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INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP

4 10 18KRISTÁLYTISZTA ELFOGÁS!

 Részletek: 3. oldal Részletek a 4. és a 21. oldalon

Indulás a Főtérről
15:00-kor 

Megállók: Kastélykerti Óvoda parkolója, Gábor Áron utca és 
Iskola utca kereszteződése, Iskola utca és Arany János utca 
kereszteződése, Zsámboki út és Szövetség utca kereszte-
ződése, Kastély parkolója, Sport utca és Vácszentlászlói út 
kereszteződése, Kónya-tó, Főtér

Mikulásvonat, kézműves foglalkozások, lufihajtoga-
tás, Mikulás személyes ajándékosztása, térzene, 

forró tea. Akinek kedve és bátorsága van, énekel-
het, verset mondhat, rajzot hozhat a Mikulásnak.

Aki nem Mikulásvonattal érkezik, azt is várják szeretettel

a Főtéren, a Zenepavilonnál!

További részleteket figyeljék a plakátokon és a szórólapokon!

Indulás a Főtérről
13:30-kor 

Megállók: Templomkert előtti buszmegálló, Szent István úti 
Idősek Otthona előtti buszmegálló, Vasútállomás, Vasút út 
vége, Mária utca vége, COOP parkoló, Főtér

Indulás a Főtérről
14:15-kor

Megállók: Tabán út és Magdolna út kereszteződésében lévő 
buszmegálló,  Szőlő utca és Széchényi utca kereszteződése, 
Széchényi utca és József Attila utca kereszteződése,
CBA parkoló,  Galgahévízi úti buszmegálló,
Magdolna utcai híd, Főtér

1. járat (max 56 fô) 

2. járat (max 56 fô) 

3. járat (max 56 fô) 

A Mikulásvonatra
ingyen fel lehet szállni
a családoknak az alábbi
állomáshelyeken:

Tura Város Önkormányzata

DECEMBER 5-én
szombaton

a turai gyerekekhez

elhívta a Mikulást!

Ho-ho-ho-hooo...!

Programok:
 13:30-17:30 Tura Főtér

16:00 Bartók Béla Művelődési

Ház és Könyvtár, Tura

Mikulás és barátai c. mese

2015. NOVEMBER 25. 18:00
(szerda) 

KÖZMEGHALLGATÁS
a Szent Margit

Karitász Csoport
év végi

adománygyűjtési akciói

„CSAK TISZTA FORRÁSBÓL.”
70 éve hunyt el Bartók Béla

KANADAI KALAND
Zagyva Banda módra



2
20

15
/0

9
Turai Hírlap

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Turai Hírlap 3

2015/09

Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről

Összefoglaló a Képviselő-testület 2015. október 
6-i soron kívüli üléséről

A jelen lévő képviselők száma: 8 fő. 
A Testület egyhangúlag elfogadta a napirendek tárgyalását. 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
valamennyi jelenlévő képviselő szavazatával arról döntött, 
hogy az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartására vonat-
kozó adatokban „081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) 
- tevékenység és támogatása” megnevezésű COFOG (kor-
mányzati funkció) kódot felveszi. 
Felkérte a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstárhoz a fenti 
kormányzati funkciókód szerepeltetését jelentse be.

A Képviselő-testület megismerte a 2211/3 hrsz. 
alatti Tura, Park u. 37. szám alatti, kivett közpark, műemlék 
(bejegyzés: 1958.01.01.) és kastély (bejegyzés: 1981.01.30.) 
megjelölésű ingatlanra vonatkozó, TRA Real Estates In-
gatlanhasznosító és Szolgáltató Kft., mint ajánlattevő által a 
fenti ingatlan 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonosának – a Turai 
Kastély Ingatlankezelő Kft.-nek - 200.000.000,- Ft, azaz 
kettőszázmillió forint vételár két részletben történő meg-
fizetésére tett vételi ajánlatát. Tura Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a jelenlévő 8 képviselő igen 
szavazatával nyilatkozott arról, hogy a fenti ingatlanra vo-
natkozóan tett vételi ajánlat ismeretében a  kulturális örök-
ség védelméről szóló törvényben foglaltak alapján, Tura 
Város Önkormányzatát megillető elővásárlási jogával nem 
kíván élni.

Összefoglaló a Képviselő-testület 2015. október 
15-i soron kívüli üléséről

A jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a napi-
rendek tárgyalását, valamint a soron kívüli ülés alábbi két 
napirendjét. 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Turaqua Kft-ben fennálló önkormányzati tulajdonú üz-
letrész átruházására vonatkozó szerződés - tervezetet 
jóváhagyta azzal, hogy az értékesítésre kerülő üzletrész 
vételára a szerződés aláírásával egyidejűleg kerüljön át-
utalásra Tura Város Önkormányzatának számlájára.

A Képviselő-testület módosította a műfüves foci-
pálya használatáról szóló korábbi határozatát, a módosítás 
szerint Zimányi Zsoltot megbízta a készpénz beszedésével, a 
pályák igénybevevők nyilvántartásának napra kész vezeté-
sével, annak Jegyző részére történő hetenkénti bemuta-
tásával. Pénzügyi Irodavezető felé a nyilvántartás alapján 
pénzügyi elszámolással.

Összefoglaló a Képviselő-testület 2015. október 
28-i soros üléséről

Az ülésen 8 képviselő volt jelen. Az ülésen valamennyi 
határozatot és a rendelet hatályon kívül helyezését a kép-
viselők egyhangúlag fogadták el. 

A Képviselő-testület a napirendek tárgyalását, 
valamint a polgármester lejárt határidejű határozatokról 
szóló jelentéséről döntött. 

A Testület a helyi rendeletek előkészítésében való 
társadalmi részvételről szóló rendeletét hatályon kívül 
helyezte. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló tör-
vény vonatkozó része hatályon kívül helyezte a helyi önkor-
mányzatokról szóló törvény azon részét, amely felhatal-
mazást adott az önkormányzatoknak, hogy a helyi sajátos-

ságoknak megfelelően a helyi rendeletek előkészítésében 
való társadalmi részvétel szabályait megállapítsa és más 
jogszabály sem adott újabb felhatalmazást. Felhatalmazás 
hiányában a helyi rendeletet hatályon kívül kellett helyezni. 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kijelentette, hogy a családsegítő és gyermekjóléti feladat-
ellátást a jövőre nézve is az Aszód és Társult Önkormány-
zatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása keretében kíván-
ja biztosítani. Az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvény értelmében 2016. 
január 1-től az integráltan létrejövő szolgáltatás települési 
szinten elérhető kötelező szolgáltatás lesz, az ellátandó te-
rület nagysága (járási/település) szerint differenciált szol-
gáltatási tartalommal. 2016. január 1-től kizárólag egy szol-
gáltató keretében működtethető a családsegítés és gyer-
mekjóléti szolgáltatás. Ennek érdekében a települési önkor-
mányzatoknak 2015. október 31-ig felül kellett vizsgálni az 
érintett feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és 
a feladatok biztosítására kötött ellátási szerződéseket. 
Továbbra is lehetséges társulás útján történő feladatellátás 
mind a szolgálat, mind a központ feladatai vonatkozásában. 
Az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermek-
jóléti Társulása a jövőben is biztosítani szeretné mindezen 
feladatok szakszerű elvégzését. 

Az Önkormányzat a 2015.évi közbeszerzési terv 
elfogadására vonatkozó korábbi határozatát az ülésen az 
alábbiak szerint módosította: 
„Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak 
elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 
városában.” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában:

- építéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás 

(hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás) 
becsült teljes költsége: 26.413.790,- Ft (ÁFA-val) 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésre, 
felújításra” Támogatói okirat alapján a Kastélykerti Óvoda 
részére kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmé-
nyek fejlesztése, felújítása alcím szerinti közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában:

- építéssel és eszközbeszerzéssel kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás (nyílt eljárás) becsült teljes költség: 
31.604.962 Ft (ÁFA-val)
A módosítás oka, hogy a 2015. évi közbeszerzési terv elfo-
gadásakor nem volt ismeretes a Belügyminisztérium által az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésre, 
felújításra” kiírt pályázat, melyre Tura Város Önkormány-
zata sikeresen pályázott.

Tura Város Képviselő-testülete a Többsincs Óvoda 
és Bölcsőde Óvodai Pedagógiai és Bölcsődei Szakmai Prog-
ramja és Szervezeti és Működési Szabályzata Bölcsődére 
vonatkozó részét jóváhagyta; valamint a Többsincs Óvoda és 
Bölcsőde munkatervével egyetértett.

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben 
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közszolgálati 
tisztviselők munka - és pihenőidejéről, az igazgatási szü-
netről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő 
egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről 
szóló Kormányrendeletében foglaltakra a Turai Polgármes-
teri Hivatalban a téli igazgatási szünetet 2015. december 21. 
napjától 2016. január 3. napjáig elrendelte.
Az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot Tura város 
honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal földszinti hir-
detőtábláján tájékoztatni kell.

Előterjesztések, képviselő-testületi ülések
jegyzőkönyvei és kivonatai alapján összeállította:

 Imró Ildikó aljegyző

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 
Polgármesteri Hivatalban

2015. december 21. és 2016. január 3.
között

TÉLI IGAZGATÁSI SZÜNET lesz. 

December 21-én (hétfőn), december 28-án (hétfőn) 
és december 31-én (csütörtökön) 

NEM LESZ ÜGYFÉLFOGADÁS.

Halaszthatatlan ügyintézést igénylő ügyben
(haláleset anyakönyvezése)
a hivatal anyakönyvvezetője

az alábbi telefonszámon érhető el: 
30/638-4597

Legközelebbi ügyfélfogadási nap:
2016. január 4. hétfő.

A téli igazgatási szünet az Aszódi Járási Hivatal 
Turai Kirendeltségének munkarendjét

nem érinti. 

Megértésüket köszönjük!

TURA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

értesíti a lakosságot, hogy

2015. NOVEMBER 25-én 
(szerda) 

18 órától 

KÖZMEGHALLGATÁST
tart

a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében,

melyre minden érdeklődőt tisztelettel vár.

Az igazgatási szünet időtartama alatt – halaszthatatlan 
ügyintézést igénylő ügyben (haláleset anyakönyvezése) - a 
Polgármesteri Hivatal telefonos ügyeletet tart. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Bartók Béla 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pá-
lyázati eljárásban a benyújtott pályázatokat megismerte és a 
Közművelődési, Közoktatási és Sport Bizottság javaslatát is 
figyelembe véve Seres Tünde jelenlegi megbízott igazgató 
pályázatát fogadta el.

A Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló törvényben, valamint annak végrehajtására vo-
natkozó Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseiben meg-
határozottak alapján megbízta Seres Tündét a Bartók Béla 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói beosztásának ellá-
tásával 2015. év november hó 1. napjától 2020. év november 
hó 1. napjáig terjedő 5 év  időtartamra.

A Képviselő-testület Pete András Józsefné szakács-
helyettes közalkalmazotti jogviszonyát - a közalkalmazott 
kérésének és a jogszabályban meghatározott feltételek fenn-
állásának figyelembe vételével -  2016. május 10-i hatállyal 
felmentéssel megszüntette a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvény alapján.

A Testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvényben biztosított jogkörében eljárva 2015. november 1. 
napi hatállyal Apáti Éva Etelka közalkalmazott kinevezéséről 
döntött határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba, 
konyhai kisegítő munkakörbe.
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Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről

Összefoglaló a Képviselő-testület 2015. október 
6-i soron kívüli üléséről

A jelen lévő képviselők száma: 8 fő. 
A Testület egyhangúlag elfogadta a napirendek tárgyalását. 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
valamennyi jelenlévő képviselő szavazatával arról döntött, 
hogy az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartására vonat-
kozó adatokban „081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) 
- tevékenység és támogatása” megnevezésű COFOG (kor-
mányzati funkció) kódot felveszi. 
Felkérte a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstárhoz a fenti 
kormányzati funkciókód szerepeltetését jelentse be.

A Képviselő-testület megismerte a 2211/3 hrsz. 
alatti Tura, Park u. 37. szám alatti, kivett közpark, műemlék 
(bejegyzés: 1958.01.01.) és kastély (bejegyzés: 1981.01.30.) 
megjelölésű ingatlanra vonatkozó, TRA Real Estates In-
gatlanhasznosító és Szolgáltató Kft., mint ajánlattevő által a 
fenti ingatlan 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonosának – a Turai 
Kastély Ingatlankezelő Kft.-nek - 200.000.000,- Ft, azaz 
kettőszázmillió forint vételár két részletben történő meg-
fizetésére tett vételi ajánlatát. Tura Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a jelenlévő 8 képviselő igen 
szavazatával nyilatkozott arról, hogy a fenti ingatlanra vo-
natkozóan tett vételi ajánlat ismeretében a  kulturális örök-
ség védelméről szóló törvényben foglaltak alapján, Tura 
Város Önkormányzatát megillető elővásárlási jogával nem 
kíván élni.

Összefoglaló a Képviselő-testület 2015. október 
15-i soron kívüli üléséről

A jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a napi-
rendek tárgyalását, valamint a soron kívüli ülés alábbi két 
napirendjét. 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Turaqua Kft-ben fennálló önkormányzati tulajdonú üz-
letrész átruházására vonatkozó szerződés - tervezetet 
jóváhagyta azzal, hogy az értékesítésre kerülő üzletrész 
vételára a szerződés aláírásával egyidejűleg kerüljön át-
utalásra Tura Város Önkormányzatának számlájára.

A Képviselő-testület módosította a műfüves foci-
pálya használatáról szóló korábbi határozatát, a módosítás 
szerint Zimányi Zsoltot megbízta a készpénz beszedésével, a 
pályák igénybevevők nyilvántartásának napra kész vezeté-
sével, annak Jegyző részére történő hetenkénti bemuta-
tásával. Pénzügyi Irodavezető felé a nyilvántartás alapján 
pénzügyi elszámolással.

Összefoglaló a Képviselő-testület 2015. október 
28-i soros üléséről

Az ülésen 8 képviselő volt jelen. Az ülésen valamennyi 
határozatot és a rendelet hatályon kívül helyezését a kép-
viselők egyhangúlag fogadták el. 

A Képviselő-testület a napirendek tárgyalását, 
valamint a polgármester lejárt határidejű határozatokról 
szóló jelentéséről döntött. 

A Testület a helyi rendeletek előkészítésében való 
társadalmi részvételről szóló rendeletét hatályon kívül 
helyezte. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló tör-
vény vonatkozó része hatályon kívül helyezte a helyi önkor-
mányzatokról szóló törvény azon részét, amely felhatal-
mazást adott az önkormányzatoknak, hogy a helyi sajátos-

ságoknak megfelelően a helyi rendeletek előkészítésében 
való társadalmi részvétel szabályait megállapítsa és más 
jogszabály sem adott újabb felhatalmazást. Felhatalmazás 
hiányában a helyi rendeletet hatályon kívül kellett helyezni. 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kijelentette, hogy a családsegítő és gyermekjóléti feladat-
ellátást a jövőre nézve is az Aszód és Társult Önkormány-
zatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása keretében kíván-
ja biztosítani. Az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvény értelmében 2016. 
január 1-től az integráltan létrejövő szolgáltatás települési 
szinten elérhető kötelező szolgáltatás lesz, az ellátandó te-
rület nagysága (járási/település) szerint differenciált szol-
gáltatási tartalommal. 2016. január 1-től kizárólag egy szol-
gáltató keretében működtethető a családsegítés és gyer-
mekjóléti szolgáltatás. Ennek érdekében a települési önkor-
mányzatoknak 2015. október 31-ig felül kellett vizsgálni az 
érintett feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és 
a feladatok biztosítására kötött ellátási szerződéseket. 
Továbbra is lehetséges társulás útján történő feladatellátás 
mind a szolgálat, mind a központ feladatai vonatkozásában. 
Az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermek-
jóléti Társulása a jövőben is biztosítani szeretné mindezen 
feladatok szakszerű elvégzését. 

Az Önkormányzat a 2015.évi közbeszerzési terv 
elfogadására vonatkozó korábbi határozatát az ülésen az 
alábbiak szerint módosította: 
„Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak 
elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 
városában.” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában:

- építéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás 

(hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás) 
becsült teljes költsége: 26.413.790,- Ft (ÁFA-val) 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésre, 
felújításra” Támogatói okirat alapján a Kastélykerti Óvoda 
részére kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmé-
nyek fejlesztése, felújítása alcím szerinti közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában:

- építéssel és eszközbeszerzéssel kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás (nyílt eljárás) becsült teljes költség: 
31.604.962 Ft (ÁFA-val)
A módosítás oka, hogy a 2015. évi közbeszerzési terv elfo-
gadásakor nem volt ismeretes a Belügyminisztérium által az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésre, 
felújításra” kiírt pályázat, melyre Tura Város Önkormány-
zata sikeresen pályázott.

Tura Város Képviselő-testülete a Többsincs Óvoda 
és Bölcsőde Óvodai Pedagógiai és Bölcsődei Szakmai Prog-
ramja és Szervezeti és Működési Szabályzata Bölcsődére 
vonatkozó részét jóváhagyta; valamint a Többsincs Óvoda és 
Bölcsőde munkatervével egyetértett.

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben 
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közszolgálati 
tisztviselők munka - és pihenőidejéről, az igazgatási szü-
netről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő 
egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről 
szóló Kormányrendeletében foglaltakra a Turai Polgármes-
teri Hivatalban a téli igazgatási szünetet 2015. december 21. 
napjától 2016. január 3. napjáig elrendelte.
Az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot Tura város 
honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal földszinti hir-
detőtábláján tájékoztatni kell.

Előterjesztések, képviselő-testületi ülések
jegyzőkönyvei és kivonatai alapján összeállította:

 Imró Ildikó aljegyző

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 
Polgármesteri Hivatalban

2015. december 21. és 2016. január 3.
között

TÉLI IGAZGATÁSI SZÜNET lesz. 

December 21-én (hétfőn), december 28-án (hétfőn) 
és december 31-én (csütörtökön) 

NEM LESZ ÜGYFÉLFOGADÁS.

Halaszthatatlan ügyintézést igénylő ügyben
(haláleset anyakönyvezése)
a hivatal anyakönyvvezetője

az alábbi telefonszámon érhető el: 
30/638-4597

Legközelebbi ügyfélfogadási nap:
2016. január 4. hétfő.

A téli igazgatási szünet az Aszódi Járási Hivatal 
Turai Kirendeltségének munkarendjét

nem érinti. 

Megértésüket köszönjük!

TURA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

értesíti a lakosságot, hogy

2015. NOVEMBER 25-én 
(szerda) 

18 órától 

KÖZMEGHALLGATÁST
tart

a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében,

melyre minden érdeklődőt tisztelettel vár.

Az igazgatási szünet időtartama alatt – halaszthatatlan 
ügyintézést igénylő ügyben (haláleset anyakönyvezése) - a 
Polgármesteri Hivatal telefonos ügyeletet tart. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Bartók Béla 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pá-
lyázati eljárásban a benyújtott pályázatokat megismerte és a 
Közművelődési, Közoktatási és Sport Bizottság javaslatát is 
figyelembe véve Seres Tünde jelenlegi megbízott igazgató 
pályázatát fogadta el.

A Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló törvényben, valamint annak végrehajtására vo-
natkozó Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseiben meg-
határozottak alapján megbízta Seres Tündét a Bartók Béla 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói beosztásának ellá-
tásával 2015. év november hó 1. napjától 2020. év november 
hó 1. napjáig terjedő 5 év  időtartamra.

A Képviselő-testület Pete András Józsefné szakács-
helyettes közalkalmazotti jogviszonyát - a közalkalmazott 
kérésének és a jogszabályban meghatározott feltételek fenn-
állásának figyelembe vételével -  2016. május 10-i hatállyal 
felmentéssel megszüntette a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvény alapján.

A Testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvényben biztosított jogkörében eljárva 2015. november 1. 
napi hatállyal Apáti Éva Etelka közalkalmazott kinevezéséről 
döntött határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba, 
konyhai kisegítő munkakörbe.
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RENDŐRSÉGI HÍREK KÖZÉRDEKŰ

Álmukból ébresztettek két férfit a gödöllői 
nyomozók október 15-én 5 óra tájban Turán. 
Az egymástól pár háznyira lakó B. Bertalan 

(49) és D. József (67) a megalapozott gyanú szerint 
drogot árult otthonában.

A zsaruk egy időben kopogtattak Turán B. Bertalan 
és D. József házának ajtaján, majd házkutatást tartottak. 
Minden helyiséget kábítószer-kereső kutyával vizsgáltak át. 
Az édesanyjával élő B. Bertalan házában az egyik szobában 
az ágy és a fal közé rejtve tíz zacskó kristályszerű kábítószer-
gyanús anyagot és 35 darab alubóliába csomagolt zöld 
növényi törmeléket talált a jó orrú négylábú.

- Lefoglaltunk még négyszáz darab önzáró nejlon-
tasakot és készpénzben több mint félmillió forintot, amelyet a 
családtagok a ruházatukban rejtegettek – tette hozzá Metz-
ger Máté hadnagy, a Gödöllői Rendőrkapitányság bűnügyi 
osztályának nyomozója.

A bankókat a szoknyája alatt dugdosó 68 éves anyát 
és fiát fájdalmasan érintette a pénz lefoglalása, hangot is 
adtak felháborodásuknak. B. Bertalan kijelentette, az össze-
get Angliában dolgozó felesége küldte haza a családnak. A 
zsaruk gyanúja szerint viszont drogeladásból származott. 
Ezzel egy időben a magányosan élő D. József otthonában 272 
ezer forintot találtak a házkutatást végző nyomozók. A fér-
finak nem volt ideje elrejteni az árut: egy kanapén heverő 
reklámszatyorból 85 tasak kristályszerű droggyanús anyag 
került elő. A házigazda azzal védekezett, a sztyrot egy isme-
retlen házalónő felejtette nála.

- D. József azt állította, előző nap 15 óra körül be-
állított hozzá egy idegen zokniárus asszony, távozása után 
vette észre a kanapén hagyott szatyrot – folytatta a hadnagy. 
– B. Bertalant és D. Józsefet elfogtuk, majd előállítottuk a 
kapitányságra. A lefoglalt droggyanús anyagok a kirendelt 
igazságügyi szakértő elsődleges véleménye szerint kábító-
szernek, illetve új pszichoaktív anyagnak minősülnek. A két 
férfi ellen kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapo-
zott gyanúja miatt indítottunk eljárást. A bíróság október 16-
án elrendelte B. Bertalan és D. József előzetes letartóztatását. 
D. József szabadlábon védekezik.

T.A. (forrás: Zsaru Magazin XXIV./43. szám)

FIGYELJENEK EGYMÁSRA!
ŐSZ VÉGE FELÉ KÖZELEDVE AZ ÉJSZAKÁK EGYRE 

HIDEGEBBEK LESZNEK, VALAHOL MÁR MOST 
MEGJELENT A HAJNALI FAGY, NEMSOKÁRA 

BEKÖSZÖNT A TÉL.

A hideg időjárás komoly fenyegetést jelent a fedél 
nélkül élőkre, azonban nem csak ők vannak veszélynek kité-
ve, hanem azok a többnyire idős, egyedül élő emberek is, 
akik korukra, egészségi állapotukra, vagyoni helyzetükre 
tekintettel - vagy egyéb körülmények miatt - nem tudják 
befűteni a lakásukat.  

Sajnálatos módon minden évben előfordul olyan 
haláleset, ami kihűlés következménye és a legtöbb esetben 
elkerülhető, megelőzhető lett volna. Az ilyen esetek mege-
lőzése össztársadalmi érdek, az egyes állampolgároknak is 
fontos szerepe van ebben.

A rendőrség kéri a lakosságot, hogy senki ne 
menjen el a hidegben földön vagy padon fekvő ember 
mellett, illetve, ha tudomásukra jut, hogy a környe-
zetükben valaki fűtetlen lakásban él, akkor értesítsék 
a hatóságokat a 107, 112 központi segélyhívó telefon-
számok valamelyikén. 

Tegyünk együtt azért, hogy senki ne essen a 
hideg idő áldozatául! 

A 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-
ipari közszolgáltatásokról valamint a 
63/2012. (XII.11) BM rendelet és 347/2012 
(XII.11) Kormányrendelet értelmében 
előírt kötelező kéményseprő-ipari közszol-
gáltatás körébe tartozó feladatokat – a 
települési Önkormányzat közigazgatási 
határain belül – a Magyar Kémény Kft. 
alkalmazottai látják el.

A Magyar Kémény Kft. alkalmazottai fényképes 
igazolvánnyal és névre szóló megbízólevéllel 

rendelkeznek.

Kéménytűz, füst és szén-monoxid-mérgezés - mindez 
megelőzhető

A szén-monoxid-mérgezés az egyik leggyakoribb 
háztartási baleset, amelyet legtöbbször a nem megfelelő 
műszaki állapotú, vagy a helytelenül használt tüzelő-
berendezés, kémény, kályha, kandalló, gázsütő, gázszárító, 
gázkazán, gáz vízmelegítő vagy vegyes tüzelésű kazán 
okozza. A szénvegyületek tökéletlen égése során képződő 
színtelen, szagtalan gáz valamely rendellenesség miatt a 
lakótérbe kerül, és megmérgezi az ott tartózkodókat. A szén-
monoxid rendkívül agresszív, mérges gáz. Belélegezve a 
tüdőn át a vérbe kerül, ahol kétszázötvenszer intenzívebben 
kötődik a vér hemoglobinjához, mint az oxigén, vagyis 
megakadályozza az oxigénfelvételt.

A tragédiák és balesetek azonban odafigyeléssel, 
öngondoskodással megelőzhetőek! 

A legfontosabb, hogy az állampolgárok minden fűtési szezon 
előtt ellenőriztessék a tüzelő- és fűtőberendezések, illetve a 
kémények műszaki állapotát, karbantartottságát – ezzel 
máris fontos lépést tesznek saját biztonságuk érdekében.
Tehát a balesetek megelőzése érdekében különös gondot 
kell fordítani a kémények karbantartására is, hiszen a 
tragédiák gyakori okai a nem megfelelően működő 
kémények. Sajnos sokszor előfordul, hogy a lakásba nem 
tudott bejutni a kéményseprő, annak érdekében, hogy az 
égéstermék-elvezető időszakos felülvizsgálatát, ellenőr-
zését elvégezhesse. Ezeknek az ingatlanoknak tulajdono-
sával, használójával szemben szükség esetén a tűzvédelmi 
hatóság eljárást kezdeményez. 

A kéményseprő-ipari közszolgáltató vizsgálatai 
során több esetben állapítottak meg a kéményseprők közvet-
len élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetést, ezekben az 
esetekben értesítették a területileg illetékes tűzvédelmi 
hatóságot, amely haladéktalanul megtiltotta az égéstermék-
elvezető további használatát a hiányosság megszüntetéséig, 
illetve annak a hatóság felé történő igazolásáig.

Az ellenőrzést szakemberre kell bízni, aki a műszaki 
biztonsági felülvizsgálat elvégzésére is jogosult. Fontos az 
is, hogy azokat a helyiségeket, amelyekben a tüzelőberen-
dezések találhatóak, rendszeresen szellőztessék, így is meg-
akadályozható a mérgező gázok felhalmozódása. A szellőző 
nyílásokat semmilyen esetben sem szabad eltömni, elzárni, 
és szabad keresztmetszetüket időszakonként ellenőrizni 
kell. 

Tudnivaló, hogy a szén-monoxid már rendkívül ala-
csony koncentrációban mérgező. Ha a levegőben a koncent-
rációja eléri az egy százalékot, gyakorlatilag másodpercek 
alatt bekövetkezik az eszméletvesztés, majd a halál. A véde-
kezés egyik legfontosabb biztosítéka a szén-monoxid-
érzékelő, ugyanis a színtelen, szagtalan, a levegőnél szinte 
alig könnyebb, nem irritáló gázt az ember nem érzi, de egy 
pár ezer forintos beruházással biztonságossá teheti lakását. 
Igazgatóságunk nyomatékosan ajánlja ezen riasztó 
berendezések felszerelését, hiszen ezek a készülékek azon-
nal jelzik a szén-monoxid-koncentráció emelkedését. A szén-
monoxiddal kapcsolatos súlyos balesetek igen gyakran 
éjszaka történnek, amikor a gáz hatásának kitett ember 

alszik. A CO riasztó készülékek azonban olyan hangos jelzést 
adnak, hogy az álmából is felriasztja az embert. A szén-
monoxid érzékelők közül olyan típusút kell választani, amely 
az EN 50 291 vizsgálati szabványnak megfelelő.

Ha indokolatlan fejfájás, szédülés, émelygés, a 
látás- és hallásképesség csökkenésének tüneteit észleli az 
ember, szén-monoxid mérgezésre lehet gyanakodni. A 
gázkészüléket azonnal el kell zárni, és ki kell szellőztetni a 
lakást. Tiszta levegőn a vérben lekötött szén-monoxidnak 
mintegy fele egy óra alatt távozik. Vagyis ha a mérgezést 
szenvedett ember elhagyja a szén-monoxiddal telített 
helyiséget, enyhülnek a tünetek.

A Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
felhívja a lakosság figyelmét, hogy gázüzemű vagy vegyes 
tüzelésű fűtési technikák esetén fokozott figyelmet kell 
fordítani arra, hogy az új típusú nyílászárók megfelelő 
szellőzőnyílással legyenek ellátva. Fontos, hogy a szellőző-
nyílásokat szakember szerelje be. Régebbi típusú nyílás-
zárók esetén felülvizsgálatot, ellenőrzést érdemes végez-
tetni. Ez különösen fontos azoknál az ingatlanoknál, ahol 
konyhai elszívó berendezés működik. Ugyanis a konyhai 
elszívó képes a kéményből az égésterméket „visszaszívni” a 
lakótérbe. Ha azonban szabadok a szellőző nyílások, ez a 
depresszió nem következhet be.

Legfontosabb tanácsok:

·Rendszeresen ellenőriztesse a kéményeket, a 
kazánokat, kályhákat, ezeket szakemberrel 
szereltesse be, vizsgáltassa felül!

·Szerezzen be szén-monoxid-érzékelő jelző-
készüléket, amely a mérgezés veszélyére figyel-
mezteti Önt! 

·Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások mindig 
szabadon maradjanak! 

·Rendszeresen szellőztesse a tüzelő- fűtő-
berendezések helyiségeit!

Pest megyében is megjelentek a földárveréssel 
kapcsolatos hirdetmények

A Magyar Állam a tulajdonában álló termőföldek egy 
részét nyilvános árverésen értékesíti. Az értékesítésre 
kijelölt ingatlanokra vonatkozó árverési hirdetmények a 
2015. október 19. napjával kezdődő héttől a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet hivatalos honlapján megtekint-
hetőek. A honlapra a hirdetmények feltöltése folyamatos. 
Az árverezésre meghirdetett földterületekkel kapcso-
latos részletekről, többek között a regisztrációs, illetve 
árverési időpontokról az NFA honlapján (www.nfa.hu) tá-
jékozódhatnak az érdeklődők. Pest megyében több 
mint 500 darab ingatlant bocsátanak árverésre, 
mely árverések helyszíne Érd megyei jogú város.

MAGYAR FÖLDET A MAGYAR GAZDÁKNAK! 

�a magyar gazdák 350 ezer hektár állami földet 
vehetnek meg

�a nagybirtokok helyett a családi gazdaságokat kell 
helyzetbe hozni

�a kormány a 3 hektárnál nagyobb földeket nyilvános 
árverésen, a 3 hektár alattiakat egyszerűsített ajánlattételi 

felhívással értékesíti
�a nyilvános árveréseket a kormányhivatalok bonyolítják 

le 23 megyei jogú városban
�az árverési hirdetmények legalább 30 napig 

nyilvánosak, az érdeklődők ezalatt szerezhetik be a 
regisztrációhoz szükséges okiratokat

�minden gazda egyenlő eséllyel indul, mivel az állam 
kedvező kamatozású banki hitelt biztosít a vásárláshoz

Tartós élelmiszer gyűjtés
November 16-29. között

(a szentmisék előtt vagy után, az erre a célra kitett asztalnál hátul a 
templomban)

Ruhagyűjtés
November 20.-án pénteken 14-17 óra 
között és november 21.-én szombaton 

9-11 óra között
a karitász házban

A csoport szívesen fogad ruhákat, cipőket, könyveket, minden egyéb 
JÓ!!! állapotban lévő tárgyat, eszközt, ami egy háztartásban még 

használható.

December elejétől újra indul az évek óta sikeres „cipősdoboznyi 
szeretet” akció is. A részletek hamarosan olvashatóak lesznek a 

kihelyezett plakátokon, illetve a 21. oldalon, az egyházi hirdetésben 
találnak bővebb információt. 

„Mi csak akkor tudunk természetbeni dolgokkal segíteni 
a rászorulókon, ha vannak jószívű adakozók.” 

Szent Margit karitász csoport

KRISTÁLYT ISZTA ELFOGÁS a Szent Margit Karitász Csoport
év végi adománygyűjtési akciói

A SZÉN-MONOXID MÉRGEZÉS VESZÉLYEI

 „Ne adjunk lehetőséget

    a csendes gyilkosnak!”

2015. 11.01.
és

2015. 12.01.
között

T.A. (forrás: karasztrofavedelem.hu)

KÉRJÜK, ENGEDJE BE A
KÉMÉNYSEPRŐT!

Magyar Kémény Kft.
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Álmukból ébresztettek két férfit a gödöllői 
nyomozók október 15-én 5 óra tájban Turán. 
Az egymástól pár háznyira lakó B. Bertalan 

(49) és D. József (67) a megalapozott gyanú szerint 
drogot árult otthonában.

A zsaruk egy időben kopogtattak Turán B. Bertalan 
és D. József házának ajtaján, majd házkutatást tartottak. 
Minden helyiséget kábítószer-kereső kutyával vizsgáltak át. 
Az édesanyjával élő B. Bertalan házában az egyik szobában 
az ágy és a fal közé rejtve tíz zacskó kristályszerű kábítószer-
gyanús anyagot és 35 darab alubóliába csomagolt zöld 
növényi törmeléket talált a jó orrú négylábú.

- Lefoglaltunk még négyszáz darab önzáró nejlon-
tasakot és készpénzben több mint félmillió forintot, amelyet a 
családtagok a ruházatukban rejtegettek – tette hozzá Metz-
ger Máté hadnagy, a Gödöllői Rendőrkapitányság bűnügyi 
osztályának nyomozója.

A bankókat a szoknyája alatt dugdosó 68 éves anyát 
és fiát fájdalmasan érintette a pénz lefoglalása, hangot is 
adtak felháborodásuknak. B. Bertalan kijelentette, az össze-
get Angliában dolgozó felesége küldte haza a családnak. A 
zsaruk gyanúja szerint viszont drogeladásból származott. 
Ezzel egy időben a magányosan élő D. József otthonában 272 
ezer forintot találtak a házkutatást végző nyomozók. A fér-
finak nem volt ideje elrejteni az árut: egy kanapén heverő 
reklámszatyorból 85 tasak kristályszerű droggyanús anyag 
került elő. A házigazda azzal védekezett, a sztyrot egy isme-
retlen házalónő felejtette nála.

- D. József azt állította, előző nap 15 óra körül be-
állított hozzá egy idegen zokniárus asszony, távozása után 
vette észre a kanapén hagyott szatyrot – folytatta a hadnagy. 
– B. Bertalant és D. Józsefet elfogtuk, majd előállítottuk a 
kapitányságra. A lefoglalt droggyanús anyagok a kirendelt 
igazságügyi szakértő elsődleges véleménye szerint kábító-
szernek, illetve új pszichoaktív anyagnak minősülnek. A két 
férfi ellen kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapo-
zott gyanúja miatt indítottunk eljárást. A bíróság október 16-
án elrendelte B. Bertalan és D. József előzetes letartóztatását. 
D. József szabadlábon védekezik.

T.A. (forrás: Zsaru Magazin XXIV./43. szám)

FIGYELJENEK EGYMÁSRA!
ŐSZ VÉGE FELÉ KÖZELEDVE AZ ÉJSZAKÁK EGYRE 

HIDEGEBBEK LESZNEK, VALAHOL MÁR MOST 
MEGJELENT A HAJNALI FAGY, NEMSOKÁRA 

BEKÖSZÖNT A TÉL.

A hideg időjárás komoly fenyegetést jelent a fedél 
nélkül élőkre, azonban nem csak ők vannak veszélynek kité-
ve, hanem azok a többnyire idős, egyedül élő emberek is, 
akik korukra, egészségi állapotukra, vagyoni helyzetükre 
tekintettel - vagy egyéb körülmények miatt - nem tudják 
befűteni a lakásukat.  

Sajnálatos módon minden évben előfordul olyan 
haláleset, ami kihűlés következménye és a legtöbb esetben 
elkerülhető, megelőzhető lett volna. Az ilyen esetek mege-
lőzése össztársadalmi érdek, az egyes állampolgároknak is 
fontos szerepe van ebben.

A rendőrség kéri a lakosságot, hogy senki ne 
menjen el a hidegben földön vagy padon fekvő ember 
mellett, illetve, ha tudomásukra jut, hogy a környe-
zetükben valaki fűtetlen lakásban él, akkor értesítsék 
a hatóságokat a 107, 112 központi segélyhívó telefon-
számok valamelyikén. 

Tegyünk együtt azért, hogy senki ne essen a 
hideg idő áldozatául! 

A 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-
ipari közszolgáltatásokról valamint a 
63/2012. (XII.11) BM rendelet és 347/2012 
(XII.11) Kormányrendelet értelmében 
előírt kötelező kéményseprő-ipari közszol-
gáltatás körébe tartozó feladatokat – a 
települési Önkormányzat közigazgatási 
határain belül – a Magyar Kémény Kft. 
alkalmazottai látják el.

A Magyar Kémény Kft. alkalmazottai fényképes 
igazolvánnyal és névre szóló megbízólevéllel 

rendelkeznek.

Kéménytűz, füst és szén-monoxid-mérgezés - mindez 
megelőzhető

A szén-monoxid-mérgezés az egyik leggyakoribb 
háztartási baleset, amelyet legtöbbször a nem megfelelő 
műszaki állapotú, vagy a helytelenül használt tüzelő-
berendezés, kémény, kályha, kandalló, gázsütő, gázszárító, 
gázkazán, gáz vízmelegítő vagy vegyes tüzelésű kazán 
okozza. A szénvegyületek tökéletlen égése során képződő 
színtelen, szagtalan gáz valamely rendellenesség miatt a 
lakótérbe kerül, és megmérgezi az ott tartózkodókat. A szén-
monoxid rendkívül agresszív, mérges gáz. Belélegezve a 
tüdőn át a vérbe kerül, ahol kétszázötvenszer intenzívebben 
kötődik a vér hemoglobinjához, mint az oxigén, vagyis 
megakadályozza az oxigénfelvételt.

A tragédiák és balesetek azonban odafigyeléssel, 
öngondoskodással megelőzhetőek! 

A legfontosabb, hogy az állampolgárok minden fűtési szezon 
előtt ellenőriztessék a tüzelő- és fűtőberendezések, illetve a 
kémények műszaki állapotát, karbantartottságát – ezzel 
máris fontos lépést tesznek saját biztonságuk érdekében.
Tehát a balesetek megelőzése érdekében különös gondot 
kell fordítani a kémények karbantartására is, hiszen a 
tragédiák gyakori okai a nem megfelelően működő 
kémények. Sajnos sokszor előfordul, hogy a lakásba nem 
tudott bejutni a kéményseprő, annak érdekében, hogy az 
égéstermék-elvezető időszakos felülvizsgálatát, ellenőr-
zését elvégezhesse. Ezeknek az ingatlanoknak tulajdono-
sával, használójával szemben szükség esetén a tűzvédelmi 
hatóság eljárást kezdeményez. 

A kéményseprő-ipari közszolgáltató vizsgálatai 
során több esetben állapítottak meg a kéményseprők közvet-
len élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetést, ezekben az 
esetekben értesítették a területileg illetékes tűzvédelmi 
hatóságot, amely haladéktalanul megtiltotta az égéstermék-
elvezető további használatát a hiányosság megszüntetéséig, 
illetve annak a hatóság felé történő igazolásáig.

Az ellenőrzést szakemberre kell bízni, aki a műszaki 
biztonsági felülvizsgálat elvégzésére is jogosult. Fontos az 
is, hogy azokat a helyiségeket, amelyekben a tüzelőberen-
dezések találhatóak, rendszeresen szellőztessék, így is meg-
akadályozható a mérgező gázok felhalmozódása. A szellőző 
nyílásokat semmilyen esetben sem szabad eltömni, elzárni, 
és szabad keresztmetszetüket időszakonként ellenőrizni 
kell. 

Tudnivaló, hogy a szén-monoxid már rendkívül ala-
csony koncentrációban mérgező. Ha a levegőben a koncent-
rációja eléri az egy százalékot, gyakorlatilag másodpercek 
alatt bekövetkezik az eszméletvesztés, majd a halál. A véde-
kezés egyik legfontosabb biztosítéka a szén-monoxid-
érzékelő, ugyanis a színtelen, szagtalan, a levegőnél szinte 
alig könnyebb, nem irritáló gázt az ember nem érzi, de egy 
pár ezer forintos beruházással biztonságossá teheti lakását. 
Igazgatóságunk nyomatékosan ajánlja ezen riasztó 
berendezések felszerelését, hiszen ezek a készülékek azon-
nal jelzik a szén-monoxid-koncentráció emelkedését. A szén-
monoxiddal kapcsolatos súlyos balesetek igen gyakran 
éjszaka történnek, amikor a gáz hatásának kitett ember 

alszik. A CO riasztó készülékek azonban olyan hangos jelzést 
adnak, hogy az álmából is felriasztja az embert. A szén-
monoxid érzékelők közül olyan típusút kell választani, amely 
az EN 50 291 vizsgálati szabványnak megfelelő.

Ha indokolatlan fejfájás, szédülés, émelygés, a 
látás- és hallásképesség csökkenésének tüneteit észleli az 
ember, szén-monoxid mérgezésre lehet gyanakodni. A 
gázkészüléket azonnal el kell zárni, és ki kell szellőztetni a 
lakást. Tiszta levegőn a vérben lekötött szén-monoxidnak 
mintegy fele egy óra alatt távozik. Vagyis ha a mérgezést 
szenvedett ember elhagyja a szén-monoxiddal telített 
helyiséget, enyhülnek a tünetek.

A Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
felhívja a lakosság figyelmét, hogy gázüzemű vagy vegyes 
tüzelésű fűtési technikák esetén fokozott figyelmet kell 
fordítani arra, hogy az új típusú nyílászárók megfelelő 
szellőzőnyílással legyenek ellátva. Fontos, hogy a szellőző-
nyílásokat szakember szerelje be. Régebbi típusú nyílás-
zárók esetén felülvizsgálatot, ellenőrzést érdemes végez-
tetni. Ez különösen fontos azoknál az ingatlanoknál, ahol 
konyhai elszívó berendezés működik. Ugyanis a konyhai 
elszívó képes a kéményből az égésterméket „visszaszívni” a 
lakótérbe. Ha azonban szabadok a szellőző nyílások, ez a 
depresszió nem következhet be.

Legfontosabb tanácsok:

·Rendszeresen ellenőriztesse a kéményeket, a 
kazánokat, kályhákat, ezeket szakemberrel 
szereltesse be, vizsgáltassa felül!

·Szerezzen be szén-monoxid-érzékelő jelző-
készüléket, amely a mérgezés veszélyére figyel-
mezteti Önt! 

·Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások mindig 
szabadon maradjanak! 

·Rendszeresen szellőztesse a tüzelő- fűtő-
berendezések helyiségeit!

Pest megyében is megjelentek a földárveréssel 
kapcsolatos hirdetmények

A Magyar Állam a tulajdonában álló termőföldek egy 
részét nyilvános árverésen értékesíti. Az értékesítésre 
kijelölt ingatlanokra vonatkozó árverési hirdetmények a 
2015. október 19. napjával kezdődő héttől a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet hivatalos honlapján megtekint-
hetőek. A honlapra a hirdetmények feltöltése folyamatos. 
Az árverezésre meghirdetett földterületekkel kapcso-
latos részletekről, többek között a regisztrációs, illetve 
árverési időpontokról az NFA honlapján (www.nfa.hu) tá-
jékozódhatnak az érdeklődők. Pest megyében több 
mint 500 darab ingatlant bocsátanak árverésre, 
mely árverések helyszíne Érd megyei jogú város.

MAGYAR FÖLDET A MAGYAR GAZDÁKNAK! 

�a magyar gazdák 350 ezer hektár állami földet 
vehetnek meg

�a nagybirtokok helyett a családi gazdaságokat kell 
helyzetbe hozni

�a kormány a 3 hektárnál nagyobb földeket nyilvános 
árverésen, a 3 hektár alattiakat egyszerűsített ajánlattételi 

felhívással értékesíti
�a nyilvános árveréseket a kormányhivatalok bonyolítják 

le 23 megyei jogú városban
�az árverési hirdetmények legalább 30 napig 

nyilvánosak, az érdeklődők ezalatt szerezhetik be a 
regisztrációhoz szükséges okiratokat

�minden gazda egyenlő eséllyel indul, mivel az állam 
kedvező kamatozású banki hitelt biztosít a vásárláshoz

Tartós élelmiszer gyűjtés
November 16-29. között

(a szentmisék előtt vagy után, az erre a célra kitett asztalnál hátul a 
templomban)

Ruhagyűjtés
November 20.-án pénteken 14-17 óra 
között és november 21.-én szombaton 

9-11 óra között
a karitász házban

A csoport szívesen fogad ruhákat, cipőket, könyveket, minden egyéb 
JÓ!!! állapotban lévő tárgyat, eszközt, ami egy háztartásban még 

használható.

December elejétől újra indul az évek óta sikeres „cipősdoboznyi 
szeretet” akció is. A részletek hamarosan olvashatóak lesznek a 

kihelyezett plakátokon, illetve a 21. oldalon, az egyházi hirdetésben 
találnak bővebb információt. 

„Mi csak akkor tudunk természetbeni dolgokkal segíteni 
a rászorulókon, ha vannak jószívű adakozók.” 

Szent Margit karitász csoport

KRISTÁLYT ISZTA ELFOGÁS a Szent Margit Karitász Csoport
év végi adománygyűjtési akciói

A SZÉN-MONOXID MÉRGEZÉS VESZÉLYEI

 „Ne adjunk lehetőséget

    a csendes gyilkosnak!”

2015. 11.01.
és

2015. 12.01.
között

T.A. (forrás: karasztrofavedelem.hu)

KÉRJÜK, ENGEDJE BE A
KÉMÉNYSEPRŐT!

Magyar Kémény Kft.
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Október 17-én az ELTE PPK-án rendezték meg a 
2015-ös Digitális pedagógus konferenciát, mely röviden így 
fogalmazta meg  feladatát és célját: „ A pedagógus szerepét 
az információs társadalomban újra kell értelmeznünk: a 
korábbi szerepfelfogások és elvárások mellett megjelennek 
újak, amelyekkel azelőtt nem szembesültünk. A tanár többé 
nem jelenhet meg az osztályban a tudás és az információk 
egyedüli és kizárólagos forrásaként, és nem csupán az iskola 
falain belül tanulhatnak a diákok.”

2012-ben létrehozták az ún. Digitális Módszertárat, 
melynek online adatbázisába olyan módszertani anyagok 
kerültek be, amelyek középpontjában a 21. századi képes-
ségek fejlesztése áll, digitális eszközhasználatot igényelnek, 
és ösztönzőleg hatnak a tanulók aktivitására.

2015-ben a Digitális pedagógus konferencián hat 
kiemelkedő módszertani ötlet kapott Digitális Peda-
gógus Díjat. A szakértők értékelése alapján a Tempus 
Közalapítvány Jó gyakorlatok díjazottjai között tartott 
előadást Benedekné Fekete Hajnalka- iskolánk tanára-, 
és díjat kapott a Digitális Módszertárba feltöltött ötlete 
alapján „Barangoló természetismeret…” címmel.

„Az összetett, több IKT-eszközt felvonultató projekt 
lehetőséget nyújt arra, hogy a diákok a tanteremből kilépve 

„Digitális pedagógusok”
a tanórán

sajátítsák el a hatodikos természetismeret-tananyagot, mo-
bileszközök segítségével. Az eszközhasználat nem cél, ha-
nem támogató lehetőség - a diákok számára motiváló mó-
don”- írja az EDUPRESS Benedekné munkájáról.

Október 21-én az Oktatáskutató és Fejlesztő Inté-
zet/ Microsoft Magyarország szakmai konferenciáján és 
kiállításán szerepelt kollégánk az osztályával „Innovatív 
diákprojektek”-kel. A kiállításon szakmai zsűri válasz-
totta ki a legjobb projekteket, köztük a mienket is, így 
a Microsoft vállalja az Office 365 Oktatási Rendszer 
felállítását az iskolánkban!  

Gratulálunk kollégánk szakmai sikereihez!

lábú barátainkra. 17 tanuló hozta be olyan kedvességgel, ragaszkodással 
kedvencét. Az állatseregletben fordulnak felénk, és hálálják meg 
láthattunk 5 kutyát, 3 cicát, 3 házi- törődésünket.Mottó: „Az állatokban azokat az 
nyulat, 2 tengerimalacot, 2 csirkét, 1 Könyvbemutatóval is színe-értékeinket látjuk megtestesülni, 
házi sertés kismalacát. Igaz, egzo- sítettük a programot. A Szalay Kiadó amelyeket már elvesztettünk, 
tikus állatok nem voltak, de minden állatokról szóló könyveibe lehetett ezért vágyunk társaságukra, 
kedvenc megkapta a simogatást és a belelapozni, olvasgatni vagy éppen a érzelmeikre, életörömükre.” Jane 
szeretetet ezen a délutánon. képeket nézegetni. Akinek megtet-Goodall

A rendezvény célja az volt, szett valamelyik, meg is rendelhette.Az Állatok világnapját 1931 
hogy felhívjuk a figyelmet a környe- Kellemes, beszélgetős délu-óta ünneplik minden esztendőben 
zetünkben élő állatokkal szembeni tánt tölthettünk együtt.Assisi Szent Ferenc emléknapján, 
felelősségünkre. Ez a felelősség a- Köszönet a bemutatóra ho-október 4-én. Iskolánk idén is 
zonban az év minden napjára zott állatok gazdáinak, a segítő Zöld csatlakozott ehhez a kezdemé-
érvényes! szíves környezetvédő szakkörö-nyezéshez, és a Hevesy úti épületünk 

Amilyen szeretettel, gondos- söknek és a főszervező Jenei Csabá-udvarán állatbemutatóval és –simo-
kodással vesszük őket körül, ugyan- nénak a munkájáért! gatóval hívtuk fel a figyelmet négy-

Október 2-án Boldogon rendezték meg az Állatok 
világnapja kistérségi vetélkedőt. Hat településről /Apc, 
Rózsaszentmárton, Hort, Zsámbok, Hatvan, Tura / 7 iskola 
csapata mérkőzött meg egymással.  A vetélkedő kellemes, jó 
hangulatban telt. A mi iskolánkat Tóth Bálint 6. c, Tordai 
Miksa és Dusa Donát 6. a osztályos tanulók képviselték. 
Csapatunk, mely GŐTÉK néven szerepelt, 1. helyezést ért 
el. Felkészítő: Dr. Forgácsné Jenei Erzsébet

A Turai Tekergők október 11-én a GÖDÖLLŐI 
DOMBSÁG lankáin 20 km-es teljesítmény túrán vettek részt 
24 fővel, ragyogó őszi időben. Október 18-án a MÁTRA 32 
km-es túrát teljesítették 4 fővel, szintidőn belül, 7 és fél óra 
alatt, nagyon nehéz terepviszonyok közepette. Túravezető: 
Kis Gábor volt.

Állatok világnapja

Rövid hírek

Hosszú évek alatt hagyománnyá nőtte ki magát 
iskolánkban az ötödik évfolyam számára megren-

dezett Zöldség-gyümölcs fesztivál. Idén október 15-én 
került sorra. A rendezvény célja: felhívni a figyelmet az 
egészséges táplálkozásra, azon belül a zöldségek és a gyü-
mölcsök napi rendszerességgel való fogyasztására. A gyere-
kek játékos vetélkedő formájában adhattak számot isme-
reteikről, miközben meg is kóstolhatták a gyümölcsöket. 
Helyezések: I. 5.c, II. 5.b, III. 5.a
Szervezők: Kis Gábor és Jenei Csabáné, valamint segítőik 
voltak még a Zöld szíves környezetvédelmi szakkör tagjai.

JUBILEUMI SPAR BUDAPEST MARATONKA 
- ISMÉT DOBOGÓ!

2015. október 10-én immár 30. alkalommal rendezték meg a 
SPAR Maratonkát a Hősök terén. Kovács Tibor toborzásával 
74 lelkes jelentkezővel ismét benevezett iskolánk a 2,7 km-es 
távra. Az időjárás kíméletes volt hozzánk, bár elkelt a réte-
ges öltözet. A jó hangulat garantált volt a nap folyamán. A 
legtöbb diákot mozgósító vidéki iskolák közül a Turai 
Hevesy György Általános iskola a 3. helyen végzett, így 
75.000 Ft értékű SPAR vásárlási utalványt kaptunk.  
Köszönjük a Turai Tanulókért Alapítványnak az utazáshoz 
nyújtott támogatást, a résztvevő gyerekeknek és felnőttek-
nek, hogy hozzájárultak a közös sikerhez, valamint Kovács 
Tibornak a szervezést és koordinálást!

váth Marcell 1.hely, Sukaj Dominik 2. hely, 3.-4. korcso-FUTÓVERSENY IKLADON
portos lányoknál: Petióky Noémi 1. hely, 3.-4. korcsoportos Az évek óta tartó tankerületi versenysorozatnak, 
fiúknál: Meleg Milán 3. helymely 9 település részvételével zajlik, a 2015/2016-os tan-
Csapatok: 1.-2. korcs. lány: Forró Ágnes, Sztruhár Gréta, évben is a mezei futóverseny volt az első állomása. Az alsó 
Csörgi Fanni, Marosvölgyi Zsófiatagozatosok megmérettetése október 7-én volt. A felső tago-
1.-2. korcs. fiú: Horváth Marcell, Sukaj Dominik, Kurucz zatosok október 8-ra tervezett futását elmosta az eső, így az 
Vince, Tóth-Sebes Péter Csanádalsósok eredményei alapján hirdettek eredményt az iskolák 
3.-4. korcs. lány: Petióky Noémi, Kurucz Dorka, Szekeres között. Az alsósok szép teljesítménye alapján Tura lett az 
Nóra, Szabó Anett, Szilágyi Nikolettösszesítésben az első. Gratulálunk a csapatok vala-
3.-4. korcs. fiú: Meleg Milán, Rácz Attila, Szilágyi Ákos, mennyi tagjának! Helyezések: 1.-2. korcsoportos lányok 
Kátai Viktor, Barcsik János közül: Forró Ágnes 6. hely, 1.-2. korcsoportos fiúknál: Hor-

Október 12-én „Regionális komposzt-buli”-ra 
érkeztek hozzánk vendégek a környező települések 

iskoláiból, Zsámbokról, Vácszentlászlóról és Galgahévízről, 
valamint Turát is képviselte egy csapat. Az ötödikesek szá-
mára szervezett délután rendkívül színes volt. Az elméleti 
feladatok mellett kreatív készségüket is megmutathatták a 
tanulók, az ügyességi játékoknál pedig újra hasznosított 
tárgyaknak adtak más funkciót. A programot tovább bőví-
tette Hrács Krisztina előadása a gödöllői Szent István 
Egyetemről, aki egzotikus állatbemutatót tartott a százlá-
búakról és az ezerlábúakról. A versenyen a turai csapat- 
Lakatos Roland 5.a, Nagy Kristóf és Szabó Viktória 5.b, 
Edvi Lili és Szabó Boglárka 5.c – II. helyezést ért el. 
Gratulálunk nekik! Köszönet Jenei Csabánénak a szervező 
munkájáért, a Szelektív Hulladékhasznosító Kft.-nek a csa-
patok jutalmazásához nyújtott segítségéért!
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Október 17-én az ELTE PPK-án rendezték meg a 
2015-ös Digitális pedagógus konferenciát, mely röviden így 
fogalmazta meg  feladatát és célját: „ A pedagógus szerepét 
az információs társadalomban újra kell értelmeznünk: a 
korábbi szerepfelfogások és elvárások mellett megjelennek 
újak, amelyekkel azelőtt nem szembesültünk. A tanár többé 
nem jelenhet meg az osztályban a tudás és az információk 
egyedüli és kizárólagos forrásaként, és nem csupán az iskola 
falain belül tanulhatnak a diákok.”

2012-ben létrehozták az ún. Digitális Módszertárat, 
melynek online adatbázisába olyan módszertani anyagok 
kerültek be, amelyek középpontjában a 21. századi képes-
ségek fejlesztése áll, digitális eszközhasználatot igényelnek, 
és ösztönzőleg hatnak a tanulók aktivitására.

2015-ben a Digitális pedagógus konferencián hat 
kiemelkedő módszertani ötlet kapott Digitális Peda-
gógus Díjat. A szakértők értékelése alapján a Tempus 
Közalapítvány Jó gyakorlatok díjazottjai között tartott 
előadást Benedekné Fekete Hajnalka- iskolánk tanára-, 
és díjat kapott a Digitális Módszertárba feltöltött ötlete 
alapján „Barangoló természetismeret…” címmel.

„Az összetett, több IKT-eszközt felvonultató projekt 
lehetőséget nyújt arra, hogy a diákok a tanteremből kilépve 

„Digitális pedagógusok”
a tanórán

sajátítsák el a hatodikos természetismeret-tananyagot, mo-
bileszközök segítségével. Az eszközhasználat nem cél, ha-
nem támogató lehetőség - a diákok számára motiváló mó-
don”- írja az EDUPRESS Benedekné munkájáról.

Október 21-én az Oktatáskutató és Fejlesztő Inté-
zet/ Microsoft Magyarország szakmai konferenciáján és 
kiállításán szerepelt kollégánk az osztályával „Innovatív 
diákprojektek”-kel. A kiállításon szakmai zsűri válasz-
totta ki a legjobb projekteket, köztük a mienket is, így 
a Microsoft vállalja az Office 365 Oktatási Rendszer 
felállítását az iskolánkban!  

Gratulálunk kollégánk szakmai sikereihez!

lábú barátainkra. 17 tanuló hozta be olyan kedvességgel, ragaszkodással 
kedvencét. Az állatseregletben fordulnak felénk, és hálálják meg 
láthattunk 5 kutyát, 3 cicát, 3 házi- törődésünket.Mottó: „Az állatokban azokat az 
nyulat, 2 tengerimalacot, 2 csirkét, 1 Könyvbemutatóval is színe-értékeinket látjuk megtestesülni, 
házi sertés kismalacát. Igaz, egzo- sítettük a programot. A Szalay Kiadó amelyeket már elvesztettünk, 
tikus állatok nem voltak, de minden állatokról szóló könyveibe lehetett ezért vágyunk társaságukra, 
kedvenc megkapta a simogatást és a belelapozni, olvasgatni vagy éppen a érzelmeikre, életörömükre.” Jane 
szeretetet ezen a délutánon. képeket nézegetni. Akinek megtet-Goodall

A rendezvény célja az volt, szett valamelyik, meg is rendelhette.Az Állatok világnapját 1931 
hogy felhívjuk a figyelmet a környe- Kellemes, beszélgetős délu-óta ünneplik minden esztendőben 
zetünkben élő állatokkal szembeni tánt tölthettünk együtt.Assisi Szent Ferenc emléknapján, 
felelősségünkre. Ez a felelősség a- Köszönet a bemutatóra ho-október 4-én. Iskolánk idén is 
zonban az év minden napjára zott állatok gazdáinak, a segítő Zöld csatlakozott ehhez a kezdemé-
érvényes! szíves környezetvédő szakkörö-nyezéshez, és a Hevesy úti épületünk 

Amilyen szeretettel, gondos- söknek és a főszervező Jenei Csabá-udvarán állatbemutatóval és –simo-
kodással vesszük őket körül, ugyan- nénak a munkájáért! gatóval hívtuk fel a figyelmet négy-

Október 2-án Boldogon rendezték meg az Állatok 
világnapja kistérségi vetélkedőt. Hat településről /Apc, 
Rózsaszentmárton, Hort, Zsámbok, Hatvan, Tura / 7 iskola 
csapata mérkőzött meg egymással.  A vetélkedő kellemes, jó 
hangulatban telt. A mi iskolánkat Tóth Bálint 6. c, Tordai 
Miksa és Dusa Donát 6. a osztályos tanulók képviselték. 
Csapatunk, mely GŐTÉK néven szerepelt, 1. helyezést ért 
el. Felkészítő: Dr. Forgácsné Jenei Erzsébet

A Turai Tekergők október 11-én a GÖDÖLLŐI 
DOMBSÁG lankáin 20 km-es teljesítmény túrán vettek részt 
24 fővel, ragyogó őszi időben. Október 18-án a MÁTRA 32 
km-es túrát teljesítették 4 fővel, szintidőn belül, 7 és fél óra 
alatt, nagyon nehéz terepviszonyok közepette. Túravezető: 
Kis Gábor volt.

Állatok világnapja

Rövid hírek

Hosszú évek alatt hagyománnyá nőtte ki magát 
iskolánkban az ötödik évfolyam számára megren-

dezett Zöldség-gyümölcs fesztivál. Idén október 15-én 
került sorra. A rendezvény célja: felhívni a figyelmet az 
egészséges táplálkozásra, azon belül a zöldségek és a gyü-
mölcsök napi rendszerességgel való fogyasztására. A gyere-
kek játékos vetélkedő formájában adhattak számot isme-
reteikről, miközben meg is kóstolhatták a gyümölcsöket. 
Helyezések: I. 5.c, II. 5.b, III. 5.a
Szervezők: Kis Gábor és Jenei Csabáné, valamint segítőik 
voltak még a Zöld szíves környezetvédelmi szakkör tagjai.

JUBILEUMI SPAR BUDAPEST MARATONKA 
- ISMÉT DOBOGÓ!

2015. október 10-én immár 30. alkalommal rendezték meg a 
SPAR Maratonkát a Hősök terén. Kovács Tibor toborzásával 
74 lelkes jelentkezővel ismét benevezett iskolánk a 2,7 km-es 
távra. Az időjárás kíméletes volt hozzánk, bár elkelt a réte-
ges öltözet. A jó hangulat garantált volt a nap folyamán. A 
legtöbb diákot mozgósító vidéki iskolák közül a Turai 
Hevesy György Általános iskola a 3. helyen végzett, így 
75.000 Ft értékű SPAR vásárlási utalványt kaptunk.  
Köszönjük a Turai Tanulókért Alapítványnak az utazáshoz 
nyújtott támogatást, a résztvevő gyerekeknek és felnőttek-
nek, hogy hozzájárultak a közös sikerhez, valamint Kovács 
Tibornak a szervezést és koordinálást!

váth Marcell 1.hely, Sukaj Dominik 2. hely, 3.-4. korcso-FUTÓVERSENY IKLADON
portos lányoknál: Petióky Noémi 1. hely, 3.-4. korcsoportos Az évek óta tartó tankerületi versenysorozatnak, 
fiúknál: Meleg Milán 3. helymely 9 település részvételével zajlik, a 2015/2016-os tan-
Csapatok: 1.-2. korcs. lány: Forró Ágnes, Sztruhár Gréta, évben is a mezei futóverseny volt az első állomása. Az alsó 
Csörgi Fanni, Marosvölgyi Zsófiatagozatosok megmérettetése október 7-én volt. A felső tago-
1.-2. korcs. fiú: Horváth Marcell, Sukaj Dominik, Kurucz zatosok október 8-ra tervezett futását elmosta az eső, így az 
Vince, Tóth-Sebes Péter Csanádalsósok eredményei alapján hirdettek eredményt az iskolák 
3.-4. korcs. lány: Petióky Noémi, Kurucz Dorka, Szekeres között. Az alsósok szép teljesítménye alapján Tura lett az 
Nóra, Szabó Anett, Szilágyi Nikolettösszesítésben az első. Gratulálunk a csapatok vala-
3.-4. korcs. fiú: Meleg Milán, Rácz Attila, Szilágyi Ákos, mennyi tagjának! Helyezések: 1.-2. korcsoportos lányok 
Kátai Viktor, Barcsik János közül: Forró Ágnes 6. hely, 1.-2. korcsoportos fiúknál: Hor-

Október 12-én „Regionális komposzt-buli”-ra 
érkeztek hozzánk vendégek a környező települések 

iskoláiból, Zsámbokról, Vácszentlászlóról és Galgahévízről, 
valamint Turát is képviselte egy csapat. Az ötödikesek szá-
mára szervezett délután rendkívül színes volt. Az elméleti 
feladatok mellett kreatív készségüket is megmutathatták a 
tanulók, az ügyességi játékoknál pedig újra hasznosított 
tárgyaknak adtak más funkciót. A programot tovább bőví-
tette Hrács Krisztina előadása a gödöllői Szent István 
Egyetemről, aki egzotikus állatbemutatót tartott a százlá-
búakról és az ezerlábúakról. A versenyen a turai csapat- 
Lakatos Roland 5.a, Nagy Kristóf és Szabó Viktória 5.b, 
Edvi Lili és Szabó Boglárka 5.c – II. helyezést ért el. 
Gratulálunk nekik! Köszönet Jenei Csabánénak a szervező 
munkájáért, a Szelektív Hulladékhasznosító Kft.-nek a csa-
patok jutalmazásához nyújtott segítségéért!
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NEMZETI ÜNNEPEK KÖZÖSSÉGI ÉLET

A szüreti felvonu-
lásra és mulatságra 
utaló dokumentu-
mok már 1920-as 

dátummal fellelhetők a turai temetkezési 
egylet szervezésében, ahol csikóslegé-
nyek, koszorúsleányok, csőszlegények, 
csőszleányok vonultak fel. Mai napig 
szeptember vége, október eleje egyik 
vasárnapja e rendezvény időpontja. 
Alapvetően, szokás szerint ez a fiatalok 
felvonulása, mely az idők folyamán 
kiszélesedett, és bekapcsolódtak az 
óvodás, általános iskolás ill. az idősebb 
korúak is. Viseletben és a menet rendjében 
is kiemelt szerep jutott a bíró-bíróné 
párosnak, a kisbírónak, továbbá a kocs-
máros-kocsmárosné párosnak. Ez alkalom 
volt a helyi lótartó gazdák reprezentatív 
bemutatkozására, hiszen mindenki 
igyekezett minél fényesebbre csutakolni 
állatait és minél pompásabban feldíszíteni 
kocsiját. A menetet négy-hat lovas vezette 
betyár- később huszáröltözékben, a koszo-
rúvivők és a mindenkori népi együttes 
tagjai követték őket gyalogosan. Azután 
jött a főpár és a kisbíró hintóval, majd a 
kocsmáros stráfkocsi és a zenekaros kocsi. 
Utánuk következett a szórakoztató részleg: 
a bohócok leggyakrabban szamárfogaton 
és a csőszkunyhóban lévő csősz.

A különböző állomáshelyeken 
rövid műsort (ennek dalok, táncok, s té-
májában odaillő versek is részei voltak) 
mutattak be a felvonulók, miután a kisbíró 
kidobolta a szüreti tudnivalókat.

Az utóbbi pár évben feledésbe merült népszokás idén a Sára 
Ferenc Hagyományőrző Egyesület és a Bartók Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár összefogásának eredményeként október 10.-én szombat 
délután került felelevenítésre. A szép számú közreműködő a borús idő 
ellenére üde színfoltot nyújtott, jó hangulatot és egy kis vidámságot 
varázsolt a szüreti menetet megtekintők mindennapjaiba.

A szüreti menetben közreműködött a Zsinnyegő Néptánc-
együttes, a Galgahévízi 
Népiegyüttes, a VIGA-
NÓ AMI turai néptánc 
tagozata, valamint szép 
számú lovas és fogathaj-
tó. A város főteréről in-
duló menet megállói 
Tura Falumúzeum – Gal-
gahévízi úti CBA parkoló 
– Turai Kastély előtti 
parkoló – Zsámboki úti 
Csűrdöngölő – Piactér 
voltak.

„Mindnyájan halandók vagyunk az első csókig,
s a második pohár borig.”

T.A.

ÚJRA ÉLEDŐ NÉPSZOKÁSOK - HAGYOMÁNYOK
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Dr. Király János

Az '56-os forradalmi tüzek, a jogos szabadságvágy, mely haraggal, bosszú-
vággyal is keveredett, egész Magyarország területén fel-felcsaptak. Turán az indu-
latok azonban mégis egy bizonyos mederben folytak. A gát, mely helyén tartotta a fo-
lyamot Dr. Király János turai születésű jogász, ügyvéd volt. A II. világháborúban az 
orosz front próbálta meg emberségét és hazafiságát, melyet megőrzött akkor is, mikor 
házukat bombatalálat érte s így elvesztette egész családját.

A forradalom alatt Turán is vágyták az emberek a szabadságot, Őt válasz-
tották a Nemzeti Bizottság élére. „Egykori kortársai úgy emlékeznek személyére, hogy 
neki volt köszönhető abban a nehéz időszakban, hogy nem szabadultak el az 
indulatok, a zűrzavaros időben is megőrizte Tura népe a nyugalmát.”

Hogy élete s hazafisága mindenkor példa maradhasson a felnövekvő ifjúság 
számára, volt házán állíttattak emléktáblát, melyet minden évben megkoszorúznak. 
2012-ben posztumusz Tura Díszpolgára címet adományozott neki a város.

Miért, hogy meghasadt az égbolt, 
Mert egy nép azt mondta: ,,Elég volt.”

MENNYBŐL AZ ANGYAL - MENJ SIETVE
Az üszkös, fagyos Budapestre. 
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok. 
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon, 
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék. 
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról. 
. . .
Mondd el, mert ez világ csodája: 
Egy szegény nép karácsonyfája 
A Csendes Éjben égni kezdett - 
És sokan vetnek most keresztet. 
Földrészek népe nézi, nézi, 
Egyik érti, másik nem érti. 
Fejük csóválják, sok ez, soknak. 
Imádkoznak vagy iszonyodnak, 
Mert más lóg a fán, nem cukorkák: 
Népek Krisztusa, Magyarország. 
 . . .
És a világ beszél csodáról, 
Papok papolnak bátorságról. 
Az államférfi parentálja, 
Megáldja a szentséges pápa. 
És minden rendű népek, rendek 
Kérdik, hogy ez mivégre kellett. 
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték? 
Mért nem várta csendben a végét? 
Miért, hogy meghasadt az égbolt, 
Mert egy nép azt mondta: ,,Elég volt.”

Nem érti ezt az a sok ember, 
Mi áradt itt meg, mint a tenger? 
Miért remegtek világrendek? 
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. 
De most sokan kérdik: mi történt? 
Ki tett itt csontból, húsból törvényt? 
És kérdik, egyre többen kérdik, 
Hebegve, mert végképp nem értik - 
Ők, akik örökségbe kapták -: 
Ilyen nagy dolog a Szabadság? 
 
Angyal, vidd meg a hírt az égből, 
Mindig új élet lesz a vérből. 
Találkoztak ők már néhányszor 
- A költő, a szamár, s a pásztor - 
Az alomban, a jászol mellett, 
Ha az Élet elevent ellett, 
A Csodát most is ők vigyázzák, 
Leheletükkel állnak strázsát, 
Mert Csillag ég, hasad a hajnal, 
Mondd meg nekik, - 
                            mennyből az angyal.

Márai Sándor: Mennyből az angyal (részlet)

Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezve gyűltek össze az 
ünneplők 17 órakor az Őszirózsa Idősek Otthonánál, ahol megkoszorúzták Dr. 
Király János 1996-ban felavatott emléktábláját.

18 órakor Palya János plébános celebrálta az ünnepi szentmisét. Október 
23. egyúttal Kapisztrán Szent János, a Nándorfehérvári diadal nagy alakjának 
emléknapja is.

A Szentmisét követő megemlékezés a Templomkertben vette kezdetét. 
Beszédet mondott Szendrei Ferenc Tura Város polgármestere. Az egykori törté-
nelmi időszakot jellemző zsarnokság gondolatának szépirodalmi megfogalma-
zásait fűzte fel Diligens Melinda szerkesztő-rendező OKTÓBER TŰZVIRÁGA 
címmel egy dramatizált összeállítássá Bartis Ferenc, Faludy György, Illyés Gyula, 
Lezsák Sándor, Nagy István, Örkény István zsarnokságról szóló írásaiból válo-
gatva. (Szereplők: Bényi Rita, Csányi Petra, Diligens Regina, Fülöp Annamária, 
Kuti Viktor, Menyhért Zsuzsa, Szabó Kata.)

Az irodalmi műsor után Beethoven 3. szimfóniájának dallamaira - a zász-
lótartó cserkészek felvezetésével - Tura Város Önkormányzatának képviselői és a 
FIDESZ turai szervezete elhelyezték a tisztelet és kegyelet virágait a Templom-
kertben felállított '56-os Hősök Oszlopánál. Az ünnepi megemlékezést méltó 
módon a Szózat eléneklése zárta.

Farkas Ákos

Szendrei Ferenc polgármester ünnepi beszéde Seres Tünde konferálása kísérte az ünnepi eseményeket

Október tűzvirága. Ünnepi műsor Diligens Melinda rendezésében
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Forrás: Tura  története II.
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NEMZETI ÜNNEPEK KÖZÖSSÉGI ÉLET

A szüreti felvonu-
lásra és mulatságra 
utaló dokumentu-
mok már 1920-as 

dátummal fellelhetők a turai temetkezési 
egylet szervezésében, ahol csikóslegé-
nyek, koszorúsleányok, csőszlegények, 
csőszleányok vonultak fel. Mai napig 
szeptember vége, október eleje egyik 
vasárnapja e rendezvény időpontja. 
Alapvetően, szokás szerint ez a fiatalok 
felvonulása, mely az idők folyamán 
kiszélesedett, és bekapcsolódtak az 
óvodás, általános iskolás ill. az idősebb 
korúak is. Viseletben és a menet rendjében 
is kiemelt szerep jutott a bíró-bíróné 
párosnak, a kisbírónak, továbbá a kocs-
máros-kocsmárosné párosnak. Ez alkalom 
volt a helyi lótartó gazdák reprezentatív 
bemutatkozására, hiszen mindenki 
igyekezett minél fényesebbre csutakolni 
állatait és minél pompásabban feldíszíteni 
kocsiját. A menetet négy-hat lovas vezette 
betyár- később huszáröltözékben, a koszo-
rúvivők és a mindenkori népi együttes 
tagjai követték őket gyalogosan. Azután 
jött a főpár és a kisbíró hintóval, majd a 
kocsmáros stráfkocsi és a zenekaros kocsi. 
Utánuk következett a szórakoztató részleg: 
a bohócok leggyakrabban szamárfogaton 
és a csőszkunyhóban lévő csősz.

A különböző állomáshelyeken 
rövid műsort (ennek dalok, táncok, s té-
májában odaillő versek is részei voltak) 
mutattak be a felvonulók, miután a kisbíró 
kidobolta a szüreti tudnivalókat.

Az utóbbi pár évben feledésbe merült népszokás idén a Sára 
Ferenc Hagyományőrző Egyesület és a Bartók Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár összefogásának eredményeként október 10.-én szombat 
délután került felelevenítésre. A szép számú közreműködő a borús idő 
ellenére üde színfoltot nyújtott, jó hangulatot és egy kis vidámságot 
varázsolt a szüreti menetet megtekintők mindennapjaiba.

A szüreti menetben közreműködött a Zsinnyegő Néptánc-
együttes, a Galgahévízi 
Népiegyüttes, a VIGA-
NÓ AMI turai néptánc 
tagozata, valamint szép 
számú lovas és fogathaj-
tó. A város főteréről in-
duló menet megállói 
Tura Falumúzeum – Gal-
gahévízi úti CBA parkoló 
– Turai Kastély előtti 
parkoló – Zsámboki úti 
Csűrdöngölő – Piactér 
voltak.

„Mindnyájan halandók vagyunk az első csókig,
s a második pohár borig.”

T.A.

ÚJRA ÉLEDŐ NÉPSZOKÁSOK - HAGYOMÁNYOK
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Dr. Király János

Az '56-os forradalmi tüzek, a jogos szabadságvágy, mely haraggal, bosszú-
vággyal is keveredett, egész Magyarország területén fel-felcsaptak. Turán az indu-
latok azonban mégis egy bizonyos mederben folytak. A gát, mely helyén tartotta a fo-
lyamot Dr. Király János turai születésű jogász, ügyvéd volt. A II. világháborúban az 
orosz front próbálta meg emberségét és hazafiságát, melyet megőrzött akkor is, mikor 
házukat bombatalálat érte s így elvesztette egész családját.

A forradalom alatt Turán is vágyták az emberek a szabadságot, Őt válasz-
tották a Nemzeti Bizottság élére. „Egykori kortársai úgy emlékeznek személyére, hogy 
neki volt köszönhető abban a nehéz időszakban, hogy nem szabadultak el az 
indulatok, a zűrzavaros időben is megőrizte Tura népe a nyugalmát.”

Hogy élete s hazafisága mindenkor példa maradhasson a felnövekvő ifjúság 
számára, volt házán állíttattak emléktáblát, melyet minden évben megkoszorúznak. 
2012-ben posztumusz Tura Díszpolgára címet adományozott neki a város.

Miért, hogy meghasadt az égbolt, 
Mert egy nép azt mondta: ,,Elég volt.”

MENNYBŐL AZ ANGYAL - MENJ SIETVE
Az üszkös, fagyos Budapestre. 
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok. 
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon, 
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék. 
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról. 
. . .
Mondd el, mert ez világ csodája: 
Egy szegény nép karácsonyfája 
A Csendes Éjben égni kezdett - 
És sokan vetnek most keresztet. 
Földrészek népe nézi, nézi, 
Egyik érti, másik nem érti. 
Fejük csóválják, sok ez, soknak. 
Imádkoznak vagy iszonyodnak, 
Mert más lóg a fán, nem cukorkák: 
Népek Krisztusa, Magyarország. 
 . . .
És a világ beszél csodáról, 
Papok papolnak bátorságról. 
Az államférfi parentálja, 
Megáldja a szentséges pápa. 
És minden rendű népek, rendek 
Kérdik, hogy ez mivégre kellett. 
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték? 
Mért nem várta csendben a végét? 
Miért, hogy meghasadt az égbolt, 
Mert egy nép azt mondta: ,,Elég volt.”

Nem érti ezt az a sok ember, 
Mi áradt itt meg, mint a tenger? 
Miért remegtek világrendek? 
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. 
De most sokan kérdik: mi történt? 
Ki tett itt csontból, húsból törvényt? 
És kérdik, egyre többen kérdik, 
Hebegve, mert végképp nem értik - 
Ők, akik örökségbe kapták -: 
Ilyen nagy dolog a Szabadság? 
 
Angyal, vidd meg a hírt az égből, 
Mindig új élet lesz a vérből. 
Találkoztak ők már néhányszor 
- A költő, a szamár, s a pásztor - 
Az alomban, a jászol mellett, 
Ha az Élet elevent ellett, 
A Csodát most is ők vigyázzák, 
Leheletükkel állnak strázsát, 
Mert Csillag ég, hasad a hajnal, 
Mondd meg nekik, - 
                            mennyből az angyal.

Márai Sándor: Mennyből az angyal (részlet)

Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezve gyűltek össze az 
ünneplők 17 órakor az Őszirózsa Idősek Otthonánál, ahol megkoszorúzták Dr. 
Király János 1996-ban felavatott emléktábláját.

18 órakor Palya János plébános celebrálta az ünnepi szentmisét. Október 
23. egyúttal Kapisztrán Szent János, a Nándorfehérvári diadal nagy alakjának 
emléknapja is.

A Szentmisét követő megemlékezés a Templomkertben vette kezdetét. 
Beszédet mondott Szendrei Ferenc Tura Város polgármestere. Az egykori törté-
nelmi időszakot jellemző zsarnokság gondolatának szépirodalmi megfogalma-
zásait fűzte fel Diligens Melinda szerkesztő-rendező OKTÓBER TŰZVIRÁGA 
címmel egy dramatizált összeállítássá Bartis Ferenc, Faludy György, Illyés Gyula, 
Lezsák Sándor, Nagy István, Örkény István zsarnokságról szóló írásaiból válo-
gatva. (Szereplők: Bényi Rita, Csányi Petra, Diligens Regina, Fülöp Annamária, 
Kuti Viktor, Menyhért Zsuzsa, Szabó Kata.)

Az irodalmi műsor után Beethoven 3. szimfóniájának dallamaira - a zász-
lótartó cserkészek felvezetésével - Tura Város Önkormányzatának képviselői és a 
FIDESZ turai szervezete elhelyezték a tisztelet és kegyelet virágait a Templom-
kertben felállított '56-os Hősök Oszlopánál. Az ünnepi megemlékezést méltó 
módon a Szózat eléneklése zárta.

Farkas Ákos

Szendrei Ferenc polgármester ünnepi beszéde Seres Tünde konferálása kísérte az ünnepi eseményeket

Október tűzvirága. Ünnepi műsor Diligens Melinda rendezésében
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Forrás: Tura  története II.
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Kanadai kaland
Zagyva Banda módra

Hozzávalók:
-5 muzsikus
-5 hangszer
-2 táncos
-10 nap
- Nyugat-Kanadai Magyar Folk Fesztivál(WCHFF)

Elkészítés: A hozzávalókat jól összegyúrjuk és 
meglátjuk mi sül ki belőle.

BODA GELLÉRT PRÍMÁSSAL BESZÉLGETTEM.

Merre jártatok pontosan?
Kanadában Edmontonban a Nugat-Kanadai Magyar Folk 
Fesztiválon illetve Calgaryban.
Honnan ismertek titeket, mikor kértek fel?

Kádár Ignác (Náci) barátunkon keresztül ismertük 
meg egymást a Kanadában élő házaspárral, Vörös Sándorral 
és Vörös Patríciával. Ők a művészeti vezetői az Edmontoni 
magyar néptáncegyüttesnek és egyben szervezői a feszti-
válnak. Náci már öt éve jár ki a fesztiválra fellépni. Kellett 
nekik koreográfiazene és ő minket ajánlott. Felvettük nekik 
és tetszettünk, így a munkakapcsolatunk már három éve 
kialakult. Idén pedig megszavazták a bizalmat és minket 
kértek fel a fesztivál főzenekarának. 
Kikkel utaztatok?

A zenekar teljes létszámban - Boda Márton bőgős, 
Tóth Sebestyén cimbalmos, Szabó András brácsás, 
Mucsinyi Dániel klarinétos valamint jómagam Boda Gel-
lért prímás. Énekesünk Kádár Ignác volt, akivel már ré-
gebb óta dolgozunk együtt illetve velünk jött Náci táncos-
párja Baranyai Barbara is. 
Mi is ez a fesztivál pontosan?

Ez a kanadai magyar néptánccsoportok éves talál-
kozója, egy mozgófesztivál, amit 37. éve rendeznek, idén 
Edmontonban. Három napig tart és a harmadik napon egy 
gálaműsorral ér véget. 
Ti tíz napot voltatok kint, ebből három nap volt a fesz-
tivál. Merre jártatok? Elmesélnéd pontosan napról 
napra?

Csütörtökön indultunk repülővel Frankfurtba, on-
nan Calgaryba majd egy negyvenfős kisgéppel Edmontonba. 
Kanada hatalmas ország óriási területekkel. Ami nekik rövid 
utat jelent, az legalább két óra autóút. Edmonton egy kb. 
egymilliós város, ami szintén hatalmas területen helyez-

kedik el. Röpke 12-13 óra repülés után délután érkeztünk 
meg. Kipakoltunk a szállodában majd a vendéglátóink, Vörös 
Sanyi és Patrícia meghívtak minket egy helyi étterembe 
vacsorázni, ismerkedni. Másnap pénteken megpróbáltuk 
kipihenni kicsit a 8 órányi időeltolódás okozta fáradalmakat, 
de nem nagyon sikerült. Ez volt a fesztivál első napja, így 
délután már tánctanítás volt gyerekeknek, este pedig tánc-
ház és buli hajnalig. Szombaton délelőtt 10-től tartottunk egy 
zenei workshopot a helyi érdeklődőknek, ahol teljesen kezdő 
zenésztől kezdve bárki részt vehetett. Próbáltuk bemutatni a 
magyar népzenét egy-egy adott tájegységre jellemzően. 
Majd következett az esti koncert-előkészület, este héttől 
pedig telt ház előtt játszottunk. Közösen zenéltünk két kinti 
együttessel a Gyanta és Cifra zenekarokkal. Este vissza-
tértünk a szállásra és természetesen táncház volt hajnalig. 
Következett a vasárnap, a fesztivál gálaműsora, így már 
reggel hétre a színházban kellett lennünk. Itt először talál-
koztunk mind a kb. 12 táncegyüttessel, akiket mi kísértünk, 
és mindannyian két-két koreográfiát hoztak. A nagy érdek-
lődésre való tekintettel a szervezők két gálaműsort tervez-
tek, egyet délután kettőtől, egyet pedig este héttől. Mind a 
két előadás telt házzal ment. Este következett a szokásos 
táncház és buli. Hétfőn összepakoltunk a szállodában, majd 
autóval mentünk Vörös Sanyiékhoz, mert a következő pár 
napban ők szállásoltak el minket. Ebédeltünk, pihentünk 
majd sztorizgattunk hajnalig. Másnap várost látogattunk, 
megnéztük Edmonton nevezetességeit, többek között a par-
lamentet. Edmonton a kanadai Alberta tartomány székhelye. 
A városnak külön negyedei vannak, pl. kínai, mexikói… 
vendéglátóink próbálták megmutatni a hely sokszínűségét, 
így mi minden nap más negyedben, más nemzetiségű ételt 
ehettünk. Este megleptük a őket és bográcsban mi főztünk 
nekik vacsorát. Október elején nagyon ritka hogy nincsenek 
fagyok, de szerencsére jó időnk volt végig. A szerda vásá-

rolgatással telt, többek között hangszerboltban is jártunk. 
Következő nap indultunk Calgaryba, autóval Vas Gáborékhoz 
(Vasi) aki a Bartók Néptáncegyüttes művészeti vezetője. 
Még aznap elkirándultunk Benff-be ahol megnéztük a hatal-
mas hegyeket valamint szabadtéren fürdőztünk egyet. Pén-
teken kivittek minket egy igazi baseball pályára ahol megis-
mertették velünk a szabályokat és ki is próbálhattuk ma-
gunkat. Délután megnéztük a másnapi koncerthelyszínt. Az-
nap éppen hálaadás volt, Vasiék áthívták a barátaikat és 
együtt fogyasztottuk el a hagyományos egészben sült puly-
kát. Aztán persze előkerültek a hangszerek is, így az estét 
ismét zene, tánc és mulatozás zárta. Szombaton tartottuk a 
koncertet a Calgary-i Magyar Házban tehát reggel kellett 
menni hangbeállásra. Délután gyerektáncházban muzsi-
káltunk, amit Náci és Barbi tartottak. Alig fél óra pihenő után 
kezdődött a teltházas nagykoncertünk. A közönség vegyes 
volt, de a véletlen úgy hozta, hogy találkoztunk egy 56-ban 
disszidált turaival is. A koncert után kezdődött a búcsúbulink 
ahova az edmontoni ismerősök is átjöttek. Vasárnap össze-
pakoltunk és várt ránk a 12 órás repülés, szerencsére keve-
sebb átszállással. 
Milyen volt a szereplésetek visszhangja?

Nagyon tetszettünk, meg voltak velünk elégedve 
olyannyira, hogy már hívtak minket egy Lengyel-Magyar 
találkozóra áprilisban, valamint szeretnék, ha jövőre ismét 
mi lennénk a fesztivál fő zenekara, ami Winnipegben lesz. 
Ha egy mondatban kéne megfogalmaznod, hogyan 
összegeznéd a kalandotokat?

Az biztos, hogy életre szóló emlék volt, ahol nagyon 
jól éreztük magunkat és reméljük jövőre szintén részesei 
lehetünk.

Benff

Koncert Edmontonban

Vörös Sanyival és Patríciával

Btm

Az Országgyűlés — Réthelyi Miklós nemzeti erő-
forrás miniszter javaslata alapján — "felismerve azt, hogy a 
magyar nemzet összetartozását legfőbb szellemi kulturális 
örökségünk, nemzeti nyelvünk fejezi ki legjobban — tiszte-
letben tartva hazánk hagyományos nyelvi sokszínűségét, 
egyben felelősséget vállalva a kisebbségek nyelvhaszná-
latának jogáért —, a nemzet fejlődését és hagyományainak 
őrzését egyaránt szolgáló magyar nyelv iránti megbecsülé-
sének kifejezése érdekében" a magyar nyelvet hivatalossá 
tevő törvény, a magyar nyelv és nemzetiségről szóló 1844. 
évi II. törvénycikk elfogadásának napját, november 13-át a 
Magyar Nyelv Napjává nyilvánította.

Az országgyűlési határozat célja, hogy nemzeti 
nyelvünk minden évben egy bizonyos napon a közérdeklődés 
fókuszába kerüljön, alkalmat adva ezzel az oktatási, a 
tudományos és a kulturális intézményeknek, a médiának, az 
anyanyelv ápolásával foglalkozó civil szervezeteknek, közös-
ségeknek a magyar nyelv közös megünneplésére, a hagyo-
mányőrzéssel, nyelvvédelemmel, - fejlesztéssel kapcsolatos 
elképzeléseik közvetítésére.

Az országgyűlés 1790-től 1844-ig lépésről lépésre 
elérte, hogy a magyar legyen a hivatalos élet és a politika 
nyelve. 1805-től a törvényeket már kéthasábosan készítették 
(magyarul és latinul), és a megyék saját hatáskörükben be-
vezethették a magyar nyelv használatát. 1830-ban törvény 
kötelezte a Helytartótanácsot, hogy a magyar nyelvű me-
gyéknek e nyelven válaszoljon, és a felső bíróságok ettől 
kezdve magyarul hoztak ítéletet, és e nyelv tudását a hiva-
talviselés és ügyvédi vizsga feltételéül szabták. 1836-ban és 
1840-ben az anyakönyvezést magyarosították, ezzel össze-
függésben a lelkészek magyar nyelvtudását írta elő a tör-
vény.
Lezárásképpen az 1844. évi II. 
törvénycikk a magyart állam-
nyelvvé nyilvánította. Ennek ér-
telmében az országgyűlés kizáró-
lagos nyelve a magyar lett, csupán 
a horvátországi követek kaptak 
hat évig felmentést ez alól. A ki-
rály az országgyűléssel, a Kan-
cellária a magyar hivatalokkal 
ezen a nyelven értekezett. A tör-
vényeket ezt követően kizárólag 
magyar nyelven hozták. Az ország 
határain belül ez lett az oktatás 
nyelve is, a kapcsolt részekben 
pedig kötelező nyelvként oktatták 
a középiskoláktól felfelé.

Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár

1844. NOVEMBER 13. EMLÉKE

A Magyar Nyelv Napja

2011. szeptember 26-án a Magyar Köztár-
saság Országgyűlése – az Anyanyelvápolók Szövet-
ségének javaslatára – november 13-át a Magyar 
Nyelv Napjává nyilvánította. Ezzel lehetőséget 
teremtett arra, hogy évente egyszer a közfigyelem 
hivatalosan is a szellemi-kulturális örökségünk, 
nemzeti identitásunk alapját jelentő magyar nyelvre 
irányuljon.

Az 1844. évi
törvények
első oldala

T.A.

Április 26-án a Bar-
tók Béla Művelődé-

si Ház nagytermében szép 
számú közönség előtt rögzí-
tette a fesztiválon debütáló 
lemezének anyagát a Zagyva 
Banda.

A Játék határok 
nélkül című népzenei válo-
gatás nemcsak tavasszal a 
hazai közönség előtt, hanem 
néhány hete a világ túlsó 
felén, a kanadai magyarok 
körében is nagy sikert 
aratott. Gratulálunk!

Plakát Calgary-ban T.A.
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FOLKLÓR FOLKLÓR

Kanadai kaland
Zagyva Banda módra

Hozzávalók:
-5 muzsikus
-5 hangszer
-2 táncos
-10 nap
- Nyugat-Kanadai Magyar Folk Fesztivál(WCHFF)

Elkészítés: A hozzávalókat jól összegyúrjuk és 
meglátjuk mi sül ki belőle.

BODA GELLÉRT PRÍMÁSSAL BESZÉLGETTEM.

Merre jártatok pontosan?
Kanadában Edmontonban a Nugat-Kanadai Magyar Folk 
Fesztiválon illetve Calgaryban.
Honnan ismertek titeket, mikor kértek fel?

Kádár Ignác (Náci) barátunkon keresztül ismertük 
meg egymást a Kanadában élő házaspárral, Vörös Sándorral 
és Vörös Patríciával. Ők a művészeti vezetői az Edmontoni 
magyar néptáncegyüttesnek és egyben szervezői a feszti-
válnak. Náci már öt éve jár ki a fesztiválra fellépni. Kellett 
nekik koreográfiazene és ő minket ajánlott. Felvettük nekik 
és tetszettünk, így a munkakapcsolatunk már három éve 
kialakult. Idén pedig megszavazták a bizalmat és minket 
kértek fel a fesztivál főzenekarának. 
Kikkel utaztatok?

A zenekar teljes létszámban - Boda Márton bőgős, 
Tóth Sebestyén cimbalmos, Szabó András brácsás, 
Mucsinyi Dániel klarinétos valamint jómagam Boda Gel-
lért prímás. Énekesünk Kádár Ignác volt, akivel már ré-
gebb óta dolgozunk együtt illetve velünk jött Náci táncos-
párja Baranyai Barbara is. 
Mi is ez a fesztivál pontosan?

Ez a kanadai magyar néptánccsoportok éves talál-
kozója, egy mozgófesztivál, amit 37. éve rendeznek, idén 
Edmontonban. Három napig tart és a harmadik napon egy 
gálaműsorral ér véget. 
Ti tíz napot voltatok kint, ebből három nap volt a fesz-
tivál. Merre jártatok? Elmesélnéd pontosan napról 
napra?

Csütörtökön indultunk repülővel Frankfurtba, on-
nan Calgaryba majd egy negyvenfős kisgéppel Edmontonba. 
Kanada hatalmas ország óriási területekkel. Ami nekik rövid 
utat jelent, az legalább két óra autóút. Edmonton egy kb. 
egymilliós város, ami szintén hatalmas területen helyez-

kedik el. Röpke 12-13 óra repülés után délután érkeztünk 
meg. Kipakoltunk a szállodában majd a vendéglátóink, Vörös 
Sanyi és Patrícia meghívtak minket egy helyi étterembe 
vacsorázni, ismerkedni. Másnap pénteken megpróbáltuk 
kipihenni kicsit a 8 órányi időeltolódás okozta fáradalmakat, 
de nem nagyon sikerült. Ez volt a fesztivál első napja, így 
délután már tánctanítás volt gyerekeknek, este pedig tánc-
ház és buli hajnalig. Szombaton délelőtt 10-től tartottunk egy 
zenei workshopot a helyi érdeklődőknek, ahol teljesen kezdő 
zenésztől kezdve bárki részt vehetett. Próbáltuk bemutatni a 
magyar népzenét egy-egy adott tájegységre jellemzően. 
Majd következett az esti koncert-előkészület, este héttől 
pedig telt ház előtt játszottunk. Közösen zenéltünk két kinti 
együttessel a Gyanta és Cifra zenekarokkal. Este vissza-
tértünk a szállásra és természetesen táncház volt hajnalig. 
Következett a vasárnap, a fesztivál gálaműsora, így már 
reggel hétre a színházban kellett lennünk. Itt először talál-
koztunk mind a kb. 12 táncegyüttessel, akiket mi kísértünk, 
és mindannyian két-két koreográfiát hoztak. A nagy érdek-
lődésre való tekintettel a szervezők két gálaműsort tervez-
tek, egyet délután kettőtől, egyet pedig este héttől. Mind a 
két előadás telt házzal ment. Este következett a szokásos 
táncház és buli. Hétfőn összepakoltunk a szállodában, majd 
autóval mentünk Vörös Sanyiékhoz, mert a következő pár 
napban ők szállásoltak el minket. Ebédeltünk, pihentünk 
majd sztorizgattunk hajnalig. Másnap várost látogattunk, 
megnéztük Edmonton nevezetességeit, többek között a par-
lamentet. Edmonton a kanadai Alberta tartomány székhelye. 
A városnak külön negyedei vannak, pl. kínai, mexikói… 
vendéglátóink próbálták megmutatni a hely sokszínűségét, 
így mi minden nap más negyedben, más nemzetiségű ételt 
ehettünk. Este megleptük a őket és bográcsban mi főztünk 
nekik vacsorát. Október elején nagyon ritka hogy nincsenek 
fagyok, de szerencsére jó időnk volt végig. A szerda vásá-

rolgatással telt, többek között hangszerboltban is jártunk. 
Következő nap indultunk Calgaryba, autóval Vas Gáborékhoz 
(Vasi) aki a Bartók Néptáncegyüttes művészeti vezetője. 
Még aznap elkirándultunk Benff-be ahol megnéztük a hatal-
mas hegyeket valamint szabadtéren fürdőztünk egyet. Pén-
teken kivittek minket egy igazi baseball pályára ahol megis-
mertették velünk a szabályokat és ki is próbálhattuk ma-
gunkat. Délután megnéztük a másnapi koncerthelyszínt. Az-
nap éppen hálaadás volt, Vasiék áthívták a barátaikat és 
együtt fogyasztottuk el a hagyományos egészben sült puly-
kát. Aztán persze előkerültek a hangszerek is, így az estét 
ismét zene, tánc és mulatozás zárta. Szombaton tartottuk a 
koncertet a Calgary-i Magyar Házban tehát reggel kellett 
menni hangbeállásra. Délután gyerektáncházban muzsi-
káltunk, amit Náci és Barbi tartottak. Alig fél óra pihenő után 
kezdődött a teltházas nagykoncertünk. A közönség vegyes 
volt, de a véletlen úgy hozta, hogy találkoztunk egy 56-ban 
disszidált turaival is. A koncert után kezdődött a búcsúbulink 
ahova az edmontoni ismerősök is átjöttek. Vasárnap össze-
pakoltunk és várt ránk a 12 órás repülés, szerencsére keve-
sebb átszállással. 
Milyen volt a szereplésetek visszhangja?

Nagyon tetszettünk, meg voltak velünk elégedve 
olyannyira, hogy már hívtak minket egy Lengyel-Magyar 
találkozóra áprilisban, valamint szeretnék, ha jövőre ismét 
mi lennénk a fesztivál fő zenekara, ami Winnipegben lesz. 
Ha egy mondatban kéne megfogalmaznod, hogyan 
összegeznéd a kalandotokat?

Az biztos, hogy életre szóló emlék volt, ahol nagyon 
jól éreztük magunkat és reméljük jövőre szintén részesei 
lehetünk.

Benff

Koncert Edmontonban

Vörös Sanyival és Patríciával

Btm

Az Országgyűlés — Réthelyi Miklós nemzeti erő-
forrás miniszter javaslata alapján — "felismerve azt, hogy a 
magyar nemzet összetartozását legfőbb szellemi kulturális 
örökségünk, nemzeti nyelvünk fejezi ki legjobban — tiszte-
letben tartva hazánk hagyományos nyelvi sokszínűségét, 
egyben felelősséget vállalva a kisebbségek nyelvhaszná-
latának jogáért —, a nemzet fejlődését és hagyományainak 
őrzését egyaránt szolgáló magyar nyelv iránti megbecsülé-
sének kifejezése érdekében" a magyar nyelvet hivatalossá 
tevő törvény, a magyar nyelv és nemzetiségről szóló 1844. 
évi II. törvénycikk elfogadásának napját, november 13-át a 
Magyar Nyelv Napjává nyilvánította.

Az országgyűlési határozat célja, hogy nemzeti 
nyelvünk minden évben egy bizonyos napon a közérdeklődés 
fókuszába kerüljön, alkalmat adva ezzel az oktatási, a 
tudományos és a kulturális intézményeknek, a médiának, az 
anyanyelv ápolásával foglalkozó civil szervezeteknek, közös-
ségeknek a magyar nyelv közös megünneplésére, a hagyo-
mányőrzéssel, nyelvvédelemmel, - fejlesztéssel kapcsolatos 
elképzeléseik közvetítésére.

Az országgyűlés 1790-től 1844-ig lépésről lépésre 
elérte, hogy a magyar legyen a hivatalos élet és a politika 
nyelve. 1805-től a törvényeket már kéthasábosan készítették 
(magyarul és latinul), és a megyék saját hatáskörükben be-
vezethették a magyar nyelv használatát. 1830-ban törvény 
kötelezte a Helytartótanácsot, hogy a magyar nyelvű me-
gyéknek e nyelven válaszoljon, és a felső bíróságok ettől 
kezdve magyarul hoztak ítéletet, és e nyelv tudását a hiva-
talviselés és ügyvédi vizsga feltételéül szabták. 1836-ban és 
1840-ben az anyakönyvezést magyarosították, ezzel össze-
függésben a lelkészek magyar nyelvtudását írta elő a tör-
vény.
Lezárásképpen az 1844. évi II. 
törvénycikk a magyart állam-
nyelvvé nyilvánította. Ennek ér-
telmében az országgyűlés kizáró-
lagos nyelve a magyar lett, csupán 
a horvátországi követek kaptak 
hat évig felmentést ez alól. A ki-
rály az országgyűléssel, a Kan-
cellária a magyar hivatalokkal 
ezen a nyelven értekezett. A tör-
vényeket ezt követően kizárólag 
magyar nyelven hozták. Az ország 
határain belül ez lett az oktatás 
nyelve is, a kapcsolt részekben 
pedig kötelező nyelvként oktatták 
a középiskoláktól felfelé.

Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár

1844. NOVEMBER 13. EMLÉKE

A Magyar Nyelv Napja

2011. szeptember 26-án a Magyar Köztár-
saság Országgyűlése – az Anyanyelvápolók Szövet-
ségének javaslatára – november 13-át a Magyar 
Nyelv Napjává nyilvánította. Ezzel lehetőséget 
teremtett arra, hogy évente egyszer a közfigyelem 
hivatalosan is a szellemi-kulturális örökségünk, 
nemzeti identitásunk alapját jelentő magyar nyelvre 
irányuljon.

Az 1844. évi
törvények
első oldala

T.A.

Április 26-án a Bar-
tók Béla Művelődé-

si Ház nagytermében szép 
számú közönség előtt rögzí-
tette a fesztiválon debütáló 
lemezének anyagát a Zagyva 
Banda.

A Játék határok 
nélkül című népzenei válo-
gatás nemcsak tavasszal a 
hazai közönség előtt, hanem 
néhány hete a világ túlsó 
felén, a kanadai magyarok 
körében is nagy sikert 
aratott. Gratulálunk!

Plakát Calgary-ban T.A.
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Gólya Panni néni
Gólya Anna Ilona a turai nyugdíjas egyesület első alapító tagjai 

között volt. Panni néni, ahogyan Turán mindenki hívja, ma is aktív em-

berként a turai népi kultúra képviselője, tévécsatornák, forgató cso-

portok kedvenc alanya a közvetlenségével, gyors pergő beszédével és 

fiatalos gondolkodásmódjával. Az első világháború, a tanácsköztár-

saság, és Trianon után az éppen csak felocsúdó rendszerben született 

1928-ban a család ötödik, legkisebb gyermekeként.

Nem volt az élet könnyű akkor, főleg a gyerekeknek, akiknek 

már 8-9 évesen dolgozniuk kellett, hiszen Magyarország helyzete az 

1920-as évek végére stabilizálódni látszott Trianon megrázkódtatásai 

után, majd jött a nagy gazdasági világválság 1929-33-ig.

Panni néni milyen emlékei vannak a gyerekkorából, 
hiszen amikor született nem volt egyszerű a családok 
élete? Hogyan élte ezt meg gyerekként?

A szüleim mindig szorgalmas emberek voltak és pró-
báltak megfelelni az akkori időszak nehézségeinek. Mi gyerekek 
nem szenvedtünk hiányt semmiben sem, már amire én emlék-
szem. Pedig édesapámék 11-en voltak testvérek, édesanyámék 
pedig öten. Tehát nagycsaládokba születtek. Nem szórták szét a 
pénzt. Apám Gólya Sándor volt, de mindenki csak Kocsis Sa-
nyinak hívta a nagymama, Kocsis Borbála után. 

A régi családi házuk a Tibi kocsmánál volt, apám ott 
született 1884-ben. Kilenc éves volt, amikor a Kónya sorra köl-
töztek. Nem sokáig lakott itt, mert tíz évesen elindult Turáról 
Pestre szerencsét próbálni. Nem akart béres lenni, ezért vágott 
neki a nagyvilágnak. Egy-két napig kóborolt a főváros utcáin, 
amikor is meglátta egy helyen, hogy építkezésen dolgoznak. 
Odament és megkérdezte, hogy nincs-e szükségük munkásra? A 
vezetőt akkor úgy mondták, hogy előmunkás, az megkérdezte: - 
Mit akarsz fiam? Szeretnék dolgozni – felelte az apám, és el-
mondta honnan jött és miért. Ennek a férfinek és a feleségének 
nem volt családja és az apámat felkarolták, aki 30 éves koráig - 
ameddig meg nem nősült - ott lakott Pesten náluk. 1894-ben 
került Pestre és 1914-ben az első világháború kezdetekor jött 
haza. Munka volt akkor bőven, hiszen a kiegyezés utáni bizonyos 
boldog békeidőkben, amikor is Budapest épült és szépült, akkor 
épült meg ott minden.
Amikor hazajött rögtön megnősült az édesapja?

Azért járt ő haza, csak ritkán. Amikor 1913-ban meg-
nősült a barátja, ő vele ment Hatvanba. Éppen szüreti bál volt és 
meglátta anyut a forgatagban, és azt mondta a barátjának: - Na, 
az lesz a feleségem! És az is lett! 1914. január 14-én meg is es-
küdtek. Anyámat Dányi Máriának hívták, ő 1894-ben született. 
Az édesanyja Hatvanban élt. Ott mennyivel volt jobb az 
élet akkor?

Ott is sokat kellett dolgozniuk már gyerekként is. 
Anyám a cukorgyárban is dolgozott, szinte gyerekként került be 
és 19 éves koráig ott volt, de amellett a földeken is dolgozott. 
Szegényesen éltek, de rendkívül becsületesen. Ezt az a történet 
is jelzi, amit később meséltek el nekem. Anyám Hatvanban le-
geltette a teheneket a vasút oldalán, amikor is ott vásárt tar-
tottak. A földön leejtve látott anyám egy zsebkendőt, felvette és 
zsebre tette. A vásárba menet valaki elhagyta a temetőnél, 
gondolta. Amikor hazavitte, abban bizony pénz volt. A hatvani 
nagymama több éven keresztül őrizte a pénzt, hátha valaki 
keresi, érte megy, és akkor visszaadja neki. Azt hiszem ez a 
cselekedet ma már rendkívül ritka dolog lenne.
A Kónya sori házban, nagycsaládban éltek együtt. 
Gondolom mindenkinek volt feladata bőven!

A gyerekek sorban születtek. Elsőként Mari 1915-ben, 
Sanyi 1917-ben, Juli 1920-ban, Bözsi 1926-ban, én 1929-ben. Én 
voltam a legkisebb csemete. Anna és Ilonka volt a keresztnevem 
és Jani sógor elnevezett Manninának. Mi kisgyerekként dolgoz-
tunk, mindenki megtanult főzni és mindenféle ház körüli munkát 
elvégezni. A második gyermek, Sanyi kisgyerekként meghalt, 

így maradtunk négyen lányok. Édesapám summásgazda lett 
Haraszton a Reich Miklós gazdaságában. Mi a Kónya soron lak-
tunk a mostani Damjanich utcában. A tanyán lakást is kaptunk, 
de apám nem akarta oda vinni anyámat. 1921-től egészen 1944-
ig itt dolgozott. 
Az édesapja mesélt Önöknek a harasztpusztai életről?

Mesélt róla, de gyerekként nekem is vannak innen em-
lékeim, mert 15 éves voltam, amikor a haraszti gazdaság a má-
sodik világháború miatt véget ért. Addig számtalan embernek 
adott munkát a gazdaság. Volt olyan is, amikor apámmal, kint 
Haraszton a mezőgazdaságban 40-50 ember is dolgozott egy-
szerre. Batyik Mariska, Vaskó Mariska, és Gólya Rozi néniék 
nagyon szépen tudtak dalolni. Ez azért volt érdekes, mert 
mindig volt egy kis morgás a munkások között. Apám, hogy 
ennek elejét vegye, odaszólt hangosan az asszonyoknak: -
Pacsirták! És ők elkezdtek énekelni, majd mindenki bekap-
csolódott - még a morgók is, így nem lett veszekedés kint. Szép 
dalokat énekeltek, jó volt hallgatni őket.
Ön is dolgozott már ekkor a gazdaságban, Panni néni?

Dolgoztam bizony! Amíg kisebb voltam, addig az ebé-
det vagy vizet hordtam a nagyobbaknak. Erről van egy élmé-
nyem. Nagytelekre vittem Bözsinknek meg Julinknak a vacsorát. 
Az idősebbekkel együtt mentem, Bungyi Veron néne, Hegyes 
Rozi néne, Antus Rozi néniék - ezek már jó 50-es éveikben járó 
asszonyok voltak, én kilenc éves voltam ekkor. 1938-as évet írtuk 
és az a hír járta, hogy világvége lesz! Beöltöztek Rozi néniék 
szép ruhákba, félingbe, fekete selyemkendőbe, féketőbe. Én 
megkérdeztem őket, miért vannak ilyen szépen felöltözve? Azt 
mondja Veron néne: - Azért, mert ha hazafelé megyünk és éppen 
akkor lesz vége a világnak, mi már nem akarunk öltözködni, így 
halunk szépen. Azt mondták este kilencig világvége lesz. Haza-
értünk, én pedig úgy megijedtem gyerekként a világvégétől, 
hogy csak, na. Gondoltam, meg kell halni, apám meg még nincs 
otthon. Este kilenc óra előtt pár perccel apám hazaért és anyu 
mondja, na, itthon van apád. Amikor nem figyeltem, anyám előre 
hajtotta az órát, hogy elmúlt már kilenc óra így elmaradt a 
világvége. Én meg még itt vagyok.
A sok mezőgazdasági munka mellett járhattak iskolába?

Hat elemi iskolát végeztem el. A Kaszinóba és az Alsó-
kertbe jártam iskolába. Jó eszű gyerek voltam, de hát akkor nem 
lehetett továbbtanulni, ez csak keveseknek adatott meg. Egy 
iskolai emlék nagyon megmaradt bennem. Rásonyi tanár úr 
tanított bennünket és én már akkor verseket írogattam, amit a 
padtársamnak nyújtottam át kis cetlin. Rásonyi tanár úr észre-
vette, kihívott és két hatalmas nagy pofont adott úgy, hogy a 
padba már nem tudtam visszaülni, elsötétedett előttem minden. 
Hazakísértek az osztálytársaim, éppen anyám az ágyba fekte-
tett, addigra odaért a tanár úr is. Azt mondta apámnak: - Gólya 
bácsi, bocsánatot kérek a pofonért, de ezt a lányt taníttatni kell! 
Erre apám azt válaszolta: - Tanító úr, - közben kopogtatta az asz-
talt az ujjával - ha ez a lány iskolába jár, akkor nem kell többet 
tányért az asztalra tenni! Ez azt jelentette, hogy én nem is ehe-
tek, mert nem dolgozom. Akkor az embereknek a mezőgaz-
dasági munka jelentette az életet és az életben maradást.

Amikor kezdtek volna egyenesbe jönni a dolgok, jött az 
újabb világégés 1939-től!

A második világháborút 1944-től tapasztaltuk meg, 
hogy mi is az. Kamaszként abból, hogy mi lesz, nem sokat érzé-
keltünk, mert jártunk fonóba, bálokba, éltük a fiatalok életét. A 
fonóba akkor mehettem, ha nem kellett iskolába menni délután. 
Vártuk lassan az udvarlókat. Mások voltak az udvarlási szokások 
akkor. Mi az akkori MADISZ-ba, a téesz udvarba jártunk mulat-
ságokba. Szerepeket játszottunk, táncoltunk. Kis Péterhez, Pu-
hosékhoz mentünk mulatságokba. Fontunk, beszélgettünk, tán-
coltunk. 15-16 éves koromban volt ez. A fonó a Kónya soron a Je-
nei Rozika édesanyjáéknál, Kuruc Mári néniéknél volt. A fiata-
labbaknak mondom, hogy Kuruc néni a Nusi óvónő nagymamája 
volt. Az ivó pedig a szemben lévő háznál, a Bánszkiéknál volt. 
A második világháborút hogyan vészelték át?

Szerencsére nem ért bántódás bennünket. Édesapám 
ekkor már idős embernek számított, őt nem vitték el a frontra. 
Édesanyám ügyes asszony volt, így kenyér mindig került az asz-
talra. 1944-ben a haraszti gazdaságnak vége lett, mert Rech 
Miklóst és családját elhurcolták Turáról a haláltáborokba a ná-
cik. Szinte a turai zsidó családok mindegyike a gyilkos eszme 
áldozata lett. Turán nagyon kevés ember volt, aki segített nekik, 
hogy életben maradjanak. Igaz nem is nagyon merték ezt meg-
tenni, mert azokat is elvitték a németek vagy a csendőrök. 
Borzalmas volt az az időszak.
A háború után, hogyan folytatódott az életük?

A háború után földet osztottak az embereknek és pró-
báltak újra normális életet élni. Nekünk volt otthon kacsa, liba, 
tyúk, malac. Tejet, túrót készítettünk orvosoknak, uraknak. Sok 
embernek segített édesanyám. Cipókat adott és ennivalót a rá-
szorulóknak. Jókat főzött, gölődiny levest, káposztát. Hétfő-
szerda-pénteken mindig tészta volt. Szombaton káposzta, nyá-
ron paradicsomos, télen savanyú. Gombóc, krumpliganca. A 
szüleim egyszerű és jó emberek voltak, sok barátjuk volt. 1947-
ben férjhez mentem. A házunknál volt a lagzi cigányzenekarral, 
nagy mulatással. Anyu mulatós volt, mindig fent volt keze a ma-
gasban, ha meghallotta a zeneszót. Mind a négyünknek otthon a 
háznál volt a lagzink. Az elsőben 1934-ben Mari néném lagzi-
jában még magyar banda volt, a fiatalabbaknak - nekünk - ci-
gányzenekar muzsikált. Az én lagzimban például a cigányze-
nekart felhajtotta az eperfára Ágónak, az unokatestvéremnek a 
férje, ott muzsikáltak. A prímás odakiáltott anyámnak, szóljon 
már neki, hogy engedjen le bennünket! Anyám mondta: - No, 
gyertek le! Volt nagy nevetés. Nagy lagzik voltak ott nálunk. 
Párommal, Lukács Józseffel, aki a „Madzag” családhoz tartozott, 
nálunk a szülőkkel maradtunk tíz évig. 1951-ben született Ági 
lányom, Sanyi fiam pedig 1955-ben.

A családok életében az 1950-es évek eleje megint nem volt 
könnyű időszak!

1952-ben a Julis nevű jegyző, mi csak így hívtuk, beállí-
tott hozzánk két turai emberrel azért, hogy akinek volt még 
valamije, elvigyék. A hat hold földhöz adtak egy ökröt a föld-
osztáskor. Be volt már fogva az ökör, hogy megyünk Vácszent-
lászlóra daráltatni, mert a háború után itthon bezárták a mal-
mokat. Mindent be kellett szolgáltatni. Kifogták az ökröt és 
elvitték tőlünk. Kivitték az állomásra és elvitték innen valahová 
vonattal. Én Gyöngyösre, Csányra is jártam beadni a szőlőt, 
krumplit, szóval mindent le kellett adni. Lepecsételték a beadási 
könyvet. Amikor visszafelé jöttünk, apám bement a tanácshá-
zára és kivette a piros pártkönyvet a zsebéből és letette az 
asztalra. Apu lemondott a földről is, nem kellett neki tovább. 
Nagyon elkeseredett.
Az édesapja a gazdasági életről lemondott, de azért 
társasági ember maradt? 

Rendkívül becsületes ember volt. A közéletben is sze-
repet vállalt. 1921-ben például Aszódon szolgabíró is volt. Ő 
általában a lagzikban kocsmáros volt, mert józan ember volt, 
sosem ivott. Szeretett emberek között lenni. Édesapám asztali 
társágnál szépen énekelt, de táncolni nem szeretett. Négy lá-
nyával egyet azért táncolt, aztán leült. A cigány családokkal is jó 
viszonyba voltunk. Matil nénire emlékszem, ott laktak közel 
hozzánk, már egy éves volt a gyermeke, a kis Szénási Antalka, de 
nem volt megkeresztelve. Aranyos Manni néni nem keresztelné 
meg? – mondta anyámnak. Majd jött Matil néni hozzánk és 
megkérdezte anyámat: - A Julika nem vihetné el? Dehogynem! – 
mondta, így Juli néném keresztelte meg Antalt. Nagyon 
tiszteltük egymást. Nem számít, hogy ki milyen származású, 
csak a tisztelet és szeretet és a jólelkűség számít. A szüleim ilyen 
emberek voltak. Édesanyám pedig, amikor jöttek a cigányok a 
lagziba muzsikálni, jellegzetesen a két keze már a magasban 
volt, úgy mulatott. Szépen dalolt, jó hangja volt. 
Itthon Turán az édesanyja nem kapcsolódott be a kul-
turális életbe, ha már olyan szép hangja volt?

A sok teendő mellett erre már nem jutott ideje. De 
amikor Kovács László kántor-tanító idekerült Turára 1938-ban, 
édesanyám megmutatta neki, hogy játszották el Hatvanban a 
szüreti mulatságban a Csáki bíró lányát. Tehát a színdarab 
anyám révén került ide Turára. Az első Csáki Kati Pelyvás Panka 
néne volt, utána Maszat Bözsi néni.
Panni néni nem csatlakozott be a turai kulturális életbe?

Ekkor még nem, hiszen sok minden más motivált.  Fel-
nőtt fejjel ezüst kalászos gazda tanfolyamot végeztem el. Volt o-
lyan év, amikor asszonyként 6-8 tanítónak kapáltam a kukoricá-
ját. A férjem keveset keresett, mert 1948-ban leesett a cséplő-
gépről. Innentől kezdve nehéz fizikai munkát nem végezhetett, a 
vasútnál dolgozott. Anyósoméknál is nyolc gyerek volt. Nagy-
család volt mindkettőnknél. Sokat kellett dolgoznom és segíte-
nem mindenkinek. 1957 novemberében a házunkba költöztünk, 
ide ahol most is élünk, a Munkácsy utcába, a Kónya mellé. Sze-
gényesen, de itt telt az első karácsonyunk. Otthon voltak rozma-
ring bokrok, azt hoztam el egy vederben, hogy mégis Karácsony 
illata legyen a háznak. Nem kell sok pénz és rengeteg ajándék 
ahhoz, hogy tényleg meghitt ünnepe legyen az embernek.
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Gólya Panni néni
Gólya Anna Ilona a turai nyugdíjas egyesület első alapító tagjai 

között volt. Panni néni, ahogyan Turán mindenki hívja, ma is aktív em-

berként a turai népi kultúra képviselője, tévécsatornák, forgató cso-

portok kedvenc alanya a közvetlenségével, gyors pergő beszédével és 

fiatalos gondolkodásmódjával. Az első világháború, a tanácsköztár-

saság, és Trianon után az éppen csak felocsúdó rendszerben született 

1928-ban a család ötödik, legkisebb gyermekeként.

Nem volt az élet könnyű akkor, főleg a gyerekeknek, akiknek 

már 8-9 évesen dolgozniuk kellett, hiszen Magyarország helyzete az 

1920-as évek végére stabilizálódni látszott Trianon megrázkódtatásai 

után, majd jött a nagy gazdasági világválság 1929-33-ig.

Panni néni milyen emlékei vannak a gyerekkorából, 
hiszen amikor született nem volt egyszerű a családok 
élete? Hogyan élte ezt meg gyerekként?

A szüleim mindig szorgalmas emberek voltak és pró-
báltak megfelelni az akkori időszak nehézségeinek. Mi gyerekek 
nem szenvedtünk hiányt semmiben sem, már amire én emlék-
szem. Pedig édesapámék 11-en voltak testvérek, édesanyámék 
pedig öten. Tehát nagycsaládokba születtek. Nem szórták szét a 
pénzt. Apám Gólya Sándor volt, de mindenki csak Kocsis Sa-
nyinak hívta a nagymama, Kocsis Borbála után. 

A régi családi házuk a Tibi kocsmánál volt, apám ott 
született 1884-ben. Kilenc éves volt, amikor a Kónya sorra köl-
töztek. Nem sokáig lakott itt, mert tíz évesen elindult Turáról 
Pestre szerencsét próbálni. Nem akart béres lenni, ezért vágott 
neki a nagyvilágnak. Egy-két napig kóborolt a főváros utcáin, 
amikor is meglátta egy helyen, hogy építkezésen dolgoznak. 
Odament és megkérdezte, hogy nincs-e szükségük munkásra? A 
vezetőt akkor úgy mondták, hogy előmunkás, az megkérdezte: - 
Mit akarsz fiam? Szeretnék dolgozni – felelte az apám, és el-
mondta honnan jött és miért. Ennek a férfinek és a feleségének 
nem volt családja és az apámat felkarolták, aki 30 éves koráig - 
ameddig meg nem nősült - ott lakott Pesten náluk. 1894-ben 
került Pestre és 1914-ben az első világháború kezdetekor jött 
haza. Munka volt akkor bőven, hiszen a kiegyezés utáni bizonyos 
boldog békeidőkben, amikor is Budapest épült és szépült, akkor 
épült meg ott minden.
Amikor hazajött rögtön megnősült az édesapja?

Azért járt ő haza, csak ritkán. Amikor 1913-ban meg-
nősült a barátja, ő vele ment Hatvanba. Éppen szüreti bál volt és 
meglátta anyut a forgatagban, és azt mondta a barátjának: - Na, 
az lesz a feleségem! És az is lett! 1914. január 14-én meg is es-
küdtek. Anyámat Dányi Máriának hívták, ő 1894-ben született. 
Az édesanyja Hatvanban élt. Ott mennyivel volt jobb az 
élet akkor?

Ott is sokat kellett dolgozniuk már gyerekként is. 
Anyám a cukorgyárban is dolgozott, szinte gyerekként került be 
és 19 éves koráig ott volt, de amellett a földeken is dolgozott. 
Szegényesen éltek, de rendkívül becsületesen. Ezt az a történet 
is jelzi, amit később meséltek el nekem. Anyám Hatvanban le-
geltette a teheneket a vasút oldalán, amikor is ott vásárt tar-
tottak. A földön leejtve látott anyám egy zsebkendőt, felvette és 
zsebre tette. A vásárba menet valaki elhagyta a temetőnél, 
gondolta. Amikor hazavitte, abban bizony pénz volt. A hatvani 
nagymama több éven keresztül őrizte a pénzt, hátha valaki 
keresi, érte megy, és akkor visszaadja neki. Azt hiszem ez a 
cselekedet ma már rendkívül ritka dolog lenne.
A Kónya sori házban, nagycsaládban éltek együtt. 
Gondolom mindenkinek volt feladata bőven!

A gyerekek sorban születtek. Elsőként Mari 1915-ben, 
Sanyi 1917-ben, Juli 1920-ban, Bözsi 1926-ban, én 1929-ben. Én 
voltam a legkisebb csemete. Anna és Ilonka volt a keresztnevem 
és Jani sógor elnevezett Manninának. Mi kisgyerekként dolgoz-
tunk, mindenki megtanult főzni és mindenféle ház körüli munkát 
elvégezni. A második gyermek, Sanyi kisgyerekként meghalt, 

így maradtunk négyen lányok. Édesapám summásgazda lett 
Haraszton a Reich Miklós gazdaságában. Mi a Kónya soron lak-
tunk a mostani Damjanich utcában. A tanyán lakást is kaptunk, 
de apám nem akarta oda vinni anyámat. 1921-től egészen 1944-
ig itt dolgozott. 
Az édesapja mesélt Önöknek a harasztpusztai életről?

Mesélt róla, de gyerekként nekem is vannak innen em-
lékeim, mert 15 éves voltam, amikor a haraszti gazdaság a má-
sodik világháború miatt véget ért. Addig számtalan embernek 
adott munkát a gazdaság. Volt olyan is, amikor apámmal, kint 
Haraszton a mezőgazdaságban 40-50 ember is dolgozott egy-
szerre. Batyik Mariska, Vaskó Mariska, és Gólya Rozi néniék 
nagyon szépen tudtak dalolni. Ez azért volt érdekes, mert 
mindig volt egy kis morgás a munkások között. Apám, hogy 
ennek elejét vegye, odaszólt hangosan az asszonyoknak: -
Pacsirták! És ők elkezdtek énekelni, majd mindenki bekap-
csolódott - még a morgók is, így nem lett veszekedés kint. Szép 
dalokat énekeltek, jó volt hallgatni őket.
Ön is dolgozott már ekkor a gazdaságban, Panni néni?

Dolgoztam bizony! Amíg kisebb voltam, addig az ebé-
det vagy vizet hordtam a nagyobbaknak. Erről van egy élmé-
nyem. Nagytelekre vittem Bözsinknek meg Julinknak a vacsorát. 
Az idősebbekkel együtt mentem, Bungyi Veron néne, Hegyes 
Rozi néne, Antus Rozi néniék - ezek már jó 50-es éveikben járó 
asszonyok voltak, én kilenc éves voltam ekkor. 1938-as évet írtuk 
és az a hír járta, hogy világvége lesz! Beöltöztek Rozi néniék 
szép ruhákba, félingbe, fekete selyemkendőbe, féketőbe. Én 
megkérdeztem őket, miért vannak ilyen szépen felöltözve? Azt 
mondja Veron néne: - Azért, mert ha hazafelé megyünk és éppen 
akkor lesz vége a világnak, mi már nem akarunk öltözködni, így 
halunk szépen. Azt mondták este kilencig világvége lesz. Haza-
értünk, én pedig úgy megijedtem gyerekként a világvégétől, 
hogy csak, na. Gondoltam, meg kell halni, apám meg még nincs 
otthon. Este kilenc óra előtt pár perccel apám hazaért és anyu 
mondja, na, itthon van apád. Amikor nem figyeltem, anyám előre 
hajtotta az órát, hogy elmúlt már kilenc óra így elmaradt a 
világvége. Én meg még itt vagyok.
A sok mezőgazdasági munka mellett járhattak iskolába?

Hat elemi iskolát végeztem el. A Kaszinóba és az Alsó-
kertbe jártam iskolába. Jó eszű gyerek voltam, de hát akkor nem 
lehetett továbbtanulni, ez csak keveseknek adatott meg. Egy 
iskolai emlék nagyon megmaradt bennem. Rásonyi tanár úr 
tanított bennünket és én már akkor verseket írogattam, amit a 
padtársamnak nyújtottam át kis cetlin. Rásonyi tanár úr észre-
vette, kihívott és két hatalmas nagy pofont adott úgy, hogy a 
padba már nem tudtam visszaülni, elsötétedett előttem minden. 
Hazakísértek az osztálytársaim, éppen anyám az ágyba fekte-
tett, addigra odaért a tanár úr is. Azt mondta apámnak: - Gólya 
bácsi, bocsánatot kérek a pofonért, de ezt a lányt taníttatni kell! 
Erre apám azt válaszolta: - Tanító úr, - közben kopogtatta az asz-
talt az ujjával - ha ez a lány iskolába jár, akkor nem kell többet 
tányért az asztalra tenni! Ez azt jelentette, hogy én nem is ehe-
tek, mert nem dolgozom. Akkor az embereknek a mezőgaz-
dasági munka jelentette az életet és az életben maradást.

Amikor kezdtek volna egyenesbe jönni a dolgok, jött az 
újabb világégés 1939-től!

A második világháborút 1944-től tapasztaltuk meg, 
hogy mi is az. Kamaszként abból, hogy mi lesz, nem sokat érzé-
keltünk, mert jártunk fonóba, bálokba, éltük a fiatalok életét. A 
fonóba akkor mehettem, ha nem kellett iskolába menni délután. 
Vártuk lassan az udvarlókat. Mások voltak az udvarlási szokások 
akkor. Mi az akkori MADISZ-ba, a téesz udvarba jártunk mulat-
ságokba. Szerepeket játszottunk, táncoltunk. Kis Péterhez, Pu-
hosékhoz mentünk mulatságokba. Fontunk, beszélgettünk, tán-
coltunk. 15-16 éves koromban volt ez. A fonó a Kónya soron a Je-
nei Rozika édesanyjáéknál, Kuruc Mári néniéknél volt. A fiata-
labbaknak mondom, hogy Kuruc néni a Nusi óvónő nagymamája 
volt. Az ivó pedig a szemben lévő háznál, a Bánszkiéknál volt. 
A második világháborút hogyan vészelték át?

Szerencsére nem ért bántódás bennünket. Édesapám 
ekkor már idős embernek számított, őt nem vitték el a frontra. 
Édesanyám ügyes asszony volt, így kenyér mindig került az asz-
talra. 1944-ben a haraszti gazdaságnak vége lett, mert Rech 
Miklóst és családját elhurcolták Turáról a haláltáborokba a ná-
cik. Szinte a turai zsidó családok mindegyike a gyilkos eszme 
áldozata lett. Turán nagyon kevés ember volt, aki segített nekik, 
hogy életben maradjanak. Igaz nem is nagyon merték ezt meg-
tenni, mert azokat is elvitték a németek vagy a csendőrök. 
Borzalmas volt az az időszak.
A háború után, hogyan folytatódott az életük?

A háború után földet osztottak az embereknek és pró-
báltak újra normális életet élni. Nekünk volt otthon kacsa, liba, 
tyúk, malac. Tejet, túrót készítettünk orvosoknak, uraknak. Sok 
embernek segített édesanyám. Cipókat adott és ennivalót a rá-
szorulóknak. Jókat főzött, gölődiny levest, káposztát. Hétfő-
szerda-pénteken mindig tészta volt. Szombaton káposzta, nyá-
ron paradicsomos, télen savanyú. Gombóc, krumpliganca. A 
szüleim egyszerű és jó emberek voltak, sok barátjuk volt. 1947-
ben férjhez mentem. A házunknál volt a lagzi cigányzenekarral, 
nagy mulatással. Anyu mulatós volt, mindig fent volt keze a ma-
gasban, ha meghallotta a zeneszót. Mind a négyünknek otthon a 
háznál volt a lagzink. Az elsőben 1934-ben Mari néném lagzi-
jában még magyar banda volt, a fiatalabbaknak - nekünk - ci-
gányzenekar muzsikált. Az én lagzimban például a cigányze-
nekart felhajtotta az eperfára Ágónak, az unokatestvéremnek a 
férje, ott muzsikáltak. A prímás odakiáltott anyámnak, szóljon 
már neki, hogy engedjen le bennünket! Anyám mondta: - No, 
gyertek le! Volt nagy nevetés. Nagy lagzik voltak ott nálunk. 
Párommal, Lukács Józseffel, aki a „Madzag” családhoz tartozott, 
nálunk a szülőkkel maradtunk tíz évig. 1951-ben született Ági 
lányom, Sanyi fiam pedig 1955-ben.

A családok életében az 1950-es évek eleje megint nem volt 
könnyű időszak!

1952-ben a Julis nevű jegyző, mi csak így hívtuk, beállí-
tott hozzánk két turai emberrel azért, hogy akinek volt még 
valamije, elvigyék. A hat hold földhöz adtak egy ökröt a föld-
osztáskor. Be volt már fogva az ökör, hogy megyünk Vácszent-
lászlóra daráltatni, mert a háború után itthon bezárták a mal-
mokat. Mindent be kellett szolgáltatni. Kifogták az ökröt és 
elvitték tőlünk. Kivitték az állomásra és elvitték innen valahová 
vonattal. Én Gyöngyösre, Csányra is jártam beadni a szőlőt, 
krumplit, szóval mindent le kellett adni. Lepecsételték a beadási 
könyvet. Amikor visszafelé jöttünk, apám bement a tanácshá-
zára és kivette a piros pártkönyvet a zsebéből és letette az 
asztalra. Apu lemondott a földről is, nem kellett neki tovább. 
Nagyon elkeseredett.
Az édesapja a gazdasági életről lemondott, de azért 
társasági ember maradt? 

Rendkívül becsületes ember volt. A közéletben is sze-
repet vállalt. 1921-ben például Aszódon szolgabíró is volt. Ő 
általában a lagzikban kocsmáros volt, mert józan ember volt, 
sosem ivott. Szeretett emberek között lenni. Édesapám asztali 
társágnál szépen énekelt, de táncolni nem szeretett. Négy lá-
nyával egyet azért táncolt, aztán leült. A cigány családokkal is jó 
viszonyba voltunk. Matil nénire emlékszem, ott laktak közel 
hozzánk, már egy éves volt a gyermeke, a kis Szénási Antalka, de 
nem volt megkeresztelve. Aranyos Manni néni nem keresztelné 
meg? – mondta anyámnak. Majd jött Matil néni hozzánk és 
megkérdezte anyámat: - A Julika nem vihetné el? Dehogynem! – 
mondta, így Juli néném keresztelte meg Antalt. Nagyon 
tiszteltük egymást. Nem számít, hogy ki milyen származású, 
csak a tisztelet és szeretet és a jólelkűség számít. A szüleim ilyen 
emberek voltak. Édesanyám pedig, amikor jöttek a cigányok a 
lagziba muzsikálni, jellegzetesen a két keze már a magasban 
volt, úgy mulatott. Szépen dalolt, jó hangja volt. 
Itthon Turán az édesanyja nem kapcsolódott be a kul-
turális életbe, ha már olyan szép hangja volt?

A sok teendő mellett erre már nem jutott ideje. De 
amikor Kovács László kántor-tanító idekerült Turára 1938-ban, 
édesanyám megmutatta neki, hogy játszották el Hatvanban a 
szüreti mulatságban a Csáki bíró lányát. Tehát a színdarab 
anyám révén került ide Turára. Az első Csáki Kati Pelyvás Panka 
néne volt, utána Maszat Bözsi néni.
Panni néni nem csatlakozott be a turai kulturális életbe?

Ekkor még nem, hiszen sok minden más motivált.  Fel-
nőtt fejjel ezüst kalászos gazda tanfolyamot végeztem el. Volt o-
lyan év, amikor asszonyként 6-8 tanítónak kapáltam a kukoricá-
ját. A férjem keveset keresett, mert 1948-ban leesett a cséplő-
gépről. Innentől kezdve nehéz fizikai munkát nem végezhetett, a 
vasútnál dolgozott. Anyósoméknál is nyolc gyerek volt. Nagy-
család volt mindkettőnknél. Sokat kellett dolgoznom és segíte-
nem mindenkinek. 1957 novemberében a házunkba költöztünk, 
ide ahol most is élünk, a Munkácsy utcába, a Kónya mellé. Sze-
gényesen, de itt telt az első karácsonyunk. Otthon voltak rozma-
ring bokrok, azt hoztam el egy vederben, hogy mégis Karácsony 
illata legyen a háznak. Nem kell sok pénz és rengeteg ajándék 
ahhoz, hogy tényleg meghitt ünnepe legyen az embernek.
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Summások1947. október 21. lagzi



Turai Hírlap14
20

15
/0

9 15

2015/09

PROGRAMAJÁNLÓ

Mikor jött el az a nyugodt időszak, amikor bekapcsolód-
hatott a turai kulturális életbe?

Nekem mindig volt munkahelyem. Nagyteleken vol-
tam summás, Pesten az SZTK-ban takarítottam majd a gyapjú- és 
textilgyárban dolgoztam, onnan mentem nyugdíjba. Közben 
ápoltam és gondoztam a szüleimet. Apám 1965-ben, anyám pe-
dig 1969-ben halt meg. Én az elsők között, 1985-ben a nyugdíjas 
klub tagja lettem a párommal együtt. Pápai Józsefné Ignác 
Panka volt az első vezetőnk a klubban. Harmincegynéhányan 
alakítottuk a klubot. Mindenfelé mentünk az országba fellépni. 
Sőt, voltunk 1991-ben az akkori Csehszlovákiában szerepelni 
Jászón, ahol magyarok élnek. Ott szerepeltünk három napig, 
utána ők jöttek ide Turára. Varrtunk népi zsebkendőt hímzéssel, 
azt adtuk ajándékba. Utána megint mentünk mi a következő 
évben. Amikor jöttünk hazafelé busszal, a határhoz közel egy kis 
erdő szélen megálltunk és ott olyan mulatságot csináltunk, hogy 
csak, na. Később Kuti Gabi bácsi, Sára Ferenc, most pedig Ma-
rinka Sándorné vezeti a nyugdíjas egyesületet.
Közben kialakult egy négyes nyugdíjas hölgy csapat, akik 
szerdánként mindig találkoztak egymással!

A négy muskétás, a nyugdíjas kártyacsapat 2003-ban 
alakult. Akkor döntöttük el, hogy minden hét szerdáján talál-
kozunk és kártyázunk, mindig másik háznál felváltva. Varga 
Manci, Bíróné Deme Bözsi, Tóth-Zsigáné, Bungyi Bözsi és jóma-
gam alkottuk a csapatot. Mindig főztünk és így vártuk egymást. 
Ebédeltünk és utána kártyáztunk. Forgatott rólunk a Megoldá-
sok Magazinja, a Család-Barát Magazin. Ekkor a központi hely 
Varga Manci házánál volt. Szüretkor, Farsangkor, fánkot sütöt-
tünk. Mindig elvállaltuk a szereplést, mert arra gondoltunk, 
hogy Turát képviseljük ezzel. Sajnos Varga Manci nincs már 
közöttünk.
Panni néni mindig elvállalt minden szereplést?

Ami Turáról és Turáért történt, azt mindig. Seres Tün-
de is mindig visz magával szerepelni. Múzeumok Majálisára, tv-
felvételekre, a régi fonót vagy a viseletet bemutatni, fellépé-
sekre viseletöltöztetőnek. Egyik alkalommal például elvitt a Fa-
lumúzeumba és mondta, kezdjek már valamit az ott lévő gyere-
kekkel. Megmutattam, hogyan kell kukoricát vetni, nádat vágni, 
aztán meséltem nekik a kíváncsi Fáncsiról és a végén nagy po-
hár vizet vettem a számba és spricceltem, mint az elefánt. A gye-
rekek pedig jókat nevettek és kérték: - Még, még, csinálja Panni 
néni! Szeretnek a gyerekek. Nekem mindegy, hány éves vagyok, 
minden hülyeségben benne vagyok, főleg ha gyerekekről van 
szó.
Emellett azért sok komoly fellépésük volt a nyugdíjas 
egyesülettel?

Tavaly itt voltak a tápiószecsőiek és mi is mentünk hoz-
zájuk szerepelni. Bőgatyákat rojtoltam, ingeket varrtam. Ceg-
lédbercelen is szerepeltünk, olyan gyönyörű népviseletben 
voltunk, hogy az ottani szervező azt mondta: - Addig nem jöttök 
fel a színpadra, amíg én nem szólok, hogy ne lásson meg benne-
teket senki előre. Először verset mondtam, mögöttem a színpa-
don a függöny be volt húzva. Amikor hátra léptem, akkor húzták 
szét a függönyt. Állva tapsolt a nép, annyira tetszett nekik a 
látvány és a műsor. Ez volt az első népviseleti bemutatónk. Vit-
tünk babákat is népviseletben. A végén úgy csináltunk, mint a 
focisták, összeborultunk, hogy sikerült, megcsináltuk.
Mi az, amiért szeret a közéletben lenni ebben a korban is?

Ez nem korfüggő dolog. Szerettem mindig a társasá-
got. Mindig a nyüzsgésben voltam. Most is ausztrál fiatalok vol-
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Időpont:  2015. december 15., kedd 17:00
Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár
Közreműködnek: az Alapítvány által támogatott Mik-
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Belépődíj: 500 Ft/fő, amellyel az Alapítványt támo-
gatják a résztvevők.
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A történelem során számtalan apró 
mozzanat történt, mely akár évszáza-
dokkal később is éreztette hatását és 
emberek millióinak életét befolyásolta. 
Ezen események alakulása legtöbbször 
egy, illetve több ember jó vagy rossz 
döntése nyomán alakultak. A könyv ötven 
ilyen történést vesz górcső alá, bemutat-
va az oda vezető utat, a döntést övező 
körülményeket, valamint az azt követő 
kihatást az események további alaku-
lására. Az érdekes olvasmányt színes 
illusztrációk, térképek és korabeli idé-
zetek teszik színesebbé.

Könyvajánlónkban a New York Times 
bestseller listáján szereplő novellás-
kötetet ajánljuk olvasóink figyelmébe. A 
21 elbeszélésből álló kötetet olyan 
nagyszerű írók fémjelzik, többek között,  
mint Gillian Flynn (Holtodiglan), Neil 
Gaiman (Csillagainkban a hiba), valamint 
a nagy sikerű Trónok Harca írója George R. 
R. Martin . A fordulatokban, izgalmakban 
bővelkedő történetek, olyan utazásra vi-
szik az olvasót a Zsiványok világába, ahol 
bármi megtörténhet. 

Bill Price: A történelem legfontosabb döntései

George R.R. Martin: Zsiványok

Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár, 
Tura

Időpont: november 20., péntek 10:00
Foglakozásvezető: Kovács Zoltánné Lajos Kriszta ok-
leveles kerekítő várja a babákat, mamákat/papákat. 
Részvételi díj: 700 Ft/baba-szülő
Következő alkalom: december 18.
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RÉGI HÁZAK - RÉGI TÖRTÉNETEK

tak itt a kultúrház szervezésében, filmet készítettek nálam. Fon-
tam, beszélgettünk a népi dolgokról. Azt kérték, meséljek a va-
sútról is. Írattak velem egy strófát a vasúttal kapcsolatban, ami 
így szól:

„Zakatol a vonat, jön a vonat, megy a vonat, hozza, viszi a sok utasokat,
Sok turai ember megy, szalad, van olyan vasutas, aki a vonat füttyéről is
Meg tudja állapítani, hogy a Karcsi őrháznál vagy az Emsénél halad.
Jó, hogy van ez a vasút, hogy van, mert sok embernek kenyeret ad.
Aki meg a vasúthoz bekerült, az vígan dalolja, 
hogy 120 pengős fix-szel, az ember könnyen viccel!”

Ahogyan én mondtam ezeket a sorokat, a másik már írta le an-
golul. Annyira tapsolt a végén az ausztrál lány, annyira tetszett 
neki. 
Visszatérve a nyugdíjas egyesülethez, oda is mindig készí-
tett valamilyen különleges finomságot!

A klubba mindig főztem és vittem egy nagy fazék má-
kos kukoricát. Fehér kukorica volt, melegen megszórtuk cukor-
ral és mákkal. Nagyon különleges téli étel ez. De emellett a ba-
tyusbálban és minden mulatságban ott voltam, mint szervező, 
mindenben segítettem.
Panni néni Ön sosem áll le egy percre sem, örökké moso-
lyog és az esze, ahogyan mondani szokták olyan, mint a 
kalendárium! Miből meríti azt a rengeteg energiát?

Mindig vidám voltam, pedig sok szomorúság ért az éle-
temben. Nekem soha nem volt könnyű munkám, sokat dolgoz-
tam. Sosem cseréltem volna se szülőt, se testvért, nagyon sze-
rettem őket, még ha nem is kaptam sokszor ezt vissza. Nekem 
mindig talpon és észnél kellett lennem. Mi lett volna a családdal 
és a szüleimmel akkor, ha nem ilyen beállítottságú vagyok. Ami-
kor valami baj ért, anyám mindig azt mondta: - Kérd a Jóistent, 
az majd megsegít. 87 éves vagyok, mindig tervezek és gondolko-
dom, a jövőn és mindenen. Öt unokám és négy dédunokám van. 
Nem lehet csak úgy hátradőlni, de nem is akarok.
A kártya és baráti csapatból egy ember már hiányzik. Lesz 
folytatása a kártyacsatáknak?

Varga Manci nagyon hiányzik. Jó barátok és lelki társak 
voltunk. De ő is azt szeretné, hogy folytassuk ezt, amíg lehet! Pár 
napja mondta a Tóth-Zsigáné Bungyi, hogy mikor megyünk kár-
tyázni. Manci elment, beállt helyette Ági lányom, hogy megle-
gyünk négyen. Mi öregek csak így vagyunk egymásnak. Mindig 
számíthatunk a másikra örömben és bánatban is. Csak így lehet 
élni és túlélni a nehézségeket, ha tartozunk valahová és vala-
kihez, legyen az a család, szülők, gyerekek, unokák, barátok 
vagy a népi kultúra őrzői, a turai nyugdíjas egyesület.
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Mikor jött el az a nyugodt időszak, amikor bekapcsolód-
hatott a turai kulturális életbe?

Nekem mindig volt munkahelyem. Nagyteleken vol-
tam summás, Pesten az SZTK-ban takarítottam majd a gyapjú- és 
textilgyárban dolgoztam, onnan mentem nyugdíjba. Közben 
ápoltam és gondoztam a szüleimet. Apám 1965-ben, anyám pe-
dig 1969-ben halt meg. Én az elsők között, 1985-ben a nyugdíjas 
klub tagja lettem a párommal együtt. Pápai Józsefné Ignác 
Panka volt az első vezetőnk a klubban. Harmincegynéhányan 
alakítottuk a klubot. Mindenfelé mentünk az országba fellépni. 
Sőt, voltunk 1991-ben az akkori Csehszlovákiában szerepelni 
Jászón, ahol magyarok élnek. Ott szerepeltünk három napig, 
utána ők jöttek ide Turára. Varrtunk népi zsebkendőt hímzéssel, 
azt adtuk ajándékba. Utána megint mentünk mi a következő 
évben. Amikor jöttünk hazafelé busszal, a határhoz közel egy kis 
erdő szélen megálltunk és ott olyan mulatságot csináltunk, hogy 
csak, na. Később Kuti Gabi bácsi, Sára Ferenc, most pedig Ma-
rinka Sándorné vezeti a nyugdíjas egyesületet.
Közben kialakult egy négyes nyugdíjas hölgy csapat, akik 
szerdánként mindig találkoztak egymással!

A négy muskétás, a nyugdíjas kártyacsapat 2003-ban 
alakult. Akkor döntöttük el, hogy minden hét szerdáján talál-
kozunk és kártyázunk, mindig másik háznál felváltva. Varga 
Manci, Bíróné Deme Bözsi, Tóth-Zsigáné, Bungyi Bözsi és jóma-
gam alkottuk a csapatot. Mindig főztünk és így vártuk egymást. 
Ebédeltünk és utána kártyáztunk. Forgatott rólunk a Megoldá-
sok Magazinja, a Család-Barát Magazin. Ekkor a központi hely 
Varga Manci házánál volt. Szüretkor, Farsangkor, fánkot sütöt-
tünk. Mindig elvállaltuk a szereplést, mert arra gondoltunk, 
hogy Turát képviseljük ezzel. Sajnos Varga Manci nincs már 
közöttünk.
Panni néni mindig elvállalt minden szereplést?

Ami Turáról és Turáért történt, azt mindig. Seres Tün-
de is mindig visz magával szerepelni. Múzeumok Majálisára, tv-
felvételekre, a régi fonót vagy a viseletet bemutatni, fellépé-
sekre viseletöltöztetőnek. Egyik alkalommal például elvitt a Fa-
lumúzeumba és mondta, kezdjek már valamit az ott lévő gyere-
kekkel. Megmutattam, hogyan kell kukoricát vetni, nádat vágni, 
aztán meséltem nekik a kíváncsi Fáncsiról és a végén nagy po-
hár vizet vettem a számba és spricceltem, mint az elefánt. A gye-
rekek pedig jókat nevettek és kérték: - Még, még, csinálja Panni 
néni! Szeretnek a gyerekek. Nekem mindegy, hány éves vagyok, 
minden hülyeségben benne vagyok, főleg ha gyerekekről van 
szó.
Emellett azért sok komoly fellépésük volt a nyugdíjas 
egyesülettel?

Tavaly itt voltak a tápiószecsőiek és mi is mentünk hoz-
zájuk szerepelni. Bőgatyákat rojtoltam, ingeket varrtam. Ceg-
lédbercelen is szerepeltünk, olyan gyönyörű népviseletben 
voltunk, hogy az ottani szervező azt mondta: - Addig nem jöttök 
fel a színpadra, amíg én nem szólok, hogy ne lásson meg benne-
teket senki előre. Először verset mondtam, mögöttem a színpa-
don a függöny be volt húzva. Amikor hátra léptem, akkor húzták 
szét a függönyt. Állva tapsolt a nép, annyira tetszett nekik a 
látvány és a műsor. Ez volt az első népviseleti bemutatónk. Vit-
tünk babákat is népviseletben. A végén úgy csináltunk, mint a 
focisták, összeborultunk, hogy sikerült, megcsináltuk.
Mi az, amiért szeret a közéletben lenni ebben a korban is?

Ez nem korfüggő dolog. Szerettem mindig a társasá-
got. Mindig a nyüzsgésben voltam. Most is ausztrál fiatalok vol-
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gatják a résztvevők.
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A történelem során számtalan apró 
mozzanat történt, mely akár évszáza-
dokkal később is éreztette hatását és 
emberek millióinak életét befolyásolta. 
Ezen események alakulása legtöbbször 
egy, illetve több ember jó vagy rossz 
döntése nyomán alakultak. A könyv ötven 
ilyen történést vesz górcső alá, bemutat-
va az oda vezető utat, a döntést övező 
körülményeket, valamint az azt követő 
kihatást az események további alaku-
lására. Az érdekes olvasmányt színes 
illusztrációk, térképek és korabeli idé-
zetek teszik színesebbé.

Könyvajánlónkban a New York Times 
bestseller listáján szereplő novellás-
kötetet ajánljuk olvasóink figyelmébe. A 
21 elbeszélésből álló kötetet olyan 
nagyszerű írók fémjelzik, többek között,  
mint Gillian Flynn (Holtodiglan), Neil 
Gaiman (Csillagainkban a hiba), valamint 
a nagy sikerű Trónok Harca írója George R. 
R. Martin . A fordulatokban, izgalmakban 
bővelkedő történetek, olyan utazásra vi-
szik az olvasót a Zsiványok világába, ahol 
bármi megtörténhet. 

Bill Price: A történelem legfontosabb döntései

George R.R. Martin: Zsiványok

Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár, 
Tura

Időpont: november 20., péntek 10:00
Foglakozásvezető: Kovács Zoltánné Lajos Kriszta ok-
leveles kerekítő várja a babákat, mamákat/papákat. 
Részvételi díj: 700 Ft/baba-szülő
Következő alkalom: december 18.

KEREKÍTŐ

Tippentő, bábos torna, 

hangszerjáték, népi 

hangszerek, népi ölbeli 

játékok, népdalok, jeles 

napi foglalkozások

Tippentő, bábos torna, 

hangszerjáték,

népi hangszerek,

népi ölbeli játékok,

népdalok,

jeles napi foglalkozások
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RÉGI HÁZAK - RÉGI TÖRTÉNETEK

tak itt a kultúrház szervezésében, filmet készítettek nálam. Fon-
tam, beszélgettünk a népi dolgokról. Azt kérték, meséljek a va-
sútról is. Írattak velem egy strófát a vasúttal kapcsolatban, ami 
így szól:

„Zakatol a vonat, jön a vonat, megy a vonat, hozza, viszi a sok utasokat,
Sok turai ember megy, szalad, van olyan vasutas, aki a vonat füttyéről is
Meg tudja állapítani, hogy a Karcsi őrháznál vagy az Emsénél halad.
Jó, hogy van ez a vasút, hogy van, mert sok embernek kenyeret ad.
Aki meg a vasúthoz bekerült, az vígan dalolja, 
hogy 120 pengős fix-szel, az ember könnyen viccel!”

Ahogyan én mondtam ezeket a sorokat, a másik már írta le an-
golul. Annyira tapsolt a végén az ausztrál lány, annyira tetszett 
neki. 
Visszatérve a nyugdíjas egyesülethez, oda is mindig készí-
tett valamilyen különleges finomságot!

A klubba mindig főztem és vittem egy nagy fazék má-
kos kukoricát. Fehér kukorica volt, melegen megszórtuk cukor-
ral és mákkal. Nagyon különleges téli étel ez. De emellett a ba-
tyusbálban és minden mulatságban ott voltam, mint szervező, 
mindenben segítettem.
Panni néni Ön sosem áll le egy percre sem, örökké moso-
lyog és az esze, ahogyan mondani szokták olyan, mint a 
kalendárium! Miből meríti azt a rengeteg energiát?

Mindig vidám voltam, pedig sok szomorúság ért az éle-
temben. Nekem soha nem volt könnyű munkám, sokat dolgoz-
tam. Sosem cseréltem volna se szülőt, se testvért, nagyon sze-
rettem őket, még ha nem is kaptam sokszor ezt vissza. Nekem 
mindig talpon és észnél kellett lennem. Mi lett volna a családdal 
és a szüleimmel akkor, ha nem ilyen beállítottságú vagyok. Ami-
kor valami baj ért, anyám mindig azt mondta: - Kérd a Jóistent, 
az majd megsegít. 87 éves vagyok, mindig tervezek és gondolko-
dom, a jövőn és mindenen. Öt unokám és négy dédunokám van. 
Nem lehet csak úgy hátradőlni, de nem is akarok.
A kártya és baráti csapatból egy ember már hiányzik. Lesz 
folytatása a kártyacsatáknak?

Varga Manci nagyon hiányzik. Jó barátok és lelki társak 
voltunk. De ő is azt szeretné, hogy folytassuk ezt, amíg lehet! Pár 
napja mondta a Tóth-Zsigáné Bungyi, hogy mikor megyünk kár-
tyázni. Manci elment, beállt helyette Ági lányom, hogy megle-
gyünk négyen. Mi öregek csak így vagyunk egymásnak. Mindig 
számíthatunk a másikra örömben és bánatban is. Csak így lehet 
élni és túlélni a nehézségeket, ha tartozunk valahová és vala-
kihez, legyen az a család, szülők, gyerekek, unokák, barátok 
vagy a népi kultúra őrzői, a turai nyugdíjas egyesület.
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Tura Város Nemzetiségi Önkormányzata 
ünnepélyes vetítéssel egybekötött gálaesten 
tisztelgett Tosko, az utolsó turai prímás, vala-
mint a film alkotói, közreműködői előtt.

A Baranyi Söröző adott helyszínt a 2015. ok-
tóber 30.-án megtartott rendezvénynek, melyen 
tiszteletét tette a Nemzetiségi Önkormányzat elnök-
sége mellett Szendrei Ferenc városunk polgármes-
tere, id. Baranyi Miklós önkormányzati képviselő, 
Tóth István volt polgármester, Seres Tünde a Bartók 
Béla Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője, 
Kovács László Tura Díszpolgára, producer-rendező, 
Kovács Géza Tura Díszpolgára, a Nemzeti Filharmo-
nikusok főigazgatója és Gólya József Loby a film ötlet-
gazdája, Turáért Emlékérem birtokosa. Az est po-
rondmestere Szénási József az MTV szerkesztő-ripor-
tere, lapunk munkatársa volt, így a mikrofonhoz lépő 
díszvendégek bizton számíthattak egy villáminterjúra 
is.

Az üdvözlő szavakat követően Szénási Károly 
Kulacs özvegyét köszöntötte virággal unokája. A 
hangszerek szeretete családjukban valóban apáról 
fiúra száll, hiszen Szénási Gábor az elmúlt években a 
tambura készítés mesterévé nőtte ki magát.

Szendrei Ferenc polgármester kifejezte cso-
dálatát a közösség tagjai felé, hogy mai világban is 
képesek őszintén és különleges módon örülni olyan 
dolgoknak, amik mellett más emberek elmennek. Kö-
vetendő példaként élik át az alkotás folyamatát és 
annak gyümölcsét méltóképpen meg is tudják ünne-
pelni.

A polgármester úr beszédét követően Budai 
Attila a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke osztotta 
meg gondolatait a vendégekkel: „Az egyik szemem sír, 
a másik nevet. Sír, hiszen Tibi bácsiék ezt a fantasz-
tikus dolgot, ami az ő zenei életük elismerése, nem 
érhették meg. A másik nevet, hiszen amit ők leraktak 
arra a bizonyos asztalra, nem más, mint a turai ci-
gányság felzárkóztatásának alapköve, igazi korszak-
alkotás. A zene jó nyelvnek bizonyult, hogy a turai 
cigányzenészek elindítsák a turai cigányságot a felz-
árkóztatás hídján. Mit is kívánnék magunknak az 
elkövetkezendő időkre? Nos, sok Gólya József ötlet-
gazdát, sok Kovács Lászlót, akik ezeket létrehozzák, 
sok Szendrei Ferencet, akik partnerek ebben, és 
végül, de nem utolsó sorban sok tehetséges cigány 
fiatalt, akikről majd lehet ötletelni. És eljöhet egy 
olyan korszak isten segedelmével, ami ezen értékek 
alapján megteremti a békés egymás mellett élés 
helyett a békés együttélést.”

A vetítést követően Kovács Géza a Nemzeti 
Filharmonikusok főigazgatója, Tura Díszpolgára mél-
tatta a produkciót, majd Unger Balázs népzenész - 
zenetanár, a Cimbaliband zenekar vezető cimbalmo-
sának gondolatait Szénási László tolmácsolta a jelen-
lévőknek. Az ünnepélyes pillanatokat a fiatal nép-
zenészek csodálatos előadása követte. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Balogh Dezső klarinét mű-
vész, a 100 tagú cigányzenekar alapító tagja, jelenleg 
a Gypsy Philharmonic Orchestra művészeti vezetője, 
a Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetettje. Kla-
rinét játékát Farkas Zsolt Arany-Cinege díjas, Arany-
koszorús nótaénekes és a kiváló zenekari kíséretének 
színesített műsora tette feledhetetlenné TOSKO, az 
utolsó turai prímás újabb sikerét.

A II. Nemzetközi Népismereti Filmszemle 2015. au-
gusztus 28-30. között zajlott a kalotaszegi Sztánán. A sereg-
szemlére hazánkon kívül a mai határainkon túlról, Erdélyből, Vajda-
ságból, Muravidékről, Felvidékről, Kárpátaljáról is érkeztek népisme-
reti filmek a tárgyi néprajz, szellemi néprajz, portré és élő néprajz ka-
tegóriákba. A fesztivált a Dr. Kós Károly Néprajztudós Alapítvány hir-
dette meg. A budapesti előzsűri 33  alkotásból 18 filmet válogatott ki.

A sztánai zsűri értékelése alapján a szemle meg-
osztott I. díját és a közönségdíjat is ugyanaz a két film nyerte 
el: Csorba Judit Dorottya rendező: „…hogy hasznára lehessek…” és 
megosztott I. díjat kapott a Tosko, az utolsó turai prímás c. 
dokumentumfilm.

A régi falusi társadalomban cigányok és magyarok egymás-
ra utaltan éltek, szükségük volt egymás tudására; cigányzenészek 
őrizték, művelték a népzenei hagyományokat. A Galga-menti, turai 
népzene ott élt Tosko (Szénási Tibor) ujjaiban és fejében, kottát ugya-
nis nem tudott olvasni, igazi „naturista” volt. Fiatalsága idején még 
nyolc bandát tartott el a falu, becsülték a a jó zenészt. Megtörtént a 
vészkorszakban, hogy a turaiak a transzportból mentették ki a bőgőst. 
Tosko élete végére kihaltak a zenésztársak, egyedül maradt… 
Halálával azonban nem szűnt meg a Galga-mente népzenehagyo-
mánya, mert a fiatalok tovább viszik tudását.

Készítették: Gólya József „Loby” ötlet és szervezés; Rácz Ba-
lázs operatőr, Lőrinczy Zoltán vágó, B. Fülöp Katalin riporter, Kovács 
László producer – rendező. Az első díjas alkotók a díjjal járó pénzt a 
sztánai közösség kulturális rendezvényeinek támogatására ajánlották 
fel.

… ahol ma is megbecsülik
a jó zenészt!

T.A. 

Kovács Géza • Budai Attila • Szendrei Ferenc

Kovács László és Gólya József Loby
a cigányzenészek tablója előtt

Szénási Károly Kulacs
özvegyének köszöntése
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Sándor Irén Ilona

Amatőr, régiós
„Cserhát Művészkör Turai Csoport”

Fotó: Turai Hírlap archívum, 2012

Köszönet a Turai Önkor-
mányzat támogatásának, élén Szend-
rei Ferenc polgármester úrral, a -
Hírlap szerkesztőségének, hogy a 
lehetőségnek megfelelően figyelem-
mel követik ténykedésünket, és 
egyben a lap tájékozatja is az érdek-
lődőket, hogy csoportunk éppen 
merre jár és hol mutatkozik be.

Iliny településén, majd a 
Váci Művelődési Központban volt ki-
állítása után, most az országos Cser-
hát Művészkör pályázati eredmé-
nyeiről számolunk be. Jóleső érzés 
bemutatni a földrajzilag szerteágazó, 
viszont összefogásban eggyé forrt 
három tagozat törekvéseit. Mint 
általában minden Gála és kiállítás-
megnyitó előtt, izgatottan készültünk 
október 18-ra, a vasárnapi ünnepre a 
budapesti Erzsébetligeti Színházban 
történő eseményekre. Egy meg-
mérettetés ismét. Vajon a szakmai 
zsűri hogyan érzékeli a beadott 
pályázatokat? 

A színes ünnepi műsort 
Balázsi Judit színésznő vezette. 
Hallhattuk lovag Bornemisza Attila 
előadásában és más előadóktól is a 
legszebb verseiből, majd néhai Ihász 
Kovács Éva dr. költő gondolataiból. A 
kiemelkedő tehetségű Pető Edina 
Fadett Édith Piaf nagysikerű dalaiból 
adott elő, Dáma Dezső Ilona költő, 
festőművész, országos titkár elő-
adásában verseket hallhattunk, Nagy 
Péter Sebastian klarinétművész 
zeneszámai vidámították tovább a 
hangulatot, aki színészi játékával, 
humoros előadásban zenélt. G Orosz 
Piroska költő, népi énekes folytatta a 
sort, hallhattuk Tárkányi Imre 
színdarabját és sok szép verset, 
zenét, éneket. Megható pillanatokat 
élhettünk át, amikor a tehetséges 
gyengénlátó Domoszlai János elő-
adása tárta elénk csodálatos zenei 
érzékkel az ősi indián kultúrából 
dobbal, furulyával bemutatott műso-
rát. Átlényegült arcokat lehetett 
látni, amikor Animah Szabó Ágnes 
„angyaltáncát” lejtette légiesen szép 
mozdulataival. Szavakat alig lehet 
találni arra az érzésre, amit az ott 
lévők kaptak az előadóktól. Hála és 
köszönet az alapítónak, a jelenlegi 
szervezőknek, akiknek munkáját 
dicséri ez a színvonal és hatalmas 
érdeklődés. 

Majd következett a várva 
várt díjkiosztó, a pályázatok érté-
kelése. A vezetőség bejelentette, 
hogy a benyújtott 220 pályázatból, 

Újabb sikerek

hiányosságok miatt, 150 maradt 
értékelhető. Hangsúlyozták, hogy 
magas színvonalú, igényes munkák 
kerültek a bírálók elé. 

Régiós amatőr csopor-
tunkból többen nem pályáztak egyéb 
elfoglaltságok miatt, viszont akik 
megtették, sikeresen helytálltak. 

Elismerések a költőknél: 
művészi magyarságtudatú munkás-
ságáért Bartók Anikó (Aszód) 
Diploma, Finta Katalin (Balassa-
gyarmat) Arany Diploma.

A hagyományőrző tagozat-
ból: Győriné Szécsényi Mária (Tura) 
Cserhát Művészeti díj Magyarságunk 
fődíját, Horváth Irén (Aszód), a Nép-
művészet kiváló mestere, Mátrainé 

Benke Mária (Budapest) ART ezüst 
díjat nyerte. 

A pályázó amatőr festőmű-
vészek közül: Éliás Marcsi (Tura) a 
Cserhát Művészeti díj arany foko-
zatát, Gregusné Csányi Erzsébet 
(Tura) az ART ezüst oklevelét, Sándor 
Irén Ilona (Tura) és Sándor István 
József (Gödöllő) a Cserhát József díj 
Magyarságért fődíját plakettel, 
Tamás Enikő (Solymár) az ART ezüst 
díjat, Gere Erzsébet (Salgótarján) az 
Aranyecset díjat, Kacsák József 
(Budapest) az ART oklevelet, Ko-
vácsné Csiszár Erzsébet (Budapest) 
az ART arany oklevelet vette át. 

Jóleső viszontlátni versein-
ket, írásainkat, festményeinket, 
fotókat, rajzokat.
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Tura Város Nemzetiségi Önkormányzata 
ünnepélyes vetítéssel egybekötött gálaesten 
tisztelgett Tosko, az utolsó turai prímás, vala-
mint a film alkotói, közreműködői előtt.

A Baranyi Söröző adott helyszínt a 2015. ok-
tóber 30.-án megtartott rendezvénynek, melyen 
tiszteletét tette a Nemzetiségi Önkormányzat elnök-
sége mellett Szendrei Ferenc városunk polgármes-
tere, id. Baranyi Miklós önkormányzati képviselő, 
Tóth István volt polgármester, Seres Tünde a Bartók 
Béla Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője, 
Kovács László Tura Díszpolgára, producer-rendező, 
Kovács Géza Tura Díszpolgára, a Nemzeti Filharmo-
nikusok főigazgatója és Gólya József Loby a film ötlet-
gazdája, Turáért Emlékérem birtokosa. Az est po-
rondmestere Szénási József az MTV szerkesztő-ripor-
tere, lapunk munkatársa volt, így a mikrofonhoz lépő 
díszvendégek bizton számíthattak egy villáminterjúra 
is.

Az üdvözlő szavakat követően Szénási Károly 
Kulacs özvegyét köszöntötte virággal unokája. A 
hangszerek szeretete családjukban valóban apáról 
fiúra száll, hiszen Szénási Gábor az elmúlt években a 
tambura készítés mesterévé nőtte ki magát.

Szendrei Ferenc polgármester kifejezte cso-
dálatát a közösség tagjai felé, hogy mai világban is 
képesek őszintén és különleges módon örülni olyan 
dolgoknak, amik mellett más emberek elmennek. Kö-
vetendő példaként élik át az alkotás folyamatát és 
annak gyümölcsét méltóképpen meg is tudják ünne-
pelni.

A polgármester úr beszédét követően Budai 
Attila a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke osztotta 
meg gondolatait a vendégekkel: „Az egyik szemem sír, 
a másik nevet. Sír, hiszen Tibi bácsiék ezt a fantasz-
tikus dolgot, ami az ő zenei életük elismerése, nem 
érhették meg. A másik nevet, hiszen amit ők leraktak 
arra a bizonyos asztalra, nem más, mint a turai ci-
gányság felzárkóztatásának alapköve, igazi korszak-
alkotás. A zene jó nyelvnek bizonyult, hogy a turai 
cigányzenészek elindítsák a turai cigányságot a felz-
árkóztatás hídján. Mit is kívánnék magunknak az 
elkövetkezendő időkre? Nos, sok Gólya József ötlet-
gazdát, sok Kovács Lászlót, akik ezeket létrehozzák, 
sok Szendrei Ferencet, akik partnerek ebben, és 
végül, de nem utolsó sorban sok tehetséges cigány 
fiatalt, akikről majd lehet ötletelni. És eljöhet egy 
olyan korszak isten segedelmével, ami ezen értékek 
alapján megteremti a békés egymás mellett élés 
helyett a békés együttélést.”

A vetítést követően Kovács Géza a Nemzeti 
Filharmonikusok főigazgatója, Tura Díszpolgára mél-
tatta a produkciót, majd Unger Balázs népzenész - 
zenetanár, a Cimbaliband zenekar vezető cimbalmo-
sának gondolatait Szénási László tolmácsolta a jelen-
lévőknek. Az ünnepélyes pillanatokat a fiatal nép-
zenészek csodálatos előadása követte. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Balogh Dezső klarinét mű-
vész, a 100 tagú cigányzenekar alapító tagja, jelenleg 
a Gypsy Philharmonic Orchestra művészeti vezetője, 
a Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetettje. Kla-
rinét játékát Farkas Zsolt Arany-Cinege díjas, Arany-
koszorús nótaénekes és a kiváló zenekari kíséretének 
színesített műsora tette feledhetetlenné TOSKO, az 
utolsó turai prímás újabb sikerét.

A II. Nemzetközi Népismereti Filmszemle 2015. au-
gusztus 28-30. között zajlott a kalotaszegi Sztánán. A sereg-
szemlére hazánkon kívül a mai határainkon túlról, Erdélyből, Vajda-
ságból, Muravidékről, Felvidékről, Kárpátaljáról is érkeztek népisme-
reti filmek a tárgyi néprajz, szellemi néprajz, portré és élő néprajz ka-
tegóriákba. A fesztivált a Dr. Kós Károly Néprajztudós Alapítvány hir-
dette meg. A budapesti előzsűri 33  alkotásból 18 filmet válogatott ki.

A sztánai zsűri értékelése alapján a szemle meg-
osztott I. díját és a közönségdíjat is ugyanaz a két film nyerte 
el: Csorba Judit Dorottya rendező: „…hogy hasznára lehessek…” és 
megosztott I. díjat kapott a Tosko, az utolsó turai prímás c. 
dokumentumfilm.

A régi falusi társadalomban cigányok és magyarok egymás-
ra utaltan éltek, szükségük volt egymás tudására; cigányzenészek 
őrizték, művelték a népzenei hagyományokat. A Galga-menti, turai 
népzene ott élt Tosko (Szénási Tibor) ujjaiban és fejében, kottát ugya-
nis nem tudott olvasni, igazi „naturista” volt. Fiatalsága idején még 
nyolc bandát tartott el a falu, becsülték a a jó zenészt. Megtörtént a 
vészkorszakban, hogy a turaiak a transzportból mentették ki a bőgőst. 
Tosko élete végére kihaltak a zenésztársak, egyedül maradt… 
Halálával azonban nem szűnt meg a Galga-mente népzenehagyo-
mánya, mert a fiatalok tovább viszik tudását.

Készítették: Gólya József „Loby” ötlet és szervezés; Rácz Ba-
lázs operatőr, Lőrinczy Zoltán vágó, B. Fülöp Katalin riporter, Kovács 
László producer – rendező. Az első díjas alkotók a díjjal járó pénzt a 
sztánai közösség kulturális rendezvényeinek támogatására ajánlották 
fel.

… ahol ma is megbecsülik
a jó zenészt!

T.A. 

Kovács Géza • Budai Attila • Szendrei Ferenc

Kovács László és Gólya József Loby
a cigányzenészek tablója előtt

Szénási Károly Kulacs
özvegyének köszöntése
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Sándor Irén Ilona

Amatőr, régiós
„Cserhát Művészkör Turai Csoport”

Fotó: Turai Hírlap archívum, 2012

Köszönet a Turai Önkor-
mányzat támogatásának, élén Szend-
rei Ferenc polgármester úrral, a -
Hírlap szerkesztőségének, hogy a 
lehetőségnek megfelelően figyelem-
mel követik ténykedésünket, és 
egyben a lap tájékozatja is az érdek-
lődőket, hogy csoportunk éppen 
merre jár és hol mutatkozik be.

Iliny településén, majd a 
Váci Művelődési Központban volt ki-
állítása után, most az országos Cser-
hát Művészkör pályázati eredmé-
nyeiről számolunk be. Jóleső érzés 
bemutatni a földrajzilag szerteágazó, 
viszont összefogásban eggyé forrt 
három tagozat törekvéseit. Mint 
általában minden Gála és kiállítás-
megnyitó előtt, izgatottan készültünk 
október 18-ra, a vasárnapi ünnepre a 
budapesti Erzsébetligeti Színházban 
történő eseményekre. Egy meg-
mérettetés ismét. Vajon a szakmai 
zsűri hogyan érzékeli a beadott 
pályázatokat? 

A színes ünnepi műsort 
Balázsi Judit színésznő vezette. 
Hallhattuk lovag Bornemisza Attila 
előadásában és más előadóktól is a 
legszebb verseiből, majd néhai Ihász 
Kovács Éva dr. költő gondolataiból. A 
kiemelkedő tehetségű Pető Edina 
Fadett Édith Piaf nagysikerű dalaiból 
adott elő, Dáma Dezső Ilona költő, 
festőművész, országos titkár elő-
adásában verseket hallhattunk, Nagy 
Péter Sebastian klarinétművész 
zeneszámai vidámították tovább a 
hangulatot, aki színészi játékával, 
humoros előadásban zenélt. G Orosz 
Piroska költő, népi énekes folytatta a 
sort, hallhattuk Tárkányi Imre 
színdarabját és sok szép verset, 
zenét, éneket. Megható pillanatokat 
élhettünk át, amikor a tehetséges 
gyengénlátó Domoszlai János elő-
adása tárta elénk csodálatos zenei 
érzékkel az ősi indián kultúrából 
dobbal, furulyával bemutatott műso-
rát. Átlényegült arcokat lehetett 
látni, amikor Animah Szabó Ágnes 
„angyaltáncát” lejtette légiesen szép 
mozdulataival. Szavakat alig lehet 
találni arra az érzésre, amit az ott 
lévők kaptak az előadóktól. Hála és 
köszönet az alapítónak, a jelenlegi 
szervezőknek, akiknek munkáját 
dicséri ez a színvonal és hatalmas 
érdeklődés. 

Majd következett a várva 
várt díjkiosztó, a pályázatok érté-
kelése. A vezetőség bejelentette, 
hogy a benyújtott 220 pályázatból, 

Újabb sikerek

hiányosságok miatt, 150 maradt 
értékelhető. Hangsúlyozták, hogy 
magas színvonalú, igényes munkák 
kerültek a bírálók elé. 

Régiós amatőr csopor-
tunkból többen nem pályáztak egyéb 
elfoglaltságok miatt, viszont akik 
megtették, sikeresen helytálltak. 

Elismerések a költőknél: 
művészi magyarságtudatú munkás-
ságáért Bartók Anikó (Aszód) 
Diploma, Finta Katalin (Balassa-
gyarmat) Arany Diploma.

A hagyományőrző tagozat-
ból: Győriné Szécsényi Mária (Tura) 
Cserhát Művészeti díj Magyarságunk 
fődíját, Horváth Irén (Aszód), a Nép-
művészet kiváló mestere, Mátrainé 

Benke Mária (Budapest) ART ezüst 
díjat nyerte. 

A pályázó amatőr festőmű-
vészek közül: Éliás Marcsi (Tura) a 
Cserhát Művészeti díj arany foko-
zatát, Gregusné Csányi Erzsébet 
(Tura) az ART ezüst oklevelét, Sándor 
Irén Ilona (Tura) és Sándor István 
József (Gödöllő) a Cserhát József díj 
Magyarságért fődíját plakettel, 
Tamás Enikő (Solymár) az ART ezüst 
díjat, Gere Erzsébet (Salgótarján) az 
Aranyecset díjat, Kacsák József 
(Budapest) az ART oklevelet, Ko-
vácsné Csiszár Erzsébet (Budapest) 
az ART arany oklevelet vette át. 

Jóleső viszontlátni versein-
ket, írásainkat, festményeinket, 
fotókat, rajzokat.
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Ha karácsony, akkor Cimbaliband koncert 
Turán a Demény Étteremben!
Több éve már, hogy a Cimbaliband zenekar Turán 

ünnepli kedvenc közönségével a karácsonyt, idén sem lesz 
ez másként. Az ismerős dallamok és közkedvelt slágerek 
mellé azonban idén két ajándékkal is készül a banda a turai 
rajongótábornak. Először is elhozza Turára a Belmondo 
frontemberét, méltán híres zeneszerző és zenészbarátot, 
Czutor Zolit, aki ugyan a keményebb rockos zenei vonalat 
képviseli, de ezzel igazán eredeti és különleges ízt ad a 
Cimbaliband repertoárjában található dalokhoz. Ezenkívül 
pedig természetesen lehet számítani olyan ismert Belmondo 
számokra is, amelyeket pedig a Cimbaliband tanult meg a 
közös muzsikálás kedvéért. A másik hatalmas meglepetés 
pedig a napokban készülő kislemez, ami az első adventi 
album lesz, és amit a Cimbaliband a legkedvesebb 
közönségének most a jegy mellé ajándékba ad! A népdal 
alapú, autentikus ünnepi dallamokhoz a cimbalom kötelező 
elem, ami varázslatos meghittséget áraszt.

A már megszokott zenei humor sem maradhat el az 
este emelkedettebb pillanataiban, és meghallgathatjuk azt 
is, hogy hogyan szólal meg egy 1994-es Mariah Carey kará-
csonyi szám 2015-ben a Cimbaliband tolmácsolásában 
eredeti magyar hangszereken népi hangzásvilágban. A meg-
hitt hangulat már előre garantált a helyszín és a közönsé-
günkkel való kapcsolat miatt, a meglepetések pedig még 
különlegesebbé teszik ezt az ünnepet. 

cimb plakat

Hagyományos koncert
különleges adventi köntösben

c.b.

Mindig büszkén vállaltam fel, hogy intézményünk, a 

Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár milyen értékek men-

tén kíván jelen lenni Tura kulturális közéletében. Az egyik 

markánsan megfogalmazott értékünk közé tartozik a megtartó 

erőt jelentő néphagyományunk, népművészetünk, folklór-

kincsünk, s annak jelesei. Még ez akkor is megőrzi létjogosult-

ságát, ha időközben várossá váltunk, ha divatirányzatok 

jönnek-mennek, ha a közösségi találkozási formák ma már 

jellemzően online módban az interneten keresztül léteznek. 

Sokan azt gondolják, hogy csodabogárként marad-

tunk még néhányan "offline" üzemben, az emberi találkozási 

alkalmak hagyományos formáit is megőrizve. Hangsúlyozom: 

is. Hiszen a néphagyományokat őrzők épp úgy élnek a korszerű 

eszközökkel. Ez nem két tábor kell, hogy legyen, ami szembeáll 

egymással és kik-ki küzd a túlélésért.

Az internetes felületeket is csak akkor tudjuk megtöl-

teni valódi tartalommal, ha valódi életünkben megtörténnek az 

események. Ehhez azonban hús-vér emberek fizikai és szelle-

mi jelenléte szükséges, akik maguk is tudják, mire lehetnek 

büszkék ebben az országban, a magyar nemzetben, szülő-

helyükön, s természetesen önmaguk vonatkozásában.

S tudják mindezt úgy képviselni, hogy mindarra 

mások is elismeréssel nézzenek.

Nélkülözhetetlen egy egységes települési értékrend 

bizonyos kérdésekben, identitásunk megfogalmazásában: Kik 

is vagyunk? Mik a büszkeségeink, ha úgy tetszik helyi hungari-

kumaink? Mitől vagyunk turaiak? A mi álláspontunk szerint: 

nekünk, turaiaknak a folklórunk is egyfajta települési „brand”, 

márkajelzés.

Azon a bizonyos október 17-én, a Bartók halálának 

70. évfordulóján megrendezett rangos eseményen nyomasztó 

érzésé volt látni, hogy csak a terem egyik fele telt meg csupa 

Turán kívülről érkezett vendégekkel. Az üres széksorokról pedig 

hiányoztak a helyiek, akiknek büszkének kellett volna lenni 

erre a nívós eseményre, benne a turai közreműködőkre is. 

Hagyomány és korszerűség éppen Bartók személyé-

ben egyesült, aki a maga korában zenéjével forradalmian 

újnak, progresszívnek számított, s olyan kortárs zenei megfo-

galmazásba tudta helyezni a népdalt, amit senki más. "

Nemzeti imázsunknak éppúgy része Bartók Béla, 

mint települési imázsunknak a folklór, benne népdalainkkal, 

népzenénkkel, táncainkkal, népviseletünkkel, hímzésünkkel, s 

mindezeken túl vendégszeretetünkkel.

Tudom, a művelődési ház komfortfokozata távolról 

sem felel meg a kor igényeinek, de az itt folyó tartalmi mun-

kával - bizton állíthatom - országos viszonylatban sem vallunk 

szégyent.

Kérem Önöket, kérlek Benneteket kedves Turaiak, ne 

legyenek, ne legyetek közömbösek településetek, annak érté-

kei iránt! A turai vendégszeretet emblémája ne üres szék le-

gyen, melyre épp Ön is leülhetett, vagy épp Te is leülhettél 

volna, hogy tisztelettel adózz a Turán 1906-ban több mint 150 

népdalt felgyűjtő névadónk, Bartók Béla intézményünkben és 

településünkön is ápolt emléke előtt.  

Reméljük, az üres sorok jelensége mögött nem érdek-

telenség, értékrendbeli romlás, csak puszta feledékenység 

vagy információszegénység, a tájékozódás hiánya áll. Pedig 

programajánlóinkkal folyamatosan igyekszünk jelen lenni a 

Turai Hírlapban, Tura város honlapján, a facebookon, hogy 

minden értelemben küzdjünk a "kiüresedés" ellen.

Mert higgyék el: a bartóki "Tiszta forrás" kiapad-

hatatlan...

Életem 

legboldogabb napjai azok voltak, amelyeket falvakban, pa-

rasztok közt töltöttem." - írta emlékezéseiben.

A Bartók Emlékest margójára

Seres Tünde
igazgató

Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár

„A karcsú testük
Gúnyában nem járhat,

Csak járhat az lombok közt;
A lábuk nem lép

Tűzhely hamujába,
Csak a puha avarba;

A szájuk többé
Nem iszik pohárból,

Csak tiszta forrásból.” Bartók Cantata profana – A ki-
lenc csodaszarvas című örök-
becsű zeneművének üzenete a 

népzenével kapcsolatban is helytálló. „Életem legboldogabb 
napjai azok voltak, amelyeket falvakban, parasztok közt töl-
töttem” – írta emlékezéseiben Bartók Béla, akinek 1945. szep-
tember 26-án New Yorkban bekövetkezett halála alkalmából, 
annak kerek 70. évfordulóján megdöbbentően szerény számú 
közönség gyűlt össze a zeneszerzőre, zongoraművészre, tanár-
ra, de ma mindenekelőtt a népzenegyűjtőre és népzenekutatóra 
emlékezve.

A Bartók Emlékest a Magyar Kórusok és Zenekarok 
Szövetségének kezdeményezése, amely a bartóki hagyományo-
kon és szellemiség mentén haladva végzi szakmai munkáját, s 
ápol kapcsolatot, rendez minősítéseket mindazon népzenei 
együtteseknek, melyek magas színvonalon művelik ezt a kultú-
rát. A kiemelkedően minősült együttesek közül való válogatás 
volt a rendezőelve a KÓTA által szervezett, s a megvalósulásra 
házigazdaként Turát felkérő népzenei koncertnek.

Gyenes László, a Közművelődési-, Köznevelési- és 
Sportbizottság elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a 
hagyomány ápolása óriási kincs. Turán és a környező telepü-
léseken is mindig voltak zászlóvivők, akik fontosnak tartották, 
hogy a népzene, néptánc, vagy a népmese fennmaradjon, tovább 
tudjon létezni a jövő generációinak. Őszinte tisztelettel emlí-
tette ezen zászlóvivőket, akik energiát, fáradságot, pénzt nem 
kímélve megtesznek mindent azért, hogy tovább szóljon a dal, 
tovább szóljon a zene, illetve hogy tovább táncolhassanak a fia-
talok.

A hét éve megalakult Világi Női Kórus Sándor-Kis Ani-
ta karnagy vezetésével néhány Bartók művel köszöntötte a je-
lenlévőket, majd Dr. Tari Lujza népzenekutató előadása követ-
kezett. Előadónk a Zeneakadémia Népzene tanszékének tanára 
és az MTA Zenetudományi Intézet népzenei osztályának tudo-
mányos főmunkatársa. Előadásában Bartók Béla hangszeres 
magyar népzenei gyűjtéséről hallhattunk értékes gondolatokat.

Az Emlékest koncertprogramját a Magyar Dudások 
kezdték. A gyerekek fiatal koruk és alig néhány éves közös mű-
ködésük ellenére magas technikai tudásuknak, hiteles előadás-
módjuknak, s nem utolsósorban kiváló tanáraiknak, vezetőjük-
nek, Bese Botondnak köszönhetően országos szinten is kima-
gasló eredményeket értek már el.

Maczkó Mária, a Népművészet Ifjú Mestere, Magyar 
Örökség-, eMeRTon- és KÓTA tanári-díjas népdalénekes, Tura 
Díszpolgára Bartók Galga menti gyűjtésű katonadalaiból állí-
totta össze ünnepi programját.

A Hévízgyörki Asszonykórus etalon az autentikus nép-
zenében, a Galga menti hagyományőrzésben. Nemcsak a ze-

70 ÉVE HUNYT EL BARTÓK BÉLA ZENESZERZŐ, ZONGORAMŰVÉSZ, NÉPZENEKUTATÓ

„Csak tiszta forrásból.”

neakadémisták, de Maczkó Mária egykori Turai Énekmondói is 
mindig nagy tisztelettel tekintettek rájuk. Galga-menti nép-
dalokat, köztük néhány Bartók gyűjtést hoztak az Emlékestre.

A Turai Énekmondók Maczkó Mária vezetésével 1995-
ben az akkori Turai Ifjúsági Néptánccsoport tagjaiból alakult, de 
működését több mint nyolc éve befejezte, kizárólag erre az 
ünnepi alkalomra találkoztak a lányok, fiatalasszonyok. Bartók 
turai gyűjtésű szerelmes dalait kötötték csokorba, majd Olsvai 
Imre népzenekutató emlékére, az általa gyűjtött somogyi boros-
nótákból válogattak.

A Kartali Asszonykórus 1982-ben alakult, 15 taggal 
működik. A népdal szeretete, a közösséghez tartozás kovácsolta 
össze a Kartali asszonykórust. Leginkább a Galga mente dalait 
énekelik, de más tájegységek énekeit is szívesen megszólal-
tatják. Ez alkalommal Bartók gyűjtésű dalokat és palóc népda-
lokat énekeltek.

Az Emse zenekar 2002-ben alakult tehetséges turai 
fiatalokból, akik fontosak tartják népi hagyományunk megőrzé-
sét, megélését valamint továbbadását. Számos fellépésen vesz-
nek részt itthon és külföldön egyaránt. Műsoruk Bartók turai és 
szatmári gyűjtése volt.

Az Emlékest utolsó részében Birinyi József hangszeres 
előadóművész, népzenekutató, hangszerkészítő és zenepedagó-
gus előadása hangzott el Az előadóművész egyúttal a KÓTA 
társelnöke, a Hungarikum Szövetség elnöke, a „Hagyományok 
ápolásáért" végzett munkásságáért a Magyar Kultúra Lovagja. 
Pályafutásának turai kötődése is van, hiszen Folk Trió nevű 
népzenei együttesükkel, Maczkó Mária énekhangjával számos 
sikeres Egyetemi Színpadi, majd országjáró és külföldi vendég-
szereplést élt meg ének-citera-furulya hármasuk. „Eltölt tőlem 
már minden” címmel került megtekintésre a Birinyi József által 
vezetett Tradíció Stúdió dokumentumfilmje, mely Bartók nyo-
mába, egy erdélyi faluba vitt bennünket. A film szolgált alapul 
Bartók és az összehasonlító zenefolklorisztika c. előadásnak.

Azt est méltó befejezése volt a „Csillagok, csillagok 
szépen ragyogjatok…” kezdetű népdal közös éneklése.

Seres Tünde és T.A.
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Ha karácsony, akkor Cimbaliband koncert 
Turán a Demény Étteremben!
Több éve már, hogy a Cimbaliband zenekar Turán 

ünnepli kedvenc közönségével a karácsonyt, idén sem lesz 
ez másként. Az ismerős dallamok és közkedvelt slágerek 
mellé azonban idén két ajándékkal is készül a banda a turai 
rajongótábornak. Először is elhozza Turára a Belmondo 
frontemberét, méltán híres zeneszerző és zenészbarátot, 
Czutor Zolit, aki ugyan a keményebb rockos zenei vonalat 
képviseli, de ezzel igazán eredeti és különleges ízt ad a 
Cimbaliband repertoárjában található dalokhoz. Ezenkívül 
pedig természetesen lehet számítani olyan ismert Belmondo 
számokra is, amelyeket pedig a Cimbaliband tanult meg a 
közös muzsikálás kedvéért. A másik hatalmas meglepetés 
pedig a napokban készülő kislemez, ami az első adventi 
album lesz, és amit a Cimbaliband a legkedvesebb 
közönségének most a jegy mellé ajándékba ad! A népdal 
alapú, autentikus ünnepi dallamokhoz a cimbalom kötelező 
elem, ami varázslatos meghittséget áraszt.

A már megszokott zenei humor sem maradhat el az 
este emelkedettebb pillanataiban, és meghallgathatjuk azt 
is, hogy hogyan szólal meg egy 1994-es Mariah Carey kará-
csonyi szám 2015-ben a Cimbaliband tolmácsolásában 
eredeti magyar hangszereken népi hangzásvilágban. A meg-
hitt hangulat már előre garantált a helyszín és a közönsé-
günkkel való kapcsolat miatt, a meglepetések pedig még 
különlegesebbé teszik ezt az ünnepet. 

cimb plakat

Hagyományos koncert
különleges adventi köntösben

c.b.

Mindig büszkén vállaltam fel, hogy intézményünk, a 

Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár milyen értékek men-

tén kíván jelen lenni Tura kulturális közéletében. Az egyik 

markánsan megfogalmazott értékünk közé tartozik a megtartó 

erőt jelentő néphagyományunk, népművészetünk, folklór-

kincsünk, s annak jelesei. Még ez akkor is megőrzi létjogosult-

ságát, ha időközben várossá váltunk, ha divatirányzatok 

jönnek-mennek, ha a közösségi találkozási formák ma már 

jellemzően online módban az interneten keresztül léteznek. 

Sokan azt gondolják, hogy csodabogárként marad-

tunk még néhányan "offline" üzemben, az emberi találkozási 

alkalmak hagyományos formáit is megőrizve. Hangsúlyozom: 

is. Hiszen a néphagyományokat őrzők épp úgy élnek a korszerű 

eszközökkel. Ez nem két tábor kell, hogy legyen, ami szembeáll 

egymással és kik-ki küzd a túlélésért.

Az internetes felületeket is csak akkor tudjuk megtöl-

teni valódi tartalommal, ha valódi életünkben megtörténnek az 

események. Ehhez azonban hús-vér emberek fizikai és szelle-

mi jelenléte szükséges, akik maguk is tudják, mire lehetnek 

büszkék ebben az országban, a magyar nemzetben, szülő-

helyükön, s természetesen önmaguk vonatkozásában.

S tudják mindezt úgy képviselni, hogy mindarra 

mások is elismeréssel nézzenek.

Nélkülözhetetlen egy egységes települési értékrend 

bizonyos kérdésekben, identitásunk megfogalmazásában: Kik 

is vagyunk? Mik a büszkeségeink, ha úgy tetszik helyi hungari-

kumaink? Mitől vagyunk turaiak? A mi álláspontunk szerint: 

nekünk, turaiaknak a folklórunk is egyfajta települési „brand”, 

márkajelzés.

Azon a bizonyos október 17-én, a Bartók halálának 

70. évfordulóján megrendezett rangos eseményen nyomasztó 

érzésé volt látni, hogy csak a terem egyik fele telt meg csupa 

Turán kívülről érkezett vendégekkel. Az üres széksorokról pedig 

hiányoztak a helyiek, akiknek büszkének kellett volna lenni 

erre a nívós eseményre, benne a turai közreműködőkre is. 

Hagyomány és korszerűség éppen Bartók személyé-

ben egyesült, aki a maga korában zenéjével forradalmian 

újnak, progresszívnek számított, s olyan kortárs zenei megfo-

galmazásba tudta helyezni a népdalt, amit senki más. "

Nemzeti imázsunknak éppúgy része Bartók Béla, 

mint települési imázsunknak a folklór, benne népdalainkkal, 

népzenénkkel, táncainkkal, népviseletünkkel, hímzésünkkel, s 

mindezeken túl vendégszeretetünkkel.

Tudom, a művelődési ház komfortfokozata távolról 

sem felel meg a kor igényeinek, de az itt folyó tartalmi mun-

kával - bizton állíthatom - országos viszonylatban sem vallunk 

szégyent.

Kérem Önöket, kérlek Benneteket kedves Turaiak, ne 

legyenek, ne legyetek közömbösek településetek, annak érté-

kei iránt! A turai vendégszeretet emblémája ne üres szék le-

gyen, melyre épp Ön is leülhetett, vagy épp Te is leülhettél 

volna, hogy tisztelettel adózz a Turán 1906-ban több mint 150 

népdalt felgyűjtő névadónk, Bartók Béla intézményünkben és 

településünkön is ápolt emléke előtt.  

Reméljük, az üres sorok jelensége mögött nem érdek-

telenség, értékrendbeli romlás, csak puszta feledékenység 

vagy információszegénység, a tájékozódás hiánya áll. Pedig 

programajánlóinkkal folyamatosan igyekszünk jelen lenni a 

Turai Hírlapban, Tura város honlapján, a facebookon, hogy 

minden értelemben küzdjünk a "kiüresedés" ellen.

Mert higgyék el: a bartóki "Tiszta forrás" kiapad-

hatatlan...

Életem 

legboldogabb napjai azok voltak, amelyeket falvakban, pa-

rasztok közt töltöttem." - írta emlékezéseiben.

A Bartók Emlékest margójára

Seres Tünde
igazgató

Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár

„A karcsú testük
Gúnyában nem járhat,

Csak járhat az lombok közt;
A lábuk nem lép

Tűzhely hamujába,
Csak a puha avarba;

A szájuk többé
Nem iszik pohárból,

Csak tiszta forrásból.” Bartók Cantata profana – A ki-
lenc csodaszarvas című örök-
becsű zeneművének üzenete a 

népzenével kapcsolatban is helytálló. „Életem legboldogabb 
napjai azok voltak, amelyeket falvakban, parasztok közt töl-
töttem” – írta emlékezéseiben Bartók Béla, akinek 1945. szep-
tember 26-án New Yorkban bekövetkezett halála alkalmából, 
annak kerek 70. évfordulóján megdöbbentően szerény számú 
közönség gyűlt össze a zeneszerzőre, zongoraművészre, tanár-
ra, de ma mindenekelőtt a népzenegyűjtőre és népzenekutatóra 
emlékezve.

A Bartók Emlékest a Magyar Kórusok és Zenekarok 
Szövetségének kezdeményezése, amely a bartóki hagyományo-
kon és szellemiség mentén haladva végzi szakmai munkáját, s 
ápol kapcsolatot, rendez minősítéseket mindazon népzenei 
együtteseknek, melyek magas színvonalon művelik ezt a kultú-
rát. A kiemelkedően minősült együttesek közül való válogatás 
volt a rendezőelve a KÓTA által szervezett, s a megvalósulásra 
házigazdaként Turát felkérő népzenei koncertnek.

Gyenes László, a Közművelődési-, Köznevelési- és 
Sportbizottság elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a 
hagyomány ápolása óriási kincs. Turán és a környező telepü-
léseken is mindig voltak zászlóvivők, akik fontosnak tartották, 
hogy a népzene, néptánc, vagy a népmese fennmaradjon, tovább 
tudjon létezni a jövő generációinak. Őszinte tisztelettel emlí-
tette ezen zászlóvivőket, akik energiát, fáradságot, pénzt nem 
kímélve megtesznek mindent azért, hogy tovább szóljon a dal, 
tovább szóljon a zene, illetve hogy tovább táncolhassanak a fia-
talok.

A hét éve megalakult Világi Női Kórus Sándor-Kis Ani-
ta karnagy vezetésével néhány Bartók művel köszöntötte a je-
lenlévőket, majd Dr. Tari Lujza népzenekutató előadása követ-
kezett. Előadónk a Zeneakadémia Népzene tanszékének tanára 
és az MTA Zenetudományi Intézet népzenei osztályának tudo-
mányos főmunkatársa. Előadásában Bartók Béla hangszeres 
magyar népzenei gyűjtéséről hallhattunk értékes gondolatokat.

Az Emlékest koncertprogramját a Magyar Dudások 
kezdték. A gyerekek fiatal koruk és alig néhány éves közös mű-
ködésük ellenére magas technikai tudásuknak, hiteles előadás-
módjuknak, s nem utolsósorban kiváló tanáraiknak, vezetőjük-
nek, Bese Botondnak köszönhetően országos szinten is kima-
gasló eredményeket értek már el.

Maczkó Mária, a Népművészet Ifjú Mestere, Magyar 
Örökség-, eMeRTon- és KÓTA tanári-díjas népdalénekes, Tura 
Díszpolgára Bartók Galga menti gyűjtésű katonadalaiból állí-
totta össze ünnepi programját.

A Hévízgyörki Asszonykórus etalon az autentikus nép-
zenében, a Galga menti hagyományőrzésben. Nemcsak a ze-

70 ÉVE HUNYT EL BARTÓK BÉLA ZENESZERZŐ, ZONGORAMŰVÉSZ, NÉPZENEKUTATÓ

„Csak tiszta forrásból.”

neakadémisták, de Maczkó Mária egykori Turai Énekmondói is 
mindig nagy tisztelettel tekintettek rájuk. Galga-menti nép-
dalokat, köztük néhány Bartók gyűjtést hoztak az Emlékestre.

A Turai Énekmondók Maczkó Mária vezetésével 1995-
ben az akkori Turai Ifjúsági Néptánccsoport tagjaiból alakult, de 
működését több mint nyolc éve befejezte, kizárólag erre az 
ünnepi alkalomra találkoztak a lányok, fiatalasszonyok. Bartók 
turai gyűjtésű szerelmes dalait kötötték csokorba, majd Olsvai 
Imre népzenekutató emlékére, az általa gyűjtött somogyi boros-
nótákból válogattak.

A Kartali Asszonykórus 1982-ben alakult, 15 taggal 
működik. A népdal szeretete, a közösséghez tartozás kovácsolta 
össze a Kartali asszonykórust. Leginkább a Galga mente dalait 
énekelik, de más tájegységek énekeit is szívesen megszólal-
tatják. Ez alkalommal Bartók gyűjtésű dalokat és palóc népda-
lokat énekeltek.

Az Emse zenekar 2002-ben alakult tehetséges turai 
fiatalokból, akik fontosak tartják népi hagyományunk megőrzé-
sét, megélését valamint továbbadását. Számos fellépésen vesz-
nek részt itthon és külföldön egyaránt. Műsoruk Bartók turai és 
szatmári gyűjtése volt.

Az Emlékest utolsó részében Birinyi József hangszeres 
előadóművész, népzenekutató, hangszerkészítő és zenepedagó-
gus előadása hangzott el Az előadóművész egyúttal a KÓTA 
társelnöke, a Hungarikum Szövetség elnöke, a „Hagyományok 
ápolásáért" végzett munkásságáért a Magyar Kultúra Lovagja. 
Pályafutásának turai kötődése is van, hiszen Folk Trió nevű 
népzenei együttesükkel, Maczkó Mária énekhangjával számos 
sikeres Egyetemi Színpadi, majd országjáró és külföldi vendég-
szereplést élt meg ének-citera-furulya hármasuk. „Eltölt tőlem 
már minden” címmel került megtekintésre a Birinyi József által 
vezetett Tradíció Stúdió dokumentumfilmje, mely Bartók nyo-
mába, egy erdélyi faluba vitt bennünket. A film szolgált alapul 
Bartók és az összehasonlító zenefolklorisztika c. előadásnak.

Azt est méltó befejezése volt a „Csillagok, csillagok 
szépen ragyogjatok…” kezdetű népdal közös éneklése.

Seres Tünde és T.A.
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SZOLGÁLTATÁSOKEGYHÁZI ÉLET

És azért születik meg ez a válasz, mert tapasztal- egyik mellékkápolnáját felszentelte: a „Szent Szűznek, min-
hatjuk, hogy napjainkban minden keleti misztikát, minden den apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerek-
okkult dolgot leöntenek keresztény mázzal, és eladhatóvá ségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” emlékére. 
teszik a hiszékeny emberek számára. Ha tisztában lenne Így került az ünnep a felszentelés napjára, november 1-re. 

Egyetemes ünneppé azonban IV. Gergely pápa tette, 844-mindenki a saját keresztény hitével, messze ívben elkerülné 
ben, és lassanként az összes szentek ünnepévé vált.ezeket az okkult dolgokat. Csak hát… sajnos nincs vele tisz-

A halloweenről:tában. Megrekedt valami gyerekes hitnél, amit aztán igyek-
A halloween az angolszász országokban a boszorkányok, szik elfelejteni, az ezotéria hívei pedig igyekeznek kihasz-
kísértetek és egyéb szellemek ünnepe, amelyet október nálni ezt a tudatlanságot. Meg viszket is a fülük mindig 
31-én tartanak. Valószínűleg a kelta kultúra őszre eső valami újra. A keresztény vallás – sokak szerint – besava-
Samhain ünnepéből ered, amely a termések begyűjtésének nyodott, nem halad együtt a korral, ezért ezek a „sokak” a 

korszellemnek élnek. Ott pedig minden megtalálható, mint utolsó alkalma volt. Úgy hitték, hogy ezen az éjszakán, 
egy Szupermarketben. az elmúlt évben megholtak lelkei összezavarhatják az 

A kérdést így is megfogalmazhatnánk, hogy gyer- élők életét, mivel a lelkek ezen az éjjelen vándorolnak 
tyafény, vagy töklámpás? Mit jelent az egyik, és mit jelent a holtak birodalmába. Az emberek a szellemeknek ételt és 
a másik? Tisztázni kellene a fogalmakat, és azonnal meglát- állatot áldoztak, hogy megkönnyítsék a vándorlásukat, kí-
nánk, hogy valami nem stimmel! sérteties ruhába öltöztek, és nagy zajt csaptak, hogy eli-

A keresztény ember számára a gyertya fénye jesszék őket. Britanniának Rómával való kapcsolata idején 
mindig a feltámadt Krisztust jelképezi. Ezért gyújtjuk két rokon római ünnep is elvegyült a halloweennel, így mai 
meg a templomokban, ezért helyezzük a sírokra. Mit keres állapotában ez a hitelesnek ismert kelta ünnep komoly 
akkor mellette a töklámpás? Vagy mit keres a keresztény mediterrán elemeket tartalmaz: az első a római Fera-
ember házainak kertjében, kapuján, ablakában, bárhol? lia, a holtak emléknapja (innen a holtakról való emléke-

Ismét írom, hogy mivel a ma kereszténye a saját zés rituáléja), a másik pedig Pomonának, a gyümölcs-
hitéről keveset tud, ezért mindent, ami újdonság ízével hat, termésért felelős númennek a napja (az ő szimbóluma 
beemeli a lelke mélyébe, a hite mellé, mert megfér. De volt a mai halloweeneken fontos szerepet játszó sok alma). 
hogyan férhet meg Krisztus Bileámmal? – kérdezhetjük az Október 31. nemcsak a kelta kultúrában, hanem a sátá-
Apostollal? „Senki sem szolgálhat két úrnak!... Nem szolgál- nizmusban is fontos dátum lett.
hattok Istennek és a mammonnak!” – mondta Krisztus. A kelták úgy tartották, hogy ezen a napon a tér és 

Mindenszentek ünnepe ősi, keresztény ünnep. idő szabályai érvényüket vesztik. Az egyik magyarázat sze-
Kialakulásáról a következőket illik tudni: mai formájában is rint azok a lelkek, akik az elmúlt év során veszítették el 
több, mint ezeréves ünnep ez, eredetében és jelentésében testüket (értsd: meghaltak), ezen a napon visszatérnek, 
pedig visszamegy az első keresztény századokra. Minden hogy új testet találjanak maguknak, és ebben új életet 
nép mindenkor tiszteletben tartotta nagyjait és elődeit. A kezdjenek. Az élők viszont nem szeretnék, hogy szel-
hajdani rómaiaknál az ünneplés és tisztelet legnagyobb fo- lemek költözzenek beléjük, ezért ezen az éjszakán 
ka volt, hogy őseiknek és hőseiknek isteni és félisteni címe- mindent megtesznek a szellemek távoltartása érde-
ket adományoztak, akiknek aztán szobrot emeltek, esetleg kében. Így aztán otthonaikban kioltották a tüzet, hogy a 
szentélyt állítottak fel. Marcus Agrippa az összes istenek szellemeknek ne legyen kedvük behatolni a hideg, sötét 
tiszteletére templomot építtetett Kr. e. 27-ben, és a felé- házakba, ők maguk pedig kísérteties ruhákat öltöttek 
pült szentélyt Pantheonnak nevezték el. Itt mutattak be magukra, és nagy zajjal parádéztak föl és alá, hogy ezzel 
áldozatot az összes istenek tiszteletére. elijesszék a testekre vadászó lelkeket. Egy másik ma-

A keresztények természetesen csak az egy igaz gyarázat szerint a tüzeket azért oltották ki, hogy majd a 
Istent imádták, és távol tartották magukat a bálványimádó közös tűzből – a druidák Usinachban égő tüzéből – újra-
szokásoktól. Ezért többen életükkel fizettek. Sok ezren hal- gyújtsák őket. Egy harmadik változat a nyilvános tűzrakást 
tak meg hitükért egyedül csak Róma városában, az első az emberáldozattal hozza kapcsolatba. E szerint ilyenkor 
századokban. A vértanúkat az élők hősöknek tartották, és vetették máglyára azokat, akiket – feltevésük szerint – már 
tisztelték őket. Elsősorban ők voltak méltók a feltámadt megszálltak a szellemek. 
Krisztust, az égi Bárányt kísérni a mennyei Jeruzsálemben A Halloween-nek van egy szélesebb kultúrkört é-
(Jel 13,17), hiszen ők vértanúhalálukban, véres életáldoza- rintő értelmezése is. Ez pedig a boszorkányhithez kap-
tukban lettek Krisztushoz hasonlóvá. Ünnepük, az összes csolódik. A boszorkánysághoz ugyanis hozzátartoznak a 
mártírok ünnepe a húsvéti időszakban volt, a húsvét nagy beavató szertartások, a boszorkányszombatok intéz-
utáni pénteken. (Péntek Jézus szenvedésének és halálának a ménye. Ebből az eseményből évente négyet tartottak meg, 
napja!) minden évszakban egyet-egyet. Egyet Gyertyaszentelő 

IV. Bonifác pápa 610. május 13-án keresztény idején, egyet májusban (ez volt a Walpurgis-éj), augusz-
templommá szentelte fel a Pantheont, a keresztény mártí- tusban tartották Lammas szertartását, végül pedig Hallo-
rok tiszteletére, „Sancta Maria ad Martyres” („Szűz Mária, weent. Szóval elég katyvaszos nap ez: keverednek benne 
Vértanúk Boldogasszonya és minden vértanúk”) titulussal, kelta, germán pogány, sátánista elemek.
címmel. III. Gergely pápa kiszélesítette az ünneplendők Gyertya vagy töklámpás? Isten-hit vagy boszor-
körét, amikor 741. november 1-én a Szent Péter Bazilika kányság? Tiszta hit, vagy katyvasz? El kell dönteni!

November 30-án, hétfőn megkezdődnek a 
roráték, a hajnali szentmisék, amelyek 

minden nap, tehát szombaton is
reggel 6 órakor kezdődnek.

Ekkor indul a gyermekeknek a tallér-gyűjtés 
ezeken a hajnali szentmiséken. A hitoktatók el-
mondják majd ennek a lényegét. A pásztorjáték után 
az összegyűlt tallérokat be lehet váltani! A hajnali 
szentmisék után várjuk a gyermekeket a plébániára 
egy kis reggelire és játékra az iskola kezdéséig!

A „cipődoboz akció”
december 12-ig tart.

Ennek lényege, hogy egy cipődoboznyi aján-
dékot kérünk a szegény gyerekeknek. Ebben lehet 
használható játék, könyv, édesség. Tisztelettel 
kérjük, hogy csomagolják be és írják rá, hány éves 
gyermeknek szánják.

Az ajándékot az iskolában, a Polgármesteri 
Hivatalban, vagy a Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálatnál lehet leadni (a Kónya tónál)!

MINDENSZENTEK vagy halloveen?

Palya János plébános

Palya János plébános

Oda érkezett a XXI. század keresztény embere, hogy erre a kérdésre 
azt válaszolja: mind a kettő.

Mert… hát… mi rossz van abban? – Semmi!

NYITVA TARTÁS:

K-P: 8:00-17:00 -ig

Szo.: 8:00-12:00-ig

Hétfő és vasárnap  ZÁRVA

ELÉRHETŐSÉGÜNK: 
2194 Tura Bartók tér 5.

(az Elektriko mellett)

Tel./Fax: 06 70 360 4386
E-mail: hatalyakoptika@gmail.com

INGYENES
Computeres szemvizsgálat
minden SZERDÁN  8:00-11:00-ig 
    (bejelentkezés szükséges!)

Aszódi üzletünkben látásvizsgálat
     minden nap! (kivéve szerdai napok)

Egészségpénztári kártyák elfogadása

Erzsébet utalvány beváltás

Állandó akciók Valódi kedvezmények 

Komplett szemüveg már 9990 Ft-tól

Nyugdíjas kedvezmények

Óriási keretválaszték kedvező árakon

Kontaktlencsék és  ápolószerek 

Minőségi karórák és asztali órák 
kedvező árakon

www.hatalyakoptika.huKÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Küzdöttél, de már nem lehet, 
a csend ölel át és a szeretet.

Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”

                                            (TóthÁrpád)

Hálás szívvel mondunk köszönetet roko-

noknak, barátoknak, szomszédoknak, munka-

társaknak, az óvodába járó gyermekek szüleinek, 

Tura Város Önkormányzata vezetőinek, munka-

társainak, a Képviselő-testület tagjainak, Tura Vá-

rosi Sportklub vezetőinek, játékosainak, Tura lakó-

inak, hogy amikor drága szerettünk elment, utolsó 

útjára elkísérték, elvesztése miatti fájdalmunkban 

bármilyen módon osztoztak. 
Szerető férj, édesapa, após, nagypapa 

volt. Tudjuk, munkája során is maradandót alko-

tott, s a vasutas szakma szívében is örökké ott-

marad.
Hiányát semmi nem enyhítheti, ám éle-

tünknek nincs olyan pillanata, hogy ne lenne 

velünk, ahogyan eddig is volt, most is Ő az őrző 

angyalunk.

Felesége Szilágyi Józsefné Julika, gyermekei Ákos 

és Edina, drága kis unokája Lizike, Szili és Csillu 

A TURAI EGYHÁZKÖZSÉG

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓI
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SZOLGÁLTATÁSOKEGYHÁZI ÉLET

És azért születik meg ez a válasz, mert tapasztal- egyik mellékkápolnáját felszentelte: a „Szent Szűznek, min-
hatjuk, hogy napjainkban minden keleti misztikát, minden den apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerek-
okkult dolgot leöntenek keresztény mázzal, és eladhatóvá ségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” emlékére. 
teszik a hiszékeny emberek számára. Ha tisztában lenne Így került az ünnep a felszentelés napjára, november 1-re. 

Egyetemes ünneppé azonban IV. Gergely pápa tette, 844-mindenki a saját keresztény hitével, messze ívben elkerülné 
ben, és lassanként az összes szentek ünnepévé vált.ezeket az okkult dolgokat. Csak hát… sajnos nincs vele tisz-

A halloweenről:tában. Megrekedt valami gyerekes hitnél, amit aztán igyek-
A halloween az angolszász országokban a boszorkányok, szik elfelejteni, az ezotéria hívei pedig igyekeznek kihasz-
kísértetek és egyéb szellemek ünnepe, amelyet október nálni ezt a tudatlanságot. Meg viszket is a fülük mindig 
31-én tartanak. Valószínűleg a kelta kultúra őszre eső valami újra. A keresztény vallás – sokak szerint – besava-
Samhain ünnepéből ered, amely a termések begyűjtésének nyodott, nem halad együtt a korral, ezért ezek a „sokak” a 

korszellemnek élnek. Ott pedig minden megtalálható, mint utolsó alkalma volt. Úgy hitték, hogy ezen az éjszakán, 
egy Szupermarketben. az elmúlt évben megholtak lelkei összezavarhatják az 

A kérdést így is megfogalmazhatnánk, hogy gyer- élők életét, mivel a lelkek ezen az éjjelen vándorolnak 
tyafény, vagy töklámpás? Mit jelent az egyik, és mit jelent a holtak birodalmába. Az emberek a szellemeknek ételt és 
a másik? Tisztázni kellene a fogalmakat, és azonnal meglát- állatot áldoztak, hogy megkönnyítsék a vándorlásukat, kí-
nánk, hogy valami nem stimmel! sérteties ruhába öltöztek, és nagy zajt csaptak, hogy eli-

A keresztény ember számára a gyertya fénye jesszék őket. Britanniának Rómával való kapcsolata idején 
mindig a feltámadt Krisztust jelképezi. Ezért gyújtjuk két rokon római ünnep is elvegyült a halloweennel, így mai 
meg a templomokban, ezért helyezzük a sírokra. Mit keres állapotában ez a hitelesnek ismert kelta ünnep komoly 
akkor mellette a töklámpás? Vagy mit keres a keresztény mediterrán elemeket tartalmaz: az első a római Fera-
ember házainak kertjében, kapuján, ablakában, bárhol? lia, a holtak emléknapja (innen a holtakról való emléke-

Ismét írom, hogy mivel a ma kereszténye a saját zés rituáléja), a másik pedig Pomonának, a gyümölcs-
hitéről keveset tud, ezért mindent, ami újdonság ízével hat, termésért felelős númennek a napja (az ő szimbóluma 
beemeli a lelke mélyébe, a hite mellé, mert megfér. De volt a mai halloweeneken fontos szerepet játszó sok alma). 
hogyan férhet meg Krisztus Bileámmal? – kérdezhetjük az Október 31. nemcsak a kelta kultúrában, hanem a sátá-
Apostollal? „Senki sem szolgálhat két úrnak!... Nem szolgál- nizmusban is fontos dátum lett.
hattok Istennek és a mammonnak!” – mondta Krisztus. A kelták úgy tartották, hogy ezen a napon a tér és 

Mindenszentek ünnepe ősi, keresztény ünnep. idő szabályai érvényüket vesztik. Az egyik magyarázat sze-
Kialakulásáról a következőket illik tudni: mai formájában is rint azok a lelkek, akik az elmúlt év során veszítették el 
több, mint ezeréves ünnep ez, eredetében és jelentésében testüket (értsd: meghaltak), ezen a napon visszatérnek, 
pedig visszamegy az első keresztény századokra. Minden hogy új testet találjanak maguknak, és ebben új életet 
nép mindenkor tiszteletben tartotta nagyjait és elődeit. A kezdjenek. Az élők viszont nem szeretnék, hogy szel-
hajdani rómaiaknál az ünneplés és tisztelet legnagyobb fo- lemek költözzenek beléjük, ezért ezen az éjszakán 
ka volt, hogy őseiknek és hőseiknek isteni és félisteni címe- mindent megtesznek a szellemek távoltartása érde-
ket adományoztak, akiknek aztán szobrot emeltek, esetleg kében. Így aztán otthonaikban kioltották a tüzet, hogy a 
szentélyt állítottak fel. Marcus Agrippa az összes istenek szellemeknek ne legyen kedvük behatolni a hideg, sötét 
tiszteletére templomot építtetett Kr. e. 27-ben, és a felé- házakba, ők maguk pedig kísérteties ruhákat öltöttek 
pült szentélyt Pantheonnak nevezték el. Itt mutattak be magukra, és nagy zajjal parádéztak föl és alá, hogy ezzel 
áldozatot az összes istenek tiszteletére. elijesszék a testekre vadászó lelkeket. Egy másik ma-

A keresztények természetesen csak az egy igaz gyarázat szerint a tüzeket azért oltották ki, hogy majd a 
Istent imádták, és távol tartották magukat a bálványimádó közös tűzből – a druidák Usinachban égő tüzéből – újra-
szokásoktól. Ezért többen életükkel fizettek. Sok ezren hal- gyújtsák őket. Egy harmadik változat a nyilvános tűzrakást 
tak meg hitükért egyedül csak Róma városában, az első az emberáldozattal hozza kapcsolatba. E szerint ilyenkor 
századokban. A vértanúkat az élők hősöknek tartották, és vetették máglyára azokat, akiket – feltevésük szerint – már 
tisztelték őket. Elsősorban ők voltak méltók a feltámadt megszálltak a szellemek. 
Krisztust, az égi Bárányt kísérni a mennyei Jeruzsálemben A Halloween-nek van egy szélesebb kultúrkört é-
(Jel 13,17), hiszen ők vértanúhalálukban, véres életáldoza- rintő értelmezése is. Ez pedig a boszorkányhithez kap-
tukban lettek Krisztushoz hasonlóvá. Ünnepük, az összes csolódik. A boszorkánysághoz ugyanis hozzátartoznak a 
mártírok ünnepe a húsvéti időszakban volt, a húsvét nagy beavató szertartások, a boszorkányszombatok intéz-
utáni pénteken. (Péntek Jézus szenvedésének és halálának a ménye. Ebből az eseményből évente négyet tartottak meg, 
napja!) minden évszakban egyet-egyet. Egyet Gyertyaszentelő 

IV. Bonifác pápa 610. május 13-án keresztény idején, egyet májusban (ez volt a Walpurgis-éj), augusz-
templommá szentelte fel a Pantheont, a keresztény mártí- tusban tartották Lammas szertartását, végül pedig Hallo-
rok tiszteletére, „Sancta Maria ad Martyres” („Szűz Mária, weent. Szóval elég katyvaszos nap ez: keverednek benne 
Vértanúk Boldogasszonya és minden vértanúk”) titulussal, kelta, germán pogány, sátánista elemek.
címmel. III. Gergely pápa kiszélesítette az ünneplendők Gyertya vagy töklámpás? Isten-hit vagy boszor-
körét, amikor 741. november 1-én a Szent Péter Bazilika kányság? Tiszta hit, vagy katyvasz? El kell dönteni!

November 30-án, hétfőn megkezdődnek a 
roráték, a hajnali szentmisék, amelyek 

minden nap, tehát szombaton is
reggel 6 órakor kezdődnek.

Ekkor indul a gyermekeknek a tallér-gyűjtés 
ezeken a hajnali szentmiséken. A hitoktatók el-
mondják majd ennek a lényegét. A pásztorjáték után 
az összegyűlt tallérokat be lehet váltani! A hajnali 
szentmisék után várjuk a gyermekeket a plébániára 
egy kis reggelire és játékra az iskola kezdéséig!

A „cipődoboz akció”
december 12-ig tart.

Ennek lényege, hogy egy cipődoboznyi aján-
dékot kérünk a szegény gyerekeknek. Ebben lehet 
használható játék, könyv, édesség. Tisztelettel 
kérjük, hogy csomagolják be és írják rá, hány éves 
gyermeknek szánják.

Az ajándékot az iskolában, a Polgármesteri 
Hivatalban, vagy a Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálatnál lehet leadni (a Kónya tónál)!

MINDENSZENTEK vagy halloveen?

Palya János plébános

Palya János plébános

Oda érkezett a XXI. század keresztény embere, hogy erre a kérdésre 
azt válaszolja: mind a kettő.

Mert… hát… mi rossz van abban? – Semmi!

NYITVA TARTÁS:

K-P: 8:00-17:00 -ig

Szo.: 8:00-12:00-ig

Hétfő és vasárnap  ZÁRVA

ELÉRHETŐSÉGÜNK: 
2194 Tura Bartók tér 5.

(az Elektriko mellett)

Tel./Fax: 06 70 360 4386
E-mail: hatalyakoptika@gmail.com

INGYENES
Computeres szemvizsgálat
minden SZERDÁN  8:00-11:00-ig 
    (bejelentkezés szükséges!)

Aszódi üzletünkben látásvizsgálat
     minden nap! (kivéve szerdai napok)

Egészségpénztári kártyák elfogadása

Erzsébet utalvány beváltás

Állandó akciók Valódi kedvezmények 

Komplett szemüveg már 9990 Ft-tól

Nyugdíjas kedvezmények

Óriási keretválaszték kedvező árakon

Kontaktlencsék és  ápolószerek 

Minőségi karórák és asztali órák 
kedvező árakon

www.hatalyakoptika.huKÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Küzdöttél, de már nem lehet, 
a csend ölel át és a szeretet.

Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”

                                            (TóthÁrpád)

Hálás szívvel mondunk köszönetet roko-

noknak, barátoknak, szomszédoknak, munka-

társaknak, az óvodába járó gyermekek szüleinek, 

Tura Város Önkormányzata vezetőinek, munka-

társainak, a Képviselő-testület tagjainak, Tura Vá-

rosi Sportklub vezetőinek, játékosainak, Tura lakó-

inak, hogy amikor drága szerettünk elment, utolsó 

útjára elkísérték, elvesztése miatti fájdalmunkban 

bármilyen módon osztoztak. 
Szerető férj, édesapa, após, nagypapa 

volt. Tudjuk, munkája során is maradandót alko-

tott, s a vasutas szakma szívében is örökké ott-

marad.
Hiányát semmi nem enyhítheti, ám éle-

tünknek nincs olyan pillanata, hogy ne lenne 

velünk, ahogyan eddig is volt, most is Ő az őrző 

angyalunk.

Felesége Szilágyi Józsefné Julika, gyermekei Ákos 

és Edina, drága kis unokája Lizike, Szili és Csillu 

A TURAI EGYHÁZKÖZSÉG

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓI
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1929

Tura VSK hírei

U 11-13

U 16

U 14

Tóth M. Imre

Korosztályos csapatainkba

felvételt hirdetünk

2000-2005
között született

szorgalmas, kitartó
fiúk részére.

JELENTKEZÉSEKET VÁRJUK:
személyesen edzésnapokon

(hétfő-sze.-csüt.)
Előzetes érdeklődés:

06 70 311 2289

BOZSIK Tornák
2. forduló pótlása
U11: 2015.10.16. - Gödöllő
Két mérkőzést (1 győzelem, 1 vereség) sikerült csak 
lejátszanunk, mert a nagy esőzés miatt félbeszakadt a 
program. A két mérkőzésen a csapat legjobb játékosa Győri 
Dominik volt.
U13: 2015.10.15. - Gödöllő
Hideg, szeles, esős időben zajlott le a torna, ahol 2 győzelem, 
1 döntetlen, 1 vereség volt a mérlegünk. A csapat legjobbja 
címet Vidák József érdemelte ki.
4.forduló 2015.10.25 
U11 Veresegyház, U13 Erdőkertes
U11: 2 győzelem (Isaszeg 2-1, gólok: Ledniczky D., Tóth Cs., 
Erdőkertes 1-0, gól: Ledniczky D.), 2 döntetlen FISE 0-0, Dány 
1-1, gól: Ledniczky D.) volt a nap mérlege. A csapat 
legjobbjának Ledniczky Dániel bizonyult. Kiemelkedően 
játszott még: Szilágyi Ákos
U13: 3 győzelem (Dány 6-0, gólok: Sára P. 2, Szél V., Ancsa B. 
Bilisánczki M., Vágány B., Zsámbok 1-0, gól: Sára P., 
Erdőkertes 2-1, gólok: Petióky I., Szél V.) 1 döntetlen (FISE 1-1, 
gól: Petióky I.) született ezen a napon. A csapat legjobb 
teljesítményt nyújtó játékosa: Bilisánczki Márk.
A következő BOZSIK játéknap november 14, szombat.

5. forduló 2015.10.13. 
Tura - Sülysáp 3-1 (3-1) Góllövők: Tóth M. T., Kovács R., 
Kajlinger B. A csapat nagyon akarta már ezt a győzelmet, és 
ezért sokat is tett.
6. forduló 2015.10.28.
Kistarcsa - Tura  2-1 (1-0) gól: Kékesi G. Hiába volt több 
nagy helyzetünk, mert ezeket sorra ki is hagytuk, viszont 
ellenfelünk az egyéni hibáinkat mindkét félidő utolsó 
perceiben góllal büntette.
Még két fordulóra kerül sor ebben az évben. 

5. forduló 2015.10.14.
Tura - Biatorbágy 0-1 (0-0). A fiúknak nagyot küzdve 
majdnem sikerült pontot szereznie a bajnokság legnagyobb 
esélyesétől. Ha pontot nem is szereztünk, de ez a 90 perc 
„összehozta” csapatunkat a következő mérkőzésekre. 
6. forduló 2015.10.17.
Tápiószecső - Tura 2-2 (0-0) gólok: Baranyi K., Sára D. 
Fordulatos mérkőzésen született meg az első döntetlenünk. A 
félidei 0-0 után mi szereztünk meg a vezetést, de ellenfelünk 
3 perc alatt megfordította az eredményt, amelyet egy 
büntetővel egalizáltunk.
7. forduló 2015.10.25. Vácszentlászló
Tura - Vác VLSE 5-0 (2-0) gólok: Sára D. 2, Szabadka J., Tóth 
M. T., Baranyi K. Másfél hónapot kellett várni a 2. győzel-
münkre, amely egy pillanatig sem forgott veszélyben.
8. forduló 2015.10.29. Vácszentlászló
Tura - UFC Gyömrő 5-0 (2-0) gólok: Kakucska K. 2, Sza-
badka J. 2, Baranyi K. A jó teljesítmény magabiztos győze-
lemmel párosult a 4. fordulóban elmaradt mérkőzés pótlásán. 
9. forduló 2015.11.03.
Sülysáp GYFSE - Tura  1-2 (0-0) gólok: Kürti Cs. Szabadka J. 
A villanyfényben rendezett mérkőzésre nagy iram, lüktető 
játék volt a jellemző, ahol a hajrában sikerült megszereznünk 
a győztes találatot.
10. forduló 2015.11.07.
Nagykáta SE – Tura 5-3 (2-1) gólok:Sára D., Szabadka J., 
öngól. A 2. félidő elején egy 5 perces rövidzárlat eldöntötte a 
mérkőzést, pedig 5-3 és az ellenfél középhátvédének 
kiállítása után megvoltak a lehetőségeink a pontszerzéshez.
Három fordulóban lehet még az év folyamán pontokat 
gyűjteni.

2015.10.16. U11
Bozsik torna legjobbja
Győri Dominiik

2015.10.25. U11
Bozsik torna legjobbja
Ledniczky Dániel

2015.10.25. U13
Bozsik torna legjobbja
Bilisánczki Márk

SPORTHÍREK - LABDARÚGÁS UTÁNPÓTLÁS

U16 Sülysáp - Tura

Pest megyei I.o. felnőtt

Második győzelem

tóthmáté

Forrás: turafoci.gportal.hu

Torna Szakosztály beszámoló

Hosszú huzavona után elkészült a tornaterem és no-
vember 3-án megindultak a torna edzések. Mivel a FIÚ TORNÁT 
csak október 15-én tudtuk szervezés szintjén indítani és meg-
hirdetni, 5-10 éves fiúk - és még lányok is - november végéig 
jelentkezhetnek. Fiú- férfi torna szakedző is van már.

A leány tornászpalánták száma jelenleg 28 fő, még 
bővül. A szervezés, a hely biztosítása és a beindulás segítése 
Tusor Erzsébet igazgatónő és helyettesei érdeme. Eddig csak 4 fő 
óvodás és 3 fő első osztályos gyerekünk van, ebben a korosz-
tályban még biztosan sok rátermett gyerek akad. Az időbeosz-
tással ma mindenki hadilábon áll, de a cél érdekében ez is 
megoldható. Példa értékű, hogy egy tehetséges kislányt szülei 
időt, pénzt és fáradságot nem kímélve Kisbágyonból hoznak 
hetente háromszor.

Polgármesterünk ajánlására a képzést egyelőre ingye-
nesen hirdettük meg, így az új és a felújított tornaszerek árát, az 
edzők bérét, stb. az önkormányzat fizeti.

A minőségi tornaszerek nagyon drágák, így amit lehe-
tett igyekeztünk igényesen felújítani, ehhez a legjobb anyagokat 
használtuk fel. 4 db tornagerendát, 4 hosszú szőnyeget, 18 db 
tornazsámolyt, a nyújtót és a felemás korlátot is újjávarázsoltuk. 
Utóbbi kettőt 25 év után újra felszereltük, beüzemeltük. Új 
szerek: 30 db tornaszőnyeg, 2 db új verseny-ugrószekrény, mobil 
balett-tükör, 14 m-es talajtakaró filc – polyfoam csík, 4 db gördü-
lő-hordozó kocsi. Sajnos a férfi korlátot, a kápás lovat és a pótol-
hatatlan ugró asztalt a hozzávaló két nagy ugró dobbantóval már 
nem találtuk meg, de úgy kell nekem..!

Ki kell emelni Fekete-Liszkai Zsuzsanna tanár-edző ed-
digi munkáját, aki a mostoha körülmények ellenére is ott tudott 
lenni csapataival a diákolimpián, jó helyezéseket elérve. Ő most 
is biztos pont mint edző, munkáját családja is segíti. Az első 
sorban kellett volna köszönetet mondanom Palya János plébános 
úrnak, hiszen az ő inspirációjára éledt újra a szakosztályi szintű 
torna sportág Turán. Mint volt sportolónak is köszönet.

Szendrei Ferenc polgármester úr és csapata teljes erő-
bedobással állt az ügy mellé mind erkölcsi, mind anyagi vonat-
kozásban. A továbbiakban első cél a diákolimpián való megje-
lenés, később a dobogót is meg lehet célozni.

A torna nehéz sportág, hiszen a lányoknak 4, a fiúknak 6 
szeren kell „tudni”, és számtalan elemet megtanulni, mire abból 
komplett gyakorlat lesz. Az eredmények nem jönnek azonnal, 
mint a 60 m-es síkfutás végén, hanem a kitartás, szorgalom, 
fegyelem, jó tűrőképesség mellé kemény munka is kell. Ezzel 
együtt arra törekszünk, hogy az edzések örömet és sikerélményt 
adjanak. Tudjuk, hogy lesznek majd kissé elgörbült szájak is né-
ha, de minden ugrószekrényünkön ott mosolyog 3-3 db SMILE 
piktogram, úgyhogy nem lesz itt más, csak mosoly egy idő után. 
Ha egy év múlva – de nem hamarabb – a palánta úgy dönt, hogy ő 
inkább súlyemelő lesz, számtalan más sportág közül választhat. 
Minden gyerek alkalmas valamilyen sportra.

Most edzünk, tanulunk, ízületeket nyújtunk, erősítünk, 
ügyesítünk, különféle szereken elemeket tanulunk. Dolgozunk.

Lendvai Márton szakosztály-vezető

9. forduló, Vecsési FC - Tura VSK 3-1 (2-1)
Vereséget szenvedtünk Vecsésen. A fő bajnokesélyes Tárkányi 
duplájával húzott el az első játékrész második felében. Ugyan 
Pap még szünet előtt szorossá tette az állást, de fordulás után 
Kollár ismét kettőre növelte az előnyt. Ladányi piros lapját 
követően az utolsó 20 percben már nem lehettek vérmes 
reményeink a pontszerzésre.
10. forduló - Tura VSK - Pilisi LK  0-3 (0-1)
Sajnos mi sem tudtunk megálljt parancsolni a Pilisi 
Expressznek.

Sose jön rosszul egy jó folytatás a jó 
kezdés után. Titkon reménykedtünk 
abban, hogy az első fordulóban Göd 
ellen aratott győzelmünket követően 
sikerülni fog itthon is egy minimális 
arányú győzelem a törökbálinti 
csapattal szemben. Hat győzelmünk-
kel, egy döntetlen mellett, felülmúltuk 
várakozásunkat, és megint csapatunk 
második fele ontotta a pontokat, míg 

az első öt táblán három vereség is becsúszott. Ezzel szemben 
Kuthi Balázs a 2. táblán szép győzelmet szállított világos szí-
nekkel egy Szicíliai-védelmű játszmában.  Az általa kedvelt zárt 
rendszerben általában hatalmas gyalog- és tiszttámadást indít a 
királyszárnyon és a centrumban, és ez az elképzelés mostaná-
ban bejön. Az 5. táblán e sorok írójának sikerült sötét színekkel 
nyernie egy jó kiadású Skandináv-védelem pozíciós változa-
tában. Az ellenfél nem erőltette a kezdeményezést a megnyi-
tásban, miután egy „lyukas” kombinációval gyalogot veszített a 
centrumban. Majd később a második gyalognyerésünk után már 
csak technikai feladat volt szállítani ezt a pontot. Pásztor Zoli 
egy adok-kapok jellegű játékba bonyolódott, ám többnyire meg-
húzta a legjobbakat. Akadt kis feszültség a táblán, minek követ-
keztében az ellenfél tisztet nézett el, s azonnal feladta a további 
küzdelmet. Tóth Dani tisztet nyert a játszma korai szakaszában, 
s lényegében neki is csupán technikai feladatot jelentett a 
győzelem. Az utolsó két táblán a Kapitz család (apa és fia) egy-
egy pontja tette fel a pontot az „i” betűre, s ezzel már biztossá 
vált győzelmünk. A következő fordulót idegenben játsszuk a 
szigetszentmiklósi csapat rutinos sakkozóival szemben. Mi ta-
gadás, elégedettek lennénk egy döntetlen végeredménnyel.

Benne vagyunk az ifjúsági sakkozás sűrűjében is. 
Legutóbb a Jászfény Kupa sakktornán indítottunk több mint 20 
versenyzőt a legkülönfélébb korcsoportokban. A jászfényszarusi 
iskola tornatermében megrendezett versenyen összesen 109 
ifjú nevező ült asztalhoz. Az 1. korosztályban a lányoknál a turai 
Szilágyi Dóra ezüstérmet szerzett. Dórika versenyről verseny-
re jobban teljesít, egyre jobbakat lép, habár akadnak még ki-
hagyott helyzetek. Nyolcéves hölgyversenyzőnk gyakran időza-
varral küszködik, ami sajnos pontokba kerül, ellenben jó jel a 
későbbiekre nézve, mert a lassú és megfontolt játék még mindig 
jobb, mint az alacsonyabb korosztályra jellemző kapkodás. A 
szintén turai Téglás Mátyás az 5. korosztályban nyert ezüst-
érmet, ahol Burda Barna negyedik, Zséli Bence ötödik helyezést 
ért el. A 4. korcsoportban inkább hévízgyörki sakkozóink hozták 
a pontokat: a lányoknál Rajkó Zsuzsa aranyérmes lett, a fiúknál 
Kapitz Dominik ezüstöt szerzett. Nagyon jó eredménynek számít 
a zsámboki Császár Tomi ezüstje a 2. korosztályban, s ugyanitt 
lett ötödik a szintén zsámboki Győri Filip. Versenyzőink az 
érmekkel párhuzamosan sok értékes ajándékot vehettek át a 
díjkiosztáskor. Minderről meggyőződhetnek a Turai Hírlap ked-
ves olvasói, ha megtekintik honlapunkat: www.gvse.x3.hu, ahol 
a helyszínen készült fotók láthatóak a hévízgyörki Kapitz 
apukának köszönhetően.

11. forduló - Üllő SE - Tura VSK 1-1 (0-0)
Nem sikerült legyőznünk a sereghajtót az otthonában. Már az 
első félidőben eldönthettük volna a találkozót, de a helyzetki-
használással ismét hadilábon álltunk. A hosszú idő után vissza-
térő Less K. a hajrában legalább az egyik pontot megmentette a 
csapatunknak.
12. forduló- Tura VSK - Törökbálinti TC  1-2 (1-2)
A Törökbálint ezúttal a szebbik arcát mutatta, a gond csak annyi, 
hogy éppen mi voltunk az ellenfelek, így ezt az - abszolút nyer-
hetőnek tűnő - meccset is elvesztettük.

Galgavidék – Törökbálint 
6,5:3,5

Szabó Zoltán 0:1
Kuthi Balázs 1:0
Takács Pál 0:1
Téglás Mátyás 0:1
Tóth Máté 1:0
Virganc Roland 0,5:0,5
Pásztor Zoltán 1:0
Tóth Dániel 1:0
Kapitz Dominik 1:0
Kapitz Tibor 1:0
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BOZSIK Tornák
2. forduló pótlása
U11: 2015.10.16. - Gödöllő
Két mérkőzést (1 győzelem, 1 vereség) sikerült csak 
lejátszanunk, mert a nagy esőzés miatt félbeszakadt a 
program. A két mérkőzésen a csapat legjobb játékosa Győri 
Dominik volt.
U13: 2015.10.15. - Gödöllő
Hideg, szeles, esős időben zajlott le a torna, ahol 2 győzelem, 
1 döntetlen, 1 vereség volt a mérlegünk. A csapat legjobbja 
címet Vidák József érdemelte ki.
4.forduló 2015.10.25 
U11 Veresegyház, U13 Erdőkertes
U11: 2 győzelem (Isaszeg 2-1, gólok: Ledniczky D., Tóth Cs., 
Erdőkertes 1-0, gól: Ledniczky D.), 2 döntetlen FISE 0-0, Dány 
1-1, gól: Ledniczky D.) volt a nap mérlege. A csapat 
legjobbjának Ledniczky Dániel bizonyult. Kiemelkedően 
játszott még: Szilágyi Ákos
U13: 3 győzelem (Dány 6-0, gólok: Sára P. 2, Szél V., Ancsa B. 
Bilisánczki M., Vágány B., Zsámbok 1-0, gól: Sára P., 
Erdőkertes 2-1, gólok: Petióky I., Szél V.) 1 döntetlen (FISE 1-1, 
gól: Petióky I.) született ezen a napon. A csapat legjobb 
teljesítményt nyújtó játékosa: Bilisánczki Márk.
A következő BOZSIK játéknap november 14, szombat.

5. forduló 2015.10.13. 
Tura - Sülysáp 3-1 (3-1) Góllövők: Tóth M. T., Kovács R., 
Kajlinger B. A csapat nagyon akarta már ezt a győzelmet, és 
ezért sokat is tett.
6. forduló 2015.10.28.
Kistarcsa - Tura  2-1 (1-0) gól: Kékesi G. Hiába volt több 
nagy helyzetünk, mert ezeket sorra ki is hagytuk, viszont 
ellenfelünk az egyéni hibáinkat mindkét félidő utolsó 
perceiben góllal büntette.
Még két fordulóra kerül sor ebben az évben. 

5. forduló 2015.10.14.
Tura - Biatorbágy 0-1 (0-0). A fiúknak nagyot küzdve 
majdnem sikerült pontot szereznie a bajnokság legnagyobb 
esélyesétől. Ha pontot nem is szereztünk, de ez a 90 perc 
„összehozta” csapatunkat a következő mérkőzésekre. 
6. forduló 2015.10.17.
Tápiószecső - Tura 2-2 (0-0) gólok: Baranyi K., Sára D. 
Fordulatos mérkőzésen született meg az első döntetlenünk. A 
félidei 0-0 után mi szereztünk meg a vezetést, de ellenfelünk 
3 perc alatt megfordította az eredményt, amelyet egy 
büntetővel egalizáltunk.
7. forduló 2015.10.25. Vácszentlászló
Tura - Vác VLSE 5-0 (2-0) gólok: Sára D. 2, Szabadka J., Tóth 
M. T., Baranyi K. Másfél hónapot kellett várni a 2. győzel-
münkre, amely egy pillanatig sem forgott veszélyben.
8. forduló 2015.10.29. Vácszentlászló
Tura - UFC Gyömrő 5-0 (2-0) gólok: Kakucska K. 2, Sza-
badka J. 2, Baranyi K. A jó teljesítmény magabiztos győze-
lemmel párosult a 4. fordulóban elmaradt mérkőzés pótlásán. 
9. forduló 2015.11.03.
Sülysáp GYFSE - Tura  1-2 (0-0) gólok: Kürti Cs. Szabadka J. 
A villanyfényben rendezett mérkőzésre nagy iram, lüktető 
játék volt a jellemző, ahol a hajrában sikerült megszereznünk 
a győztes találatot.
10. forduló 2015.11.07.
Nagykáta SE – Tura 5-3 (2-1) gólok:Sára D., Szabadka J., 
öngól. A 2. félidő elején egy 5 perces rövidzárlat eldöntötte a 
mérkőzést, pedig 5-3 és az ellenfél középhátvédének 
kiállítása után megvoltak a lehetőségeink a pontszerzéshez.
Három fordulóban lehet még az év folyamán pontokat 
gyűjteni.

2015.10.16. U11
Bozsik torna legjobbja
Győri Dominiik

2015.10.25. U11
Bozsik torna legjobbja
Ledniczky Dániel

2015.10.25. U13
Bozsik torna legjobbja
Bilisánczki Márk
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Torna Szakosztály beszámoló
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csak október 15-én tudtuk szervezés szintjén indítani és meg-
hirdetni, 5-10 éves fiúk - és még lányok is - november végéig 
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lő-hordozó kocsi. Sajnos a férfi korlátot, a kápás lovat és a pótol-
hatatlan ugró asztalt a hozzávaló két nagy ugró dobbantóval már 
nem találtuk meg, de úgy kell nekem..!

Ki kell emelni Fekete-Liszkai Zsuzsanna tanár-edző ed-
digi munkáját, aki a mostoha körülmények ellenére is ott tudott 
lenni csapataival a diákolimpián, jó helyezéseket elérve. Ő most 
is biztos pont mint edző, munkáját családja is segíti. Az első 
sorban kellett volna köszönetet mondanom Palya János plébános 
úrnak, hiszen az ő inspirációjára éledt újra a szakosztályi szintű 
torna sportág Turán. Mint volt sportolónak is köszönet.

Szendrei Ferenc polgármester úr és csapata teljes erő-
bedobással állt az ügy mellé mind erkölcsi, mind anyagi vonat-
kozásban. A továbbiakban első cél a diákolimpián való megje-
lenés, később a dobogót is meg lehet célozni.

A torna nehéz sportág, hiszen a lányoknak 4, a fiúknak 6 
szeren kell „tudni”, és számtalan elemet megtanulni, mire abból 
komplett gyakorlat lesz. Az eredmények nem jönnek azonnal, 
mint a 60 m-es síkfutás végén, hanem a kitartás, szorgalom, 
fegyelem, jó tűrőképesség mellé kemény munka is kell. Ezzel 
együtt arra törekszünk, hogy az edzések örömet és sikerélményt 
adjanak. Tudjuk, hogy lesznek majd kissé elgörbült szájak is né-
ha, de minden ugrószekrényünkön ott mosolyog 3-3 db SMILE 
piktogram, úgyhogy nem lesz itt más, csak mosoly egy idő után. 
Ha egy év múlva – de nem hamarabb – a palánta úgy dönt, hogy ő 
inkább súlyemelő lesz, számtalan más sportág közül választhat. 
Minden gyerek alkalmas valamilyen sportra.
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ügyesítünk, különféle szereken elemeket tanulunk. Dolgozunk.
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érmekkel párhuzamosan sok értékes ajándékot vehettek át a 
díjkiosztáskor. Minderről meggyőződhetnek a Turai Hírlap ked-
ves olvasói, ha megtekintik honlapunkat: www.gvse.x3.hu, ahol 
a helyszínen készült fotók láthatóak a hévízgyörki Kapitz 
apukának köszönhetően.

11. forduló - Üllő SE - Tura VSK 1-1 (0-0)
Nem sikerült legyőznünk a sereghajtót az otthonában. Már az 
első félidőben eldönthettük volna a találkozót, de a helyzetki-
használással ismét hadilábon álltunk. A hosszú idő után vissza-
térő Less K. a hajrában legalább az egyik pontot megmentette a 
csapatunknak.
12. forduló- Tura VSK - Törökbálinti TC  1-2 (1-2)
A Törökbálint ezúttal a szebbik arcát mutatta, a gond csak annyi, 
hogy éppen mi voltunk az ellenfelek, így ezt az - abszolút nyer-
hetőnek tűnő - meccset is elvesztettük.

Galgavidék – Törökbálint 
6,5:3,5

Szabó Zoltán 0:1
Kuthi Balázs 1:0
Takács Pál 0:1
Téglás Mátyás 0:1
Tóth Máté 1:0
Virganc Roland 0,5:0,5
Pásztor Zoltán 1:0
Tóth Dániel 1:0
Kapitz Dominik 1:0
Kapitz Tibor 1:0
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TÖRD A FEJED!

Beküldendő a V2, V16, V24, V37, F2 és az F19 sorok meg-  (Tura, Szabadság út 2.) Gratulálunk! 
fejtése. A megfejtéseket postai úton a szerkesztőség címére, Nyereménye az AQUA FONTIS Patika 2500 Ft értékű egész-
vagy a Művelődési Ház postaládájába várjuk november 30-ig. ségcsomag felajánlása. A nyerményt az értesítést követően 
Októberi rejtvényünk helyes megfejtése: V1. Pillantás a hídról, F7. személyesen veheti át a Bartók Béla Művelődési Házban.
Tarházi, F9. Az ügynök halála, F20. Etelka. 

nyertes: Simon Zsoltné

A szerencsés 

ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Fiókiroda
2194, Tura, Rákóczi út 119.
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Nyitva tartás: kedd 14-18 , szerda 8-12

 

Tura Város Polgármesteri Hivatala: 06 28 581 020

Gödöllői Rendőrkapitányság Ügyelet: 06 28 524 600

Ebrendész: 06 20 203 2359

Szelektív Kft.: 06 30 222 6305

Bartók Béla Művelődési Ház: 06 28 580 581

Turai Római Katolikus Plébánia: 06 28 632 615

Központi Orvosi Ügyelet: 06 1 301 6969

Tura Biztonságáért Polgárőr Egyesület:

06 20 264 4705 • 06 20 264 4722

Tura Önkéntes Tűzoltó Egyesület:

06 70 675 9294 • 06 70 419 7924

Kommunál Kft. (Szennyvíztisztító telep) 06 28 467 790

Segélyhívó: 112
Tura Járőrszolgálat: 06 30 678 7309
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YÍZSZINTES 1. Kör átmérője. 2. 175 éve, 1840. november 12-
én született Aguste Rodin (+1917) francia szobrász. Szobra 
1886-ból. 7. Szülő v. Szabó István filmje (1966). 10. Direktor. 11. 
Kör sugara. 12, Törvényhozó. 15. Tárgyrag. 16. 100 éve, 1915. 
november 24-én született Lőrincze Lajos (+1993). Fog-
lalkozása? 20. Vízsz. 37. becézve. 21. Római 1555. 23. Utolsó 
betűnk. 24. 200 éve, 1816. november 2-án született angol 
matematikus, filozófus (George, +1864). Logikai törvény 
alapozta meg a digitális korszak elméleti alapjait. 26. Azonos 
betűk. 27. Kétel (!) 28. Lábizület. 29. Régi kocsma. 31. Megha-
tározott személyek. 32. Érdeklődő kérdés (két szó). 33. Állatkert. 
35. Fémlap v. CD. 36. Oxigén. 37. Rodin-szobor 1880-ból. 38. 
Alfredo .. Stefano, Puskás csatártársa a Real Madridban. 39. 
Sajó…, község BAZ-megyében. Pálos kolostorában volt perjel 
Fráter György. 40. Örkény-dráma családjának neve. 41. … Csoma 
Sándor. 

FÜGGŐLEGES 1. Fizetendő pénzekről készült összeállítás.2. 
Rodin-szobor (1880). 3. Kalcium. 4. Végtelen szag (!) 5. ..-móg. 
6. Hogy? – oroszul. 7. Lamartine verse. 8. Eredménytelen vok-
solást követi. 9. Illatos virág névelővel. 13. Lóbiztató szó. 14. Mint 
a vízsz. 27. sor. 17. Szuvenír. 19. Rodin-szobor (1881). 22. 
Fagyó. 25. SZTK elődje. 29. Görbített. 30. Habsurg-házat trón-
fosztó országgyűlés (1707). 34. OÁT. 35. Páros elemek (!) 
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HIRDESSEN A TURAI HÍRLAPBAN!

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

HIRDETÉS FELADÁS INFORMÁCIÓK:
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár

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

A P R Ó H I R D E T É S

SZAKKÉPZETT GYÓGYMASSZŐR! Ugye fájt már a há-
ta? Szolgáltatásaimmal Önnek is segítek! Gyógy-
masszázssal - gyógyiszapkezeléssel, melyek ekcéma, 
pikkelysömör bántalmaknál is kiváló hatásfokkal 
alkalmazhatók. Bejelentkezés: 06-20-92-90-118
gulyasjudit2007@gmail.com

OTTHON VÉGEZHETŐ ajándék, dísztárgyak csoma-
golása, stb: 06-90-603-906 
(http://audiopress.iwk.hu 635Ft/min,,0612228397, 
06204963980)


