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15:30 ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

15:30 VÉRHARMAT

SZENDREI FERENC POLGÁRMESTER
ÜNNEPI BESZÉDE

Helyszín:  Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár

Program:

A Jelen Teátrum 1956-os zenés emlék-
műsora
Összeállította: Krizsik Alfonz
Fellépnek: Dóka Andrea, Szinovál Gyula, Krizsik 
Alfonz
Versek és idézetek Nagy László, Hruscsov, Ady 
Endre, Tollas Tibor, Illyés Gyula, Albert Camus, 
József Attila tollából

Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek

S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.

(Ady Endre: A tűz csiholója – részlet)

Tisztelt Ünneplő Turai Polgárok!

Tura Város Önkormányzata
közös megemlékezésre hívja polgárait

az 1956-OS  FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
ÜNNEPÉN

Azt követően 

a templomkertben felállított 
kopjafánál, majd az Őszirózsa Idősek 
Otthonában elhelyezett
Dr. Király János emléktáblánál

az '56-os hősök tiszteletére a turai római 
katolikus templomban
Celebrálja: Palya János plébános

FÁKLYÁS FELVONULÁS, 
KOSZORÚZÁS

18:00  SZENTMISE

Legyen méltó közös ünnepünk!

2017. OKTÓBER 23.-án, hétfőn

A SZENT MARGIT KARITÁSZ CSOPORT

ÉV VÉGI ADOMÁNYGYŰJTÉSI AKCIÓI

DIÓFA ÉS GESZTENYEFA

LEVELEINEK ELSZÁLLÍTÁSA
ÁLTALÁNOS ISKOLÁS MÉRFÖLDKÖVEK

„PEST MEGYE SZERETLEK!” SÜRGŐS?
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Összefoglaló a Képviselő-testület üléseiről

2017. szeptember 11-i, soron kívüli ülés
Az ülésen jelen volt: 8 fő

A soron kívüli ülésen a Képviselő-testület módosította az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát: a ren-
delet továbbra is úgy rendelkezik, hogy helyi népszavazást a 
turai választópolgárok 25%-a kezdeményezhet, ugyanakkor 
hatályon kívül helyezte a Képviselő-testület azon eljárási 
szabályokat, melyeket a népszavazás kezdeményezéséről, 
valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény tartalmaz.

A Képviselő-testület megszüntette a turai 2371. 
helyrajzi számú (természetben Tura, Rozgonyi u.6.) szám 
alatti ingatlanon álló lakóépület helyi védettségét.

A Képviselő-testület kiegészítette a Bartók Béla Mű-
velődési Ház és Könyvtár teremhasználati díjainak jogcí-
meit: választási kampánygyűlések, lakossági fórumok te-
remhasználati díja bruttó 30.000 Ft/alkalom.

2017. szeptember 28-i, soros ülés
Az ülésen jelen volt: 9 fő 

A Képviselő-testület a lejárt határidejű Képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztató 
elfogadása után döntött a város 2017. évi költségvetéséről és 
a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 
1/2017. (I.20.) számú rendelete módosításáról: az egyedi tá-
mogatásokra vonatkozó eredeti 13 millió forintos előirány-
zatot 100.000 Ft-al megemelte.

A Képviselő-testület döntött a DentoGál Kft. (2173 
Kartal, Bocskay u. 11.) képviseletében eljáró dr. Gál József 
Miklós ajánlatáról, mely szerint Tura város lakossága számá-
ra fogorvosi ügyeletet biztosít, 6 Ft/lakos/hó szolgáltatási díj 
ellenében. A fogorvosi ügyelet munkanapokon, hétvégén, 
munkaszüneti és ünnepnapokon is fogadja Tura város fogor-
vosi ellátásra szoruló betegeit. A kartali fogorvosi ügye-
leti ellátás előreláthatóan 2017. november 1. napjától 
működik 2173. Kartal, Mártírok útja 10. szám alatt az 
alábbiak szerint:

hétfő 18:00-tól másnap 10:00-ig
kedd 18:00-tól másnap 10:00-ig
szerda 18:00-tól másnap 08:00-ig 
csütörtök 15:00-tól másnap 08:00-ig
péntek 19:00-tól másnap 24:00-ig
szombat 00:00-tól másnap 24:00-ig
vasárnap 00:00-tól másnap 10:00-ig

Jóváhagyta a Képviselő-testület a Többsincs Óvoda 
és Bölcsőde beszámolóját.

A Képviselő-testület tárgyalta Sára Sándor a Nem-
zet Művésze, Kossuth-díjas film-operatőr és rendező Pest 
megye és Tura díszpolgára társalapítói felajánlását. Sára 
Sándor „Feldobott kő” elnevezéssel közhasznú alapítvány 
létrehozását tervezi a Galga-mentén született, művészeti te-
rületeken tanulni vágyó tehetséges fiatalok erkölcsi és anya-
gi támogatására. Ezen alapítvány létrehozásához, társala-
pítóként Tura Város Képviselő-testülete 500.000 Ft társala-
pítói hozzájárulásról döntött, és a létrehozni tervezett alapít-
vány kuratóriumába Tóth Istvánt, Tura volt polgármesterét 
választotta meg. Sára Sándor kérésének megfelelően szülői 
házának helyi védettség alá helyezéséről is döntött a Tes-
tület, mely a leendő alapítvány székhelyéül szolgál.

A Képviselő-testület  döntött  a Polgármesteri Hiva-
tal alapító okiratának módosításáról, a Hevesy Gy. u. 1. szám 
alatti iskolai főzőkonyha telephelyként való feltüntetéséről.

A Képviselő-testület támogató nyilatkozatot adott ki 
a Galgamenti Művészek Egyesülete (Tura, Zsámboki út 50.) 
kérelmére, az egyesület által benyújtott közművelődési tevé-
kenységre irányuló pályázaton történő eredményes részvé-
tel érdekében.

Tura,2017.október 5.

Összeállította: Dolányi Róbertné jegyző

A Nedves és Intim hulladékból a gyűjtési napon csak egy darab 
110 l-es hulladékgyűjtő edényzet kerül elszállításra. 

 Ez a t 
jelenti, hogy megvárjuk, amíg eljön az első nagyobb fagy és a 
gyűjtési napon külön, egy 110 l-es zsákba kihelyezve csak a z
diófa, gesztenyefa levelét tartalmazó zsákot szállítjuk el. A 
háztartási hulladékkal kevert diófa- és gesztenyefalevél nem 
kerül elszállításra. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatták, 
hogy ez az időpont októberben, novemberben esedékes. A két 
hónapban négy alkalommal szállítjuk el a hulladékokat 
ingatlanonként 4 db. 110 l-es zsák + 1db. nedves és intim 
hulladék edényzete. Más időpontban sajnos nem áll módunkban 
elszállítani a zsákokat a hulladékgyűjtő edényzet mellől. 

Ha még 
mindig marad a lehullott falevélből, akkor telephelyünkre lehet 
elszállítani és átadni nyitvatartási időben.

A diófa, 
gesztenyefa levelét idényjelleggel „Akció” keretében 
szállítjuk el a Nedves és Intim hulladékkal együtt.

A 
gyűjtési időpontok: 2017. év , 43; 45; 47; 49 hete. 

TÁJÉKOZTATÁS KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA 
BEJELENTÉSÉRŐL

Tura Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a 
város területén észlelt közvilágítási hibát közvetlenül az 
ÉMÁSZ felé az alábbi telefonszámon jelenthetik be:

ÉMÁSZ hibabejelentő: 06-80-42-43-44

A hibabejelentést a helyi tarifával hívható 06-80-42-43-44-es 
kék számon az ÉMÁSZ telefonos ügyfélszolgálata a hét 
minden napján, egész nap fogadja. 

FELHÍVÁS

október 26-tól 
november 11-ig

A kiadás időpontja:
Hétfőtől-szerdáig nincs kiadás egyik héten sem!

Csütörtöki és pénteki napokon 7-14 óráig 

A Galgamenti Mezőgazdasági Kft. ügyvezetése 
értesíti a földtulajdonosokat, hogy mivel az elmúlt évek 
során folyamatosan csökkent a földhaszonbérleti díj el-
számoláskor a terményvásárlás, ezért az ügyvezetés csök-
kenti és jelen hirdetményben szabályozza a kiadási napok 
számát. Így földbérleti díj elszámolást 

 a társaság Feketei telepén végzi, mely-
nek keretében lehetőség van szemes kukorica vásárlásra.

2017. november 4-én és 11-én,
szombaton 7-11 óráig

Kiadási napok tehát:
okt. 26, 27, nov. 2, 3, 4, 9, 10, 11

ügyvezetés

Tartós élelmiszer gyűjtés

a Coop ABC-ben (körforgalomnál)
November 17-18-án,

a templomban
November 20 - december 03-ig

December elejétől újra indul
az évek óta sikeres

„cipősdoboznyi szeretet” akció is.

(liszt, cukor, rizs, olaj , zsír, konzerv, tészta, édesség,
és minden egyéb elálló élelem,

ami karácsonyra adható a rászoruló családoknak)

(
kihelyezett asztalnál. Jön a tél, közelednek az ünnepek, gondoljunk a 

szegényebb családokra. )

A részletek hamarosan olvashatóak lesznek a kihelyezett plakátokon, 
illetve a Turai hírlap következő számában. 

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

Szent Margit karitász csoport, Tura

Az adományok elhelyezhetők szentmisék előtt, hátul az erre a célra 

a Szent Margit Karitász Csoport
év végi adománygyűjtési akciói

A fák sok szempontból értékes segítőtársnak 
bizonyulnak szennyezett és zajos világunk megtisztí-
tásában. különösen városokban és forgalmas utak mentén 
van kiemelkedő szerepük. A fa lombja nagy mennyiségű 
szennyező anyagot képes kiszűrni a levegőből. A nehézfémek-
kel, olajszármazékokkal stb. terhelt porszemek megülnek a le-
veleken, amelyeket az eső időnként lemos, így a leveleket újra 
alkalmassá teszi a feladat ellátására. Több fára és jóval alacso-
nyabb szén-dioxid kibocsátásra lenne szükség, ha javítani sze-
retnénk a helyzeten.

Szelektív Kft.

Diófa és gesztenyefa leveleinek elszállítása

ÁLLÁS LEHETŐSÉG!

Erőgép (traktor) vezető

Mezőgazdasági gépszerelő

Tehergépkocsi szerelő

Lakatos

Tehergépkocsi vezető

A Galgamenti Mezőgazdasági Kft. turai munkavégzési 
helyre munkatársakat keres az alábbi munkakörökre:

·

·

·

·

·

Elvárások: szakirányú végzettség, legalább 5 éves szakmai 
gyakorlat.
Amit nyújtunk: versenyképes fizetés, stabil, megbízható 
munkahely, cafeteria

Jelentkezését (önéletrajz + bizonyítványok máso-
lata) a  címre vagy a 2194 Tura, 
Régi Vásártér 6/A címre várjuk.

További információ 28/580-205 telefonszámon, 
munkaidőben.

galgaszovber@invitel.hu

Szeptember 8-10-ig került megrendezésre a X. 
Szent Imre-találkozó, mely alkalmon részt vett minden 
Árpád-házi Szent Imre nevét viselő, magyar ajkú tele-
pülés és Csíkszentimre testvértelepülései.

Három ország, tizennégy településének küldöttsé-
gét várták a szervezők. Tura is hivatalos volt a rendezvényre, 
mint testvértelepülés. Városunkat Jenei Csabáné, Kálna 
Tibor, Farkas Ákos és Tóth Anita képviselték. 

A találkozót 2007-ben kezdeményezte Lezsák Sán-
dor országgyűlési képviselő, amit azóta minden évben meg-
tartanak. Idén Csíkszentimre polgármestere Kencse Előd, a 
helyi önkormányzat és számos önkéntes segítségével szer-
vezte meg a találkozót. Városunk küldöttségének tagjait 
ezen három nap alatt számos program várta. A péntek délu-
tán megérkező delegáció, részt vett a Csíki Sörmanufaktú-
rában rendezett gyárlátogatással egybekötött kóstolón, 
majd az azt követő zenés vacsorán. Szombaton tartották a II. 
Alcsíki Folkfesztet, melynek célja, hogy a környékbeli hagyo-
mányőrzéssel és ezen belül főleg néptánccal foglalkozó 
csoportok megmutassák magukat. Emellett számos, a nép-
hagyománnyal kapcsolatos programok, bemutatók és foglal-
kozások várták a több mint ötszáz látogatót. Aki estig 
maradt, koncerteket hallgathatott. Vasárnap fél tizenegytől 
a küldöttségek ünnepi szentmisén vettek részt. Délben a köz-
ségházáznál megemlékeztek a Szent Imre-találkozó múlt-
járól és a települések küldöttségei valamint a helyi szerve-
zetek megkoszorúzták Szent Imre szobrát. A Csíkszentimrei 
Zöld Fák fúvós zenekar méltó zenét szolgáltatott az 
ünnepséghez. Ezt követően közös ebéddel búcsúztatták el a 
vendégeket.

A turai delegáció köszönetet mond Bodó Mihálynak 
és feleségének, hogy erre a néhány napra befogadta a kül-
döttség tagjait és gondoskodott arról, hogy sem éhen, sem 
szomjan nem maradtak. 

Farkas Ákos

Csíkszentimrén
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Összefoglaló a Képviselő-testület üléseiről

2017. szeptember 11-i, soron kívüli ülés
Az ülésen jelen volt: 8 fő

A soron kívüli ülésen a Képviselő-testület módosította az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát: a ren-
delet továbbra is úgy rendelkezik, hogy helyi népszavazást a 
turai választópolgárok 25%-a kezdeményezhet, ugyanakkor 
hatályon kívül helyezte a Képviselő-testület azon eljárási 
szabályokat, melyeket a népszavazás kezdeményezéséről, 
valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény tartalmaz.

A Képviselő-testület megszüntette a turai 2371. 
helyrajzi számú (természetben Tura, Rozgonyi u.6.) szám 
alatti ingatlanon álló lakóépület helyi védettségét.

A Képviselő-testület kiegészítette a Bartók Béla Mű-
velődési Ház és Könyvtár teremhasználati díjainak jogcí-
meit: választási kampánygyűlések, lakossági fórumok te-
remhasználati díja bruttó 30.000 Ft/alkalom.

2017. szeptember 28-i, soros ülés
Az ülésen jelen volt: 9 fő 

A Képviselő-testület a lejárt határidejű Képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztató 
elfogadása után döntött a város 2017. évi költségvetéséről és 
a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 
1/2017. (I.20.) számú rendelete módosításáról: az egyedi tá-
mogatásokra vonatkozó eredeti 13 millió forintos előirány-
zatot 100.000 Ft-al megemelte.

A Képviselő-testület döntött a DentoGál Kft. (2173 
Kartal, Bocskay u. 11.) képviseletében eljáró dr. Gál József 
Miklós ajánlatáról, mely szerint Tura város lakossága számá-
ra fogorvosi ügyeletet biztosít, 6 Ft/lakos/hó szolgáltatási díj 
ellenében. A fogorvosi ügyelet munkanapokon, hétvégén, 
munkaszüneti és ünnepnapokon is fogadja Tura város fogor-
vosi ellátásra szoruló betegeit. A kartali fogorvosi ügye-
leti ellátás előreláthatóan 2017. november 1. napjától 
működik 2173. Kartal, Mártírok útja 10. szám alatt az 
alábbiak szerint:

hétfő 18:00-tól másnap 10:00-ig
kedd 18:00-tól másnap 10:00-ig
szerda 18:00-tól másnap 08:00-ig 
csütörtök 15:00-tól másnap 08:00-ig
péntek 19:00-tól másnap 24:00-ig
szombat 00:00-tól másnap 24:00-ig
vasárnap 00:00-tól másnap 10:00-ig

Jóváhagyta a Képviselő-testület a Többsincs Óvoda 
és Bölcsőde beszámolóját.

A Képviselő-testület tárgyalta Sára Sándor a Nem-
zet Művésze, Kossuth-díjas film-operatőr és rendező Pest 
megye és Tura díszpolgára társalapítói felajánlását. Sára 
Sándor „Feldobott kő” elnevezéssel közhasznú alapítvány 
létrehozását tervezi a Galga-mentén született, művészeti te-
rületeken tanulni vágyó tehetséges fiatalok erkölcsi és anya-
gi támogatására. Ezen alapítvány létrehozásához, társala-
pítóként Tura Város Képviselő-testülete 500.000 Ft társala-
pítói hozzájárulásról döntött, és a létrehozni tervezett alapít-
vány kuratóriumába Tóth Istvánt, Tura volt polgármesterét 
választotta meg. Sára Sándor kérésének megfelelően szülői 
házának helyi védettség alá helyezéséről is döntött a Tes-
tület, mely a leendő alapítvány székhelyéül szolgál.

A Képviselő-testület  döntött  a Polgármesteri Hiva-
tal alapító okiratának módosításáról, a Hevesy Gy. u. 1. szám 
alatti iskolai főzőkonyha telephelyként való feltüntetéséről.

A Képviselő-testület támogató nyilatkozatot adott ki 
a Galgamenti Művészek Egyesülete (Tura, Zsámboki út 50.) 
kérelmére, az egyesület által benyújtott közművelődési tevé-
kenységre irányuló pályázaton történő eredményes részvé-
tel érdekében.

Tura,2017.október 5.

Összeállította: Dolányi Róbertné jegyző

A Nedves és Intim hulladékból a gyűjtési napon csak egy darab 
110 l-es hulladékgyűjtő edényzet kerül elszállításra. 

 Ez a t 
jelenti, hogy megvárjuk, amíg eljön az első nagyobb fagy és a 
gyűjtési napon külön, egy 110 l-es zsákba kihelyezve csak a z
diófa, gesztenyefa levelét tartalmazó zsákot szállítjuk el. A 
háztartási hulladékkal kevert diófa- és gesztenyefalevél nem 
kerül elszállításra. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatták, 
hogy ez az időpont októberben, novemberben esedékes. A két 
hónapban négy alkalommal szállítjuk el a hulladékokat 
ingatlanonként 4 db. 110 l-es zsák + 1db. nedves és intim 
hulladék edényzete. Más időpontban sajnos nem áll módunkban 
elszállítani a zsákokat a hulladékgyűjtő edényzet mellől. 

Ha még 
mindig marad a lehullott falevélből, akkor telephelyünkre lehet 
elszállítani és átadni nyitvatartási időben.

A diófa, 
gesztenyefa levelét idényjelleggel „Akció” keretében 
szállítjuk el a Nedves és Intim hulladékkal együtt.

A 
gyűjtési időpontok: 2017. év , 43; 45; 47; 49 hete. 

TÁJÉKOZTATÁS KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA 
BEJELENTÉSÉRŐL

Tura Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a 
város területén észlelt közvilágítási hibát közvetlenül az 
ÉMÁSZ felé az alábbi telefonszámon jelenthetik be:

ÉMÁSZ hibabejelentő: 06-80-42-43-44

A hibabejelentést a helyi tarifával hívható 06-80-42-43-44-es 
kék számon az ÉMÁSZ telefonos ügyfélszolgálata a hét 
minden napján, egész nap fogadja. 

FELHÍVÁS

október 26-tól 
november 11-ig

A kiadás időpontja:
Hétfőtől-szerdáig nincs kiadás egyik héten sem!

Csütörtöki és pénteki napokon 7-14 óráig 

A Galgamenti Mezőgazdasági Kft. ügyvezetése 
értesíti a földtulajdonosokat, hogy mivel az elmúlt évek 
során folyamatosan csökkent a földhaszonbérleti díj el-
számoláskor a terményvásárlás, ezért az ügyvezetés csök-
kenti és jelen hirdetményben szabályozza a kiadási napok 
számát. Így földbérleti díj elszámolást 

 a társaság Feketei telepén végzi, mely-
nek keretében lehetőség van szemes kukorica vásárlásra.

2017. november 4-én és 11-én,
szombaton 7-11 óráig

Kiadási napok tehát:
okt. 26, 27, nov. 2, 3, 4, 9, 10, 11

ügyvezetés

Tartós élelmiszer gyűjtés

a Coop ABC-ben (körforgalomnál)
November 17-18-án,

a templomban
November 20 - december 03-ig

December elejétől újra indul
az évek óta sikeres

„cipősdoboznyi szeretet” akció is.

(liszt, cukor, rizs, olaj , zsír, konzerv, tészta, édesség,
és minden egyéb elálló élelem,

ami karácsonyra adható a rászoruló családoknak)

(
kihelyezett asztalnál. Jön a tél, közelednek az ünnepek, gondoljunk a 

szegényebb családokra. )

A részletek hamarosan olvashatóak lesznek a kihelyezett plakátokon, 
illetve a Turai hírlap következő számában. 

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

Szent Margit karitász csoport, Tura

Az adományok elhelyezhetők szentmisék előtt, hátul az erre a célra 

a Szent Margit Karitász Csoport
év végi adománygyűjtési akciói

A fák sok szempontból értékes segítőtársnak 
bizonyulnak szennyezett és zajos világunk megtisztí-
tásában. különösen városokban és forgalmas utak mentén 
van kiemelkedő szerepük. A fa lombja nagy mennyiségű 
szennyező anyagot képes kiszűrni a levegőből. A nehézfémek-
kel, olajszármazékokkal stb. terhelt porszemek megülnek a le-
veleken, amelyeket az eső időnként lemos, így a leveleket újra 
alkalmassá teszi a feladat ellátására. Több fára és jóval alacso-
nyabb szén-dioxid kibocsátásra lenne szükség, ha javítani sze-
retnénk a helyzeten.

Szelektív Kft.

Diófa és gesztenyefa leveleinek elszállítása

ÁLLÁS LEHETŐSÉG!

Erőgép (traktor) vezető

Mezőgazdasági gépszerelő

Tehergépkocsi szerelő

Lakatos

Tehergépkocsi vezető

A Galgamenti Mezőgazdasági Kft. turai munkavégzési 
helyre munkatársakat keres az alábbi munkakörökre:

·

·

·

·

·

Elvárások: szakirányú végzettség, legalább 5 éves szakmai 
gyakorlat.
Amit nyújtunk: versenyképes fizetés, stabil, megbízható 
munkahely, cafeteria

Jelentkezését (önéletrajz + bizonyítványok máso-
lata) a  címre vagy a 2194 Tura, 
Régi Vásártér 6/A címre várjuk.

További információ 28/580-205 telefonszámon, 
munkaidőben.

galgaszovber@invitel.hu

Szeptember 8-10-ig került megrendezésre a X. 
Szent Imre-találkozó, mely alkalmon részt vett minden 
Árpád-házi Szent Imre nevét viselő, magyar ajkú tele-
pülés és Csíkszentimre testvértelepülései.

Három ország, tizennégy településének küldöttsé-
gét várták a szervezők. Tura is hivatalos volt a rendezvényre, 
mint testvértelepülés. Városunkat Jenei Csabáné, Kálna 
Tibor, Farkas Ákos és Tóth Anita képviselték. 

A találkozót 2007-ben kezdeményezte Lezsák Sán-
dor országgyűlési képviselő, amit azóta minden évben meg-
tartanak. Idén Csíkszentimre polgármestere Kencse Előd, a 
helyi önkormányzat és számos önkéntes segítségével szer-
vezte meg a találkozót. Városunk küldöttségének tagjait 
ezen három nap alatt számos program várta. A péntek délu-
tán megérkező delegáció, részt vett a Csíki Sörmanufaktú-
rában rendezett gyárlátogatással egybekötött kóstolón, 
majd az azt követő zenés vacsorán. Szombaton tartották a II. 
Alcsíki Folkfesztet, melynek célja, hogy a környékbeli hagyo-
mányőrzéssel és ezen belül főleg néptánccal foglalkozó 
csoportok megmutassák magukat. Emellett számos, a nép-
hagyománnyal kapcsolatos programok, bemutatók és foglal-
kozások várták a több mint ötszáz látogatót. Aki estig 
maradt, koncerteket hallgathatott. Vasárnap fél tizenegytől 
a küldöttségek ünnepi szentmisén vettek részt. Délben a köz-
ségházáznál megemlékeztek a Szent Imre-találkozó múlt-
járól és a települések küldöttségei valamint a helyi szerve-
zetek megkoszorúzták Szent Imre szobrát. A Csíkszentimrei 
Zöld Fák fúvós zenekar méltó zenét szolgáltatott az 
ünnepséghez. Ezt követően közös ebéddel búcsúztatták el a 
vendégeket.

A turai delegáció köszönetet mond Bodó Mihálynak 
és feleségének, hogy erre a néhány napra befogadta a kül-
döttség tagjait és gondoskodott arról, hogy sem éhen, sem 
szomjan nem maradtak. 

Farkas Ákos

Csíkszentimrén
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2017. szeptember 11-én délután került sor az 
Iskola úti általános iskola megújult épületének ünne-
pélyes átadására. Tusor Erzsébet igazgató asszony köszön-
tötte a meghívott vendégeket, volt kollégákat, a gyerekeket 
és az érdeklődőket. Megtisztelte jelenlétével az ünnepséget 
Eich László, a Dunakeszi Tankerületi Központ tankerületi 
igazgatója, Szendrei Ferenc polgármester, Szabóné Forgách 
Gabriella, a tankerület szakmai igazgatóhelyettese, Eszes 
Katalin köznevelési és koordinációs osztályvezető, Radó Gel-
lért vagyongazdálkodási és üzemeltetési csoport osztályve-
zető, Juhász Sándor alpolgármester, Szikura Tamás mérnök-
kivitelező és Szilágyi Józsefné óvodavezető.

„Azt hiszem, hogy a gyerekek, a szülők és a kollégá-
im nevében is mondhatom, hogy nagyon vártuk már ezt a 
pillanatot. Nagyon fontosnak tartom a Dunakeszi Tankerü-
leti Központ támogatását, és egyben köszönöm is, hogy fel-
vállalta, támogatta, és ezen a nyáron megvalósíthattuk az 
Iskola utcai épületünk felújítását. Köszönöm, hogy ezt az 
álmunkat Szikura Tamás mérnök és kivitelező, meg is valósí-
totta. Köszönet az önkormányzatnak és polgármester úrnak, 
hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a szolgálati lakást, így az 
épületen belül kialakíthattuk a mosdókat, egy fejlesztő ter-
met valamint két kisebb szertárat. Közben a régi épületrész 
is új nyílászárókat kapott, megtörtént az osztálytermek, a 
folyosó a nevelői tisztasági meszelése, új karnisokat, függö-
nyöket vettünk. A Dunakeszi Tankerületi Központ a nyári 
karbantartási költségvetési részből az előbb felsorolt mun-
kálatokra összesen 19 millió forintot biztosított iskolánk ré-
szére. Hála és köszönet érte. Kiemelten köszönöm iskolánk 
technikai dolgozóinak együttes munkáját is, akik az utómun-
kálatokban vállaltak oroszlánrészt, csillogóvá téve az egész 
épületet és környékét.” Tusor Erzsébet igazgató

Általános iskolás mérföldkövek
Régóta várt, hiánypótló beruházás
valósult meg az Iskola úti épületben

 „Nagy öröm számomra, hogy itt állhatok és egy olyan 
épületrész átadásán vehetek részt, ami XXI. századi 
környezetet teremt a gyerekek számára. Egy éves álom vált 
valóra ezzel a felújítással. Mi kellett ehhez? Az együtt-
működés, a közös munka. Nagyon sokan akarták, hogy ez 
megvalósuljon és megvolt a lehetőség, megvolt az anyagi 
háttér, hogy ezt meg tudjuk tenni. Ezúton is nagy tisztelettel 
szeretnék köszönet mondani a polgármester úrnak és a 
képviselő testületnek, hogy a szolgálati lakást a rendel-
kezésünkre bocsájtották, így megvalósulhatott a felújítás. 
Én azt gondolom, hogy nagyon jól mutatja ez az együtt-
működést, egy tankerület és egy települési önkormányzat 
közös munkáját, közös erőfeszítéseit a közös céljaink eléré-
sének érdekében. A közös cél pedig nem más, mint hogy a 
gyerekeink, a turai gyerekek a lehető legjobb környezetben 
tanulhassanak. Ezt az együttműködést tovább fogjuk folytat-
ni és mindent megteszünk annak érdekében, hogy az itteni 
gyerekek a turai iskolába járjanak és tudják megkapni a 
maximumot az oktatásban. Nagyon bízom benne, hogy a gye-
rekek örömmel fogják használni ezeket a helyiségeket és 
legyen ez a mostani átadó ünnepség jelképe a megújulásnak 
és az új életnek.” Eich László
Az iskolás gyerekek nevében a 4.c osztály kedves műsorral 
köszönte meg a Dunakeszi Tankerületi Központ és Tura 
Város Önkormányzata együttműködését, majd a szalag át-
vágását követően a gyereksereg azonnal birtokba vette a 
gyönyörűen felújított, modern épületrészt.

T.A.

Aszfaltjátékok színesítik a Park úti 
iskola udvarát

Egyik nap a gyermekek az iskola udvarán krétával teleraj-
zolták az aszfaltot. Ekkor támadt az az ötletem, hogy mi len-
ne, ha különböző társasjátékokat festenénk fel. A kollégák és 
a vezetőség is támogatta az ötletet. Egy hét alatt sikerült is 
megvalósítani. A következő szabadtéri játékokat festettem 
fel: twister, malom, sakk, célbadobó, Ki nevet a végén?, kí-
gyók és létrák, kéznyomok, lábnyomok. A gyermekek öröm-
mel vették birtokba az új játékokat.

Kiss Alexandra

INNOTEACH

CODE WEEK

Szeptember 21-22-én zajlott az Innoteach  esedé-
kes nemzetközi találkozója. A program a kerepesi Széchenyi 
iskola névadóját ünneplő rendezvényének megtekintésével 
kezdődött. Az első osztályosok avatóját színvonalas műsor 
keretezte. Innen Gödöllőre vezetett az út, ahol az ITStudy 
oktató és kutatóközpont adott otthont a találkozónak. A pro-
jekt most fordul célegyenesbe, elkészültek a képzés anyagai, 
az e-learning felület, október végén megkezdődik a szlovén-
osztrák-magyar tanárok képzése. Iskolánkból 13 kolléga is-
merkedik az innovatív-projekt alapú tanítás-tanulás mód-
szertanával. 

Iskolánk másodszor csatlakozik a 
Kódolás Hete rendezvényéhez. Október 
16-20 között 4 korcsoport 4 kalandjáték 
során ismerkedhet a 21. század írástudá-
sának nevezett kódolással.
Programunkat – amelyben legalább 220 tanuló vesz részt 
támogatja a Google's EMEA CS Education team. A Digitális 
tankör legifjabb és legeredményesebb 4 tagja (Szénási Me-
linda, Szénási István, Hubert László, Ludányi László) meghí-
vást kapott az SAP budapesti rendezvényére, ahol játékos 
programozás, s meglepetések várják őket. A felső tagozato-
sok a Microsoft támogatásával, Micro bit segítségével ismer-
kedhetnek a programozás alapjaival.

2017. szeptember 16-án szom-
baton rendezték meg harmadik 
alkalommal a Hévízgyörki Érté-
kek Napját. A programban a pá-
linka és a hévízgyörki ételek 
kóstolása mellett először szere-
pelt egy Gyermek Népdalverseny, 
melyre meghívást kapott Turáról 
Bangó Enikő, aki már korábbi ver-
senyeken bizonyította tehet-
ségét. A rendezvény megnyitása 
és megáldása után kezdődött a megmérettetés, ahol a ver-
senyzők 2-2 Galga-menti népdalt adtak elő. Enikő egyedüli 
turaiként I. helyezést ért el. Felkészítője Sándor-Kis Anita 
volt. 

Bangóné Boross Ilona

Benedekné Fekete Hajnalkával egész napos állat-
kerti kirándulásra ment a 3. és 4. E osztály, egy 
rendhagyó, ám annál emlékezetesebb első kör-

nyezetismereti óra keretében. 

GYERMEK
NÉPDALVERSENY

PAPÍRGYŰJTÉS
Szeptember 18-19-20-án csaknem 10 tonna - 9858 
kg papírt gyűjtött össze iskolánk. Nagyon köszönjük 

a szülők, diákok, aktív és már nyugdíjas kollégáink lelkes 
segítségét!

Tücsökavató
Iskolánkban szeptember 28-án délután az ötödikes 

„tücsköket” felavattuk. Hagyományaink szerint az osztályok 
bemutatkozása után játékos feladatokkal bizonyíthatták 
ügyességüket. A DÖNK-öt segítő tanárok (Nagy-Varga Judit 
és Ács Lívia) érdekes feladatokkal várták a három osztályt. 
Gyerekek és felnőttek egyaránt jól érezték magukat. Tartal-
mas délután volt, köszönjük!
Eredmények: I. hely 5.b,  II. hely 5.a,  III. hely 5.c

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
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2017. szeptember 11-én délután került sor az 
Iskola úti általános iskola megújult épületének ünne-
pélyes átadására. Tusor Erzsébet igazgató asszony köszön-
tötte a meghívott vendégeket, volt kollégákat, a gyerekeket 
és az érdeklődőket. Megtisztelte jelenlétével az ünnepséget 
Eich László, a Dunakeszi Tankerületi Központ tankerületi 
igazgatója, Szendrei Ferenc polgármester, Szabóné Forgách 
Gabriella, a tankerület szakmai igazgatóhelyettese, Eszes 
Katalin köznevelési és koordinációs osztályvezető, Radó Gel-
lért vagyongazdálkodási és üzemeltetési csoport osztályve-
zető, Juhász Sándor alpolgármester, Szikura Tamás mérnök-
kivitelező és Szilágyi Józsefné óvodavezető.

„Azt hiszem, hogy a gyerekek, a szülők és a kollégá-
im nevében is mondhatom, hogy nagyon vártuk már ezt a 
pillanatot. Nagyon fontosnak tartom a Dunakeszi Tankerü-
leti Központ támogatását, és egyben köszönöm is, hogy fel-
vállalta, támogatta, és ezen a nyáron megvalósíthattuk az 
Iskola utcai épületünk felújítását. Köszönöm, hogy ezt az 
álmunkat Szikura Tamás mérnök és kivitelező, meg is valósí-
totta. Köszönet az önkormányzatnak és polgármester úrnak, 
hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a szolgálati lakást, így az 
épületen belül kialakíthattuk a mosdókat, egy fejlesztő ter-
met valamint két kisebb szertárat. Közben a régi épületrész 
is új nyílászárókat kapott, megtörtént az osztálytermek, a 
folyosó a nevelői tisztasági meszelése, új karnisokat, függö-
nyöket vettünk. A Dunakeszi Tankerületi Központ a nyári 
karbantartási költségvetési részből az előbb felsorolt mun-
kálatokra összesen 19 millió forintot biztosított iskolánk ré-
szére. Hála és köszönet érte. Kiemelten köszönöm iskolánk 
technikai dolgozóinak együttes munkáját is, akik az utómun-
kálatokban vállaltak oroszlánrészt, csillogóvá téve az egész 
épületet és környékét.” Tusor Erzsébet igazgató

Általános iskolás mérföldkövek
Régóta várt, hiánypótló beruházás
valósult meg az Iskola úti épületben

 „Nagy öröm számomra, hogy itt állhatok és egy olyan 
épületrész átadásán vehetek részt, ami XXI. századi 
környezetet teremt a gyerekek számára. Egy éves álom vált 
valóra ezzel a felújítással. Mi kellett ehhez? Az együtt-
működés, a közös munka. Nagyon sokan akarták, hogy ez 
megvalósuljon és megvolt a lehetőség, megvolt az anyagi 
háttér, hogy ezt meg tudjuk tenni. Ezúton is nagy tisztelettel 
szeretnék köszönet mondani a polgármester úrnak és a 
képviselő testületnek, hogy a szolgálati lakást a rendel-
kezésünkre bocsájtották, így megvalósulhatott a felújítás. 
Én azt gondolom, hogy nagyon jól mutatja ez az együtt-
működést, egy tankerület és egy települési önkormányzat 
közös munkáját, közös erőfeszítéseit a közös céljaink eléré-
sének érdekében. A közös cél pedig nem más, mint hogy a 
gyerekeink, a turai gyerekek a lehető legjobb környezetben 
tanulhassanak. Ezt az együttműködést tovább fogjuk folytat-
ni és mindent megteszünk annak érdekében, hogy az itteni 
gyerekek a turai iskolába járjanak és tudják megkapni a 
maximumot az oktatásban. Nagyon bízom benne, hogy a gye-
rekek örömmel fogják használni ezeket a helyiségeket és 
legyen ez a mostani átadó ünnepség jelképe a megújulásnak 
és az új életnek.” Eich László
Az iskolás gyerekek nevében a 4.c osztály kedves műsorral 
köszönte meg a Dunakeszi Tankerületi Központ és Tura 
Város Önkormányzata együttműködését, majd a szalag át-
vágását követően a gyereksereg azonnal birtokba vette a 
gyönyörűen felújított, modern épületrészt.

T.A.

Aszfaltjátékok színesítik a Park úti 
iskola udvarát

Egyik nap a gyermekek az iskola udvarán krétával teleraj-
zolták az aszfaltot. Ekkor támadt az az ötletem, hogy mi len-
ne, ha különböző társasjátékokat festenénk fel. A kollégák és 
a vezetőség is támogatta az ötletet. Egy hét alatt sikerült is 
megvalósítani. A következő szabadtéri játékokat festettem 
fel: twister, malom, sakk, célbadobó, Ki nevet a végén?, kí-
gyók és létrák, kéznyomok, lábnyomok. A gyermekek öröm-
mel vették birtokba az új játékokat.

Kiss Alexandra

INNOTEACH

CODE WEEK

Szeptember 21-22-én zajlott az Innoteach  esedé-
kes nemzetközi találkozója. A program a kerepesi Széchenyi 
iskola névadóját ünneplő rendezvényének megtekintésével 
kezdődött. Az első osztályosok avatóját színvonalas műsor 
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sok a Microsoft támogatásával, Micro bit segítségével ismer-
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2017. szeptember 16-án szom-
baton rendezték meg harmadik 
alkalommal a Hévízgyörki Érté-
kek Napját. A programban a pá-
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Bangóné Boross Ilona

Benedekné Fekete Hajnalkával egész napos állat-
kerti kirándulásra ment a 3. és 4. E osztály, egy 
rendhagyó, ám annál emlékezetesebb első kör-

nyezetismereti óra keretében. 

GYERMEK
NÉPDALVERSENY

PAPÍRGYŰJTÉS
Szeptember 18-19-20-án csaknem 10 tonna - 9858 
kg papírt gyűjtött össze iskolánk. Nagyon köszönjük 

a szülők, diákok, aktív és már nyugdíjas kollégáink lelkes 
segítségét!

Tücsökavató
Iskolánkban szeptember 28-án délután az ötödikes 

„tücsköket” felavattuk. Hagyományaink szerint az osztályok 
bemutatkozása után játékos feladatokkal bizonyíthatták 
ügyességüket. A DÖNK-öt segítő tanárok (Nagy-Varga Judit 
és Ács Lívia) érdekes feladatokkal várták a három osztályt. 
Gyerekek és felnőttek egyaránt jól érezték magukat. Tartal-
mas délután volt, köszönjük!
Eredmények: I. hely 5.b,  II. hely 5.a,  III. hely 5.c

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
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ÓVODAI HÍREK KÖZÖSSÉGI ÉLET

2017. szeptember 26-án elérkezett a várva várt nagy nap, a szü-
reti mulatság napja. Szőlővel megrakott kis kosarakkal érkeztek a gyerekek az 
óvodába. Az első helyszín az udvaron a szőlődarálás és préselés volt. Géczi Pista 
bácsi vezetésével zajlottak az események. Mindenki ledarálta a szőlőt, amit 
hozott. A gyerekek megfigyelhették a szőlőpréselést, a must készítését, ehettek a 
szőlőből. A második helyszínen nagy meglepetés, B. Nagy Sanyi bácsi citera 
játéka fogadott minket. Sanyi bácsi gyönyörű népviseletbe öltözve adta elő a 
magyar népdalokat. Megfigyeltük ruháján a népi hímzéseket, kalapját, a citerát, 
amin „elővarázsolta” a régi idők dalait. Sok dalt felismertünk, azt együtt éne-
keltük Sanyi bácsival, majd felkerekedtünk és vidáman roptuk a táncot. Köszön-
jük Sanyi bácsinak, hogy bemutatta nekünk a citerát, láthattuk, hallhattuk, 
hogyan kell rajta játszani!

A tánc után lovacskázás következett. Egyszerre hét kisgyerek pattan-
hatott fel a botos lovacskákra. A lóversenyt a biciklipályán rendeztük. A győztes 
két kockacukrot kapott, de a többi lovacska sem maradt jutalom nélkül.

Itt a mulatságnak még nem volt vége, következet a „Csőszös játék”. 
Gyenes Tamás egykori óvodásunk gyönyörű népviseletben csőszködött a „szőlős-
ben”. Aludt a csősz, amikor elkezdtük a szőlőt „lopkodni”. Mire tele lett a kosár, a 
csősz is felébredt és jól megkergetett minket. Menekült, ki merre látott! 

Az utolsó helyszínen népi hangszerek hangját kellett felismerni. Nagy 
segítség volt, hogy láthattuk a megszólaló hangszerek képeit.„Jó kis mulatság 
volt! „ – mondták a gyerekek. Ebéd után megkóstoltuk a finom édes mustot. 
Pihenés előtt mesét hallgattunk az Öreg csősz bácsiról. A gyerekek mély álomba 
szenderültek és álmodták tovább a szüreti mulatságot…

Hegedűs Józsefné, óvodapedagógus

„Érik a szőlő,

hajlik a vessző…”Szüreti mulatság

a Kastélykerti Óvodában

Alszik a csősz... Gyenes Tamás

B. Nagy Sándor citerázikCiteraszóra táncolnak a nagycsoportosok

Kezdődik a lóverseny

Szüretelünk

Milyen hangszer lehet ez?

Szeptemberben megkezdődtek a foglalkozások a 
Mint a többi ember Alapítványnál. A szép időt és az ingyenes 
belépőt elfogadva, szeptember 18-án vonattal kirándulni 
mentünk a Fővárosi Állat-és Növénykertbe, a „Sérült Gyer-
mekek Napján”. Belépés és a köszöntők után Szandy fellépé-
sét élvezhették a fiatalok. A gyönyörű időben megkerestük 
kedvenc állataikat. A fiatalok nagyon élvezték a hosszú sé-
tákat és a jó időt. Kifáradva, élményekben gazdagon tértünk 
haza.

2017. szeptember 27-én kis csapatunk újra kirán-
dulni indult. A cél Budapest volt, és azon belül a Budai Várne-
gyed. Szerencsénkre csodálatos kora őszi napot fogtunk ki. 
Egyikőnk sem utazott még a Budavári Siklóval, ezért nem 
volt kérdés, hogy ezzel a különleges járművel fogunk feljutni 
a Budavári palotához. Egy perc sem kellett, és már fenn is 
voltunk. Először a Sándor palota előtti őrségváltást figyeltük 
meg, majd sétáltunk a várnegyedben. A Mátyás Templom 
volt a következő célpontunk, amelyet először kívülről, majd 
belülről is megcsodálhatott 17 fős kis csapatunk. Miután el-
fogyasztottuk az ebédre szánt elemózsiánkat, a Halász-
bástyán sétáltunk, ahonnan lenyűgöző kilátás tárult elénk. A 
fagyizás sem maradhatott el! Ekkorra már eléggé elfárad-
tunk, de még eleget tettünk annak a kívánságnak, hogy a 16-
os busszal, amely a várnegyedben jár, tegyünk egy teljes 
kört. Hazafelé ugyan egy órás késéssel indult el a vonatunk, 
de ez nem befolyásolta jókedvünket. Köszönjük ezeket a szép 
élményeket azoknak az embereknek, akik hozzájárultak 
valamilyen formában ahhoz, hogy ezen a két napon is boldo-
gok lehessünk.

Tóth-Antal Istvánné

„Nem az a fontos, hogy vagy,
hanem az, mit kezdesz mindezzel.”

Becsöngettek

Kirándulás a Budai Várnegyedben

a Fővárosi Állat- és Növénykertben

2011 óta látható a Magyar Televízió illetve a Duna 
Televízió műsorán hétről-hétre a „Magyarország, szeretlek!” 
című népszerű honismereti vetélkedő, melynek legfrissebb 
évada idén szeptemberben különleges újításokkal vette kez-
detét. A játéksorozat vezérfonalát ezúttal az adja, hogy minden 
adásban az ország egy-egy megyéje – illetve az adott megyékből 
származó három híresség, közéleti szereplő mérkőzik meg egy-
mással. Ennek az újításnak köszönhetően nemrégiben nekünk, 
turaiaknak is lehetőségünk adódott Pest megye szurkolócsa-
patát erősítve bekapcsolódni a vetélkedősorozatba. Az augusz-
tus 25-i forgatásra fiatalokkal és idősebbekkel együtt, több 
generációt képviselve közel húszan utaztunk fel Budapestre a 
televízió-stúdióba, hogy versenybe szálljunk Bács-Kiskun megye 
csapata ellen. Jó hangulatú délelőtt, izgalmas élmény volt. Pest 
megye győzelméért Rátonyi Krisztina csapatvezetésével Csep-
regi Éva énekesnő, Szabó Erika színésznő és Babucs Kriszta 
rádiós műsorvezető küzdöttek, akiknek mi, a zöld csapat nem 
csupán lelkesítő szurkolást, hanem olykor-olykor aktív kollabo-
rációval pontot érő segítséget is nyújtottunk. A súgáson túl a 
vetélkedő során azért egyéb módon is hozzájárultunk a részt-
vevők és a tévénézők megyénkre vonatkozó ismereteinek bőví-
téséhez. Jómagam két játék, az Iskolapad és a Szóbeszéd fela-
dataihoz kapcsolódóan a skanzenről, illetve Petőfi Sándor János 
vitéz című elbeszélő költeményének eredetéről mondtam el né-
hány érdekességet; a megyei szervezőnek, illetve a turai, galga-
hévízi, bagi, tápiószecsői résztvevőknek hála pedig gyönyörű 
népviseleteink is megjelentek a műsorban. 

„Pest megye szeretlek!”

A turai szurkolótábor szervezője a Bartók Béla Művelődési Ház 
és Könyvtár volt a Nemzeti Művelődési Intézet Pest megyei iro-
dája felkérésére. Tagjai voltak: Bangó Enikő, Bangóné Boross 
Ilona, Bankóné Kis Andrea, Bankó Domonkos, Bankó Szonja, 
Basa Brigitta, Gódor Nikolett, Lévai József, Lévai Julianna Mál-
na, 

A szeptember 17-én közvetített műsorban a játékos feladatok 
során Pest megye bizonyult jobbnak, így vasárnap esténként a 
jövőben is érdemes lesz a Duna TV-re kapcsolni, hiszen a győztes 
csapatok ismételten versenybe szállhatnak. A középdöntők fo-
lyamán tehát újra szurkolhatnak majd Pest megyének és a képe-
rnyőn felbukkanó ismerős arcoknak a Magyarország, szeretlek! 
című műsorban.

Gódor Nikolett

Nagy Istvánné (Rácz Erzsébet), Szilágyi Józsefné (Köles 
Erzsébet), Tóth Istvánné (Maczkó Mária). 
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MEGKÉRDEZTÜK

ORVOS A CSALÁDBAN

ORVOS A CSALÁDBAN

Csongrád megyéből származom. Tanulmányaimat honvédségi 
ösztöndíjjal Szegeden kezdtem, majd átkértem magam Buda-
pestre és a Semmelweis Egyetemen fejeztem be. Még az egye-
tem alatt férjhez mentem, a diploma megszerzése előtt nem 
sokkal megszületett a fiam, majd négy és fél évre rá a lányom. 
Pályafutásomat az aszódi laktanyában kezdtem. Nehezek voltak 
a tanulóévek, a családi háttér is messze volt, de jól megalapoz-
ták a későbbi nehézségek elviselését. Három évig voltam Aszó-
don a laktanyában, majd Budapestre kerültem az akkori néphad-
sereg egészségnevelőjeként. Az országban egyedüliként, úttörő 
tevékenységet folytatva sikerült pár dolgot létrehozni. Egész-
ségnevelési könyvtárat, videó tárat csináltunk, cikkeket publi-
káltunk elsősorban a sorállománynak. A honvédségnél nem tá-
mogatták a szakmai fejlődésemet, a kötelező évek ledolgozását 
követően a leszerelésemet kértem. Így kerültem Hévízgyörkre 
háziorvosnak, ott megszereztem az első, háziorvostan szakvizs-
gámat. Évekkel később indult az országban először a pécsi egye-
temen kiegészítő szakként a Hagyományos Kínai Orvoslás, az 
elsők között szakvizsgáztam. Azóta is tartok akupunktúrás ma-
gánrendelést, több mint 10 éve. Dolgoztam a gyógyszeriparban 
is, de a gyógyító munkát ez idő alatt sem hagytam abba, ügye-
letet vállaltam kezdetben évekig Aszódon, majd a turai terüle-
ten. Nagyon érdekelt a marketing kommunikáció, így kis kité-
rőként a külkereskedelmi főiskolán elvégeztem ezt a szakot és 
lediplomáztam. Később a rendőrséghez kerültem, eleinte he-
lyettesíteni, majd főállású rendőrorvosként. EU-s támogatással 
lehetőségem nyílt orvos szakértői - egészségbiztosítási szak-
vizsgát tenni. Több helyen dolgoztam a rendőrségen belül, a Ké-
szenléti Rendőrségnél, a repülőtéren, illetve a BRFK-n osztály-
vezetőként. Az – ezidáig – utolsó szakvizsgámat foglalkozás-
egészségügyből szereztem meg. Ez a régi üzemorvosi státusz. 
Folyamatban van az engedélyeztetés, így a közeljövőben a házi-
orvosi rendelés mellett a turai I. számú körzeti rendelőben is 
elérhető lesz a foglalkozás-egészségügyi rendelés.
A kalandos pályafutás következő állomása Tura városa. 

15 éve Aszódon lakom, vidéki lány vagyok. Régóta ter-
veztem, hogy Turára jövök. Nagyon szeretem ezt a közeget, a 
környezetet. Szeretek itt lenni, szeretem azokat az emberi tulaj-
donságokat, a nyitottságot, a közvetlenséget, ami vidéken ta-
pasztalható. A főváros nekem idegen, ez a mentalitás sokkal kö-
zelebb áll hozzám. Számomra nagyon fontos a háziorvosi mun-
kában, hogy hosszú távú kapcsolat alakul ki az orvos és beteg 
között. Az igaz, hogy a betegmennyiség miatt időnként itt is 
futószalag a rendelés, de az ember egy idő után megismeri a 
beteg életkörülményeit, problémáit, családi dolgokat és kialakul 
egy bizalmi kapcsolat. Ahhoz, hogy felelősséggel tudjak dönteni, 
hogy megnyíljon a beteg és kialakuljon a kölcsönös, őszinte 
légkör, ahhoz idő kell.
Van-e lehetősége a betegnek időpontot kérni?

Lesz lehetőség. A rendszer technikai kidolgozása fo-
lyamatban van, remélem, minél előbb elkészül. A rendelés utol-
só órájában, negyed óránként fogjuk az időpontokat biztosítani.
Április elsején vette át hivatalosan a státuszt állandó 
orvosként, ügyeletes orvosként már több éve jelen van a 
településen. Még a beszélgetésünk előtt kaptam Öntől 
egészségüggyel kapcsolatos cikket, egy sorozat első két 
darabját. Milyen témájú írásokat tervez?

Szeretném rávezetni az embereket, hogy egy kicsit fel-
készültebbek, tájékozottabbak, önállóbbak legyenek. Ez a bete-
geink és az egészségügyi ellátó rendszer közös érdeke. Hogy mi, 

orvosok tényleg partnerek legyünk a betegellátásban. Senki 
nem szeret órákat várakozni az orvosi rendelőben, esetleg - 
sokszor indokolatlan dolgokkal -, főleg az ügyeleten. A házi-
orvosi rendelésen természetesen nem lehet indokolatlan semmi, 
de az ügyeleten igen. A sorozat indító cikkében is benne van, 
hogy többen meghosszabbított háziorvosi rendelésként hasz-
nálják az ügyeleti ellátást, ami senkinek nem jó. Emberek élete 
múlhat az ügyelet működésén. Jó lenne, ha a hívás ténylegesen 
csak olyan esetekre szólna, amikor a beteg az állapota miatt nem 
tud bejönni és tényleg ott a helyszínen kell azonnal segíteni. A 
sürgős ellátást igénylő beteg esélyei is csökkennek a sok indo-
kolatlan ügyeleti hívás miatt, a leterheltség is nagyobb, a sze-
mélyzet is sokkal fáradtabb és fáradtan az ember könnyebben 
hibázik, amit nagyon nem szeretnénk. 30 éves ügyeleti tapasz-
talattal a hátam mögött írtam az első cikket, nem véletlenül ezt a 
témát választva. A kollégákkal, betegekkel történt beszélgeté-
sek is alátámasztották szándékomat. A novemberi Turai Hírlap-
ban megjelenő cikkem témája, szorosan kapcsolódva majd az 
első részhez, a Házipatika és a lázcsillapítás lesz. Hosszú távon 
mindenképp hasznos lenne, ha be tudnánk ültetni a köztudatba 
a házipatika jelentőségét. Mindenkinek jobb és gyorsabb lenne, 
ha a betegek, amit lehet, meg tudnának otthon oldani. Egy jól 
átgondolt és összeállított házipatikával elkerülhető lenne a 
hirtelen pánik, különösen hétvégén, vagy ünnepnapokon. Itt ra-
gadnám meg az alkalmat, hogy a jövőre nézve szívesen vesszük 
olvasóink ötleteit, javaslatait az Önöket foglalkoztató orvosi té-
mákban.

T.A.

Tura I. számú körzetének háziorvosa
Kertészné Dr. Altmár Erika

Az egyetem elvégzése után 6 évig katonaorvos, majd szakvizsga után háziorvos 
lett. Gyakorlatot szerzett a gyógyszeriparban és a sürgősségi betegellátásban. Hosszú 
évekig  dolgozott egészségnevelési területen is. 2007-ben Magyarországon elsőként 
szerzett szakképesítést Hagyományos Kínai Orvoslásból. Egészségbiztosítási – orvos 
szakértő, később foglalkozás-egészségügyből tette le a szakvizsgát, valamint felsőfokú 
képesítést szerzett marketing kommunikációból. Munkatársunk Altmár doktornővel 
beszélgetett.

A háziorvosi központi ügyeleti szolgálatok létre-
hozásának célja az volt, hogy sürgős szükség esetén, a há-
ziorvosi rendelések közti időszakban, az alapellátásban is 
megfelelő ellátásban részesülhessenek a rászoruló bete-
gek, sérültek. Az utóbbi években az ügyeleti szolgálatok leter-
heltsége nagymértékben megnőtt. Ennek elsődleges oka, hogy 
az ellátottak nagyobb része nem sürgős ellátást igénylő, hanem 
otthon is megoldható vagy halasztható, a háziorvosi rendelésre 
tartozó panaszokkal keresi fel az ügyeletet, illetve sokszor telje-
sen indokolatlanul veszi igénybe a lakáson történő ellátást. Az 
állandó gyógyszerek felírása sem tartozik az ügyeleti feladatok 
körébe, kivéve, ha többnapos ünnepi időszakban vagy az azt 
megelőző utolsó munkanapon, közvetlenül a kórházból, záróje-
lentéssel érkezik az ügyeletre a beteg.

Sajnos, sokan meghosszabbított háziorvosi rendelés-
ként tekintenek az ügyeletre, pedig annak funkciója, hogy a sür-
gős ellátás első lépcsője legyen. Ez azért is veszélyes és változ-
tatást igénylő gyakorlat, mivel ezek a hívások rendszerint aka-
dályozzák a súlyos állapotú betegek mielőbbi ellátását. Az ellá-
tási körbe tartozók nagy száma és a távolságok mellett az indo-
kolatlan hívások miatt csak jelentős késedelemmel tud eljutni az 
orvos a valóban sürgős esetekhez, ez viszont veszélyezteti/csök-
kenti ezeknek a betegeknek (aki akár az Ön hozzátartozója is le-
het) a gyógyulási, vagy adott esetben az életben maradási esé-
lyeit. 

 
 

A helyzet javítása összefogást, közös erőfeszítést igé-
nyel, ennek részeként indítjuk orvosi rovatunkat, mellyel hasz-
nos információkkal szeretnénk segíteni Önöket. Első lépésként 
a sürgősség fogalmával, a sürgős/nem sürgős esetek körével, a 
következő számban pedig a házipatika felnőttek és gyermekek 
részére javasolt tartalmával foglalkozunk. 

A sürgős szükség az egészségi állapotban bekövetkezett olyan 
változás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellá-
tás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve 
súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne.

Melléklet az 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelethez
Sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető 
állapotok és betegségek
1. Életet veszélyeztető, vagy maradandó egészségkárosodás 
veszélyével járó (külső vagy belső) vérzés
2. Átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok (Pl. 
embolia, Adams-Stokes-Morgagni szindróma, syncope, fulladá-
sok, életet veszélyeztető ritmuszavarok, klinikai halál állapota)
3. Életveszélyes endokrin- és anyagcsere állapotok, a folyadék- 
és ion- háztartás életveszélyes zavarai
4. Központi idegrendszeri kompresszió veszélyével járó 
kórképek (Pl. agyödéma, fejfájás, szédülés, tumor, gyulladás, 
fejlődési rendellenesség, trauma)
5. Eszméletlen állapotok
6. Status epilepticus és tüneti görcsrohamok
7. Hirtelen fellépő látászavar, látásvesztés, „vörös szem”, szem-
sérülés
8. Szepszis
9. Magas halálozású, vagy súlyos szövődmények kialakulásának 
veszélyével járó hirtelen fellépő, vagy progrediáló, nem-se-
bészeti betegségek és érkatasztrófák ellátása
10. Szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxé-
mia, eclampsia újszülött ellátása, akut nőgyógyászati vérzés
11. Sokk megelőző és sokkos állapotok, életveszélyes allergiás 
és anaphylaxiás állapotok, szisztémás és poliszisztémás auto-
immun betegségek krízis-állapotai
12. Az immunrendszer fokozott, vagy kóros működésén, illetve a 
csontvelői vérsejtképzés elégtelenségén alapuló heveny vér-
sejthiány-állapot
13. Veleszületett, vagy szerzett véralvadási zavar alapján létre-
jövő heveny életveszély
14. Akut légzési elégtelenség, légút szűkület (Pl. gégeödéma, 
asthmás roham, idegentest, fulladás)
15. Mérgezések
16. Akut hasi katasztrófák és azok képében jelentkező, nagy 
fájdalommal, görcsökkel járó kórképek (Pl. bélelzáródás, appen-
dicitis, perforatio, méhenkívüli terhesség, petefészek ciszta 
megrepedése, tuboovarialis tályog, kocsánycsavarodott cysta, 
kizárt sérv, epegörcs, vesegörcs, vérvizelés)
17. Égés-fagyás (III.-IV. fokú és nagykiterjedésű I-II. fokú, 
és/vagy az életminőség szempontjából különösen veszélyez-
tetett testtájat vagy a légutakat érintő)
18. Elsődleges sebellátás
19. Testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek 
(szív, tüdő, lép, máj, vese) sérülése
20. Compartement szindrómák
21. Nyílt törések és decollement sérülések
22. Amputációk (replantációs lehetőségekkel vagy azok nélkül)
23. Súlyos medencegyűrű törések
24. Politraumatizáció, többszörös sérülések
25. Búvárbalesetek, magassági betegség, keszonbetegség, 
barotrauma
26. Áramütés, elektrotrauma

Mit nevezünk sürgős szükségnek?

Sürgős?

27. Hő- és hidegártalom, kihűlés, hypothermia, hyperthermia, 
napszúrás, hőguta
28. Súlyos akut sugárártalom és sugárbetegség
29. Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal 
összefüggő közvetlen veszélyeztető állapot
30. Heveny pszichés zavarok, pszichózisok
31. Infektológiai kórképek, melyek önmagukban vagy szövőd-
ményeik révén az életet veszélyeztető állapotot idéznek elő.

A szigorúan szakmai nyelvezetű jogszabály után a külön-
böző sürgősségű állapotokat csoportosítottam a köny-
nyebb értelmezhetőség érdekében:

 (perceken belüli beavatkozást igényel;  
azonnali segítség nélkül végzetes lehet, vagy maradandó egész-
ség-károsodás következhet be)

 Ezek az esetek abszolút 
indokolják a beteghez történő kihívást! A Turai Központi Orvosi 
Ügyelet telefon-száma: 06 1 301 6969. Budapesten a központi 
irányítás munkatársai fogadják a hívást, az nem Turán csörög az 
ügyeleten. A mentőt a 104-es vagy a 112-es (általános segély-
kérő) számokon lehet hívni.

Balesetnél, súlyos sérülés esetén azonnal hivják a mentőt, ha 
pedig könnyebb sérülés történik, a beteget autóval, közvetlenül 
szállitsák a Hatvani Kórház Sürgősségi Osztályára! A Sür-
gősségi Osztályra nem szükséges beutaló.

 (órákon belüli ellátás szükséges)
A fenti tünetek ellátása érdekében 

Halasztható sürgősség (ha 2-3 napon belül nem javul a felnőtt 
beteg állapota a házipatika segítségével, keresse fel házior-
vosát):

·láz, hidegrázás (a lázcsillapítás elsődlegesen nem or-
vosi feladat, hanem a szülő, vagy a felnőtt beteg fela-
data és felelőssége - a házipatika szereivel kezelendő)

·hányinger, hányás, hasmenés
·köhögés 
·ízületi fájdalmak
·kisebb balesetek, rándulások, zúzódások
·krónikus, hosszabb ideje fennálló, esetleg már kezelt 

panaszok fokozódása
·kisebb helyi gyulladás: meleg, duzzadt, vörös, fáj, nem 

működik, ilyenkor legfontosabb a terület hűtése és 
nyugalomba helyezése (felpolcolás, pihentetés, órán-
ként 20 perces jegelés a bőrre helyezett száraz textí-
lián keresztül)

·kullancscsípés, kullancs eltávolítása 

1. Abszolút sürgősség

Az alábbi tünetek észlelése esetén azonnal értesítse az 
ügyeletet vagy hívjon mentőt!

·jelentős baleseti vagy egyéb vérzés
·súlyos sérülések, törések, égések
·mérgezések
·hirtelen fellépő, erős mellkasi fájdalom vagy fejfájás
·hirtelen fellépő szívritmus-zavar
·forgó jellegű, hirtelen fellépő szédülés
·hirtelen fellépő fulladás
·hirtelen jelentkező látás-, hallás-, érzés-, beszéd-, 

mozgászavar
·hirtelen jelentkező, fekvésre nem enyhülő ájulásérzés
·eszméletvesztés
·panaszokkal járó hirtelen vérnyomás-emelkedés vagy -

csökkenés
·hirtelen kialakuló tudatzavar
·veszélyeztető magatartás

Relatív sürgősség
személyesen keresse fel az 

ügyeletet!
·erős köhögés (a köpet színét fontos megnézni)
·hirtelen jelentkező bőrelváltozások
·erősödő, gyógyszerre nem reagáló fájdalom
·enyhébb sérülés, ficam, kis kiterjedésű égés/forrázás
·fokozatosan kialakuló tudatzavar
·mérges rovarok csípése, főként allergiás hajlam 

esetén

Kertészné Dr. Altmár Erika
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Csongrád megyéből származom. Tanulmányaimat honvédségi 
ösztöndíjjal Szegeden kezdtem, majd átkértem magam Buda-
pestre és a Semmelweis Egyetemen fejeztem be. Még az egye-
tem alatt férjhez mentem, a diploma megszerzése előtt nem 
sokkal megszületett a fiam, majd négy és fél évre rá a lányom. 
Pályafutásomat az aszódi laktanyában kezdtem. Nehezek voltak 
a tanulóévek, a családi háttér is messze volt, de jól megalapoz-
ták a későbbi nehézségek elviselését. Három évig voltam Aszó-
don a laktanyában, majd Budapestre kerültem az akkori néphad-
sereg egészségnevelőjeként. Az országban egyedüliként, úttörő 
tevékenységet folytatva sikerült pár dolgot létrehozni. Egész-
ségnevelési könyvtárat, videó tárat csináltunk, cikkeket publi-
káltunk elsősorban a sorállománynak. A honvédségnél nem tá-
mogatták a szakmai fejlődésemet, a kötelező évek ledolgozását 
követően a leszerelésemet kértem. Így kerültem Hévízgyörkre 
háziorvosnak, ott megszereztem az első, háziorvostan szakvizs-
gámat. Évekkel később indult az országban először a pécsi egye-
temen kiegészítő szakként a Hagyományos Kínai Orvoslás, az 
elsők között szakvizsgáztam. Azóta is tartok akupunktúrás ma-
gánrendelést, több mint 10 éve. Dolgoztam a gyógyszeriparban 
is, de a gyógyító munkát ez idő alatt sem hagytam abba, ügye-
letet vállaltam kezdetben évekig Aszódon, majd a turai terüle-
ten. Nagyon érdekelt a marketing kommunikáció, így kis kité-
rőként a külkereskedelmi főiskolán elvégeztem ezt a szakot és 
lediplomáztam. Később a rendőrséghez kerültem, eleinte he-
lyettesíteni, majd főállású rendőrorvosként. EU-s támogatással 
lehetőségem nyílt orvos szakértői - egészségbiztosítási szak-
vizsgát tenni. Több helyen dolgoztam a rendőrségen belül, a Ké-
szenléti Rendőrségnél, a repülőtéren, illetve a BRFK-n osztály-
vezetőként. Az – ezidáig – utolsó szakvizsgámat foglalkozás-
egészségügyből szereztem meg. Ez a régi üzemorvosi státusz. 
Folyamatban van az engedélyeztetés, így a közeljövőben a házi-
orvosi rendelés mellett a turai I. számú körzeti rendelőben is 
elérhető lesz a foglalkozás-egészségügyi rendelés.
A kalandos pályafutás következő állomása Tura városa. 

15 éve Aszódon lakom, vidéki lány vagyok. Régóta ter-
veztem, hogy Turára jövök. Nagyon szeretem ezt a közeget, a 
környezetet. Szeretek itt lenni, szeretem azokat az emberi tulaj-
donságokat, a nyitottságot, a közvetlenséget, ami vidéken ta-
pasztalható. A főváros nekem idegen, ez a mentalitás sokkal kö-
zelebb áll hozzám. Számomra nagyon fontos a háziorvosi mun-
kában, hogy hosszú távú kapcsolat alakul ki az orvos és beteg 
között. Az igaz, hogy a betegmennyiség miatt időnként itt is 
futószalag a rendelés, de az ember egy idő után megismeri a 
beteg életkörülményeit, problémáit, családi dolgokat és kialakul 
egy bizalmi kapcsolat. Ahhoz, hogy felelősséggel tudjak dönteni, 
hogy megnyíljon a beteg és kialakuljon a kölcsönös, őszinte 
légkör, ahhoz idő kell.
Van-e lehetősége a betegnek időpontot kérni?

Lesz lehetőség. A rendszer technikai kidolgozása fo-
lyamatban van, remélem, minél előbb elkészül. A rendelés utol-
só órájában, negyed óránként fogjuk az időpontokat biztosítani.
Április elsején vette át hivatalosan a státuszt állandó 
orvosként, ügyeletes orvosként már több éve jelen van a 
településen. Még a beszélgetésünk előtt kaptam Öntől 
egészségüggyel kapcsolatos cikket, egy sorozat első két 
darabját. Milyen témájú írásokat tervez?

Szeretném rávezetni az embereket, hogy egy kicsit fel-
készültebbek, tájékozottabbak, önállóbbak legyenek. Ez a bete-
geink és az egészségügyi ellátó rendszer közös érdeke. Hogy mi, 

orvosok tényleg partnerek legyünk a betegellátásban. Senki 
nem szeret órákat várakozni az orvosi rendelőben, esetleg - 
sokszor indokolatlan dolgokkal -, főleg az ügyeleten. A házi-
orvosi rendelésen természetesen nem lehet indokolatlan semmi, 
de az ügyeleten igen. A sorozat indító cikkében is benne van, 
hogy többen meghosszabbított háziorvosi rendelésként hasz-
nálják az ügyeleti ellátást, ami senkinek nem jó. Emberek élete 
múlhat az ügyelet működésén. Jó lenne, ha a hívás ténylegesen 
csak olyan esetekre szólna, amikor a beteg az állapota miatt nem 
tud bejönni és tényleg ott a helyszínen kell azonnal segíteni. A 
sürgős ellátást igénylő beteg esélyei is csökkennek a sok indo-
kolatlan ügyeleti hívás miatt, a leterheltség is nagyobb, a sze-
mélyzet is sokkal fáradtabb és fáradtan az ember könnyebben 
hibázik, amit nagyon nem szeretnénk. 30 éves ügyeleti tapasz-
talattal a hátam mögött írtam az első cikket, nem véletlenül ezt a 
témát választva. A kollégákkal, betegekkel történt beszélgeté-
sek is alátámasztották szándékomat. A novemberi Turai Hírlap-
ban megjelenő cikkem témája, szorosan kapcsolódva majd az 
első részhez, a Házipatika és a lázcsillapítás lesz. Hosszú távon 
mindenképp hasznos lenne, ha be tudnánk ültetni a köztudatba 
a házipatika jelentőségét. Mindenkinek jobb és gyorsabb lenne, 
ha a betegek, amit lehet, meg tudnának otthon oldani. Egy jól 
átgondolt és összeállított házipatikával elkerülhető lenne a 
hirtelen pánik, különösen hétvégén, vagy ünnepnapokon. Itt ra-
gadnám meg az alkalmat, hogy a jövőre nézve szívesen vesszük 
olvasóink ötleteit, javaslatait az Önöket foglalkoztató orvosi té-
mákban.

T.A.

Tura I. számú körzetének háziorvosa
Kertészné Dr. Altmár Erika

Az egyetem elvégzése után 6 évig katonaorvos, majd szakvizsga után háziorvos 
lett. Gyakorlatot szerzett a gyógyszeriparban és a sürgősségi betegellátásban. Hosszú 
évekig  dolgozott egészségnevelési területen is. 2007-ben Magyarországon elsőként 
szerzett szakképesítést Hagyományos Kínai Orvoslásból. Egészségbiztosítási – orvos 
szakértő, később foglalkozás-egészségügyből tette le a szakvizsgát, valamint felsőfokú 
képesítést szerzett marketing kommunikációból. Munkatársunk Altmár doktornővel 
beszélgetett.

A háziorvosi központi ügyeleti szolgálatok létre-
hozásának célja az volt, hogy sürgős szükség esetén, a há-
ziorvosi rendelések közti időszakban, az alapellátásban is 
megfelelő ellátásban részesülhessenek a rászoruló bete-
gek, sérültek. Az utóbbi években az ügyeleti szolgálatok leter-
heltsége nagymértékben megnőtt. Ennek elsődleges oka, hogy 
az ellátottak nagyobb része nem sürgős ellátást igénylő, hanem 
otthon is megoldható vagy halasztható, a háziorvosi rendelésre 
tartozó panaszokkal keresi fel az ügyeletet, illetve sokszor telje-
sen indokolatlanul veszi igénybe a lakáson történő ellátást. Az 
állandó gyógyszerek felírása sem tartozik az ügyeleti feladatok 
körébe, kivéve, ha többnapos ünnepi időszakban vagy az azt 
megelőző utolsó munkanapon, közvetlenül a kórházból, záróje-
lentéssel érkezik az ügyeletre a beteg.

Sajnos, sokan meghosszabbított háziorvosi rendelés-
ként tekintenek az ügyeletre, pedig annak funkciója, hogy a sür-
gős ellátás első lépcsője legyen. Ez azért is veszélyes és változ-
tatást igénylő gyakorlat, mivel ezek a hívások rendszerint aka-
dályozzák a súlyos állapotú betegek mielőbbi ellátását. Az ellá-
tási körbe tartozók nagy száma és a távolságok mellett az indo-
kolatlan hívások miatt csak jelentős késedelemmel tud eljutni az 
orvos a valóban sürgős esetekhez, ez viszont veszélyezteti/csök-
kenti ezeknek a betegeknek (aki akár az Ön hozzátartozója is le-
het) a gyógyulási, vagy adott esetben az életben maradási esé-
lyeit. 

 
 

A helyzet javítása összefogást, közös erőfeszítést igé-
nyel, ennek részeként indítjuk orvosi rovatunkat, mellyel hasz-
nos információkkal szeretnénk segíteni Önöket. Első lépésként 
a sürgősség fogalmával, a sürgős/nem sürgős esetek körével, a 
következő számban pedig a házipatika felnőttek és gyermekek 
részére javasolt tartalmával foglalkozunk. 

A sürgős szükség az egészségi állapotban bekövetkezett olyan 
változás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellá-
tás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve 
súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne.

Melléklet az 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelethez
Sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető 
állapotok és betegségek
1. Életet veszélyeztető, vagy maradandó egészségkárosodás 
veszélyével járó (külső vagy belső) vérzés
2. Átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok (Pl. 
embolia, Adams-Stokes-Morgagni szindróma, syncope, fulladá-
sok, életet veszélyeztető ritmuszavarok, klinikai halál állapota)
3. Életveszélyes endokrin- és anyagcsere állapotok, a folyadék- 
és ion- háztartás életveszélyes zavarai
4. Központi idegrendszeri kompresszió veszélyével járó 
kórképek (Pl. agyödéma, fejfájás, szédülés, tumor, gyulladás, 
fejlődési rendellenesség, trauma)
5. Eszméletlen állapotok
6. Status epilepticus és tüneti görcsrohamok
7. Hirtelen fellépő látászavar, látásvesztés, „vörös szem”, szem-
sérülés
8. Szepszis
9. Magas halálozású, vagy súlyos szövődmények kialakulásának 
veszélyével járó hirtelen fellépő, vagy progrediáló, nem-se-
bészeti betegségek és érkatasztrófák ellátása
10. Szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxé-
mia, eclampsia újszülött ellátása, akut nőgyógyászati vérzés
11. Sokk megelőző és sokkos állapotok, életveszélyes allergiás 
és anaphylaxiás állapotok, szisztémás és poliszisztémás auto-
immun betegségek krízis-állapotai
12. Az immunrendszer fokozott, vagy kóros működésén, illetve a 
csontvelői vérsejtképzés elégtelenségén alapuló heveny vér-
sejthiány-állapot
13. Veleszületett, vagy szerzett véralvadási zavar alapján létre-
jövő heveny életveszély
14. Akut légzési elégtelenség, légút szűkület (Pl. gégeödéma, 
asthmás roham, idegentest, fulladás)
15. Mérgezések
16. Akut hasi katasztrófák és azok képében jelentkező, nagy 
fájdalommal, görcsökkel járó kórképek (Pl. bélelzáródás, appen-
dicitis, perforatio, méhenkívüli terhesség, petefészek ciszta 
megrepedése, tuboovarialis tályog, kocsánycsavarodott cysta, 
kizárt sérv, epegörcs, vesegörcs, vérvizelés)
17. Égés-fagyás (III.-IV. fokú és nagykiterjedésű I-II. fokú, 
és/vagy az életminőség szempontjából különösen veszélyez-
tetett testtájat vagy a légutakat érintő)
18. Elsődleges sebellátás
19. Testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek 
(szív, tüdő, lép, máj, vese) sérülése
20. Compartement szindrómák
21. Nyílt törések és decollement sérülések
22. Amputációk (replantációs lehetőségekkel vagy azok nélkül)
23. Súlyos medencegyűrű törések
24. Politraumatizáció, többszörös sérülések
25. Búvárbalesetek, magassági betegség, keszonbetegség, 
barotrauma
26. Áramütés, elektrotrauma

Mit nevezünk sürgős szükségnek?

Sürgős?

27. Hő- és hidegártalom, kihűlés, hypothermia, hyperthermia, 
napszúrás, hőguta
28. Súlyos akut sugárártalom és sugárbetegség
29. Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal 
összefüggő közvetlen veszélyeztető állapot
30. Heveny pszichés zavarok, pszichózisok
31. Infektológiai kórképek, melyek önmagukban vagy szövőd-
ményeik révén az életet veszélyeztető állapotot idéznek elő.

A szigorúan szakmai nyelvezetű jogszabály után a külön-
böző sürgősségű állapotokat csoportosítottam a köny-
nyebb értelmezhetőség érdekében:

 (perceken belüli beavatkozást igényel;  
azonnali segítség nélkül végzetes lehet, vagy maradandó egész-
ség-károsodás következhet be)

 Ezek az esetek abszolút 
indokolják a beteghez történő kihívást! A Turai Központi Orvosi 
Ügyelet telefon-száma: 06 1 301 6969. Budapesten a központi 
irányítás munkatársai fogadják a hívást, az nem Turán csörög az 
ügyeleten. A mentőt a 104-es vagy a 112-es (általános segély-
kérő) számokon lehet hívni.

Balesetnél, súlyos sérülés esetén azonnal hivják a mentőt, ha 
pedig könnyebb sérülés történik, a beteget autóval, közvetlenül 
szállitsák a Hatvani Kórház Sürgősségi Osztályára! A Sür-
gősségi Osztályra nem szükséges beutaló.

 (órákon belüli ellátás szükséges)
A fenti tünetek ellátása érdekében 

Halasztható sürgősség (ha 2-3 napon belül nem javul a felnőtt 
beteg állapota a házipatika segítségével, keresse fel házior-
vosát):

·láz, hidegrázás (a lázcsillapítás elsődlegesen nem or-
vosi feladat, hanem a szülő, vagy a felnőtt beteg fela-
data és felelőssége - a házipatika szereivel kezelendő)

·hányinger, hányás, hasmenés
·köhögés 
·ízületi fájdalmak
·kisebb balesetek, rándulások, zúzódások
·krónikus, hosszabb ideje fennálló, esetleg már kezelt 

panaszok fokozódása
·kisebb helyi gyulladás: meleg, duzzadt, vörös, fáj, nem 

működik, ilyenkor legfontosabb a terület hűtése és 
nyugalomba helyezése (felpolcolás, pihentetés, órán-
ként 20 perces jegelés a bőrre helyezett száraz textí-
lián keresztül)

·kullancscsípés, kullancs eltávolítása 

1. Abszolút sürgősség

Az alábbi tünetek észlelése esetén azonnal értesítse az 
ügyeletet vagy hívjon mentőt!

·jelentős baleseti vagy egyéb vérzés
·súlyos sérülések, törések, égések
·mérgezések
·hirtelen fellépő, erős mellkasi fájdalom vagy fejfájás
·hirtelen fellépő szívritmus-zavar
·forgó jellegű, hirtelen fellépő szédülés
·hirtelen fellépő fulladás
·hirtelen jelentkező látás-, hallás-, érzés-, beszéd-, 

mozgászavar
·hirtelen jelentkező, fekvésre nem enyhülő ájulásérzés
·eszméletvesztés
·panaszokkal járó hirtelen vérnyomás-emelkedés vagy -

csökkenés
·hirtelen kialakuló tudatzavar
·veszélyeztető magatartás

Relatív sürgősség
személyesen keresse fel az 

ügyeletet!
·erős köhögés (a köpet színét fontos megnézni)
·hirtelen jelentkező bőrelváltozások
·erősödő, gyógyszerre nem reagáló fájdalom
·enyhébb sérülés, ficam, kis kiterjedésű égés/forrázás
·fokozatosan kialakuló tudatzavar
·mérges rovarok csípése, főként allergiás hajlam 

esetén

Kertészné Dr. Altmár Erika
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A Horthy rendszerben az 1920-as évek végén nagy 
szegénység volt. A gazdasági válság még erre is rátett. Ezért 
aki nem volt tehetős az a gyerekét odaadta szolgálni - kezdte 
az emlékezést az akkor 94 évében járó, de kitűnő szellemi és 
fizikai erőben lévő Bense Gábor - Több helyen szolgáltam, 
pásztorkodtam gyerekként. Jött az ősz munka nem volt, ezért 
anyám megkérte a Körmendi urat, hogy vegyen már fel en-
gem maga mellé, mert én mindent megcsinálok. A cseléd-
váltások Mindenszentekkor voltak. Kellett ide egy mindenes 
féle, így felvett az intéző. A mindenest akkor Rozvajternek 
hívták. 14-15 éves lehettem ekkor. Fél komenciós voltam, 
ami azt jelentette, hogy én csak fél fizetést kaptam egész év-
ben, ami 12 pengő volt. Jó pár éve ott szolgáltam, amikor 
megnősültem és oda költöztem. No, nem az intőző lakásába a 
mai óvoda épületébe, hanem a szolgálati lakások egyikébe. 
Ezek az épületek Pászti Péter tanár úrék és Kuthi Gáborék 
háza mögött voltak. Az ő házuk helyén akkor még gyümöl-
csös volt és e mögött voltak az épületek. Csernik Gábor, a 
parádés kocsis is itt lakott. Köles Sándor bácsiék mellett 
(Köles József doktor édesapja) volt a kocsibejáró. Itt volt az 
istálló négy gyönyörű lóval és a szolgálati hintóval. Mellette 
voltak a szobakonyhás lakások. Ez korszak nem tartott so-
káig, hiszen jött a második világégés. 1942-ben másodszor 
vonultam be katonának. A páromnak a lányommal el kellett 
innen költöznie, mert már nem dolgoztam itt. 1945-ben Pest 
ostrománál fogságba estem és csak 1948 őszén kerültem 
haza Oroszországból. Nemsokára az Iskola utcába költöz-
tünk, azóta itt élek.

Hazatérése után Gábor bácsi rögtön elkezdett dol-
gozni, mert gyerekkorától ezt szokta meg. Azt mondja, lehet, 

hogy ezért maradt életben, mert fizikálisan jó erőben volt. A 
vasútnál dolgozott egészen a nyugdíjba vonulásáig. A kertet 
és az azzal való foglalatosságot nagyon szerette. Különösen 
a szőlővel való munkát kedvelte, aki látta a lugasát, mindig 
megdicsérte. Pár évvel ezelőtt abbahagyta a kerti munkát, 
de jó fizikális és szellemi életet él a mai napig. 

A 100 évet megélni erőben, egészségben sokak sze-
rint Isten áldása. Bense Gábor jeles születésnapjára már 
hónapokkal előtte lázasan készülődtek a hozzátartozók, 
főleg az egyik turai unokája Kovács Mihály, felesége Ági se-
gítségével. Szeptember 17-én két nappal a 100. születésnap-
ja után egy szép napsütéses délutánon a Demény Étterem-
ben gyülekezett a család, gyerekek, unokák, dédunokák, ük-
unokák, rokonok és barátok, hogy megünnepeljék ezt a ritka 
születésnapot. Gábor bácsi kalapban, szépen felöltözve nyu-
godtan várta a családtagok érkezését, elvégre hová is sies-
sen az ember fia 100 évesen. Ahogyan egyre másra érkeztek 
a hozzátartozók, úgy készültek a családi fotók. Természe-
tesen egy fess fiatalemberhez méltóan Gábor bácsi végi állta 
a fotózást, mondván, hogy nem akar ülni, bír ő állni is, mi-
közben a családtagok cserélődtek körülötte. A legifjabb ük-
unokát kézben tartva fejeződött be a családi fényképek 
sokasága, amit még egy nagy közös fotó követett. Ezek után 
Gábor bácsit egy díszített torta várta, hogy jókat kívánva, az 
unokákkal közösen elfújja a 100 szál gyertyát. Ezután az ün-
neplők jófajta ételek és italok mellett közösen folytatták az 
ünneplést. Megható volt látni száz évesen is nyugodtságot az 
arcán és azt a türelmet, amivel várta a vendégeket. Két hét-
tel a születésnapja után látogattam meg Gábor bácsit az Is-
kola utcában. A nappalokat a pár házzal arrébb lakó lányánál 

tölti, itt találkoztunk. Miután becsöngettem a házba, a sza-
kadó eső ellenére Gábor bátyám jött ki elém a kapuba. El-
végre csak a 100. életévét töltötte be nem is olyan régen. A 
lakásban Bense Mária fogadott bennünket.

Nagyon szép volt a papának a születésnapja. Arra is 
jó volt, hogy az ország és azon túl élő családtagok végre 
együtt legyenek - kezd bele a lánya a beszélgetésbe. - Uno-
kák, dédunokák és ükunokák szomszédok és jó barátok is 
részt vettek a 100 éves születésnapi ünnepségen. Mi hárman 
voltunk testvérek, én vagyok, a legidősebb 80. életévemet 
taposom éppen. Két öcsém közül Józsi sajnos már nem él, ő 
Pécelen lakott a családjával. Pista öcsémék Mogyoródon él-
nek. A nappalok így telnek közösen a papával, mivel a férjem 
sem él már és az édesanyám sem. Reggel mindig jön, ha 
véletlenül késik, akkor én megyek át érte, nehogy valami baj 
érje.
A konyhaasztal mögött a szokásos kalapjában mosolyog Gá-
bor bácsi. Nem válogatok az ételben, mindent megeszek – 
mondja - minden áldott reggel tejeskávét és egy zsemlét 
megeszem, azt nagyon szeretem.

Arra a szokásos kérdésre, hogy mi lehet, a hosszú 
élet titka ismét kis hamiskás mosollyal csak annyit mond: 

„Adjon Isten Jó Reggelt, Fiam!”

100. életévét töltötte
Tura legidősebb lakója

Bense Gábor

Gábor bácsival hat évvel ezelőtt találkoztam, 
a Turai Hírlapnak mesélt a gyerekkoráról. A báró két 
világháború közötti főintézője Körmendi József gaz-
datiszt volt. Az intéző szolgálatában állt már gye-
rekként az Iskola utcában élő Bense Gábor bácsi. 

Szénási József

Öregszünk! - majd folytatja - A vasútnál dolgoztam József-
városban, onnan mentem nyugdíjba. Dolgozni mindig 
kellett. Az volt a mindenségem, nagyon szerettem dolgozni. 
A szőlőt mindig én műveltem.
Sajnos már nincs meg a lugas - veszi át a szót a lánya - Nem 
bírja már művelni. A gyerekek sem érnek rá erre. Igaz, Misi 
fiam mindenben segít nekünk és mindennel ellát bennünket.
Ennek ellenére sosem ül nyugodtan, mindig megy hol a kert-
be hol az udvarra, nem találja a helyét. Délután a vacsora 
után mindig azt mondja, megyek haza a kuckómba. Mindig 
szorgalmas volt és jó ember. Nem volt könnyű gyerekkora és 
felnőttként is megjárta a háborúk poklát. Ennek ellenére 
nem lett megkeseredett ember, megmaradt a jó lelke.

Száz éves, tisztességen megöregedett férfiember, 
aki a tiszteletet mai napig megadja mindenkinek és ő is vi-
szontkapja ezt. Nehézségekkel teli, de szép élete volt és van 
a mai napig is. Talán a hite és a kitartása az, ami ezzel a 
hosszú élettel ajándékozta meg. Sosem volt elégedetlen, 
mindig köszönetet mondott az égieknek, azért amit kapott. 
Minden napért hálás, hiszen amikor reggel átjön, mindig így 
köszön: Adjon Isten Jó Reggelt Fiam.

Szeptember 15-17-ig zajlott Budapesten a Nemzeti Vágta, ahol az 
utolsó két napon a Turai Zsinnyegők táccsoport is részt vett.

A Nemzeti Vágta hivatalos tánccsoportja a „Vágta Tánccsoport”, melynek 
művészeti vezetője Szokolik Szabolcs volt. Ezen hivatalos csoportot három külön-
böző együttes alkotta, úgy mint: a Turai Zsinnyegők, a Püspökhatvani Hagyomány-
őrzők és a Fordulj Kis Pej Lovam együttes. Szombaton szüreti felvonuláson vett 
részt a csoport, valamint galgamenti és hajdúsági táncokat 
adtak elő a Ország Táncháza nevet viselő programon, a Vágta 
Korzón. Mind szombaton, mind vasárnap pedig örömtáncra 
invitálták az oda látogatókat. A muzsikát Jobbágy Bálint és 
Bandája szolgáltatta.

Nemcsak táncosok, de zenészek is részt vettek vá-
rosunkból. Szombaton egy órás koncertet adott a Zagyva 
Banda, valamint szombaton és vasárnap a Fölszállott a Páva 
színpadi fellépőit kísérték.

Farkas Ákos

Turaiak a Nemzeti Vágtán

Fiával, Bense Istvánnal                  Lányával, Bense Máriával
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KÖZÖSSÉGI ÉLET KÖZÖSSÉGI ÉLET

A Horthy rendszerben az 1920-as évek végén nagy 
szegénység volt. A gazdasági válság még erre is rátett. Ezért 
aki nem volt tehetős az a gyerekét odaadta szolgálni - kezdte 
az emlékezést az akkor 94 évében járó, de kitűnő szellemi és 
fizikai erőben lévő Bense Gábor - Több helyen szolgáltam, 
pásztorkodtam gyerekként. Jött az ősz munka nem volt, ezért 
anyám megkérte a Körmendi urat, hogy vegyen már fel en-
gem maga mellé, mert én mindent megcsinálok. A cseléd-
váltások Mindenszentekkor voltak. Kellett ide egy mindenes 
féle, így felvett az intéző. A mindenest akkor Rozvajternek 
hívták. 14-15 éves lehettem ekkor. Fél komenciós voltam, 
ami azt jelentette, hogy én csak fél fizetést kaptam egész év-
ben, ami 12 pengő volt. Jó pár éve ott szolgáltam, amikor 
megnősültem és oda költöztem. No, nem az intőző lakásába a 
mai óvoda épületébe, hanem a szolgálati lakások egyikébe. 
Ezek az épületek Pászti Péter tanár úrék és Kuthi Gáborék 
háza mögött voltak. Az ő házuk helyén akkor még gyümöl-
csös volt és e mögött voltak az épületek. Csernik Gábor, a 
parádés kocsis is itt lakott. Köles Sándor bácsiék mellett 
(Köles József doktor édesapja) volt a kocsibejáró. Itt volt az 
istálló négy gyönyörű lóval és a szolgálati hintóval. Mellette 
voltak a szobakonyhás lakások. Ez korszak nem tartott so-
káig, hiszen jött a második világégés. 1942-ben másodszor 
vonultam be katonának. A páromnak a lányommal el kellett 
innen költöznie, mert már nem dolgoztam itt. 1945-ben Pest 
ostrománál fogságba estem és csak 1948 őszén kerültem 
haza Oroszországból. Nemsokára az Iskola utcába költöz-
tünk, azóta itt élek.

Hazatérése után Gábor bácsi rögtön elkezdett dol-
gozni, mert gyerekkorától ezt szokta meg. Azt mondja, lehet, 

hogy ezért maradt életben, mert fizikálisan jó erőben volt. A 
vasútnál dolgozott egészen a nyugdíjba vonulásáig. A kertet 
és az azzal való foglalatosságot nagyon szerette. Különösen 
a szőlővel való munkát kedvelte, aki látta a lugasát, mindig 
megdicsérte. Pár évvel ezelőtt abbahagyta a kerti munkát, 
de jó fizikális és szellemi életet él a mai napig. 

A 100 évet megélni erőben, egészségben sokak sze-
rint Isten áldása. Bense Gábor jeles születésnapjára már 
hónapokkal előtte lázasan készülődtek a hozzátartozók, 
főleg az egyik turai unokája Kovács Mihály, felesége Ági se-
gítségével. Szeptember 17-én két nappal a 100. születésnap-
ja után egy szép napsütéses délutánon a Demény Étterem-
ben gyülekezett a család, gyerekek, unokák, dédunokák, ük-
unokák, rokonok és barátok, hogy megünnepeljék ezt a ritka 
születésnapot. Gábor bácsi kalapban, szépen felöltözve nyu-
godtan várta a családtagok érkezését, elvégre hová is sies-
sen az ember fia 100 évesen. Ahogyan egyre másra érkeztek 
a hozzátartozók, úgy készültek a családi fotók. Természe-
tesen egy fess fiatalemberhez méltóan Gábor bácsi végi állta 
a fotózást, mondván, hogy nem akar ülni, bír ő állni is, mi-
közben a családtagok cserélődtek körülötte. A legifjabb ük-
unokát kézben tartva fejeződött be a családi fényképek 
sokasága, amit még egy nagy közös fotó követett. Ezek után 
Gábor bácsit egy díszített torta várta, hogy jókat kívánva, az 
unokákkal közösen elfújja a 100 szál gyertyát. Ezután az ün-
neplők jófajta ételek és italok mellett közösen folytatták az 
ünneplést. Megható volt látni száz évesen is nyugodtságot az 
arcán és azt a türelmet, amivel várta a vendégeket. Két hét-
tel a születésnapja után látogattam meg Gábor bácsit az Is-
kola utcában. A nappalokat a pár házzal arrébb lakó lányánál 

tölti, itt találkoztunk. Miután becsöngettem a házba, a sza-
kadó eső ellenére Gábor bátyám jött ki elém a kapuba. El-
végre csak a 100. életévét töltötte be nem is olyan régen. A 
lakásban Bense Mária fogadott bennünket.

Nagyon szép volt a papának a születésnapja. Arra is 
jó volt, hogy az ország és azon túl élő családtagok végre 
együtt legyenek - kezd bele a lánya a beszélgetésbe. - Uno-
kák, dédunokák és ükunokák szomszédok és jó barátok is 
részt vettek a 100 éves születésnapi ünnepségen. Mi hárman 
voltunk testvérek, én vagyok, a legidősebb 80. életévemet 
taposom éppen. Két öcsém közül Józsi sajnos már nem él, ő 
Pécelen lakott a családjával. Pista öcsémék Mogyoródon él-
nek. A nappalok így telnek közösen a papával, mivel a férjem 
sem él már és az édesanyám sem. Reggel mindig jön, ha 
véletlenül késik, akkor én megyek át érte, nehogy valami baj 
érje.
A konyhaasztal mögött a szokásos kalapjában mosolyog Gá-
bor bácsi. Nem válogatok az ételben, mindent megeszek – 
mondja - minden áldott reggel tejeskávét és egy zsemlét 
megeszem, azt nagyon szeretem.

Arra a szokásos kérdésre, hogy mi lehet, a hosszú 
élet titka ismét kis hamiskás mosollyal csak annyit mond: 

„Adjon Isten Jó Reggelt, Fiam!”

100. életévét töltötte
Tura legidősebb lakója

Bense Gábor

Gábor bácsival hat évvel ezelőtt találkoztam, 
a Turai Hírlapnak mesélt a gyerekkoráról. A báró két 
világháború közötti főintézője Körmendi József gaz-
datiszt volt. Az intéző szolgálatában állt már gye-
rekként az Iskola utcában élő Bense Gábor bácsi. 

Szénási József

Öregszünk! - majd folytatja - A vasútnál dolgoztam József-
városban, onnan mentem nyugdíjba. Dolgozni mindig 
kellett. Az volt a mindenségem, nagyon szerettem dolgozni. 
A szőlőt mindig én műveltem.
Sajnos már nincs meg a lugas - veszi át a szót a lánya - Nem 
bírja már művelni. A gyerekek sem érnek rá erre. Igaz, Misi 
fiam mindenben segít nekünk és mindennel ellát bennünket.
Ennek ellenére sosem ül nyugodtan, mindig megy hol a kert-
be hol az udvarra, nem találja a helyét. Délután a vacsora 
után mindig azt mondja, megyek haza a kuckómba. Mindig 
szorgalmas volt és jó ember. Nem volt könnyű gyerekkora és 
felnőttként is megjárta a háborúk poklát. Ennek ellenére 
nem lett megkeseredett ember, megmaradt a jó lelke.

Száz éves, tisztességen megöregedett férfiember, 
aki a tiszteletet mai napig megadja mindenkinek és ő is vi-
szontkapja ezt. Nehézségekkel teli, de szép élete volt és van 
a mai napig is. Talán a hite és a kitartása az, ami ezzel a 
hosszú élettel ajándékozta meg. Sosem volt elégedetlen, 
mindig köszönetet mondott az égieknek, azért amit kapott. 
Minden napért hálás, hiszen amikor reggel átjön, mindig így 
köszön: Adjon Isten Jó Reggelt Fiam.

Szeptember 15-17-ig zajlott Budapesten a Nemzeti Vágta, ahol az 
utolsó két napon a Turai Zsinnyegők táccsoport is részt vett.

A Nemzeti Vágta hivatalos tánccsoportja a „Vágta Tánccsoport”, melynek 
művészeti vezetője Szokolik Szabolcs volt. Ezen hivatalos csoportot három külön-
böző együttes alkotta, úgy mint: a Turai Zsinnyegők, a Püspökhatvani Hagyomány-
őrzők és a Fordulj Kis Pej Lovam együttes. Szombaton szüreti felvonuláson vett 
részt a csoport, valamint galgamenti és hajdúsági táncokat 
adtak elő a Ország Táncháza nevet viselő programon, a Vágta 
Korzón. Mind szombaton, mind vasárnap pedig örömtáncra 
invitálták az oda látogatókat. A muzsikát Jobbágy Bálint és 
Bandája szolgáltatta.

Nemcsak táncosok, de zenészek is részt vettek vá-
rosunkból. Szombaton egy órás koncertet adott a Zagyva 
Banda, valamint szombaton és vasárnap a Fölszállott a Páva 
színpadi fellépőit kísérték.

Farkas Ákos

Turaiak a Nemzeti Vágtán

Fiával, Bense Istvánnal                  Lányával, Bense Máriával
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KÖZÖSSÉG, KULTÚRA CIVIL OLDALAK

A turai konferenciát ás annak közel ötven fős érdeklő-
dő helyi közönségét Gyenes László képviselő, a Közművelődési, 
Köznevelési és Sportbizottság elnöke köszöntötte. A képviselő 
úr megköszönte az előadóknak, hogy elfogadták a meghívást és 
hozzájárulnak ahhoz, hogy Arany János életművét, életrajzát 
egy kicsit részletesebben megismerjük, többet tudjunk meg a 
XIX. század egyik legnagyobb költőjéről.

A konferencia előadói: Cserjés Katalin, a Szegedi Tu-
dományegyetem docense; Szörényi László professzor emeri-
tus, tudományos tanácsadó - MTA BTK Irodalomtudományi In-
tézet munkatársa; Hermann Róbert főtanácsos, Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum, tanszékvezető egyetemi tanár, Károli Gás-
pár Református Egyetem, a Magyar Történelmi Társulat elnöke; 
Próder István, a Magyar Vegyészeti Múzeum (Várpalota) ny. 
igazgatója; Heltai Bálint, a Török Ignác Gimnázium (Gödöllő) 
ny. tanára; valamint Rózsafalvi Zsuzsanna, PhD, irodalomtör-
ténész, kritikus, az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárá-
nak munkatársa, az Arany hagyaték egyik gondozója, aki egyben 
a konferencia moderátora, háziasszonya is volt. Az előadásokat 
felvezető verseket Lévai József versmondó tolmácsolásában 
hallhattuk.

A költő születésének 200. évfordulója okán megújul 
Arany János szülővárosában, Nagyszalontán, a Csonkatorony-
ban található tárlat, valamint a nagykőrösi emlékmúzeum. Bu-
dapesten két emléktárlat mutatja be Arany János életművét. A 
Petőfi Irodalmi Múzeumban májusban Önarckép álarcokban 
címmel rendezett nagyszabású tárlatot a múzeum saját, illetve a 
Magyar Tudományos Akadémia könyvtár és információs köz-
pontjában található Arany hagyatékra támaszkodva. A Nemzeti 
Könyvtár is tárlattal emlékezett meg Arany János életművéről, 
az OSZK-ban őrzött, felbecsülhetetlen értékű eredeti dokumen-
tumokra, kéziratokra, első kiadásokra, és a társintézményekben 

található képzőművészeti alkotásokra alapozva kívánta meg lát-
hatóvá tenni az Arany ereklyéket. E tárlatok célja, hogy mindez 
életút alakulástörténetét, mindez irodalmi, művészeti és műve-
lődéstörténeti Arany kultusz alakulásának néhány fontos állo-
mását végig követhesse. Mindemellett egy ún. Arany busz járja 
az országot, mely az életút fontosabb állomásait mutatja be a 
relikviákon keresztül. A Magyar Tanárok Egyesülete országos 
Arany versmondó versenyt hirdetett meg, ennek a végső, záró 
rendezvényére majd november 25-én kerül sor, a színházak pe-
dig sorra veszik elő Arany műveit. A Vígszínházban a Toldi 
előadása megy, Csőre Gábor főszereplésével, illetve Aranyozás 
címmel az Örkény Színház a lírai műveket és azok parafrázisait 
állította színpadra.

Arany személyének és életművének a hatása óriási, na-
gyon terjedelmes a recepciója. Képzőművészek sorát ihlette 
Toldi, a balladái. Székely Bertalan, Körösfői-Kriesch Aladár, 
Stróbl Alajos, Zichy Mihály, és még sokan mások. Alig van köl-
tőnk, aki ne készített volna Arany rájátszást, irodalmi reflexió-
kat. Ady Endre, Babits Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, 
Reviczky Gyula, Tóth Árpád, Faludy György, Vas István, Márai 
Sándor emblematikus ódáiból és rájátszásokban élteti tovább az 
életművet. E művekből jól kitapintható az életműhöz való vi-
szony. Kinek vastartaléka, kinek ezüsthídja, kinek aranyfedezete 
a költő. Végezetül ez a szellemi kapocs nyer új értelmet annak a 
közel száz kortárs költő műveinek, melyek a kortárs lapok 
hasábjain és kötetekben is napvilágot láttak az emlékév keretei 
között. A sok száz vers gyűjteményes kötete - a 24 karát - ezeket 
az Arany rájátszásokat, parafrázisokat tartalmazza Váradi Sza-
bolcstól, Molnár Krisztina Ritától, Tóth Krisztinától és még na-
gyon sok más kortárs költőnktől.

A valóság talaján álló ember - Arany János - művészeté-
ben egy tartalomban és formában rendkívül sokszínű életművet 
hozott létre, melynek főbb csomópontjai a Toldi trilógia, a balla-
dák, a hosszabb elbeszélő költemények, és az életművet lezáró 
kapcsos könyv lírája és epikája. 

T. A.

Arany János hagyatéka
Arany János születésének 200. évfordulója alkalából, a 2017-es 

évben kulturális életünkben országszerte a költő életművére irányul a 
figyelem. Számos szakmai rendezvény, kiállítások, konferenciák adnak le-
hetőséget az Arany kutatás újabb kérdéseinek a tisztázására, megtárgya-
lására. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság nem első ízben működik 
együtt sikeresen Tura Város Önkormányzatával a tudományos ismeretter-
jesztés területén. A tavalyi Balassi-konferencia után idén 2017. szeptember 
16-án Heltai Bálint tanár úr és a turai Bartók Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár áldozatos és akadályt nem ismerő munkájának eredményeként 
jöhetett létre az Arany János emlékkonferencia. Ha témájában ennek nem is 
volt közvetlen turai vonatkozása, de az előadókat tekintve mindenképp. Az 
eseményt megnyitó és az előadásokat moderáló turai születésű Dr. Rózsa-
falvi Zsuzsanna prezentációt is tartott az Arany-hagyatékról. A téma alapos 
szakértőjévé tudott válni azáltal is, hogy ő volt az egyik kurátora az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárban jelenleg is – november 25-ig - nyitva tartó „Más 
csak levelenként kapja a borostyánt...” – Kincsek, kultusz, hatástörténet  c. 
Arany János-kiállításnak.

A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár olvasói szíves figyelmébe ajánlja 
kiadványait Aranytól és Aranyról:
Arany János költői művei /Bp. Szépirodalmi Könyvkiadó,1981/ • Arany János összes 
költeményei /Bp. Szépirodalmi Kiadó, 1964/ • Arany János balladái /Bp. Szépirodalmi 
Könykiadó, 1977/ • Arany János összes művei - Zsengék. Töredékek. Rögtönzések 
/Bp. Akadémiai Kiadó, 1952/ • Arany János: Buda halála, Hun rege /Bp. Móra Kiadó, 
1977/ • Arany János válogatott művei /Bp. Szépirodalmi Kiadó, 1975/ • Dávidházi Pé-
ter: Hunyt mesterünk - Arany János kritikusi öröksége /Bp. Argumentum, 1992/ • Ke-
resztury Dezső: Így élt Arany János /Bp.Móra, 1987/ • Barta János: Arany János és 
kortársai /Debrecen Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003/ • Keresztury Dezső: "Csak hang-
köre más" - Arany János /Bp. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987/ • Tóth Tibor: Aranytól, 
Aranyról /Bp. Tankönyvkiadó, 1989/ • Arany János breviárium /Kolozsvár Dacia, 1982/ 
• Alföldy Jenő: Arany és Petőfi levelezése prózában, versben /Bp. Mágus, 1995/ • 
Arany János levelezése /Bp. Akadémiai Kiadó, 1975/ • Keresztury Dezső: "S mi va-
gyok én..." /Bp. Szépirodalmi Kiadó, 1967/ • Balogh László: Az ihlet perce - A lírikus 
Arany János /Bp. Tankönyvkiadó, 1980/ • Sáfrán Györgyi: Arany János leveleskönyve 
/Bp. Gondolat, 1982/ • Arany János Kapcsos könyve /Bp. Helikon és Akadémiai Kiadó, 
1982/ • Arany János: Toldi /Bp. Móra Kiadó, 1966/ • Arany János: A tölgyek alatt / Bp. 
Magyar Helikon, 1967/
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A Turai Komédiások felvételt hirdet!

Várjuk azon BÁTOR érdeklődők jelentkezését, akik 
szeretnének belekóstolni a színházi munkába, a 

próbafolyamatba, vagy csak egyszerűen jól akarják 
magukat érezni.

Ha szeretnél velünk együtt dolgozni, gyere el a turai 
Bartók Béla Művelődési Házba.

Próba időpontja: minden pénteken 18:00-21:00-ig

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Morzsák (innen-onnan)

Ha az emberiséget egy 100 lakosú falura redukálnánk, de a nemzetek arányát 
fenntartanánk, akkor a falu így nézne ki:
57 ázsiai, 21 európai, 14 amerikai (Észak- és Dél-), 8 afrikai - 52 nő, 48 férfi - 70 
nem fehér, 30 fehér - 70 nem keresztény, 30 keresztény - 89 heteroszexuális, 
11 homoszexuális.
6-an birtokolnák a Föld gazdagságának 59%-át és mind a 6 Személy az USÁ-
ból származna. 80-nak nem lennének kielégítő lakáskörülményei. 70-en 
analfabéták lennének. 50-en alultápláltak lennének. 1 meghalna. 2 születne. 
1-nek lenne számítógépe. 1-nek lenne diplomája.
Ha holnap reggel egészségesen ébredsz, akkor szerencsésebb vagy, mint 1 
millió ember, aki nem éri meg a következő hetet.
Ha még sosem élted meg a háborús csatározást, a fogság magányát, a 
kínzottak haldoklását, vagy nem éreztél éhséget, akkor boldogabb vagy, mint 
500 millió ember a világban.
Ha úgy mehetsz el a templomba, hogy nem kell támadástól tartanod, hogy 
elfognak vagy megölnek, akkor szerencsésebb vagy, mint 3 milliárd ember a 
világban.
Ha van étel a hűtőszekrényedben, fel vagy öltözve, van tető a fejed felett és 
ágyad, ahová lefekhetsz, akkor gazdagabb vagy, mint e világ lakóinak 75 %-a.
Ha van bankszámlád, némi pénz a pénztárcádban és kevés apród, akkor a 
jómódú emberek 8 %-ához tartozol ezen a világon.
E szöveg olvasásával duplán is áldott vagy, mert nem tartozol a 2 milliárd 
emberhez, akik nem tudnak olvasni. És 1 vagy a 100 közül, akinek 
számítógépe van a Földön.

(forrás:
David J. Smith és Shelagh Armstrong –„Ha a világ egyetlen falu lenne …”)

,,A magyar nyelvtől
még az ördög is fél”

Bencze Imre: Édes, ékes apanyelvünk
(részlet)
Kezdjük tán a “jó” szóval, tárgy esetben “jót”,
ámde “tó”-ból “tavat” lesz, nem pediglen “tót”.
Egyes számban “kő” a kő, többes számban 
“kövek”,
nőnek “nők” a többese, helytelen a “növek”.
Többesben a tő nem “tők”, szabatosan “tövek”,
amint hogy a cső nem “csők”, magyar földön 
“csövek”.
Anyós kérdé: van két vőm, ezek talán “vövek”?
Azt se' tudom, mi a “cö”? Egyes számú cövek?
Csók – ha adják – százával jő, ez benne a jó;
hogyha netán egy puszit kapsz, annak neve 
“csó”?
Bablevesed lehet sós, némely vinkó savas,
nem lehet az utca hós, magyarul csak havas.
Miskolcon ám Debrecenben, Győrött, Pécsett, 
Szegeden;
amíg mindezt megtanulod, beleőszülsz, idegen.

,,Nagyapám mondta: Kisfiam úgy élj, hogy a 
papnak ne kelljen sokat hazudni a koporsód 
felett”

A „Cserhát Művészkör Turai-Nógrádi Csoport” alkotó napja
(Verscsokor, kézfogás, mosoly, ima és egészségügyi ismeretek) 

Augusztus 26-a egyedülálló emlékként került be a 
Cserhát Művészkör Turai-Nógrádi Csoport tagjainak naptárá-
ba. Az egész napra a jókedv és a vidámság volt jellemző. Elége-
dett, örömteli emberek csoportja töltötte együtt a napot, és egy-
másra hangolódva építették a szavakat, a gondolatok özönét.  
Volt, aki nem tudott jelen lenni a csoport tagjai közül, ők bizony 
sajnálhatják, hogy nem tudtak részt venni ebben az együttes 
élményben. Jó volt együtt lenni a Domonyi dalkörének képvi-
selőivel. A nótás kedvű turai dalkör tagjaival, a korábbi munkák-
ban és összefogásban kiemelkedő szerepet játszó sátorépítők, 
és tálalók csapatával. Bartók Anikó irodalmi tagozat vezetővel, a 
képzőművész tagozat festőivel: Sándor István Józseffel, Éliás 
Marcsival, Hazadi Máriával, Gregusné Lujzával, V. Sándor Irén-
nel, a fotósokkal Mátrai Istvánnal és Dr. Tóth Zsiga Sándorral, a 
hagyományőrző tagozat szorgalmas tagjával és Mátrainé Benke 
Máriával. Köszönthettük vendégeinket: Takács Lajosné Angyal 
Mária költőt és a vőfély tudományokban jeleskedő férjét, Dr. Vá-
radi Kálmánchey Zsuzsannát, Molnár Tamás magyarság kutató-
kat, Nicol Sepherd költőnőt, akiről kiderült, hogy általános is-
kolai éveiben élt Turán és Takács Pali bácsi fotószakkörére járt, 
és szép emlékei visszahívták.
Sándor István József a művészkör titkára a tőle már megszokott 
felkészüléssel nyitotta meg a napot és vázolta fel a nap program-
ját. Elsőként Bartók Anikó költő, a csoport irodalmi tagozat ve-
zetője és költőtársai kedves, lelket emelő, verses irodalmi össze-
állítással lepték meg a jelenlévőket. Bartók Anikó elsőként a je-
lenleg Spanyolországban élő és a barcelónai terrortámadás 
szemtanújának Szemesi Csaba Arany Rózsafüzér díjas költő, 
pártoló tagunk imafohászát olvasta fel mély átéléssel. Elmélyült 
csendben figyelt a társaság, hiszen a fohászok Szűz Máriához, 
és a szörnyű barcelonai események fájdalmából fakadva Mont-
serrati, Fekete Madonnához kiáltottak.  Ő ott a helyszínen, ahol 
napokkal előtte költői tevékenységének elismeréseként vehette 
át a Rózsafüzér díjat, élte meg a barcelónai események szörnyű-
ségének fájdalmát. Majd Mátrainé Benke Mária iparművész be-
szélt alkotásairól, a munkamenetről. Sándor István József köze-
ledve az iskolakezdéshez hívta fel a figyelmet arra, hogy mire 
kell figyelni és mit kell tenni a családnak, ha gyermek fáradt, 

nehezen tanul, esetleg egyik napról a másikra elfelejti a tanulta-
kat, rosszul alszik, vagy pedig  viselkedésbeli rendellenessége-
ket tapasztalunk náluk. Ehhez a témához kapcsolódott Dr. Tóth 
Zsiga Sándor nyugdíjas háziorvos, aki megerősítette az elhang-
zottakat és orvosi szempontból is kiegészítette a megoldási ja-
vaslatokat. Utaltak arra, hogy egészségünk és életünk minősége 
érdekében jobban kellene figyelnünk az embereket veszélyez-
tető, vagy segítő környezeti tényezőkre, hatásokra. Csoportkép 
örökítette meg a jelen levőket, a szeretet együttlétet. A kony-
hából kiáramló ínycsiklandó illatok asztalhoz ültették a társasá-
got, és az ebéd előtti közös ima áldása emelte a szeretet erejét.
Kedves zsongás kísérte az ebéd alatti időt, többen olvasgatták a 
közreadott szép verseket, imafohászokat, többek között Nicol 
Sepherd költőnő: Áldj meg „Oh, te szent rózsafüzér” című ver-
sét. Könczöl István, Ihász - Kovács Éva egyik szépséges versét 
adta elő kellő átéléssel. Marinka Sándorné az Őszirózsa Nyugdí-
jas Egyesület elnöke, vezetője megszegte és szétosztotta a meg-
áldott „Új Kenyeret” melyet augusztus 20-a alkalmából vehetett 
át. Az Új Kenyér, áldással kísérve erősítette hitünket, és szerete-
tünket.
Mi mutatja a legjobban, hogy jól érzi magát az ember, ha nem 
siet el, és még a kapuban is a köszönések után visszatekint az 
udvar szépséges zöldjére, a diófák kedves visszahívogató szere-
tet energiát árasztó csoportjára.

Tóth A. Istvánné

Tóth Péter László gyűjtése



Turai Hírlap12

20
17

/1
0

FOLKLÓR

Turai Hírlap 13
2017/10

KÖZÖSSÉG, KULTÚRA CIVIL OLDALAK

A turai konferenciát ás annak közel ötven fős érdeklő-
dő helyi közönségét Gyenes László képviselő, a Közművelődési, 
Köznevelési és Sportbizottság elnöke köszöntötte. A képviselő 
úr megköszönte az előadóknak, hogy elfogadták a meghívást és 
hozzájárulnak ahhoz, hogy Arany János életművét, életrajzát 
egy kicsit részletesebben megismerjük, többet tudjunk meg a 
XIX. század egyik legnagyobb költőjéről.

A konferencia előadói: Cserjés Katalin, a Szegedi Tu-
dományegyetem docense; Szörényi László professzor emeri-
tus, tudományos tanácsadó - MTA BTK Irodalomtudományi In-
tézet munkatársa; Hermann Róbert főtanácsos, Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum, tanszékvezető egyetemi tanár, Károli Gás-
pár Református Egyetem, a Magyar Történelmi Társulat elnöke; 
Próder István, a Magyar Vegyészeti Múzeum (Várpalota) ny. 
igazgatója; Heltai Bálint, a Török Ignác Gimnázium (Gödöllő) 
ny. tanára; valamint Rózsafalvi Zsuzsanna, PhD, irodalomtör-
ténész, kritikus, az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárá-
nak munkatársa, az Arany hagyaték egyik gondozója, aki egyben 
a konferencia moderátora, háziasszonya is volt. Az előadásokat 
felvezető verseket Lévai József versmondó tolmácsolásában 
hallhattuk.

A költő születésének 200. évfordulója okán megújul 
Arany János szülővárosában, Nagyszalontán, a Csonkatorony-
ban található tárlat, valamint a nagykőrösi emlékmúzeum. Bu-
dapesten két emléktárlat mutatja be Arany János életművét. A 
Petőfi Irodalmi Múzeumban májusban Önarckép álarcokban 
címmel rendezett nagyszabású tárlatot a múzeum saját, illetve a 
Magyar Tudományos Akadémia könyvtár és információs köz-
pontjában található Arany hagyatékra támaszkodva. A Nemzeti 
Könyvtár is tárlattal emlékezett meg Arany János életművéről, 
az OSZK-ban őrzött, felbecsülhetetlen értékű eredeti dokumen-
tumokra, kéziratokra, első kiadásokra, és a társintézményekben 

található képzőművészeti alkotásokra alapozva kívánta meg lát-
hatóvá tenni az Arany ereklyéket. E tárlatok célja, hogy mindez 
életút alakulástörténetét, mindez irodalmi, művészeti és műve-
lődéstörténeti Arany kultusz alakulásának néhány fontos állo-
mását végig követhesse. Mindemellett egy ún. Arany busz járja 
az országot, mely az életút fontosabb állomásait mutatja be a 
relikviákon keresztül. A Magyar Tanárok Egyesülete országos 
Arany versmondó versenyt hirdetett meg, ennek a végső, záró 
rendezvényére majd november 25-én kerül sor, a színházak pe-
dig sorra veszik elő Arany műveit. A Vígszínházban a Toldi 
előadása megy, Csőre Gábor főszereplésével, illetve Aranyozás 
címmel az Örkény Színház a lírai műveket és azok parafrázisait 
állította színpadra.

Arany személyének és életművének a hatása óriási, na-
gyon terjedelmes a recepciója. Képzőművészek sorát ihlette 
Toldi, a balladái. Székely Bertalan, Körösfői-Kriesch Aladár, 
Stróbl Alajos, Zichy Mihály, és még sokan mások. Alig van köl-
tőnk, aki ne készített volna Arany rájátszást, irodalmi reflexió-
kat. Ady Endre, Babits Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, 
Reviczky Gyula, Tóth Árpád, Faludy György, Vas István, Márai 
Sándor emblematikus ódáiból és rájátszásokban élteti tovább az 
életművet. E művekből jól kitapintható az életműhöz való vi-
szony. Kinek vastartaléka, kinek ezüsthídja, kinek aranyfedezete 
a költő. Végezetül ez a szellemi kapocs nyer új értelmet annak a 
közel száz kortárs költő műveinek, melyek a kortárs lapok 
hasábjain és kötetekben is napvilágot láttak az emlékév keretei 
között. A sok száz vers gyűjteményes kötete - a 24 karát - ezeket 
az Arany rájátszásokat, parafrázisokat tartalmazza Váradi Sza-
bolcstól, Molnár Krisztina Ritától, Tóth Krisztinától és még na-
gyon sok más kortárs költőnktől.

A valóság talaján álló ember - Arany János - művészeté-
ben egy tartalomban és formában rendkívül sokszínű életművet 
hozott létre, melynek főbb csomópontjai a Toldi trilógia, a balla-
dák, a hosszabb elbeszélő költemények, és az életművet lezáró 
kapcsos könyv lírája és epikája. 

T. A.

Arany János hagyatéka
Arany János születésének 200. évfordulója alkalából, a 2017-es 

évben kulturális életünkben országszerte a költő életművére irányul a 
figyelem. Számos szakmai rendezvény, kiállítások, konferenciák adnak le-
hetőséget az Arany kutatás újabb kérdéseinek a tisztázására, megtárgya-
lására. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság nem első ízben működik 
együtt sikeresen Tura Város Önkormányzatával a tudományos ismeretter-
jesztés területén. A tavalyi Balassi-konferencia után idén 2017. szeptember 
16-án Heltai Bálint tanár úr és a turai Bartók Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár áldozatos és akadályt nem ismerő munkájának eredményeként 
jöhetett létre az Arany János emlékkonferencia. Ha témájában ennek nem is 
volt közvetlen turai vonatkozása, de az előadókat tekintve mindenképp. Az 
eseményt megnyitó és az előadásokat moderáló turai születésű Dr. Rózsa-
falvi Zsuzsanna prezentációt is tartott az Arany-hagyatékról. A téma alapos 
szakértőjévé tudott válni azáltal is, hogy ő volt az egyik kurátora az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárban jelenleg is – november 25-ig - nyitva tartó „Más 
csak levelenként kapja a borostyánt...” – Kincsek, kultusz, hatástörténet  c. 
Arany János-kiállításnak.

A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár olvasói szíves figyelmébe ajánlja 
kiadványait Aranytól és Aranyról:
Arany János költői művei /Bp. Szépirodalmi Könyvkiadó,1981/ • Arany János összes 
költeményei /Bp. Szépirodalmi Kiadó, 1964/ • Arany János balladái /Bp. Szépirodalmi 
Könykiadó, 1977/ • Arany János összes művei - Zsengék. Töredékek. Rögtönzések 
/Bp. Akadémiai Kiadó, 1952/ • Arany János: Buda halála, Hun rege /Bp. Móra Kiadó, 
1977/ • Arany János válogatott művei /Bp. Szépirodalmi Kiadó, 1975/ • Dávidházi Pé-
ter: Hunyt mesterünk - Arany János kritikusi öröksége /Bp. Argumentum, 1992/ • Ke-
resztury Dezső: Így élt Arany János /Bp.Móra, 1987/ • Barta János: Arany János és 
kortársai /Debrecen Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003/ • Keresztury Dezső: "Csak hang-
köre más" - Arany János /Bp. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987/ • Tóth Tibor: Aranytól, 
Aranyról /Bp. Tankönyvkiadó, 1989/ • Arany János breviárium /Kolozsvár Dacia, 1982/ 
• Alföldy Jenő: Arany és Petőfi levelezése prózában, versben /Bp. Mágus, 1995/ • 
Arany János levelezése /Bp. Akadémiai Kiadó, 1975/ • Keresztury Dezső: "S mi va-
gyok én..." /Bp. Szépirodalmi Kiadó, 1967/ • Balogh László: Az ihlet perce - A lírikus 
Arany János /Bp. Tankönyvkiadó, 1980/ • Sáfrán Györgyi: Arany János leveleskönyve 
/Bp. Gondolat, 1982/ • Arany János Kapcsos könyve /Bp. Helikon és Akadémiai Kiadó, 
1982/ • Arany János: Toldi /Bp. Móra Kiadó, 1966/ • Arany János: A tölgyek alatt / Bp. 
Magyar Helikon, 1967/
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A Turai Komédiások felvételt hirdet!

Várjuk azon BÁTOR érdeklődők jelentkezését, akik 
szeretnének belekóstolni a színházi munkába, a 

próbafolyamatba, vagy csak egyszerűen jól akarják 
magukat érezni.

Ha szeretnél velünk együtt dolgozni, gyere el a turai 
Bartók Béla Művelődési Házba.

Próba időpontja: minden pénteken 18:00-21:00-ig

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Morzsák (innen-onnan)

Ha az emberiséget egy 100 lakosú falura redukálnánk, de a nemzetek arányát 
fenntartanánk, akkor a falu így nézne ki:
57 ázsiai, 21 európai, 14 amerikai (Észak- és Dél-), 8 afrikai - 52 nő, 48 férfi - 70 
nem fehér, 30 fehér - 70 nem keresztény, 30 keresztény - 89 heteroszexuális, 
11 homoszexuális.
6-an birtokolnák a Föld gazdagságának 59%-át és mind a 6 Személy az USÁ-
ból származna. 80-nak nem lennének kielégítő lakáskörülményei. 70-en 
analfabéták lennének. 50-en alultápláltak lennének. 1 meghalna. 2 születne. 
1-nek lenne számítógépe. 1-nek lenne diplomája.
Ha holnap reggel egészségesen ébredsz, akkor szerencsésebb vagy, mint 1 
millió ember, aki nem éri meg a következő hetet.
Ha még sosem élted meg a háborús csatározást, a fogság magányát, a 
kínzottak haldoklását, vagy nem éreztél éhséget, akkor boldogabb vagy, mint 
500 millió ember a világban.
Ha úgy mehetsz el a templomba, hogy nem kell támadástól tartanod, hogy 
elfognak vagy megölnek, akkor szerencsésebb vagy, mint 3 milliárd ember a 
világban.
Ha van étel a hűtőszekrényedben, fel vagy öltözve, van tető a fejed felett és 
ágyad, ahová lefekhetsz, akkor gazdagabb vagy, mint e világ lakóinak 75 %-a.
Ha van bankszámlád, némi pénz a pénztárcádban és kevés apród, akkor a 
jómódú emberek 8 %-ához tartozol ezen a világon.
E szöveg olvasásával duplán is áldott vagy, mert nem tartozol a 2 milliárd 
emberhez, akik nem tudnak olvasni. És 1 vagy a 100 közül, akinek 
számítógépe van a Földön.

(forrás:
David J. Smith és Shelagh Armstrong –„Ha a világ egyetlen falu lenne …”)

,,A magyar nyelvtől
még az ördög is fél”

Bencze Imre: Édes, ékes apanyelvünk
(részlet)
Kezdjük tán a “jó” szóval, tárgy esetben “jót”,
ámde “tó”-ból “tavat” lesz, nem pediglen “tót”.
Egyes számban “kő” a kő, többes számban 
“kövek”,
nőnek “nők” a többese, helytelen a “növek”.
Többesben a tő nem “tők”, szabatosan “tövek”,
amint hogy a cső nem “csők”, magyar földön 
“csövek”.
Anyós kérdé: van két vőm, ezek talán “vövek”?
Azt se' tudom, mi a “cö”? Egyes számú cövek?
Csók – ha adják – százával jő, ez benne a jó;
hogyha netán egy puszit kapsz, annak neve 
“csó”?
Bablevesed lehet sós, némely vinkó savas,
nem lehet az utca hós, magyarul csak havas.
Miskolcon ám Debrecenben, Győrött, Pécsett, 
Szegeden;
amíg mindezt megtanulod, beleőszülsz, idegen.

,,Nagyapám mondta: Kisfiam úgy élj, hogy a 
papnak ne kelljen sokat hazudni a koporsód 
felett”

A „Cserhát Művészkör Turai-Nógrádi Csoport” alkotó napja
(Verscsokor, kézfogás, mosoly, ima és egészségügyi ismeretek) 

Augusztus 26-a egyedülálló emlékként került be a 
Cserhát Művészkör Turai-Nógrádi Csoport tagjainak naptárá-
ba. Az egész napra a jókedv és a vidámság volt jellemző. Elége-
dett, örömteli emberek csoportja töltötte együtt a napot, és egy-
másra hangolódva építették a szavakat, a gondolatok özönét.  
Volt, aki nem tudott jelen lenni a csoport tagjai közül, ők bizony 
sajnálhatják, hogy nem tudtak részt venni ebben az együttes 
élményben. Jó volt együtt lenni a Domonyi dalkörének képvi-
selőivel. A nótás kedvű turai dalkör tagjaival, a korábbi munkák-
ban és összefogásban kiemelkedő szerepet játszó sátorépítők, 
és tálalók csapatával. Bartók Anikó irodalmi tagozat vezetővel, a 
képzőművész tagozat festőivel: Sándor István Józseffel, Éliás 
Marcsival, Hazadi Máriával, Gregusné Lujzával, V. Sándor Irén-
nel, a fotósokkal Mátrai Istvánnal és Dr. Tóth Zsiga Sándorral, a 
hagyományőrző tagozat szorgalmas tagjával és Mátrainé Benke 
Máriával. Köszönthettük vendégeinket: Takács Lajosné Angyal 
Mária költőt és a vőfély tudományokban jeleskedő férjét, Dr. Vá-
radi Kálmánchey Zsuzsannát, Molnár Tamás magyarság kutató-
kat, Nicol Sepherd költőnőt, akiről kiderült, hogy általános is-
kolai éveiben élt Turán és Takács Pali bácsi fotószakkörére járt, 
és szép emlékei visszahívták.
Sándor István József a művészkör titkára a tőle már megszokott 
felkészüléssel nyitotta meg a napot és vázolta fel a nap program-
ját. Elsőként Bartók Anikó költő, a csoport irodalmi tagozat ve-
zetője és költőtársai kedves, lelket emelő, verses irodalmi össze-
állítással lepték meg a jelenlévőket. Bartók Anikó elsőként a je-
lenleg Spanyolországban élő és a barcelónai terrortámadás 
szemtanújának Szemesi Csaba Arany Rózsafüzér díjas költő, 
pártoló tagunk imafohászát olvasta fel mély átéléssel. Elmélyült 
csendben figyelt a társaság, hiszen a fohászok Szűz Máriához, 
és a szörnyű barcelonai események fájdalmából fakadva Mont-
serrati, Fekete Madonnához kiáltottak.  Ő ott a helyszínen, ahol 
napokkal előtte költői tevékenységének elismeréseként vehette 
át a Rózsafüzér díjat, élte meg a barcelónai események szörnyű-
ségének fájdalmát. Majd Mátrainé Benke Mária iparművész be-
szélt alkotásairól, a munkamenetről. Sándor István József köze-
ledve az iskolakezdéshez hívta fel a figyelmet arra, hogy mire 
kell figyelni és mit kell tenni a családnak, ha gyermek fáradt, 

nehezen tanul, esetleg egyik napról a másikra elfelejti a tanulta-
kat, rosszul alszik, vagy pedig  viselkedésbeli rendellenessége-
ket tapasztalunk náluk. Ehhez a témához kapcsolódott Dr. Tóth 
Zsiga Sándor nyugdíjas háziorvos, aki megerősítette az elhang-
zottakat és orvosi szempontból is kiegészítette a megoldási ja-
vaslatokat. Utaltak arra, hogy egészségünk és életünk minősége 
érdekében jobban kellene figyelnünk az embereket veszélyez-
tető, vagy segítő környezeti tényezőkre, hatásokra. Csoportkép 
örökítette meg a jelen levőket, a szeretet együttlétet. A kony-
hából kiáramló ínycsiklandó illatok asztalhoz ültették a társasá-
got, és az ebéd előtti közös ima áldása emelte a szeretet erejét.
Kedves zsongás kísérte az ebéd alatti időt, többen olvasgatták a 
közreadott szép verseket, imafohászokat, többek között Nicol 
Sepherd költőnő: Áldj meg „Oh, te szent rózsafüzér” című ver-
sét. Könczöl István, Ihász - Kovács Éva egyik szépséges versét 
adta elő kellő átéléssel. Marinka Sándorné az Őszirózsa Nyugdí-
jas Egyesület elnöke, vezetője megszegte és szétosztotta a meg-
áldott „Új Kenyeret” melyet augusztus 20-a alkalmából vehetett 
át. Az Új Kenyér, áldással kísérve erősítette hitünket, és szerete-
tünket.
Mi mutatja a legjobban, hogy jól érzi magát az ember, ha nem 
siet el, és még a kapuban is a köszönések után visszatekint az 
udvar szépséges zöldjére, a diófák kedves visszahívogató szere-
tet energiát árasztó csoportjára.

Tóth A. Istvánné

Tóth Péter László gyűjtése



BÚCSÚ KASZÁS ALIZTÓL

Elment! És ez így volt méltóságos! Egy szeptemberi reggelen megírta a Világnak: „Jól vagyok!” 

Majd lehunyta a szemét és örök álomra szenderült. Betegségének lépéseit, fokozatait az utolsó 

percig kommentálta a világhálón. Ez terápia volt önmaga számára és példa a sorstársaknak.
„Nem föladni, fityiszt mutatni a betegségnek, így biztos a győzelem” - ez volt a szavajárása.
Töretlen hite a gyógyulásban - és két gyönyörű gyermeke - táplálta kitartását, gyógyulni 

akarását. Még akkor is, mikor a megszámlálhatatlan, egész testet elemésztő kórral viaskodott.
Csak gyönyörű kendőiről tudtuk, kezelés alatt áll.
Nála minden másként működött! A test adta fel előbb a küzdelmet, a lélek az utolsó percig erős 

volt, remélt.
MINDENT RENDBEN HAGYOTT!
Édesapjukra bízta gyermekeit, aki a küzdelem közel 10 évében végig ott volt a háttérben, 

mindig ott volt mikor segítségre volt szükség, és anyagi lehetőségéhez mérten támogatta a 

családot.
Az Édesapa, és az apai Mamika, szeretetben, békességben, boldogságban neveli tovább a 

gyermekeket, úgy ahogyan Aliz szerette volna. Ők négyen összekapaszkodva megbirkóznak 

minden akadállyal. Édesanyjuk soha nem lankadó figyelme segíti, és kíséri Őket életük végéig, 

az égi mezőkről…

Gyulai Pál: Éji látogatás

Három árva sír magában,
Elhagyott sötét szobában.
Zivataros, hideg éj van,
Édesanyjuk künn a sírban.

Édesanyám! Édesanyám!
Altass el már, úgy alhatnám!
Mond az egyik, s el nem alszik,
Sóhajtása föl-föl hallik.

Beteg vagyok édesanyám!
Hol maradtál, nem gondolsz rám?
Mond a másik, s jajjal végzi,
s a fájdalmat kétszer érzi.

Édesanyám, gyújts világot!
Nem tudom én, jaj, mit látok!
Harmadik mond. Mindenik sír.
- temetőben mozdul egy sír -

Megnyílnak a nehéz hantok,
kilép sírból édesanyjuk, s
tova lebben a vak éjben..
hazafelé az ösvényen.

Arca halvány, hangja régi,
fia, lánya megösméri.
Immár Tőle hogyan félne,
megcsókolják, mintha élne.

Az egyiket betakarja,
másikat felfogja karja,
elringatja, elaltatja,
harmadikat ápolgatja.

És ott virraszt a kis ágyon,
míg elalszik mind a három.
Majd megindul, széttekintget,
keresi a régi rendet.

Rendbe hozza a szobácskát,
helyre teszi a ruhácskát.
Az alvókat hosszan nézi,
csókját százszor megtetézi.

Kakas szólal, üt az óra,
el kell válni virradóra!
Visszanéz a véghatárrúl...
- sír megnyílik, sír bezárúl.-

Ó! A sír sok mindent elfed!
Bút, örömet, fényt, szerelmet;
de ki gyermekét szerette,
gondját sír el nem temette!
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Kedves Olvasók!

Építési munkák miatt a turai 
könyvtári részleg

2017. OKTÓBER 16-25-ig 
ZÁRVA tart

Nyitás: október 26-án. 
Megértésüket és türelmüket 

köszönjük. 

Seres Tünde igazgató

Köszönettel: Lendvai Mártonné, Tanára, Barátja

A GYERMEKEK MEGSEGÍTÉSÉT a Turai Takarékszövetkezetnél PETRIK PÉTER nevére

és a 65900107-34618781 számlára utalt, jó szándékú felajánlással tehetik meg.

Hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal 
rendeztek nyílt napot az Őszirózsa Idősek Otthonában 
2017. augusztus 29-én délután. Azon ritka alkalmak egyi-
két teremtették meg, amikor a lakók, a hozzátartozók és a 
gondozók közösen tölthetnek együtt pár órát. A Karácson-
di Mihály katolikus plébános által celebrált ökumenikus 
szentmise, a turai katolikus énekkar, valamint a nyári tá-
borban részt vevő gyerekek énekes műsora még gazda-
gabbá és színesebbé tette a szeretet teljes órákat.
Sipos Nikoletta, az intézmény vezetője köszöntőjében hangsú-
lyozta a család, a hozzátartozók kiemelt szerepét az idősgondo-
zásban. Az intézmény munkatársai sok mindent meg tudnak 
adni az otthon lakóinak, de azt nem, amit csak a család tud meg-
adni. A lelki feltöltődést adó ökumenikus szentmise, valamint az 
énekes műsort követően a gondozók finom falatokkal kínálták a 
megjelenteket, hamisíthatatlan családi piknik hangulatot kelt-
ve, ahol valóban a szeretetről és összetartozásról szólt minden 
gesztus, mozdulat, pillanat.
A nyílt napot megtisztelte jelenlétével Késmárki Zsolt, a Szoci-
ális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság társadalmi kapcsolato-
kért felelős referense, aki örömmel állt munkatársunk rendelke-
zésére.
„A társadalmi kapcsolatok ápolásán belül nekem speciális fela-
datom van, az egyházi kapcsolatok. Illetve minden olyan téma, 
ami az idősotthoni ellátottak vallási életét érinti. Ez tulajdon-
képpen a lelki gondozás fogalomköre abból kiindulva, hogy min-
den ellátottnak alapvető joga a vallásgyakorlás. Intézményünk 
ökumenikus szemlélettel igyekszik ezt az alapjogot biztosítani. 
Az én feladatom, hogy ezeket az eseményeket figyelemmel kí-
sérjem, valamint a kapcsolódó intézmények munkatársainak 
mentorálása, lelki összetartása megtörténjen. Nem könnyű fela-
dat, hiszen nem csak hívők laknak, dolgoznak egy ilyen intéz-
ményben. Aki nem hívő, annak azt szoktam mondani, tekintsen 
úgy a vallásgyakorlásra, mint egy egészségvédő faktorra. A val-
lás lelki egészségvédő jelentőségét már tudományos kutatások 
is igazolják. A főigazgatóságon kiemelten figyelünk arra, hogy 
adott intézményben milyen feltételek adottak, mire van szükség 
a fejlődéshez. Ennek érdekében a magunk szerény eszközeivel 
próbálunk picit előbbre jutni. Örülök, hogy ilyen hihetetlen sok 
lelkes és önzetlen támogató emberrel találkoztam az elmúlt hó-
napokban, mint a turai kollégák. Minden, ami a helyi életet erő-
síti, hihetetlen kincs. Mi nem hordozunk zászlókat a főutcán, 
nem rendezünk felvonulást, hanem találkozásokat, beszélgeté-
seket szervezünk, a szeretet apróbb jeleit közvetítjük és ez na-
gyon fontos.”

T.A.

Szeretetdélután
A Pest Megyei Kirendeltség intézményeinek lelki-

gondozással foglalkozó munkatársai június 29-én Turán 
tartották meg Osztozó fórumukat.
A találkozót megszervező Lázár János Attiláné szociális referens 
és Sipos Nikoletta, az Őszirózsa Idősek Otthona vezetője mellett 
Szendrei Ferenc, Tura város polgármestere is komoly segítséget 
nyújtott ahhoz, hogy az esemény méltó keretek között, igen 
színvonalasan sikerüljön a polgármesteri hivatal egyik termé-
ben. Szendrei Ferenc bevezető köszöntőjében kiemelte: kiváló a 
kapcsolat a városban működő Őszirózsa Idősotthonnal, amely a 
lélek gondozásának helye is, és személyesen is figyelemmel kí-
séri az ottani eseményeket, ünnepségeket, a lakók születésnap-
jait, életfordulóit. Elmondta: ez az esemény jó apropót adott ar-
ra, hogy előtte kicsit elmélyedjen a témában, mit is jelent a lelki-
gondozás. „Rájöttem – fogalmazott -, hogy polgármesterként 
rengetegszer én is ezt csinálom, anélkül, hogy tudnám, talán 
ezután szakszerűbben megy majd.”
A résztvevők között több komoly teológiai-mentálhigiénés se-
gítő végzettségű munkatárs is volt, akik a vallásos hit és a lelki-
gondozás napi tapasztalatait rendkívül életszerűen, gyakorla-
tiasan mutatták be saját intézményeik példáján, hangsúlyozva, 
hogy ez az első ilyen alkalom rendkívül fontos: a jövőben is szük-
séges lenne rendszeressé tenni a találkozókat egymás épülé-
sére, az osztozás folytatására.
A polgármester úr vendégszeretete nyomán a beszélgetés egé-
szen délutánig tartott a fehér asztal mellett. Nemcsak szakmai 
módon, hanem barátian lehettünk együtt: mindkettő ajándék 
volt.

Késmárki Zsolt (forrás: szgyf.gov.hu)

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Pest Megyei Kirendeltségének

lelkigondozói fóruma Turán

KISVAKOND - 

2017. november 4 , szombat 17:30 

Bábjáték egy felvonásban 
Bemutatja: Masters of Puppets Network Europe
A 2017-es őszi turné egyik állomásaként: 
Helyszín: TURA, Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 

Időpont: .
Műsoridő: 40 perc
Ajánlott korosztály: 1-8 év 
Belépődíj: 1.500 Ft/fő 
Jegyek előre rendelhetők az előadás helyszínén!

Tippentő, bábos torna, hangszerjáték,népi hangszerek,
népi ölbeli játékok, népdalok, jeles napi foglalkozások
Helyszín: Tura, Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár
(gyermekkönyvtári részleg)

Időpont:
Foglalkozásvezető: Kovács Zoltánné Lajos Kriszta okleveles kerekítő várja a babákat, 
mamákat/papákat. 
Részvételi díj: 800 Ft/baba-szülő
Következő időpontok: november 17., 10:00; december 15., 10:00

ÚJRA - KEREKÍTŐ!

 OKTÓBER 20., péntek 10:00

TURAI SZABADEGYETEM

EGÉSZ ÉVBEN FOLYAMATOSAN

személyiségfejlesztő, problémamegoldó, ember, élet és világismeret témakörökben 
ingyenes előadások

Tura, Bartók Béla Művelődési Ház könyvtárábanaz Aranykor Klub keretében
minden szerdán 17 – 19 óráig
TURAI SZABADEGYETEM Iroda és oktatási központban (Tura, Kossuth L. út 123.)
minden kedden és csütörtökön 17 – 19 óráig
Nálunk Te is képes leszel: helyesen kezelni az élethelyzeteidet, megoldani, illetve 
megelőzni a problémáidat, elérni a céljaidat, a boldog életet.
Az előadásokra várjuk a fiatal, közép és érett korú érdeklődőket. Itt választ kap a 
kérdéseire! Az előadások politikától, vallásoktól és szcientológiától mentesek.

PROGRAMAJÁNLÓ

a turai Bartók Béla Művelődési Ház és 
Könyvtárban

nagy- és középső csoportos óvodások részére

Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár nagyterme

Időpontja: 
1. alkalom: 2017. október 17. (folyamatosan lehet 
csatlakozni)
A részvétel ingyenes.
Szükséges öltözék (lehetőség szerint): kislányoknak 
pörgős szoknya és kopogós cipő, kisfiúknak melegítő és 
bőrcipő.

Szeretettel várja az aprónépet: MÉSZÁROS PETRA – 
néptáncos  és GÓDOR PETRA – óvónő és néptáncos

Érdeklődni:  06306384603, 
bartok.kultura@gmail.com

FOLYTATÓDIK AZ OVIS 
NÉPI GYERMEKJÁTÉK ÉS NÉPTÁNC
új időpontban, új oktatókkal!

KEDD 16.30-17.30 óráig
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„Nem föladni, fityiszt mutatni a betegségnek, így biztos a győzelem” - ez volt a szavajárása.
Töretlen hite a gyógyulásban - és két gyönyörű gyermeke - táplálta kitartását, gyógyulni 

akarását. Még akkor is, mikor a megszámlálhatatlan, egész testet elemésztő kórral viaskodott.
Csak gyönyörű kendőiről tudtuk, kezelés alatt áll.
Nála minden másként működött! A test adta fel előbb a küzdelmet, a lélek az utolsó percig erős 

volt, remélt.
MINDENT RENDBEN HAGYOTT!
Édesapjukra bízta gyermekeit, aki a küzdelem közel 10 évében végig ott volt a háttérben, 

mindig ott volt mikor segítségre volt szükség, és anyagi lehetőségéhez mérten támogatta a 

családot.
Az Édesapa, és az apai Mamika, szeretetben, békességben, boldogságban neveli tovább a 

gyermekeket, úgy ahogyan Aliz szerette volna. Ők négyen összekapaszkodva megbirkóznak 

minden akadállyal. Édesanyjuk soha nem lankadó figyelme segíti, és kíséri Őket életük végéig, 

az égi mezőkről…

Gyulai Pál: Éji látogatás

Három árva sír magában,
Elhagyott sötét szobában.
Zivataros, hideg éj van,
Édesanyjuk künn a sírban.

Édesanyám! Édesanyám!
Altass el már, úgy alhatnám!
Mond az egyik, s el nem alszik,
Sóhajtása föl-föl hallik.

Beteg vagyok édesanyám!
Hol maradtál, nem gondolsz rám?
Mond a másik, s jajjal végzi,
s a fájdalmat kétszer érzi.

Édesanyám, gyújts világot!
Nem tudom én, jaj, mit látok!
Harmadik mond. Mindenik sír.
- temetőben mozdul egy sír -

Megnyílnak a nehéz hantok,
kilép sírból édesanyjuk, s
tova lebben a vak éjben..
hazafelé az ösvényen.

Arca halvány, hangja régi,
fia, lánya megösméri.
Immár Tőle hogyan félne,
megcsókolják, mintha élne.

Az egyiket betakarja,
másikat felfogja karja,
elringatja, elaltatja,
harmadikat ápolgatja.

És ott virraszt a kis ágyon,
míg elalszik mind a három.
Majd megindul, széttekintget,
keresi a régi rendet.

Rendbe hozza a szobácskát,
helyre teszi a ruhácskát.
Az alvókat hosszan nézi,
csókját százszor megtetézi.

Kakas szólal, üt az óra,
el kell válni virradóra!
Visszanéz a véghatárrúl...
- sír megnyílik, sír bezárúl.-

Ó! A sír sok mindent elfed!
Bút, örömet, fényt, szerelmet;
de ki gyermekét szerette,
gondját sír el nem temette!
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Kedves Olvasók!

Építési munkák miatt a turai 
könyvtári részleg

2017. OKTÓBER 16-25-ig 
ZÁRVA tart

Nyitás: október 26-án. 
Megértésüket és türelmüket 

köszönjük. 

Seres Tünde igazgató

Köszönettel: Lendvai Mártonné, Tanára, Barátja

A GYERMEKEK MEGSEGÍTÉSÉT a Turai Takarékszövetkezetnél PETRIK PÉTER nevére

és a 65900107-34618781 számlára utalt, jó szándékú felajánlással tehetik meg.

Hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal 
rendeztek nyílt napot az Őszirózsa Idősek Otthonában 
2017. augusztus 29-én délután. Azon ritka alkalmak egyi-
két teremtették meg, amikor a lakók, a hozzátartozók és a 
gondozók közösen tölthetnek együtt pár órát. A Karácson-
di Mihály katolikus plébános által celebrált ökumenikus 
szentmise, a turai katolikus énekkar, valamint a nyári tá-
borban részt vevő gyerekek énekes műsora még gazda-
gabbá és színesebbé tette a szeretet teljes órákat.
Sipos Nikoletta, az intézmény vezetője köszöntőjében hangsú-
lyozta a család, a hozzátartozók kiemelt szerepét az idősgondo-
zásban. Az intézmény munkatársai sok mindent meg tudnak 
adni az otthon lakóinak, de azt nem, amit csak a család tud meg-
adni. A lelki feltöltődést adó ökumenikus szentmise, valamint az 
énekes műsort követően a gondozók finom falatokkal kínálták a 
megjelenteket, hamisíthatatlan családi piknik hangulatot kelt-
ve, ahol valóban a szeretetről és összetartozásról szólt minden 
gesztus, mozdulat, pillanat.
A nyílt napot megtisztelte jelenlétével Késmárki Zsolt, a Szoci-
ális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság társadalmi kapcsolato-
kért felelős referense, aki örömmel állt munkatársunk rendelke-
zésére.
„A társadalmi kapcsolatok ápolásán belül nekem speciális fela-
datom van, az egyházi kapcsolatok. Illetve minden olyan téma, 
ami az idősotthoni ellátottak vallási életét érinti. Ez tulajdon-
képpen a lelki gondozás fogalomköre abból kiindulva, hogy min-
den ellátottnak alapvető joga a vallásgyakorlás. Intézményünk 
ökumenikus szemlélettel igyekszik ezt az alapjogot biztosítani. 
Az én feladatom, hogy ezeket az eseményeket figyelemmel kí-
sérjem, valamint a kapcsolódó intézmények munkatársainak 
mentorálása, lelki összetartása megtörténjen. Nem könnyű fela-
dat, hiszen nem csak hívők laknak, dolgoznak egy ilyen intéz-
ményben. Aki nem hívő, annak azt szoktam mondani, tekintsen 
úgy a vallásgyakorlásra, mint egy egészségvédő faktorra. A val-
lás lelki egészségvédő jelentőségét már tudományos kutatások 
is igazolják. A főigazgatóságon kiemelten figyelünk arra, hogy 
adott intézményben milyen feltételek adottak, mire van szükség 
a fejlődéshez. Ennek érdekében a magunk szerény eszközeivel 
próbálunk picit előbbre jutni. Örülök, hogy ilyen hihetetlen sok 
lelkes és önzetlen támogató emberrel találkoztam az elmúlt hó-
napokban, mint a turai kollégák. Minden, ami a helyi életet erő-
síti, hihetetlen kincs. Mi nem hordozunk zászlókat a főutcán, 
nem rendezünk felvonulást, hanem találkozásokat, beszélgeté-
seket szervezünk, a szeretet apróbb jeleit közvetítjük és ez na-
gyon fontos.”

T.A.

Szeretetdélután
A Pest Megyei Kirendeltség intézményeinek lelki-

gondozással foglalkozó munkatársai június 29-én Turán 
tartották meg Osztozó fórumukat.
A találkozót megszervező Lázár János Attiláné szociális referens 
és Sipos Nikoletta, az Őszirózsa Idősek Otthona vezetője mellett 
Szendrei Ferenc, Tura város polgármestere is komoly segítséget 
nyújtott ahhoz, hogy az esemény méltó keretek között, igen 
színvonalasan sikerüljön a polgármesteri hivatal egyik termé-
ben. Szendrei Ferenc bevezető köszöntőjében kiemelte: kiváló a 
kapcsolat a városban működő Őszirózsa Idősotthonnal, amely a 
lélek gondozásának helye is, és személyesen is figyelemmel kí-
séri az ottani eseményeket, ünnepségeket, a lakók születésnap-
jait, életfordulóit. Elmondta: ez az esemény jó apropót adott ar-
ra, hogy előtte kicsit elmélyedjen a témában, mit is jelent a lelki-
gondozás. „Rájöttem – fogalmazott -, hogy polgármesterként 
rengetegszer én is ezt csinálom, anélkül, hogy tudnám, talán 
ezután szakszerűbben megy majd.”
A résztvevők között több komoly teológiai-mentálhigiénés se-
gítő végzettségű munkatárs is volt, akik a vallásos hit és a lelki-
gondozás napi tapasztalatait rendkívül életszerűen, gyakorla-
tiasan mutatták be saját intézményeik példáján, hangsúlyozva, 
hogy ez az első ilyen alkalom rendkívül fontos: a jövőben is szük-
séges lenne rendszeressé tenni a találkozókat egymás épülé-
sére, az osztozás folytatására.
A polgármester úr vendégszeretete nyomán a beszélgetés egé-
szen délutánig tartott a fehér asztal mellett. Nemcsak szakmai 
módon, hanem barátian lehettünk együtt: mindkettő ajándék 
volt.

Késmárki Zsolt (forrás: szgyf.gov.hu)

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Pest Megyei Kirendeltségének

lelkigondozói fóruma Turán

KISVAKOND - 

2017. november 4 , szombat 17:30 

Bábjáték egy felvonásban 
Bemutatja: Masters of Puppets Network Europe
A 2017-es őszi turné egyik állomásaként: 
Helyszín: TURA, Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 

Időpont: .
Műsoridő: 40 perc
Ajánlott korosztály: 1-8 év 
Belépődíj: 1.500 Ft/fő 
Jegyek előre rendelhetők az előadás helyszínén!

Tippentő, bábos torna, hangszerjáték,népi hangszerek,
népi ölbeli játékok, népdalok, jeles napi foglalkozások
Helyszín: Tura, Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár
(gyermekkönyvtári részleg)

Időpont:
Foglalkozásvezető: Kovács Zoltánné Lajos Kriszta okleveles kerekítő várja a babákat, 
mamákat/papákat. 
Részvételi díj: 800 Ft/baba-szülő
Következő időpontok: november 17., 10:00; december 15., 10:00

ÚJRA - KEREKÍTŐ!

 OKTÓBER 20., péntek 10:00

TURAI SZABADEGYETEM

EGÉSZ ÉVBEN FOLYAMATOSAN

személyiségfejlesztő, problémamegoldó, ember, élet és világismeret témakörökben 
ingyenes előadások

Tura, Bartók Béla Művelődési Ház könyvtárábanaz Aranykor Klub keretében
minden szerdán 17 – 19 óráig
TURAI SZABADEGYETEM Iroda és oktatási központban (Tura, Kossuth L. út 123.)
minden kedden és csütörtökön 17 – 19 óráig
Nálunk Te is képes leszel: helyesen kezelni az élethelyzeteidet, megoldani, illetve 
megelőzni a problémáidat, elérni a céljaidat, a boldog életet.
Az előadásokra várjuk a fiatal, közép és érett korú érdeklődőket. Itt választ kap a 
kérdéseire! Az előadások politikától, vallásoktól és szcientológiától mentesek.

PROGRAMAJÁNLÓ

a turai Bartók Béla Művelődési Ház és 
Könyvtárban

nagy- és középső csoportos óvodások részére

Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár nagyterme

Időpontja: 
1. alkalom: 2017. október 17. (folyamatosan lehet 
csatlakozni)
A részvétel ingyenes.
Szükséges öltözék (lehetőség szerint): kislányoknak 
pörgős szoknya és kopogós cipő, kisfiúknak melegítő és 
bőrcipő.

Szeretettel várja az aprónépet: MÉSZÁROS PETRA – 
néptáncos  és GÓDOR PETRA – óvónő és néptáncos

Érdeklődni:  06306384603, 
bartok.kultura@gmail.com

FOLYTATÓDIK AZ OVIS 
NÉPI GYERMEKJÁTÉK ÉS NÉPTÁNC
új időpontban, új oktatókkal!

KEDD 16.30-17.30 óráig
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GASZTRO-PERCEK
A természet pihenni készül, de a jó idő nem 
búcsúzik észrevétlenül, hiszen erre az idény-
re is meglepett minket egy búcsúajándékkal. 

A sütőtök szezonját éljük az őszi hónapokban. Érdemes 
megemlíteni, hogy a közismert tökfaragáson kívül a tök 
belseje is értékes és felettébb tápláló. Nemcsak kiváló 
vitaminforrás, hanem a konyhában is csodákat művel-
hetünk ezzel az alapanyaggal. Az ételek elkészítése nem 
boszorkányság, a siker garantált!

Tetézi Éva

Kérdéseidet, a receptjeim nyomán elkészített ételeid fényké-
pét, vagy véleményedet, saját praktikáidat – akár a Turai 
Hírlapban hónapról hónapra felmerülő témákban – szívesen 
veszem a   közös-
ségi oldalamon, vagy a e-
mail-címen.

www.facebook.com/ VivicaReceptBlogja/
vivicareceptblogja@gmail.com 

A TURAI KÖNYVTÁR KÖNYVAJÁNLÓJA

Elkészítés:
A sütőtököt és a krumplikat megtisztítottam, megmostam, 
kockáztam. A pórét megmostam, felkarikáztam. Valameny-
nyit egy fazékba tettem, és felöntöttem kb. 2 liter vízzel. 
Amikor a víz felforrt, hozzáadtam 4 db erőleves-kockát és 
fedő alatt, kis lángon kb. 15-20 perc alatt puhára főztem. 
Ekkor 20-25 kocka főtt krumplit szűrőkanállal kiemeltem, a 
többit botmixereztem, közben a tejszínt is hozzáöntöttem. 
Sóztam, borsoztam, gyömbérrel ízesítettem. Visszatettem a 
krumpli-kockákat, majd forraltam rajta egyet. Reszelt sajtra 
szedve, (kockázott) pirítóssal (ill. igény esetére a fűszereket 
is odakészítve) tálaltam. 

Elkészítés:
A sütőt bekapcsoltam 230 fokra és légkeveréses funkcióra.
A csirkecombokat megmostam, szárazra töröltem, tepsibe 
helyeztem. Alaposan sóztam, borsoztam, megkentem olíva-
olajjal. Alufóliával letakarva, félidőben megfordítva, 1 órán 
keresztül sütöttem. Közben a zöldségeket megmostam, a sü-
tőtököt a héjától megtisztítottam, a cukkinik végét levágtam, 
mindkettőt felkockáztam, a póréhagymát karikáztam.
Kivettem a csirkét a sütőből levettem a fóliát, kiemeltem a 
húsokat, a pecsenyelébe öntöttem a zöldségeket, megszór-
tam a rozmaringlevelekkel, átforgattam, majd a húsokat 
visszatéve, az egészet visszatoltam a sütőbe (fólia nélkül) 
további 30-35 percre (félidőben ezúttal is fordítottam a hú-
sokat), míg a zöldségek megpuhultak, a combok pedig ropo-
gósra sültek. Az eredeti receptben 20 dkg sütőtök, 20 dkg 
cékla, 2 szál sárgarépa, 1 szál fehérrépa, 1 kisebb zeller-
gumó szerepelt. Nagyon különleges, omlós, finom egytál-
ételt kaptunk, mindenkinek ízlett!

Rozmaringos csirkecombok
velük sült őszi zöldségekkel

Hozzávalók:
10 db csirkecomb
só (vagy ételízesítő)
bors, olívaolaj
40 dkg sütőtök
30 dkg cukkini
1 szál póréhagyma
4-5 ág friss rozmaring

Sütőtök-krémleves finomra fűszerezve

Hozzávalók:
60 dkg sütőtök
1 szál póréhagyma
5 db krumpli
erőleves-kocka
gyömbér, só, bors
250 ml főzőtejszín
reszelt sajt
pirítós kenyér

A TURAI TANULÓKÉRT ALAPÍTVÁNY

2017. november 25-én
JÓTÉKONYSÁGI BÁLT rendez

Helyszín: Demény Étterem

 

a város iskolájának
és tanulóinak támogatására.

A katedrális, Az idők végezetéig – napjaink 
egyik legkedveltebb írója ismét 
remekművet alkotott.
A tűzoszlop - a Kingsbridge trilógia 
harmadik része - Stuart Mária és Tudor 
Erzsébet korába visz minket. A már nem 
csak Angliában, hanem spanyol, francia, 
német honban játszódó történetet átszövi 
a trónviszály és a vallási háborúk. A film-
szerű, pergő cselekményű regényt minden 
olvasónak ajánljuk, akik szeretik az 
izgalmakat és nem riadnak meg az 
oldalszámoktól. 

Harry Hole, az osloi rendőrség nyomozója 
az ősz végén egy névtelen levelet kap 
Hóember aláírással. Ahogy beköszönt a tél, 
a norvég fővárosban megszaporodnak az 
eltűnések és a különös gyilkosságok. Az 
eseteket összeköti, hogy az áldozatok 
egytől-egyik családos nők, valamint a 
tetthelyet mindig egy kisebb Hóember őrzi. 
A gyilkos kézre kerítése a rendőrséget 
rendkívül nehéz feladat elé állítja.
A hátborzongató és fordulatos krimiből 
készült film októbertől látható a magyar 
mozikban.

Ken Follett:
A tűzoszlop

Jo Nesbo:
Hóember

Jegyek elővételben

november 12-ig

3300 Ft-os,
november 13-21-ig

3600 Ft-os

áron kaphatók a He-
vesy György Általános 
Iskola gazdasági iro-
dájában, valamint a 
rendezvény 
helyszínén.

Információ, jegyrendelés, asztalfoglalás a 0630/2534009, 
0630/2532622 és a 0630/2532615-ös telefonszámokon.

TURA

ASZÓD

HATVAN

Szakkörök:
Hétfő: 16:15-18:15 Egyező Néptáncegyüttes próba

19:00-20:00 Zumba 
Kedd: 

16:30-17:30 Óvodás néptánc

Péntek: 19:00-21:00 Turai komédiások színjátszó próba
Vasárnap: 18:00-20:00 Zsinnyegő néptáncegyüttes próba

13:00-19:00 Népzene oktatás

16:30-17:30 Zsinnyegő néptáncegyüttes próba
Szerda: 16:30-18:00 Világi Női Kórus próba
Csütörtök: 16:15-18:15 Egyező Néptáncegyüttes próba

Október 16-19. Múzeumok őszi fesztiválja;
Aszód Város Kulturális Központ, 

Október 21. Görökség Túra; Aszód Város Kulturális Központ
Október 27. Táncház; Aszód Város Kulturális Központ

Október 19. 17:00-19:00 Tóth Árpád: Emberek, akik 
találkoztak a medvével; Hatvany Lajos Múzeum

Október 19. 19:00-20:00- Hatvan gyermekrajzokon,
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház

Október 20.17:00-19:00 Őszmarasztaló a Nóta klub 
szervezésében, Grassalkovich Művelődési Ház

Október 21. 10:00-17:00-Hatvani városnézés;
Hatvany Lajos Múzeum

Október 23. 10:00-12:00- Ünnepi megemlékezés,
Hősök emlékműve

Október 25. 14:00-17:00- Játszóház a Daliban;
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház

Október 26. 17:00-19:00- Nagy János: Előadás Weöres 
Sándorról; Hatvany Lajos Múzeum

Október 27. 14:00-17:00- Kerekerdő közepén; Széchenyi 
Zsigmond Kárpát- medencei Magyar Vadászati 
Múzeum

Október 27. 18:00-20:00- A Corelli Consort halottak napi 
hangversenye; Belvárosi Szent Adalbert 
Plébániatemplom

Október 28. 10:00-14:00- Mesék a nagyvilágból; 
Grassalkovich Művelődési Ház

Október 28. 11:00-15:00- XXI. Arcok és sorsok : országos 
portré biennále megnyitója; Hatvani Galéria

Október 30. 17:30-19:00- Az 5 szeretetnyelv;
Ady Endre Könyvtár

November 02. 17:00-19:00- Irodalmi előadás Weöres 
Sándorról; Hatvany Lajos Múzeum

November 04.-05.- Rejtelmes vadászat; Széchenyi Zsigmond 
Kárpát- medencei Magyar Vadászati Múzeum

November 04. 18:00-19:00- Közös Főhajtás és 
gyertyagyújtás, Kossuth tér

November 09. 17:00-19:00- Zenében Weöres Sándorról; 
Hatvany  Lajos Múzeum

Október 20. 19:00 Duncan MacMillen: Dolgok, amikért érde-
mes élni; Művészetek Háza, Színházterem

Október 27. 16:00 Fenntartható és tudatos táplálkozás 
alapjai; Művészetek Háza, Rendezvény- és 
kiállítóterem

Október 27. 18:00 Jaeger Tibor és Vincefi Sándor kiállítása; 
Művészetek Háza, Rendezvény – és kiállítóterem

Október 28. 19:00 500 éves a reformáció- jubileumi koncert; 
Művészetek Háza, Színházterem

Október 28. 19:00 Club színház: Az iglic; Művészetek Háza, 
József Attila stúdiószínpad

Október 28. 19:00 Remekművek Gödöllőn;
Művészetek Háza, Színházterem

Október 29. 19:00 Sax-O-Funk koncert;
Művészetek Háza, Színházterem

Október 30. 19:00 Nőnyugat; Művészetek Háza, 
Színházterem

November 04. 10:00 Rajzfilmünnep: Egy kupac kufli 
filmvetítés; Művészetek Háza, Királyi váró

November 04. 15:00 Claude Magnier: Oscar;
Művészetek Háza, Színházterem

November 04. 19:00 Claude Magnier: Oscar;
Művészetek Háza, Színházterem

November 05. 10:00 Rajzfilmünnep: Vizipók- csodapók 
filmvetítés; Művészetek Háza, Királyi váró

November 09. 20:00 Nagy Adri Live;
Művészetek Háza, Királyi váró

GÖDÖLLŐ
(Jegyek kaphatók a www. muza.hu oldalon, illetve
a Művészetek Háza jegypénztárában)

btm

Pénztárcabarát praktikák

A mikrohullám trükkjei

-btm-

Létezik egy olyan csodatevő masina, ami manapság már minden háztar-
tásban megtalálható és el nem tudjuk képzelni, hogyan éltek nélküle 
szüleink, nagyszüleink és az őket megelőző generációk sokasága. Em-
lékszem, mikor a mi konyhánkban először megjelent, mérete a tévéjével 
vetekedett. Persze abban az időben a tv sem mai méretében pompázott. 
Az 1946-ban felfedezett mikró első típusa 340 kg-os súlyával és 3000 W 
teljesít-ményével elég méretes monstrum volt. Ma már a teljesítménye 
és a mérete is egyaránt lecsökkent, így vált mindenki nagy kedvencévé. 
A melegítésen kívül azonban létezik még egy két praktika, amit eme 
remek szerkezet segítségével alkalmazhatunk. Íme:
1.Tészta kelesztése:

gyorsabban és nagyobbra kel a tészta, ha 80 W-on 8 percre 
betesszük a mikróba. A tetejét érdemes letakarni nedves konyha-
ruhával, így nem fog kiszáradni sem.
2.Citromlé, narancslé mennyiségének növelése:

citrom, vagy narancs facsarás előtt tegyük be a gyümölcsöt 20 
másodpercre a mikróba, így biztosan a lehető legtöbb levet tudjuk 
kinyerni belőle.
3. Mosogatószivacs fertőtlenítése:

a szivacson nagyon gyorsan elszaporodnak a baktériumok, de 
szerencsére erre is van gyógyír. Elég betenni a mikróba és a mikrohullám 
máris végez ádáz ellenségeinkkel. Nem szabad azonban felügyelet 
nélkül sokáig benne hagyni, hiszen éghető anyagról van szó. 
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CIVIL OLDALAK

GASZTRO-PERCEK
A természet pihenni készül, de a jó idő nem 
búcsúzik észrevétlenül, hiszen erre az idény-
re is meglepett minket egy búcsúajándékkal. 

A sütőtök szezonját éljük az őszi hónapokban. Érdemes 
megemlíteni, hogy a közismert tökfaragáson kívül a tök 
belseje is értékes és felettébb tápláló. Nemcsak kiváló 
vitaminforrás, hanem a konyhában is csodákat művel-
hetünk ezzel az alapanyaggal. Az ételek elkészítése nem 
boszorkányság, a siker garantált!

Tetézi Éva

Kérdéseidet, a receptjeim nyomán elkészített ételeid fényké-
pét, vagy véleményedet, saját praktikáidat – akár a Turai 
Hírlapban hónapról hónapra felmerülő témákban – szívesen 
veszem a   közös-
ségi oldalamon, vagy a e-
mail-címen.

www.facebook.com/ VivicaReceptBlogja/
vivicareceptblogja@gmail.com 

A TURAI KÖNYVTÁR KÖNYVAJÁNLÓJA

Elkészítés:
A sütőtököt és a krumplikat megtisztítottam, megmostam, 
kockáztam. A pórét megmostam, felkarikáztam. Valameny-
nyit egy fazékba tettem, és felöntöttem kb. 2 liter vízzel. 
Amikor a víz felforrt, hozzáadtam 4 db erőleves-kockát és 
fedő alatt, kis lángon kb. 15-20 perc alatt puhára főztem. 
Ekkor 20-25 kocka főtt krumplit szűrőkanállal kiemeltem, a 
többit botmixereztem, közben a tejszínt is hozzáöntöttem. 
Sóztam, borsoztam, gyömbérrel ízesítettem. Visszatettem a 
krumpli-kockákat, majd forraltam rajta egyet. Reszelt sajtra 
szedve, (kockázott) pirítóssal (ill. igény esetére a fűszereket 
is odakészítve) tálaltam. 

Elkészítés:
A sütőt bekapcsoltam 230 fokra és légkeveréses funkcióra.
A csirkecombokat megmostam, szárazra töröltem, tepsibe 
helyeztem. Alaposan sóztam, borsoztam, megkentem olíva-
olajjal. Alufóliával letakarva, félidőben megfordítva, 1 órán 
keresztül sütöttem. Közben a zöldségeket megmostam, a sü-
tőtököt a héjától megtisztítottam, a cukkinik végét levágtam, 
mindkettőt felkockáztam, a póréhagymát karikáztam.
Kivettem a csirkét a sütőből levettem a fóliát, kiemeltem a 
húsokat, a pecsenyelébe öntöttem a zöldségeket, megszór-
tam a rozmaringlevelekkel, átforgattam, majd a húsokat 
visszatéve, az egészet visszatoltam a sütőbe (fólia nélkül) 
további 30-35 percre (félidőben ezúttal is fordítottam a hú-
sokat), míg a zöldségek megpuhultak, a combok pedig ropo-
gósra sültek. Az eredeti receptben 20 dkg sütőtök, 20 dkg 
cékla, 2 szál sárgarépa, 1 szál fehérrépa, 1 kisebb zeller-
gumó szerepelt. Nagyon különleges, omlós, finom egytál-
ételt kaptunk, mindenkinek ízlett!

Rozmaringos csirkecombok
velük sült őszi zöldségekkel

Hozzávalók:
10 db csirkecomb
só (vagy ételízesítő)
bors, olívaolaj
40 dkg sütőtök
30 dkg cukkini
1 szál póréhagyma
4-5 ág friss rozmaring

Sütőtök-krémleves finomra fűszerezve

Hozzávalók:
60 dkg sütőtök
1 szál póréhagyma
5 db krumpli
erőleves-kocka
gyömbér, só, bors
250 ml főzőtejszín
reszelt sajt
pirítós kenyér

A TURAI TANULÓKÉRT ALAPÍTVÁNY

2017. november 25-én
JÓTÉKONYSÁGI BÁLT rendez

Helyszín: Demény Étterem

 

a város iskolájának
és tanulóinak támogatására.

A katedrális, Az idők végezetéig – napjaink 
egyik legkedveltebb írója ismét 
remekművet alkotott.
A tűzoszlop - a Kingsbridge trilógia 
harmadik része - Stuart Mária és Tudor 
Erzsébet korába visz minket. A már nem 
csak Angliában, hanem spanyol, francia, 
német honban játszódó történetet átszövi 
a trónviszály és a vallási háborúk. A film-
szerű, pergő cselekményű regényt minden 
olvasónak ajánljuk, akik szeretik az 
izgalmakat és nem riadnak meg az 
oldalszámoktól. 

Harry Hole, az osloi rendőrség nyomozója 
az ősz végén egy névtelen levelet kap 
Hóember aláírással. Ahogy beköszönt a tél, 
a norvég fővárosban megszaporodnak az 
eltűnések és a különös gyilkosságok. Az 
eseteket összeköti, hogy az áldozatok 
egytől-egyik családos nők, valamint a 
tetthelyet mindig egy kisebb Hóember őrzi. 
A gyilkos kézre kerítése a rendőrséget 
rendkívül nehéz feladat elé állítja.
A hátborzongató és fordulatos krimiből 
készült film októbertől látható a magyar 
mozikban.

Ken Follett:
A tűzoszlop

Jo Nesbo:
Hóember

Jegyek elővételben

november 12-ig

3300 Ft-os,
november 13-21-ig

3600 Ft-os

áron kaphatók a He-
vesy György Általános 
Iskola gazdasági iro-
dájában, valamint a 
rendezvény 
helyszínén.

Információ, jegyrendelés, asztalfoglalás a 0630/2534009, 
0630/2532622 és a 0630/2532615-ös telefonszámokon.

TURA

ASZÓD

HATVAN

Szakkörök:
Hétfő: 16:15-18:15 Egyező Néptáncegyüttes próba

19:00-20:00 Zumba 
Kedd: 

16:30-17:30 Óvodás néptánc

Péntek: 19:00-21:00 Turai komédiások színjátszó próba
Vasárnap: 18:00-20:00 Zsinnyegő néptáncegyüttes próba

13:00-19:00 Népzene oktatás

16:30-17:30 Zsinnyegő néptáncegyüttes próba
Szerda: 16:30-18:00 Világi Női Kórus próba
Csütörtök: 16:15-18:15 Egyező Néptáncegyüttes próba

Október 16-19. Múzeumok őszi fesztiválja;
Aszód Város Kulturális Központ, 

Október 21. Görökség Túra; Aszód Város Kulturális Központ
Október 27. Táncház; Aszód Város Kulturális Központ

Október 19. 17:00-19:00 Tóth Árpád: Emberek, akik 
találkoztak a medvével; Hatvany Lajos Múzeum

Október 19. 19:00-20:00- Hatvan gyermekrajzokon,
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház

Október 20.17:00-19:00 Őszmarasztaló a Nóta klub 
szervezésében, Grassalkovich Művelődési Ház

Október 21. 10:00-17:00-Hatvani városnézés;
Hatvany Lajos Múzeum

Október 23. 10:00-12:00- Ünnepi megemlékezés,
Hősök emlékműve

Október 25. 14:00-17:00- Játszóház a Daliban;
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház

Október 26. 17:00-19:00- Nagy János: Előadás Weöres 
Sándorról; Hatvany Lajos Múzeum

Október 27. 14:00-17:00- Kerekerdő közepén; Széchenyi 
Zsigmond Kárpát- medencei Magyar Vadászati 
Múzeum

Október 27. 18:00-20:00- A Corelli Consort halottak napi 
hangversenye; Belvárosi Szent Adalbert 
Plébániatemplom

Október 28. 10:00-14:00- Mesék a nagyvilágból; 
Grassalkovich Művelődési Ház

Október 28. 11:00-15:00- XXI. Arcok és sorsok : országos 
portré biennále megnyitója; Hatvani Galéria

Október 30. 17:30-19:00- Az 5 szeretetnyelv;
Ady Endre Könyvtár

November 02. 17:00-19:00- Irodalmi előadás Weöres 
Sándorról; Hatvany Lajos Múzeum

November 04.-05.- Rejtelmes vadászat; Széchenyi Zsigmond 
Kárpát- medencei Magyar Vadászati Múzeum

November 04. 18:00-19:00- Közös Főhajtás és 
gyertyagyújtás, Kossuth tér

November 09. 17:00-19:00- Zenében Weöres Sándorról; 
Hatvany  Lajos Múzeum

Október 20. 19:00 Duncan MacMillen: Dolgok, amikért érde-
mes élni; Művészetek Háza, Színházterem

Október 27. 16:00 Fenntartható és tudatos táplálkozás 
alapjai; Művészetek Háza, Rendezvény- és 
kiállítóterem

Október 27. 18:00 Jaeger Tibor és Vincefi Sándor kiállítása; 
Művészetek Háza, Rendezvény – és kiállítóterem

Október 28. 19:00 500 éves a reformáció- jubileumi koncert; 
Művészetek Háza, Színházterem

Október 28. 19:00 Club színház: Az iglic; Művészetek Háza, 
József Attila stúdiószínpad

Október 28. 19:00 Remekművek Gödöllőn;
Művészetek Háza, Színházterem

Október 29. 19:00 Sax-O-Funk koncert;
Művészetek Háza, Színházterem

Október 30. 19:00 Nőnyugat; Művészetek Háza, 
Színházterem

November 04. 10:00 Rajzfilmünnep: Egy kupac kufli 
filmvetítés; Művészetek Háza, Királyi váró

November 04. 15:00 Claude Magnier: Oscar;
Művészetek Háza, Színházterem

November 04. 19:00 Claude Magnier: Oscar;
Művészetek Háza, Színházterem

November 05. 10:00 Rajzfilmünnep: Vizipók- csodapók 
filmvetítés; Művészetek Háza, Királyi váró

November 09. 20:00 Nagy Adri Live;
Művészetek Háza, Királyi váró

GÖDÖLLŐ
(Jegyek kaphatók a www. muza.hu oldalon, illetve
a Művészetek Háza jegypénztárában)

btm

Pénztárcabarát praktikák

A mikrohullám trükkjei

-btm-

Létezik egy olyan csodatevő masina, ami manapság már minden háztar-
tásban megtalálható és el nem tudjuk képzelni, hogyan éltek nélküle 
szüleink, nagyszüleink és az őket megelőző generációk sokasága. Em-
lékszem, mikor a mi konyhánkban először megjelent, mérete a tévéjével 
vetekedett. Persze abban az időben a tv sem mai méretében pompázott. 
Az 1946-ban felfedezett mikró első típusa 340 kg-os súlyával és 3000 W 
teljesít-ményével elég méretes monstrum volt. Ma már a teljesítménye 
és a mérete is egyaránt lecsökkent, így vált mindenki nagy kedvencévé. 
A melegítésen kívül azonban létezik még egy két praktika, amit eme 
remek szerkezet segítségével alkalmazhatunk. Íme:
1.Tészta kelesztése:

gyorsabban és nagyobbra kel a tészta, ha 80 W-on 8 percre 
betesszük a mikróba. A tetejét érdemes letakarni nedves konyha-
ruhával, így nem fog kiszáradni sem.
2.Citromlé, narancslé mennyiségének növelése:

citrom, vagy narancs facsarás előtt tegyük be a gyümölcsöt 20 
másodpercre a mikróba, így biztosan a lehető legtöbb levet tudjuk 
kinyerni belőle.
3. Mosogatószivacs fertőtlenítése:

a szivacson nagyon gyorsan elszaporodnak a baktériumok, de 
szerencsére erre is van gyógyír. Elég betenni a mikróba és a mikrohullám 
máris végez ádáz ellenségeinkkel. Nem szabad azonban felügyelet 
nélkül sokáig benne hagyni, hiszen éghető anyagról van szó. 
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A kezelés során néhány percen belül aktivizálódnak a test 
saját folyamatai, ez pedig végső soron a szervezet valamennyi 
funkciójának javulásához és harmonizálásához vezet. Így a 
kezelés által lehetséges az egészség megőrzése, a betegségek 
megelőzése, a teljesítőképesség növelése, gyorsabb rege-
neráció pszichikai és testi terhelés után egyaránt. Betegség 
esetén kiegészítő kezelésként javasolt alkalmazni.

 

A BEMER terápia (fizikai érterápia) olyan betegségek és 
panaszok megelőző és kiegészítő kezelésére javasolt,
amelynek kiváltó oka vagy velejárója a gyenge vazomóció 
(rugalmas érfalmozgás) okozta zavart mikrokeringés.

Ilyen megbetegedés és panasz például: 
krónikus sebgyógyulási zavar, 
az izomzat- és a csontrendszer krónikus degeneratív 
megbetegedései, 
krónikus anyagcserezavar (pl. diabetes mellitus, 
zsíranyagcsere-zavar), 
szervi működési elégtelenség (pl. májfunkció-zavar, több 
szerv egyidejű diszfunkciója), 
diabetes mellitus okozta vagy daganatkezelés utáni 
polineuropátia, 
perifériás artéria - elzáródásos megbetegedések, 
krónikus fáradékonyság (pl. krónikus terheléses vagy 
szklerózis multiplex betegeknél), 
akut és krónikus fájdalom, 
korlátozott életminőséget okozó állapotok, 
stb.

Betegség esetén mindig kérje ki a terápiát ismerő 
szakorvos véleményét!

A BEMER terápia eredményeit számos nemzetközi tudo-
mányos vizsgálat igazolja. (Nézzen utána az interneten!) Ez a 
rendszer napjainkban vitathatatlanul éllovas szerepet tölt be 
az orvosi és klinikai gyakorlatban csakúgy, mint a rehabili-
tációban, a sportban és az otthoni kiegészítő gyógyításban. A 
Bemer terápia minden orvosi és természetgyógyászati 
módszerrel kombinálható!

Alkalmazás:
A problémára alkalmazott terápiás kezelés kúraszerűen 
történjen meg. Egy kezelési alkalom jellemzően kb. 30 percig 
tart és minden esetben egyénre, testre szabott panasztól, 
problémától függően.
 A BEMER kezelés kényelmes testhelyzetben (ülő vagy fekvő) 
utcai ruhában történik, átöltözés nem szükséges, megfelelő a 
napközbeni viselet.
A BEMER kezelésnek mellékhatása nincs, kortól és állapottól 
függően mindenkinél alkalmazható pár hónapos kisbabától a 
legidősebb korosztályig.

Érdekes lehet ez Önnek? 
A kezelések elérhetők novembertől a SPORTLAND-ban (Tura, 
Bartók tér 4.).
Előzetesen tájékozódna?
Erre is lesz lehetősége a rövidesen megrendezésre kerülő 
nyílt napunkon, ahol tájékoztató előadás és kipróbálási lehe-
tőség várja majd. 

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS - TELJESÍTMÉNYNÖVELÉS – 
VITALIZÁLÁS - GYÓGYULÁS 

BEMER – BEMER – BEMER – BEMER – BEMER
Fizikai állapotjavító kezelések a SPORTLAND-ban

A menü ára maximum 250 Ft/adag!
Házhozszállítás díja: 130 Ft/nap/cím.

Ha ÖN szeretne kétfogásos ebédet hétfőtől 
szombatig a hirdetésben megjelölt árakon, kérem 
érdeklődjön címünkön, vagy hívja intézményünket 

telefonon 8:00-15:00 óra között!

Igényelhetik: nyugdíjasok, nyugdíjszerű ellátásban 
részesülők, alacsony jövedelműek, tartósan betegek, 

GYES-en lévők.

Hegymenet Klub 
3000 Hatvan Madách u. 14.

telefon: 37/342-024., 20/370-7616
A hatvani, aszódi, pásztói, gyöngyösi járás több 

településén szolgáltatásunk elérhető!

KÉREM HÍVJON ÉS ÉRDEKLŐDJÖN!

PEDIKŰR, GYÓGYPEDIKŰR, MASSZÁZS 
Telefonszám: 06/30-32-00-811

A P R Ó H I R D E T É S

MOTOROS FŰKASZÁVAL vállalok fűnyírást, 
fakivágást, kertek gondozását.
06-20-770-3287

Szociális étkezés! 
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részesülők, alacsony jövedelműek, tartósan betegek, 

GYES-en lévők.

Hegymenet Klub 
3000 Hatvan Madách u. 14.

telefon: 37/342-024., 20/370-7616
A hatvani, aszódi, pásztói, gyöngyösi járás több 

településén szolgáltatásunk elérhető!

KÉREM HÍVJON ÉS ÉRDEKLŐDJÖN!

PEDIKŰR, GYÓGYPEDIKŰR, MASSZÁZS 
Telefonszám: 06/30-32-00-811

A P R Ó H I R D E T É S

MOTOROS FŰKASZÁVAL vállalok fűnyírást, 
fakivágást, kertek gondozását.
06-20-770-3287

Szociális étkezés! 
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Beküldendő a V3+F7, V15, V27 és az F3 sorok megfejtése.
2017. október 27-ig

A szerencsés nyertes: Pászti Istvánné 

A megfejtéseket postai úton a szerkesztőség címére, vagy a művelő-dési ház postaládájába várjuk .
Július-augusztusi rejtvényünk helyes megfejtése: V9. Tompa, V15. Pécs, V22. Degas, F5. Maléter Pál.

(Tura, Thököly u. 30.) Gratulálunk! Nyereménye a Rőfös üzletben (Tura, Rákóczi út 116.) 
levásárolható 3000 Ft értékű vásárlási utalvány. Nyereményét az értesítést követően személyesen veheti át a Bartók Béla Művelődési 
Házban.

ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Fiókiroda
2194, Tura, Rákóczi út 119.

h h
Nyitva tartás: kedd 14-18 , szerda 8-12

 

Tura Város Polgármesteri Hivatala: 06 28 581 020

Gödöllői Rendőrkapitányság Ügyelet: 06 28 524 600

Szelektív Kft.: 06 30 222 6305

Bartók Béla Művelődési Ház: 06 28 580 581

Turai Római Katolikus Plébánia: 06 28 632 615

Központi Orvosi Ügyelet: 06 1 301 6969

Tura Biztonságáért Polgárőr Egyesület:

06 20 264 4705 • 06 20 264 4722

Tura Önkéntes Tűzoltó Egyesület:

06 70 675 9294 • 06 70 419 7924

Ebrendész: 06 20 203 2359

Kommunál Kft. (Szennyvíztisztító telep) 06 28 467 790

Segélyhívó: 112
Tura Járőrszolgálat: 06 30 678 7309
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LAPZÁRTA: 2017. OKTÓBER 27.
KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: NOVEMBER MÁSODIK HETÉBEN

A megjelenés napja a lap internetes változatának felkerülése
a www.tura.hu honlapra.

HIRDESSEN A TURAI HÍRLAPBAN!
1/1 oldal 34 500 Ft 1/6 oldal 6 000 Ft
1/2 oldal 17 250 Ft 1/8 oldal 4 800 Ft
1/4 oldal 8 625 Ft apróhirdetés 60 Ft/szó

HIRDETÉS FELADÁS INFORMÁCIÓK:
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár

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

TELEPHELY   BÉRBEADÓ
2

Szent István út 53. alatt a volt TÜZÉP területe (5000 m )
2

• 200 m -es fedett tárolóval • iroda épülettel • hídmérleggel 20 to.

Közművek: villany, vezetékes víz, szennyvízcsatorna. 

Információ: 30/977-6665 szilagyikft@invitel.hu
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TÖRD A FEJED!

ÉVFORDULÓK

VÍZSZINTES 3. 425-éve, 1492. október 13-n Kolumbusz elérte az 
áhított földet. Hol, mely szigeteknél? 

15. 100 éve, 
1917. október 5-én született írónő (keresztneve a függ. 1. oszlopban)

27. 
100 éve, 1917. október 24-én született filmrendező (Zoltán, +1994). 

. 75 éve, 1942. október 12-én 
meghalt írónk, Hunyady Sándor novellája, melyből 1957-ben Fehér Imre 
rendezett filmet. 7. 
Vízsz. 15. sor folytatása.

 1. Szél igéje. 
10. Erős szándék. 11. Osztrák és 

elefántcsontparti autójel. 12. Inas. 13. Presser együttese. 14. Oxigén. 
. 16. Női 

név (szeptember 16.) 17. Az országos kékjelzés is ez. 19. IV. László kun szeretője. 
20. Görög abc 3. betűje. 23. Vanádium, kálium, hidrogén. 24. Község Romániában: 
… mare = Nagyajta. 25. Rendhagyó igék végződése. 24. Jel spanyol autókon. 

28. 
Harry Potter barátja (Weasley). 30. Hajigál. 31. Csibuk. 32. Személyes névmás. 33. 
Egyezkedés. 35. Veszteség. 37. Sódar. 39. 1972-es fegyverkorlátozási egyezmény 
az USA és a Szovjetunió között.

FÜGGŐLEGES 1. Hamis (hang). 2. Cári parancs. 3

 4. Szaúd-… 5. Tengerész. 6. Izmos, sportos emberre mondják. 
 8. … csata Kr.e. 31-ben Octavianus és Marcus Aurelius 

között. 9. Atlaszkötéssel készült, egyik oldalán fényes pamut v. műselyem szövet. 17. 
Félreértés, baki. 18. Uruguay, Németország, Kambodzsa autójele. 20. Angol lány. 
21. Gyakori női becenév. 22. Robbanószer v. ásott gödör. 24. Szalonnát főz. 27. Téli 
„munkahely” volt lányoknak. 29. Áttetsző. 34. Fél kapu (!) 36. Cégforma. 38. Kelvin. 


