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Tura Város Önkormányzata
sok szeretettel meghívja közművelődési
intézményének hagyományos
évzáró gálaműsorára és az azt
követő közös ünnepi hangolódásra!

2015.

"Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek.
Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot, - ó, boldog fogócska! S rászórni szórva mindent, ami szép.
Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.

DECEMBER 20.
vasárnap
ÉVZÁRÓ GÁLAMŰSOR

a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár
nagytermében 15

órától

MINDENKI KARÁCSONYA

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.

a Főtéri Zenepavilonnál 18

órától

Teljes program:
22. oldal

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!”
József Attila

Vérszegény
valóság

A Turai Hírlap szerkesztősége és lapunk
fenntartója, Tura Város Önkormányzata
ezúton köszöni meg kedves olvasóinak ezévi
érdeklődését, s kíván áldott, békés karácsonyt
és az olvasás örömét is nyújtó, boldog új esztendőt!

9

EGYSÉGBEN AZ ERŐ!

11

ÁLLATI EGY HELYZET ..!

8. oldal
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Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatalban
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tájékoztató a
Képviselő-testület üléseiről
Összefoglaló a Képviselő-testület 2015. november 10-i soron kívüli üléséről
A jelen lévő képviselők száma: 7 fő, valamennyi határozat
egyhangúlag került elfogadásra.
A Képviselő-testület elfogadta a napirendek tárgyalását.
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megismerte a 2069/1 hrsz. alatti, természetben 2194 Tura,
Régi vásártér 14-15. szám alatt található, kivett gazdasági
épület, udvar megnevezésű, műemlék (bejegyzés:
2007.03.22.) megjelölésű (Magtár) ingatlanra vonatkozó,
TRA Real Estates Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft.,
mint ajánlattevő által a GALGA-UDVARHÁZ Kft., mint 1/1
tulajdoni hányadú tulajdonosa részére 22.000.000,- Ft, azaz
huszonkettőmillió forint vételárnak az adásvételi szerződés
megkötését követő 15 napon belüli teljes megfizetésére tett
vételi ajánlatát. A Testület nyilatkozott, hogy a fenti
ingatlanra vonatkozóan tett vételi ajánlat ismeretében a
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
86.§-a alapján, Tura Város Önkormányzatát megillető
elővásárlási jogával nem kíván élni.
A Testület újra meghatározta az önkormányzat
alaptevékenységi körébe tartozó kormányzati funkciókat,
tekintettel a kormányzati funkciókódok változására, melyek
a Magyar Államkincstár felé történő feladat finanszírozás és
elszámolás szempontjából bírnak jelentőséggel.
Összefoglaló a Képviselő-testület 2015. november 25-i munkaterv szerinti üléséről
A jelen lévő képviselők száma: 8 fő, valamennyi rendelet és
határozat egyhangúlag került elfogadásra.
A Testület elfogadta a napirendek tárgyalását.
A Képviselő-testület módosította a települési szilárd
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletét. A
rendelet módosítása értelmében a szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos tárolóedények
használata kötelező. A szabványos tárolóedények közé bekerült a 60 l-es és a 80 l-es hulladékgyűjtő edényzet választásának lehetősége. Az igénybevétel módja 60 l-es nedves és
intim hulladékgyűjtő edény esetén a 60 literes hulladékgyűjtő edényzet választását, minden a lakóingatlant egyedül
és életvitelszerűen használó természetes személy, ingatlanhasználó választhatja. Az igénybevétel lehetőségére be
jelentést kell tenni a közszolgáltató felé és kérni a hulladék
elszállítását, ártalmatlanítását a közszolgáltatótól. A kérelemnek tartalmaznia kell az ingatlanhasználó személyes
adatait (név, lakcím, szül. év, hónap, anyja neve), a települési
önkormányzat által kiadott igazolást az ingatlanon élők
számáról, nyilatkozatot a hulladékgyűjtő edényzet rendelkezésre állásáról. Az igénybevétel módja 80 l-es nedves
és intim hulladékgyűjtő edény esetén a 80 literes hulladékgyűjtő edényzet választását az a természetes személy ingatlanhasználó kérheti a hulladék elszállítását, ártalmatlanítását a közszolgáltatótól, ahol 5 főnél kevesebben használják életvitelszerűen az ingatlant. A kérelemnek tartalmaznia kell az ingatlanhasználó személyes adatait (név, lakcím, szül. év, hónap, anyja neve), a Polgármesteri Hivatal
által kiadott igazolást az ingatlanon élők számáról, nyilatkozatot a hulladékgyűjtő edényzet rendelkezésre állásáról. A
hulladékgyűjtő edényzet beszerzése az ingatlanhasználó
feladata. A 60 l-es és a 80 l-es hulladékgyűjtő edényhez
kapcsolódó közszolgáltatás akkor igényelhető, ha a hulladékgyűjtő edényzet rendelkezésre áll. A rendelet 2016.
január 1-jén lép hatályba.

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!

A Testület módosította a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletét. A
módosítás a Szabályzatot kiegészítette a Hivatal szervezeti
ábrájával, valamint az egyes munkakörökhöz tartozó feladat
és hatáskörökkel, felelősségi szabályokkal, valamint a helyettesítés szabályaival (ezek egyébként a munkaköri
leírásokban is rögzítettek), a költségvetési szerv stratégiai
és operatív célrendszerével.
Tura Város Önkormányzata 2015. I-III. negyedévi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót fogadták el a képviselők.
A Kastélykerti Óvoda 2015/2016. évi munkatervét a
Testület megismerte, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
rendelet alapján véleményezte, fenntartóként az abban foglaltakkal egyetértett.
Következő napirendként a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját ismerte meg és fogadta el.
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló Kormányrendeletben foglalt kötelezettségének eleget téve, Tura Város Önkormányzatának
2016. évi ellenőrzési tervét jóváhagyja.
A Képviselő-testület egyetértett a műszaki beruházási főelőadói munkakör önkormányzati (települési) főmérnöki munkakörré történő - a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerinti - átnevezésével.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törtvényben
foglaltak alapján, figyelemmel a területi védőnői ellátásról
szóló ESzCSM rendeletben foglaltakra a Tura Város III. sz
Védőnői Körzete feladatellátására vonatkozó területi védőnői álláshelyének betöltésére pályázatot írt ki a Testület.
A települési önkormányzatok szociális feladatainak
egyéb támogatásának terhére a Képviselő-testület a Hevesy
György Általános Iskola, a Többsincs Óvoda és Bölcsőde
valamint a Kastélykerti Óvoda konyhájának felújításához,
korszerűsítéséhez jóváhagyta az eszközbeszerzést.
Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete
Pest megye társadalmi – gazdasági fejlődése érdekében támogatta Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válását.
A Képviselő-testület Marosvölgyi János alpolgármester javaslatára Szendrei Ferenc polgármester részére,
2015. évi munkájának elismeréseként, - a Polgármesteri
Hivatal 2015. évi személyi juttatás előirányzata terhére –
egyhavi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapított
meg a Polgármester tartózkodásával.
Előterjesztések, képviselő-testületi ülések
jegyzőkönyvei és kivonatai alapján összeállította:
Imró Ildikó aljegyző
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TÁJÉKOZTATÓ A 60 L-ES ÉS A 80 L-ES HULLADÉKGYŰJTŐ
EDÉNYZETEK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 2016. JANUÁR 1-TŐL
Tisztelt Ingatlanhasználó!
A 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről,
újabb feladatok elvégzését írja elő a hulladékgazdálkodó
közszolgáltató, ill. a szolgáltatást igénybe vevő részére.
A települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére vonatkozó szabályok:
A Nedves és Intim hulladék (szemét) szabványos
gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez Társaságunk biztosítja,
hogy a jelenleg használt 110 l-es vagy a 120 l-es hulladékgyűjtő
edényzet mellett az ingatlanhasználó a 60 l-es vagy a 80 l-es
űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson. A választási lehetőséget az ingatlanhasználó számára Társaságunk úgy ajánlhatja fel, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon
az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve:
- a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött
hulladék fajlagos mennyiségét,
- az érintett ingatlant használó természetes személyek
számát, valamint a szállítási gyakoriságot,
- a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó
természetes személy jogosultságát (ha van ilyen személy).
Ki veheti igénybe:
a) az a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen
használó természetes személy, ingatlanhasználó, aki a nedves
és intim hulladékgyűjtő edény választásának lehetőségét kéri,
amelynek űrmértéke: 60 liter
b) az a természetes személy ingatlanhasználó, aki a
nedves és intim hulladékgyűjtő edény választásának lehetőségét kéri, amelynek az űrmértéke: 80 liter
Fogalmak:
- a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó
természetes személy: az a személy, aki az ingatlant életvitelszerűen egyedül használja, rajta kívül nincs bejelentkezve más
az ingatlanba.
- a természetes személy ingatlanhasználó: az az ingatlanhasználó, akivel közös háztartásban többen is élnek életvitelszerűen. A 80 l-es hulladékgyűjtő edényzet igénylése esetén
még plusz 4 fő.
Az igénybevétel módja 60 l-es nedves és intim hulladékgyűjtő edény esetén:
- a 60 literes hulladékgyűjtő edényzet választását minden,
a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó
természetes személy, ingatlanhasználó választhatja, és kérheti a hulladék elszállítását, ártalmatlanítását a
Társaságunktól.
- a jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján, a közszolgáltató
részére bizonyítja.

Hogyan ne váljunk idős korunkra csalók
áldozatává…
Szépkorú családtagjaink, ismerőseink, szomszédjaink
fokozott figyelmet igényelnek jóindulatuk, hiszékenységük
vagy pusztán a korukból adódó figyelmetlenségük miatt.
Információink szerint a Gödöllői Rendőrkapitányság
illetékességi területén nem vesztett népszerűségéből a bűnelkövetők körében a hiszékeny, jóindulatú időskorúak kihasználása. Jellemző, hogy telefonon keresztül névtelenül keresik fel
az idős embereket és megpróbálnak olyan információkat megtudni, ami alapján kiderül, hogy egyedül élnek, nagyon idősek,
melynek következtében nagyobb eséllyel válhatnak bűncselekmény áldozatává. Az ilyen beszélgetések után - a szükséges
információk birtokában - jól megtervezetten újra hívják a csalás
áldozatául kiszemelt idős személyt és kisebb-nagyobb összegeket kérnek tőlük különböző kitalált indokokra hivatkozva.

- a hulladékgyűjtő edényzet beszerzése az ingatlanhasználó feladata.
- amikor rendelkezésre áll az edényzet, és erről a közszolgáltatót tájékoztatja az ingatlanhasználó, azon időponttól
kezdődhet a szolgáltatás igénybevétele.
Az igénybevétel módja 80 l-es nedves és intim hulladékgyűjtő edény esetén:
- a 80 literes hulladékgyűjtő edényzet választását az a
természetes személy, ingatlanhasználó választhatja,
kérheti a hulladék elszállítását, ártalmatlanítását Társaságunktól és azon ingatlanok esetében, ahol 6 főnél kevesebben használják életvitelzerűen az ingatlant. A
jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben
veheti igénybe, ha annak tényét, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató
részére bizonyítja.
- a hulladékgyűjtő edényzet beszerzése az ingatlanhasználó feladata.
- amikor rendelkezésre áll az edényzet, és erről a közszolgáltatót tájékoztatja az ingatlanhasználó, azon időponttól
kezdődhet a szolgáltatás igénybevétele.
Az igénybevétel szerinti hulladékszállítási és ártalmatlanítási díjazás mértéke:
- Vegyes hulladék esetén, 1 db 60 l-es hulladékgyűjtő edényzet hulladék szállítási és ártalmatlanítási díj összege:
Bruttó: 14 740 Ft/év
- Vegyes hulladék esetén, 1 db 80 l-es hulladékgyűjtő edényzet hulladék szállítási és ártalmatlanítási díj összege:
Bruttó: 15 840 Ft/év
Mindkét hulladékgyűjtő edényzet igénybevételének esetén a hulladékszállítási és ártalmatlanítási díj
tartalmazza a száraz és komposztálható hulladékok elszállításának és hasznosításának díját is. A száraz és
komposztálható hulladékok gyűjtésére a 60-240 l-es edények továbbra is alkalmazhatóak! A 60 l-es és 80 l-es
hulladékgyűjtő edényzetre történő átállás nem kötelező
senki számára, csupán csak lehetőség.
Amire figyelni kell a hulladékgyűjtő edény vásárlásánál:
A hulladékgyűjtő edényekre vonatkozó szabvány MSZ EN 840-1:2013, illetve előző szabvány (MSZ
EN-840-1:2001). Ennek ellenére tapasztalható, hogy egyes
üzletek az érvényes szabványnak egyáltalán nem megfelelő,
láthatólag gyenge minőségű, a szabványedényhez képest olcsó
kukaedényeket forgalmaznak. Fontos megjegyeznünk, hogy a
nem szabványos hulladékgyűjtő edény, a hulladékgyűjtő járműbe történő gépi ürítésre nem alkalmas. A szabvány száma az
edényen fel van tüntetve! A nem szabványos hulladékgyűjtő edényzetet Társaságunk nem fogadja el.
Szelektív Nonprofit Kft.

Kérjük, ha ismeretlen személyek telefonon személyes információkat (milyen korúak, hányan élnek egy háztartásban, van-e családtagjuk, sűrűn látogatja-e a családja? stb.) szeretnének megtudni, gondolkodás nélkül tagadják
meg a válaszadást. Ha rég nem látott rokonnak adják ki magukat és pénzbeli segítséget szeretnének kérni, akkor mondják
meg, hogy nemsokára visszahívják Őt telefonon. Ekkor a hivatkozott rokonnál ellenőrizzék le, hogy valóban ő telefonált-e és
segítségre szorul-e. Továbbá forduljanak bizalommal az ingyenesen hívható 112-es központi segélyhívó telefonszámon keresztül a Gödöllői Rendőrkapitányság kollégáihoz!
Továbbiakban kérjük, hogy minden időskorú ismerősüket, rokonukat tájékoztassák, hogy velük ne fordulhasson
elő a fentiekhez hasonló bűncselekmény.
FIGYELJÜNK EGYMÁSRA, FIGYELJÜNK AZ IDŐSEKRE!
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A TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÍREI

Így élünk mi
A természet megpihen, téli álmát alussza
mindaddig, míg az első hóvirágok ki nem bújnak.
Mégis az óvodai életünk egyik legintenzívebb
időszaka a tél. A karácsony várás hangulata járja át a
december hónap napjait óvodánkban. Egy kicsivel többet
foglalkozunk a szeretettel, a családdal, az otthon melegével. Fontosabbá válnak azok a dolgok, amelyek mellett a
hétköznapokon átsiklunk, de bizony minden nap gondolnunk kellene rá.
A jeles napok, szokások felelevenítését mindig
megelőzi a sokféle, változatos tevékenységben zajló készülődés, az együttjátszás, az együtt munkálkodás. Minden
egyes ünnepnek, jeles napnak megvan a sajátosan kialakított varázsa. Közös tervezgetés, titkos összesúgások, a várakozás izgalma hatja át az óvó néniket és gyermeket
egyaránt. A gyermekek érdeklődve, kíváncsian várják az
örömteli napokat. A sokféle ötletek fokozzák érdeklődésüket. Közösen kezdjük el a készülődést. Az ősszel gyűjtött
kincsek, termések között válogatva minden csoport elkészíti az adventi koszorúját, ablakdíszeket, kopogtatókat
barkácsol. Meggyújtjuk az első gyertyát, majd a másodikat,
s a táncoló gyertyalángnál énekeket, versikéket mondogatunk. Minden újabb gyertya meggyújtása jelenti a karácsony közeledtét. Az óvodás ünnep előtti napokban sok
teendő várt ránk. Rendet teszünk a csoportunkban a polcokon, kitakarítjuk a babakonyhát, igazi a sürgés-forgás, mint
az otthoni nagytakarításnál. Mézeskalácsot, diós süteményt sütünk, melynek fahéjillata áthatja az egész óvodát.
Feldíszítjük az óvodát, fenyőillatú karácsonyi hangulatot
varázsolunk minden kis lakónak.
Csendesen készülődünk, figyelünk egymásra,
várjuk a Jézuskát. Az ünnepvárás jelen van viselkedésünkben, tetteinkben. Ajándékot készítünk, csomagolunk
szülőknek, testvéreknek. Készülnek a karácsonyi díszek
nádból, szalmából, kukoricából, pattogatottból és csuhéból, dióból, fényesítjük a piros almákat, gyertyát öntünk
közben a karácsonyhoz tartozó történetekről, ehhez kap-

csolódó szokásokról beszélgetünk. December 4.-én Borbála napkor cseresznyeágat teszünk vízbe, várjuk, figyeljük karácsonyra kivirágzik e? December 6.-án különleges
vendéget várunk. Előtte mondókákat, versikéket mondogatunk, énekelgetünk. Sokféle technikával jelenítjük meg
dalainkat, verseinket. Az óvó nénik készülnek a hagyományos mesejátékra, mert a mese maga a csoda, és az idő is
jobban telik, míg a Mikulás megérkezik. Mert hozzánk
biztosan eljön. Kezelődik a mesejáték, olyan érdekes,
izgalmas - nagyon élvezzük - s a végén már vár bennünket a
Mikulás.
Ez az időszak a Karácsonyi vásár időszaka is. Óvó
nénik, dajka nénik, szülők, nagyszülők keze nyomán kedves
kis ajándékok születnek, melyek a vásárba találnak gazdára.
December 13.-án Luca búzát vetünk cserépbe, ezt
együtt gondozzuk, majd hazavisszük a karácsonyi asztalra
„Bort, búzát, békességet” kívánva.
A karácsonyt megelőző utolsó óvodai napon a
gyermekeket feldíszített fenyőfa, halk zene, pislákoló gyertyafény és persze az ajándék várja. Megnézzük az óvó nénik
betlehemes játékát, melyben a pásztorok és az öreg mondókái igen nagy derültséget keltenek. Nagy a figyelem, az
élmény biztosan bevésődik, talán egyszer majd Ők is felelevenítik ezt a szép szokást. Ünnepi asztalt terítünk, rajta dió,
alma, gyertya, hajtatott búza. Az ünnepek, hagyományok az
összetartozás érzését erősítik, a közösséget éltetik, ezért
mindenki kap egy szeletet az almából, hogy sokáig együtt
maradjon ez az összetartó, nagy család. A meséket, verseket mindig is szívesen hallgatják a gyermekek, ilyenkor az
ünnepvárás izgalma, a készülődés felfokozza hangulatukat. A napközbeni csendes zenehallgatás, kedvenc énekes
játékaik, dalaik énekelgetése teszi teljessé az ünnepvárás
hangulatát. Az igazi, pótolhatatlan örömet hozó, áhítatos
ünneplés a családé, hisz a karácsony az otthon, a család
ünnepe.
A Többsincs Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusai
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Jó tanácsok, amit
érdemes megfogadni!
Semmiképpen ne közeledjünk az
állathoz, ne fenyegessük, ne dobáljunk felé semmilyen tárgyat! Ha étel
van nálunk, jó messzire hajítsuk el,
de ne az eb felé, s ne magunk mögé.
Álljunk meg, s várjuk meg, hogy a
kutya odébbáll, de, ha ezt nem teszi,
akkor oldalazva lépkedjünk el tőle
minél távolabb. Ha már 20-30 méterre kerültünk tőle, akkor gyorsíthatjuk a lépéseinket, de még ekkor
se szaladjunk. Ne nézzünk a szemébe, ne fordítsunk neki hátat, mindig
maradjon a perifériás látókörünkben. Ám, ha a kutya támad, akkor
azonnal feküdjünk a földre, gömbölyödjünk össze. Kezünkkel védjük a
nyakunkat és az arcunkat, behúzott
lábunkkal a hasunkat, s közben ritmikus ütemben kiáltsunk segítségért. A kutya ok nélkül sosem
támad, legfeljebb ha fenyegetve érzi magát: védi a terültét vagy
a gazdáját, netán a táplálékát.

Mit keres a kutya az ovi udvarán?
Mit keres a kutya az ovi udvarán? - tehetné fel bárki a kérdést.
Ráadásul nem is egy, hanem hat!
Ez nem rendbontás volt, hanem egy rendhagyó program, melyre a
Hatvani Kutyaiskola "növendékei" jöttek el Bora János vezetésével bemutatót tartani az óvodásoknak. A bemutató során a kutyák gazdáik irányításával fegyelmező és ügyességi gyakorlatokat hajtottak végre. Néhány feladatba bevonták az óvodásokat, és ez
nagyon izgalmas, örömteli élmény volt
számukra. Azt is megmutatták és elmondták a trénerek a gyerekeknek,
hogyan viselkedjenek, ha kutyával találkoznak.
Miért tartjuk fontosnak az óvodás
korosztály oktatását?
A kutyatámadások leggyakoribb áldozatai a gyerekek, leginkább a
3-6 év közötti korosztály veszélyeztetett. A kisgyermekek mozgása, sajátosságai miatt (hirtelen kapkodó mozdulatok, éles hangok) a kutyák könynyebben megzavarodnak. Ők is gyakrabban értelmezik félre az állat viselkedését, jelzéseit, illetve a testi erejük
is gyengébb, kevésbé tudják megvédeni magukat. Sajnos a gyerekeket ért
támadások esetében súlyosabbak a sérülések is (arcon, fejen, nyakon), főleg
a testmagasság, a kutyához viszonyított testméret, illetve az elesés,
földre kerülés miatt. Az öt év alatti gyerekek főleg otthon, idősebb gyerekek
inkább közterületen válnak a támadás
áldozatává. Sajnos sok szülő nincs tudatában annak, hogy 10 év alatti

gyermeket kutyával felügyelet nélkül
hagyni nem szabad.
Előfordulhat, hogy a legjobban nevelt, barátságos kutyák is veszélyesek lehetnek. Ha például a kutyának fájdalmai vannak vagy fajtársaival verekszik, akkor a közéjük
nyúló gyermek vagy felnőtt megsérülhet. Külön oda kell figyelni a beteg
kutyákra, hiszen nem csak sérülést
okozhatnak, betegségeket is elkaphatunk tőlük. Ha egy kutya beteg, általában étvágytalan, lázas, levert,
esetleg sérült, a szőre fénytelen.
Kisgyermekeknél alapvető
szabály, hogy soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a gyermeket és a kutyát
együtt, illetve etetni, játszani is csak
felnőtt jelenlétében szabad.
Fontos, hogy időben ismerjük
fel a veszélyt rejtő helyzeteket és cselekedjünk megfelelően, így a sérülések
elkerülhetők. Néhány alapszabály betartásával biztonságosabbá tehetjük
az állatokkal való találkozásokat, illetve az együttélést. Ezek általában
egyszerű szabályok, betartása mégis
sok embernek, főleg a gyerekeknek
nem egyértelmű. A gyerekek szeretnek megfogni szinte mindent, megnézni közelről, gyakran hangoskodnak, gyors mozdulataik vannak vagy
mozgásuk kiszámíthatatlan.
Reméljük, hogy a gyermekek
a foglalkozásokon tanultakat „hazaviszik” és az információk így nem csak
hozzájuk, de testvéreikhez, barátaikhoz, szüleikhez is eljutnak!
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Jótékonysági bál
Részletek Tusor Erzsébet igazgatónőnek a Jótékonysági bálon elhangzott beszédéből:
„Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Kedves Vendégek, kedves
Kollégák!
Szeretettel köszöntök mindenkit a Turai Tanulókért
Alapítvány kuratóriuma nevében az Alapítványi bálunkon.
Immár harmadik éve a „retro” jegyében jöttünk össze mulatni, kikapcsolódni, feltöltődni, miközben igen nemes cél mozgatta az est megszervezését: iskolánk tanulóinak a támogatása az alapítványon keresztül.
Ez a bál alapítványunk egyik legfontosabb és legjelentősebb bevételi forrása. A másik legjelentősebb támogatást az adó 1 százalékából kapjuk. A tavalyi báli bevételünk az Önök jóvoltából 918 815Ft volt, és soha nem kaptunk
még ilyen nagy összeget az egy százalékra sem, mint tavaly,
azaz 411 733 Ft-ot. Hálás köszönetemet fejezem ki mindenkinek a támogatásért! Biztatom Önöket, hogy amikor
majd nyilatkozni kell az egy százalékról, a Turai Tanulók
Alapítványt részesítsék előnyben!
A további percekben is a hála, a köszönet szavai
csengenek, hisz ezért az estért is nagyon sokan fogtak össze,
mozdultak meg. Köszönöm Kis Gábor kollégámnak, hogy
újra összefogta, minden részletre odafigyelve megszervezte
ezt az estet, a szülőknek, a szülői munkaközösség-vezetőknek, az osztályközösségeknek a felajánlásokat, a támogatásokat, az ittlétüket! Köszönöm a vállalkozóknak, magánszemélyeknek a pénzbeli és természetbeli adományokat,
felajánlásokat! Köszönöm kollégáim, munkatársaim áldozatos munkáját, melyet az est szervezésében, előkészítésében,
lebonyolításában, a dekorálásnál, majd az utómunkálatokban nyújtottak! Most is, mint minden évben, diákjaink gyönyörű rajzai díszítik a falakat.”

Tombola felajánlások 2015
100 Ft-os Bolt- Pusztai István, Abaúj Kft., Agrodiszkont -Sára Péter,
Angolruha Turkáló, Aqua Fontis Patika, Assist Trend Kft., Buborék József, CBA
Galgahévízi út, CimbaliBand, Csempebolt -Fekete Józsefné, Csilla Fotó,
Flamingó Bár, Force Fitness, Fortuna Büfé, Fürdőszobatextil Kft., FÜSZÉRT
Ozirisz, Galga Coop Zrt., Grafit Papír-Írószer -Diós István, Gyógynövénybolt,
HAIR byB Fodrászat, Hantai Kisáruház, Higiénia és Tisztaság Kft. Bp., Hügli Kft.,
Ifj. Zágoni Szabó István, Kedvenc JM Kft., Kedvencek boltja, Kincsvadászbolt,
Konyhai dolgozók, Krisztina és Társa Kft., Lapu Andrásné fodrász, Libra
Könyvesbolt, Lukácsné Sima Ildikó, Matos Károly, Mátrainé Sallai Csilla
(Budapest Bank), Mikrofon Zeneiskola, Orchidea Illatszerbolt, Pepita PapírÍrószerüzlet, „Pillangó” Használtruha, Spar-Húsprofil Kft., Számítás- és
Híradástechnikai Szaküzlet, Szaszkó József, Szilka 2004 Bt., Tamás Patika,
TILLA Tisztítószerbolt, TIM Sport, Tomi PC bolt, Trincsi Lottózó, Virág Stúdió
Szeretnénk köszönetünket kifejezni azoknak a cégeknek, vállalkozásoknak, intézményeknek, valamint magánszemélyeknek, akik nagyobb összeggel járultak hozzá Alapítványunk bevételéhez! Köszönetet
mondunk azon szülőknek is, akik pártolójegyet vásároltak! Önök iskolánkat 955 450 Ft-tal támogatták idén!
Geovitek Kft., Elmotech, Turametál Bt., Galgamenti Mezőgazdasági
Kft., Mészáros Attila, Pintérné Kuti Mária, Turai Takarékszövetkezet, Tóth-M.
Imre és családja, SM Minerál Kft., Sirak-Szer Kft., Joma-fa Kft., Lajtos János,
Kuthy Csaba, Harsányi Béla, Horváth Zoltán- Raccoon Mosótechnika, Bácskai
Elemér, Seres László, Szélyes József, Brikett –Pellett Kft., Hubert-Ker. Kft., Aqua
Fontis Patika, Friss Cipó Plusz Kft., Uni-vill 2001 Bt., 2 ezermester, Király ABC,
Galga Coop, Géczi István, Blaskó Gábor, Győri Zoltán, Csörgi László, Lukács
István, Dr. Kovács Barbara, Virgancz Festékbolt, Újvári Máté, Tóth Mihály
nyugdíjas tanár, Molnár Endre, Sirak-Szer Kft., Sima Zoltán, Dr. Pető Nikoletta,
Katona Zsolt, Barna Sándor, Kamarás Gábor, Lapu Tamás, Nagy Gábor, Kómár
Zoltán, Petrovics Tamás, Varjú Zoltán, Szilágyi Attila, Farkas János, Meleg Milán

Angol siker
A hatvani Bajza József Gimnáziumban november
12-én rendezett Living Language angol nyelvi versenyen
iskolánkat 12 fő 8. osztályos tanuló képviselte Gecsey Krisztina tanárnő kíséretében. A megmérettetésen kategóriánkban 10 iskola 44 tanulója vett részt. Diákjaink kiváló eredménnyel zárták a versenyt:
1. Tóth Eszter 8. b, 2. Sóti Félix 8. b, 6. Rokob Attila 8. a,
11. Gyökösi Kata 8. a
Az ő teljesítményükben külön kiemelendő, hogy az
angol tagozatos iskolák dobogósainak szintjét is teljesítették. A versenyen képviselte még iskolánkat: Balogh Zsanett
8.b; Köles Rita 8.c ; Deák Anna 8.a; Makó Berta 8.b; Sáfrány
Anna 8.a; Szilágyi Anna 8.c; Katona Dóra 8.a és Tusor Fanni
8.b osztályos tanuló. Ők a középmezőnyben végeztek.
Valamennyi tanulónknak gratulálunk ehhez a szép
teljesítményhez! Külön köszönetet mondunk a szülőknek,
hogy segítették gyermekeiket a versenyre való eljutásban!
Felkészítők: Gecsey Krisztina, Nagy-Varga Judit és Maczkóné Fehér Ildikó.

RÖVID HÍREK
November 30-án indul a DIGITÁLIS TANKÖR!
Iskolánk 1 017 080Ft-ot nyert a Digitális esély 2015 c.
pályázaton. Ennek segítségével 7 hónapos on-line tanfolyamot és 5 napos nyári tábort szervezünk. A pályázaton
résztvevő pedagógusok: Benedekné Fekete Hajnalka,
Pásztorné Dolányi Magdolna és Hadi Szilvia voltak.
A gyerekek körében idén is nagy sikerrel rendeztük
meg nov. 5-én a német nyelv tanításához kapcsolódó
„Erntedankfest”-et, valamint az angol nyelvterülethez tartozó „Halloween”-t . Játékos nyelvismerettel, versekkel,
ügyességi és kreatív feladatokkal vidám hangulatú délután
keretében folyt a vetélkedő, melynek során mindenki jól
érezhette magát, és a megérdemelt jutalmak mellett bővíthette ismereteit, szókincsét is az adott nyelvek kultúrájából.
Szervezők voltak az idegen nyelvi munkaközösség tagjai:
Jónás Sándorné, Gólya Gáborné, Maczkóné Fehér Ildikó,
Nagy-Varga Judit, Gecsey Krisztina.
A TETRA PAK Magyarország általános iskolásoknak
meghirdetett versenyén a „Kreatív építmény” kategóriában
a 2. b osztály tanulóinak látványos Lánchídja lett a nyertes.
Nyereményük 70 ezer Ft, melyet kirándulásra, koncertre
vagy múzeumlátogatásra használhatnak fel.

A Tetra Pak "Kezdjétek nyertesen az évet!" nyereményjáték,
kreatív építmény kategóriájának nyertes műve. Lánchíd, a Turai Hevesy György Általános Iskola 2.b. osztályának interpretálásában.

Az iskolai híranyagot összeállította: Gólya Gáborné sajtóreferens
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Népdalverseny
Immár másodszor
rendeztek az Aszódi
Evangélikus Gimnáziumban népdalversenyt. Három kategóriában lehetett
nevezni: az I. korcsoportba az 5-6., a II.
korcsoportba a 7-8.
osztályosok, míg a
III. korcsoportba a
középiskolások nevezhettek. Nagyon szép sikert értünk el, hiszen mind a három korcsoportban előkelő helyezést szereztünk: Gregus
Olivér 6. a oszt. 2. lett, míg Bangó Enikő 7.c oszt. és
iskolánk régi tanulója, jelenleg a Premontrei Szent Norbert
Gimnáziumba járó Benke Andrea 1. helyezést értek el.
A zsűri tagjai: Maczkó Mária EMERTON-díjas népdalénekes, valamint Rónai Lajos, az Aszódi Podmaniczki
Zeneiskola igazgatója, népzenész voltak. Felkészítő tanár:
Sándor- Kis Anita

Beszámoló a Tankerületi
teremfoci bajnokságról
A tankerületi teremfoci bajnokság 4 korcsoportban került meghirdetésre. Iskolánk természetesen minden
korcsoportban indított csapatot.
Az I. korcsoportosok nyitották a sort, november 18-án egy
dobogós helyezéssel. A hat csapat versengésében a 3. helyezést
sikerült kiharcolni az alábbi eredményeknek köszönhetően.
Tura–Galgamácsa 7–1, Tura–Hévízgyörk 1–5, Tura–Kartal 4 – 0,
Góllövők: Sukaj Dominik 4, Horváth Dániel 4, Horváth Marcell 2,
Vidák Szabolcs 2. A csapat tagjai voltak: Sukaj Dominik, Horváth
Dániel, Horváth Marcell, Vidák Szabolcs, Bilisánczky Bence, Ludányi László, Babecz Botond
A II. korcsoportos bajnokság az I. korcsoporttal egyezően,
Aszódon a Csengey Általános Iskola csarnokában került sor
11.19-én. A 9 iskola csapata két csoportra lett osztva, egy négyes
és egy ötös csoport került kialakításra. Mi a négycsapatos csoportba kerültünk, ahol az alábbi eredményeket értük el:
Tura–Galgamácsa 6 - 0 gólok: Győri D. 2, Sima L, Ancsa B., Barsi
M., Gliva K., Tura–Iklad 0 – 0, Tura–Kartal 0 – 2
Ezen eredmények alapján a 3. helyen végeztünk a csoportban,
így az 5. helyért játszhattunk. Ezt mérkőzést megnyertük. Tura –
Bag 2 – 0 gólok: Gliva K. 2, így végül a kilenc csapatból az 5.
helyezést értük el.
Csapatunkban szerepelt: Szilágyi Ákos, Barsi Mihály, Győri Dominik, Barabás Máté, Gliva Krisztián, Sima Levente, Farkas Áron,
Ancsa Botond, Ledniczky Dániel, Pálinkás Kristóf. Kiemelkedően
játszott: Szilágyi Ákos
A III. korcsoport a kartali sportcsarnokban szerepelt november
25-én. Itt a 9 csapatot 3 db hármas csoportra osztották. Csoport
mérkőzéseink: Tura–Bag 9-1 gólok: Gólya Á. 4, Zadravecz T. 3,
Bilisánczki M.,Petióky I. Tura–Galgahévíz 7–0 gólok: Gólya Á. 3,
Bilisánczki M. 2, Zadravecz T. 2.
Az elődöntőben: Tura–Iklad 7–0 gólok: Sára P. 3, Gólya Á. 2, Zadravecz T., Szilágyi Sz.
A döntőben: Tura–Kartal 5–0 Gólok: Gólya Á. 4, Bilisánczki M.
Ennek a korcsoportnak a dobogósai: 1. Tura Hevesy, 2. Kartal
Könyves, 3.Aszód Csengey
Az aranyérmes csapatunk tagjai: Gólya Ádám, Sallai Gergely, Szilágyi Szabolcs, Zadravecz Tamás, Bilisánczki Márk, Petióky István, Sára Péter, Palánki Donát, Ancsa Botond, Bartha Bálint. A
csapat minden tagja remekelt.
A szerdai nap után másnap, azaz csütörtökön is a
mi iskolánk focistái bizonyultak a legjobbnak a tankerületi teremfoci bajnokságon. Ezúttal a IV. korcsoportos tanulóink arattak győzelmet a kartali tornán úgy, hogy mind a 4 mérkőzésüket megnyerték.
Tura–Bag 4–1 gólok: Baranyi L. 2, Sára D, Kakucska K.
Tura–Galgahévíz 14–0 gólok: Baranyi L. 3, Kürti Cs. 3, Kakucska
K. 2, Sallai G. 2, Sára D., Tóth M. T., Rajzinger Á., Abért M.
Az elődöntőben újra a bagi csapattal mérkőztünk: Tura–Bag 2 – 1
gólok: Kakucska K., Baranyi L.
A döntőt ebben a korosztályban is házigazda csapattal vívtuk:
Tura–Kartal 6 – 0 gólok: Kakucska K. 2, Abért M. 2, Sára D. Tóth
M. T. Ennek a korcsoportnak az érmesei: 1.Tura Hevesy, 2.
Kartal Könyves, 3.Bag Arany
A győztes csapat: Abért Márton, Sára Dávid, Baranyi László,
Rajzinger Ákos, Kakucska Kevin, Kürti Csaba, Tóth M. Tamás, Varjú
Balázs, Szilágyi Szabolcs, Sallai Gergely. Mindenki átlagon felüli
teljesítményt nyújtott. Figyelemre méltó, hogy Sallai Gergely
és Szilágyi Szabolcs mindkét napon tagja volt a győztes
csapatunknak.
Gratulálunk minden résztvevőnek!

Halloween vetélkedő montage

A győztes csapat!

Tóth M. Imre
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Véradó bárki lehet, aki:
o

HÍREK, INFORMÁCIÓK

Vérszegény valóság
Sok dolog pótolható, de többek között van egy,
ami biztosan nem: legfontosabb lételemünk a vér. Hazánkban a rendszeres véradók száma a lehetséges 4 millió
donorból csupán 250 ezer. Idén azonban az Országos Vérellátó Szolgát teljesen új módszerrel próbálja növelni ezt a
számot: balesetbiztosítást köt véradóira.
A gyógyításban a 20. század elejétől használnak vért.
Ekkor ugyanis a vércsoportok meghatározásának köszönhetően
már biztonságosan lehetett párosítani donort és a beteget.
Azóta az orvostudomány előrehaladtával csak még nélkülözhetetlenebbé vált. Műtéteknél, életmentő kezeléseknél és
még a gyógyszergyártásnál is felhasználják. Bár Amerikában
már állítottak elő művért, amit korlátozott számban emberek
gyógyításánál alkalmaznak; Magyarországon – ugyanúgy, mint
más Európai országokban - kizárólag az önkéntes véradók vérére számíthatnak a rászoruló betegek. Ez évente 400 ezer embert jelent, akiknek a folyamatos és kiegyensúlyozott vérellátását
a véradók biztosítják.
Turán utoljára 2015 decemberében volt véradás. Sajnos az azt megelőző véradáshoz hasonlóan akkor is nagyon kevesen voltak. Összesen 25 fő jött el, hogy segítsen a beteg embereken. 2013-ig átlagosan 50-60 fő adott vért, majd következő
évtől ez a szám hirtelen 20-25 főre esett vissza. Ez a lakossághoz
viszonyítva rendkívül alacsony részvételt jelent. Főleg a fiatalokat nehéz meggyőzni, pedig amellett, hogy egy véradással 3 emberen segítenek, saját egészségügyi állapotukról is kapnak
visszajelzést. Véradáskor 4,5 dl vért vesznek le általában a benne lévő plazmával és sejtekkel (teljes vér), de lehet csak plazmát
és vérlemezkét is adni. Évente a nőknek 2, férfiaknak 3 alkalommal ajánlott legalább 56 nap eltéréssel a két teljes véradás
között. Vérlemezke ill. plazma kéthetente is adható. A véradásra
való alkalmasságot jelenleg Magyarországon mindig orvos dönti
el, a leendő véradó részletes kikérdezése - korábbi és jelenlegi
betegségeiről, egészségi állapotáról -, és fizikális vizsgálata után. Az orvosi vizsgálat vérnyomásmérésből, szív - tüdő meghallgatásából, a nyaki nyirokcsomók tapintásából, a látható nyál-

Állandó véradási lehetőségek a közelben:
Váci Területi Vérellátó
Cím: 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.
Véradási időpont:
Hétfő: 8:00-17:00

Délpesti Területi Vérellátó
Cím: 1204 Bp., Köves u. 2.
Véradási időpont:
Hétköznap: 8:00-14:00

o
o
o
o
o

Turai Hírlap

elmúlt 18 éves de még nem töltötte be a
65. életévét
testsúlya meghaladja az 50 kg-ot
nem vérzékeny
nem ájulékony
nem szoptató anyuka
akinél van társadalombiztosítási (TAJ) és
lakcímkártya illetve fényképes igazolvány
(pl.: útlevél, személyigazolvány, jogosítvány,
diákigazolvány)

Véradási lehetőség Turán:
2016. március 8. kedd 15:00-18:00
2016. június 7. kedd 15:00-18:00
2016. szeptember 6. kedd 15:00-18:00
2016. december 13. kedd 15:00-18:00
kahártyák megtekintéséből áll. Ezt követi a vér hemoglobin (vérfesték) koncentrációjának mérése, és első véradóknál az előzetes vércsoport meghatározás. A véradás teljes menetén kb. 30
perc alatt túl is lehet lenni. A vér vizsgálata kapcsán meghatározzák a vércsoportot, kimutatják az esetleges vírusokat: pl. a
fertőző májgyulladást. Végeznek többek között AIDS szűrést,
valamint májműködést ellenőrző vizsgálatokat. Plazmát adóknál a vérfehérje mennyiségét is mérik. A szűrés után elkérhető a
vércsoport vizsgálati, a hemoglobin mérés és a Wassermann
vizsgálat eredménye. Külön kérésre elvégezik a vizelet fehérje
és cukor, valamint a vérsejtsüllyedés vizsgálatát is. Így tehát
komplett orvosi kivizsgálás részesei lehetünk igen rövid idő
alatt. A véradás 1959 óta önkénes és térítésmentes volt. Az Ovsz
legújabb kezdeményezése az UNION Biztositóval karöltve egy
speciális balesetbiztosítás minden donor számára, a családok
baleset miatt felmerülő költségeinek fedezéséhez napidíjjal
járulnak hozzá. A 2016. január elsejétől kezdődő biztosítás kockázatviselése pedig mindazokra kiterjed, akik 2015-ben akár
egyetlen alkalommal is adtak vért.
Btm
(forrás:www.dnr.hu;www.voroskereszt.hu;www.ovsz.hu)
Köszönet a segítségért Gáspár Tibornak,
a Magyar Vöröskereszt területi képviselőjének!

Közép-magyarországi
Regionális Vérellátó Központ
Cím: 1113 Bp., Karolina út 19-21.
Véradási időpont:
Hétköznap: 7:00-19:00

Péterfy Sándor utcai
Területi Vérellátó
Cím: 1076 Bp., Péterfy S. u. 14.
Véradási időpont:
H-Cs: 8:00-15:00, P: 8:00-13:00

BEMUTATKOZIK A HÉVÍZGYÖRKI IDŐSEK KLUBJA!

Hévízgyörkön 2012. szeptember 24én nyitotta meg kapuit az Idősek klubja, ahol
lehetőség nyílik a közösségi együttlétre. A klub 8
– 16 óráig tart nyitva. Aki nehezen mozog, vagy
Tura, Galgahévíz, Bag településről jár, annak lehetősége van a szállítás igénylésére, ami térítésmentes. A kistérségi Gondozási Központ rendelkezik egy 9 személyes busszal, ami kapaszkodókkal és külön lépcsővel van ellátva így a felszállás is könnyebbé válik. A klub tagjai napi háromszori étkezés kapnak, mosási, tisztálkodási
lehetőségük van. Rendszeres vérnyomás és
vércukorméréssel, valamint egészségnevelő

előadásokkal segítjük az egészségük megtartását, betegségük karbantartását, állapotuk romlásának megelőzését. Minden nap sort kerítünk a
tornára, ami a mozgás javítására szolgál. Segítséget nyújtunk az ügyeik intézésében mind gondozónők mind családsegítő szolgálat. Jogi segítségre is lehetőség van az intézmény jogászánál. Fontosnak tartjuk a lelki gondozást a
problémáik megbeszélését, az állapotuk elfogadását. A pszichológus is segítséget nyújt, ha
szükségét érzi a klubtag. Rendszeresen a lelkészek bibliaórát tartanak, amit nagy szeretettel
várnak. Az elfoglalt, dolgozó családtagok biztonságban tudhatják az idős mamát, papát, hozzátartozót. Nem kell attól tartaniuk, hogy otthon
elesik, rosszul lesz, hiszen nálunk a napközbeni
felügyeletük biztosítva van. Mégis a legfontosabb, hogy jó kedéllyel teljenek a napjaink. Minden ünnepet, névnapot, születésnapot megünneplünk, sokszor hallgatunk zenét, éneklünk kö-

zösen. Foglalkozásokat tartunk, ahol kötünk,
horgolunk, varrunk, festünk, most a karácsonyi
vásárra készítünk díszeket. Alkalmakként vendégelőadókat hívunk.
Megkérdeztük a klubtagokat mi a véleményük a
klubról. Margit néni: Nekem találták ki ezt a klubot, alig várom, hogy jöhessek. Panni néni: Jó
barátnőkre találtam itt. Erzsike: Szeretek ide
járni, jó a közösség, vidáman telnek a napjaink.
Erzsike néni: Könnyen telnek a mindennapok.
Ha felkeltette érdeklődését ez a pár soros
bemutató, jöjjön el, tekintse meg a mindennapjainkat, beszélgessen a klubtagokkal, gondozónőkkel személyesen. Kérdéseire választ kaphat
az alábbi elérhetőségeinken, Horákné Pápai
Edit és Lángné Gazsó Krisztina gondozónőktől:
• 2192 Hévízgyörk, Kossuth L. u. 22. (Cukrászda
melletti új épület)
• 06-30/693-5928-as telefonszámon.
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Egységben az erő!
Turán a XX. században igen jelentős szerepet töltöttek be a vasutasok. Különösen érvényes ez a '20-as
évektől, amikor már nem csak az aktív, hanem a több szabadidővel rendelkező nyugdíjasok is megjelentek. A fővárosba naponta utazó vasutasok a község lakóinak átlagához képest nemcsak magasabb iskolai végzettséggel
rendelkeztek, hanem éppen foglalkozásuk révén gazdasági-társadalmi ismeretük horizontja is tágabb volt. Az
összetartás, a közös érdekek képviselete a társadalmi kapcsolatok fejlesztésének az igénye biztatta a szervezkedésre a település e rétegét. Ennek lett egyenes következménye a Turai MÁV Alkalmazottak Köre életre hívása. Céljaikat a következőkben fogalmazták meg: „A helyben lakó
vasutasok egyesítése avégből, hogy a hazafias testületi és
kartársi érzést ápolják, általános és szakbeli tudásukat
fejlesszék és a nagyközség intelligens polgáraival való
érintkezés által társadalmi állásuknak érvényt szerezzenek.”
Hát, valahogy így kezdődött. A rövid történelmi visszatekintő után térjünk vissza a jelenbe, közel 100 évvel későbbre.
A Turai MÁV Alkalmazottak Köre már csak emlék. Az akkori
szervezet szellemiségét, eszméit képviselő tagok leszármazottai
viszont ma is élnek és aktívan tevékenykednek. Az elmúlt évtizedekben a robbanásszerű technikai fejlődéssel karöltve alapos
átszervezésen esett át a Magyar Állam Vasutak. Az átszervezés
óhatatlanul is befolyásolta a Vasutas Szakszervezetek mindennapjait is. Városunk viszont vasutas település volt, van és lesz, és
itt egy gondolattal hadd utaljak a MÁV közeljövőre tervezett –
minket is érintő - nagyszabású pályafejlesztési beruházására.
2015. november 6-án különleges taggyűlést tartott a
VSZ Országos Nyugdíjas Szakszervezet Turai alapszervezete.
Az évi rendes közgyűlés keretében a Vasutasok Szakszervezete
elnöksége Dicsérő Oklevelet nyújtott át a Turai Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság részére. Ebből az alkalomból kereste fel
munkatársunk Szabó Lajost, a Turai Alapszervezet jelenlegi elnökét egy kis beszélgetésre.
Napjainkban is sok turai család büszkélkedhet vasutas
felmenőkkel. Mostanra erősen lecsökkent a vasútnál dolgozók száma, maga a munkahely is veszített vonzásából.
Sokan nyugdíjba mentek, de mint azt az Önök példája is
mutatja, a közösség megmaradt. Mióta működik a turai
alapszervezet?
A budapesti, központi Vasutas Nyugdíjas Szakszervezet 1998-ban indult, de Turán már régebb óta létezik, kb. 1994
óta. Nagy létszámmal indultunk, 300 tagunk is volt. Hát, ahogy
öregszünk, fogyunk. A jelenlegi vezetés 2000 óta áll, taglétszámunk 82 fő. Az átszervezés óta a vasúttól is sok munkavállaló
távozott, a korábbi 150 ezres létszámhoz képest napjainkban

mindössze 30 ezer fő körüli a foglalkoztatottak száma, így természetes, hogy a szakszervezet taglétszáma is lecsökkent.
Ami viszont újdonság, hogy már nem kizáró ok a jelentkezésnél, ha valaki mégsem vasutas volt. A vasúttól is kiszerveztek egységeket, például a takarítókat, mozdonyvezetőket,
különböző szakmákat, akinek nincs külön szakszervezete, csak
mi vagyunk. Ugyan ők már elvileg nem vasutasok, de csatlakozni tudnak hozzánk.
Mi a célja, létjogosultsága egy ilyen jellegű szakszervezetnek?
Összetartás, szolidaritás, egymás iránti tisztelet, baráti kapcsolatok kialakítása, ápolása. Hiszen van, aki már 10-15
éve nyugdíjas, és ő esetleg itt találkozhat ismerősökkel. Mivel
idősekről van szó, máshol nem tudnak találkozni, itt elbeszélgetnek. Különböző ünnepségeket szervezünk, taggyűléseket, de
sajnos idős korukból adódóan sokan nem tudnak eljönni a rendezvényeinkre. Utánpótlás nincs, a létszám is kevés a vasútnál.
Ön mióta elnöke a turai szervezetnek?
2000 óta. 1994 óta vagyok nyugdíjas, akkor még a Borosi Pista bácsi volt az elnök, majd Gregus László, őt váltottam
2000-ben. 1961 óta viszem a szakszervezeti dolgokat, azelőtt
ugye munka után vagy munka közben csinálta az ember, akár
bizalmiként vagy vezetőként, ténylegesként a munkahelyen. 15
éve, hogy nyugdíjasként csinálom a turai szervezetet, de most
már érzem, hogy fáradok. Nem vagyok egyedül, hiszen Galyó
Jánosné, Tóthné, Győri Mihály, Katonáné, Hévízgyörkön Benkó
Tiborné bizalmiak, Turán van még 4 bizalmi csoport, a tagság
összetételét tekintve kb. 60 fő a turai, a többiek bagi, galgahévízi és hévízgyörki lakosok.
A települések polgármestereivel nagyon jó kapcsolatban vagyunk, támogatnak minket, hiszen a szinte jelképes
összegű tagdíjakból önmagában nem tudnánk megoldani a feladatainkat.
Ennek a folyamatos munkának a gyümölcse az oklevél?
A jelenlegi viszonyok között is évek óta ezen a létszámon tudunk tagságot tartani és egy olyan tevékenységet folytatunk, ami igyekszik az emberek mindennapi életében segíteni
akár szociális segély kifizetésekben, temetési segélyeknél, vagy
ötleteket adunk különböző biztosítókhoz, hogy az adott problémával hova, kihez tudnak fordulni támogatásért, segítségért.
Úgymond egy kicsit fogjuk egymás kezét, közösségként összetartunk. Az elismerő oklevéllel együtt pénzjutalmat is kaptunk,
amit egyelőre tartalékba tettünk. A későbbiek folyamán fel tudjuk majd használni akár segélyezésre, vagy amire szükséges.
Hogy látja a jövőt?
Bővíteni szeretnénk a taglétszámot. Nem alapfeltétel a
vasutas múlt. Szeretnénk azt elérni, hogy többen legyünk. Ez
nagyon fontos lenne. Ha televízióban, hírekben nézi, hallgatja az
ember a betelefonálós beszélgetéseket, interaktív fórumokat és
valami nem tetszik az embereknek, valamilyen kormányrendelet, vagy legyen szó akármiről, most teljesen mindegy, akkor
mindjárt azt mondják, hogy miért nem csinál valamit a szakszervezet?
Egy szakszervezet akkor tud jól működni érdekképviseleti szervként, hogyha van tagsága. Ha az emberek odaállnak, akkor van a tömegnek hatása. Másképp nem fog működni. Egy szakszervezetre különösen igaz a mondás: Egységben
az erő!
T.A.
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A Főtérre Mikulásvonat érkezik,
a Főtéren kérem, vigyázzanak!
Fotó: Csilla Fotó
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Ünnepi ételeinket mindig megválogatjuk, gondosan készítjük el. December 5.-én Turának egy igazán jó
recepttel sikerült előállnia. Hozzávalók: végy egy Főteret,
tégy bele alkalomhoz illő hangulatot, egy nagy piros Mikulást, forró teát, s lehetőség szerint minél több családot,
gyermeket. Ízesítsd bátran dalokkal, versekkel, mondókákkal, rajzokkal. Mikor mindezek jól összeértek, tedd
őket egy Mikulásvonatba és vidd őket körül a városon,
hogy a gyermek mosolyt eresszen. Szeretetteljesen fogyasztva ajánlom.
A mikulásjáratokra fél kettőtől egészen hat óráig szállhattak fel az érdeklődők. A vonat mindig a Főtérről indult, azonban más-más útvonalakat járt be Turán, hogy a rögtönzött „állomáshelyeken” bárki fel tudjon szállni. Eredetileg három járat
indítását tervezték, de már az esemény meghirdetését követő
nagy érdeklődésre való tekintettel ezt a számot növelni, s a helyszínen még tovább sokszorozni kellett. Bizony több százan voltak kíváncsiak. Aki pedig épp nem fért fel az aktuális Mikulásjáratra, annak lehetősége nyílt különböző kézműves foglalkozásokon részt venni az alkalmilag felállított foglalkoztató sátorban vagy forró teát iszogathatott a zenepavilonnál.
A délután folyamán a sok mosolygós gyermek és szüleik is megtekinthették a művelődési házban a Mikulás és barátai
című mesét. A nyüzsgő gyermeksereg nagyon élvezte az előadást, de a Mikulás zsákja csak nem akart kinyílni...! Majd végül
az ajándékozás a műsort követően, a Zenepavilonnál zajlott, szó
szerint. Maga a Mikulás is és kísérői, a bohócok, manók örömmel tapasztalták, hogy mennyi bátor és vállalkozó kedvű gyermek állt ki egy-egy verssel, mondókával köszöntésükre. Aki jól
viselkedett, annak maga a Mikulás adott ajándékot személyesen, barátai pedig lufit hajtogattak, s szerencsére a virgács idén
elmaradt.

A szervezést bonyolító Bartók Béla Művelődési Ház és
Könyvtár több önkéntes odaadó munkáját vehette igénybe, köztük a Kastélykerti Óvodáét, közösségi szolgálatot végző középiskolásokét, a Turai Komédiások néhány tagjáét, az elő- és utómunkálatokban pedig a Városüzemeltetési Csoportét, hogy
megvalósuljon a program. A városban közlekedő járatot, egyúttal a szerelvényen utazó gyermekek és hozzátartozók biztonságát a Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület vigyázta
a felvezető autóként bevetett új gépjárművel és személyi erőkkel. A Mikulásvonatozással egybekötött közösségi ünnepi program Tura Város Önkormányzat vezetőinek ötletén alapult, s idén
valósult meg először. A rendezvény sikeres lebonyolításához
Galga COOP Zrt. és a Húsprofil Kft. - SPAR Market édesség
adománnyal, a Demény Team gyümölccsel, valamint a tea elkészítésével, a Grafit Papír-Írószerbolt csomagolóanyaggal járult
hozzá, az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület sátrak, a Galgamenti
Mezőgazdasági Kft. pedig fűtőtestek kölcsönzésével támogatta
a rendezvényt. Köszönet minden ajándékért!
Úgy gondolom, a recept bevált, s akik ott voltak, elégedetten mentek haza. Reméljük, a jövőben is megvalósulhatnak
ilyen, s ehhez hasonló, az embereket vonzó, közösségépítő
ötletek.
Farkas Ákos

SZENT MIKLÓS LEGENDÁJA
Erre a jóságos püspökre emlékezünk minden december 6-án,
amikor is az ablakba állítjuk fényesre pucolt cipőinket, hogy másnap reggel
ajándékokkal telve találjuk.
Szent Miklós története legendaként ismert a világon. Valóságos
történelmi személyiség volt, aki Törökországban élt. Krisztus után született
245-ben, Patara városában egy gazdag család gyerekeként. Már kisgyerek
korában árva maradt, szüleit egy járvány vitte el. Szüleitől örökölt vagyonával, nagybátyjához - aki érsek volt - Patara város kolostorába költözött.
Már kisgyerek korában megszerette az ottani életet és végül a papi hivatást
választotta. Szent Miklós az életét mindvégig az emberiségnek és a gyerekeknek szánta. Emberszeretete, segítőkészségének híre messze földre
eljutott. Az emberek kezdték imáikba foglalni a nevét. A 270-ben Jeruzsálembe tartó zarándokúton történtek miatt a tengerészek védőszentjévé vált.
A zarándokútról visszafelé betért imádkozni Anatólia fővárosába, Myra
városába, ahol legendás körülmények között püspökké választották. 52
évig volt püspök. Évek alatt a szeretete, a gyerekekkel, emberekkel való
törődése miatt annyira megszerették, hogy nem csak püspöküknek, de még
vezetőjüknek is tartották. Vagyonát a gyerekek és az emberek megsegítésére fordította. Hosszú, békés öregkort ért meg. A legenda szerint lelkét
(342 december 6-án) angyalok vitték végső nyughelyére, ahol egy tiszta
forrás eredt. Ebből a tiszta forrásból áradó szeretettel küldi legendája a mai
gyerekekhez utódját, a Mikulást.
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Állati egy helyzet ..!
SIPOS JÓZSEF EBRENDÉSSZEL BESZÉLGETTÜNK.
Minden kutyatartónak szeretném megköszönni a hozzáállást, nagyon jó a chipeltetési arány a
városban, amit az állatorvosok is megerősítenek. A befogási napló alapján is azt mondhatom, hogy van ugyan
kóborló kutya, de befogás után a chipnek köszönhetően általában gyorsan visszatalál a gazdijához.
Általában..?
Igen, általában. Az adatbázisban felejtett régi, elavult adatok félreértésekhez vezethetnek, a mikrochip ugyanis nem tudja „végezni a feladatát”. Hiába azonosítható a
kutya, ha többszöri kísérlet után sem a megadott telefonszámon, sem a bejelentett lakcímen nem érhető el a tulajdonos.
Ilyen esetben ugyanazt az eljárást vagyok kénytelen alkalmazni, amit a chip nélküli ebeknél. A kutya tartása, ellátása
napi költséget jelent a tulajdonos számára.
A chip hatékony eszköz, hogy a kutya hazataláljon.
A mi segítségünkkel ugyan, de hazatalál. Arra kérnék mindenkit, hogy amennyiben cím, telefonszám változás történik
az állattartónál, legyen gondos gazda és jelentse be az állatorvosnál. A rendszer ugyanúgy működik, ahogy a saját
adatai változását is bejelenti az illetékes hatóságoknál. A
nyilvántartásban szereplő adatok frissítése díjmentes.
A bejelentést megtenni csak személyesen van lehetőség?
Nagyjából igen. Az évi kötelező oltás alkalmával is
megejthető a változás bejelentés, illetve sűrűn járnak ki házakhoz az állatorvosok, ezt is érdemes kihasználni.
Lassan eljutunk odáig, hogy felelős és intelligens állattartóvá válunk?
Az utolsó cikk megjelenése óta, az eltelt három hónap alatt drasztikusan - közel a felére - csökkent a Tura közigazgatási területén történt befogások száma (74/39).
Az ivartalanítás hasznosságát is kezdik megérteni a
tulajdonosok. Az elmúlt, igen rövid időszakban 23 kan és 14
szuka kutya lett ivartalanítva és látjuk az emelkedő számokat. Örömmel tapasztalom, hogy kezd megoldódni Turán az
évek óta folyamatosan fennálló probléma: falkában kóborló
kutyákkal hosszú ideje nem találkoztunk.
Egyre jobban törekszünk arra is, hogy a korábban –
úgymond – bejáratott gócpontokra ne tegyenek ki kutyákat.
Elég csúnya számot tudok mondani ezen esetek gyakoriságának érzékeltetésére, a Szelektív Kft. telephelyére 64 zöldséges ládát vittem ki ebben az évben. Tehát ez azt jelenti,
hogy mindegyik ládának volt átmeneti ideig egy árokban,
vagy más félre eső helyen lakója. Ez is azt mutatja, hogy a
nem kívánatos szaporulatokat jelenleg még nem nagyon
tudjuk kezelni, de az ivartalanítási statisztikák alapján azt
mondhatom, hogy pozitív irányba indult el ez a folyamat is.
Kicsit tekintsünk a közeljövőbe. Jön sok kutyus rémálma, a rettegés szilveszter-éjszakája. Mi a legbiztosabb megoldás állataink védelmében?
Tartsuk szem előtt, hogy egyetlen nap van az évben,
amikor mi is bebizonyíthatjuk kutyánknak, hogy érdemesek
vagyunk a hűségére.
A rendőrség részéről iszonyatos nagy apparátus
próbálja megelőzni, megfékezni a petárdázást. A tevékenység ugyanis illegális, még szilveszterkor is. Kutyáink szempontjából talán ettől kevésbé kell tartanunk. A tűzijátékra
inkább fel lehet készülni sötétedéstől. Azoknak a gazdáknak,

akik már 4-5 éve ismerik a kutyájukat, egyszerű a dolguk,
hiszen már látták ezeket a viselkedési formákat. Ha aktívvá
válik a kutya, vagyis ugatja ezeket a jelenségeket, hagyni
kell. Ez egy idegrendszeri folyamat, ő így éli ki magát, nem
kell tompítani. Ha enerválttá válik a kutya, tehát úgy dönt,
hogy őt ez zavarja és elbújik ilyenkor a kazánházba, a fotel
mögé, a gazda lába mögé, szék alá, bárhová, akkor azt a néhány órás időszakot próbálja meg a kutya úgy eltölteni, hogy
biztonságban érezhesse magát. Mindig tartsuk szem előtt,
hogy az ember legjobb barátja a kutya, és a gazdi közelsége
őket nagyon megnyugtatja.
Azoknak a kutyatulajdonosoknak, akiknek ez még új
alkalom, tehát 6-7 hónapos „első bálos” kutyát nevelnek, azt
tudom mondani, hogy a legrosszabbra számoljon. Tegyen
meg minden óvintézkedést annak érdekében, hogy az esetleges szökést megakadályozza. Nem azt mondom, hogy rácsra és lakatra kell verni a kutyusokat, de azért a nagy sütésfőzés forgatagában, amikor elcsattannak az első pirotechnikai eszközök, szakítsanak 10 percet és figyeljék meg a kutyát. A kutya egyből megmutatja, hogy ő most menekülni
akar, vagy nem érdekli a dolog, vagy el szeretne bújni, vagy
éppen ugatja a számára ismeretlen jelenséget.

Összességében azt tudom mondani mindenkinek,
hogy a kutya habitusától függ, hogy mit tegyen a gazda. Lehet kérni állatorvostól tablettát is, de én ennek nem vagyok
híve. Úgy gondolom, hogy felelős állattartóként el tudom
dönteni, hogy nekem azon az egyetlen egy napon mi fér bele.
Ha belefér, hogy arra az időszakra a kutyát egy olyan biztonságos helyre teszem, ahol őt ez nem zavarja, akkor ezt fogom
tenni. Beengedem a nappaliba, folyosóra, előszobába, gangra, oda, ahol ő már megnyugszik. Természetesen balesetek,
véletlenek, előre nem látható események vannak. Ügyeletünk lesz, tehát ha bárkinek olyan problémája adódik, amit
nem tud egyedül megoldani, állunk rendelkezésére.

T.A.

Tura Város ebrendészeként ezúton szeretnék köszönetet
mondani a Hevesy György Általános Iskola
intézményvezetőjének, tanárainak és a közreműködőknek
az október 4-én tartott Állatok Világnapján nyújtott
munkájukért.
Sokat jelent nekem is, ha vannak olyan általános iskolák,
ahol a vezetőség és a tanári kar szem előtt tartja az
állatszeretet fontosságát, ilyen jellegű programokat
megrendez és érdekeltté teszi a gyerekeket is.
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a Kastélyiskolában
Egyszer volt, hol
nem volt, volt egyszer egy falu, annak
szívében pompázott
egy mesebeli kastély, melynek tornyai sűrű kerek erdő között magasodtak. Ha a kastély díszes kapui kitárultak, mintha a csodák palotájába jutott volna, aki a küszöböt átlépte. Hercegkisasszonyok,
grófok, bárók ugyan
már régóta nem lakták, de a sok-sok kislány és kisfiú, aki
oda betért, mind-mind annak álmodta magát.
Mint ahogy az a mesében lenni szokott, rendre
mindig hárman indulnak útnak szerencsét próbálni,
világmegváltó terveket véghezvinni. Történt nem is oly
rég, hogy hőseink, Péter, Pista és Erzsike kimerészkedtek
a kerek erdőn túlra, s feltarisznyázva tudással, bölcsességgel, szép emlékekkel, felejthetetlen pillanatokkal,
baráti érzésekkel, jószándékkal, vágyakozással, büszkeséggel, elszántsággal, kitartással, nyakukba vették az országot, de még a világ egy részét is, hogy a púpozott tarisznya minden kincsét megosztva sokszorozzák meg. Mindazoknak kívántak adni e kincsekből, akik egykor az ő
kincseiket is segítettek összegyűjteni, akik maguk is egyegy tarisznyát cipelnek ugyanabból a kastélyból elindulva.
Útjuk során legtöbbjüket meg is lelték, s ha az évek múlásával azokból sem lettek uralkodóházbeli előkelőségek,
de lettek a becsület lovagjai, a tudomány, a kultúra nagykövetei vagy épp szorgos-dolgos iparosok, takaros feleségek. A találkozások nemhogy kiürítették volna a tarisznyákat, de tovább tömték, púpozták, feszítették örömmel,
s persze bánattal is, nevetéssel, öleléssel, túláradó szeretettel.
Mesébe illő volt az az évfolyam-találkozó, melynek értelmi szerzője, kezdeményezője Pecze Erzsébet, a megszervezésben segítőtársai Cserháti István és Kajtor Péter, mind az
1969-ben elballagott évfolyam tanulói voltak. 2015. október 31én egykori iskolájukban, a turai Schossberger-kastélyban gyűlt
össze a 123 fős évfolyamlétszámból 60 diák. Köztük többen az
ország más pontjairól, sőt még külföldről, Ausztriából, Németországból utaztak haza az esemény miatt. Tanítóik, tanáraik
közül már sokan eltávoztak – köztük az osztályfőnökök többsége
is. De az élők közül megtisztelte jelenlétével és emlékezésével a
találkozót Köles Péter tornatanár és kézilabda-atlétika edző,
Békési István matematika-fizika szakos tanár és egykori csapatparancsnok, Szénási József gyakorlati foglalkozás és technika
tanár, Barát Mária pedig üdvözlő képeslapot küldött.

Sára Zsuzsa verssel emlékezett az elhunytakra

A volt tantermek – tornaterem, kémia terem, rajz terem, ének terem, fizika terem… – bejárása után csoportképek
készültek, majd a kígyózó kocsisor zavartalan elhaladását biztosító polgárőri kísérettel a társaság megérkezett a Demény
Étterembe, ahol osztályok szerinti rendben foglaltak helyett a
résztvevők. Külön asztalnál az A-sok Kuti Józsefné majd Békési
István osztályfőnök tanítványai, a B-sek Fekete László majd
Szénási József, a C-sek Ónodi Sarolta, s a D-sek Várkonyi Józsefné diákjai. A bőséges ebéd előtt köszöntőkre került sor, de
mindenek előtt az elhunyt 31 osztálytársért lobbant fel a gyertyaláng és egy részlet hangzott el Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd című verséből Sára Zsuzsa évfolyamtárs tolmácsolásában.
Tura település nevében üdvözölte az úttörő kezdeményezést és meghívott vendégként köszöntötte a találkozó résztvevőit Szendrei Ferenc, Tura Város Polgármestere, akinek egykori tanító nénije, Sára Zsuzsa is "diákként" ült az asztal mellett.
Számos büszkesége van az évfolyamnak, hisz kiváló
pedagógusok, egészségügyi dolgozók, informatikusok, könyvelők, sportolók-edzők, zenészek, magas rangú tisztségviselők,
sikeres vállalkozók lettek belőlük. Név szerint az országosan is
és a klasszikus zenei életben, a kulturális körökben nemzetközi
szinten is ismert és elismert, díjazott Kovács Géza nevét érdemes kiemelni, aki a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója és
egyben Tura Díszpolgára.
Ő maga így köszöntötte diáktársait az ünnepi ebéden:
"Nyilván nem voltam egyedül ma délelőtt, aki megrendültem.
Mert, ahogy az őszi avart elnéztük a kastélykertben, néztük a
szerecsenfákat, nekem minden eszembe jutott, ami a nyolc év
alatt velünk történt. Kész emberek lettünk. Ami fontos volt, az
mind megtörtént velünk azalatt a nyolc év alatt. Tamási Áron
kérdezi: - Mi végre vagyunk a világon? - Azért, hogy otthon legyünk benne. Mi Turán otthon voltunk. Akik elrajzottunk is, nem
azt kérdezzük, hogy mikor megyünk Turára, hanem, hogy mikor
megyünk haza. Nemcsak az a tudás van a fejünkben, amit tanáraink belénk passzíroztak, hanem azok az örömök is, melyeket együtt éltünk meg. Itt alapoztuk meg azt az életet, amit
cipelünk mindannyian. Amit mi itt Turán kaptunk a ballagó
tarisznyába, abban nem volt hiba. Igaz, akkor még engedélyezett volt a testi fenyítés. Nem volt ritkaság, hogy egy-egy
pajeszt fölhúztak, vagy egy-egy pofon elcsattant. Ugyanakkor
olyan lelkes tanítóink és tanáraink voltak, akiknek egy életen át
hálásak vagyunk. Nem feledjük el azt a szorongást, amikor a
Zsámboki újtelepről, a Tabánból... a kastélykertbe tereltek bennünket, hogy kik lesznek azok az ismeretlen gyerekek, akikkel
egy osztályba tesznek. És mi lett belőle? Életre szóló barátságok. Mi ketten Csedivel (Cserháti István) elválaszthatatlanok
lettünk. A lányoktól kért ugráló kötéllel kötöztük össze a kezünket, jelezve, hogy az Ónodi tanárnő által tervezett szétültetésből
nem lesz semmi. Ez az ugráló kötél képletesen most is a karunkon van. Veletek együtt látjuk ugyan, hogy az előttünk lévő erdőben ritkulnak a fák, de nem fogytak még el. Most már 60 év
elteltével van mit féltenünk. Javaslom, fogjuk meg egymás kezét
és ne engedjük el! Szeressük egymást és örüljünk, hogy itt
vagyunk, s ne most találkozzunk itt együtt utoljára!"

Kovács Géza és Csedi, az "ugráló kötéllel" összekötött két barát

Szendrei Ferenc köszönti az ünneplőket
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A pálmaházban Köles Péter tanár úr szólt
elsőként volt diákjaihoz
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a szervező trió

Mint az esemény felkért hírnöke, kicsit elbeszélgetve
az osztályonként elrendezett asztaltársaságokkal - akik közül az
A és C osztályok rendszeres találkozókat tartanak - magam is
egyfajta módon átélhettem régi csínyeket, ugratásokat, szerelmeket, tanórai feleleteket, sportteljesítményeket, bandázásokat, zenekar alapításokat... Bár előfordult, hogy évtizednyi
kihagyások után már valaki alig-alig ismert rá a másikra, de a beazonosítás után minden ott folytatódott, ahol 1969-ben abbamaradt. A kézről-kézre adott, körbejáró fotók, őrsi naplók és a
szavakkal rajzolt emlékek egyre közelebb hoztak mindenkit a
60-as évekhez. A szándék, az elhatározás már a búcsúzás előtt
megszületett. Ennek a találkozónak az apropója, hogy többségében épp ebben az esztendőben töltötték be a 60. életévüket.
Na, de négy év múlva lesz éppen 50 esztendeje, hogy elballagott
ez az évfolyam! Amíg el nem érkezik az új találkozó dátuma:
2019, addig is e nap emlékeit fotók és a Galga TV videófelvétele
őrzi.
Seres Tünde

Szendrei Ferenc polgármester köszöntője
Ez egy rendkívüli nap az életemben. Ilyen még a kilenc éves pályafutásom alatt nem volt, hogy egy komplett évfolyam meghívjon. De talán még
évfolyam-találkozó sem volt. Ti, Önök úttörők ebben.
Ahányan élnek még ebből az évfolyamból, még az is hússzal több, mint
napjaink éves születési átlaga. A leggyengébb négy évvel ezelőtt volt, amikor
55 élve születés volt csak a településen. Hála Istennek, hogy ez az Önök
idejében nem volt így. Önök nagyon szerencsés emberek. Egy nagyon jó korban születtek, 1955-ben. Nagyon jó évjárat - mondhatnám, ha borász lennék.
A II. világháború borzalmai már elmúltak, az ország imitt-amott helyreállt.
1956-ból meg a Rákosi-korszakból még sokat nem éltek meg, nem értettek
meg. Viszont következtek az 1960-as, a 70-es, a 80-as évek, amit nyugodtan
aposztrofálhatunk boldog békeidőknek, (még ha gulyáskommunizmus is
volt). Még nekem is az volt, amit a gyermekkorom kölcsönzött egészen a
rendszerváltásig. Nagyon sok szép karrier bontakozott ki Önöknél, mindannyian sokra vitték. Elérkezett egy 60 éves időszak. Amikor készültem erre
a beszédre, rájöttem, 47 évemmel még a nagy dobás várat magára. Mert akik
ma élnek 60 évesen, azokban benne van még legalább húsz aktív év. Ne
higgyék azt el, hogy itt csak nagymama, nagypapa szerep lehetséges. Én azt
javaslom Önöknek, hogy ne engedjenek le. Amerre az élet sodorta Önöket,
ott a helyi társadalomnak, sőt még ennek az országnak is nagyon hasznos,
építő, dolgos tagjai lehetnek. A köszöntőm vége felé így foglalnám össze
mondandómat: Dolgozz úgy, mintha örökké élnél! Imádkozz úgy, mintha
holnap meghalnál!

Köles Péter tanár emlékei a turai iskoláról
Szeretnék hozzájárulni a találkozó emelkedett hangulatához azzal,
hogy diákéveimről, tanári munkámról szólok és a fontosabb történéseket
megosztom veletek.
Az én korosztályom a II. világháború alatt érte el azt a korhatárt, amikor a
középiskolai tanulmányokat elkezdhette volna. A háborúban azonban Magyarország óriási károkat szenvedett, gazdasága összeomlott, lakossága
éhezett, nem közlekedtek a vonatok, emiatt nem jutottunk el a gimnáziumokig. A turai diákoknak kedvezett, hogy a frontról hazatért Porpáczy István
polgári iskolai tanár úr megkezdte az iskola szervezését és kérelmezte megnyitását. Az engedélyt megkapta- így 1945 októberében Turán megkezdődött a polgári oktatás. A kastély iskolában pezsgő diákélet folyt, ahol a délelőtti tanórákat délután önképzőköri, énekkari, néptánc, színjátszás, cserkész, valamint sportköri foglalkozások követték és ezek is hozzájárultak a
tanulók sokoldalú fejlesztéséhez. Néhány gyönyörű év színesítette a polgáristák életét. Sajnos 1947-ben a Rákosi kormányhatalomra kerülésével
megkezdődött az évtizedek alatt jól működő iskolarendszer szétverése. Az
egész ország területén megszüntették a polgári iskolai képzést. Hasonló
sorsra jutottak az egyházi középiskolák, a 8 osztályos gimnáziumokat pedig

Gyermekkorunk tükörcserepei…..
A címet (kis változtatással) Sütő Andrástól kölcsönöztem. Az indoklást is.
„….a teljes életünk emlékét, annak minden percét…..képtelenség megőrizni…. De megmarad bennünk, ami fontosabbnak tűnik, ami a hátunk
mögül a lábunk elé világít apró mécsesként.”
Október 31-én különleges időutazás résztvevői voltunk, hatvan-egynéhányan… Visszatérhettünk a gyerekkorunkba egy napra. És nem csak a
színhelyére. A turai létezés egyik szimbóluma, a kastély, életünk talán
legszebb szakaszát, a gyerekkort jelképezi. Mára ugyan megkopott, málladozik, de rendíthetetlenül jelen van. Megbízhatóan. Emlékeket őrizgetve.
Akárcsak mi. A park bejárata előtt gyülekeztünk. A ráismerés felragyogó
öröme, és a „ki is vagy te?” kérdés váltakozott leggyakrabban a találkozás
első perceiben. Gombóccal a torkomban néztem a megderesedett fejeket, a
gondok barázdálta arcokat. Istenem!…46 éve nem láttuk egymást… A furcsa
szorítás csak akkor hagyott alább valamelyest, amikor a régi tantermeket jártuk sorra. Elő-előtörtek az emlékek, mindenki mást raktározott el és hordozott magában az évtizedek alatt, szívet melengető gyönyörűségként, vagy
éppen feledni vágyott keserűség formájában. Láttam meghatottságtól
könnybelábadt és kacagástól felragyogó tekinteteket. Olykor könnyes mosolyokat. Utóbbiakat főként akkor, amikor régi tanárainkra, a közös múltra,
büszkeségeinkre emlékeztünk.
A kastély belső terei jóval kisebbnek tűntek most, mint gyermeki emlékeimben, amelyeket az idő felnagyított. Az udvar viszont tágasabbnak tűnt.
Kis csoportok kacarásztak a régi búvóhelyek láttán, szó esett őrsi gyűlésekről, első, suta, kamaszkori csókokról, csavargásokról… Az egyébként is
napfényben fürdőző színarany világ (a kastélykert, ahogy mi turaiak
mondjuk) az előtoluló emlékek tükrében valóságos tündérkertté változott.
Nem hittem, hogy lehet még fokozni. De lehetett.
Az étteremben, elveszített barátainkra gondolva, a fátyolos tekintetek
látványától ismét megérintett a közünk van egymáshoz-érzés. Pontosabban: VAN közünk egymáshoz. És nem csak annyi, hogy egyszerre végeztünk… Sok tekintetben egyformák vagyunk. Egyformák szokásainkban,
szóhasználatunkban, reakcióinkban, gondolkodásunkban, sorsunkban….
turaiságunkban. És jó volt annak lenni.
Jó volt azon a délutánon - ha csak rövid időre is - újra gyermekké válni,
nevetgélni, látni a régi fényt a szemekben. És az is jó volt, hogy - régi szokásunkhoz híven - egyre hangosabb és önfeledtebb lett a beszélgetés, éppen
úgy, mint régen, a becsöngetés után…
Szilágyi tanár úr már biztosan az asztalra ütött volna botjával: csendesebben, kérem!
Sütő András szavaival kezdtem, legyen a végszó is az ő örökbecsű
gondolata. „Boldog, aki másnak nem adós - így szól a közmondás. Én boldog
vagyok, hogy fölnevelő szüleimnek, szülőfalumnak, szülőföldemnek örök
adósa lehetek.”
bézsé
4 osztályra redukálták, és megindult a 8 osztályos általános iskolai képzés. A
turai polgári iskola megszüntetésekor Porpáczy István igazgató úr és tanári
kara az általános iskola szolgálatába állt, ezért lehetett a turai általános
iskola járásunk legjobb iskolája az 1950-es években. Én magam a Testnevelési Főiskola Sportszervezői szakán tanultam és szereztem diplomát, ezt
követően pedig a tanári szakot is elvégeztem, a diploma megvédésével
középiskolai testnevelői tanári képesítést szereztem. Hévízgyörk után
1965-ben kerültem a Turai Kertészeti Szakközépiskolához, éveken keresztül dupla óraszámban tanítottam. Ez óriási terhelést jelentett, de ezt kárpótolta a sok fiatal szorgalmas tanuló sportszeretete, az iskolai háziversenyek magas színvonala, a járási, megyei, és az országos versenyeken elért
kiváló eredményeink, valamint a balatonlellei nyári táborok élményei, ahol
úszómesteri feladatokat láttam el. Turai pályafutásom a Mezőgazdasági
Szakközép iskola megszüntetése miatt szakadt meg 1975-ben. Ettől kezdve
a gödöllői Török Ignácz Gimnázium tanáraként dolgoztam nyugdíjazásomig.
Fontosnak tartom elmondani, hogy a turai iskolákból nagyon sok tehetséges
diák tanult tovább és közülük a legtehetségesebbek tudományos fokozatig
jutottak. Ez pedig a Turán tanított, tanító pedagógusok kiváló munkáját is
minősíti.
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„20 év múlva…
… az ifjú vándor megpihen” szól a jól ismert nóta.
A Calypso zenekar életében is eltelt 20 év. Pihenésre viszont nem is gondolnak. Lelkesedésük, energiájuk, vitalitásuk a kezdeteket idézi. November 21-én
nagyszabású bállal ünnepeltek sok jó barát társaságában.
A felhőtlen jókedv és szórakozás garantált volt, ahogy az
egy zenekar születésnapi partijához illik.
Honnan indult Calypso?
1995-ben egy közös ötlet alapján Misi, Szili és Józsi
összeült beszélgetni, hogy egy jó kis zenekart kellene összehozni. Egy-két ötletelés után jöttek a próbák és felkészülések.
Mindenki hozott egy pár dalt, amit összeraktunk, megtanultunk.
Ekkor a dobosunk még Dzseki volt, aki az LGT alapító tagjai
között dobolt. Józsi és Dzseki már egy ideje együtt muzsikáltak
és járt rendszeresen játszani Isaszegre.
Amikor összeállt ez a formáció, már hallani lehetett,
hogy egy elég jó zenekar lesz belőle. Igényes és virtuóz gitárjáték, pontos és dallamos szaxofon szólók, magabiztos basszus
és zongorakíséret a billentyűkön, óramű pontosságú és technikás dobolás, ami ekkortájt nagy erénye volt egy zenekarnak. Bár
így visszahallgatva a 20 éves felvételeket, az énekek még nem
voltak az igaziak. Már ekkor a hangszerpark is jónak volt mondható. Elindult a zenekar báli zenéléssel, szilveszterrel, majd lassan jöttek a legénybúcsúk, és az első lakodalom. Ekkor már közöttünk volt Czinner István is, aki tenor szaxofonon fújta második szólamot, énekelte a dalokat és a vokálokat. Eljött az első
turai batyusbál is, ahol már Roli is képbe került, aki segített a
hangosításban. A zenekar meglepetésére beült dobolni és felfigyeltünk rá, hogy 14 évesen milyen jól üti a bőröket. Azon a
nyáron Roli is jött velünk, mint másod dobos és tanonc, de voltak
olyan bulik, ahol már ő dobolt. Az első emlékezetes legénybúcsún a bulizó tömegből bele is estek a dobjai közé, a cintányér
állványa el is tört.. Egy világ omlott össze benne, de lement a
buli. Szerencsére, következő héten már a zenekarban dolgozó
szakembereknek köszönhetően le volt gyártva a törött alkatrész
és csak nevettünk az egészen. Időközben Dzseki betegségében
elhunyt és lépni kellett, mert a zenekarnak egyre több felkérése
volt. Nem volt kérdés, hogy Roli lesz az utód.
Ekkor ötös formációban mentek a próbák és esténként
Józsinál a gyakorlások. Minden második hétvégén Zsámbokon
muzsikáltunk Czinner Pista kocsmájában, ahol egyre több viszszatérő vendég volt. Itt már Roli is próbálkozott az énekléssel.
Hamar híre ment a zenekarnak és beindult a szekér. István még
egy évet volt velünk, majd az ezredforduló környékén, csatlakozott hozzánk Bokor Laci, aki szintén tenor szaxofonon játszott
és újdonságként előkerült a táskájából a klarinét is.
Itt említenénk meg, hogy elődeink, úgymond a környékbeli öregebb zenészek voltak a példaképeink, segítőink.
Szatyor, Dögól, Ficser, Kasznár Jani, Dzséger, Samu, Zsóka és
még sokan mások. De azt is meg kell említenünk, hogy Józsi,
Misi és Roli zenei pályáját és a zene szeretetét Fekete László
tanár úrnak köszönhetik, aki reméljük hall minket odafenn! Ő
volt az, aki színpadra vitt minket gyerek fejjel itthon és külföldön, neki köszönhetjük az első tapsoló közönség élményét, ő
volt az, aki elvitt minket zene táborba és kirándulásokra, ő volt
az, akire néha haragudtunk, ha kiabált velünk, mert nem tanultunk, nem készültünk fel. Ma már értjük, hogy miért kellett,
vagy miért kellett volna a sok gyakorlás. Köszönjük Laci bácsi! A
régi csibészek közül már sokan nincsenek közöttünk: Ficser,
Dögól, Kasznár jani, Gémesi... akik pedig itt vannak közöttünk,
örök hálánk, hogy segítettek és úgymond felneveltek minket,
közülük Zsóka, aki jelenleg is velünk muzsikál. Ebben az ötös

Tagok: Kerekesné Vas Mária – ének, vokál, Tóth József – billentyű,
ének, Nagy Zoltán – gitár, vokál, Farkas Mihály – szaxofon,
percussion, ének, Katona Kornél – billetyű, ének Nagy Roland – dob,
ének, Katona János – szaxofon, ének, vokál

formációban 3-4 évet voltak együtt a zenészek: Szili, Misi, Józsi,
Laci és a dobos, Roli. Ezután Laci sajnos kilépett a zenekarból,
mert a háta mögött tudhatott közel 30 év zenélést.
A következő évben Katona János „Zsóka” csatlakozott
hozzánk, aki a világot bejárva, mindenféle óceánjáró hajókon
muzsikált. Amikor itthon volt, szívesen jött velünk, mint alt szaxofonos és énekes. Ezen időszak alatt megmozgatta a zenekar
szorgalmát és színvonalas előre lépésként még jobb lett a banda.
Ekkor kezdődtek meg a komoly beruházások hangfal, erősítő és
hangszer téren. Eddig is volt fejlődés, de Zsóka hozta el úgymond Amerikát, a Peavey hangfalakkal, és Dynacord erősítőkkel. Időközben az akusztikus dobból elektromos dob lett, így már
kevésbé volt zavaró 30m2-en az akusztikus dob hangereje és
zörgése. Zsóka szavaival élve: Rolika, mikor cseréled le már
ezeket a bagrácsokat? Kint már mindenki villanydobon nyomja!
Így meglett az első elektromos dob, amivel a megszólalás
minőségibb és változatosabb lett. Természetesen a repertoár
minősége is javult és a mennyisége is nőtt a daloknak. Egyre
több hazai és külföldi slágert tanultunk meg, természetesen a
mulatószenei repertoár is hatalmasra duzzadt. Eljutottunk arra,
a szintre, hogy évente 20-25 bulink volt. Zsóka nemsokára
visszament hajóra zenélni és így maradtunk négyen.
2006-ig, szaxofon, gitár, billentyű és dob felállásban
játszottunk. 2007-ben Varga Gábor is zenekarunk tagja lett, aki
második billentyűsként színesítette műsorunkat, de sajnos munkahelyi elfoglaltsága miatt a zenélést abba kellett hagynia. Így
számunkra már ismerős zenész került képbe, Zsóka nagyobbik
fia, Katona Kornél, akivel János 15 évet zenélt együtt külföldön,
Duo Jackpot néven. Elhívtuk Kornélt egy nívós pesti céges buliba
és nagyon nagy élmény volt együtt zenélni. Eddig soha nem
hallott virtuóz zongorajáték és igazi popsztár stílusú éneklés.
Ezen buli után Kornél köztünk ragadt és jött velünk a bulikba,
főzésekre…
A kezdetek óta, mint egy kis család, úgy jártunk össze,
tartottunk főzéseket, spontán pince partikat, vagy pálinka kóstolót.. Családjaink, gyerekeink, Rolinak az akkori barátnői, mind
összekovácsolódtunk és nőttünk fel. Így a legnagyobb köszönet
szüleinknek jár, akik segítettek zeneiskolába járni, megvették az
első hangszereinket és támogattak az elindulásban. Szintén köszönet a feleségeknek, akik sok éven át támogattak és a jövőben
is támogatnak minket.
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2008-ban jött egy nagy beruházás, a kornak megfelelő
hangtechnika és az akkori legmodernebb hangszerek lettek
megvásárolva.
2009 nyarán egyre több érdeklődés volt, hogy van-e
énekesnő a zenekarban, mert szeretnének ilyet kérni. Roli egyik
ismerősét, Kerekesné Vas Marcsit kértük fel, hogy színesítse
zenekarunkat és repertoárunkat. El is indultak a próbák, úgy
nézett ki, hogy működik a dolog. Sajnos időközben családi okokból ősz végén Szili elbúcsúzott a zenekartól.
Rövid, de hosszúnak tűnő 7-10 napos keresgélés után
találtunk három olyan gitárost, akik alap szinten voltak olyan
jók, mint Szili. Szerettünk volna előre lépni. Sikerült is egy 90
perces telefonbeszélgetés után megismerkedni Nagy Zolival,
aki máig a mi gitárosunk is. Miért is mondjuk, hogy is? Orosházán felnőve, majd Pesten tanulva, 25 évesen már a TNT és
Zséda zenekarokban is gitározott. A koncertek mellett az úgymond vendéglátós zenélés sem volt számára idegen és visszataszító. Egy-két próba után már kotta sem kellett neki. Egy újabb
kiskapu nyílt ki, még jobb lett a zenekar. A nagyzenekari fellépések mellett a bulik 80%-ban jött velünk és nőtt bele a mi kis
családunkba. 2010-től Zsóka is visszatért a zenekarba, mint vendég zenész és a hetedik tag.
2012-ben kicsit átalakult a zenekar, mert Roli és Zoli
szintén hajóra szálltak, járták a világot szebbnél-szebb országokban és tengerpartokon keresztül. Ez idő alatt Hornyák Peti,
Zoli édeapja Nagy Lajos, Köles Tomi és Hordós Szili is ütötte a
dobokat. A gitáron régi ismerősünk Dusa Laci játszott.
2013 nyár végén Zoli hazatért, mert párjával, Ágival
várták babájuk születését.
Roli még 2014. februárig ringatózott, majd 1 nappal a
hazatérés után újra együtt zenéltünk. Manapság, amikor Zoli
éppen nem ér rá, Varga Attila pengeti a húrokat, akivel együtt
muzsikáltak a hajón is.
2015 őszétől Marcsi ment szabadságra, mert megszületett második kisbabájuk. Várhatóan 2017-től jön velünk
ismét.

Egy kis
statisztika
a 20 évre:
• közel 500 esküvő, bál
és rendezvény
• közel 100.000 km
autózás
• évente egy nagyobb
defekt, vagy egyéb
műszaki hiba, egy kerék
kiesés
• 3 hazarohanás a helyszínről, mert otthon maradt valami
• néhány @@@, mert nem jó inget hoztam
• közel 10 millió forint hangszerekre és egyéb eszközökre
fordított pénz
• annyi nászmenet és utcai zenélés, hogy megkerülhettük
volna a földet
• fejenként 37,6 kg belélegzett por a sátras lagzikból
• fejenként 347 darab lerágott csirkecomb vagy kaparó,
kivéve Kornélnak, mert ő nem kannibál és nem eszi meg a
„veloszi raptor” kezét és lábát
• több 10 liter borzalmasan elkészített újházi csirkeleves
• minden második esküvőn mérgező pálinka az apósok
ajánlásával
• 4-5 alkalommal romlott étel és utóhatásai
• és a végére: HÁL ISTENNEK, EGYETLEN EGY MOGYORÓDI
LAGZI, A DOMBOLDALON, A PING-PONG ASZTAL TETEJÉN,
A KÚT MELLETT!

T.A. (az összefoglaló a Calypso zenekar bálján hangzott el)

Farkas Zsolt ARANYKOSZORÚS NÓTAÉNEKES lett
A Felvidéki Ipolyszécsénykén
Szlovákiában került megrendezésre október 11.-én az a magyar nótaminősítő
verseny, amelyen Farkas Zsolt városunk
nótaénekese is részt vett.
A magyar nótaéneklés évszázados hagyományainak megőrzését és a
műfaj népszerűsítését tűzte ki célul az a
szervezőcsapat a szlovákiai CSEMADOK
(Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség), amely életre
hívta, és már tizenhatodik alkalommal
szervezte meg a magyar nótaénekesek
versenyét, az Őszirózsát.
A verseny döntőjében tizenkilenc énekes mérte össze a tudását két
nóta, egy hallgató és egy csárdás eléneklésével. A zsűriben ezúttal is olyan
neves személyiségek foglaltak helyet,
mint Tarnai Kiss László énekművész, a
Magyar Rádió főmunkatársa, a Dankó
Rádió főszerkesztője, továbbá Szeredy
Krisztina énekművész, Papp Sándor zenetanár, a TASR tudósítója, a Pátria Rádió volt főszerkesztője és műsorvezetője, Magyar Nándor nótaénekes, az első
Őszirózsa nótaverseny győztese, azóta
állandó zsűritag és Antal Gusztávné

Medgyesi Erzsébet, balassagyarmati
zenetanár.
A program nemcsak a felvidéki
magyar nótaénekeseket és a nótaszerető közönséget szólítja meg. Minden
évben érkeznek résztvevők – mind a versenyzők, mind a közönség soraiba –
Magyarországról is. 2006-tól a versenyzők minden évben minősítésben is részesülnek. Arany, ezüst és bronz besorolást kaphatnak a tudásuk alapján. A Magyarországról érkező versenyzőket külön értékelte a zsűri. A rendezvényen
hagyományosan a cigányzenét Balogh
Béla és zenekara szolgáltatta. Farkas
Zsolt turai magyar nótaénekesünk utolsóként elkápráztatta a zsűrit és a közönséget a nótáival. A zsűri egyöntetű véleménye alapján végleges aranykoszorú
minősítést kapott.
Farkas Zsolt a verseny után elmondta, hogy „ebből a versenyből is
látszik, hogy van értelme a hagyományok ápolásának, hiszen a hazai és a
határon túli magyar emberek szeretik és
igénylik a cigányzenét és a magyar nótát. Magyarországon sajnos már több
mint egy évtizede nincs lehetőség vizs-

gát tenni annak a tekintetében, hogy
hivatásos énekessé válhasson az ember,
mint magyar nóta énekes. Rendkívül
megtisztelő ez a cím, amit elértem ebben a műfajban. Remélem egyre több
helyen és színpadon lesz alkalmam tolmácsolnom a közönség felé a szívhez
szóló sok szép magyar nótát.”
Szénási József
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Advent küszöbén
Ahogy közeledik a Karácsony, csupa békés, szelíd
magasztos dolog jut az ember eszébe. Nincs ebben semmi
meglepő, hiszen mindenki annyira vágyik a szépre, jóra, a megnyugvásra, az elcsendesedésre. A közelgő ünnep varázsa még
jobban felerősíti ezeket a gondolatokat. Nekem is egy ismeretlen szerző verssorai jutnak eszembe.
„Valahol messze a hegyek között,
barlangjában élt egyedül a Hit.
Karácsonykor gondolt egyet, főzött, takarított,
vendégségbe hívta társait.
Elsőnek érkezett a Remény, a Hit itta szavait.
Feje fölé glóriát varázsolt, és tovább kereste társait.
Másodiknak jött a Szeretet, és magával hozta Angyalait,
Ölelt lágyan, égi fénnyel és neki adta szárnyait.
A Hit azóta nem magányos, csodát tesz és útra kel,
együtt a Reménnyel, Szeretettel Mindenkihez érjen el…”
Hit:
Kinek-kinek meggyőződése szerint. Minden embernek kell fogódzó, kapaszkodó, amikor az élet törvényszerű
körforgása következtében az „egyszer fent, egyszer lent” mókuskerékbe sodródunk. Legyen az Hit – Istenben, Emberben,
Önmagunkban – csak alázatosan őszinte és igaz legyen! Éljünk
aszerint tiszta szívvel, amiben hiszünk! Tartsuk tiszteletben a
másik meggyőződését, ne erőszakoskodjunk abban a tudatban, hogy csak a saját elgondolásunk lehet valós. Így a test és
lélek megerősödve bármilyen megpróbáltatást kibír! Mert
tudnunk, hinnünk kell, hogy minden rosszat jó követ és hullámvölgyet mindig a tarajos hullámhegy váltja fel.
Remény:
„A remény hal meg utoljára” – mondja a népi életigazság. Ezt a szikrát soha nem szabad hagyni kialudni. A legroszszabb, legelviselhetetlenebb történésekben is van „fény az alagút végén”! Ebbe kell belefogódzni és ezt a parányi fényt kell
lángra lobbantani. Ez a reménysugárláng bevilágítja a sötétséget, erőt ad a feltápászkodáshoz, az újrakezdéshez. Ez a feléledt sugár elhalványítja a gondok, bajok mardosó gondolatait
és patakzó könnyeinket örömkönnyekké varázsolja. Keresse
mindenki saját reménysugarát és ez a fény tartson ki élete
végéig, legyen az bármilyen rövid, vagy hosszú.
Szeretet:
Ide kívánkozik Szent Pál apostol korintusiaknak írt
levélrészlete: A LEGKIVÁLÓBB ADOMÁNY A SZERETET
„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében
leli. Mindent eltűr mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet nem szűnik meg soha…”
E szavakban minden benne foglaltatik, amit fontolóra kell venni és meg kell valósítani! Először is önmagunkat is szeretni
kell, el kell hinni, hogy mindenki szerethető valamiért. De ha
kapni szeretnénk, előbb adni és adni kell, mert csak az kaphat,
aki sokat adott. Így mások szeretete, tisztelete és megbecsülése megsokszorozódva árad ránk vissza! Ez az Élet legnagyobb ajándéka, amit kaphatunk. Hiszen siker, öröm, boldogság és szeretet nélkül nincs az a földi halandó, aki tudna élni. A
megkeseredett lelket feltöri a szeretet és elárasztja a feltört,
kérges szív repedéseit. A szeretet adása és befogadása az emberhez méltó élet biztos záloga.
Kívánom, sikerüljön mindenkinek beosztani egy kis
„szeretetmorzsát”, hogy ez kitartson elkövetkezendő életünk
minden napjára. Így válnak valósággá Kosztolányi Dezső szavai:
„Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él,
S mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.”
Lendvai Mártonné

A NAGY ÜNNEP!
A nagy ünnepek – ismétlődésük ellenére is – hoznak
valami újat. Ugyanannak a dolognak a kétszeri vagy többszöri
ünneplése sohasem ugyanaz. Bizonyára a meglepetések, a változatosságok teszik még felejthetetlenebbé az ünnepet. Karácsonykor a betlehemi Kisdedre irányul a figyelmünk. Tőle akarjuk megtanulni, mit is jelent szeretni, vagy még inkább, hogy
mennyire szeret minket az Isten, aki még arra is képes, hogy a
bolygóján, amelyet Ő teremtett, vállalja a földönfutó, a kiebrudalt idegen sorsát. Mindemellett lehetetlen elrejteni a valóságot, hogy sokan Újszülött nélkül ünneplik az Újszülött
érkezését. Karácsonyt ünnepelnek, de nem Jézus Krisztus
születését.
Manapság pontosan a fordítottja történik annak, ami a
negyedik században történt: akkor a pogány ünnepek tartalmát
cserélték fel keresztény üzenettel, most pedig a keresztény
ünnepekből csinálnak pogány szokást.
Mivel magyarázható tehát, hogy a karácsonyi díszek
bőségben csillognak ugyan, de a Megváltóra gondolás, az imádságos lelkület vagy a szentmisén való részvétel hiányzik az
ünneplésből? Pedig Karácsonyt nem lehet Jézus Krisztus nélkül
ünnepelni! Vagy talán lehet valakinek a születésnapjára készülni, ha még csak nem is hiszünk a születésében? Hogyan is lehetne ünnepelni valakit, ha az egyáltalán meg sem született? A
Szeretet ünnepére készülünk, de éppen a szeretet hiányzik az
ünneplésünkből.
Fel kellene készülni rá! Például úgy, hogy egy kicsit
elgondolkodunk azon a mondaton, amit Izaiás próféta hirdetett:
„Minden hegyet hordjatok le, minden völgyet töltsetek fel. Az
egyenetlen legyen sima úttá!” A „hegy” a mi önzésünk, a gőgünk, a kivagyiságunk. Alázat kellene, hogy ezeket eltüntessük.
A „völgy” nem más, mint szenvedélyeink, amelyekről nem akarunk lemondani. Vagyis az igazi ünnepléshez megtérés szükséges. Ugyanis valahol ott, a lelkünk mélyén mégiscsak pislákol
az a valami, amit hitnek nevezünk. Remélhetőleg mégsem csak
nagyanyáink „kőkorszaki” világának tartjuk a „Jézuska” születését! És ha ez így van, akkor a megtéréshez hozzátartozik, hogy
visszatekintünk életünk útjának egyes állomásaira, és megnézzük, megvizsgáljuk, hogy miért csak „pislákol” az a hit; hogy mikor is hagytuk el az üdvösség útját? Mikor tértünk más irányba?
Hol hibáztunk? Hol léptünk rá arra az útra, amely nem Istenhez,
hanem Istentől vitt bennünket? Talán már iskolás korunkban,
amikor a hit igazságainak megismerését elmulasztottuk? Vagy
ifjú korunkban, amikor „kibérmálkoztunk” a templomból, és
csak nagyobb ünnepeken – vagy még akkor se – tettük be oda a
lábunkat? Vagy a házasélet kezdetén, amikor Isten törvényeinek
ellenszegültünk? Vagy amikor munkakörünkben a „békesség
kedvéért és a megélhetésért” a hitünket otthagytuk?
Gondolkozzunk: milyen kevés maradt meg lelki életünkből, és hol kell újrakezdenünk? Tegyünk újra jó elhatározást: „Visszatérek az Istenhez, hiszen mégiscsak neki köszönhetek mindent, ami jó volt az életemben!”
Az Ünnep ne üres formaság legyen! Ne csak bejglievés, ne csak fenyőfa-díszítés, ne csak ajándékok utáni lótásfutás, majd kiosztás, ne csak hatalmas lakmározás, hanem ezek
mellé azért oda kellene tenni a Fa alá azt is, ami a karácsonyt
Karácsonnyá, a Szeretet Ünnepévé teszi: a békességet, a több
jóakaratot, az igazi megbocsátást, a kevesebb veszekedést,
vagyis magát a SZERETETET! Ekkor lesz igazán Ünnep a Karácsony! Hiszen több, mint 2000 évvel ezelőtt kézzel foghatóan
bizonyította a végtelen Isten, hogy mennyire szeret minket,
véges embereket. Azóta pedig nap, mint nap mindenki a saját
életében tapasztalhatja, hogy nem a „véletlenek” irányítják az
életét, hanem az isteni Gondviselés páratlan szeretete.
Így kívánok minden kedves turai Testvérnek Istentől
megáldott, boldog, békés Karácsonyt!
Palya János plébános
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December. 25.
KARÁCSONY
7 és 11 óra
December. 26.
Karácsony 2. napja
11 óra
(a 18 órai szentmise már
Szent Család vasárnapi)
December. 27.
Szent Család Vasárnapja
7 és 11 óra
December. 31.
SZILVESZTER
18 óra
Január. 1. ÚJÉV
11 óra és 18 óra

Kedves olvasók!
Hosszú ideje dédelgetett tervem
egy gasztronómiai témájú rovatot indítani.
Azt gondoltam, egyszerű a feladat, rábökök
1-2 szimpatikus receptre, és illesztek mellé
látványos fotót. A következő percben a lelkiismeretem megbökte a vállamat és a fülembe súgta: „Te el tudod ezt az ételt készíteni? Jó szívvel ajánlod úgy, hogy ki sem
próbáltad?” Eltekintve attól, hogy néhány
receptet magam is szívesen kipróbálok, ez
az elképzelés gyorsan feledésbe merült.
Nem túl bonyolult, mégis kicsit különleges
receptekre lenne szükség egy gyakorló háziasszony ajánlásával.
Az egyik közösségi oldalon jó ideje
figyeltem, néztem, ahogy a turai származású családanya szívvel - szeretettel főz és
remek blogon teszi közkincsé receptjeit,
akár saját alkotást, akár egy ismert ételt
frissített, „porolt” le, plusz a tapasztalatait
sem fukarkodott megosztani a többiekkel.
Az is nagyon tetszett, ahogy a gyermekeit a
főzés szeretete felé terelgeti, ha nem is

mesterszakács szintre, de megtanítja őket
arra, hogy szeressék, tudják és élvezzék is
az ételkészítést. Ami sok háztartásban
nyűg, kötelező robotmunka, az az ő családjában nem az, és valószínűleg a gyerekek
leendő családjában sem lesz az.
Tetézi Éva nagy örömmel mondott
igent a felkérésre. A mindig mosolygós turai lány a Cigánysoron nőlt fel, az ezredfordulón költözött párjával, Tomival Hatvanba. Három gyermek édesanyja, a legkisebb
is már óvodás. Az évek alatt számtalan, általa kipróbált receptet osztott meg internetes blogján, nem fukarkodva a fázisfotókkal
és az ételkészítés közbeni tapasztalatok leírásával sem. A közelgő ünnepi időszakra
készülve – elsőként – egy különleges főételt
és egy könnyen elkészíthető desszertet
ajánl Önöknek.
S ha Ön mégis mást választana, további recepteket itt talál:
http://anyablog.hu/vivica-recept-blogja/
T.A.

Mazsolás gesztenyekrémmel töltött, baconba tekert
pulykamell, virágáruslány körettel

Az aszalt
sárgabarack ízlés
szerint más
gyümölcsre is
váltható!
Kezdőknek is
bátran ajánlom az
elkészítését!

Több oka is van, hogy ezt az ételt választottam a receptajánlóba így
Advent idején. Vitathatatlan, hogy már a látvány is ünnepi.
Egytálételként is laktató, viszont ha nem fogyna el azonnal – ami
így, karácsony környékén előfordul -, még másnap, hidegen is finom. Ugyanezen okból akár előre is megsüthető, pl. hidegtál részeként. A gesztenye, a
pulyka hagyományosan visszatérő karácsonyi „kellék”. Fontos, hogy natúr,
és ne édes gesztenyemasszát vegyél, hogy ne legyen csalódás! Szerényebb
változata csirkemellel is készíthető. Ennek a különlegesen tálalt köretnek talán a zöldségeket kevésHozzávalók (4 főre):
bé kedvelő gyerekek sem tudnak ellenállni.
Húshoz:
70 dkg pulykamell-filé (vagy csirke)
25 dkg natúr gesztenyemassza
2 evőkanál mazsola
12 vékony baconszelet
só, bors, olaj
Körethez:
70 dkg burgonya
só, bors, szerecsendió
fokhagyma-granulátum
10 dkg vaj
1 dl főzőtejszín
15-15 dkg sárgarépa, zöldbab, borsó

Elkészítés:
A sütőt bekapcsoltam 180 fokra és alsófelső sütési funkcióra. A muffin-formába
kapszlikat helyeztem - ezúttal télapós
mintájút. A liszthez adtam a darált diót,
cukrot, sütőport, az aprított aszalt gyümölcsöt, a fűszerkeveréket, a tojások sárgáját, az olvasztott vajat a langyos mézet.
Elkevertem, majd a masszát a rummal,
tejjel és a csipet sóval kemény habbá vert
tojásfehérjékkel lazítottam. Igazságosan
12 részre osztottam a formában, majd pirosra sütöttem - eredeti recept szerint 3035 perc, de én mindig figyelem, mert általában nálam kevesebb is elég. Ez most
is így volt, kb. 25 perc után vettem ki őket
hűlni.
Nagyon finom, a puha mézeskalács ízére
emlékeztető, de annál jóval egyszerűbben
elkészíthető desszert.

Elkészítés:
A püréhez egy fazékba tegyél fel enyhén sós vizet tettem forrni. Amíg a megtisztított,
kockára vágott krumpli puhára fő, szárítsd le a pulykát, vágd 4 szeletre! A szeletek
vastagságát vágd majdnem teljesen ketté, hogy - mint egy könyv - kinyithatók legyenek. Sózd, borsozd mindkét oldalukat. Kapcsold be a sütőt 180 fokra és légkeveréses
funkcióra. Villával törd össze a gesztenyemasszát, sózd, borsozd ízlés szerint, add
hozzá a mazsolát. Keverd alaposan össze, (kóstold) és oszlasd el, kend szét a pulykahúsokon. Göngyöld fel szorosan a hússzeleteket, majd tekerd be 3-3 szelet baconnal.
Tedd tepsibe a roládokat, locsold meg őket kb. fél dl olajjal és 25-30 perc alatt süsd
pirosra. A mirelit borsót, zöldbabot, és a - valamivel hosszabb idő alatt elkészülő,
ezért külön edénybe tett - 3-4 centis gyufaszál vékonyságúra vágott répát sós vízben
főzd roppanósra. Szűrd le, majd az egészet egy serpenyőben 5 dkg vajon pirítsd öszsze, sózd. Szűrd le a krumplit is, törd össze krumplinyomóval, adj hozzá 5 dkg vajat.
Sózd, borsozd, szórd meg ízlés szerint szerecsendióval, és fokhagyma-granulátummal (de ez utóbbiak el is hagyhatóak). Finomítsd a tejszínnel (vagy ugyanannyi
tejföllel). Tegyél a püréből egy adagot csillagcsöves habzsákba és nyomj a tányérokra belőle 2-2 db 6-8 centi átmérőjű kört. Ezekbe bele tudod állítani a répákat,
babokat, és meg tudod pakolni borsóval is. Miután a húsokat kihúzod a sütőből,
emeld át egy deszkára, szeleteld fel és rakd a köretek mellé. Locsold meg a tepsiben
maradt pecsenyelével.

Hozzávalók:
20 dkg liszt
5 dkg darált dió
10 dkg cukor
1 csomag sütőpor
10 dkg aszalt gyümölcs
(akár vegyesen is lehet)
1 teáskanál mézeskalácsfűszerkeverék
2 tojás
6 dkg vaj
1 evőkanál méz
fél dl rum (vagy aroma)
1 dl tej
csipet só
+ porcukor, esetleg dióbél
a díszítéshez

Diós-aszalt
sárgabarackos
karácsonyi
muffin
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Mikulás napjára
Rendhagyó megemlékezés az „Örök Mikulásról”
Ezen a napon már hiába várunk. Elmentél
egy olyan, jobb világba, ahol szintén van
Galga-patak, csak ez a folyócska nem Nógrádkövesden ered és nem Turán folyik keresztül.
Ez a Galga az Elysiumi mezőkön csörgedezik és Te már túl is vagy az első expedíción, amit az
ottani gyerekeknek szerveztél, őket is felráztad a
tétlenségből. Az ottani mezőkön már nincs piszkálódás ilyen-olyan csip-csup ügyek kapcsán, hogy
aztán a képmutató áskálódók penitenciát kérve
másnap újra támadhassanak!
Az a legfelsőbb Valaki, aki arra a kérdésre,
hogy ki is ő? – így felelt: „Vagyok, aki vagyok!” Nos, Ő
tudja az igazat és majd aképpen ítél.
Te, Pali bátyám felülemelkedve ezeken a
gyarlóságokon örökre a gyerekek tanítója, nevelője,
nevettetője, kalandok, élmények adója maradsz 6-60
éves korig.
A Te idődben 22 szakkör működött az iskolában. Akkor még nem volt Cartoon Network, de
volt sok program, mindig lehetett mit csinálni, aktívan, szellemileg – fizikailag töltődve, erősödve, frissülve, élményeket gyűjtve.
Akkor nem kellett gombokat nyomogatva
agysejtek ezreit elveszíteni.
Nélküled nem tudtunk volna eljutni az első
országos tornaversenyre sem, vagy nélküled nem
kerregett volna 15 motor a Gépjárműbarát szakkörben.
A te aláírásod, mint igazgató-helyettes,
aranyforintokat ért. És mi fiatalabbak, akkor elindultunk: „Egyedül is, elsőnek is..!” Ha ez ma már
nem is divat.
Aztán kissé megtorpantunk, mert „klikkek”
akkor is voltak és a fékeket nem győztük hatástalanítani.
DE! KÉPZELD, PALI BÁCSI!
Most újra lesz itt valami, amit szívesen fotóznál! A
régi tanítványok most nagyot lépnek. Több sportág is
újra indul és sok-sok év tehetetlensége után az új
sportcsarnok építése is közel van.
Az a néhány „perc-emberke” pedig, akikről
a költő már jó 100 éve is írt, és akik most már talán
nincsenek, már nem számítanak.
Igaz, hogy amikor még megtehették, ők
akadályozták meg, hogy néhány, százszor is megérdemelt kitüntetést megkapj, de már nem kell velük
számolni. Az ő idejük lejárt.
Pali bá!
Az új mikulás ruhád biztosan gyönyörű! Álmainkban
láthatjuk, milyen. A szakállad pedig biztosan túlszárnyalja a Joulupukki-ét is.
De az „ősember” című jelenetet nehogy
megmutasd nekik ott! Akkor állandóan hallani fogjuk a földöntúli boldog nevetéseket és könnyeink
közt majd mi is csak nevetünk, nevetünk. Nincs is
jobb annál. Tőled tudjuk. Tőled tanultuk!
Isten veled, Örök Mikulás!
Volt kollégád: Lendvai Márton
Utóirat: Kedves olvasó! Olvasd el újra Ady
Endre: A perc-emberkék után és Ifjú színekben élek
című verseit. Akkor majd sok mindent érteni fogsz!

Turai emlékek
Jó visszaemlékezni alföldi szülőfalumra, a mostanra már városra,
az ott boldogságban, békében eltöltött, elmúlt szép fiatalságomra.
Szüleim és egész őseim mindenkor mezőgazdasággal foglalkoztak,
egyszerűbben is kimondva, igazán csak becsületes parasztok voltak.
Paraszt származásomat soha még meg nem tagadtam, sőt vallottam,
egész életemben tőlük csak követendő jót és sok hasznosat tanultam.
A paraszt embereknek mindenhez kellett ahhoz alkalmazkodni, érteni,
hogy a zord, mostoha körülményeikkel meg is tudjanak mindig küzdeni.
Sok talpig becsületes emberrel közülük igazán jó barátságban voltam,
részükről mindenkor csak egyenességet, segítőkészséget tapasztaltam.
Büszkén és mindenütt teljes őszinteséggel vallottam magam Turainak
Tóth Lajos Péter családjához tartozónak és fiának is, Lajtos józsinak.
Eszembe is jutnak és emlékeimben élnek őshonos turai családok még:
például Galcsiék, Tóth Marciék, a szomszédunkék Söprősék, Früstökék.
Ödön família: Andrásbácsi, Jóskabácsi (Papó) és egész nagy családjuk
Sajnos ők már mind elmentek és csak emlékezni tudunk, fogunk Rájuk.
Felejthetetlenek az iskolai békés, kellemesen eltöltött nagyon szép évek,
az osztálytársak, a jó barátok: Hunder Pityu, Nyúka Sanyi meg a többiek.
Nagy szerencsémre sok jó tanáraim (a legkiválóbb: Gere Ernő) is voltak
Azt talán el is mondhatom, engem sikeresen, eredményesen tanítottak.
Igazán nagyon szépek és meghatóak voltak a nagyobb egyházi ünnepek,
Fehérruhás Máriáslányok által vezetett, népviseletes és éneklő körmenetek.
A Nagyboldogasszonynapi nagy turai búcsú, amikor még távolélő rokonok,
ha csak megtehették, hazalátogattak, hogy együtt ünnepeljenek a családok.
Emlékezetesek ugyanúgy a sok munkával teli csak egyszerű hétköznapok,
a palántanevelés, a kapálás, a szőlőművelés és minden egyéb munkálatok.
A tanulásom mellett, szünetben, ezekben a munkákban mindig résztvettem,
hogy még ma is szeretem a mezőgazdasági munkát ennek is köszönhetem.
Jó azokra a szép lakodalmakra is emlékezni, amelyekben mi hárman testvérek,
együtt boroztunk, énekeltünk és szépen muzsikáltak a turai cigányzenészek.
Majd mikor ezerkilencszázhatvanháromban Turán mi is házasságot kötöttünk,
Igazi parasztlakodalmunk volt, sok rokonnal és barátainkkal együtt örülhettünk.
Szeretettel, meghatódva emlékszem vissza még a Tóth Lajtos nagy családra,
a csupaszív nagymamára, akinek gondja volt a háztartásra, ház körüli munkákra.
Édesanyámra, aki a határban a kézi munkákat ügyelte csendesen és alaposan
Édesapám pedig az egész családot vezette hozzáértéssel és biztonságosan.
Misa bátyámmal a tizenkét év korkülönbség miatt nem volt szoros a kapcsolat,
Péterrel és családjával viszont mindig kiváló volt és a mai napig is csak jó maradt.
Gabikánk, kislányunk sok szünidőt is Turán, unokatestvéreivel együtt töltött el,
ezek az idők nagyon sok családi szeretetben és sok gyermeki élménnyel teltek el.
Most, hogy hamarosan hetvennégy éves (1940. február 29-én születtem) leszek
doktori fokozattal, arany diplomával, nagy egyetemi oktatási múlttal is rendelkezek,
nyugdíjasként egy faluban töltöm életem nagy részét mezőgazdasági munkával,
mely kielégít, jól érzem magam, remélem, hogy tovább is így marad az idő multával.
Örülnék, ha még egy pár nyugodalmas, békés évet adna a kegyes sors is nekem,
amelyekben a családom, a rokonságom és jó barátaim mindig ott lesznek velem.
Erre kérem szüntelen és minden tevékenységemre is a Mindenható Isten áldását
elviselhető legyen tovább is életem, el tudjam fogadni az élet minden változását.
Győr, 2013 Advent
Dr. Tóth József
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Turán járt az Ízőrzők forgatócsoportja
November 28-án láthattuk a Duna Televízióban a Galga mente
legnépesebb településén, városunkban forgatott epizódot, melyben az
Ízőrzők csapata a helyi gasztronómiai különlegességek mellett városunk
látnivalóit, értékeit is bemutatta, és megkülönböztetett figyelmet szentelt a hagyományőrző kézművesek, civil csoportok munkájának.
Lapunk információi szerint a csapat évek óta készült hozzánk.
Messze szállt a híre, hogy mi, turaiak különös gondot fordítunk a
néphagyományok ápolására. A forgató csoport ellátogatott a Falumúzeumba, ahol bepillantást nyertek a régi turai mindennapokba. Seres Sándorné büszkén osztotta meg a nézőkkel,
hogy a díszes kézimunkákat, edényeket, bútorokat, egyéb használati tárgyakat, tehát a Falumúzeum szépen rendben tartott,
gazdag anyagát a város lakossága ajánlotta fel az 1989. október
15-i megnyitóra.
A műsorkészítők nem elsősorban a múltbéli értékeinkre voltak kíváncsiak, hanem a múlt emlékein túl, az abból építkező, élő népművészetre, népi kultúrára. Ellátogattak Szénási
Gábor tamburakészítőhöz, megtekintették a Turai Zsinnyegők
fergeteges néptánc műsorát, meghallgatták az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület dalcsokrát, és Unger Balázs virtuóz cimbalom
játékában is gyönyörködhettek.

A nagy b
„Növessz bajuszt, és ments
meg egy manust!” hangzik a Movember Hungary mozgalom jelmondata. Novemberben minden évben
egyre több férfi dobja el a borotvát
és áll neki arcszőrzete növesztésének. Jó indokkal teszik ezt, hiszen
így hívják fel a figyelmet a férfiakat
érintő rákos megbetegedésekre,
többek között a prosztatarákra és
annak megelőzésére.

Movember azaz moustache (angolul
bajusz)+ november. Ebben a szóban
benne van a kampány veleje; vagyis ha
november, akkor indulhat a nagy bajusznövesztés. Az indok, amiért 2015ben egyre több híresség és magánember
csatlakozik a mozgalomhoz nemcsak
kényelmes az urak számára, de nemes

Természetesen a településre jellemző, sajátos ételeinket is megismerték ezen csoportok segítségével, a hagyományos, tájjellegű ételek készítése terén ugyanazt tapasztalták,
mint a néphagyományoknál: a nyugdíjasok mellett a helyi fiatalok nagy kedvvel, sok új ötlettel fűszerezve szívesen készítik a
régi recepteket. A Nyugdíjas Klub tagjai turai csipedett levest,
tejbe gölődint, hagymás gölődint, valamint házi hájas krémest
készítettek. A Szaratov II. Klub lelkes főzőcsapata pedig turai
parasztos káposztát, fokhagymás nyulat piros krumplival, és egy
főzőversenyen is díjnyertes ételt, sertésragut gombás derelyével főztek az Ízőrzők műsorába.
Híres városunk új oldalát mutatta, hiszen ez alkalommal nem csak népművészeti kincseinket, hanem jellegzetes
ételeinket is megismerhette az ország.

T.A.

juszmustra
gesztus is. A világméretű megmozdulás
kezdete egészen Ausztráliáig nyúlik viszsza. Egy csapat férfi 1999-ben úgy gondolta ezzel a felhívással emlékeznek a
prosztatarákban elhunytakra és adományokat gyűjtenek a férfiak rákos megbetegedéseinek megelőzésére. Azóta ez a
törekvés világméretű kampánnyá nőtte
ki magát olyan híres emberek támogatását magáénak tudva, mint Brad Pitt, Orlando Bloom vagy Johnny Depp. Magyarországon 2009-ben alakult meg a szervezet, melynek alapszabálya, hogy minden
év október 31.-én lecsupaszítják arcukat
az erősebb nem képviselői és egészen
egy hónapig hagyják nőni huszárantennájukat. Természetesen megformázva azt kackiásra, hetykére, bozontosra,
betyárosra vagy bármilyen más formájúra. Ezzel a tettel pedig elismerik, hogy
számukra igenis fontos a saját és más
férfitársuk egészsége, a hölgyeket pedig
arra sarkallják, hogy figyeljenek jobban
párjaikra. Nem véletlen a felhívás, hiszen
évente átlagosan 4500 férfit diagnosztizálnak prosztatarákkal, akik közül 1500an sajnos belehalnak a betegségbe. A
betegség általában az 50-75 év közötti

férfiakat érinti, akik közül leggyakoribb a
60-70 év közötti korosztályban, de ma
már a fiatalabb generáció is érintett lehet
fokozott kockázattal, ha a családban apai
ágon már előfordult ez a kór. A prosztataszűrés azért különösen fontos, mert a betegség korai stádiumban - amikor még
meg lehet gyógyítani - tünetmentes. Általában 50 év felett, panaszmentes állapotban, évente javasolt a prosztatavizsgálat, de akinek a családi kórtörténetében szerepel ez a megbetegedés, már 45
év felett ajánlott évente elmenni prosztataszűrésre. Maga a vizsgált két részből
áll: egy vérvétel, az úgynevezett PSA
(Prosztata Specifikus Antigén) teszt, amely önmagában mintegy 30 százalékos
biztonsággal utalhat daganatos elváltozásra, de jelezhet egyéb prosztatabetegséget is. Pontosabb információt ad a tapintásos vizsgálat, így a két módszer
együttesen hetven százalékra növeli a
korai stádiumban felfedezhető prosztatarák találati biztonságát. A vizsgálat mindössze kb. 10 percet vesz igénybe, érdemes tehát rászánni ezt a kevés időt.
Bajuszban az erő!
Btm (forrrás:www.mentsmanust.hu)
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SPORTHÍREK - LABDARÚGÁS UTÁNPÓTLÁS

Tura VSK hírei
1929

Novemberben minden korosztálynak véget
értek a szabadtéri bajnokságok. Ez a hónap jó eredményeket, szép győzelmeket hozott.
Edzéseinket a téli hónapokban Tóalmáson és Turán
a Nagyiskolában tartjuk. Illetve heti egy alkalommal Galgahévízen edzünk. A legfőbb téli elfoglaltságunk a TTTT Kupa
sorozaton való részvétel lesz.
Mindenkinek nagyon köszönöm az év során
nyújtott segítségét, amelyek révén színvonalasabb
munkavégzésre és több programban való részvételre
nyílt lehetőségünk.

U 11-13
BOZSIK Tornák
5. forduló U11: 2015.11.14. - Gödöllő
Négy szép győzelem volt a nap mérlege (Isaszeg 4-1,
gólok: Ledniczky D. 2, Győri D., Barabás M., Erdőkertes
6-1, gólok: Ledniczky D. 2, Győri D. 2, Pálinlás K., Gliva K.,
FISE 2-1, gólok: Ledniczky D. 2, Dány 5-0, gólok: Barsi
M. 2, Tóth Cs.,Ledniczky D., Győri D.)
Mindenki remekül játszott, de a csapat legjobbjának
Szilágyi Ákos bizonyult. Ledniczky Dani pedig mind a 4
mérkőzésen szerzett gólt.
U13:2015.11.14. - Zsámbok
1 győzelem (Dány 2-1 gólok: Sára P., Vágány B.), 1
döntetlen (Erdőkertes 1-1 gól: Kovács R.), 2 vereség
(Galgahévíz 1-2, gól:Vágány B. FISE 0-1) született ezen a
napon. A csapat legjobb teljesítményt nyújtó játékosa
Petióky István volt.
6. forduló
Valójában ezt a fordulót központilag törölték 2 nappal a
kitűzött nap előtt, de önszerveződés alapján a csapatok
összehoztak egy villámtornát.
U11: 2015.11.21. – Gödöllő
Ez alkalommal negatív lett a mérlegünk. Tura-Mozgás SE
7-1 gólok: Tóth Cs. 4, Ledniczky D., Barsi M., Barabás M.,
Tura-Zsámbok 2-3 gólok: Ledniczky D. 2, Tura -FISE 2-3
gólok: Ledniczky D., Barsi M.
U13: 2015.11.21. - Gödöllő
5 szép győzelmet követően (Erdőkertes 3-1,
Püspökszilágy 2-1, Zsámbok 3-0, Galgahévíz 2-0,
Mozgás SE 2-0) az utolsó mérkőzésen egy öngóllal
vereséget szenvedtünk (FISE 1-2). Kiemelést érdemel
Széles Szeverin szép góljai.

2015.11.14. U11 - Bozsik torna
legjobbja Szilágyi Ákos

2015.11.14. U13 - Bozsik torna
legjobbja Petióky István

Az ünnepek elteltével és az újév kezdetével többen
fogadalmakat teszünk:

“Többet fogok mozogni! Odafigyelek az
étkezésemre! Egészségesebben fogok élni!"

Tedd meg az első lépést és csatlakozz
a turai ZUMBA csoporthoz!
A ZUMBA vérpezsdítő, minden testrészt megmozgató, latin és
egyéb tánclépésekkel tarkított fitnesz program. Ha nem szereted a
monoton edzéseket, vagy a televízió előtt mozogni, itt helyed!
Égessünk zsírt táncolva és szórakozva!

Januárban próbáld ki
az első alkalmat INGYEN!
Órák minden HÉTFŐN 19:00-tól
a helyi művelődési házban.
Sok szeretettel várok mindenkit!
Ilkó-Tóth Andrea

U 14
7.forduló 2015.11.17.
Nagykáta - Tura 2-2 (2-1) Góllövők: Baranyi L, Vágány B.
A mérkőzés előtt ellenfelünk volt a listavezető, mi pedig a
sereghajtók. Ennek tükrében nagy siker a döntetlen.
8.forduló 2015. 11.23. Galgahévíz
Tura - Törökbálint LASE 6-1 (4-0) góllövők: Baranyi L. 4,
Kékesi G., Tóth M. T.
A Galgahévízen villanyfényben megrendezett mérkőzésen
magabiztos győzelmet arattunk.
A fenti, két utolsó sikeres mérkőzésünknek köszönhetően a
6. helyen várjuk a tavaszi folytatást.

U 16
11. forduló 2015.11.15. Vácszentlászló
Tura - Kistarcsa 2-1 (2-0) góllövők: Rajzinger Á.,
Szabadka J.
Vissza akartunk vágni a Kistarcsán elszenvedett nagy
zakóért, ezért mindenki nagyon motivált volt. Szép
győzelem lett a vége.
12.forduló 2015.11.22.
Tura - Vác Deákvár 3-0 (2-0) góllövők: Kékesi G., Braun
Á., Szabadka J.
Hosszú idő után végre Turán játszhattunk!!! Ezen a
meccsen is volt miért törlesztenünk és ezt magabiztosan
meg is tettük.
13.forduló 2015.11.28.
UFC Gyömrő - Tura 1-1 (0-1) góllövő: Szabadka J.
Győzelemben reménykedtünk, de ehhez nem volt meg a
megfelelő koncentráció, ezért is maradt ki az 5 ordító nagy
helyzetünk. Kár az elhullajtott pontokért.
A 13. fordulót követően a 4. helyen állunk és
látótávolságban maradt a 3. hely.
Tóth M. Imre
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Szabó Zoltán
Kuthi Balázs
Takács Pál
Téglás Mátyás
Tóth Máté
Virganc Roland
Pásztor Zoltán
Tóth Dániel
Burda Barna
Kapitz Dominik

1:0
0,5:0,5
0,5:0,5
1:0
0:1
0:1
1:0
0,5:0,5
1:0
1:0

SPORTHÍREK

A harmadik
fordulóban is
győzelem

Az elmúlt alkalommal említettük, hogy a szigetszentmiklósiak ellen elégedettek lennénk egy döntetlen végeredménnyel. Ehhez képest a tíztáblás csapatbajnokság 3. fordulóján idegenben 5 táblán
nyertünk, három remi született, s csupán 2 táblán vesztettünk. Így alakult ki a 6,5:3,5 végeredmény javunkra, amit
álmunkban sem gondoltunk volna. Burda Barna a 9-es táblán
tüneményes királyszárnyi „lerohanással” nyert az első órában. Kihagyott ugyan egy feladványszerű háromlépéses
mattot, miután úgy zúdult nehéztisztjeivel az ellenfél királyára, hogy rövidesen kapitulált az ellenfél. Egy ilyen látványos parti mindig jó hatással van a csapat többi tagjára is, így
Kapitz Dominik és Pásztor Zoltán is korán átvette a kezdeményezést, minek következtében anyagot nyertek a középjátékban, ahonnan már könnyedén szállították a teljes pontot. A fiatal Szabó Zoltán az első táblán óriási csatát vívott
sokkal rutinosabb ellenfelével, és a nagy adok-kapok küzdelemben kétgyalogelőnyös végjáték alakult javunkra, amit
Zoli finom bástya végjátékkal érvényesített. Ezzel meglett a
negyedik győzelmünk is. Aztán Téglás Matyi a szintén előnyös
állását megnyerte, ugyanis a kölcsönös időzavaros kapkodásban az ellenfél elfogyasztotta teljes játékidejét, így
azonnal veszített. Ez volt az ötödik győzelmünk, és három
táblán még zajlott a küzdelem. A harmadik táblán korán
leegyszerűsödött az állás, Takács Pali biztos kézzel tartotta a
döntetlent. A második táblán viszont kiélezett küzdelem
zajlott, s inkább Kuthi Balázsnál volt a kis előny, sajnos az
eközben részünkről ajánlott döntetlent sietve elfogadta az
ellenfél. Végül Tóth Dani türelmes „bűvészmutatványa” hozta
meg a harmadik remit egy számunkra teljesen reménytelen
állásban. Így nemcsak az öt győzelemhez, de a három remihez is gratulálnunk illik. Szép csapatgyőzelem volt.
Három egymást követő hétvégén zajlott le a sakk
diákolimpiai Pest megyei döntője. A versenysorozatnak az
Aszódi Evangélikus Gimnázium adott otthont. Minden korcsoportban az első két helyezett jutott az országos döntőbe,
melynek várható időpontja a jövő év márciusának egyik
hétvégéje. Kilenc galgavidéki versenyző játszhat az országos
döntőn, köztük három turai versenyző. Az 1. korcsoport ezüstérmese Szilágyi Dóra, valamint az 5. korcsoport két győztese,
Steyer Ferenc az értékszám nélkülieknél, és Téglás Mátyás az
értékszámosoknál fogják képviselni saját iskolájukat az
országos döntőn. Szereplésükhöz sok sikert kívánunk!
tóthmáté

Újra elindult Turán
A KÉZILABDÁZÁS!
A városnapi rendezvény keretében megrendezésre
kerülő Kézilabda gála indította el azt a gondolatot, hogy a
nagy múltú turai kézilabdázást újra kell szervezni a városban.
Bízva abban, hogy sokan megragadják az alkalmat és jelentkeznek a versenyszerű sportolásra.
Ennek megvalósításaképpen, ünnepélyes keretek
között Szendrei Ferenc polgármester úr 2015. november 17én újára indította a turai kézilabdázást. Megnyitó beszédében
kitért arra, hogy a mai életben nagy szerepe van a sportolásnak, és ezért a város vezetősége egy új Sportegyesület létrehozását határozta el. Az új Sportegyesületben többek között
helyet kap a torna, kézilabda, sakk és lovas szakosztály. Az
egyesület alapításához szükséges dokumentumok előkészítés alatt állnak. Polgármester úr beszédében kitért arra,
hogy ma már a településnek nagyon fontos egy sportcsarnok
építése. A Képviselő-testület már döntött a tervező cégről.
Hamarosan, a források felkutatása után elindulhat a kivitelezés is.
Benke Sándor, felkért szervező bemutatta a jelenlevőknek azon személyeket, akik az alakuló szakosztály vezetésében részt vesznek: Vandornyikné Sára Ilona, Győri Józsefné, Tóth József, Liszkai József. Ismertetésre került, hogy a
helyi médiában, illetve szórólapon és plakátokon meghirdetett toborzóra a Junior leány kategóriában 11 fő, a női Senior
33+ kategóriában 14 fő, a női Senior 45+ kategóriában 4 fő, a
férfi Senior 35+ kategóriában 3 fő, míg a felnőtt férfi kategóriában 2 fő jelentkezett, érdeklődött. A jelentkezők számából kitűnt, hogy a női Junior és a női Senior 33+ kategóriában
el lehet kezdeni az edzéseket.
Mindkét korosztály a tóalmási sportcsarnokban edz
a téli hónapokban. Az utazás kisbusszal történik. Az edzésidő
másfél óra, melyeket Acsai László szakedző és munkatársai
vezetnek. Nagyon jó hangulatú és színvonalú edzéseken vannak túl a játékosok. Jelenleg a felkészülés, a technika elsajátítása, az erőnlétszerzés a cél. Szeretnék, ha mindenki megismerné a kézilabdázás örömét, hogy a későbbiekben teremtorna keretében megmérethessék magukat.
Az új egyesület és kézilabda szakosztály hivatalos
létrejötte után, nyílik meg a lehetőség arra, hogy a csapatokat bajnokságba nevezzék. Remélhetőleg a következő bajnoki évadban már mérkőzéseken szerepelhetnek a játékosok.
BA
Az alakuló kézilabda szakosztály továbbra is várja
azon kézilabdát szerető és kedvelő junior (14 évtől
20 évig) és a 33+ Senior korúakat, de a férfiakat is,
akik szívesen kézilabdáznának versenyszerűen!
Jelentkezni a turaikezilabda@gmail.com e-mail
címen lehet.
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SZOLGÁLTATÁSOK

PROGRAMAJÁNLÓ
BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ
ÉS KÖNYVTÁR
KEREKÍTŐ
Tippentő, bábos torna,
hangszerjáték, népi
hangszerek, népi ölbeli
játékok, népdalok, jeles napi
foglalkozások

ÉVZÁRÓ GÁLAMŰSOR

Helyszín: Bartók Béla Műv. Ház és Könyvtár, Tura
Időpont: december 18., péntek 10:00
Foglakozásvezető: Kovács Zoltánné Lajos Kriszta okleveles kerekítő várja a babákat, mamákat/papákat.
Részvételi díj: 700 Ft/baba-szülő
A 2016. évi január-februári kerekítők időpontjai:
január 15., péntek 10:00
február 19., péntek 10:00

DEMÉNY ÉTTEREM
Évzáró Rock buli a Blues Company-val és a GPS
zenekarral
Időpont: December 28.

Cimbaliband koncert
Időpont: December 29.

Szilveszteri bál Csoresszal, latin tánc, tűzijáték,
korlátlan étel-ital
Időpont: December 31.

CSŰRDÖNGÖLŐ ALKOTÓ- ÉS
RENDEZVÉNYHÁZ
Újév köszöntő – Kézműves foglalkozás,
mesemondás, gyermek és felnőtt táncház
Időpont: 2016. Január 9.

Tura Város Önkormányzata sok szeretettel
meghívja közművelődési intézményének
hagyományos évzáró műsorára.
Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár
Időpont: 2015. DECEMBER 20., VASÁRNAP 15 ÓRA

PROGRAM:
LUKÁCS PÉTER VIDEÓKALENDÁRIUMA a 2015-ös év
kulturális eseményeiből
CSILLA FOTÓ KIÁLLÍTÁSA a 2015-ös év kulturális
eseményeiből
GÁLAMŰSOR KÉT RÉSZBEN, MŰSOROS KÖZREMŰKÖDŐK:
·
Ovis népi gyermekjáték csoport
(vezetők: Dolányi Anna és Mészáros Petra)
·
Turai népzenész növendékek
(vezető: Unger Balázs)
·
Viganó AMI turai néptánc tagozata (vezetők:
Dudás Dániel és Dudásné Mosóczi Lívia)
·
Zsinnyegő Néptáncegyüttes (vezetők Szokolik
Szabolcs és Szokolik Melinda)
·
Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület népdalköre
(vezető: Marinka Sándorné)
·
Világi Női Kórus (vezető: Sándor-Kis Anita)
·
Turai Komédiások (vezető: Diligens Károlyné)
·
Turai zumba csoport (vezető: Baranyi Andrea)
Belépődíj: önkéntes felajánlás szerint az intézmény javára.

December a

MINDENKI KARÁCSONYA

A turai könyvtárban

Tura Város Önkormányzata tisztelettel és
szeretettel várja Tura lakosait közös ünnepi
hangolódásra!

Lejárt kölcsönzési idejű könyv van Önnél?
Elfelejtette visszahozni?
Tart az esetleges büntetéstől?
Ez év utolsó hónapjában
büntetés és késedelmi díj fizetése nélkül
hozhatja vissza az Önnél levő, lejárt kölcsönzési
idejű könyveket a turai könyvtárba!
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár
2194 Tura, Bartók Béla tér 3.

Az akció 2015. december 1-től 22-ig tart.

A könyvtár

december 23-tól január 4-ig
zárva tart.
Nyitás: 2016. január 4-én 13 órakor
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendôt kívánunk!

Helyszín: Főtér - Zenepavilon
Időpont: 2015. DECEMBER 20., VASÁRNAP 18 ÓRA

PROGRAM:
SZENDREI FERENC, Tura Város Polgármestere ünnepi
gondolatai
PALYA JÁNOS római katolikus plébános karácsonyi
elmélkedése és közös imavezetése
TURAI BETLEHEMES - közreműködnek:
Magyarok Nagyasszonya Templomi Kórus
Zsinnyegő Néptáncegyüttes
LÉZERES FÉNYSUGÁR JÁTÉK TÁNCCAL
jazzbalett, hip-hop, keringő
Karácsonyi jókívánságok,
forró tea, forralt bor, szaloncukor kínálás

Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!
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SZOLGÁLTATÁSOK

TÁNCBA HÍVÓ!

A Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület ismét
nagy örömmel rendezi meg a már hosszú idő óta
hagyománnyá vált

BATYUSBÁL

A turai

Többsincs Óvoda és Bölcsôde
szülői munkaközössége és dolgozói

2016. január 29-én 15:30-tól

TÁNCHÁZI MULATSÁGRA
várnak a turai Bartók Béla Műv.Ház és Könyvtárba
kicsiket, nagyokat, mindenkit, aki
szereti a táncot, a játékot, a zenét.
A talpalávalót a TARSOLY zenekar húzza.
A büfét a szülők szolgáltatják.
Zsákbamacska kapható!
Belépő: 700 Ft családonként (2 felnőtt és a gyerekek)
Támogatói jegy: 1000 Ft
Egyéni belépő: 500 Ft
A rendezvény bevételét a szervezők
az Összefogás Óvodásainkért Alapítvány javára fordítják!

Szeretettel várunk mindenkit!
Összefogás Óvodásainkért Közhasznú Alapítvány
2194 Tura, Dózsa György u. 2.
Adószám: 18704259-1-13
Számlaszám: 65900107-13028312

-t,
melyet ez alkalommal is az 5. születésnapját ünneplő
Turai Zsinnyegő Táncegyüttes gálaműsora teszi
még színesebbé. A kizárólag erre az eseményre készült új műsor összeállítás színvonalát a Zagyva
Banda közreműködése is garantálja. A batyus bálon a
mulatsághoz két zenekar szolgáltatja majd a talp alá
valót.

FEBRUÁR 6-ÁN

A
megrendezésre kerülő programra a belépőjegyek januártól már előre megvásárolhatók lesznek a Bartók
Béla Művelődési Ház és Könyvtárban és a Sára Ferenc
Hagyományőrző Egyesületnél. Eseményeink plakátokon és a Facebook-on is követhetők lesznek.
Ezúton szeretnénk megköszönni Mindenkinek, aki egész évben támogatta munkánkat és részt
vett a programjainkon, s reméljük, az új esztendőben
is hasonlóan színvonalas eseményekkel örvendeztethetjük meg a folklór iránt érdeklődőket.

Mindenkit szeretettel
hívunk és várunk
programjainkra!
Szokolik Szabolcs és a Sára Ferenc
Hagyományőrző Egyesület
elnöksége
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Turai Hírlap

2015/10
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TÖRD A FEJED!
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VÍZSZINTES 1. Cserélget, váltogat. 7. 3,14… 9. 100 éve, 1915.
december 15-én született a franci sanzon királynője (+1963).
10. Héber eredetű női név (szept. 2.) 12. Zokog. 13. Fásult, beletörődött. 16. 100 éve, 1915. december 12-én született Oscardíjas amerikai színész és énekes (Frank, +1998). 19. Sugár. 20.
Fészer, csűr. 21. Országos Meteorológiai Intézet. 22. Termékeink
ellenértékei. 24. Spanyol, osztrák autójel. 25. Íme. 26. Verne Gyula
családneve kiejtve. 29. Nitrogén. 30. Első osztályú hazai bajnokság
röv. 31. . Babits fordításkötete Bécsben jelent meg 1921-ben. 32.
Albert … 100 éve, 1915. december 2-án tette közzé relativitáselméletét.
FÜGGŐLEGES 1. 200 éve, 1815. december 13-án született a
magyar nőnevelés úttörője (+1985). 2. Jemeni kikötőváros. 3.
Mint a 12. sor. 4. Ismétlődő, idegen szóval. 5. Osztrák, portugál,
kambodzsai, vatikáni autójel. 6. … Fáil = Végzet Köve, az ír királyok
koronázóköve v. becézett női név. 7. Országgyűlési. 8. Ifjú. 11. 100
éve, 1915. december 15-én született Kossuth-díjas költő (László,
+1986). 14. Mélyedés au út mellett. 15. Itt kötötték meg Magyarországgal a diktált békét az I. világháború után. 17. Szamárbeszéd (!) 18. Tétel, dogma. 23. Rab …; Jókai regénye. 27. Tud, ismer
(+'). 28. –re párja. 31. Kezdődik az est (!) 33. Spanyol autójel.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Beküldendő a V9, V16, V32 és az F1 sorok megfejtése.
A megfejtéseket postai úton a szerkesztőség címére, vagy a
Művelődési Ház postaládájába várjuk január 27-ig.
Novemberi rejtvényünk helyes megfejtése: V2. A csók, V16.
Nyelvész, V24. Boole, V37. Ádám, F2. A gondolkodó, F19. Éva.

Segélyhívó: 112
Tura Járőrszolgálat: 06 30 678 7309
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
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
Kommunál Kft. (Szennyvíztisztító telep) 06 28 467 790
Bartók Béla Művelődési Ház: 06 28 580 581
Turai Római Katolikus Plébánia: 06 28 632 615
ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Fiókiroda
2194, Tura, Rákóczi út 119.
h
h
Nyitva tartás: kedd 14-18 , szerda 8-12

HIRDESSEN A TURAI HÍRLAPBAN!
1/1 oldal
1/2 oldal
1/4 oldal

34 500 Ft
17 250 Ft
8 625 Ft

1/6 oldal
6 000 Ft
1/8 oldal
4 800 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 szerencsés nyertes: Tóthné Borbély Judit (Tura,
Vácszentlászlói út 48.) Gratulálunk! Nyereménye a Kék
Páfrány Virágbolt (Fő tér) 2500 Ft értékű vásárlási
utalványa. A nyerményt az értesítést követően személyesen
veheti át a Bartók Béla Művelődési Házban.

APRÓHIRDETÉS
JUDIT GYÓGY-MASSZŐR! Ha zavaró nyak-, fej-, derék-,
reumatikus-, ízületi fájdalom, porckopás/ok/ kínozza!?
Terápiás gyógymasszázst, gyógyiszapkezelést, lávaköves kezelést alkalmazok! Legyen Bizalommal!
Bejelentkezés:06-20-92-90-118
gulyasjudit2007@gmail.com
BÉKÉS BOLDOG ÜNNEPEKET!
SZILKA SZALON TURAI ÜZLETÉBEN KAPHATÓ:
méteráru, rövidáru, lakástextil, függöny, karnis, asztalterítők, angin, ágyneműhuzat és még sok minden.
Szeretettel várunk mindenkit: Szilvi és Kati a Templom
köz 10-ben. Telefon:30-213-9029
LAPZÁRTA: JANUÁR 27.
KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: FEBRUÁR MÁSODIK HETÉBEN
A megjelenés napja a lap internetes változatának felkerülése
a www.tura.hu honlapra.

KÖZÉLETI HAVILAP
Felelős kiadó: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár
Levélcím: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár, 2194 Tura, Bartók tér 3.
Telefon: 06-28/580-581 vagy 06-30/638-4603
Felelős szerkesztő: Tóth Anita
Szerkesztőségi tagok: Boda-Tóth Mária, Farkas Ákos, Szénási József
Tördelés: 2D Grafikai Stúdió
E-mail: turaihirlap@tura.hu, info@2d-studio.hu, bartok.kultura@gmail.com
Nytsz: B/BHF/567/P/91
Készült 2900 példányban a Genecorg Kft. nyomdaüzemében Mogyoródon
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
Nyomtatott változat: ISSN 2061-4063, Online változat: ISSN 2061-4071
www.tura.hu

