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Tura VSK -  SporthírekKalandos időtöltés
turai alkotóművészekkel

Tolvajok nyomába eredt - 
megverték a rendőrt

Tura Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete posztumusz Tura Dísz-
polgára kitüntető címet adományozta 
dr. Király Jánosnak, aki az 1956-os 
forradalom és szabadságharc idején, a 
helyi Nemzeti Bizottság elnökeként 
magas erkölcsiségű emberi helytállá-
sának és megfellebbezhetetlen tekinté-
lyének köszönhetően biztosította a te-
lepülés közrendjét, békéjét és nyugal-
mát. Az üldöztetés nehéz évei alatt ta-
núsított szelíd méltóságával példát a-
dott az utókor közéleti szereplői szá-
mára. (A kitüntetett legközelebbi hoz-
zátartozója: Király Éva.)

Tura Város Képviselő-testülete a 
Turáért Emlékérmet adományozta 
dr. Baka Gyula részére az egészség 
megőrzése érdekében, a helyi civil 
kulturális közéletben kifejtett felvi-
lágosító tevékenységéért, valamint 
önkormányzati képviselőként vég-
zett példamutatóan eredményes 
munkássága elismeréseként. 

Tura Város Képviselő-testülete a 
Turáért Emlékérmet adományoz-
ta Jenei Csabáné részére a Galga 
vidék természeti értékeinek megó-
vásáért végzett több évtizedes mun-
kássága, valamint helyi önkor-
mányzati és civil közéletben kifej-
tett tevékenysége elismeréseként. 

X. HÍRESVÁROSI VIGADALOM  - ÍGY ÜNNEPELTÜNK!

részletek a 10-11. oldalonFotók: Csilla Fotó - Takács Pál - Tóth Anita
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azonban csak részben állnak meg a valóság talaján. Marosvölgyi 
János, Rácz István és Szilágyi József valóban rábólintott Szendrei 
Ferenc elnök úr meghívására és részt kívánnak vállalni a mun-

Áprilisban – amikor Seres Tündétől átvet- kában. Abban a munkában, melyet Horák Mária végez 17 éve 
tem az újság felelős szerkesztői feladatait – Zimányi Zsolt, Pászti Attila, Drégeli Miklós és Lajtos János 
többen kérdezték, hogy miért nem szól- segítségével. A vezetőség tehát nem cserélődött, hanem bővült – 
tam néhány szót Önökhöz. Bevallom, lapzártánk idejéig egyenlőre szóbeli megegyezéssel. A pontatlan 
gondoltam rá, de végül arra jutottam, hogy információközlésért és az okozott feszültségért, kellemetlen-

ségekért ezúton is elnézést kérek Horák Mária képviselő asz-személyes gondolataimnál sokkal fontosabb hírek, közlemények, 
szonytól, a klub jelenlegi ügyvezetőjétől; Szendrei Ferenc pol-események várnak arra, hogy megosszam az újság hasábjain. 
gármester úrtól, egyben a klub elnökétől; a vezetőség minden Igyekeztem csendesen, a háttérben végezni munkámat. Komoly 
tagjától és természetesen Önöktől, szurkolóktól, olvasóktól is. oka van, hogy most mégis kérem néhány sor erejéig megtisztelő 

Bármily gazdag is anyanyelvünk - vagy pontosan ezért - , figyelmüket.
kötelességem a legjobb tudásom szerint és a lehető legponto-Volt főnököm anno „csikókoromban” arra hívta fel fi-
sabban fogalmazni, a jövőben erre (is) kiemelt figyelmet szeret-gyelmem, hogy „Te nem hibázhatsz!” Ezen akkor kicsit meg-
nék fordítani. Mindent megteszek, hogy igazoljam volt főnö-sértődtem, hiszen én is ember vagyok. Csak az nem hibázik, aki 
köm mottóját, miszerint: „Te nem hibázhatsz!”nem dolgozik. És ha sosem hibázom, honnan szerezzek tapasz-

Tóth Anitatalatot, hogy mikor végzem jól a munkámat? Az élet végül 
a Turai Hírlap felelős szerkesztőjemindkettőnk nézőpontját igazolta.

u.i.: A témához érdekes adalék egy frissen érkezett olvasói levél, A szeptemberi szám sportrovatában olvashatták, hogy 
melyet Horák Mária válaszával a 23. oldalon olvashatnak.megalakult az új vezetőség. Az általam közölt információk 

Tisztelt Olvasónk!

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről
A Képviselő-testület 2012. augusztus 1-én 16 órakor gálói szakértői vélemény összefoglalója szerint a költségvetés ter-
tartott soron kívüli ülést. vezése megalapozottan történt; a félév folyamán szigorú, körülte-

109/2012.(VIII.1.) határozatával a Képviselő-testület kezde- kintő, takarékos gazdálkodást folytatott az Önkormányzat. A be-
ményezte a járóbeteg szakellátás területének módosítását, az ellá- vételi kötelezettségek teljesítése összességében és részleteiben 
tási terület módosítását akként kérte, hogy a jövőben Tura város egyaránt jó irányban halad és tervszerű a kiadási előirányzatok 
járóbeteg szakellátás tekintetében a közlekedési szempontból jó- felhasználása is.  
val előnyösebb távolságra és útvonalban működő Hatvani Albert 116/2012.(VIII.29.) határozattal a Képviselő-testület a Kastély-
Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Kft. ellátási terü- kerti Óvoda beszámolóját elfogadta. 
letéhez tartozzon. 117/2012.(VIII.29.) határozatával fogadta el a Képviselő-testü-
110/2012.(VIII.1.) határozatával a Testület módosította a Bar- let a Többsincs Óvoda és Bölcsőde beszámolóját. 
tók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát. A Testület a 118/2012.(VIII.29.) határozatával és a 119/2012. 
111/2012.(VIII.1.) határozattal Tura Város Képviselő-testülete (VIII.29.) határozatával meghatározta a 2012/2013. nevelési év-
a Tura, Park út 38. szám alatti önkormányzati bérlakást 2012. re az indítható óvodai csoportok számát (Többsins: 6 csoport, 
augusztus hó 1. napjától határozott időre, Árvainé Basa Erzsébet Kastélykerti: 5 csoport), engedélyezte a megállapított maximális 
– Tura Város Polgármesteri Hivatal köztisztviselője - részére, a létszámtól való eltérést (Többsincs: 150 helyett 190 fő, Kastély-
lakbérekről szóló önkormányzati rendelet szerinti lakbérfizetési kerti: 125 helyett 137 fő). A Képviselő-testület a maximális cso-
kötelezettséggel biztosította. portlétszám túllépését is engedélyezte (Többsincs: 30%, Kas-

A Képviselő-testület 2012. augusztus 14-én 12 órakor télykerti: 20%). 
tartott soron kívüli ülést. 120/2012.(VIII.29.) határozatával Tura Város Önkormány-

112/2012.(VIII. 14.) határozat szerint a Képviselő-testület Tura zatának Képviselő-testülete a Hevesy György Általános Iskola 
Város 2012. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló rende- 2011/2012-es tanév végi beszámolóját, és a 2012/2013-as tanév 
letében az egyedi támogatásokra biztosított 7.400.000.ft –os e- előkészületeiről szóló tájékoztatását elfogadta. 
gyedi támogatási keretet 8.300.000ft-ra megemelte. A Polgármester mindhárom intézmény vezetőjének és dolgo-

A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-én 16 órakor zóinak megköszönte az előző oktatási-nevelési évben végzett 
tartott munkaterv szerinti ülést. munkájukat .Tura Város Önkormányzata 23/2012.(VIII.30.) rendeletével 

121/2012.(VIII.29.) határozatával a Képviselő-testület a Hevesy módosította az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megál-
György Általános Iskola Pedagógiai Programjának - a minden-lapító rendeletét. Az Önkormányzat költségvetési bevételi és 
napos testnevelés bevezetése miatt szükségessé vált -  módosítását kiadási főösszegét 50.292.e.Ft-tal megemelte, így a bevételi 
jóváhagyta. főösszeget 1.035.508.eFt-ra, a kiadási főösszeget 1.035.508.eFt-
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a talajter-ra  módosította.
helési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, A Képviselő-testület a vásárok és piacok rendjéről szóló rendele-
valamint a díjfizetési kedvezményekről és mentességekről szóló tét 24/2012.(VIII.30.) rendelettel módosította, kifejezetten a 
rendeletét módosította az elfogadott 25/2012.(VIII.30.) városnapi és hozzá kapcsolódó rendezvények napi helypénzének 
rendeletével, mellyel részletfizetési lehetőséget biztosított. Ennek megállapítása miatt. 
értelmében a Jegyző évente maximum egyszer, legfeljebb 12 havi A Képviselő-testület 115/2012.(VIII.29.) határozattal fogadta el 
részletfizetést engedélyezhet, amennyiben a kibocsátó kérelmező a város 2012. I. félévi költségvetése végrehajtását. A könyvvizs-

 a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja rült, a törvényben kapott rendeletalkotási felhatalmazás pedig a 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének há- módosítást követően is csak a forgalomképtelen vagyontárgyakra 
rom és félszeresét, vagy vonatkozik. 

 b) egyedülálló és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi A Képviselő-testület 122/2012.(VIII.29.) határozatával  támo-
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét vagy gatta a Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ki-

helyezett turai telephelyű tagozatainak fenntartására vonatkozó  c) egyedülélő és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
együttműködési megállapodás megkötését a 2012/2013. tanév nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  ötszörösét. 
vonatkozásában, 2012. szeptember 1. és 2013. július 1. közötti Az Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2012.(VIII.30.) ren-
időszakra vonatkozóan – a Podmaniczky Alapfokú Művészet-deletet fogadott el a helyi rendeletek előkészítésében való társa-
oktatási Intézmény Igazgatójának, Rónai Lajosnak a várható dalmi részvételről. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 
működési hiány kalkulációjára adott írásos kimutatása alapján – módosítása alapján felhatalmazást kaptak a helyi önkormány-
legfeljebb 367.680 Ft működési hiány erejéig.zatok, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően az általuk meg-
123/2012.(VIII.29.) határozatával a Testület egy sajátos nevelési alkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel sza-
igényű gyermeknek a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző bályait helyi rendeletben állapítsák meg. A rendelet szerint tár-
és Nevelőintézete Gyakorló Általános Iskolájába történő szállí-sadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzati rende-
tásához a 2012/2013. tanévben 2012. december 31. napjáig napi let tervezetét és indokolását. Nem kell társadalmi egyeztetésre 
1.500,-Ft (egyezer-ötszáz forint) önkormányzati hozzájárulást bocsátani:
állapított meg tekintettel arra, hogy a nemzeti köznevelésről szó-a) a költségvetésről, annak módosításáról,
ló 2011. évi CXC. törvény 74.§(1) bekezdése alapján 2013. ja-b) helyi adóról, annak módosításáról,
nuár 1. napjától az állam gondoskodik az alapfeladatok - köztük c) a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek 
a sajátos nevelési igényű gyermekek - ellátásáról.tervezeteit.
A Képviselő-testület 124/2012.(VIII.29.) határozatával a d)az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
1926/4 hrsz.-ú, kivett közpark megnevezésű ingatlan egy részére önkormányzati rendelet-tervezetet, 
előterjesztett területvásárlási kérelmet elutasította, tekintettel ar-e) a lakbér, a közterület-használati díj mértékéről, valamint a pi-
ra, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2012. január 1. napjától hatá-ac-vásár rendelet díjszabásairól szóló rendelet-tervezeteit és mó-
lyos 2011. évi CXCVI. törvény vonatkozó rendelkezései szerint a dosításait,
közpark az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, nem-f ) a rendelet-tervezetet, ha annak sürgős elfogadásához kiemel-
zeti vagyonba tartozó vagyonelem, mely nem idegeníthető el, a-kedő közérdek fűződik,
zon osztott tulajdon nem létesíthető. Ezen tilalom a helyi önkor-g) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha 
mányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyonba tartozó az csak magasabb szintű jogszabály módosítása miatt szükséges 
javak teljes terjedelme tekintetében fennáll.rendelkezéseket tartalmaz. Kiemelkedő közérdek az olyan körül-
125/2012.(VIII.29.) határozatával Tura Város Önkormányzatá-mény, amelynek bekövetkezése esetén az önkormányzatot jelen-
nak Képviselő-testülete Dány Polgármestere és Jegyzője megke-tős anyagi hátrány érné. Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre 
resésére kinyilatkoztatta, hogy a Dány belterület 464/1 hrsz.-ú a tervezet, koncepció, ha az egyeztetés Tura Város Önkor-
ingatlanon fennálló, 51867/2006.07.21. ingatlan-nyilvántar-mányzatának különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi, 
tási bejegyzéssel jelölt, jelzálogjoggal bejegyzett követelését és an-környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét 
nak járulékait a továbbiakban is érvényesíteni kívánja, arról nem veszélyeztetné. Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti 
mond le.  a közerkölcsöt, a rendelet-tervezet tárgyához nem illeszkedik, 
126/2012.(VIII.29.) határozatával az  Önkormányzat a „Szép vagy név nélküli. A véleményezési határidő minimum 8 nap. A 
Turáért Egyesület”-nek, mint építtetőnek a Tura, Bartók Béla tér beérkezett vélemények, a véleményezésre jogosult nevének és e-
3. szám alatti, 2401 hrsz-ú ingatlanon meglévő Bartók Béla Mű-mail címének kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépé-
velődési Ház és Könyvtár udvarán létesítendő játszótér és vizes-sétől számított 1 évig történik. Az adatkezelés magában foglalja 
blokk építési engedélyének kiadásához tulajdonosi hozzá-az említett adatok gyűjtését, tárolását, közzétételét, felhaszná-
járulását megadta.lását és törlését is. A jogszabály előkészítéséért felelős személy 
127/2012.(VIII.29.) határozatával a Testület a Tura Díszpolgára mérlegeli a beérkezett véleményeket és azokról, valamint az elu-
és a Turáért Emlékérem kitüntetések 2012.évi adományozására tasított vélemények esetében az elutasítás indokairól tipizált 
vonatkozó döntésnél titkos szavazást rendelt el, a 128/2012. összefoglalót készít. A jogszabály előkészítése során nem áll fenn 
(VIII.29.) határozattal a titkos szavazás lebonyolításához megvá-az egyedi válaszadási kötelezettség. Az összefoglalót az önkor-
lasztotta a szavazatszámláló bizottságot. mányzati rendelet tervezettel együtt kell a Képviselő–testület elé 
129/2012.(VIII.29.) határozati döntésével Tura Város Önkor-terjeszteni.
mányzatának Képviselő-testülete  posztumusz Tura Díszpolgára Tura Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2012. (VIII. 
kitüntető címet adományozta dr. Király Jánosnak, aki az 1956-os 30.) rendeletével a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelen-
forradalom és szabadságharc idején, a helyi Nemzeti Bizottság tőségű önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyonelemek-
elnökeként magas erkölcsiségű emberi helytállásának és megfel-ről szóló 13/2012.(III.1.) rendeletét hatályon kívül helyezte. A 
lebbezhetetlen tekintélyének köszönhetően biztosította a telepü-hatályon kívül helyezés indoka, hogy a  nemzeti vagyonról szóló 
lés közrendjét, békéjét és nyugalmát. Az üldöztetés nehéz évei 2011. évi CXCVI. törvény módosításával a közszolgáltatási 
alatt tanúsított szelíd méltóságával példát adott az utókor közé-tevékenységet ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi önkor-
leti szereplői számára. (A kitüntetett legközelebbi hozzátartozója: mányzati tulajdonban lévő társasági részesedés a helyi önkor-
Király Éva.)mányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni körébe ke-
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gondoltam rá, de végül arra jutottam, hogy információközlésért és az okozott feszültségért, kellemetlen-

ségekért ezúton is elnézést kérek Horák Mária képviselő asz-személyes gondolataimnál sokkal fontosabb hírek, közlemények, 
szonytól, a klub jelenlegi ügyvezetőjétől; Szendrei Ferenc pol-események várnak arra, hogy megosszam az újság hasábjain. 
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kötelességem a legjobb tudásom szerint és a lehető legponto-Volt főnököm anno „csikókoromban” arra hívta fel fi-
sabban fogalmazni, a jövőben erre (is) kiemelt figyelmet szeret-gyelmem, hogy „Te nem hibázhatsz!” Ezen akkor kicsit meg-
nék fordítani. Mindent megteszek, hogy igazoljam volt főnö-sértődtem, hiszen én is ember vagyok. Csak az nem hibázik, aki 
köm mottóját, miszerint: „Te nem hibázhatsz!”nem dolgozik. És ha sosem hibázom, honnan szerezzek tapasz-

Tóth Anitatalatot, hogy mikor végzem jól a munkámat? Az élet végül 
a Turai Hírlap felelős szerkesztőjemindkettőnk nézőpontját igazolta.

u.i.: A témához érdekes adalék egy frissen érkezett olvasói levél, A szeptemberi szám sportrovatában olvashatták, hogy 
melyet Horák Mária válaszával a 23. oldalon olvashatnak.megalakult az új vezetőség. Az általam közölt információk 

Tisztelt Olvasónk!

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről
A Képviselő-testület 2012. augusztus 1-én 16 órakor gálói szakértői vélemény összefoglalója szerint a költségvetés ter-
tartott soron kívüli ülést. vezése megalapozottan történt; a félév folyamán szigorú, körülte-

109/2012.(VIII.1.) határozatával a Képviselő-testület kezde- kintő, takarékos gazdálkodást folytatott az Önkormányzat. A be-
ményezte a járóbeteg szakellátás területének módosítását, az ellá- vételi kötelezettségek teljesítése összességében és részleteiben 
tási terület módosítását akként kérte, hogy a jövőben Tura város egyaránt jó irányban halad és tervszerű a kiadási előirányzatok 
járóbeteg szakellátás tekintetében a közlekedési szempontból jó- felhasználása is.  
val előnyösebb távolságra és útvonalban működő Hatvani Albert 116/2012.(VIII.29.) határozattal a Képviselő-testület a Kastély-
Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Kft. ellátási terü- kerti Óvoda beszámolóját elfogadta. 
letéhez tartozzon. 117/2012.(VIII.29.) határozatával fogadta el a Képviselő-testü-
110/2012.(VIII.1.) határozatával a Testület módosította a Bar- let a Többsincs Óvoda és Bölcsőde beszámolóját. 
tók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát. A Testület a 118/2012.(VIII.29.) határozatával és a 119/2012. 
111/2012.(VIII.1.) határozattal Tura Város Képviselő-testülete (VIII.29.) határozatával meghatározta a 2012/2013. nevelési év-
a Tura, Park út 38. szám alatti önkormányzati bérlakást 2012. re az indítható óvodai csoportok számát (Többsins: 6 csoport, 
augusztus hó 1. napjától határozott időre, Árvainé Basa Erzsébet Kastélykerti: 5 csoport), engedélyezte a megállapított maximális 
– Tura Város Polgármesteri Hivatal köztisztviselője - részére, a létszámtól való eltérést (Többsincs: 150 helyett 190 fő, Kastély-
lakbérekről szóló önkormányzati rendelet szerinti lakbérfizetési kerti: 125 helyett 137 fő). A Képviselő-testület a maximális cso-
kötelezettséggel biztosította. portlétszám túllépését is engedélyezte (Többsincs: 30%, Kas-

A Képviselő-testület 2012. augusztus 14-én 12 órakor télykerti: 20%). 
tartott soron kívüli ülést. 120/2012.(VIII.29.) határozatával Tura Város Önkormány-

112/2012.(VIII. 14.) határozat szerint a Képviselő-testület Tura zatának Képviselő-testülete a Hevesy György Általános Iskola 
Város 2012. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló rende- 2011/2012-es tanév végi beszámolóját, és a 2012/2013-as tanév 
letében az egyedi támogatásokra biztosított 7.400.000.ft –os e- előkészületeiről szóló tájékoztatását elfogadta. 
gyedi támogatási keretet 8.300.000ft-ra megemelte. A Polgármester mindhárom intézmény vezetőjének és dolgo-

A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-én 16 órakor zóinak megköszönte az előző oktatási-nevelési évben végzett 
tartott munkaterv szerinti ülést. munkájukat .Tura Város Önkormányzata 23/2012.(VIII.30.) rendeletével 

121/2012.(VIII.29.) határozatával a Képviselő-testület a Hevesy módosította az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megál-
György Általános Iskola Pedagógiai Programjának - a minden-lapító rendeletét. Az Önkormányzat költségvetési bevételi és 
napos testnevelés bevezetése miatt szükségessé vált -  módosítását kiadási főösszegét 50.292.e.Ft-tal megemelte, így a bevételi 
jóváhagyta. főösszeget 1.035.508.eFt-ra, a kiadási főösszeget 1.035.508.eFt-
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a talajter-ra  módosította.
helési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, A Képviselő-testület a vásárok és piacok rendjéről szóló rendele-
valamint a díjfizetési kedvezményekről és mentességekről szóló tét 24/2012.(VIII.30.) rendelettel módosította, kifejezetten a 
rendeletét módosította az elfogadott 25/2012.(VIII.30.) városnapi és hozzá kapcsolódó rendezvények napi helypénzének 
rendeletével, mellyel részletfizetési lehetőséget biztosított. Ennek megállapítása miatt. 
értelmében a Jegyző évente maximum egyszer, legfeljebb 12 havi A Képviselő-testület 115/2012.(VIII.29.) határozattal fogadta el 
részletfizetést engedélyezhet, amennyiben a kibocsátó kérelmező a város 2012. I. félévi költségvetése végrehajtását. A könyvvizs-

 a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja rült, a törvényben kapott rendeletalkotási felhatalmazás pedig a 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének há- módosítást követően is csak a forgalomképtelen vagyontárgyakra 
rom és félszeresét, vagy vonatkozik. 

 b) egyedülálló és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi A Képviselő-testület 122/2012.(VIII.29.) határozatával  támo-
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét vagy gatta a Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ki-

helyezett turai telephelyű tagozatainak fenntartására vonatkozó  c) egyedülélő és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
együttműködési megállapodás megkötését a 2012/2013. tanév nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  ötszörösét. 
vonatkozásában, 2012. szeptember 1. és 2013. július 1. közötti Az Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2012.(VIII.30.) ren-
időszakra vonatkozóan – a Podmaniczky Alapfokú Művészet-deletet fogadott el a helyi rendeletek előkészítésében való társa-
oktatási Intézmény Igazgatójának, Rónai Lajosnak a várható dalmi részvételről. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 
működési hiány kalkulációjára adott írásos kimutatása alapján – módosítása alapján felhatalmazást kaptak a helyi önkormány-
legfeljebb 367.680 Ft működési hiány erejéig.zatok, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően az általuk meg-
123/2012.(VIII.29.) határozatával a Testület egy sajátos nevelési alkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel sza-
igényű gyermeknek a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző bályait helyi rendeletben állapítsák meg. A rendelet szerint tár-
és Nevelőintézete Gyakorló Általános Iskolájába történő szállí-sadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzati rende-
tásához a 2012/2013. tanévben 2012. december 31. napjáig napi let tervezetét és indokolását. Nem kell társadalmi egyeztetésre 
1.500,-Ft (egyezer-ötszáz forint) önkormányzati hozzájárulást bocsátani:
állapított meg tekintettel arra, hogy a nemzeti köznevelésről szó-a) a költségvetésről, annak módosításáról,
ló 2011. évi CXC. törvény 74.§(1) bekezdése alapján 2013. ja-b) helyi adóról, annak módosításáról,
nuár 1. napjától az állam gondoskodik az alapfeladatok - köztük c) a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek 
a sajátos nevelési igényű gyermekek - ellátásáról.tervezeteit.
A Képviselő-testület 124/2012.(VIII.29.) határozatával a d)az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
1926/4 hrsz.-ú, kivett közpark megnevezésű ingatlan egy részére önkormányzati rendelet-tervezetet, 
előterjesztett területvásárlási kérelmet elutasította, tekintettel ar-e) a lakbér, a közterület-használati díj mértékéről, valamint a pi-
ra, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2012. január 1. napjától hatá-ac-vásár rendelet díjszabásairól szóló rendelet-tervezeteit és mó-
lyos 2011. évi CXCVI. törvény vonatkozó rendelkezései szerint a dosításait,
közpark az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, nem-f ) a rendelet-tervezetet, ha annak sürgős elfogadásához kiemel-
zeti vagyonba tartozó vagyonelem, mely nem idegeníthető el, a-kedő közérdek fűződik,
zon osztott tulajdon nem létesíthető. Ezen tilalom a helyi önkor-g) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha 
mányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyonba tartozó az csak magasabb szintű jogszabály módosítása miatt szükséges 
javak teljes terjedelme tekintetében fennáll.rendelkezéseket tartalmaz. Kiemelkedő közérdek az olyan körül-
125/2012.(VIII.29.) határozatával Tura Város Önkormányzatá-mény, amelynek bekövetkezése esetén az önkormányzatot jelen-
nak Képviselő-testülete Dány Polgármestere és Jegyzője megke-tős anyagi hátrány érné. Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre 
resésére kinyilatkoztatta, hogy a Dány belterület 464/1 hrsz.-ú a tervezet, koncepció, ha az egyeztetés Tura Város Önkor-
ingatlanon fennálló, 51867/2006.07.21. ingatlan-nyilvántar-mányzatának különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi, 
tási bejegyzéssel jelölt, jelzálogjoggal bejegyzett követelését és an-környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét 
nak járulékait a továbbiakban is érvényesíteni kívánja, arról nem veszélyeztetné. Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti 
mond le.  a közerkölcsöt, a rendelet-tervezet tárgyához nem illeszkedik, 
126/2012.(VIII.29.) határozatával az  Önkormányzat a „Szép vagy név nélküli. A véleményezési határidő minimum 8 nap. A 
Turáért Egyesület”-nek, mint építtetőnek a Tura, Bartók Béla tér beérkezett vélemények, a véleményezésre jogosult nevének és e-
3. szám alatti, 2401 hrsz-ú ingatlanon meglévő Bartók Béla Mű-mail címének kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépé-
velődési Ház és Könyvtár udvarán létesítendő játszótér és vizes-sétől számított 1 évig történik. Az adatkezelés magában foglalja 
blokk építési engedélyének kiadásához tulajdonosi hozzá-az említett adatok gyűjtését, tárolását, közzétételét, felhaszná-
járulását megadta.lását és törlését is. A jogszabály előkészítéséért felelős személy 
127/2012.(VIII.29.) határozatával a Testület a Tura Díszpolgára mérlegeli a beérkezett véleményeket és azokról, valamint az elu-
és a Turáért Emlékérem kitüntetések 2012.évi adományozására tasított vélemények esetében az elutasítás indokairól tipizált 
vonatkozó döntésnél titkos szavazást rendelt el, a 128/2012. összefoglalót készít. A jogszabály előkészítése során nem áll fenn 
(VIII.29.) határozattal a titkos szavazás lebonyolításához megvá-az egyedi válaszadási kötelezettség. Az összefoglalót az önkor-
lasztotta a szavazatszámláló bizottságot. mányzati rendelet tervezettel együtt kell a Képviselő–testület elé 
129/2012.(VIII.29.) határozati döntésével Tura Város Önkor-terjeszteni.
mányzatának Képviselő-testülete  posztumusz Tura Díszpolgára Tura Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2012. (VIII. 
kitüntető címet adományozta dr. Király Jánosnak, aki az 1956-os 30.) rendeletével a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelen-
forradalom és szabadságharc idején, a helyi Nemzeti Bizottság tőségű önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyonelemek-
elnökeként magas erkölcsiségű emberi helytállásának és megfel-ről szóló 13/2012.(III.1.) rendeletét hatályon kívül helyezte. A 
lebbezhetetlen tekintélyének köszönhetően biztosította a telepü-hatályon kívül helyezés indoka, hogy a  nemzeti vagyonról szóló 
lés közrendjét, békéjét és nyugalmát. Az üldöztetés nehéz évei 2011. évi CXCVI. törvény módosításával a közszolgáltatási 
alatt tanúsított szelíd méltóságával példát adott az utókor közé-tevékenységet ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi önkor-
leti szereplői számára. (A kitüntetett legközelebbi hozzátartozója: mányzati tulajdonban lévő társasági részesedés a helyi önkor-
Király Éva.)mányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni körébe ke-
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Uniós támogatásból új belte-
rületi útfejlesztés valósult
meg Tura városában.

Uniós támogatásból új belte-
rületi útfejlesztés valósult
meg Tura városában.

Tura Város Önkormányzata 223 512 788,-Ft uniós támogatást nyert a 
Közép-Magyarországi Operatív Program „Belterületi utak fejleszté-
se” keretében, amelynek forrását az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban 
biztosította. A beruházás alapvető célja a települési belterületi földu-
tak állandó burkolattal való ellátása, valamint kiegészítő infrastruk-
túra létesítése, a települési közlekedési infrastruktúra elvárt színvo-
nalúra történő fejlesztése, a helyi közutak kiépítettségének növelése.

A fejlesztés során Tura város belterületén összesen 8 földút szi-
lárd burkolattal való ellátása valósult meg összesen 4878 m hosszban. A 
beruházás a város kiemelt fejlesztési prioritása, amely 274 ingatlant, kb. 
1100 lakost érintett, amely az össznépesség 13,7%-a.

A projekt eredményeként a belterületi burkolt utak aránya 10 %-kal 
nőt. Az átlagos napi forgalom változás 25,49 %. Az elérési idő több, mint 5 
perccel csökkent. Az új utak építésével az elérhetőségi útvonal 15%-kal 
rövidült. A fejlesztés keretén belül 9180 m2 zöldterület rendezés (füve-
sítés), 456 db fa ültetése és 20 db utcabútor (pad) kihelyezése is meg-
valósult.

Az Önkormányzatról és a fejlesztésekről bővebb információt a 
www.tura.hu oldalon és a Turai Hírlap korábban megjelent számaiban 
olvashatnak.

Tura Város Önkormányzata a Közép-Magyarországi Operatív Prog-
ram „Belterületi utak fejlesztése” keretében jelentős előrelépést ért el 
környezeti fenntarthatóság érvényesülés vonatkozásában.

Az útfejlesztés összetett feladat volt, amelyhez több feladatrész 
kapcsolódott. Ezek közül ki kell emelni a Komplex terület előkészítési 
munkákat, a közbeszerzési szakértői tevékenységet, az eszközbeszerzé-
seket, a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatokat, a 
műszaki ellenőri és projektmenedzseri tevékenységeket, a zöldterület 
fejlesztést, a projekttel kapcsolatban kötelezően előírt könyvvizsgálatot, a 
forgalomba helyezési eljárást, valamint az útépítési tevékenységet.

A beruházás alapvető célja a települési belterületi földutak állandó 
burkolattal való ellátása, valamint kiegészítő infrastruktúra létesítése, a 
települési közlekedési infrastruktúra elvárt színvonalúra történő fejlesz-
tése, a helyi közutak kiépítettségének növelése. Ezen felül fontos előre-
lépést ért el az Önkormányzat a környezeti fenntarthatóság érvényesü-
lésében. A fejlesztés a környezeti hatások tekintetében 1100 lakos szá-
mára kedvezőbb helyzetet eredményezett. A projekt során 11600 m2 több-
let zöldfelület fejlesztés valósult meg. A zöldfelület kialakításakor az ős-
honos növényfajokat, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciók kerültek 
beültetésre. A létrejött útfejlesztés környezetében a forgalomnövekedést 
okozó útvonalakon terheléscsillapító intézkedések történtek.

A projekt megvalósítása során az Önkormányzat csökkentette a 
fajlagos vízfelhasználást, a fajlagos energiafelhasználást, az üvegház-
hatású anyagok kibocsátását, az ártalmatlanításra kerülő hulladék 
mennyiségét és az újrahasznosított papír használatát.

Az Önkormányzatról és a fejlesztésekről bővebb információt a 
www.tura.hu oldalon és a Turai Hírlap korábban megjelent számaiban 
olvashatnak.

130/2012.(VIII.29.) határozatával a Képviselő-testület a Turáért kezdődő tanévtől (mint 3000 főt meghaladó lakosságszámú 
Emlékérmet adományozta Jenei Csabáné részére a Galga vidék település) az alapfokú köznevelési-közoktatási feladatokat 
természeti értékeinek megóvásáért végzett több évtizedes mun- ellátó intézménye működtetését nem képes átvállalni.
kássága, valamint helyi önkormányzati és civil közéletben kifej- 2.A Képviselő-testület az 1. pontban kifejezett szándéknyilatko-
tett tevékenysége elismeréseként. zata alapján, felhatalmazta a Polgármestert, hogy a Tura város 
131/2012.(VIII.29.) határozatával a Képviselő-testület a Turáért illetékességi területén működő köznevelési – általános iskolai 
Emlékérmet adományozta dr. Baka Gyula részére az egészség köznevelési-közoktatási alapfokú ellátást – biztosító intézmé-
megőrzése érdekében, a helyi civil kulturális közéletben kifejtett nye tekintetében a 229/2012.(VIII.28) Korm.rendelet 39.§. 
felvilágosító tevékenységéért, valamint önkormányzati kép- (1) bekezdése alapján a Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti mű-
viselőként végzett példamutatóan eredményes munkássága elis- ködtetési kötelezettsége alóli mentesülés érdekében kérelmet 
meréseként. nyújtson be a Magyar Államkincstár települési önkormányzat 

székhelye szerint illetékes területi szerve részére. A Képviselő-testület 2012. szeptember 17-én 17 órakor 
tartott soron kívüli ülést. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2012. 

133/2012.(IX.17.) határozatával Tura Város Önkormányzatá- (IX. 27.) rendeletével módosította az Önkormányzat Szervezeti 
nak Képviselő-testülete Miszori László (Turawell Kft.) nyilat- és Működési Szabályzatáról szóló 11/2011.(III.31.) rendeletét. A 
kozatát - mellyel a Turawell Kft-vel kötött településrendezési módosítás az Örmény és a Cigány Nemzetiségi Önkormány-
szerződésben, valamint költségviselési megállapodásban rög- zattal való együttműködést szabályozza. 
zített 33 mFt kisajátítási, útlejegyzési kártalanítási költség Tura 137/2012.(IX.26.) határozatával a Képviselő-testület a turai 
Város Önkormányzat számlájára történő átutalási határidejét 088/4 hrsz. alatti ingatlanon ráépítési (turai vízmű épülete) és 
2012. szeptember 30. napjában határozta meg, - elfogadta. földhasználati jogot alapító szerződést jóváhagyta. A Képviselő-

A Képviselő-testület 2012. szeptember 26-án 16 órakor testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a Galgamenti Vizi-
tartott munkaterv szerinti ülést. közmű Kft. (jogutódja: DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi 

A Képviselő-testület 136/2012.(IX. 26.) határozata szerint: Kft.), mint a ráépítő, földhasználati jog jogosultja és Aszód, Bag, 
Tekintettel arra, hogy a 2013. évi központi költségvetési törvény- Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, 
tervezetből – a még senki által nem ismert módosítások ismerete Tura, Vácegres, Váckisújfalu települési önkormányzatok között 
nélkül – nem határozható meg és nem tervezhető, hogy a 2013. létrejött ráépítési és földhasználati jogot alapító szerződést az 
évben az Önkormányzatunk milyen típusú és milyen volumenű, Önkormányzat képviseletében aláírja.  
összegű bevételekre, feladatfinanszírozásra számíthat, ezáltal je- Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 138/2012. 
lenleg és 2012. szeptember 30. napjáig sem lehet pontosan egyér- (IX.26.) határozatával  felhatalmazta a Polgármestert, hogy a Tu-
telműen meghatározni, és felelősséggel kinyilatkoztatni, hogy a ra, Petőfi tér 1. szám alatt kialakítandó (Polgármesteri Hivatal 
köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó kiadáso- épülete) Járási Kirendeltség létesítésével kapcsolatban a járási 
kat az Nkt., a végrehajtására kiadott Kormányrendelet, valamint hivatalhoz kerülő köztisztviselőkről, az ingyenes használatba vett 
az elfogásra kerülő 2013. évi központi költségvetési törvény által ingatlan és ingó eszközökről a Pest Megyei Kormányhivatal 
előírt feltételek mellett a 2013/2014-es tanévtől saját bevételei képviselőjével a megállapodást aláírja. 
terhére tudja-e biztosítani. A Képviselő-testület 139/2012.(IX.26.) határozatával bírált el 
1.Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti egy önkormányzati hatósági egyedi ügyben benyújtott felleb-

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97.§ (24) bekez- bezést, mellyel a fellebbezést a Kepviselő-testület elutasította, és 
dése értelmében szándékát nyilvánította az állami intézmény- az elsőfokú határozatot helybenhagyta.
fenntartó központnak, hogy a rendelkezésére álló saját és 
átengedett bevételének terhére a következő naptári évben 

Előterjesztések, képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve és kivonatai
alapján összeállította: Erdélyiné Imró Ildikó aljegyző

Kapcsolat: Szendrei Ferenc polgármester
Telefon/fax: 06/28 581-020/06/28 581-027  Email: info@tura.hu

Kapcsolat: Szendrei Ferenc polgármester
Telefon/fax: 06/28 581-020/06/28 581-027  Email: info@tura.hu

Az Országgyűlés 2012. szeptember 11-én elfogadta az augusztus-
ban hatályba lépett új agrárkamarai törvény módosítását. Fontos 
változás, hogy 2 hónappal meghosszabbodik a regisztrációra 
rendelkezésre álló idő: a tagságra kötelezetteknek november 30-
ig kell bejelentkezni a Magyar Agrárkamara honlapján az agrár-
kamarai választási tagjegyzékbe, és eddig kell megfizetni az 5.000 
Ft összegű egyszeri regisztrációs díjat is. Ez a feltétele annak, hogy 
a leendő tagok részt vehessenek a jövő év elején esedékes kamarai 
választásokon.
A törvénymódosítás pontosítja a gazda fogalmát: ebbe a körbe 
csak azok a magánszemélyek tartoznak, akik egyéni vállalkozó-
ként vagy őstermelőként végeznek agárgazdasági tevékenységet. 
Az egyidejűleg őstermelői és egyéni vállalkozói tevékenységet 
folytató gazdálkodók csak az egyik jogviszonyuk alapján lesznek 
kamarai tagok. Közös őstermelői igazolvány esetén annak a sze-
mélynek kell az agrárkamarai nyilvántartásba bejelentkezni, 
akinek a nevére a közös őstermelői igazolványt kiállították. A 
jogszabály kimondja, hogy az új agrárkamarához önkéntes ala-
pon csatlakozhatnak a mezőgazdasági szaktanácsadók és a LEA-
DER helyi akciócsoportok tagjai is. Őket ugyanazok a jogok ille-
tik meg, mint azokat, akiknek tagsági viszonya a törvény alapján 
keletkezett.

Annak érdekében, hogy a leginkább érzékeny termékpá-
lyákon az újonnan megalakuló agrárkamara részt tudjon vállalni 
a szabályozott és átlátható piaci viszonyok megteremtésében, az 
agrárkamarai tagságra kötelezettek köre kibővült a zöldség-gyü-
mölcs-, hús-, húskészítmény-, tej-, tojás-, takarmány- és dohány-
áru-nagykereskedelmet folytatókkal.

AZ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ HATÁRIDEJE
NOVEMBER 30-RA VÁLTOZOTT

Forrás: Magyar Agrárkamara (www.agrarkamara.hu)
T.A.

KISTÉRSÉGI HÍREK

A Tanács először tájékoztatót hallgatott meg a 2012. A befolyt bevételekből a Kartal - Verseg közoktatási intéz-
május 29. és 2012. augusztus 5. közötti időszakban megszervezett ményfenntartó társulás 7,9 millió, az Iklad – Domony közokta-
„parlagfű elleni védelem” országos közfoglalkoztatási programról. tási intézményfenntartó társulás 4,3 millió, az aszódi székhelyű 
A program keretében 9 fő napi 8 órás alkalmazására nyílt lehető- szociális és gyermekjóléti intézményfenntartó társulás 9,8 millió 
ség a kistérségben, 2 millió forintos pályázati támogatással. A tel- Ft-ot használhatott fel az I. félévben. A Pedagógiai Szakszolgálat a 
jes pénzügyi elszámolásra szeptember hónapban került sor. A két 9 településen ellátott nevelési tanácsadási, logopédiai, gyógy-
hónap alatt közel 150 ezer m2 területet sikerült a parlagfűtől testnevelési és korai fejlesztési feladatai kiadásainak összege 27,7 
megtisztítani. A Tanács ezek után elfogadta a Társulás 2012. I. millió Ft, a társult önkormányzatok egyéb közös közszolgáltatása-
félévi pénzügyi beszámolóját, amely szerint a Társulás éves költ- ira a Társulás 5,8 millió Ft-ot fordított, segítve ezzel az önkor-
ségvetésének főösszege 165,3 millió Ft, amelyből az állami költ- mányzati feladatok ellátását. A Pedagógiai Szakszolgálat 2012/13-
ségvetésből származó normatív támogatás 103 millió Ft, a társult as tanévkezdéséhez kapcsolódóan a Társulási Tanács a gyógy-
önkormányzatok hozzájárulása a közösen vállalt feladatokhoz 7,8 testnevelés és a logopédia túlóraszámát határozta meg, illetve az 
millió Ft, az egyéb támogatásértékű bevétel 51 millió Ft. A bevé- iskola-pszichológus foglalkoztatását hosszabbította meg az ellá-
telek és kiadások teljesülése időarányos. Pest Megye Önkormány- táshoz fenntartására vonatkozó nyertes pályázat terhére.
zata ez évben teljesítette a megállapodás szerinti kötelezettségét: a 
2010. és 2011. évi támogatását a nevelési tanácsadási feladathoz.

A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TANÁCSA SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL

dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

www.aszodikisterseg.hu

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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PÁLYÁZATOK - SAJTÓKÖZLEMÉNYEK

Turai Hírlap

Uniós támogatásból új belte-
rületi útfejlesztés valósult
meg Tura városában.

Uniós támogatásból új belte-
rületi útfejlesztés valósult
meg Tura városában.

Tura Város Önkormányzata 223 512 788,-Ft uniós támogatást nyert a 
Közép-Magyarországi Operatív Program „Belterületi utak fejleszté-
se” keretében, amelynek forrását az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban 
biztosította. A beruházás alapvető célja a települési belterületi földu-
tak állandó burkolattal való ellátása, valamint kiegészítő infrastruk-
túra létesítése, a települési közlekedési infrastruktúra elvárt színvo-
nalúra történő fejlesztése, a helyi közutak kiépítettségének növelése.

A fejlesztés során Tura város belterületén összesen 8 földút szi-
lárd burkolattal való ellátása valósult meg összesen 4878 m hosszban. A 
beruházás a város kiemelt fejlesztési prioritása, amely 274 ingatlant, kb. 
1100 lakost érintett, amely az össznépesség 13,7%-a.

A projekt eredményeként a belterületi burkolt utak aránya 10 %-kal 
nőt. Az átlagos napi forgalom változás 25,49 %. Az elérési idő több, mint 5 
perccel csökkent. Az új utak építésével az elérhetőségi útvonal 15%-kal 
rövidült. A fejlesztés keretén belül 9180 m2 zöldterület rendezés (füve-
sítés), 456 db fa ültetése és 20 db utcabútor (pad) kihelyezése is meg-
valósult.

Az Önkormányzatról és a fejlesztésekről bővebb információt a 
www.tura.hu oldalon és a Turai Hírlap korábban megjelent számaiban 
olvashatnak.

Tura Város Önkormányzata a Közép-Magyarországi Operatív Prog-
ram „Belterületi utak fejlesztése” keretében jelentős előrelépést ért el 
környezeti fenntarthatóság érvényesülés vonatkozásában.

Az útfejlesztés összetett feladat volt, amelyhez több feladatrész 
kapcsolódott. Ezek közül ki kell emelni a Komplex terület előkészítési 
munkákat, a közbeszerzési szakértői tevékenységet, az eszközbeszerzé-
seket, a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatokat, a 
műszaki ellenőri és projektmenedzseri tevékenységeket, a zöldterület 
fejlesztést, a projekttel kapcsolatban kötelezően előírt könyvvizsgálatot, a 
forgalomba helyezési eljárást, valamint az útépítési tevékenységet.

A beruházás alapvető célja a települési belterületi földutak állandó 
burkolattal való ellátása, valamint kiegészítő infrastruktúra létesítése, a 
települési közlekedési infrastruktúra elvárt színvonalúra történő fejlesz-
tése, a helyi közutak kiépítettségének növelése. Ezen felül fontos előre-
lépést ért el az Önkormányzat a környezeti fenntarthatóság érvényesü-
lésében. A fejlesztés a környezeti hatások tekintetében 1100 lakos szá-
mára kedvezőbb helyzetet eredményezett. A projekt során 11600 m2 több-
let zöldfelület fejlesztés valósult meg. A zöldfelület kialakításakor az ős-
honos növényfajokat, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciók kerültek 
beültetésre. A létrejött útfejlesztés környezetében a forgalomnövekedést 
okozó útvonalakon terheléscsillapító intézkedések történtek.

A projekt megvalósítása során az Önkormányzat csökkentette a 
fajlagos vízfelhasználást, a fajlagos energiafelhasználást, az üvegház-
hatású anyagok kibocsátását, az ártalmatlanításra kerülő hulladék 
mennyiségét és az újrahasznosított papír használatát.

Az Önkormányzatról és a fejlesztésekről bővebb információt a 
www.tura.hu oldalon és a Turai Hírlap korábban megjelent számaiban 
olvashatnak.

130/2012.(VIII.29.) határozatával a Képviselő-testület a Turáért kezdődő tanévtől (mint 3000 főt meghaladó lakosságszámú 
Emlékérmet adományozta Jenei Csabáné részére a Galga vidék település) az alapfokú köznevelési-közoktatási feladatokat 
természeti értékeinek megóvásáért végzett több évtizedes mun- ellátó intézménye működtetését nem képes átvállalni.
kássága, valamint helyi önkormányzati és civil közéletben kifej- 2.A Képviselő-testület az 1. pontban kifejezett szándéknyilatko-
tett tevékenysége elismeréseként. zata alapján, felhatalmazta a Polgármestert, hogy a Tura város 
131/2012.(VIII.29.) határozatával a Képviselő-testület a Turáért illetékességi területén működő köznevelési – általános iskolai 
Emlékérmet adományozta dr. Baka Gyula részére az egészség köznevelési-közoktatási alapfokú ellátást – biztosító intézmé-
megőrzése érdekében, a helyi civil kulturális közéletben kifejtett nye tekintetében a 229/2012.(VIII.28) Korm.rendelet 39.§. 
felvilágosító tevékenységéért, valamint önkormányzati kép- (1) bekezdése alapján a Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti mű-
viselőként végzett példamutatóan eredményes munkássága elis- ködtetési kötelezettsége alóli mentesülés érdekében kérelmet 
meréseként. nyújtson be a Magyar Államkincstár települési önkormányzat 

székhelye szerint illetékes területi szerve részére. A Képviselő-testület 2012. szeptember 17-én 17 órakor 
tartott soron kívüli ülést. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2012. 

133/2012.(IX.17.) határozatával Tura Város Önkormányzatá- (IX. 27.) rendeletével módosította az Önkormányzat Szervezeti 
nak Képviselő-testülete Miszori László (Turawell Kft.) nyilat- és Működési Szabályzatáról szóló 11/2011.(III.31.) rendeletét. A 
kozatát - mellyel a Turawell Kft-vel kötött településrendezési módosítás az Örmény és a Cigány Nemzetiségi Önkormány-
szerződésben, valamint költségviselési megállapodásban rög- zattal való együttműködést szabályozza. 
zített 33 mFt kisajátítási, útlejegyzési kártalanítási költség Tura 137/2012.(IX.26.) határozatával a Képviselő-testület a turai 
Város Önkormányzat számlájára történő átutalási határidejét 088/4 hrsz. alatti ingatlanon ráépítési (turai vízmű épülete) és 
2012. szeptember 30. napjában határozta meg, - elfogadta. földhasználati jogot alapító szerződést jóváhagyta. A Képviselő-

A Képviselő-testület 2012. szeptember 26-án 16 órakor testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a Galgamenti Vizi-
tartott munkaterv szerinti ülést. közmű Kft. (jogutódja: DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi 

A Képviselő-testület 136/2012.(IX. 26.) határozata szerint: Kft.), mint a ráépítő, földhasználati jog jogosultja és Aszód, Bag, 
Tekintettel arra, hogy a 2013. évi központi költségvetési törvény- Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, 
tervezetből – a még senki által nem ismert módosítások ismerete Tura, Vácegres, Váckisújfalu települési önkormányzatok között 
nélkül – nem határozható meg és nem tervezhető, hogy a 2013. létrejött ráépítési és földhasználati jogot alapító szerződést az 
évben az Önkormányzatunk milyen típusú és milyen volumenű, Önkormányzat képviseletében aláírja.  
összegű bevételekre, feladatfinanszírozásra számíthat, ezáltal je- Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 138/2012. 
lenleg és 2012. szeptember 30. napjáig sem lehet pontosan egyér- (IX.26.) határozatával  felhatalmazta a Polgármestert, hogy a Tu-
telműen meghatározni, és felelősséggel kinyilatkoztatni, hogy a ra, Petőfi tér 1. szám alatt kialakítandó (Polgármesteri Hivatal 
köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó kiadáso- épülete) Járási Kirendeltség létesítésével kapcsolatban a járási 
kat az Nkt., a végrehajtására kiadott Kormányrendelet, valamint hivatalhoz kerülő köztisztviselőkről, az ingyenes használatba vett 
az elfogásra kerülő 2013. évi központi költségvetési törvény által ingatlan és ingó eszközökről a Pest Megyei Kormányhivatal 
előírt feltételek mellett a 2013/2014-es tanévtől saját bevételei képviselőjével a megállapodást aláírja. 
terhére tudja-e biztosítani. A Képviselő-testület 139/2012.(IX.26.) határozatával bírált el 
1.Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti egy önkormányzati hatósági egyedi ügyben benyújtott felleb-

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97.§ (24) bekez- bezést, mellyel a fellebbezést a Kepviselő-testület elutasította, és 
dése értelmében szándékát nyilvánította az állami intézmény- az elsőfokú határozatot helybenhagyta.
fenntartó központnak, hogy a rendelkezésére álló saját és 
átengedett bevételének terhére a következő naptári évben 

Előterjesztések, képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve és kivonatai
alapján összeállította: Erdélyiné Imró Ildikó aljegyző

Kapcsolat: Szendrei Ferenc polgármester
Telefon/fax: 06/28 581-020/06/28 581-027  Email: info@tura.hu

Kapcsolat: Szendrei Ferenc polgármester
Telefon/fax: 06/28 581-020/06/28 581-027  Email: info@tura.hu

Az Országgyűlés 2012. szeptember 11-én elfogadta az augusztus-
ban hatályba lépett új agrárkamarai törvény módosítását. Fontos 
változás, hogy 2 hónappal meghosszabbodik a regisztrációra 
rendelkezésre álló idő: a tagságra kötelezetteknek november 30-
ig kell bejelentkezni a Magyar Agrárkamara honlapján az agrár-
kamarai választási tagjegyzékbe, és eddig kell megfizetni az 5.000 
Ft összegű egyszeri regisztrációs díjat is. Ez a feltétele annak, hogy 
a leendő tagok részt vehessenek a jövő év elején esedékes kamarai 
választásokon.
A törvénymódosítás pontosítja a gazda fogalmát: ebbe a körbe 
csak azok a magánszemélyek tartoznak, akik egyéni vállalkozó-
ként vagy őstermelőként végeznek agárgazdasági tevékenységet. 
Az egyidejűleg őstermelői és egyéni vállalkozói tevékenységet 
folytató gazdálkodók csak az egyik jogviszonyuk alapján lesznek 
kamarai tagok. Közös őstermelői igazolvány esetén annak a sze-
mélynek kell az agrárkamarai nyilvántartásba bejelentkezni, 
akinek a nevére a közös őstermelői igazolványt kiállították. A 
jogszabály kimondja, hogy az új agrárkamarához önkéntes ala-
pon csatlakozhatnak a mezőgazdasági szaktanácsadók és a LEA-
DER helyi akciócsoportok tagjai is. Őket ugyanazok a jogok ille-
tik meg, mint azokat, akiknek tagsági viszonya a törvény alapján 
keletkezett.

Annak érdekében, hogy a leginkább érzékeny termékpá-
lyákon az újonnan megalakuló agrárkamara részt tudjon vállalni 
a szabályozott és átlátható piaci viszonyok megteremtésében, az 
agrárkamarai tagságra kötelezettek köre kibővült a zöldség-gyü-
mölcs-, hús-, húskészítmény-, tej-, tojás-, takarmány- és dohány-
áru-nagykereskedelmet folytatókkal.

AZ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ HATÁRIDEJE
NOVEMBER 30-RA VÁLTOZOTT

Forrás: Magyar Agrárkamara (www.agrarkamara.hu)
T.A.

KISTÉRSÉGI HÍREK

A Tanács először tájékoztatót hallgatott meg a 2012. A befolyt bevételekből a Kartal - Verseg közoktatási intéz-
május 29. és 2012. augusztus 5. közötti időszakban megszervezett ményfenntartó társulás 7,9 millió, az Iklad – Domony közokta-
„parlagfű elleni védelem” országos közfoglalkoztatási programról. tási intézményfenntartó társulás 4,3 millió, az aszódi székhelyű 
A program keretében 9 fő napi 8 órás alkalmazására nyílt lehető- szociális és gyermekjóléti intézményfenntartó társulás 9,8 millió 
ség a kistérségben, 2 millió forintos pályázati támogatással. A tel- Ft-ot használhatott fel az I. félévben. A Pedagógiai Szakszolgálat a 
jes pénzügyi elszámolásra szeptember hónapban került sor. A két 9 településen ellátott nevelési tanácsadási, logopédiai, gyógy-
hónap alatt közel 150 ezer m2 területet sikerült a parlagfűtől testnevelési és korai fejlesztési feladatai kiadásainak összege 27,7 
megtisztítani. A Tanács ezek után elfogadta a Társulás 2012. I. millió Ft, a társult önkormányzatok egyéb közös közszolgáltatása-
félévi pénzügyi beszámolóját, amely szerint a Társulás éves költ- ira a Társulás 5,8 millió Ft-ot fordított, segítve ezzel az önkor-
ségvetésének főösszege 165,3 millió Ft, amelyből az állami költ- mányzati feladatok ellátását. A Pedagógiai Szakszolgálat 2012/13-
ségvetésből származó normatív támogatás 103 millió Ft, a társult as tanévkezdéséhez kapcsolódóan a Társulási Tanács a gyógy-
önkormányzatok hozzájárulása a közösen vállalt feladatokhoz 7,8 testnevelés és a logopédia túlóraszámát határozta meg, illetve az 
millió Ft, az egyéb támogatásértékű bevétel 51 millió Ft. A bevé- iskola-pszichológus foglalkoztatását hosszabbította meg az ellá-
telek és kiadások teljesülése időarányos. Pest Megye Önkormány- táshoz fenntartására vonatkozó nyertes pályázat terhére.
zata ez évben teljesítette a megállapodás szerinti kötelezettségét: a 
2010. és 2011. évi támogatását a nevelési tanácsadási feladathoz.

A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TANÁCSA SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL

dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

www.aszodikisterseg.hu

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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A 6. b osztály még kihasználta a nyárias idő adta lehetőségeket, és szeptember 5-én a 
hatvani strandra látogatott el. Osztályfőnökük, Nagy-Varga Judit köszöni a szülők 
segítségét, akik autóikkal megoldották a gyerekek szállítását.

Szeptember 16-án ismét útra keltek a Turai Tekergők, Kis Gábor vezetésével. 
Az Északi-középhegység egyik része, Cserhát volt az úti cél. Felnőttekkel kiegészülve 18-
an barangoltak Mátraszőlős, Tepkekilátó és Függőkő útvonalán.

Az 5.b osztály Boldogra szervezett biciklitúrát osztályfőnökük, Jónás Sándorné 
vezetésével. A kirándulásról Tóth-Sebes Edina mesélt: ”Ez a kerékpártúra Zsuzsa néni 
szülőfalujába vezetett, ahol sokat mesélt nekünk a szobrokról és parkokról. Megtekin-
tettük Szent István szobrát, majd a Hőskertet is, ahol - a legenda szerint - annyi geszte-
nyefát ültettek el, ahány boldogi harcos elhunyt az első-és a második világháborúban. A 
helyi játszótéren játszani is volt alkalmunk, ezt követően megnéztük Zsuzsa néni régi 
iskoláját is. Nagyon elfáradtunk, mire hazaértünk, de én szívesen vállalkoznék még egy 
ilyen túrára! Nagyon jó volt!"

A 6. c osztály nagy része is „nyeregbe pat-
tant”, a társaság a galgahévízi Bika-tóhoz 
kerekezett osztályfőnökükkel, Kis Anitá-
val. Miután körbejárták a tavat, a Szent 
András-dombon tartottak pihenőt. A kö-
zösségépítő kirándulás jól sikerült, ráa-
dásul az aznap délutáni zivatar előtt sike-
rült mindenkinek hazaérni.

ISKOLAI TÚRÁK, KIRÁNDULÁSOK
Szeptember 11-én délelőtt az M1 csatorna forgatott 
intézményünkben. A gyermekek étkeztetése volt a fő 
téma, így kezdésként a Park úti épületbe látogattak 
el, ahol az elsősök épp a tízóraiként kapott szalámis 
zsömlét, kakót és almát fogyasztották. Az udvaron 
Hubert Zoltánné mesélt arról, hogy sok szülő csoma-
gol tízórait a gyerekeknek, az egészséges harapni-
valóért pedig külön dicséret jár a tanító néniktől. Az 
iskola jóvoltából napi rendszerességgel jutnak gyü-
mölcshöz a diákok.
     A felvétel a Hevesy úti épületben folytatódott, ahol 
az élelmezésvezető, Darnyik Árpádné adott interjút. 
A 600 tanulóból 280-an étkeznek az iskola menzáján, 
és heti 2-3 alkalommal valamilyen gyümölcs is kiegé-
szíti a menüt. A lehetőségekhez képest változatos 
ebédhez jutnak diákjaink, a zöldséget és gyümölcsöt 
pedig helyi őstermelőktől szerzi be az iskola. Az 
egészségesebb étkezéshez hozzájárulva például az 
ízesítésre olyan ételkiegészítőket alkalmaznak, 
amelyek nem tartalmaznak sót.
     Az iskolában forgatott kisfilmet szeptember 18-án, 
az M1 csatorna Megoldások Magazinja című műso-
rában lehetett megtekinteni.

TELEVÍZÓS FORGATÁS
AZ ISKOLÁBAN

Az iskolai eseményekről bővebb információ az alábbi linken érhető el:  www.protopage.com/ehevesy

H.É.Bika tónál a 6.c.

Darnyik Alexander Attila úgy döntött, elég volt. Elég a folya-
matos kiszolgáltatottságból, az idős emberek félelemben tartá-
sából, az ellopott talicskákból, tyúkokból, egyszóval mind-
abból, amitől szenved ez a település immár évek óta. Nagy érté-
keknek talán nem is vész nyoma, de az, hogy egyesek ki-be járnak 
mások udvarán, lakásában és ezzel oda a biztonságérzet, az elfo-
gadhatatlan. Mint ahogy az is, hogy reggelente munkába induló 
emberek töltik ébren az éjszakát, szerveznek járőr- vagy figye-
lőszolgálatot, hogy tulajdonukat és szeretteiket védjék. A telepü-
lésen élők azt mondják: szinte mindenki tudja, kik azok, akik 
nem képesek betartani az együttélés minimumfeltételeit, de vala-
hogy mégsem történik semmi. Azon az estén valami megvál-
tozott Turán. Csak remélni lehet, hogy a nyugalom irányába.
Darnyik Alexander Attila az elkövetők nyomába eredt….
Mi történt azon a délutánon?

Édesanyámnál voltunk, ültünk a teraszon és épp arról 
beszélgettünk, mik történtek mostanában a környéken. Hová 
mentek be, mit vittek el. Ekkor kiabálást hallottam, hogy valakik 
bementek a másik házunkba. Odarohantam. Az ottani szomszéd 
személyleírást adott, ami az egy órával korábban a környékünk-
ről elzavart, betöréseket elkövető F.L. és B.B páros egyikére illett. 
Így tudtam, F.L -t kell keresni. Kocsiba ültem és elindultam a 
környéken. Az Alsóerdő sor végén láttam meg B.B -t, amint egy 
fólia mellett teker fel egy hosszabbítót. Rákiáltottam, ő elme-
nekült a kertek végén lévő erdőbe. Közben hallani lehetett, hogy 
amerre ment, ugatnak a kutyák - sejtettem, merre menekül. Is-
merősök csatlakoztak hozzám, hogy segítsenek megtalálni őket. 
A keresése sikertelen volt, visszatértem ahhoz a házhoz ahol 
korábban megláttam az elkövetőt, ott kiderült, a garázsajtót is 
felfeszítette és kutatott bent. Aztán egyszer csak sikítást hallottam 
és láttam, hogy az utca közepén összeszaladnak az emberek. Egy 
fiatal roma lány izgatottan mesélte, hogy a betörő nála is bent 
volt, a pénztárcáját akarta ellopni, menekülés közben pedig ki-
törte az ablakát, aztán a szomszéd telkén keresztül az erdő irányá-
ba szaladt. Én utána rohantam, és az erdő bokros részén ismét 
megláttam B.B-t, utolértem, a földre tepertem és rendőri intéz-
kedés alá vontam. Közöltem vele, hogy rendőr vagyok. Közben az 
egyik ismerősömet elküldtem telefonálni a rendőrségre, mert 
nem volt nálam a mobil. Aztán felgyorsultak az események. Szin-
te perceken belül ott teremtek B.B. rokonai, úgy hatan, nyolcan. 
Egyikük késsel megfenyegetett, aztán lökdösődni és szitkozódni 
kezdtek. Ekkor sérültem meg. A dulakodásban a támadók elvon-
ták a figyelmemet, kimenekítették B.B-t, majd elmenekültek. 
Ezután hazamentem, hívták a mentőt, majd jöttek a rendőr 
kollégák, akiknek ezúton is köszönöm a segítségüket. Az én tör-
ténetem nagyjából ennyi.
Nem féltél közben, nem gondoltad azt egy percig sem, hogy kár volt 
utánuk indulni?

TOLVAJOK NYOMÁBA EREDT...

Szeptember 5-én felbolydult a település. Egy közösségi portá-
lon futótűzként terjedt a hír: egy szolgálaton kívüli rendőr 
tolvajok nyomába eredt, egyiküket elfogta, de többen rátá-
madtak. Eltört az orra. Aznap este több száz kollégája kereste 
a tetteseket – majd 3 hétig még maradtak néhányan. Bár so-
kan számon kérték a folyamatos igazoltatást, azt nekik is el 
kell ismerniük: néhány hét nyugalmat kaptunk. 

Szeptember 5-én este 240 rendőr érkezett, hogy ezt a nyugal-
mat – ha csak részben is - de visszaállítsák. Aznap este 2, majd másnap 
még 5 személyt állítottak elő az ügyben. Arról, hogy a hatalmas ké-
szenlétet a megvert kolléga indokolta-e vagy paramilitáris erők felvonu-
lásától tartottak, a rendőrség nem nyilatkozik. Mint ahogy egyelőre arra 
a kérdésre sem válaszoltak, lesz-e végre őrs, vagy legalább körzeti 
megbízotti iroda Turán belátható időn belül, vagy hogy hogyan látják a 
kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket a településen. Azt 
mondták, a domonyvölgyi gyilkosság miatt egyelőre nem tudnak a mi 
kérdéseinkre válaszolni. Az e-mail náluk van, mi várunk - türelemmel. 

A helyzet jelenleg a következő: az elfogott személyek közül 
mindössze egy: B.B. előzetes letartóztatását rendelte el az ügyészség. 
A vád: hivatalos személy elleni erőszak. A fokozott rendőri jelenlét e-
gyenlőre megszűnt, de azt ígérik, nagyobb figyelmet kap a település a 
jövőben, azaz gyakrabban találkozhatunk majd rendőrökkel. Darnyik 
Alexander Attilát kitüntették, mint ahogyan Csillag Krisztián kör-
zeti megbízottat is, a felderítésben tett szolgálataiért. 

Nem. Ez ilyenkor sajnos benne van a pakliban. És számolni is kell 
vele, de máskor is így tennék. Az itt élőknek elege lett abból, ami 
itt folyik. Szigorúan fel kell lépni ellene törvényes eszközökkel. 

Itt már tényleg tenni kellene valamit – teszi hozzá Attila 
édesanyja, Darnyik Judit – szinte élhetetlenné válik a környék a 
lopások miatt. Esténként időnként éktelen zene-bona hallatszik, 
máskor a száguldozó autóktól nincs nyugtunk. Hamarosan pe-
dig várható, hogy megjelennek a környéken a fatolvajok – mint 
minden évben. A szomszédba sittet hordanak, máshol javában 
zajlik a színesfém-felvásárlás. És azt nagyjából lehet tudni, ez mi-
vel jár. Folyamatosan jelezzük a problémákat a hatóságoknak. De 
olyan is van, hogy ki se jönnek, vagy csak a nyomokat nem rög-
zítik. Amikor Attilát megverték, a lopás miatt telefonáltam két-
szer, a harmadik hívásomat megszakították, majd miután Attila 
megsérült, újra szóltam - és talán egy óra is eltelt, mire megér-
keztek. Nem érezzük, hogy bárki is megvédene. A hivatalnál is 
bejelentjük a problémákat, de ott sem tudnak sokat tenni, hogy 
megszüntessék azokat. Volt, hogy el akartam költözni, meg is 
hirdettem a házat, de még jelentkező sem volt. Félnek ettől a 
környéktől. Pedig valamikor jó volt itt lakni. Nyugalom volt, itt 
volt közel az erdő, a Galga. De minden megváltozott néhány 
renitens fiatal miatt. Az a bosszantó, hogy mindenki tudja, kikről 
van szó - a hatóságok is, mégsem történik semmi. Sok minden-
nek a kábítószer lehet az oka. Itt cserél gazdát az anyag, a fiatalok 
meg sokszor azért lopnak, mert arra kell a pénz- és még a szüleik 
sem tudnak velük mit kezdeni. Ezt kellene komolyabban venni a 
rendőrségnek - a kábítószer-problémát. Félnek az emberek. Ri-
asztót szereltetnek be, de az önmagában nem hoz nyugalmat. 
Most 3 hétig a folyamatos rendőri jelenlét jó volt - nyugalom lett, 
az autók sem száguldoztak, nem kellett félniük az itt élőknek.  Ezt 
a nyugalmat szeretnénk visszakapni –és nem csak 3 hétre!

Páli

Darnyik Attilát kitüntették

Takács Pál

Hogy jött az ötlet, hogy a kis gyermekeknek kezdjetek el játszani? is van Kuti Katalin személyében. A párbeszédek, a gyermeki lélek 
sajátosságait is figyelembe véve – a mostani sok-sok rajzfilmmel 3 évvel ezelőtt a kisfiam gyermekzsúrján megleptük a 
ellentétben – óvodás problémákra épülnek. Mindig zenévmeghívott gyerekeket egy kis bábjátékkal a Turai Komédiások el 

darabokat, melyekpár tagjával együ melyet együtt adjuk elő a hez vagy saját költésű egy-tt.  A 20 perces kis műsor után –  a kana-
at, vagy Gryllus Vilmos csodálatos zenei világát még szerű dallamokpé mögött adtunk elő –  sokáig játszottak a szereplők a gyere-

használjuk. Ezen felül egyik egyedülálló eleme az előadásoknak kekkel. Az eseményen szülők is részt vettek, akik közül később 
yani az árnyjáték, melyet a picik nagyon élveznek, ők maguk is többen megkerestek azzal a konkrét igénnyel, hogy egy ug -

 utánoznak, és további foglalkozás  lyen programmal szerepeljünk náluk is. szívesen -lehetőséget nyújtanak
Tehát nem új keletű a formáció. És kik a tagjai ennek a csoportnak? az óvoda számára. A 40 perces bábozást követően a közönséget is 

Jelenleg három személy: Diligens Regina, akinek a szak- megmozgatjuk óvodásoknak készült drámajátékok formájában, 
májába is vág, hiszen a főiskolán a rendezvényszervezés mellett így a produkció általában egy órás szokott lenni.
animátornak is tanult; Kuti Viktor, aki zenei múltja révén sokat Hol láthatunk benneteket?
tud adni a kicsinyeknek; Leginkább a környező  és én most nemcsak a színfalak mögül 

óvodákban. Szeretnénk vigyázom az előadást, aktív részese is vagyok.
Milyen most futó előadásotok van? minél több helyre eljutni 

Varga Katalin meséket szeretünk feldolgozni, a mostani aktuális műsorunkkal, 
ajánlatunk a Játékmackóról szóló történet, akit egy erdőben ott hogy sok-sok gyermek 
felejtenek, és így alkalma nyílik különleges kalandokba kevered- részese lehessen az él-
ni. Volt már színdarabunk Zsazsáról, egy afrikai zsiráfról és Ge- ménynek, és szívesen vál-
deonról, a gőgös gúnárról. A bábjátékokat pedig most már nem a lalunk fellépéseket ki-
kanapé mögött, hanem Lukács Gábor által készített igazi báb- sebb-nagyobb rendez-
paravánnál adunk elő. vényeken, akár gyermek-
Van-e bármi különleges eleme az előadásoknak? zsúrokon is. 

Törekszünk arra, hogy a mesejátékok meghatározó vizu- Köszönöm és sok sikert 
ális élményt nyújtsanak a gyermekeknek, így sok időt fordítunk a kívánok!
bábok és a háttér elkészítésére, ebben professzionális segítségünk 

BÁBVARÁZSLAT PICIKNEK
A játék fontosságára hívja fel a figyelmet a nemrég alakult Csiribáb 

Csoport vezetője: Diligens Melinda, aki a Turai Komédiások lelkes tagja, dra-
maturgja és több színdarab rendezője. Legújabb passziója gyermekszíndarabok 
és bábos mesejátékok színpadra alkalmazása az óvodás korosztály számára.

Bábvarázslók

Árnyjáték

MEGVERTÉK A RENDŐRT!
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tettük Szent István szobrát, majd a Hőskertet is, ahol - a legenda szerint - annyi geszte-
nyefát ültettek el, ahány boldogi harcos elhunyt az első-és a második világháborúban. A 
helyi játszótéren játszani is volt alkalmunk, ezt követően megnéztük Zsuzsa néni régi 
iskoláját is. Nagyon elfáradtunk, mire hazaértünk, de én szívesen vállalkoznék még egy 
ilyen túrára! Nagyon jó volt!"

A 6. c osztály nagy része is „nyeregbe pat-
tant”, a társaság a galgahévízi Bika-tóhoz 
kerekezett osztályfőnökükkel, Kis Anitá-
val. Miután körbejárták a tavat, a Szent 
András-dombon tartottak pihenőt. A kö-
zösségépítő kirándulás jól sikerült, ráa-
dásul az aznap délutáni zivatar előtt sike-
rült mindenkinek hazaérni.

ISKOLAI TÚRÁK, KIRÁNDULÁSOK
Szeptember 11-én délelőtt az M1 csatorna forgatott 
intézményünkben. A gyermekek étkeztetése volt a fő 
téma, így kezdésként a Park úti épületbe látogattak 
el, ahol az elsősök épp a tízóraiként kapott szalámis 
zsömlét, kakót és almát fogyasztották. Az udvaron 
Hubert Zoltánné mesélt arról, hogy sok szülő csoma-
gol tízórait a gyerekeknek, az egészséges harapni-
valóért pedig külön dicséret jár a tanító néniktől. Az 
iskola jóvoltából napi rendszerességgel jutnak gyü-
mölcshöz a diákok.
     A felvétel a Hevesy úti épületben folytatódott, ahol 
az élelmezésvezető, Darnyik Árpádné adott interjút. 
A 600 tanulóból 280-an étkeznek az iskola menzáján, 
és heti 2-3 alkalommal valamilyen gyümölcs is kiegé-
szíti a menüt. A lehetőségekhez képest változatos 
ebédhez jutnak diákjaink, a zöldséget és gyümölcsöt 
pedig helyi őstermelőktől szerzi be az iskola. Az 
egészségesebb étkezéshez hozzájárulva például az 
ízesítésre olyan ételkiegészítőket alkalmaznak, 
amelyek nem tartalmaznak sót.
     Az iskolában forgatott kisfilmet szeptember 18-án, 
az M1 csatorna Megoldások Magazinja című műso-
rában lehetett megtekinteni.

TELEVÍZÓS FORGATÁS
AZ ISKOLÁBAN

Az iskolai eseményekről bővebb információ az alábbi linken érhető el:  www.protopage.com/ehevesy

H.É.Bika tónál a 6.c.

Darnyik Alexander Attila úgy döntött, elég volt. Elég a folya-
matos kiszolgáltatottságból, az idős emberek félelemben tartá-
sából, az ellopott talicskákból, tyúkokból, egyszóval mind-
abból, amitől szenved ez a település immár évek óta. Nagy érté-
keknek talán nem is vész nyoma, de az, hogy egyesek ki-be járnak 
mások udvarán, lakásában és ezzel oda a biztonságérzet, az elfo-
gadhatatlan. Mint ahogy az is, hogy reggelente munkába induló 
emberek töltik ébren az éjszakát, szerveznek járőr- vagy figye-
lőszolgálatot, hogy tulajdonukat és szeretteiket védjék. A telepü-
lésen élők azt mondják: szinte mindenki tudja, kik azok, akik 
nem képesek betartani az együttélés minimumfeltételeit, de vala-
hogy mégsem történik semmi. Azon az estén valami megvál-
tozott Turán. Csak remélni lehet, hogy a nyugalom irányába.
Darnyik Alexander Attila az elkövetők nyomába eredt….
Mi történt azon a délutánon?

Édesanyámnál voltunk, ültünk a teraszon és épp arról 
beszélgettünk, mik történtek mostanában a környéken. Hová 
mentek be, mit vittek el. Ekkor kiabálást hallottam, hogy valakik 
bementek a másik házunkba. Odarohantam. Az ottani szomszéd 
személyleírást adott, ami az egy órával korábban a környékünk-
ről elzavart, betöréseket elkövető F.L. és B.B páros egyikére illett. 
Így tudtam, F.L -t kell keresni. Kocsiba ültem és elindultam a 
környéken. Az Alsóerdő sor végén láttam meg B.B -t, amint egy 
fólia mellett teker fel egy hosszabbítót. Rákiáltottam, ő elme-
nekült a kertek végén lévő erdőbe. Közben hallani lehetett, hogy 
amerre ment, ugatnak a kutyák - sejtettem, merre menekül. Is-
merősök csatlakoztak hozzám, hogy segítsenek megtalálni őket. 
A keresése sikertelen volt, visszatértem ahhoz a házhoz ahol 
korábban megláttam az elkövetőt, ott kiderült, a garázsajtót is 
felfeszítette és kutatott bent. Aztán egyszer csak sikítást hallottam 
és láttam, hogy az utca közepén összeszaladnak az emberek. Egy 
fiatal roma lány izgatottan mesélte, hogy a betörő nála is bent 
volt, a pénztárcáját akarta ellopni, menekülés közben pedig ki-
törte az ablakát, aztán a szomszéd telkén keresztül az erdő irányá-
ba szaladt. Én utána rohantam, és az erdő bokros részén ismét 
megláttam B.B-t, utolértem, a földre tepertem és rendőri intéz-
kedés alá vontam. Közöltem vele, hogy rendőr vagyok. Közben az 
egyik ismerősömet elküldtem telefonálni a rendőrségre, mert 
nem volt nálam a mobil. Aztán felgyorsultak az események. Szin-
te perceken belül ott teremtek B.B. rokonai, úgy hatan, nyolcan. 
Egyikük késsel megfenyegetett, aztán lökdösődni és szitkozódni 
kezdtek. Ekkor sérültem meg. A dulakodásban a támadók elvon-
ták a figyelmemet, kimenekítették B.B-t, majd elmenekültek. 
Ezután hazamentem, hívták a mentőt, majd jöttek a rendőr 
kollégák, akiknek ezúton is köszönöm a segítségüket. Az én tör-
ténetem nagyjából ennyi.
Nem féltél közben, nem gondoltad azt egy percig sem, hogy kár volt 
utánuk indulni?

TOLVAJOK NYOMÁBA EREDT...

Szeptember 5-én felbolydult a település. Egy közösségi portá-
lon futótűzként terjedt a hír: egy szolgálaton kívüli rendőr 
tolvajok nyomába eredt, egyiküket elfogta, de többen rátá-
madtak. Eltört az orra. Aznap este több száz kollégája kereste 
a tetteseket – majd 3 hétig még maradtak néhányan. Bár so-
kan számon kérték a folyamatos igazoltatást, azt nekik is el 
kell ismerniük: néhány hét nyugalmat kaptunk. 

Szeptember 5-én este 240 rendőr érkezett, hogy ezt a nyugal-
mat – ha csak részben is - de visszaállítsák. Aznap este 2, majd másnap 
még 5 személyt állítottak elő az ügyben. Arról, hogy a hatalmas ké-
szenlétet a megvert kolléga indokolta-e vagy paramilitáris erők felvonu-
lásától tartottak, a rendőrség nem nyilatkozik. Mint ahogy egyelőre arra 
a kérdésre sem válaszoltak, lesz-e végre őrs, vagy legalább körzeti 
megbízotti iroda Turán belátható időn belül, vagy hogy hogyan látják a 
kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket a településen. Azt 
mondták, a domonyvölgyi gyilkosság miatt egyelőre nem tudnak a mi 
kérdéseinkre válaszolni. Az e-mail náluk van, mi várunk - türelemmel. 

A helyzet jelenleg a következő: az elfogott személyek közül 
mindössze egy: B.B. előzetes letartóztatását rendelte el az ügyészség. 
A vád: hivatalos személy elleni erőszak. A fokozott rendőri jelenlét e-
gyenlőre megszűnt, de azt ígérik, nagyobb figyelmet kap a település a 
jövőben, azaz gyakrabban találkozhatunk majd rendőrökkel. Darnyik 
Alexander Attilát kitüntették, mint ahogyan Csillag Krisztián kör-
zeti megbízottat is, a felderítésben tett szolgálataiért. 

Nem. Ez ilyenkor sajnos benne van a pakliban. És számolni is kell 
vele, de máskor is így tennék. Az itt élőknek elege lett abból, ami 
itt folyik. Szigorúan fel kell lépni ellene törvényes eszközökkel. 

Itt már tényleg tenni kellene valamit – teszi hozzá Attila 
édesanyja, Darnyik Judit – szinte élhetetlenné válik a környék a 
lopások miatt. Esténként időnként éktelen zene-bona hallatszik, 
máskor a száguldozó autóktól nincs nyugtunk. Hamarosan pe-
dig várható, hogy megjelennek a környéken a fatolvajok – mint 
minden évben. A szomszédba sittet hordanak, máshol javában 
zajlik a színesfém-felvásárlás. És azt nagyjából lehet tudni, ez mi-
vel jár. Folyamatosan jelezzük a problémákat a hatóságoknak. De 
olyan is van, hogy ki se jönnek, vagy csak a nyomokat nem rög-
zítik. Amikor Attilát megverték, a lopás miatt telefonáltam két-
szer, a harmadik hívásomat megszakították, majd miután Attila 
megsérült, újra szóltam - és talán egy óra is eltelt, mire megér-
keztek. Nem érezzük, hogy bárki is megvédene. A hivatalnál is 
bejelentjük a problémákat, de ott sem tudnak sokat tenni, hogy 
megszüntessék azokat. Volt, hogy el akartam költözni, meg is 
hirdettem a házat, de még jelentkező sem volt. Félnek ettől a 
környéktől. Pedig valamikor jó volt itt lakni. Nyugalom volt, itt 
volt közel az erdő, a Galga. De minden megváltozott néhány 
renitens fiatal miatt. Az a bosszantó, hogy mindenki tudja, kikről 
van szó - a hatóságok is, mégsem történik semmi. Sok minden-
nek a kábítószer lehet az oka. Itt cserél gazdát az anyag, a fiatalok 
meg sokszor azért lopnak, mert arra kell a pénz- és még a szüleik 
sem tudnak velük mit kezdeni. Ezt kellene komolyabban venni a 
rendőrségnek - a kábítószer-problémát. Félnek az emberek. Ri-
asztót szereltetnek be, de az önmagában nem hoz nyugalmat. 
Most 3 hétig a folyamatos rendőri jelenlét jó volt - nyugalom lett, 
az autók sem száguldoztak, nem kellett félniük az itt élőknek.  Ezt 
a nyugalmat szeretnénk visszakapni –és nem csak 3 hétre!

Páli

Darnyik Attilát kitüntették

Takács Pál

Hogy jött az ötlet, hogy a kis gyermekeknek kezdjetek el játszani? is van Kuti Katalin személyében. A párbeszédek, a gyermeki lélek 
sajátosságait is figyelembe véve – a mostani sok-sok rajzfilmmel 3 évvel ezelőtt a kisfiam gyermekzsúrján megleptük a 
ellentétben – óvodás problémákra épülnek. Mindig zenévmeghívott gyerekeket egy kis bábjátékkal a Turai Komédiások el 

darabokat, melyekpár tagjával együ melyet együtt adjuk elő a hez vagy saját költésű egy-tt.  A 20 perces kis műsor után –  a kana-
at, vagy Gryllus Vilmos csodálatos zenei világát még szerű dallamokpé mögött adtunk elő –  sokáig játszottak a szereplők a gyere-

használjuk. Ezen felül egyik egyedülálló eleme az előadásoknak kekkel. Az eseményen szülők is részt vettek, akik közül később 
yani az árnyjáték, melyet a picik nagyon élveznek, ők maguk is többen megkerestek azzal a konkrét igénnyel, hogy egy ug -

 utánoznak, és további foglalkozás  lyen programmal szerepeljünk náluk is. szívesen -lehetőséget nyújtanak
Tehát nem új keletű a formáció. És kik a tagjai ennek a csoportnak? az óvoda számára. A 40 perces bábozást követően a közönséget is 

Jelenleg három személy: Diligens Regina, akinek a szak- megmozgatjuk óvodásoknak készült drámajátékok formájában, 
májába is vág, hiszen a főiskolán a rendezvényszervezés mellett így a produkció általában egy órás szokott lenni.
animátornak is tanult; Kuti Viktor, aki zenei múltja révén sokat Hol láthatunk benneteket?
tud adni a kicsinyeknek; Leginkább a környező  és én most nemcsak a színfalak mögül 

óvodákban. Szeretnénk vigyázom az előadást, aktív részese is vagyok.
Milyen most futó előadásotok van? minél több helyre eljutni 

Varga Katalin meséket szeretünk feldolgozni, a mostani aktuális műsorunkkal, 
ajánlatunk a Játékmackóról szóló történet, akit egy erdőben ott hogy sok-sok gyermek 
felejtenek, és így alkalma nyílik különleges kalandokba kevered- részese lehessen az él-
ni. Volt már színdarabunk Zsazsáról, egy afrikai zsiráfról és Ge- ménynek, és szívesen vál-
deonról, a gőgös gúnárról. A bábjátékokat pedig most már nem a lalunk fellépéseket ki-
kanapé mögött, hanem Lukács Gábor által készített igazi báb- sebb-nagyobb rendez-
paravánnál adunk elő. vényeken, akár gyermek-
Van-e bármi különleges eleme az előadásoknak? zsúrokon is. 

Törekszünk arra, hogy a mesejátékok meghatározó vizu- Köszönöm és sok sikert 
ális élményt nyújtsanak a gyermekeknek, így sok időt fordítunk a kívánok!
bábok és a háttér elkészítésére, ebben professzionális segítségünk 

BÁBVARÁZSLAT PICIKNEK
A játék fontosságára hívja fel a figyelmet a nemrég alakult Csiribáb 

Csoport vezetője: Diligens Melinda, aki a Turai Komédiások lelkes tagja, dra-
maturgja és több színdarab rendezője. Legújabb passziója gyermekszíndarabok 
és bábos mesejátékok színpadra alkalmazása az óvodás korosztály számára.

Bábvarázslók

Árnyjáték

MEGVERTÉK A RENDŐRT!
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TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG

A Himnusz eléneklése után Sima Franciska 
8.c osztályos tanuló köszöntötte a résztvevő-
ket, ezt követően Mohos Lajos: Becsengetés 
című versét hallhattuk Kiss Virág 8.b 
osztályos tanuló tolmácsolásában. Az első osz-
tályosok szép dalokkal és mondókákkal ké-
szültek, ezúton köszönjük a ballagtató óvó 
nénik felkészítő munkáját! A következő 
műsorszámmal a negyedikesek kedveskedtek a 
kicsiknek. Janikovszky Éva: Már iskolás va-

gyok c. könyve képezte az előadás alapját, amelyet versekkel, 
dalokkal tettek még színesebbé. A diákokon látszott, hogy élvezik a 
saját játékukat. Az a tény, hogy önfeledt játékként fogták fel a 
feladatot, nagyban hozzájárult a színvonalas produkcióhoz. A 
résztvevők: Tóth Tekla, Szénási Mónika, Tóth Glória ( 4.a), Ancsa 
Rita, Burda Zita, Bankó Domonkos (4.b), Bangó Enikő, Tóth János 
Viktor, Petrovics Sára (4.c), Molnár Péter, Móró Regina, Kerek Petra 

(4.d). Köszönjük Bangóné 
Boross Ilonának, Hadi Szilvi-
ának, Pásztorné Dolányi 
Magdolnának, Lakatos Mártá-
nak a műsor összeállítását, 
valamint a gyerekek felké-
szítését!
Az ünnepség az igazgatónő, 
Tusor Erzsébet köszöntő 
beszédével folytatódott: 

E sorokkal búcsúztunk egy-
mástól júniusban, s akkor 
még egyáltalán nem gon-
doltunk arra, hogy ilyen 
hamar elérkezik az a bizo-
nyos munka. Talán az a kis-

fiú sem gondolta, aki édesanyja kezét fogva igyekezett az 
évnyitóra augusztus 31-én. Amikor köszönt nekem, a tekin-
tetében a boldogság, a bizonytalanság, és a döbbenet furcsa 
keverékét véltem felfedezni. Gondoltam magamban, a boldog-
ság a nyári élményeket jelentheti, esetleg az osztálytársakkal 
való találkozás örömét. A bizonytalanság nyilván az új tanév 
még ismeretlen elvárásaitól lehet. A döbbenetet semmi mással 
nem tudtam magyarázni, csak azzal, hogy talán még ő maga 
sem gondolta volna, hogy ilyen gyorsan tudja szedni a lábát az 
iskola felé. Az udvaron már felsorakoztak az osztályok a kijelölt 
helyekre, az izgatott kis elsősöket pedig az óvó nénik vezették a 
számukra fenntartott ülőpadokhoz.

„ Emberesedjél, nőjj a nyáron,
légy te csak gondtalan, vidám,
mert múlik a nyár, s újra ősz jön:
vár rád a munka, pajtikám!”

( Papp László: Itt a nyár)

Kedves gyerekek!
Még biztosan mindannyian a nyári élmények hatása alatt 

álltok, és nem is igen akarjátok elhinni, hogy véget ért a vakáció. De 
azért van pár jó dolog is ebben a mai napban, mert bizonyára örültök 
annak, hogy újra láthatjátok az ismerős arcokat, a hiányzó barátokat, 
osztálytársaitokat. Induljon számotokra ez az új iskolaév néhány meg-
fontolandó üzenettel, mégpedig azért, hogy minden reggel mosolyogva, 
jó szájízzel léphesse át tanár és diák egyaránt ennek az iskolának a 
küszöbét! Sajnos a tanulás és az eredmény nélküli iskolát még mindig 
nem találták fel! Éppen ezért kérlek benneteket, engedjétek taná-
raitoknak, hogy képességeiteket tovább fejlesszék, hiszen a ti hozzá-
állásotokon, értelmeteken is múlik, hogy mi mindent sajátítotok el év 
végére. Osztályaitokban és az iskolában kialakult közösségeket ápol-
játok, erősítsétek! Felsőbb évesektől elvárjuk a példamutatást, és 
természetesen minden tanulótól iskolánk házi rendjének betartását is. 
Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az iskolába az ide illő vise-
letben szabad megjelenni. Ne tévesszétek össze az iskolát a báli rendez-
vénnyel. Kívánom, hogy legyen derűs ez az iskola, de ugyanakkor 
legyen rend is!

Kedves kicsi elsősök!
Talán ti vártátok a legjobban ezt a mai napot. Szépen 

megnőttetek! Az óvodai kisszékekben már biztosan nem férnétek el, 
vagy nagyon szűkösen. Hallottam, hogy remekül éreztétek magatokat 
csütörtökön az iskolahívó foglalkozásokon.

Nagyon örülünk nektek, vártunk már benneteket! Ugye 
milyen szépen kidíszített termeket kaptatok? És azt tudjátok-e, hogy a 
mai naptól, pontosabban hétfőtől, sok-sok izgalmas dolog vár rátok? 
Adok nektek tündér varázslókat, a tanító néniket, kik olyan varázs-
latokat visznek végbe, ha ti is akarjátok, hogy az év végén anyukátok, 
apukátok rátok csodálkozik: Nahát! Te olvasol, írsz, számolsz! Hát 
persze!- mondod Te. Hogy így legyen, kérlek titeket, mindig nagyon 
figyeljetek arra, amit a tanító nénik mondanak Mától kezdve a Hevesy 
György Általános Iskola tanulóiként üdvözöllek benneteket, és ebből az 
alkalomból fogadjátok szeretettel az iskola jelvényét! Ti már ismeritek 
tanító néniteket, engedjétek meg, hogy minden kedves jelenlévőnek is 
bemutassam:
1.a Bertókné Kurucz Ildikó, 1.b Hubert Zoltánné, 1.c Galambos 
Lászlóné, 1.d Nagy-Tóthné Jurásek Ilona. A napköziben Kókai 
Sándorné és Huczkáné Juhász Zsuzsanna fogadja az elsősöket, 
illetve részben a másodikosokat.

Tisztelt Szülők!
Az iskolakezdés megváltoztatja a családok életét, különösen 

ahol először megy a gyermek, „a család szeme fénye” iskolába. Biztosan 
tele vannak most félelemmel, aggodalommal, de azt hiszem, ez termé-
szetes velejárója a mai napnak. Egyre viszont megkérem Önöket: 
bízzanak bennünk! Mi pedagógusok mindent meg fogunk tenni azért, 
hogy a ránk bízott féltett kincseik - a gyermekeik - ügyes, okos és 
intelligens fiatalokká váljanak. Bízzanak tanítóinkban, tanáraink-
ban, ugyanakkor szeretném megkérni Önöket, hogy segítsék peda-
gógusaink munkáját gyermekeik boldogulása érdekében! Mi továbbra 

is nyitottak, együttműködőek és felkészült pedagógusok vagyunk, de 
biztosan nem tévedhetetlenek! Éppen ezért kérem Önöket, osszák meg 
velünk véleményüket, tapasztalataikat az iskoláról! Mondják el, ha 
úgy gondolják, valamit jól csinálunk, mert nem csak a gyerekek, ha-
nem a felnőttek, a pedagógusok is örülnek az elismerésnek. Jelezzék 
azonban még időben azt is, ha valamiről más a véleményük! Beszéljük 
meg a problémákat, és tegyünk közösen a megoldásért! Valamennyi 
pedagógusomhoz bizalommal fordulhatnak kérdéseikkel, javaslataik-
kal! Bízom benne, hogy a szülők és az iskola egyet akarva, egymást 
segítve meg tudja majd valósítani elképzeléseit ebben a tanévben is!

Ezen a nyáron is elvégeztük iskolánk nagytakarítását, a 
Park úti épület termeinek, folyosóinak, lépcsőházának teljes festését, 2 
teremnek linóleummal történő burkolását, valamint a Hevesy épüle-
tében egy tanterem, valamint a tetőtéri vizesblokk festését. Köszönet 
érte az iskola gazdasági vezetőjének és technikai dolgozóinak, és köszö-
net az Önkormányzatnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta munka-
társát. Köszönöm mindazon kollégáimnak munkáját, akik barátsá-
gossá varázsolták az osztálytermeiket, a foglalkoztatókat, és azoknak a 
diákjainknak a segítőkészségét, munkáját, akik a tankönyvek rende-
zésében, csoportosításában, cipelésében segédkeztek.

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy ettől a tanévtől, a 
hetedik osztálytól, matematika tantárgyból tanulóinkat képességeik, 
tanulmányi eredményeik, és a hatodik év végén tett felmérőjük alapján 
külön csoportokban fogjuk fejleszteni. Másik változás, amit Önök is 
már bizonyára hallottak, hogy ebben a tanévben az első és az ötödik 
évfolyamon minden nap lesz testnevelés óra. Ezek a kisdiákok, akik 
most már ide járnak iskolába, 16 éves korig lesznek tanköteles korúak. 
Ebben a tanévben is várjuk diákjainkat szakköri, középiskolai 
felkészítő foglalkozásokra, sportkörökre, szabadidős tevékenységekre.

Év végén, illetve a nyáron, valamint a nyár végén elment 
iskolánkból Fabu Zsuzsanna, Ecker-Petrovics Katalin és Takács 
Andrásné. Helyettük a következő kollégákat fogadtuk szívesen: Kónya 
Máriát, matematika-kémia szakos tanárt, Vajtai-Katona Adriennt, 
mint fejlesztő pedagógust, Tarcsi Annát napközis nevelőként. Kony-
hánkról Tóth Miklós Józsefné ment nyugdíjba. Jó egészséget, tartalmas 
nyugdíjas éveket kívánunk neki! Helyette Pázmándi Csabáné segít a 
finom ételek elkészítésében. Róth Márta költőnő versének sorai 
vezessenek feladatunk megvalósítása során:

„Kezedbe teszem a könyvet, hogy vezessen a sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, hogy lásd a szépet, keresd 

a tisztát!
Kezedbe teszem a gyertyalángot, világíts annak, aki bántott!

Kezedbe teszem a szőtt takarók, takard be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot, hogy meleg legyen és várjon 

az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket, hogy kezükbe tehesd 

a szeretetet!”

Az évnyitó ünnepség a Szózat eléneklésével zárult. Köszönjük az 
iskolai énekkarnak és vezetőjüknek, Kis Anitának a közreműködést, 
valamint Demeter Dóra és Maczkóné Fehér Ildikó főszervezőknek a 
műsor összeállítását, zökkenőmentes lebonyolítását! H.É.

Dr. Forgácsné Jenei Erzsébet
1996. szeptembertől tanítok a Hevesy György Álta-

lános Iskolában. Az utóbbi hat évben két kisgyerme-
künkkel voltam otthon, Bence 5,5 éves és Marci 4 éves. 
2012. őszétől tértem vissza ismét a tanításba. Az első- és 
második évfolyamnak vagyok a fejlesztő pedagógusa. 
Ez a munka új lehetőség és kihívás is számomra, mivel 
ilyen korú kisgyermekeket eddig még nem tanítottam.

Az alapdiplomám biológia-földrajz szakos tanár, jelenleg Egerben, az 
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán egyéni bánásmód, differenciáló 
pedagógiát tanulok.

Ács Lívia
Turai származású vagyok. Egerben végeztem tanulmányaimmal kom-

munikáció-magyar szakos tanárként. Idén nyáron a HatvanTv és Hatvan 
Hírlap szerkesztőségének segítettem a munkáját szerkesztő-riporterként. 
Újságcikkek írása mellett forgatásokon és rendezvényeken is részt vettem. 
2012 szeptemberétől én lettem a felső tagozatosok tanára a tanulószobán. 
Elsődleges feladatom az, hogy diákjaim odafigyelve és helyesen készítsék el 
a házi feladataikat. Felügyelem és segítem munkáikat mind a leckeírásban, 
mind a gyakorlásban. Csoportmunkákkal és egyéni feladatokkal is igyek-
szem fejleszteni a tanulók munkáit. A diploma megszerzése után lehetőséget 
kaptam a bizonyításra - ezúton is köszönet érte az iskola vezetőségének.

Vajtai-Katona Adrienn
Vajtai-Katona Adrienn vagyok. Történelem-magyar 

szakos tanár és fejlesztő pedagógus. A diplomáimat az 
egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán, valamint 
a Debreceni Egyetemen szereztem. Korábban Debre-
cenben tanítottam történelmet és magyart, majd férjem 
révén Vácszentlászlóra kerültem, és az elmúlt 6 évet 
gyesen töltöttem. Szeptembertől én is a Hevesy György 
Általános Iskola tanári gárdájának büszke tagja lettem.

Fejlesztő pedagógusként az én feladatom lesz a 4., 5. és 6. osztályos 
tanulók tanulási zavarainak és részképesség problémáinak javítása, fejlesz-
tése. Remélem, sokat tudok majd segíteni a csoportjaimba járó gyerekek-
nek! Férjemmel és két gyermekemmel együtt Vácszentlászlón lakom. 3 éves 
kisfiam és 5 éves kislányom a turai Többsincs Óvoda vidám óvodásai.

Tarcsi Anna
     Tarcsi Annának hívnak, 36 éves vagyok. Itt születtem Turán, és (a kisebb-
nagyobb kollégista időszakokat leszámítva) azóta is itt élek. Párommal egy 
négyéves kislány büszke szülei vagyunk, a szabadidőm nagy részét a vele 
való foglalkozás, játék tölti ki. Ha marad mellette időm (amikor alszik), akkor a 
kedvenc meséihez készítek rajzokat, grafikákat, színezőket, bábokat.
     A második osztályosokból alakult „Csipet-csapat” napközis csoport 
munkáját vezetem a Park úti épületben január közepéig.
     1999-ben végeztem Egerben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola 
rajz-vizuális kommunikáció szakán, majd Gödöllőn elvégeztem egy felső-
fokú számítástechnikai tanfolyamot. Az azóta eltelt időszakban ez a két 
terület váltogatja egymást az életemben: dolgoztam rajztanárként és számí-
tástechnika tanárként, grafikusként pedig ötvözhettem a rajztudásomat az 
informatikai ismereteimmel. A napközis nevelői munka új kihívás számomra, 
de az elmúlt hetek során annyi segítséget és biztatást kaptam a kollégáktól 
és a gyerekektől is, hogy nem lesz nehéz beletanulnom. Igyekszem barát-
ságos, nyugodt légkört teremteni a gyerekeknek, ahol a leckeírás után kéz-
műves foglalkozások, versek, mesék, mondókák és sok-sok játék várja őket.

Kónya Mária
Kónya Mária vagyok, 1980-ban Miskolcon születtem. Megyaszón élek 

édesapámmal és öcsémmel. Az általános iskolát Megyaszón végeztem, a 
középiskolát Miskolcon, majd felvételt nyertem a Nyíregyházi Tanárképző 
Főiskolára, ahol kémia- matematika szakos tanárként végeztem. Első 
tapasztalataimat a hernádkaki Mátyás Király Általános Iskolában szereztem, 
ahol matematikát és kémiát is tanítottam 2008-ban. Életem következő 
állomása a kókai Kossuth Lajos Általános Iskola volt, ahol mind a két 
tantárgyat tanítottam. A turai Hevesy György Általános Iskola pályázatát 
elnyerve szeptembertől matematikát tanítok ebben az iskolában.

ÚJ KOLLÉGÁK BEMUTATKOZÁSA

Kiss Virág

Tusor Erzsébet az új kollégákkal

Évnyitó - kis elsőseink Évnyitó - a negyedikesek műsora Évnyitó - az énekkar
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TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG

A Himnusz eléneklése után Sima Franciska 
8.c osztályos tanuló köszöntötte a résztvevő-
ket, ezt követően Mohos Lajos: Becsengetés 
című versét hallhattuk Kiss Virág 8.b 
osztályos tanuló tolmácsolásában. Az első osz-
tályosok szép dalokkal és mondókákkal ké-
szültek, ezúton köszönjük a ballagtató óvó 
nénik felkészítő munkáját! A következő 
műsorszámmal a negyedikesek kedveskedtek a 
kicsiknek. Janikovszky Éva: Már iskolás va-

gyok c. könyve képezte az előadás alapját, amelyet versekkel, 
dalokkal tettek még színesebbé. A diákokon látszott, hogy élvezik a 
saját játékukat. Az a tény, hogy önfeledt játékként fogták fel a 
feladatot, nagyban hozzájárult a színvonalas produkcióhoz. A 
résztvevők: Tóth Tekla, Szénási Mónika, Tóth Glória ( 4.a), Ancsa 
Rita, Burda Zita, Bankó Domonkos (4.b), Bangó Enikő, Tóth János 
Viktor, Petrovics Sára (4.c), Molnár Péter, Móró Regina, Kerek Petra 

(4.d). Köszönjük Bangóné 
Boross Ilonának, Hadi Szilvi-
ának, Pásztorné Dolányi 
Magdolnának, Lakatos Mártá-
nak a műsor összeállítását, 
valamint a gyerekek felké-
szítését!
Az ünnepség az igazgatónő, 
Tusor Erzsébet köszöntő 
beszédével folytatódott: 

E sorokkal búcsúztunk egy-
mástól júniusban, s akkor 
még egyáltalán nem gon-
doltunk arra, hogy ilyen 
hamar elérkezik az a bizo-
nyos munka. Talán az a kis-

fiú sem gondolta, aki édesanyja kezét fogva igyekezett az 
évnyitóra augusztus 31-én. Amikor köszönt nekem, a tekin-
tetében a boldogság, a bizonytalanság, és a döbbenet furcsa 
keverékét véltem felfedezni. Gondoltam magamban, a boldog-
ság a nyári élményeket jelentheti, esetleg az osztálytársakkal 
való találkozás örömét. A bizonytalanság nyilván az új tanév 
még ismeretlen elvárásaitól lehet. A döbbenetet semmi mással 
nem tudtam magyarázni, csak azzal, hogy talán még ő maga 
sem gondolta volna, hogy ilyen gyorsan tudja szedni a lábát az 
iskola felé. Az udvaron már felsorakoztak az osztályok a kijelölt 
helyekre, az izgatott kis elsősöket pedig az óvó nénik vezették a 
számukra fenntartott ülőpadokhoz.

„ Emberesedjél, nőjj a nyáron,
légy te csak gondtalan, vidám,
mert múlik a nyár, s újra ősz jön:
vár rád a munka, pajtikám!”

( Papp László: Itt a nyár)

Kedves gyerekek!
Még biztosan mindannyian a nyári élmények hatása alatt 

álltok, és nem is igen akarjátok elhinni, hogy véget ért a vakáció. De 
azért van pár jó dolog is ebben a mai napban, mert bizonyára örültök 
annak, hogy újra láthatjátok az ismerős arcokat, a hiányzó barátokat, 
osztálytársaitokat. Induljon számotokra ez az új iskolaév néhány meg-
fontolandó üzenettel, mégpedig azért, hogy minden reggel mosolyogva, 
jó szájízzel léphesse át tanár és diák egyaránt ennek az iskolának a 
küszöbét! Sajnos a tanulás és az eredmény nélküli iskolát még mindig 
nem találták fel! Éppen ezért kérlek benneteket, engedjétek taná-
raitoknak, hogy képességeiteket tovább fejlesszék, hiszen a ti hozzá-
állásotokon, értelmeteken is múlik, hogy mi mindent sajátítotok el év 
végére. Osztályaitokban és az iskolában kialakult közösségeket ápol-
játok, erősítsétek! Felsőbb évesektől elvárjuk a példamutatást, és 
természetesen minden tanulótól iskolánk házi rendjének betartását is. 
Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az iskolába az ide illő vise-
letben szabad megjelenni. Ne tévesszétek össze az iskolát a báli rendez-
vénnyel. Kívánom, hogy legyen derűs ez az iskola, de ugyanakkor 
legyen rend is!

Kedves kicsi elsősök!
Talán ti vártátok a legjobban ezt a mai napot. Szépen 

megnőttetek! Az óvodai kisszékekben már biztosan nem férnétek el, 
vagy nagyon szűkösen. Hallottam, hogy remekül éreztétek magatokat 
csütörtökön az iskolahívó foglalkozásokon.

Nagyon örülünk nektek, vártunk már benneteket! Ugye 
milyen szépen kidíszített termeket kaptatok? És azt tudjátok-e, hogy a 
mai naptól, pontosabban hétfőtől, sok-sok izgalmas dolog vár rátok? 
Adok nektek tündér varázslókat, a tanító néniket, kik olyan varázs-
latokat visznek végbe, ha ti is akarjátok, hogy az év végén anyukátok, 
apukátok rátok csodálkozik: Nahát! Te olvasol, írsz, számolsz! Hát 
persze!- mondod Te. Hogy így legyen, kérlek titeket, mindig nagyon 
figyeljetek arra, amit a tanító nénik mondanak Mától kezdve a Hevesy 
György Általános Iskola tanulóiként üdvözöllek benneteket, és ebből az 
alkalomból fogadjátok szeretettel az iskola jelvényét! Ti már ismeritek 
tanító néniteket, engedjétek meg, hogy minden kedves jelenlévőnek is 
bemutassam:
1.a Bertókné Kurucz Ildikó, 1.b Hubert Zoltánné, 1.c Galambos 
Lászlóné, 1.d Nagy-Tóthné Jurásek Ilona. A napköziben Kókai 
Sándorné és Huczkáné Juhász Zsuzsanna fogadja az elsősöket, 
illetve részben a másodikosokat.

Tisztelt Szülők!
Az iskolakezdés megváltoztatja a családok életét, különösen 

ahol először megy a gyermek, „a család szeme fénye” iskolába. Biztosan 
tele vannak most félelemmel, aggodalommal, de azt hiszem, ez termé-
szetes velejárója a mai napnak. Egyre viszont megkérem Önöket: 
bízzanak bennünk! Mi pedagógusok mindent meg fogunk tenni azért, 
hogy a ránk bízott féltett kincseik - a gyermekeik - ügyes, okos és 
intelligens fiatalokká váljanak. Bízzanak tanítóinkban, tanáraink-
ban, ugyanakkor szeretném megkérni Önöket, hogy segítsék peda-
gógusaink munkáját gyermekeik boldogulása érdekében! Mi továbbra 

is nyitottak, együttműködőek és felkészült pedagógusok vagyunk, de 
biztosan nem tévedhetetlenek! Éppen ezért kérem Önöket, osszák meg 
velünk véleményüket, tapasztalataikat az iskoláról! Mondják el, ha 
úgy gondolják, valamit jól csinálunk, mert nem csak a gyerekek, ha-
nem a felnőttek, a pedagógusok is örülnek az elismerésnek. Jelezzék 
azonban még időben azt is, ha valamiről más a véleményük! Beszéljük 
meg a problémákat, és tegyünk közösen a megoldásért! Valamennyi 
pedagógusomhoz bizalommal fordulhatnak kérdéseikkel, javaslataik-
kal! Bízom benne, hogy a szülők és az iskola egyet akarva, egymást 
segítve meg tudja majd valósítani elképzeléseit ebben a tanévben is!

Ezen a nyáron is elvégeztük iskolánk nagytakarítását, a 
Park úti épület termeinek, folyosóinak, lépcsőházának teljes festését, 2 
teremnek linóleummal történő burkolását, valamint a Hevesy épüle-
tében egy tanterem, valamint a tetőtéri vizesblokk festését. Köszönet 
érte az iskola gazdasági vezetőjének és technikai dolgozóinak, és köszö-
net az Önkormányzatnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta munka-
társát. Köszönöm mindazon kollégáimnak munkáját, akik barátsá-
gossá varázsolták az osztálytermeiket, a foglalkoztatókat, és azoknak a 
diákjainknak a segítőkészségét, munkáját, akik a tankönyvek rende-
zésében, csoportosításában, cipelésében segédkeztek.

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy ettől a tanévtől, a 
hetedik osztálytól, matematika tantárgyból tanulóinkat képességeik, 
tanulmányi eredményeik, és a hatodik év végén tett felmérőjük alapján 
külön csoportokban fogjuk fejleszteni. Másik változás, amit Önök is 
már bizonyára hallottak, hogy ebben a tanévben az első és az ötödik 
évfolyamon minden nap lesz testnevelés óra. Ezek a kisdiákok, akik 
most már ide járnak iskolába, 16 éves korig lesznek tanköteles korúak. 
Ebben a tanévben is várjuk diákjainkat szakköri, középiskolai 
felkészítő foglalkozásokra, sportkörökre, szabadidős tevékenységekre.

Év végén, illetve a nyáron, valamint a nyár végén elment 
iskolánkból Fabu Zsuzsanna, Ecker-Petrovics Katalin és Takács 
Andrásné. Helyettük a következő kollégákat fogadtuk szívesen: Kónya 
Máriát, matematika-kémia szakos tanárt, Vajtai-Katona Adriennt, 
mint fejlesztő pedagógust, Tarcsi Annát napközis nevelőként. Kony-
hánkról Tóth Miklós Józsefné ment nyugdíjba. Jó egészséget, tartalmas 
nyugdíjas éveket kívánunk neki! Helyette Pázmándi Csabáné segít a 
finom ételek elkészítésében. Róth Márta költőnő versének sorai 
vezessenek feladatunk megvalósítása során:

„Kezedbe teszem a könyvet, hogy vezessen a sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, hogy lásd a szépet, keresd 

a tisztát!
Kezedbe teszem a gyertyalángot, világíts annak, aki bántott!

Kezedbe teszem a szőtt takarók, takard be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot, hogy meleg legyen és várjon 

az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket, hogy kezükbe tehesd 

a szeretetet!”

Az évnyitó ünnepség a Szózat eléneklésével zárult. Köszönjük az 
iskolai énekkarnak és vezetőjüknek, Kis Anitának a közreműködést, 
valamint Demeter Dóra és Maczkóné Fehér Ildikó főszervezőknek a 
műsor összeállítását, zökkenőmentes lebonyolítását! H.É.

Dr. Forgácsné Jenei Erzsébet
1996. szeptembertől tanítok a Hevesy György Álta-

lános Iskolában. Az utóbbi hat évben két kisgyerme-
künkkel voltam otthon, Bence 5,5 éves és Marci 4 éves. 
2012. őszétől tértem vissza ismét a tanításba. Az első- és 
második évfolyamnak vagyok a fejlesztő pedagógusa. 
Ez a munka új lehetőség és kihívás is számomra, mivel 
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Ács Lívia
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munikáció-magyar szakos tanárként. Idén nyáron a HatvanTv és Hatvan 
Hírlap szerkesztőségének segítettem a munkáját szerkesztő-riporterként. 
Újságcikkek írása mellett forgatásokon és rendezvényeken is részt vettem. 
2012 szeptemberétől én lettem a felső tagozatosok tanára a tanulószobán. 
Elsődleges feladatom az, hogy diákjaim odafigyelve és helyesen készítsék el 
a házi feladataikat. Felügyelem és segítem munkáikat mind a leckeírásban, 
mind a gyakorlásban. Csoportmunkákkal és egyéni feladatokkal is igyek-
szem fejleszteni a tanulók munkáit. A diploma megszerzése után lehetőséget 
kaptam a bizonyításra - ezúton is köszönet érte az iskola vezetőségének.

Vajtai-Katona Adrienn
Vajtai-Katona Adrienn vagyok. Történelem-magyar 

szakos tanár és fejlesztő pedagógus. A diplomáimat az 
egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán, valamint 
a Debreceni Egyetemen szereztem. Korábban Debre-
cenben tanítottam történelmet és magyart, majd férjem 
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Tarcsi Anna
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munkáját vezetem a Park úti épületben január közepéig.
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elnyerve szeptembertől matematikát tanítok ebben az iskolában.

ÚJ KOLLÉGÁK BEMUTATKOZÁSA

Kiss Virág

Tusor Erzsébet az új kollégákkal

Évnyitó - kis elsőseink Évnyitó - a negyedikesek műsora Évnyitó - az énekkar
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Azon a nagyon sikeres meghívón, amely a 
X. Híresvárosi Vigadalomra invitált, a pol-
gármester úr az alábbi ajánlattal lepett meg 
bennünket:

Tisztelt Ünneplő Polgárok!
Településünkön szinte minden évre jut valami 
jeles esemény, kerek évforduló. A tíz éves város-
sá válás alkalmából tavaly felavatott főtéren 
ismét összegyűlhetünk, hogy kikapcsolódva a 
hétköznapok rohanásából, kötetlenül együtt 
szórakozhassunk, a boldog békeidők hangula-
tát idézve ünnepeljünk immár tizedik 
híresvárosi vigadalmunkon, közösen a kerek 
húsz esztendeje megpecsételődött kapcsolatunk, Csíkszentimre test-
vértelepülés művészeti csoportjaival, lelkes turai fellépőkkel és neves 
sztárvendégekkel együtt.

Ez a hétvége Önökért, turaiakért szerveződött, elsősorban Ö-
nöknek, turaiaknak szól, hogy Tura Város Önkormányzata részéről 
valamit megsejtessünk abból, hogy szépülő városunkban jó turainak 
lenni, jó ide hazajönni, van mire büszkének lennünk. Hisz művé-
szeti életünk, néphagyományunk tele van máig felmutatható kin-
csekkel, ismét vannak kitüntetésre érdemes polgáraink, településünk 
infrastrukturálisan, funkcionálisan és esztétikai szempontból is elő-
remutató irányt vett. Erre a fejlődésre, s a fejlődés eredményeként 
kialakuló újabb közösségi élményre a jó isten áldását is kérjük az ün-
nep alkalmával, szentmisét felajánlva Tura városáért és testvér-
kapcsolataiért. Találkozzunk minél többen a szeptember 22-23-i 
hétbégén!”

Amint képeink mutatják, ezt a nagyon csodálatos prog-
ramot a két nap folyamán valamennyien élvezhettük. Köszönet-
tel tartozunk mindazoknak, akik a két felejthetetlen nap prog-
ramjainak előkészítésében és lebonyolításában részt vettek. Kü-
lön köszönet illeti csíkszentimrei vendégeinket, akik műsoraikkal 
egész életre szóló emlékekkel leptek meg bennünket.

Megragadom ezt a lehetőséget és nagy szeretettel kö-
szöntöm kitüntetetteinket, további sikeres tevékenységet kívánva 
mindőjüknek. A két nap eseményeit összegezve elmondhatom, 
hogy szeretett városunk ismét gazdagabb lett!

Takács Pál

KÖSZÖNET A X. HÍRESVÁROSI VIGADALOM TÁMOGATÓINAK:
Csoma László • Delta Országos Katasztrófa Mentőcsoport • De-
mény Étterem • Domoszlai Pékség • Drégeli Miklós • Emse zene-
kar • Galga COOP Zrt. • Gere Pincészet • Gólya József Loby • Hor-
váth Zoltán lovaskocsis • Hot Csili • Kajtor Péter • Kastélykerti 
Óvoda • Kék Páfrány Virágbolt • Kuti István (Bóha) • Magyar Men-
tőmotor Alapítvány • Mini Málna Bt. • Országos Mentőszolgálat • 
Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület • Pásztor Zoltán hintós • Seres 
László és családja • TIM Sport • Tóth Anita - 2D Grafikai Stúdió • 
Többsincs Óvoda és Bölcsőde • Tura Biztonságáért 2002 Pol-
gárőr Egyesület • Tura Önkéntes Tűzoltó Egyesület • Tura Városi 
Sportklub • Turai ifjúsági-felnőtt néptánccsoport • Turai Kastély 
Kft. • Turai Takarékszövetkezet • Urbán Daniella lovaskocsis • 
Zagyva Banda • Önkéntes segítők: Dolányi Anna, Jenei Csabá-
né, Katona Hargita, Korsós Attila, Pálinkás Ildikó

Főzőverseny Horgászverseny:

1.Tura 2003 Team és CNÖ: 1. Jenei Zsolt: süllő, 170 dkg

kecskepörkölt vegyessava- 2. Káré János: 50 dkg

nyúval 3. Varjú Zoltán: 27 dkg

2. Hot Csili: csülökpörkölt Ifi: 1. Bazán Máté

3. Szaratov II klubl: kakaskása Gyerek 1. Varjú Balázs

Kispályás labdarúgó torna Turai Borok versenye

1. Régi ifi csapat 1.Tóth Péter Laszló – furmint 

2. Turai Öregfiúk csapata 2.Hubert Zoltán – 2011 Othello

3.Tura 2003 Team és a CNÖ 3.Csoma László – 2008 turai 

közös csapata szőlőhegyi bor 

A SZÉKELYKAPU AVATÁS VENDÉGLÁTÓI VOLTAK:
Fekete István és családja • Fekete Zoltán és családja • Kis And-
rás és családja • Költő Aladár és családja • Liszkai József és 
családja • Sára Tamás és családja • Szendrei Ferenc és családja • 
(Nagy) Tóth István és családja • Tóth Péter László és családja
A X. HÍRESVÁROSI VIGADALOM VENDÉGLÁTÓI VOLTAK:
Békési István és családja • Boda Sándor és családja • Gólya Jó-
zsef Loby és családja • Gregori Éva és családja • Gyenes László 
és családja • Jenei Csabáné és családja • Kis Anita és családja • 
Téglásné Kuti Mária és családja • Lévai József és családja • Mor-
vai Istvánné és családja • Nagy Józsefné és családja • Ötvös 
Lászlóné és családja • Pázmándi Erzsébet és családja • Pintér 
Zsolt és családja • Sára Tamás és családja • Seres Péter és csa-
ládja • Seres Sándor és családja • Tóth István és családja • Tóth 
Józsefné és családja

EGY FELEJTHETETLEN ÜNNEP

Erdély egy másik részéből, a mintegy 700 kilométerre fekvő 
Gyimesközéplokról érkezett fellépőként a művelődési ház meghívá-
sára a turai születésű ifj. Sára Ferenc és családja, s a táncukat kísérő 
Zerkula zenekar. Sára Ferenc a palóc és gyimesi csángó néptáncokért 
1983-ban kapta meg a Népművészet Ifjú Mestere kitüntető címet. 
Néptáncos ország-világjárásai során a gyimesi hegyek közt találta 
meg azt az értékrendet, életmódot, életformát és éltető formát, amit 
gyerekként nagyszülei között a paraszti kultúrában megszokott, s 
azóta is keresett. Most Turára hozták el ennek az élő kultúrának egy 
mozzanatát, mely nem koreográfiaszerűen került színpadra, hanem 
inkább egy középloki pár önfeledt táncát idézte. A tehetséges ifjakból 
álló, Feri által szervezett Zerkula zenekar viszi tovább egykori meste-
rük szellemi örökségét. Egy filmes összeállítás megtekintésével és egy 
rövid ismeretterjesztő előadás meghallgatásával a Híresvárosi Vigada-
lom közönsége is kedvet kaphatott a felkerekedésre, főképp, hogy 
szíves volt az invitálás Feriéktől: „Gyertek nálunk!”

"A jelenlegi tüzijáték helyszínétől nagyon tartottunk. A tavalyi 
helyzet ugyanis az volt, hogy pont azon a területen telepítettünk, ahol az 
emberek a legnagyobb intenzitással közlekedtek. Az élesre kötött bom-
bák között akartak átmenni, és egyátalán nem érdekelte őket a terület 
kijelölésére szolgáló kordon szalag. A csúcspont az volt, amikor egy fia-
tal rászoruló férfi megfenyegetett, hogy mi jogon tiltom meg neki, hogy 
átmenjen azon a területen. (Bocs. Csak a törvény!) Tizenéves pályafutá-
sunk alatt ilyen egyszer sem fordult elő, ezért úgy döntöttünk, hogy az 
idei tüzijátékhoz kordon kerítést kérünk a rendezőségtől. A kerítés nagy-
szerűen bevált, és normális körülmények között tudtunk telepíteni. Ezú-
ton köszönöm meg azoknak, akik a kordon kerítés helyszínre szer-
vezésében részt vettek. Valamint külön köszönöm a Turai Polgárőr-
ségnek és a Gödöllői Rendőrségnek a helyszín biztosítását, akik 
segítettek a nézők biztonságos távolságra terelésében."

Pászti Vilmos (Forrás: iwiw.hu)

Híresvárosi Vigadalom

VERSENYEREDMÉNYEK

TÜZIJÁTÉK ÉS KÖSZÖNET

Seres Tünde

Sára Ferenc és a Zerkula zenekar

Jobbra:
Szüreti felvonulás

Középen és balra:
testvértelepülésünk
vendégművészei

Fotó:
Takács Pál, Csilla Fotó
Tóth Anita

X. X. X. 

Tűzoltási és mentési műszaki bemutató

Cit-Car Tánccsoport Egyesület turai növendékei

Szeredy Krisztina
Rockin' RockCats
R-GO

Bohócszervíz

Szendrei Ferenc
ünnepi beszéde
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Zerkula zenekar. Sára Ferenc a palóc és gyimesi csángó néptáncokért 
1983-ban kapta meg a Népművészet Ifjú Mestere kitüntető címet. 
Néptáncos ország-világjárásai során a gyimesi hegyek közt találta 
meg azt az értékrendet, életmódot, életformát és éltető formát, amit 
gyerekként nagyszülei között a paraszti kultúrában megszokott, s 
azóta is keresett. Most Turára hozták el ennek az élő kultúrának egy 
mozzanatát, mely nem koreográfiaszerűen került színpadra, hanem 
inkább egy középloki pár önfeledt táncát idézte. A tehetséges ifjakból 
álló, Feri által szervezett Zerkula zenekar viszi tovább egykori meste-
rük szellemi örökségét. Egy filmes összeállítás megtekintésével és egy 
rövid ismeretterjesztő előadás meghallgatásával a Híresvárosi Vigada-
lom közönsége is kedvet kaphatott a felkerekedésre, főképp, hogy 
szíves volt az invitálás Feriéktől: „Gyertek nálunk!”

"A jelenlegi tüzijáték helyszínétől nagyon tartottunk. A tavalyi 
helyzet ugyanis az volt, hogy pont azon a területen telepítettünk, ahol az 
emberek a legnagyobb intenzitással közlekedtek. Az élesre kötött bom-
bák között akartak átmenni, és egyátalán nem érdekelte őket a terület 
kijelölésére szolgáló kordon szalag. A csúcspont az volt, amikor egy fia-
tal rászoruló férfi megfenyegetett, hogy mi jogon tiltom meg neki, hogy 
átmenjen azon a területen. (Bocs. Csak a törvény!) Tizenéves pályafutá-
sunk alatt ilyen egyszer sem fordult elő, ezért úgy döntöttünk, hogy az 
idei tüzijátékhoz kordon kerítést kérünk a rendezőségtől. A kerítés nagy-
szerűen bevált, és normális körülmények között tudtunk telepíteni. Ezú-
ton köszönöm meg azoknak, akik a kordon kerítés helyszínre szer-
vezésében részt vettek. Valamint külön köszönöm a Turai Polgárőr-
ségnek és a Gödöllői Rendőrségnek a helyszín biztosítását, akik 
segítettek a nézők biztonságos távolságra terelésében."

Pászti Vilmos (Forrás: iwiw.hu)

Híresvárosi Vigadalom

VERSENYEREDMÉNYEK

TÜZIJÁTÉK ÉS KÖSZÖNET

Seres Tünde

Sára Ferenc és a Zerkula zenekar

Jobbra:
Szüreti felvonulás

Középen és balra:
testvértelepülésünk
vendégművészei

Fotó:
Takács Pál, Csilla Fotó
Tóth Anita

X. X. X. 

Tűzoltási és mentési műszaki bemutató

Cit-Car Tánccsoport Egyesület turai növendékei

Szeredy Krisztina
Rockin' RockCats
R-GO

Bohócszervíz

Szendrei Ferenc
ünnepi beszéde
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CIVIL OLDALAK

55 ÉVES
ÉVFOLYAMTALÁLKOZÓ

„Régi osztálytársak üdvözlik most egymást, kik együtt 
tanultak nyolc hosszú éven át. Jól esik az érzés, újra 
együtt lenni, az elmúlt időkre visszaemlékezni.
Volt esemény bőven kellemes is, rossz is, van miről 
beszélni, talán kicsit sok is. Az életünk akár egy-egy 
regény lenne. Amit együtt tettünk, a múlt történelme.”
Hegyi Istvánné, Benkó Mária verséből idéztem ezt a két 
versszakot, ő ugyanis egyike azoknak, akik 55 évvel tanulóból sajnos már 33-an nem élnek. A találkozón 24-en tudtak 
ezelőtt, 1957-ben fejezték be tanulmányaikat a turai megjelenni, a jelen lévők az elhunytak emlékére meggyújtottak egy-egy 
általános iskolában. mécsest Szabóné Kuti Ágnes vezetésével. Nekem jutott az a megtisztelő 
2012. szeptember 8-án a Turai Őszirózsa Nyugdíjas feladat, hogy az iskola egykori vezetői és még élő tanárai, tanítói nevében 
Egyesület házának udvarán gyülekezett a 3 osztály, akik a köszöntsem a találkozó résztvevőit. Móréné felolvasta Hegyi Istvánné 
találkozó résztvevői voltak. A megható összejövetel fő versét, amit az emlékezőknek küldött, mivel személyesen nem tudott 
szervezője Móré Lászlóné Varjú Jutka volt, aki nagy részt venni a találkozón. Ezután Zeke Ferencné mondta el saját versében 
szeretettel üdvözölte egykori iskolatársait, majd megfogalmazott gondolatait, majd az ebéd elfogyasztása után megindult 
virágokkal a kezükben elindultak az ünneplők a az emlékező beszélgetés áradata, sőt a finom zenetáncra hívta a 
temetőbe, ahol felkeresték egykori osztályfőnökeik, résztvevőket. Búcsúzóul abban állapodtak meg, hogy 5 év múlva ismét 
tanáraik síremlékét. Visszaérkezvén Móré Lászlóné találkozni fognak. Úgy legyen!
felolvasta az osztályok névsorát. Kiderült, hogy a 99 Takács Pál
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A találkozó néhány pillanata

Az 1957-ben végzett évfolyam "diákjai"

Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az idősek vi-
lágnapját, azóta minden év október 1-én megemlékezünk a Föld 
mintegy hatszázmillió lakosáról. 
Az intézkedés célja, hogy középpontba helyezzék a méltóságteljes 
öregkort, valamint az időseket visszaintegrálják a gazdaságba. 
Európában az aktív munkaerő csökkenése miatt egyre nagyobb 
hangsúlyt kap az idősek foglalkoztatása, ezzel is pótolva a mun-
kaerőhiányt, és segítve a teljes értékű élet fenntartását. 

A 2001-es népszámlálási adatok szerint ma Magyarorszá-
gon minden ötödik ember időskorúnak számít, vagyis már be-
töltötte a hatvanadik életévet. Területi elosztásban Budapesten 
illetve a kistelepüléseken élnek a legtöbben, a nemek közötti 
arány pedig igen egyenetlen: az idősek 61%-a nő. Az előző nép-
számláláshoz képest jelentősen csökkent a többgenerációs csalá-
dok száma, az idős emberek többsége egyedül vagy másik időssel 
él együtt. Az öregedő magyar társadalom új kihívásokat teremt a 
szociális ellátás és a foglalkoztatás területén. A rugalmas munka-
végzés hiánya ebben az esetben is megnehezíti az elhelyezkedést. 
Magyarországon jellemzően a diplomás és az érettségizett idősek 
nem esnek ki a munkaerőpiacról, a kevésbé iskolázottak esélyei 
rosszabbak ebből a szempontból. 

IDŐSEK VILÁGNAPJA: OKTÓBER 1.

Szeptember 8.-án tartottuk az 
55 éves évfolyamtalálkozónkat. Varjú 

Jutka és Kuti Ági fáradhatatlan sze-
retettel tette ennek megszervezését. 

5555
év

P.E.

Mindannyiunk nevében
köszönöm Nektek!

PROGRAMAJÁNLÓ

Vizsgálatok:
Szájüregi rák szűrése (Dr. Guth Ilona)

Nőgyógyászati rákszűrés (Dr.Zámbó László)
Anyajegy szűrés (Dr. Dóka Andrea)

Prosztata szűrő vizsgálat (Dr.Takács Sándor)
Emlőszűrés (Laczik Rudolfné)

Csontsűrűség mérés (Dr.Petróczy Ildikó)
Hallásvizsgálat (Koósné Tóth Erika)

Depressziós teszt (Ősziné Kocsis Katalin)
Vércukorszint, Vérkoleszterinszint 

Vérnyomásmérés 
Testzsír , Testmagasság mérés
Testtömegindex számítás (BMI)

Táplálkozási tanácsadás
Szénmonoxid mérés

Dohányzás leszoktatási tanácsadás

AZ '56-OS FORRADALOM ÜNNEPE - OKTÓBER 23.
A hagyományoknak megfelelően:
17:00 - koszorúzás az Őszirózsa Idősek Otthona épületének falán 

elhelyezett Király János emléktáblánál
18:00 - Ünnepi szentmise
19:00 - Megemlékezés a templomkertben

TURAI MOZGÓ VIDEOFILMKLUB
Helyszín:  Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Tura
Időpont:  Október 28., vasárnap 15.00
Műsoron: Benke István filmarchívumából az 1990-es évek felvé-
telei  - V. rész
- "Tollfosztóban vótam az este..." 1998, 
- Tura huszár c. ballada ősbemutató 1998,
- 1990-1994 áttekintés,
- Szüreti felvonulás 1994
Belépődíj: Ingyenes.

GYERMEK ÉS CSALÁDI KÉZMŰVES SZAKKÖR
Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár
GYERMEK szakkör időpont: október 20., november 3., 17., 
24., december 8. (szombat) 10.00-12.00
Kézműves technikák: gyöngyfűzés, agyagozás, bőrözés, gyertya-
mártás, karácsonyfadísz készítés
Részvételi díj: 300 Ft/fő/alkalom
CSALÁDI kézműves napok: december 1. és 15. (szombat) 
15.00-18.00
Kézműves technikák: adventi koszorúkötés, Betlehem-készítés, 
házi szaloncukor készítés, mézeskalácssütés - és díszítés
Részvételi díj: felnőtt 500 Ft/fő/alkalom, gyermek 14 éves korig 
300 Ft/fő/alkalom
Ollót mindenki hozzon magával!
Foglalkozásvezető: Dolányi Anna Nusi néni - népi kismesterség 
szakoktató, Pázmándi Ildikó edző, Tóthné Csörgi Mária mester 
virágkötő, Tóth Viktória grafikus művész

16. TURAI TINTAHAL ROCKFESZTIVÁL
Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár
Időpont: 2012. november 10., szombat
Kapunyitás: 18 óra
Koncertkezdés: 19 óra
Fellépő zenekarok: Mur, Lake of Mind, HeloZep!, Idegen Világ
Belépődíj: 1.000 Ft/fő

TOSKO,  AZ UTOLSÓ PRÍMÁS 
ARégió Plusz TV műsorán: november 10. szombat (ismétlés 
november 11., vasárnap és november 14. szerda)

X. HÍRESVÁROSI VIGADALOM
A Régió Plusz TV műsorán:
október 20. szombat - X. Híresvárosi Vigadalom 1. rész
(ismétlés október 21. vasárnap és 24. szerda)
október 27.szombat - X. Híresvárosi Vigadalom 2. rész
(ismétlés október 28. vasárnap és 31.szerda
november 3. szombat - X. Híresvárosi Vigadalom 3. rész 
(ismétlés november 4.vasárnap és 7. szerda)

A szűrőnapon van lehetőség véradásra is 9-12 óráig.
Szeretettel várjuk az érdeklődő lakosságot!

SZŰRŐNAP
a hatvani

Albert Schweitzer
Kórházban

Helyszín: Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet 
Címe: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 16.

 2012. október 27.(szombat) 9-13 óráig
A szűrőnap fókuszában a daganat megelőzése, szűrése áll.

T.A.
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KALANDOS IDŐTÖLTÉS
TURAI ALKOTÓMŰVÉSZEKKEL
Évszakok cserélődtek mióta láthattuk a Cserhát Művész Kör turai csoport-
jának Kalandos időtöltés c. tavaszi tárlatát a helyi művelődési házban ápri-
lis 15-én. A kiállítók közt szerepeltek Éliás Marcsi, Hazadi Mária, Sándor 
Irén és Sándor István amatőr festők, valamint Sáráné Blaskovics Judit törté-
nelmi ruhakészítő iparművész. A színek, a fények, a természet ruhája azóta 
átalakult, új pompát öltött, s mondhatjuk ezáltal új témát, újabb ihletet 
adott az alkotóknak. Rendszeres találkozásaik egyik legszebb pontja már 
évről-évre a turai alkotótábor, mindig más és más helyszínnel. A nyár végén 
együtt töltött napokról, az inspirációról, a közös munka öröméről 
beszélgettünk.

Annak idején szerényen hozakodott elő Irén a kiállítás 
ötletével, szabadkozva, hogy ti csak egyszerű amatőr művé-

szek vagytok. Véleményem szerint viszont a legfontosabb az, hogy 
megszületett bennetek az ihletettség, amely által a művészi élmény 
megteremtődik. József Attila így ír az ihletről: "Legelső megállapítá-
sunk az, hogy a világ és az ihlet egymás ellentettjei a valósághoz 
vonatkoztatott létükben. A valóság elnyeli a világot, míg az ihlet 
ugyanakkor, amikor a kiválasztott egyetlen valóságelemet teljes való-
ságnyivá növeszti azáltal, hogy véle minden más valóságelemet meg-
semmisít". A műalkotás megszületésénél talán még fontosabb, hogy 
ezt a sajátos világlátást, annak intimitását, személyességét megosz-
tották a közönséggel, velünk turaiakkal. Milyen plusztöltést tud ad-
ni, hogy a csoda megszületése közösségben - akár egy alkotótáborban - 
is megtörténhet? Konkrétan Tura mely részletei jelentenek inspirációt 
számotokra?
S.Irén.: Két hete indult el a közösségi alkotás, de folyamatosan 
egész évben játszunk a színekkel saját magunk örömére. Most a 
Kónya-tó volt az a terület, ahol a nádas szépsége, a víz hangulata 
és színe megfogott bennünket, a napfény, a viharos napszak 
voltak azok az érdekes részek, amiket vázlatszerűen elkészítettünk 
a tóparton, majd mindenki egyénileg megfestette. Utána össze-
jöttünk és próbáltuk korrektúrázni egymás képeit, mert minden-
kinek más a látásmódja. Észrevesz egy olyan színt vagy hiányt, 
amit érdemes pótolni. Tanulunk egymástól, segítjük egymást.
S.István: Lelkiekben rá kell készülni egy-egy képre. Ha kimegy az 
ember vidékre, nézi a tájat, az hat rá és ez valamilyen formában 
megjelenik a vásznon. Ez az egyik fő folyamat és utána még jön-
nek a korrektúrák, amikor az ember még dolgozik, a belső érzéseit 
próbálja kivetíteni ezekre az alkotásokra. A másik pedig, hogyha 

megragad valami egy új szituációban, akkor az a történés érik az 
emberben. Számomra legalábbis meghatározó mindig az az elő-
készítő belső munka, aminek az eredményeképpen egy kép meg-
jelenik. Maga a festés könnyebb, ha előtte egy lelki előkészület 
van. Végül is a képkészítés egyfajta meditáció, kikapcsolódás.
S.Irén: Szó szerint az ember hirtelen festési kényszert érez. Ez egy 
csodálatos állapot, egy kábulat. Eljutni oda, hogy amit pl. fotóval 
pillanatok alatt meg lehet örökíteni, azt én a saját látásmódom-
mal alakítom ki. István számára a turai témák, egy régi turai ház 
vagy utcarészlet olyan inspirációt ad, hogy festésre készteti. Szá-
munkra most Hazadi Marikával ilyen volt a Kónya. Szinte hívott 
a tó, ahogy a halak ugráltak, látni azt a színpompát, amit más ta-
lán észre sem vesz. Én rájöttem, hogy elsősorban a tájkép áll közel 
hozzám, azon belül is leginkább a fák festője vagyok.
Hány éve tartotok közös alkotótáborokat?
H.M.: 2009 óta, s már több esetben adta Tura a témát. Festettünk 
már a kastélyban, de gyermekkori élményeim helyszínei, a Cson-
tospart és a Galga part is megfestésre várnak. Számomra minden 
természeti megnyilvánulás hívást jelent.
Természeti képeket, az épített környezet felvillanását gyakrabban 
látom a képeiteken, de emberábrázolással igazán csak István 
foglalkozik...
S.István: Valahogy nekem az emberekkel kapcsolatosan mindig 
jön egy ötlet. Nemrég láttam egy fiút, aki épp egy tócsát ugrott át, 
ennek a pillanatnak a vásznon való visszaidézése szándékomban 
van. Nagyon fontos, hogy az ember mindig önmagát adja. Gye-
rekként, majd egyetemistaként sokat festegettem, de utána 
abbahagytam és csak lappangott bennem. Az, hogy néhány éve 
mondhatni vulkánként kitört, a nagynénémnek, Irénkének 

kat, akik bármilyen művészeti ágban inspirációt éreznek, bátran 
nyúljanak hozzá. Ezzel a saját belső világát is képessé válhat kivetí-
teni valaki. Ha ezeknek a képeknek van kisugárzása, akkor az 
interaktív módon él tovább.
A képzőművészetben az alkotás mellett a művészettörténetből ismert 
nagyok iránt is érdeklődtök? Vannak példaképeitek?
S.Irén: Természetesen kitekintünk. Járunk múzeumokba, bújjuk 
a könyveket. Tanulunk a nagy mesterektől színeket, formákat, 
érzéseket. A festészetben talán a legfontosabb az érzés. Ha egy 
képnek nincs kisugárzása a befogadó számára, akkor lehet valaki 
bármilyen ismert név, az alkotása nem érte el a célját, mert nem 
érintette meg a nézőt, csak egy munkadarab maradt számára. 
Beszéltünk a megrendelésről. Én nem vagyok képes megrende-
lésre festeni, nekem meghívás kell hozzá. Mi egyébként sem ebből 
élünk, csak szórakozásból, hobbiból festünk, barátságból segítjük 
egymást, tanulunk egymástól.
S.István: Budapesten, az Andrássy úton található a Kovács Galé-
ria, ahol remek kiállítások vannak. Legutóbb Tihanyi Lajos élet-
művét néztem meg, érdekes és tanulságos volt látni, ahogy művé-
szete fejlődött. Vagy amikor Párizsban voltam, elmentem a Dor-
sey Múzeumba megcsodálni nagy kedvenceimet, az impresszio-
nistákat, Monet-t, aki fémjelzi ezt a festészetet, Renoir-t, Ce-
zanne-t, Manet-t vagy a magyarok részéről a nagybányai festő-
iskolát. Erdélyben kétszer is megtekintettem, pl. Pziffer Sándor 
munkáit. Tőlük tanulom a plain air-t, a technikákat. Mindig 
rácsodálkozom, ők hatnak rám leginkább.
S.Irén: Engem Pál László képei, fái érintettek meg. Hívtak azok a 
fák, úgy éreztem köztük sétálok. És hogy milyen ellentmondás 
lakik az ember szívében, egy teljesen más irányzat is sokat jelent 
nekem: Gaugain képein a vad színek, a sötét, a vörös, a tomboló 
érzelem és a letisztult csendes vidék ellentéte.
Azon túl, hogy a nagy elődöktől és egymástól is tanultok, egymásból 
erőt merítetek, feltételezek - a tavaszi tárlaton való versválasztások 
némelyikéből- egy másik tápláló forrást, a hitet…
S.Irén: Mindannyian vallásos családból származunk. A mi nagy-
papánk 40 évig kántor-tanító volt Turán, a szüleink is nagyon 
vallásosak voltak. Majd én abban a kegyelemben részesültem, 
hogy a ferences-rendi testvérek harmadik világi rendjének örök-
fogadalmas nővéreként élhetek. Boldog vagyok a hitemben, a leg-
fontosabb számomra a beszélgetés Istennel.
S.István: Az én versválasztásomban - Vannak vidékek címmel - 
elsősorban szülőfalumra, Turára koncentráltam, ahonnan én már 
régóta elköltöztem. De azt érzem, hogy ennek a településnek még 
a neve is különleges. A jelenleg rendelkezésre álló történelmi em-
lékek nagyon szűkösek ahhoz képest, amilyen gazdag történelmi 
múltja lehetett Turának. Érződik a nevéből, hogy nagyon komoly 
távlata van és energia sugárzik ki a településből.
Ez a hit és lelkesedés, a kiteljesedés vágya kísérje további alkotó 
munkátokat!

Alkotás közben

köszönhető. A Cserhát Művész 
Kör turai csoportja adott igazi 
keretet a kiteljesedésemnek.
Kaptatok már visszajelzést a 
befogadók részéről, hogy beazono-
síthatóak vagytok a stílusotokat 
tekintve, kialakultak az egyénisé-
gek? Marika, te például vonzódsz 
a keleti témákhoz...
H.M.: El kell, hogy mondjam, 
Irén nagyon sok önbizalmat 
csepegtetett belém, hogy mer-
jem kifejezni önmagam; ami a 
lelkem legmélyén van, azt 

kiadjam. Próbálkozom csendélettel, állatábrázolással, de valóban 
a keleti motívumok állnak hozzám a legközelebb, mind a 
vallásuk, megjelenésük, virágaik. Még én vagyok a leginkább 
kezdő és szárnypróbálgató a csoportban, akit más műfajok is 
érdekelnek, pl. a kosárfonás.
A festésben milyen megoldásokkal, alapanyagokkal dolgoztok?
H.M.: Legtöbben olaj-vászon képeket festünk, de én üvegalapú 
festéssel is próbálkozom.
Éliás Marcsinak vannak absztrakt képei is...
S. Irén: Az univerzumot igyekezett ábrázolni. Ő egyébként is 
szeret szárnyalni, ezt fejezi ki egy repülő madárról szóló képe is.
Mi a tapasztalatotok, a festéssel nem foglalkozó környezeteteknek is 
van lelki-szellemi igénye arra, hogy festészetről és művészetről beszél-
gessetek? Jóllehet az áprilisi tárlatmegnyitón való nagyszámú érdek-
lődő azt igazolta vissza, hogy fogékonyak az emberek a művészetre, 
de ennek ellenére a faluval, vidékkel kapcsolatosan élnek bizonyos 
sztereotípiák az ott élő emberek érdeklődési körére vonatkozóan.
H.M.: Az én családom, barátaim, szomszédaim nagyon nyitot-
tak. Rendszeresen megnézik a készülő képeket.
S.Irén: Többen megállítottak a kiállítás után, hogy hangulatosak 
voltak a színek, a képek. Természetesen István Turát ábrázoló 
képei voltak a legmegnyerőbbek. A „Tizenháromváros”-ról ké-
szült utcarészletben szinte ott érzem magam az út végén, állok, 
nézem és várom, hogy melyik kapu nyílik ki. Az érdeklődéshez 
még egy adalék. A szomszédomban lakik egy tanárnő, akinek már 
galériája van a képeimből, mintegy húsz darab. Ez tulajdonkép-
pen energiacsere köztünk. Ő segít nekem sok mindenben, én pe-
dig így próbálok neki segíteni. Szerte az országban vannak képe-
im, több plébánián vallási témájúak, Ausztráliában, Londonban. 
Amikor Judittal a Magyarok Házában állítottunk ki, egy Ausztrá-
liában élő hölgy konkrétan rámutatott arra a képre, ami neki kell. 
Nagyon kevés az eladott képem, a legtöbbet elajándékoztam. Így 
már több mint 300 darabtól váltam meg.
Esetleg megrendelésre is készülnek képek?
S.István: Előfordulhat, de nem jellemző. A kulcsszó, hogy mi 
amatőrök vagyunk. A Cserhát Művész Kör a kultúra számos terü-
letét felöleli, s nagyon jó szándékkal állnak az alkotókhoz. Aki 
technikailag nem olyan szinten van, útmutatást kap. Ez nekünk is 
erőt ad, hogy bátran merjünk ezzel a területtel foglalkozni, örö-
münket leljük benne. Nyilvánvalóan az a szándék is vezet ben-
nünket, hogy az önkifejezésen túl a környezetünknek is tetsszen, 
amit csinálunk, hisz ez nagyon jó érzéssel tölti el az embert. Abból 
az örömből kiindulva, amit mi megtapasztaltunk, bíztatjuk azo-
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Sáráné Blaskovics Judit alkotása
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KALANDOS IDŐTÖLTÉS
TURAI ALKOTÓMŰVÉSZEKKEL
Évszakok cserélődtek mióta láthattuk a Cserhát Művész Kör turai csoport-
jának Kalandos időtöltés c. tavaszi tárlatát a helyi művelődési házban ápri-
lis 15-én. A kiállítók közt szerepeltek Éliás Marcsi, Hazadi Mária, Sándor 
Irén és Sándor István amatőr festők, valamint Sáráné Blaskovics Judit törté-
nelmi ruhakészítő iparművész. A színek, a fények, a természet ruhája azóta 
átalakult, új pompát öltött, s mondhatjuk ezáltal új témát, újabb ihletet 
adott az alkotóknak. Rendszeres találkozásaik egyik legszebb pontja már 
évről-évre a turai alkotótábor, mindig más és más helyszínnel. A nyár végén 
együtt töltött napokról, az inspirációról, a közös munka öröméről 
beszélgettünk.

Annak idején szerényen hozakodott elő Irén a kiállítás 
ötletével, szabadkozva, hogy ti csak egyszerű amatőr művé-

szek vagytok. Véleményem szerint viszont a legfontosabb az, hogy 
megszületett bennetek az ihletettség, amely által a művészi élmény 
megteremtődik. József Attila így ír az ihletről: "Legelső megállapítá-
sunk az, hogy a világ és az ihlet egymás ellentettjei a valósághoz 
vonatkoztatott létükben. A valóság elnyeli a világot, míg az ihlet 
ugyanakkor, amikor a kiválasztott egyetlen valóságelemet teljes való-
ságnyivá növeszti azáltal, hogy véle minden más valóságelemet meg-
semmisít". A műalkotás megszületésénél talán még fontosabb, hogy 
ezt a sajátos világlátást, annak intimitását, személyességét megosz-
tották a közönséggel, velünk turaiakkal. Milyen plusztöltést tud ad-
ni, hogy a csoda megszületése közösségben - akár egy alkotótáborban - 
is megtörténhet? Konkrétan Tura mely részletei jelentenek inspirációt 
számotokra?
S.Irén.: Két hete indult el a közösségi alkotás, de folyamatosan 
egész évben játszunk a színekkel saját magunk örömére. Most a 
Kónya-tó volt az a terület, ahol a nádas szépsége, a víz hangulata 
és színe megfogott bennünket, a napfény, a viharos napszak 
voltak azok az érdekes részek, amiket vázlatszerűen elkészítettünk 
a tóparton, majd mindenki egyénileg megfestette. Utána össze-
jöttünk és próbáltuk korrektúrázni egymás képeit, mert minden-
kinek más a látásmódja. Észrevesz egy olyan színt vagy hiányt, 
amit érdemes pótolni. Tanulunk egymástól, segítjük egymást.
S.István: Lelkiekben rá kell készülni egy-egy képre. Ha kimegy az 
ember vidékre, nézi a tájat, az hat rá és ez valamilyen formában 
megjelenik a vásznon. Ez az egyik fő folyamat és utána még jön-
nek a korrektúrák, amikor az ember még dolgozik, a belső érzéseit 
próbálja kivetíteni ezekre az alkotásokra. A másik pedig, hogyha 

megragad valami egy új szituációban, akkor az a történés érik az 
emberben. Számomra legalábbis meghatározó mindig az az elő-
készítő belső munka, aminek az eredményeképpen egy kép meg-
jelenik. Maga a festés könnyebb, ha előtte egy lelki előkészület 
van. Végül is a képkészítés egyfajta meditáció, kikapcsolódás.
S.Irén: Szó szerint az ember hirtelen festési kényszert érez. Ez egy 
csodálatos állapot, egy kábulat. Eljutni oda, hogy amit pl. fotóval 
pillanatok alatt meg lehet örökíteni, azt én a saját látásmódom-
mal alakítom ki. István számára a turai témák, egy régi turai ház 
vagy utcarészlet olyan inspirációt ad, hogy festésre készteti. Szá-
munkra most Hazadi Marikával ilyen volt a Kónya. Szinte hívott 
a tó, ahogy a halak ugráltak, látni azt a színpompát, amit más ta-
lán észre sem vesz. Én rájöttem, hogy elsősorban a tájkép áll közel 
hozzám, azon belül is leginkább a fák festője vagyok.
Hány éve tartotok közös alkotótáborokat?
H.M.: 2009 óta, s már több esetben adta Tura a témát. Festettünk 
már a kastélyban, de gyermekkori élményeim helyszínei, a Cson-
tospart és a Galga part is megfestésre várnak. Számomra minden 
természeti megnyilvánulás hívást jelent.
Természeti képeket, az épített környezet felvillanását gyakrabban 
látom a képeiteken, de emberábrázolással igazán csak István 
foglalkozik...
S.István: Valahogy nekem az emberekkel kapcsolatosan mindig 
jön egy ötlet. Nemrég láttam egy fiút, aki épp egy tócsát ugrott át, 
ennek a pillanatnak a vásznon való visszaidézése szándékomban 
van. Nagyon fontos, hogy az ember mindig önmagát adja. Gye-
rekként, majd egyetemistaként sokat festegettem, de utána 
abbahagytam és csak lappangott bennem. Az, hogy néhány éve 
mondhatni vulkánként kitört, a nagynénémnek, Irénkének 

kat, akik bármilyen művészeti ágban inspirációt éreznek, bátran 
nyúljanak hozzá. Ezzel a saját belső világát is képessé válhat kivetí-
teni valaki. Ha ezeknek a képeknek van kisugárzása, akkor az 
interaktív módon él tovább.
A képzőművészetben az alkotás mellett a művészettörténetből ismert 
nagyok iránt is érdeklődtök? Vannak példaképeitek?
S.Irén: Természetesen kitekintünk. Járunk múzeumokba, bújjuk 
a könyveket. Tanulunk a nagy mesterektől színeket, formákat, 
érzéseket. A festészetben talán a legfontosabb az érzés. Ha egy 
képnek nincs kisugárzása a befogadó számára, akkor lehet valaki 
bármilyen ismert név, az alkotása nem érte el a célját, mert nem 
érintette meg a nézőt, csak egy munkadarab maradt számára. 
Beszéltünk a megrendelésről. Én nem vagyok képes megrende-
lésre festeni, nekem meghívás kell hozzá. Mi egyébként sem ebből 
élünk, csak szórakozásból, hobbiból festünk, barátságból segítjük 
egymást, tanulunk egymástól.
S.István: Budapesten, az Andrássy úton található a Kovács Galé-
ria, ahol remek kiállítások vannak. Legutóbb Tihanyi Lajos élet-
művét néztem meg, érdekes és tanulságos volt látni, ahogy művé-
szete fejlődött. Vagy amikor Párizsban voltam, elmentem a Dor-
sey Múzeumba megcsodálni nagy kedvenceimet, az impresszio-
nistákat, Monet-t, aki fémjelzi ezt a festészetet, Renoir-t, Ce-
zanne-t, Manet-t vagy a magyarok részéről a nagybányai festő-
iskolát. Erdélyben kétszer is megtekintettem, pl. Pziffer Sándor 
munkáit. Tőlük tanulom a plain air-t, a technikákat. Mindig 
rácsodálkozom, ők hatnak rám leginkább.
S.Irén: Engem Pál László képei, fái érintettek meg. Hívtak azok a 
fák, úgy éreztem köztük sétálok. És hogy milyen ellentmondás 
lakik az ember szívében, egy teljesen más irányzat is sokat jelent 
nekem: Gaugain képein a vad színek, a sötét, a vörös, a tomboló 
érzelem és a letisztult csendes vidék ellentéte.
Azon túl, hogy a nagy elődöktől és egymástól is tanultok, egymásból 
erőt merítetek, feltételezek - a tavaszi tárlaton való versválasztások 
némelyikéből- egy másik tápláló forrást, a hitet…
S.Irén: Mindannyian vallásos családból származunk. A mi nagy-
papánk 40 évig kántor-tanító volt Turán, a szüleink is nagyon 
vallásosak voltak. Majd én abban a kegyelemben részesültem, 
hogy a ferences-rendi testvérek harmadik világi rendjének örök-
fogadalmas nővéreként élhetek. Boldog vagyok a hitemben, a leg-
fontosabb számomra a beszélgetés Istennel.
S.István: Az én versválasztásomban - Vannak vidékek címmel - 
elsősorban szülőfalumra, Turára koncentráltam, ahonnan én már 
régóta elköltöztem. De azt érzem, hogy ennek a településnek még 
a neve is különleges. A jelenleg rendelkezésre álló történelmi em-
lékek nagyon szűkösek ahhoz képest, amilyen gazdag történelmi 
múltja lehetett Turának. Érződik a nevéből, hogy nagyon komoly 
távlata van és energia sugárzik ki a településből.
Ez a hit és lelkesedés, a kiteljesedés vágya kísérje további alkotó 
munkátokat!

Alkotás közben

köszönhető. A Cserhát Művész 
Kör turai csoportja adott igazi 
keretet a kiteljesedésemnek.
Kaptatok már visszajelzést a 
befogadók részéről, hogy beazono-
síthatóak vagytok a stílusotokat 
tekintve, kialakultak az egyénisé-
gek? Marika, te például vonzódsz 
a keleti témákhoz...
H.M.: El kell, hogy mondjam, 
Irén nagyon sok önbizalmat 
csepegtetett belém, hogy mer-
jem kifejezni önmagam; ami a 
lelkem legmélyén van, azt 

kiadjam. Próbálkozom csendélettel, állatábrázolással, de valóban 
a keleti motívumok állnak hozzám a legközelebb, mind a 
vallásuk, megjelenésük, virágaik. Még én vagyok a leginkább 
kezdő és szárnypróbálgató a csoportban, akit más műfajok is 
érdekelnek, pl. a kosárfonás.
A festésben milyen megoldásokkal, alapanyagokkal dolgoztok?
H.M.: Legtöbben olaj-vászon képeket festünk, de én üvegalapú 
festéssel is próbálkozom.
Éliás Marcsinak vannak absztrakt képei is...
S. Irén: Az univerzumot igyekezett ábrázolni. Ő egyébként is 
szeret szárnyalni, ezt fejezi ki egy repülő madárról szóló képe is.
Mi a tapasztalatotok, a festéssel nem foglalkozó környezeteteknek is 
van lelki-szellemi igénye arra, hogy festészetről és művészetről beszél-
gessetek? Jóllehet az áprilisi tárlatmegnyitón való nagyszámú érdek-
lődő azt igazolta vissza, hogy fogékonyak az emberek a művészetre, 
de ennek ellenére a faluval, vidékkel kapcsolatosan élnek bizonyos 
sztereotípiák az ott élő emberek érdeklődési körére vonatkozóan.
H.M.: Az én családom, barátaim, szomszédaim nagyon nyitot-
tak. Rendszeresen megnézik a készülő képeket.
S.Irén: Többen megállítottak a kiállítás után, hogy hangulatosak 
voltak a színek, a képek. Természetesen István Turát ábrázoló 
képei voltak a legmegnyerőbbek. A „Tizenháromváros”-ról ké-
szült utcarészletben szinte ott érzem magam az út végén, állok, 
nézem és várom, hogy melyik kapu nyílik ki. Az érdeklődéshez 
még egy adalék. A szomszédomban lakik egy tanárnő, akinek már 
galériája van a képeimből, mintegy húsz darab. Ez tulajdonkép-
pen energiacsere köztünk. Ő segít nekem sok mindenben, én pe-
dig így próbálok neki segíteni. Szerte az országban vannak képe-
im, több plébánián vallási témájúak, Ausztráliában, Londonban. 
Amikor Judittal a Magyarok Házában állítottunk ki, egy Ausztrá-
liában élő hölgy konkrétan rámutatott arra a képre, ami neki kell. 
Nagyon kevés az eladott képem, a legtöbbet elajándékoztam. Így 
már több mint 300 darabtól váltam meg.
Esetleg megrendelésre is készülnek képek?
S.István: Előfordulhat, de nem jellemző. A kulcsszó, hogy mi 
amatőrök vagyunk. A Cserhát Művész Kör a kultúra számos terü-
letét felöleli, s nagyon jó szándékkal állnak az alkotókhoz. Aki 
technikailag nem olyan szinten van, útmutatást kap. Ez nekünk is 
erőt ad, hogy bátran merjünk ezzel a területtel foglalkozni, örö-
münket leljük benne. Nyilvánvalóan az a szándék is vezet ben-
nünket, hogy az önkifejezésen túl a környezetünknek is tetsszen, 
amit csinálunk, hisz ez nagyon jó érzéssel tölti el az embert. Abból 
az örömből kiindulva, amit mi megtapasztaltunk, bíztatjuk azo-

Seres Tünde

Sándor Irén Sándor István Hazadi Mária

Sáráné Blaskovics Judit alkotása

Festmények
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Telefonos rendelés vagy személyesen: 

Hétfő-Péntek: 8:00 - 18:00 
Szombat: 8:00 - 14:00 
Vasárnap: 8:00 - 12:00

Cím: 2194. Tura, Sport u. 10.
(régi temető mellett)

Mobil: 06 30 678 3984
E-mail: sulc84@gmail.com
Web: www.viragstudio.com

Virág kis- és nagykereskedés 
(árut megrendelésre beszerzünk!)

Virág kiszállítás
Turán és környékén!

MÉCSESEK ÉS MÉCSES BETÉTEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!!!

VIRÁGTÁLAK KÉSZÍTÉSE!

V I R Á G S T Ú D I Ó

MAGYARORSZÁG ÉS A RÓMAI SZENTSZÉK
Szeptember 14-én a budavári prímási palotában mutatták be a 
Magyarország és a római Szentszék (Források és távlatok) Ta-
nulmányok Erdő bíboros tiszteletére címmel Tusor Péter törté-
nész szerkesztésében megjelent tanulmánykötet, melyet a szer-
zők jelenlétében Tusor Péter nyújtott át születésnapi ajándékul 
Erdő Péter bíborosnak.
Magyarország és a római Szentszék (Források és távlatok) címmel 
újabb kötettel bővült a Collectanea Vaticana Hungariae-sorozat, 
melynek célja a Szentszék és Magyarország közötti kapcsolat feltá-
rása és ezzel őrzése. A sorozat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 
alakult Egyháztörténeti Kutatócsoport munkájának köszönhető. A 
kutatócsoportot Erdő Péter bíboros az egyetem rektoraként alapí-
totta 1999-ben, és védnökként folyamatosan támogatja a történeti 
kutatások folyamatát. A Collectanea Vaticana Hungariae az új ki-
advánnyal együtt több mint tíz kötetet tartalmaz.

A kötet alapját korábbi, több OTKA-projekt keretében 
folyó vatikáni alapkutatások adják. E munkálatok részbeni befeje-
zése és a kötet megjelentetése már az MTA Lendület-prog-
ramjában, annak támogatásával történt. Szerzői a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Egyháztörténeti Kutatócsoport tagjai, ahhoz 
szorosan kötődő pályakezdő, illetve tapasztalt kutatók, továbbá 
együttműködésre felkért történészek: Török József (PPKE HTK), 
Gárdonyi Máté (Veszprémi Hittudományi Főisk.), Véghseő Tamás  
(Szent Atanáz Főisk.), Tusor Péter (PPKE BTK), Szovák Kornél 

Vidd hírét a világnak!
Tusor Péter

Forrás: www.magyarkurir.hu

Erdő Péter bíboros és Tusor Péter történész

PPKE BTK), Fedeles Tamás (Pécsi Tudományegyetem), Nemes 
Gábor (Győri Pk. Levéltár) Karlinszky Balázs (Veszprémi Érseki 
Levéltár), Tóth Krisztina (MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti 
Kutatócsoport), Rétfalvi Balázs (Szombathelyi Pk. Levéltár), Dr. 
Csiky Gábor (ELTE B TK), Dr. Balogh Margit (MTA Történet-
tudományi Intézet), Sági György (PPKE BTK), készítette a kötet 
mutatóját.

Címénél, mely e kutatások központi tematikáját, Magya-
rország és az Apostoli Szék történeti kapcsolatrendszerét jelöli meg, 
igyekszik többet adni. A pápai gyűjteményekben végzett feltárás 
ugyanis a magyar történelem egyéb vonatkozásait is érintheti, fő-
ként a régebbi korokból. Ugyanakkor a magyar - szentszéki relációk 
mélyebb megismeréséhez hozzásegítő dokumentumok gyűjtőköre 
messze túllépi Róma és Itália határait: Marylandtől Bécsen ke-
resztül Moszkváig húzódnak. Az írások majdnem fele a 20. század-
dal foglalkozik, ami jól jelzi a kutatói érdeklődés súlypontját, illetve 
a kutatási távlatokat.

A TERMÉSZET VÉDELMÉBEN

AZ ÉLETSZAGÚ TÁBOR

A maguk eszközeivel ez ellen szeretne tenni tábori kezdeménye- a Szent András Dombi Vadásztársaság elnöke ismertette meg a 
zésével a szervezet, nemcsak egyszeri alkalommal. A Régió Plusz hallgatóságot. Örömmel üdvözölte a tábor létrejöttét, mert 
TV által készített, a Porta c. sorozatban sugárzott műsornak tapasztalata szerint a vadászat, a sport, a környezetvédelem iránti 
köszönhetően azok is bepillantást nyerhettek a tábori életbe, akik érdeklődés erőteljesen megcsappant az ifjúság körében, szá-
nem voltak személyes részesei, e cikk írójához hasonlóan. Az mukra is gondot okoz a vadásztársaságukban való utánpótlás. A 
előre felépített tematika szerint naponta más-más területtel számos elméleti és gyakorlati ismeretszerzés mellett könnyedebb, 
ismerkedhetett az ideérkező húsz főnyi, részben vadász csa- szórakoztató programok is színesítették a tábori mindennapokat. 
ládokból érkező általános- ill. középiskolás fiatalság, fiúk és lá- A lovaskocsival való közlekedés, a tábortűz melletti nótázás és a 
nyok egyaránt, köztük hat turai is: Jakus Tamás, Kerti Virág, szarvaspörkölt elfogyasztása, a sátrazások éjszakai izgalma, a 
Mészáros Áron, Sára Eszter, Sára Péter, ifj. Szendrei Ferenc. Az „Meseerdő”-ben való bátorságtúra (találkozás „Hófehérkével, a 
első napon szívesen fogadta a turai Kónya-tó a táborozókat. Gonosz Mostohával, Flórával és Faunával, Rapunzellel, cigány 
Amellett, hogy ezer apró horgásztrükköt, és technikát ismertek vásárosokkal”), a tábori póló viselése, a táncház és az élő népzene 
meg és kísérelhettek meg alkalmazni, megtanulták a fogási napló mind-mind hangulatteremtő, s egyben közösségépítő alkalmak 
szakszerű kitöltését is. Aznap délután már a gyerekek halzsák- is voltak.
mányát felpucolva rotyogott a halászlé a bográcsban. Egy másik Nemcsak barátságok kötettetek és emlékezetes nappalok-
napon apróvadas területeken végezhettek vadmegfigyelést a ma- esték teltek el, a táborlakó gyerekek mindenekelőtt közelebb 
gaslesről, s megtanulhattak pl. iránytű nélkül tájékozódni a ter- kerültek a természethez, sőt néhányukban már pályaorientáció is 
mészetben. Az egyik legizgalmasabb fejezetet a fegyverkezelés kialakult. S ahogy az Egyesület elnöke, Gólya József fogalmazott, 
elsajátítása jelentette, koronglövészet, majd a reneszánszát élő ha évről-évre folytatása lesz ennek a tábornak, akkor „lehet, hogy 

kinevelődik majd egy olyan generáció, amely a vadászati íjászat. Semmihez nem fogható élményt jelentett a sólyom és más 
kultúrát, etikát méltón tudja képviselni”.ragadozó madarak bemutatója. A Magyarországon élő kb. ötven 

főnyi ragadozó madarakkal foglalkozó szakember egyike 
amellett, hogy a gyerekek számára 
látványossá tette a bemutatót, vidám 
személyes történetekkel is tarkította 
előadását. A nagyvadakkal - szemé-
lyes trófeagyűjteményét szemléltető-
eszközként használva - Szendrei 
Ferenc, Tura Város polgármestere, 
mint egyúttal gyakorló vadászember, 

Seres Tünde

A tábor támogatói: Vadásztáj Kulturális Egyesület, Galgatáj Vadásztár-
saság IB, Bányavári Pál ornitológus - előadó, Buza Csaba íjász - elő-
adó, Palaga László vadászmester - előadó, Sándor Tibor tógazda, 
referens - előadó, Szendrei Ferenc Tura Város Polgármestere - elő-
adó, Wilheim György vadőr - előadó
Külön köszönet a szervezésért és lebonyolításért: Szalai Zoltán tanár, 
sportvadász (Tura) és Keresztesi István tanár, sportvadász - tábor-
vezetők, Gólya József (Tura) - Galgamenti Természetvédő Egyesület 
elnöke, Katona Mihály - Galgatáj Vadásztársaság elnöke, Emse zene-
kar (Tura), Szokolik Szabolcs és Szokolik Melinda - néptánc oktatók, 
Gólya Sára és a turai Kaszap István Cserkészcsapat roverei, Szlávik 
Menyhért sportvadász - fogatos, Gólyáné Király Mária sportvadász 
(Tura) - tábori szakács, Németh János Öcsi bácsi sportvadász, Bagi 
Arany János Általános Iskola

Június végén első alkalommal került megrendezésre a 
Természetvédő-természetbarát tábor a hévízgyörki 
vadászházban és környékén. Az ötletgazda és a meg-
valósító egyaránt a Galgatáj Vadásztársaságból kinőtt 
hévízgyörki székhelyű Galgamenti Természetvédő 
Egyesület volt, melynek elnöke Gólya József (Loby). A 
tábor megvalósítását az a gondolat motiválta az Alsó-

Galga menti vadászokban, hogy mára már 
többségében vidéken sem élnek természet-
közeli életet a gyerekek, mert sokat ülnek a 
televízió és a számítógép előtt.

Solymászat Bányavári Pállal

Keresztesi István, Gólya József, Szendrei Ferenc és 
Szalai Zoltán a polgármester úr trófeagyűjteményével

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Barczi Zsolt , az 1032-es Kaszap István Cserkészcsapat Parancsnoka

A 1032. SZ KASZAP ISTVÁN CSERKÉSZCSAPAT 

fennállásának 20. évfordulója alkalmából
szeretettel várja

az 1993 óta fogadalmat tett tagjait

kezdődő találkozóra, mely

a turai Nagyboldogasszony Plébánián
kerül megrendezése.

A NOVEMBER 9.- ÉN PÉNTEKEN 19:00-KOR
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Web: www.viragstudio.com
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Magyarország és a római Szentszék (Források és távlatok) Ta-
nulmányok Erdő bíboros tiszteletére címmel Tusor Péter törté-
nész szerkesztésében megjelent tanulmánykötet, melyet a szer-
zők jelenlétében Tusor Péter nyújtott át születésnapi ajándékul 
Erdő Péter bíborosnak.
Magyarország és a római Szentszék (Források és távlatok) címmel 
újabb kötettel bővült a Collectanea Vaticana Hungariae-sorozat, 
melynek célja a Szentszék és Magyarország közötti kapcsolat feltá-
rása és ezzel őrzése. A sorozat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 
alakult Egyháztörténeti Kutatócsoport munkájának köszönhető. A 
kutatócsoportot Erdő Péter bíboros az egyetem rektoraként alapí-
totta 1999-ben, és védnökként folyamatosan támogatja a történeti 
kutatások folyamatát. A Collectanea Vaticana Hungariae az új ki-
advánnyal együtt több mint tíz kötetet tartalmaz.

A kötet alapját korábbi, több OTKA-projekt keretében 
folyó vatikáni alapkutatások adják. E munkálatok részbeni befeje-
zése és a kötet megjelentetése már az MTA Lendület-prog-
ramjában, annak támogatásával történt. Szerzői a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Egyháztörténeti Kutatócsoport tagjai, ahhoz 
szorosan kötődő pályakezdő, illetve tapasztalt kutatók, továbbá 
együttműködésre felkért történészek: Török József (PPKE HTK), 
Gárdonyi Máté (Veszprémi Hittudományi Főisk.), Véghseő Tamás  
(Szent Atanáz Főisk.), Tusor Péter (PPKE BTK), Szovák Kornél 

Vidd hírét a világnak!
Tusor Péter

Forrás: www.magyarkurir.hu

Erdő Péter bíboros és Tusor Péter történész

PPKE BTK), Fedeles Tamás (Pécsi Tudományegyetem), Nemes 
Gábor (Győri Pk. Levéltár) Karlinszky Balázs (Veszprémi Érseki 
Levéltár), Tóth Krisztina (MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti 
Kutatócsoport), Rétfalvi Balázs (Szombathelyi Pk. Levéltár), Dr. 
Csiky Gábor (ELTE B TK), Dr. Balogh Margit (MTA Történet-
tudományi Intézet), Sági György (PPKE BTK), készítette a kötet 
mutatóját.

Címénél, mely e kutatások központi tematikáját, Magya-
rország és az Apostoli Szék történeti kapcsolatrendszerét jelöli meg, 
igyekszik többet adni. A pápai gyűjteményekben végzett feltárás 
ugyanis a magyar történelem egyéb vonatkozásait is érintheti, fő-
ként a régebbi korokból. Ugyanakkor a magyar - szentszéki relációk 
mélyebb megismeréséhez hozzásegítő dokumentumok gyűjtőköre 
messze túllépi Róma és Itália határait: Marylandtől Bécsen ke-
resztül Moszkváig húzódnak. Az írások majdnem fele a 20. század-
dal foglalkozik, ami jól jelzi a kutatói érdeklődés súlypontját, illetve 
a kutatási távlatokat.

A TERMÉSZET VÉDELMÉBEN

AZ ÉLETSZAGÚ TÁBOR

A maguk eszközeivel ez ellen szeretne tenni tábori kezdeménye- a Szent András Dombi Vadásztársaság elnöke ismertette meg a 
zésével a szervezet, nemcsak egyszeri alkalommal. A Régió Plusz hallgatóságot. Örömmel üdvözölte a tábor létrejöttét, mert 
TV által készített, a Porta c. sorozatban sugárzott műsornak tapasztalata szerint a vadászat, a sport, a környezetvédelem iránti 
köszönhetően azok is bepillantást nyerhettek a tábori életbe, akik érdeklődés erőteljesen megcsappant az ifjúság körében, szá-
nem voltak személyes részesei, e cikk írójához hasonlóan. Az mukra is gondot okoz a vadásztársaságukban való utánpótlás. A 
előre felépített tematika szerint naponta más-más területtel számos elméleti és gyakorlati ismeretszerzés mellett könnyedebb, 
ismerkedhetett az ideérkező húsz főnyi, részben vadász csa- szórakoztató programok is színesítették a tábori mindennapokat. 
ládokból érkező általános- ill. középiskolás fiatalság, fiúk és lá- A lovaskocsival való közlekedés, a tábortűz melletti nótázás és a 
nyok egyaránt, köztük hat turai is: Jakus Tamás, Kerti Virág, szarvaspörkölt elfogyasztása, a sátrazások éjszakai izgalma, a 
Mészáros Áron, Sára Eszter, Sára Péter, ifj. Szendrei Ferenc. Az „Meseerdő”-ben való bátorságtúra (találkozás „Hófehérkével, a 
első napon szívesen fogadta a turai Kónya-tó a táborozókat. Gonosz Mostohával, Flórával és Faunával, Rapunzellel, cigány 
Amellett, hogy ezer apró horgásztrükköt, és technikát ismertek vásárosokkal”), a tábori póló viselése, a táncház és az élő népzene 
meg és kísérelhettek meg alkalmazni, megtanulták a fogási napló mind-mind hangulatteremtő, s egyben közösségépítő alkalmak 
szakszerű kitöltését is. Aznap délután már a gyerekek halzsák- is voltak.
mányát felpucolva rotyogott a halászlé a bográcsban. Egy másik Nemcsak barátságok kötettetek és emlékezetes nappalok-
napon apróvadas területeken végezhettek vadmegfigyelést a ma- esték teltek el, a táborlakó gyerekek mindenekelőtt közelebb 
gaslesről, s megtanulhattak pl. iránytű nélkül tájékozódni a ter- kerültek a természethez, sőt néhányukban már pályaorientáció is 
mészetben. Az egyik legizgalmasabb fejezetet a fegyverkezelés kialakult. S ahogy az Egyesület elnöke, Gólya József fogalmazott, 
elsajátítása jelentette, koronglövészet, majd a reneszánszát élő ha évről-évre folytatása lesz ennek a tábornak, akkor „lehet, hogy 

kinevelődik majd egy olyan generáció, amely a vadászati íjászat. Semmihez nem fogható élményt jelentett a sólyom és más 
kultúrát, etikát méltón tudja képviselni”.ragadozó madarak bemutatója. A Magyarországon élő kb. ötven 

főnyi ragadozó madarakkal foglalkozó szakember egyike 
amellett, hogy a gyerekek számára 
látványossá tette a bemutatót, vidám 
személyes történetekkel is tarkította 
előadását. A nagyvadakkal - szemé-
lyes trófeagyűjteményét szemléltető-
eszközként használva - Szendrei 
Ferenc, Tura Város polgármestere, 
mint egyúttal gyakorló vadászember, 

Seres Tünde

A tábor támogatói: Vadásztáj Kulturális Egyesület, Galgatáj Vadásztár-
saság IB, Bányavári Pál ornitológus - előadó, Buza Csaba íjász - elő-
adó, Palaga László vadászmester - előadó, Sándor Tibor tógazda, 
referens - előadó, Szendrei Ferenc Tura Város Polgármestere - elő-
adó, Wilheim György vadőr - előadó
Külön köszönet a szervezésért és lebonyolításért: Szalai Zoltán tanár, 
sportvadász (Tura) és Keresztesi István tanár, sportvadász - tábor-
vezetők, Gólya József (Tura) - Galgamenti Természetvédő Egyesület 
elnöke, Katona Mihály - Galgatáj Vadásztársaság elnöke, Emse zene-
kar (Tura), Szokolik Szabolcs és Szokolik Melinda - néptánc oktatók, 
Gólya Sára és a turai Kaszap István Cserkészcsapat roverei, Szlávik 
Menyhért sportvadász - fogatos, Gólyáné Király Mária sportvadász 
(Tura) - tábori szakács, Németh János Öcsi bácsi sportvadász, Bagi 
Arany János Általános Iskola

Június végén első alkalommal került megrendezésre a 
Természetvédő-természetbarát tábor a hévízgyörki 
vadászházban és környékén. Az ötletgazda és a meg-
valósító egyaránt a Galgatáj Vadásztársaságból kinőtt 
hévízgyörki székhelyű Galgamenti Természetvédő 
Egyesület volt, melynek elnöke Gólya József (Loby). A 
tábor megvalósítását az a gondolat motiválta az Alsó-

Galga menti vadászokban, hogy mára már 
többségében vidéken sem élnek természet-
közeli életet a gyerekek, mert sokat ülnek a 
televízió és a számítógép előtt.

Solymászat Bányavári Pállal

Keresztesi István, Gólya József, Szendrei Ferenc és 
Szalai Zoltán a polgármester úr trófeagyűjteményével

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Barczi Zsolt , az 1032-es Kaszap István Cserkészcsapat Parancsnoka

A 1032. SZ KASZAP ISTVÁN CSERKÉSZCSAPAT 

fennállásának 20. évfordulója alkalmából
szeretettel várja

az 1993 óta fogadalmat tett tagjait

kezdődő találkozóra, mely

a turai Nagyboldogasszony Plébánián
kerül megrendezése.
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EGYHÁZI ÉLET

nyújtó feleségről; mesélhetnék a három kis gyerekét férjével együtt 
nevelő édesanyáról; említhetném a gyermekeivel váratlanul, fiatalon 
egyedül maradt feleség nehéz sorsát; beszélhetnék a mindennapok 
terheiről, örömeiről; szólhatnék a súlyos betegséget jó lélekkel viselő 
emberről; beszélhetnék, de inkább emlékezem…

A Dóra-házaspár malomalapítási szán- Emlékezem arra az emberre, akit valamennyien ismertünk 
dékkal települt Turára, s ezt a célkitű- és tiszteltünk.
zésüket magas szakmai színvonalon Emlékezem a hűséges emberre, aki az élet megpróbál-
meg is valósították. Három gyermekük tatásai ellenére minden korban hű maradt önmagához. Gondolok 
már a saját építésű tornyos kis kúriába arra a hűséges emberre, aki hű maradt családjához, hiszen hű 
született, hatalmas kerttel. Bátyja és maradt a szüleitől kapott lelki és erkölcsi örökséghez; aki élete végéig 

öccse közt, második gyerekként, 1927-ben jött világra Dóra Margit hű maradt férjéhez, akinek közös életük során a család melegét 
egy klasszikus polgári családba, ahol minden gyermeknek becenevet biztosította; s hű maradt gyermekeihez, akiket nagyon szeretve 
adtak, így ő Cinci lett. Édesanyjuk pesti úrilány volt, aki németül átadta nekik életszeretetét, bölcsességét. S emlékezem arra az em-
beszélt, zongorázott s emellett háztartást vezetett. A négy szobás berre, aki hű maradt szülőföldjéhez, s élete végéig ragaszkodott az 
házban volt, fürdő-, úri szoba, nappali, ebédlő, háló, konyha, cseléd- általa szeretett faluhoz, Turához, s hű maradt a turai emberekhez.
szoba. A család életvitele a boldog békeidők hangulatát idézte. A Emlékezem az állhatatos, kitartó emberre, aki kitartó 
gyermekeket tudatos vallási nevelésben és iskoláztatásban tudott lenni céljai elérésében, aki állhatatosan ragaszkodott saját lelki 
részesítették. Cinci néni a négy elemit követően, 1937-ben apácák- és erkölcsi értékeihez, amelyeket fiatal korában kapott és azokat 
hoz került Budapestre a Knézich utcai Margit Intézetbe, majd négy év megőrizve továbbadott környezetének. Emlékezem az élet szép és 
után Putnokra, a Gazdasági Háztartási Leánynevelő Iskolába ment. szigorú időszakában egyaránt mutatott kitartására, s emlékezem az 
Tanulmányainak 1944-ben a második világháború vetett véget. Ez az élete tragédiáját, férje elvesztését is állhatatos és erős lélekkel viselő 
esemény nemcsak a képzés befejezését dátumozta, hanem az feleségről. Tisztelgek a gyermekeit egyedül nevelő és őket irányító 
otthonról való menekülését is. édesanya hősies kitartása előtt, akinek állhatatossága nélkül gyer-

1945 tavaszán nemcsak a kifosztott családi házba térhettek mekei ma nem azok lennének, akivé váltak. Gondolok a minden-
vissza Dóráék, hanem lányuk eljegyzése, majd egy évvel később napok szürkeségében is kitartó emberre, aki önmaga erősítése 
házasságkötése is megtörtént Kovács László kántor-tanítóval, aki mellett még környezetét is jobbítani tudta.
addigra 1936-os idekerülésétől folyamatosan nőtte ki magát a falu Búcsúzásunk során emlékezem a példaadó emberre, aki 
szellemi-kulturális életének irányítójává. Ő indította el a turai asszo- életével mindig irányt mutatott gyermekeinek és unokáinak, de példát 
nyok motívumokkal díszített kézimunkázását, s tette ismertté ország- mutatott mindannyiunk számára is, hogy az élet oly sok nehézsége 
szerte, melyből szakkörvezetőként felesége is részt válallt. Létre- ellenére sem kell megkeseredett életet élni. Életével arra is mintát 

adott, hogy hogyan lehet szerénynek maradni akkor is, ha lenne ok a hozta és vezette a turai Gyöngyöbokrétát, a népi együttest, az egyhá-
büszkélkedésre.zi énekkart, majd évekkel később – kántorizálásának ellehetetlení-

Emlékezem a bölcs emberre, aki az élet keserű és édes tését követően – a kultúrotthon igazgatója, s járási népművelési 
tapasztalatait összegyűjtve, azokat hittel és szeretettel vegyítve tudta felügyelő lett. Munkásságát 1955-ben Kossuth-díjjal ismerték el.
segíteni a hozzá fordulókat jó szóval, jó tanáccsal, megosztva má-Dóra Margittal való közös életük a templom melletti kántor-
sokkal az idős kor bölcsességét. Cinci néni életével bizonyította, hogy lakban kezdődött, majd Cinci néni szülői házában pezsgő társadalmi-
jó és igaz ember volt, s jó és igaz emberként távozott szerettei, bará-kulturális élettel folytatódott, s végül saját építésű vasúti otthonukban 

még egy boldog esztendőt sem tölthettek el. Férje szívroham okozta tai, ismerősei közül. S amikor utolsó „Isten hozzád”-ot mondunk a 
váratlan halála miatt Cinci néni 35 évesen megözvegyült, három félár- mindenki által szeretett és tisztelt Kovács Lászlónénak, mindenki, a 
ván maradt  fiú gyermekkel: a 15 éves Lacival, a 14 éves Pistivel és a város Cinci nénijének, útjához csak egyet kívánhatunk: drága Cinci 
7 éves Gézuval. De nem volt megengedhető a kesergés az anyai néni! Isten legyen veled, s Te légy Istennél!”
kötelezettségek és szívből fakadó teendők mellett. Egyetlen cél volt, 

Most már ott van, ahová mindig is vágyott. 40 évnyi hű-hogy a fiúk édesapjuk szellemi örökségét továbbvíve, az élet vala-
séges özvegység után már nemcsak a kertjéből szemlélődve mely területén képzetten, művelten, igaz emberként helytálljanak. A 
figyelheti és várhatja a felhők közül üzenő és hívó párját. Napsugaras legidősebb, László operatőr-rendező lett a fővárosban. István Nyír-
mosolyával most már ő is ránk ragyog, mindig emlékeztetve szelíd egyházán lakik, lovardája van, mezőgazdasági- és sportdiplomát 
bölcsességére, miszerint az életnek pusztán attól is örülni lehet (s ő szerzett. Géza először ének-zene és népművelő szakon végzett, 
örülni is tudott), hogyha felkelünk, és egyszerűen csak ránk süt a nap. majd a bölcsészkaron is lediplomázott, végül speciális nemzetközi 
Az a nap azáltal már teljessé vált.zenekari menedzserképzőt végzett. Jelenleg a Művészetek Palotá-

jában a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója.
A családban élő férfi tagok nagy álmáik megvalósításához 

kellet a biztos háttér, melyet értékrendben, gondoskodásban, szívós-
ságban Cinci néni jelentett feleségként és anyaként egyaránt. Épp ezt 
a jellemét beragyogó motívumát emelte ki elhúzódó betegségében 
utolsó kezelőorvosa és bizalmasa, Dr. Köles József. Több aspek-
tusból világította meg említett tulajdonságát, mikor a család (három 
fia, három menye, öt unokája, hat dédunokája) kérésére búcsúztatót 
tartott 2012. augusztus 30-án a római katolikus temetőben, ahol egy-
házi szertartás szerint örök nyugalomra helyezték a 85. életévében 
az örök hazába „átaludt” Kovács Lászlóné hamvait.

„Tisztelt gyászoló Közösség, kedves Barátaim!

Cinci néniről szólva beszélhetnék a polgári családban 
felnőtt szép és fiatal lányról; szólhatnék a tehetséges és lelkes, a falu 
által nagyra becsült fiatal kántortanítónak biztos családi hátteret 

KOVÁCS LÁSZLÓNÉ
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S.T. és Sz.J.

A HIT ÉVE…
XVI. Benedek pápa október 11-én 
nyitja meg ünnepélyesen a Hit Évét. 
Ez a kis írás is a keresztény hitről szól.

Mi a hit? A Zsidókhoz írt levél 
szerzője így fogalmazza meg: „A hit 
reményeink szilárd alapja, a nem látott 
dolgok igazolása.”(Zsid 11,1)
Tehát hatalmas tévedés az a mondás, 

hogy „hiszem, ha látom”. Ugyanis az már tapasztalás és nem hit. 
Itt van előttem, nem kell kételkednem benne, legfeljebb akkor, ha 
a saját szememnek sem akarok hinni, de akkor meg már minden 
mindegy! Kétféle hitről beszélhetünk: 1. természetes hitről és 2. 
természetfeletti hitről.

1. A természetes hitre épül a mindennapi életünk: 
elhiszem a másiknak, amit mond, a tanáromnak, amit tanít, az 
eladónak, hogy az van a csomagban, ami rá van írva stb. Erre a 
természetes hitre épül a tudomány és a mindennapi tapasztala-
tunk, hiszen egyikünk sem akarja újra tanulni mindazt, amit 
őseink már tudtak (nem akarjuk a kőbaltánál kezdeni). Átvesszük 
tőlük, „elhisszük” nekik, hogy úgy van, vagy úgy volt.

2. A természetfeletti hit – mint a neve is sugallja – egé-
szen más, mint az előző. A természeten túlra, a „természet-
fölöttire”, vagyis Istenre utal.
Persze hatalmas különbség van a hit, a babona és a mágia között, 
pedig mindháromban van valami a természetfölöttiből. Nem is 
beszélve az okkultizmusról. 

A hit: hiszek a mindenható, mindent teremtő Istenben. 
Ez van megfogalmazva a Hitvallásunkban. Ezzel a hittel bízom 
magam a gondviselő Istenre, mert hiszem, hogy velem van, hi-
szem, hogy meghalt értem Jézus Krisztusban, ezzel bizonyítva, 
hogy végtelenül szeret engem…

A babona: az ember felruház tárgyakat, személyeket, 
állatokat olyan tulajdonsággal, amelyekkel nem rendelkeznek. 
Pl.: péntek 13-a, fekete macska, „lekopogom”… és még sorolhat-
nám, mi mindenben tudunk „hinni”. Ezekbe a dolgokba mi ma-
gyarázzuk bele azt, ami NINCS bennük. Sajnos nagyon sok ba-
bonás ember él közöttünk (még keresztények között is). A babo-
nás dolgokban sokkal jobban hisznek, mint a mindenható Isten-
ben. Ettől sokkal súlyosabb azonban a mágia. Ennek lényege, 
hogy különféle praktikákkal akarja az ember befolyásolni a szelle-
mi világot, arra kényszeríteni, hogy azt tegyék, amit az ember 
szeretne. E mögött mindig a démonizmus bújik meg. A keresz-
tény tanítás szerint pedig a démonok a sátán angyalai, segédei. 
Megkülönböztetünk fehér és fekete mágiát. Mindkettőben a 
sátán működik. A fekete mágia alkalmával a sátánt különféle 
praktikákkal (spiritiszta szeánsz) arra kérik, hogy tegyen rosszat 
valakivel. A fehér mágia olyan cselekvés, amely gyakorlatilag jó, 
csak a lelket teszi tönkre. Ilyen – többek között – a kézrátétellel 
való gyógyítás mindenféle okkult szertartások keretében.

 A tévhitekhez tartoznak még többek között a horosz-
kóp, a jövendölés, a jóslás mindenféle formája, reiki, agy-
kontroll…

A keresztény ember hisz a mindenható Istenben, rábízza 
magát, az Ő gondviselésében él, ezért nincs szüksége ilyen 
praktikákra. Persze tudjuk, hogy a hit Isten ajándéka. Az aján-
dékot pedig nem lehet kiérdemelni, megszerezni! Az ajándékot 

csak befogadni lehet, ezért a hit személyes döntés is. Persze az 
ajándék befogadását megnehezíti, hogy sokszor jó vastag kérget 
húzunk a szívünk köré. Ez a kéreg lehet a közöny, a fáradtság, a 
korszellem, a bűn… sok minden. Mindenkinek a maga dolga 
megfogalmazni, hogy mi az a kéreg, ami akadályozza abban, hogy 
a vallásossága egyre jobban átforduljon a hitbe.

XVI. Benedek pápa pedig a hitről szólva azt hangsú-
lyozza, hogy a hit esemény. Az esemény nem az, hogy én közelítek 
Isten felé, hanem Ő közelít felém. Az Isten Jézus Krisztusban sok-
kal nagyobb utat tett meg mifelénk, mint ahogyan mi araszol-
gatunk Isten felé. A hit tehát tudatos döntés amellett, hogy az 
Istent életem meghatározó részének tekintem. Ez a döntés az 
egész életemet átformálja, és az egész világképemet megadja. 
Nagyon nehéz a mai globalizált világban személyes Istenről be-
szélni és még nehezebb hinni Benne. A globalizáció nagy hiá-
nyossága az, hogy egységről beszél, mégis a relativizmust hirdeti 
(azt tartok igaznak, amit akarok). De ha nincs közös Atyánk, 
akkor hogyan lesz a másik ember a testvérem? Ha nincs Isten, 
akkor az egység nagyon kétes értékű! „Az Isten nélküli egységben 
inkább használjuk, mint szeretjük egymást.” – mondta Bíró László 
püspök atya.

Ahhoz, hogy a keresztény ember hite és istenkapcsolata 
megmaradjon ebben a modernnek mondott világban, nagyon 
fontos a szentségi élet: gyónás, áldozás, a Szentírás olvasása, a sze-
retet cselekedeteinek gyakorlása, a személyes imádság (nem csak a 
templomban!). „Fontos, hogy a hívő ember ne veszítse el a közösséget 
az Egyházával. Így egyesül újra a hit és a vallásosság. Ha elveszik az 
ember Egyházhoz való kapcsolata, akkor a hite nagyon manipulál-
ható lesz. A hit közösséget teremt, a közösség kultúrát hoz létre.” – 
hangsúlyozta a Szentatya. „Ha nem tudsz hinni, élj továbbra is úgy, 
mintha hinnél” – tanítja a Katekizmusunk. Ha a formát megtar-
tom, akkor könnyebb a tartalmat újra visszahozni. De ez nem 
lehet csupán automatikus, gépies valami. Istennek un. „minőségi 
időt” is kell adni (imában, szentmisében). Ha így élünk, akkor a 
hitünk – bár küzdelmek között, de – megerősödik. Ezt szeret-
nénk elérni a hit évében. Ezért az erős hitért nagyon sokat kell 
imádkozni és még többet gyakorolni az Isten- és emberek iránti 
szeretetet.

Templomunkban a Hit Évének ünnepélyes megnyi-
tása október 14-én, vasárnap a ½ 11-es szentmise keretében 
lesz. Minden hívő és kételkedő, hitében ingó testvéremet nagy 
szeretettel várom, hogy egymást megerősítsük a Jézus 
Krisztusban, az élő Istenben való hitben.

Palya János plébános

Ne gondoljuk, hogy csak régen lehetett találkozni Vele! És ne várjunk a 
holnapra, vagy a jövőre!
Aki csak holnap akar megjavulni, az ma rossz akar maradni.
Aki csak holnaptól kezdve szeretne igazat mondani, az ma még hazudni 
fog.
Aki csak holnaptól akarja szeretni embertársait, az ma gyűlöli őket. 
Aki csak holnaptól szeretne békét, az ma még háborút akar. 
Aki csak a holnapi naptól lesz becsületes, az ma még mindenkit becsap. 
Aki csak a következő naptól szeretne hinni, az ma még jól érzi magát a 
hitetlenségben.

De vajon lesz-e holnap mindenki számára? És aki megéri a 
holnapot, vajon nem tolja-e újra és újra tovább a megtérés idejét egy 
későbbi napra? Vajon meddig lehet halogatni a lelki megújulást? Vegyük 
komolyan az Úr szavait: ma jött el számunkra a megfelelő idő.

MA TALÁLKOZHATOK ISTENNEL

Forrás: A hit ezernyi csodája c. könyv 
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EGYHÁZI ÉLET

nyújtó feleségről; mesélhetnék a három kis gyerekét férjével együtt 
nevelő édesanyáról; említhetném a gyermekeivel váratlanul, fiatalon 
egyedül maradt feleség nehéz sorsát; beszélhetnék a mindennapok 
terheiről, örömeiről; szólhatnék a súlyos betegséget jó lélekkel viselő 
emberről; beszélhetnék, de inkább emlékezem…

A Dóra-házaspár malomalapítási szán- Emlékezem arra az emberre, akit valamennyien ismertünk 
dékkal települt Turára, s ezt a célkitű- és tiszteltünk.
zésüket magas szakmai színvonalon Emlékezem a hűséges emberre, aki az élet megpróbál-
meg is valósították. Három gyermekük tatásai ellenére minden korban hű maradt önmagához. Gondolok 
már a saját építésű tornyos kis kúriába arra a hűséges emberre, aki hű maradt családjához, hiszen hű 
született, hatalmas kerttel. Bátyja és maradt a szüleitől kapott lelki és erkölcsi örökséghez; aki élete végéig 

öccse közt, második gyerekként, 1927-ben jött világra Dóra Margit hű maradt férjéhez, akinek közös életük során a család melegét 
egy klasszikus polgári családba, ahol minden gyermeknek becenevet biztosította; s hű maradt gyermekeihez, akiket nagyon szeretve 
adtak, így ő Cinci lett. Édesanyjuk pesti úrilány volt, aki németül átadta nekik életszeretetét, bölcsességét. S emlékezem arra az em-
beszélt, zongorázott s emellett háztartást vezetett. A négy szobás berre, aki hű maradt szülőföldjéhez, s élete végéig ragaszkodott az 
házban volt, fürdő-, úri szoba, nappali, ebédlő, háló, konyha, cseléd- általa szeretett faluhoz, Turához, s hű maradt a turai emberekhez.
szoba. A család életvitele a boldog békeidők hangulatát idézte. A Emlékezem az állhatatos, kitartó emberre, aki kitartó 
gyermekeket tudatos vallási nevelésben és iskoláztatásban tudott lenni céljai elérésében, aki állhatatosan ragaszkodott saját lelki 
részesítették. Cinci néni a négy elemit követően, 1937-ben apácák- és erkölcsi értékeihez, amelyeket fiatal korában kapott és azokat 
hoz került Budapestre a Knézich utcai Margit Intézetbe, majd négy év megőrizve továbbadott környezetének. Emlékezem az élet szép és 
után Putnokra, a Gazdasági Háztartási Leánynevelő Iskolába ment. szigorú időszakában egyaránt mutatott kitartására, s emlékezem az 
Tanulmányainak 1944-ben a második világháború vetett véget. Ez az élete tragédiáját, férje elvesztését is állhatatos és erős lélekkel viselő 
esemény nemcsak a képzés befejezését dátumozta, hanem az feleségről. Tisztelgek a gyermekeit egyedül nevelő és őket irányító 
otthonról való menekülését is. édesanya hősies kitartása előtt, akinek állhatatossága nélkül gyer-

1945 tavaszán nemcsak a kifosztott családi házba térhettek mekei ma nem azok lennének, akivé váltak. Gondolok a minden-
vissza Dóráék, hanem lányuk eljegyzése, majd egy évvel később napok szürkeségében is kitartó emberre, aki önmaga erősítése 
házasságkötése is megtörtént Kovács László kántor-tanítóval, aki mellett még környezetét is jobbítani tudta.
addigra 1936-os idekerülésétől folyamatosan nőtte ki magát a falu Búcsúzásunk során emlékezem a példaadó emberre, aki 
szellemi-kulturális életének irányítójává. Ő indította el a turai asszo- életével mindig irányt mutatott gyermekeinek és unokáinak, de példát 
nyok motívumokkal díszített kézimunkázását, s tette ismertté ország- mutatott mindannyiunk számára is, hogy az élet oly sok nehézsége 
szerte, melyből szakkörvezetőként felesége is részt válallt. Létre- ellenére sem kell megkeseredett életet élni. Életével arra is mintát 

adott, hogy hogyan lehet szerénynek maradni akkor is, ha lenne ok a hozta és vezette a turai Gyöngyöbokrétát, a népi együttest, az egyhá-
büszkélkedésre.zi énekkart, majd évekkel később – kántorizálásának ellehetetlení-

Emlékezem a bölcs emberre, aki az élet keserű és édes tését követően – a kultúrotthon igazgatója, s járási népművelési 
tapasztalatait összegyűjtve, azokat hittel és szeretettel vegyítve tudta felügyelő lett. Munkásságát 1955-ben Kossuth-díjjal ismerték el.
segíteni a hozzá fordulókat jó szóval, jó tanáccsal, megosztva má-Dóra Margittal való közös életük a templom melletti kántor-
sokkal az idős kor bölcsességét. Cinci néni életével bizonyította, hogy lakban kezdődött, majd Cinci néni szülői házában pezsgő társadalmi-
jó és igaz ember volt, s jó és igaz emberként távozott szerettei, bará-kulturális élettel folytatódott, s végül saját építésű vasúti otthonukban 

még egy boldog esztendőt sem tölthettek el. Férje szívroham okozta tai, ismerősei közül. S amikor utolsó „Isten hozzád”-ot mondunk a 
váratlan halála miatt Cinci néni 35 évesen megözvegyült, három félár- mindenki által szeretett és tisztelt Kovács Lászlónénak, mindenki, a 
ván maradt  fiú gyermekkel: a 15 éves Lacival, a 14 éves Pistivel és a város Cinci nénijének, útjához csak egyet kívánhatunk: drága Cinci 
7 éves Gézuval. De nem volt megengedhető a kesergés az anyai néni! Isten legyen veled, s Te légy Istennél!”
kötelezettségek és szívből fakadó teendők mellett. Egyetlen cél volt, 

Most már ott van, ahová mindig is vágyott. 40 évnyi hű-hogy a fiúk édesapjuk szellemi örökségét továbbvíve, az élet vala-
séges özvegység után már nemcsak a kertjéből szemlélődve mely területén képzetten, művelten, igaz emberként helytálljanak. A 
figyelheti és várhatja a felhők közül üzenő és hívó párját. Napsugaras legidősebb, László operatőr-rendező lett a fővárosban. István Nyír-
mosolyával most már ő is ránk ragyog, mindig emlékeztetve szelíd egyházán lakik, lovardája van, mezőgazdasági- és sportdiplomát 
bölcsességére, miszerint az életnek pusztán attól is örülni lehet (s ő szerzett. Géza először ének-zene és népművelő szakon végzett, 
örülni is tudott), hogyha felkelünk, és egyszerűen csak ránk süt a nap. majd a bölcsészkaron is lediplomázott, végül speciális nemzetközi 
Az a nap azáltal már teljessé vált.zenekari menedzserképzőt végzett. Jelenleg a Művészetek Palotá-

jában a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója.
A családban élő férfi tagok nagy álmáik megvalósításához 

kellet a biztos háttér, melyet értékrendben, gondoskodásban, szívós-
ságban Cinci néni jelentett feleségként és anyaként egyaránt. Épp ezt 
a jellemét beragyogó motívumát emelte ki elhúzódó betegségében 
utolsó kezelőorvosa és bizalmasa, Dr. Köles József. Több aspek-
tusból világította meg említett tulajdonságát, mikor a család (három 
fia, három menye, öt unokája, hat dédunokája) kérésére búcsúztatót 
tartott 2012. augusztus 30-án a római katolikus temetőben, ahol egy-
házi szertartás szerint örök nyugalomra helyezték a 85. életévében 
az örök hazába „átaludt” Kovács Lászlóné hamvait.

„Tisztelt gyászoló Közösség, kedves Barátaim!

Cinci néniről szólva beszélhetnék a polgári családban 
felnőtt szép és fiatal lányról; szólhatnék a tehetséges és lelkes, a falu 
által nagyra becsült fiatal kántortanítónak biztos családi hátteret 

KOVÁCS LÁSZLÓNÉ

    1927-2012

S.T. és Sz.J.

A HIT ÉVE…
XVI. Benedek pápa október 11-én 
nyitja meg ünnepélyesen a Hit Évét. 
Ez a kis írás is a keresztény hitről szól.

Mi a hit? A Zsidókhoz írt levél 
szerzője így fogalmazza meg: „A hit 
reményeink szilárd alapja, a nem látott 
dolgok igazolása.”(Zsid 11,1)
Tehát hatalmas tévedés az a mondás, 

hogy „hiszem, ha látom”. Ugyanis az már tapasztalás és nem hit. 
Itt van előttem, nem kell kételkednem benne, legfeljebb akkor, ha 
a saját szememnek sem akarok hinni, de akkor meg már minden 
mindegy! Kétféle hitről beszélhetünk: 1. természetes hitről és 2. 
természetfeletti hitről.

1. A természetes hitre épül a mindennapi életünk: 
elhiszem a másiknak, amit mond, a tanáromnak, amit tanít, az 
eladónak, hogy az van a csomagban, ami rá van írva stb. Erre a 
természetes hitre épül a tudomány és a mindennapi tapasztala-
tunk, hiszen egyikünk sem akarja újra tanulni mindazt, amit 
őseink már tudtak (nem akarjuk a kőbaltánál kezdeni). Átvesszük 
tőlük, „elhisszük” nekik, hogy úgy van, vagy úgy volt.

2. A természetfeletti hit – mint a neve is sugallja – egé-
szen más, mint az előző. A természeten túlra, a „természet-
fölöttire”, vagyis Istenre utal.
Persze hatalmas különbség van a hit, a babona és a mágia között, 
pedig mindháromban van valami a természetfölöttiből. Nem is 
beszélve az okkultizmusról. 

A hit: hiszek a mindenható, mindent teremtő Istenben. 
Ez van megfogalmazva a Hitvallásunkban. Ezzel a hittel bízom 
magam a gondviselő Istenre, mert hiszem, hogy velem van, hi-
szem, hogy meghalt értem Jézus Krisztusban, ezzel bizonyítva, 
hogy végtelenül szeret engem…

A babona: az ember felruház tárgyakat, személyeket, 
állatokat olyan tulajdonsággal, amelyekkel nem rendelkeznek. 
Pl.: péntek 13-a, fekete macska, „lekopogom”… és még sorolhat-
nám, mi mindenben tudunk „hinni”. Ezekbe a dolgokba mi ma-
gyarázzuk bele azt, ami NINCS bennük. Sajnos nagyon sok ba-
bonás ember él közöttünk (még keresztények között is). A babo-
nás dolgokban sokkal jobban hisznek, mint a mindenható Isten-
ben. Ettől sokkal súlyosabb azonban a mágia. Ennek lényege, 
hogy különféle praktikákkal akarja az ember befolyásolni a szelle-
mi világot, arra kényszeríteni, hogy azt tegyék, amit az ember 
szeretne. E mögött mindig a démonizmus bújik meg. A keresz-
tény tanítás szerint pedig a démonok a sátán angyalai, segédei. 
Megkülönböztetünk fehér és fekete mágiát. Mindkettőben a 
sátán működik. A fekete mágia alkalmával a sátánt különféle 
praktikákkal (spiritiszta szeánsz) arra kérik, hogy tegyen rosszat 
valakivel. A fehér mágia olyan cselekvés, amely gyakorlatilag jó, 
csak a lelket teszi tönkre. Ilyen – többek között – a kézrátétellel 
való gyógyítás mindenféle okkult szertartások keretében.

 A tévhitekhez tartoznak még többek között a horosz-
kóp, a jövendölés, a jóslás mindenféle formája, reiki, agy-
kontroll…

A keresztény ember hisz a mindenható Istenben, rábízza 
magát, az Ő gondviselésében él, ezért nincs szüksége ilyen 
praktikákra. Persze tudjuk, hogy a hit Isten ajándéka. Az aján-
dékot pedig nem lehet kiérdemelni, megszerezni! Az ajándékot 

csak befogadni lehet, ezért a hit személyes döntés is. Persze az 
ajándék befogadását megnehezíti, hogy sokszor jó vastag kérget 
húzunk a szívünk köré. Ez a kéreg lehet a közöny, a fáradtság, a 
korszellem, a bűn… sok minden. Mindenkinek a maga dolga 
megfogalmazni, hogy mi az a kéreg, ami akadályozza abban, hogy 
a vallásossága egyre jobban átforduljon a hitbe.

XVI. Benedek pápa pedig a hitről szólva azt hangsú-
lyozza, hogy a hit esemény. Az esemény nem az, hogy én közelítek 
Isten felé, hanem Ő közelít felém. Az Isten Jézus Krisztusban sok-
kal nagyobb utat tett meg mifelénk, mint ahogyan mi araszol-
gatunk Isten felé. A hit tehát tudatos döntés amellett, hogy az 
Istent életem meghatározó részének tekintem. Ez a döntés az 
egész életemet átformálja, és az egész világképemet megadja. 
Nagyon nehéz a mai globalizált világban személyes Istenről be-
szélni és még nehezebb hinni Benne. A globalizáció nagy hiá-
nyossága az, hogy egységről beszél, mégis a relativizmust hirdeti 
(azt tartok igaznak, amit akarok). De ha nincs közös Atyánk, 
akkor hogyan lesz a másik ember a testvérem? Ha nincs Isten, 
akkor az egység nagyon kétes értékű! „Az Isten nélküli egységben 
inkább használjuk, mint szeretjük egymást.” – mondta Bíró László 
püspök atya.

Ahhoz, hogy a keresztény ember hite és istenkapcsolata 
megmaradjon ebben a modernnek mondott világban, nagyon 
fontos a szentségi élet: gyónás, áldozás, a Szentírás olvasása, a sze-
retet cselekedeteinek gyakorlása, a személyes imádság (nem csak a 
templomban!). „Fontos, hogy a hívő ember ne veszítse el a közösséget 
az Egyházával. Így egyesül újra a hit és a vallásosság. Ha elveszik az 
ember Egyházhoz való kapcsolata, akkor a hite nagyon manipulál-
ható lesz. A hit közösséget teremt, a közösség kultúrát hoz létre.” – 
hangsúlyozta a Szentatya. „Ha nem tudsz hinni, élj továbbra is úgy, 
mintha hinnél” – tanítja a Katekizmusunk. Ha a formát megtar-
tom, akkor könnyebb a tartalmat újra visszahozni. De ez nem 
lehet csupán automatikus, gépies valami. Istennek un. „minőségi 
időt” is kell adni (imában, szentmisében). Ha így élünk, akkor a 
hitünk – bár küzdelmek között, de – megerősödik. Ezt szeret-
nénk elérni a hit évében. Ezért az erős hitért nagyon sokat kell 
imádkozni és még többet gyakorolni az Isten- és emberek iránti 
szeretetet.

Templomunkban a Hit Évének ünnepélyes megnyi-
tása október 14-én, vasárnap a ½ 11-es szentmise keretében 
lesz. Minden hívő és kételkedő, hitében ingó testvéremet nagy 
szeretettel várom, hogy egymást megerősítsük a Jézus 
Krisztusban, az élő Istenben való hitben.

Palya János plébános

Ne gondoljuk, hogy csak régen lehetett találkozni Vele! És ne várjunk a 
holnapra, vagy a jövőre!
Aki csak holnap akar megjavulni, az ma rossz akar maradni.
Aki csak holnaptól kezdve szeretne igazat mondani, az ma még hazudni 
fog.
Aki csak holnaptól akarja szeretni embertársait, az ma gyűlöli őket. 
Aki csak holnaptól szeretne békét, az ma még háborút akar. 
Aki csak a holnapi naptól lesz becsületes, az ma még mindenkit becsap. 
Aki csak a következő naptól szeretne hinni, az ma még jól érzi magát a 
hitetlenségben.

De vajon lesz-e holnap mindenki számára? És aki megéri a 
holnapot, vajon nem tolja-e újra és újra tovább a megtérés idejét egy 
későbbi napra? Vajon meddig lehet halogatni a lelki megújulást? Vegyük 
komolyan az Úr szavait: ma jött el számunkra a megfelelő idő.

MA TALÁLKOZHATOK ISTENNEL

Forrás: A hit ezernyi csodája c. könyv 
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SPORT - LABDARÚGÁS

A Magyar Labdarúgó Szövetség SFPHP02-
0543/2012.számú határozatában jóváhagyta a Tura Vá-
rosi Sport Klub 2012/13. évre szóló sportfejlesztési 
programját, mely szerint az önrész biztosítása után a 
klub az alábbi jogcímeken jogosult társasági adóból 
történő támogatásra:

Személyi jellegű ráfordítás: 596.985.-Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás: 5.639.476.-Ft
Utánpótlás nevelési feladatok: 9.590.313.-Ft
Összesen: 15.826.774.-Ft

TAO PÁLYÁZAT

EZÚTON IS KÉRJÜK AZON TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKAT,
AMELYEK TÁRSASÁGI ADÓT FIZETNEK,

HOGY A JOGSZABÁLYI FELTÉTELEK MEGLÉTE MELLETT
ADÓJUK 70 %-VAL TÁMOGASSÁG EGYESÜLETÜNKET.

Elindultak az U-13 alatti korosztályok küzdelmei is. 
Szeptember 8-án Tápiószentmártonban, szeptember 29-én Mo-
noron vettek részt a gyerekek a Folyamat tornán. U-7-es ko-
rosztályunkat 4,5-6 éves gyerekek alkotják. 4 mérkőzésből még nem 
sikerült egyet sem nyerni, de a gólszerzés már sikerült.

Szeptember 22-én a Kókán megrendezett Bozsik tornán 
mérték össze tudásukat a kicsik. Mivel az apróságok is szép számmal 
sportolnak (16 fő), két csapattal neveztünk a tornára a ko-
rosztályban, de ahogy az lenni szokott így ősz táján - szombatra sokan 
megbetegedtek így 6 gyerek tudott szerepelni a két csapatban. Az ő 
játékrendszerük 3-3 ellen, kapus nélkül, tehát csere nélkül játszották 
le a 4-4 mérkőzést. (Tura1-Hévízgyörk, Kóka-Tura2, Tura1-Dány, 
Kóka-Tura1, Tura2-Hévizgyörk, Dány-Tura2, Tura2-Tura1) A 
hangos szülői bekiabálások az első mérkőzésen még zavarták a 
gyerekeket, de aztán belelendültek a játékba és a gólgyártásba.
A legtöbb gólt Bilisánczki
Bence, Sukaj Dominik és
Tóth Csaba lőtték.

Bükkábrány –Tura VSK  1-2
A csapat megszerezte első győzelmét a bajnokságban. Szoros 

meccsen egy góllal nyertek a Bükkábrány otthonában.
Nagy G.- Szabó Á., Tóth A., Tóth Tamás, Takács, Hegedűs A., Tatár 
(Tóth Tibor, 69.), Bognár Gy. (Pap T., 85.), Hetrovicz (Sipos, 60.), 
Less K., Kaszás. Edző: Sukaj Zsolt. Gólszerző: LessK.(35.,45.)
 – Egy jó első félidő után a másodikban visszaesett a teljesítményünk 
amit a Bükkábrány ki is használt, és a meccs végén azért kellett izgul-
nunk, nehogy kiegyenlítsen. Voltak helyzeteink, amiket nem használ-
tunk ki mégis megnyugodtunk vezetésünk tudatában. Egy védelmi hibát 
követő szerencsétlen öngólnak betudhatóan felhoztuk az ellenfelet. Biztos 
vagyok benne, hogy sok csapatnak fognak meg-lepetést okozni.
Tura VSK - Gyöngyösi AK-Ytong 0-0

Tura VSK: Nagy G. - Szabó Á., Tóth Tamás, Takács (Molnár 
M., 62.), Hegedűs, Tatár, Bognár, Sipos (Kovács P., 46.), Hetrovicz 
(Kaszás, 70.), LessK.
-Ellentétes félidők után a gólszerzés most sem sikerült.
Felsőtárkány SC - Tura VSK 1-0 (1-0)

Tura VSK: Nagy G. - Szilágyi, Sukaj, Tóth T., Szabó, Sipos 
(Hegedűs A., 75.), Bognár, Tatár, Takács, Pap T. (Boros, 72.), Less. 
- Az őszi idényben most játszottunk a legjobban, már amennyire ját-
szani lehet egy labdarúgópályának nem nevezhető területen. Egységesek, 
szervezettek voltunk. Az első félidőben egy támadó szabálytalanság után, 
amit a játékvezető tovább engedett, gólt kaptunk és ez sajnos eldöntötte a 
3 pont sorsát.
Tura VSK - MTK II. 1-2 (1-1)

Tura VSK: Nagy G. - Szilágyi, Sukaj, Hegedűs A., Szabó Á., 
Bo-ros (Sipos M., 62.), Bognár, Tatár (Tóth Tamás, 80.), Takács, Pap 
(Csépe, 68.), LessK.  Gólszerző: LessK.
-Kezd magára találni a csapat, sokkal jobban játszottunk, mint eddig. 
Az első félidőben hátrányba kerültünk, de egyenlíteni tudtunk. A máso-
dik félidőben domináltunk, mégis mi kaptuk a gólt, de lehetőségeinket 
már nem tudtuk kihasználni. Megérdemelt volna a csapat legalább egy 
döntetlent.
Maglódi TC - Tura VSK  4-2 (0-1)

Tura VSK: Nagy G. - Szabó Á., Szilágyi, Sukaj, Takács T., 
Tóth Tamás, Hegedűs A., Bognár, Tatár (Csépe, 74.), Sipos (Boros, 
80.), Less K.  Gólszerző. Less K. (32., 63.)
- Fordulatokban gazdag mérkőzésen a 32. percben szereztünk vezetést: 
Takács indította Less Krisztiánt és a turai gólfelelős nem hibázott. A féli-
dő hajrájában akár növelhettük is volna az előnyünket, de a játékvezető 
rosszul alkalmazta az előnyszabályt, ezzel ígéretes akciót akasztott meg. 
Fordulás után a Maglód negyed óra múlva egyenlített, majd három perc 
múlva Bognár pontos labdájával kilépő Less Krisztián ismét előnyhöz 
juttatta csapatunkat. Nem sokáig késlekedett a maglódiak válasza sem. 
A rutinos Weisz harcolt ki egy adható kategóriába tartozó büntetőt, 
majd ő maga értékesítette. Nagy G. rajta volt a labdán, de hárítania 
nem sikerült. Pár perc múlva pedig már a hazaiak vezettek Lovrencsics 
révén. A turai csapat mindent megpróbált az egyenlítés érdekében: Less és 
Sipos is ziccerben rontott, végül a hajrában a megfogyatkozott vendé-
geknek az első gólt szerző Jakab megadta a kegyelemdöfést is.

NBIII.

Szeptember 2. hetében elkezdődtek az U-17-es korosztály 
Pest megyei küzdelmei is. A nyáron újjáalakult csapatban sok 
játékos élete első bajnokiján esett túl, mivel nem voltak még 
igazolt játékosok. Becsületes, kemény munkával dolgoznak a 
siker érdekében, amely reméljük hamarosan eljön számukra.

U-17

U-7

U-9

U-17-es csapatunk Pap Tamás edzővel

U-13-as csapatunk

Folyamat Torna 1. forduló - 
Tápiószentmárton, 2012.09.08.
Tura A - Tápiószentmárton 3-1 
Gól: Tóth M. Tamás 2, Gólya Á-

dám, Tura A - Nagykáta 0-0, Tura B - Nagykáta 0-3, Tura B - Tápió-
szentmárton 0-7 Jók: Tóth M. Tamás, Sallai Gergely, Dolányi Csaba
Folyamat Torna 2. forduló - Tura,2012.09.29.
Tura A - Tápiószecső 3-1 Gól: Gólya Ádám 2, Sallai Gergely , Tura A 
- Szentmártonkáta 14-0 Gól: Gólya Ádám 6, Sallai Gergely 3, Tóth 
M. Tamás 2, Dolányi Csaba 2, Gólya Balázs,  Tura B - Szentmárton-
káta 3-3 Gól: Sima Dominik 2, Hajdú Tamás, Tura B - Tápiószecső 
2-1 Gól: Bilisánczki Márk, Horváth Péter. Jók: Szilágyi, Dolányi, 
Szabó, Gólya B., Tóth, Gólya Á., Sallai, Sima, Bilisánczki.
BOZSIK Torna 1. forduló - Kóka, 2012.09.22.
Tura U11 - Dány 2-1 Gól: Tóth M. Tamás, Dolányi Csaba, Tura U11 
- Kóka 5-1.  Gól: Gólya Balázs 3, Tóth M. Tamás, Dolányi Csaba 
Tura U10 - Kóka 3-0 Gól: Gólya Ádám 2, Horváth Péter, Tura U10 - 
Dány 5-0 Gól: Gólya Ádám 4, Tóth Zsolt, Tura U11 - Tura U10 1-4 
Gól: Tóth M. Tamás ill. Tóth Zsolt 2, Hajdú Tamás, Gólya Ádám. A 
csapat legjobbja: U11 Tóth M. Tamás, U10 Gólya Ádám
I.Szüreti Torna - Úri, 2012. 09.16. - Bronzérem 
Tura - Cegléd 1-1 Gól: Tóth M. Tamás, Tura - 
Testvériség 5-1 Gól: Gólya Balázs 2, Tóth M. Ta-
más, Sima Dominik, Sallai Gergely, Tura - Úri 6-
0 Gól: Gólya Balázs 3, Dolányi Csaba, Sallai 
Gergely, 1 öngól. Tura - Tápiószecső 0-1, Tura - 
Ceglédbercel 4-0 Gól: Dolányi Csaba, Szabó 
Norbert, Sallai Gergely. A torna végeredménye: 
1. Cegléd, 2. Tápiószecső, 3.Tura, 4.Úri, 
5.Ceglédbercel, 6.Testvériség. A csapat legjobbja 
címet Dolányi Csaba kapta.

Szeptember eljöttével nem csak az iskola kezdődött meg a gye-
rekeknek, hanem a foci bajnokságok új idénye is. Az „újonc” 
U13-as csapatunknak 12 csapattal ¾ pályás bajnokság indult, 
őszi-tavaszi rendszerben. Az U9 és U11-es korosztálynak a 3 
őszi BOZSIK torna és a Folyamat Torna 4 fordulója adja a fő 
programot. Ez utóbbi két korosztályban, a nagy létszám miatt, 
minden alkalommal 2-2 csapatot szerepeltetünk, de a bajnok-
ságokba csak az „A” csapatok eredményei számítanak bele. Fon-
tos szempont, hogy mindenki sok játéklehetőséghez jusson. 

Folyamat Torna 1. forduló 
Tura,2012.09.01.
Tura A - Monor 2-1 Gól:
Újvári Lajos 2, Tura A - Nagy-
káta 0-0, Tura A - Tura B 6-0 Gól: Újvári Lajos 3, Sára Péter 2, Bara-
nyi Richárd, Tura B - Monor 2-4, Tura B - Nagykáta 0-7 Jók: Sára 
Péter, Újvári Lajos
Folyamat Torna 2. forduló – Tura, 2012.09.16.
Tura A - Szentmártonkáta 2-0 Gól: Újvári Lajos 2, Tura A - Tura B 3-
2 Gól: Morvai Máté, Sima Levente, Ancsa Botond illetve Sára Péter 
2, Tura B - Szentmártonkáta 1-1 Gól: Szilágyi Ákos. Jók: Sára Péter, 
Újvári Lajos
Folyamat Torna 3. forduló - Úri, 2012. 10.06.
Tura A - Úri 2-0 Gól:Ancsa Botond, Sára Péter, Tura A - Tápiószent-
márton 1-2 Gól: Vágány Benedek, Tura B - Tápiószentmárton 1-4 
Gól: Sima Levente, Tura B - Úri 0-2, Tura - Tura 7-3 Gól: Szél Viktor 
3, Sára Péter, Ancsa Botond, Kis Kornél, Győri Dominik illetve Új-
vári Lajos, Morvai Máté, Barsi Mihály Jók: Sára Péter, Vágány Be-
nedek
BOZSIK Torna 1. forduló - Kóka, 2012,09.22.
Tura U9 - Dány 3-1, Gól:Újvári Lajos 2, Nagy Kristóf, Tura U9 - Kó-
ka 0-1,  Tura U9 - Tura U8 2-0 Gól: Morvai Máté, Baranyi Richárd, 
Tura U9 - Dány 4-1 Gól: Újvári Lajos 3, Vágány Benedek, Tura U8 - 
Kóka 1-3 Gól: Kis Kornél, Tura U8 - Dány 0-3, Tura U8 - Kóka 1-5 
Gól: Ancsa Botond. A csapat legjobbja: U9 Újvári Lajos, U8 Kis 
Kornél

U7 - Bozsik torna

Cikk és fotók: U7, U17, NBIII: Horák Mária U9-11-13: Tóth M. Imre

U-11 

U-13
Három fordulóra került sor szeptemberben. Az 1. fordulóban maga-
biztosan győztünk Aszód csapata ellen, amit két olyan 1-1-es döntet-
len követett, amelyeknél mi álltunk közelebb a győzelemhez. Az ok-
tóberi első meccsünk igazi erőfelmérő volt, hisz a bajnokság legna-
gyobb esélyese látogatott hozzánk, de veretlenek maradtunk. 
Tura - Aszód 5-0 (3-0) Gól: Szabó Bence 2, Baranyi László, Kakucska 

Kevin, Kiszely Tibor
Gödöllő - Tura 1-1 (0-0) 
Gól: Szabó Bence
Pécel - Tura 1-1 (1-1) 
Gól: Szabó Bence
Tura - Mogyoród 2-2 (0-
0) Gól: Szénási Gergő, 
Gólya Ádám

U-11-es csapatunk

A TURAI HÍRLAP július-augusztusi számában öröm-
mel olvastam, hogy a 2012. júliusától folytatódik a labdarúgó 
élet Turán (bár a folytatásnak érdekes előzményei voltak). Ezzel  
személyes érintettségem kapcsán egyébként is tisztában vol-
tam, hisz kőkeményen dolgoztam azon, hogy a klub szerepel-
hessen az új bajnoki évben. Engem leginkább az a mondat 
töltött el izgalommal, amelyben egy új, ütőképes vezetőség 
összehozásáról esett szó.

Egy hónappal később, a TURAI HÍRLAP szeptemberi 
számának olvasásakor örömmel konstatáltam, hogy  megala-
kult az új vezetőség (nagyságrendileg ez augusztus közepe táján 
történt), ami alapvetően négy tagból áll, név szerint felso-
rolva.Ezt olvasva megdöbbentem. 17 év sportvezetés után illő 
lett volna szólni, hogy nincs ránk szükség s akkor még mindig 
nem beszéltem a törvényi háttérről. Illő lett volna megköszön-
ni a ((volt)) vezetőségi tagoknak- Zimányi Zsolt, Pászti Attila, 
Drégeli Miklós, Lajtos János - azt a munkát, amit a maguk le-
hetősége szerint a klubért tudtak tenni. Úgy vélem (gyér újsá-
gírói tudásomra hivatkozva), hogy egy település hírlapjának 
hírei, tudósításai, cikkei legyenek hitelesek, valóságot tükrö-
zőek (legfőképpen olyan szerzőtől, aki köztünk él) és ne bulvár-
sajtó szintű féligazságokat vagy valótlanságokat tartalmaz-
zanak.

Mindezek ellenére én mégis örültem, hogy végre mások 
is tenni akarnak és vártam a segítséget az új vezetéstől, vártam, 
hogy átveszik a munkát.. Most október első hete van, bőven 
folynak a különböző bajnokságok, de azt kell mondanom, 
hogy az új vezetőség tagjaival sportmunka kapcsán még mindig 
nem sikerült összetalálkoznom, pedig tudják hol találnak 
minket.. A hét minden napjára jut gyerek vagy felnőtt edzés. 
Tessék kijönni - érdemes ! Nem elég megalakulni, tenni is kell.

REAKCIÓ
(Jövőre veletek ugyanitt…? Megalakult az új vezetőség)

Horák Mária

2012. október 13-án
(szombaton) 10 órától

Turán kerül megrendezésre
a Bozsik torna 2. fordulója

az U-7, U-9 és U-11 korosztályok számára. 
Minden érdeklődőt és szurkolót szeretettel várunk !
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SPORT - LABDARÚGÁS

A Magyar Labdarúgó Szövetség SFPHP02-
0543/2012.számú határozatában jóváhagyta a Tura Vá-
rosi Sport Klub 2012/13. évre szóló sportfejlesztési 
programját, mely szerint az önrész biztosítása után a 
klub az alábbi jogcímeken jogosult társasági adóból 
történő támogatásra:

Személyi jellegű ráfordítás: 596.985.-Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás: 5.639.476.-Ft
Utánpótlás nevelési feladatok: 9.590.313.-Ft
Összesen: 15.826.774.-Ft

TAO PÁLYÁZAT

EZÚTON IS KÉRJÜK AZON TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKAT,
AMELYEK TÁRSASÁGI ADÓT FIZETNEK,

HOGY A JOGSZABÁLYI FELTÉTELEK MEGLÉTE MELLETT
ADÓJUK 70 %-VAL TÁMOGASSÁG EGYESÜLETÜNKET.

Elindultak az U-13 alatti korosztályok küzdelmei is. 
Szeptember 8-án Tápiószentmártonban, szeptember 29-én Mo-
noron vettek részt a gyerekek a Folyamat tornán. U-7-es ko-
rosztályunkat 4,5-6 éves gyerekek alkotják. 4 mérkőzésből még nem 
sikerült egyet sem nyerni, de a gólszerzés már sikerült.

Szeptember 22-én a Kókán megrendezett Bozsik tornán 
mérték össze tudásukat a kicsik. Mivel az apróságok is szép számmal 
sportolnak (16 fő), két csapattal neveztünk a tornára a ko-
rosztályban, de ahogy az lenni szokott így ősz táján - szombatra sokan 
megbetegedtek így 6 gyerek tudott szerepelni a két csapatban. Az ő 
játékrendszerük 3-3 ellen, kapus nélkül, tehát csere nélkül játszották 
le a 4-4 mérkőzést. (Tura1-Hévízgyörk, Kóka-Tura2, Tura1-Dány, 
Kóka-Tura1, Tura2-Hévizgyörk, Dány-Tura2, Tura2-Tura1) A 
hangos szülői bekiabálások az első mérkőzésen még zavarták a 
gyerekeket, de aztán belelendültek a játékba és a gólgyártásba.
A legtöbb gólt Bilisánczki
Bence, Sukaj Dominik és
Tóth Csaba lőtték.

Bükkábrány –Tura VSK  1-2
A csapat megszerezte első győzelmét a bajnokságban. Szoros 

meccsen egy góllal nyertek a Bükkábrány otthonában.
Nagy G.- Szabó Á., Tóth A., Tóth Tamás, Takács, Hegedűs A., Tatár 
(Tóth Tibor, 69.), Bognár Gy. (Pap T., 85.), Hetrovicz (Sipos, 60.), 
Less K., Kaszás. Edző: Sukaj Zsolt. Gólszerző: LessK.(35.,45.)
 – Egy jó első félidő után a másodikban visszaesett a teljesítményünk 
amit a Bükkábrány ki is használt, és a meccs végén azért kellett izgul-
nunk, nehogy kiegyenlítsen. Voltak helyzeteink, amiket nem használ-
tunk ki mégis megnyugodtunk vezetésünk tudatában. Egy védelmi hibát 
követő szerencsétlen öngólnak betudhatóan felhoztuk az ellenfelet. Biztos 
vagyok benne, hogy sok csapatnak fognak meg-lepetést okozni.
Tura VSK - Gyöngyösi AK-Ytong 0-0

Tura VSK: Nagy G. - Szabó Á., Tóth Tamás, Takács (Molnár 
M., 62.), Hegedűs, Tatár, Bognár, Sipos (Kovács P., 46.), Hetrovicz 
(Kaszás, 70.), LessK.
-Ellentétes félidők után a gólszerzés most sem sikerült.
Felsőtárkány SC - Tura VSK 1-0 (1-0)

Tura VSK: Nagy G. - Szilágyi, Sukaj, Tóth T., Szabó, Sipos 
(Hegedűs A., 75.), Bognár, Tatár, Takács, Pap T. (Boros, 72.), Less. 
- Az őszi idényben most játszottunk a legjobban, már amennyire ját-
szani lehet egy labdarúgópályának nem nevezhető területen. Egységesek, 
szervezettek voltunk. Az első félidőben egy támadó szabálytalanság után, 
amit a játékvezető tovább engedett, gólt kaptunk és ez sajnos eldöntötte a 
3 pont sorsát.
Tura VSK - MTK II. 1-2 (1-1)

Tura VSK: Nagy G. - Szilágyi, Sukaj, Hegedűs A., Szabó Á., 
Bo-ros (Sipos M., 62.), Bognár, Tatár (Tóth Tamás, 80.), Takács, Pap 
(Csépe, 68.), LessK.  Gólszerző: LessK.
-Kezd magára találni a csapat, sokkal jobban játszottunk, mint eddig. 
Az első félidőben hátrányba kerültünk, de egyenlíteni tudtunk. A máso-
dik félidőben domináltunk, mégis mi kaptuk a gólt, de lehetőségeinket 
már nem tudtuk kihasználni. Megérdemelt volna a csapat legalább egy 
döntetlent.
Maglódi TC - Tura VSK  4-2 (0-1)

Tura VSK: Nagy G. - Szabó Á., Szilágyi, Sukaj, Takács T., 
Tóth Tamás, Hegedűs A., Bognár, Tatár (Csépe, 74.), Sipos (Boros, 
80.), Less K.  Gólszerző. Less K. (32., 63.)
- Fordulatokban gazdag mérkőzésen a 32. percben szereztünk vezetést: 
Takács indította Less Krisztiánt és a turai gólfelelős nem hibázott. A féli-
dő hajrájában akár növelhettük is volna az előnyünket, de a játékvezető 
rosszul alkalmazta az előnyszabályt, ezzel ígéretes akciót akasztott meg. 
Fordulás után a Maglód negyed óra múlva egyenlített, majd három perc 
múlva Bognár pontos labdájával kilépő Less Krisztián ismét előnyhöz 
juttatta csapatunkat. Nem sokáig késlekedett a maglódiak válasza sem. 
A rutinos Weisz harcolt ki egy adható kategóriába tartozó büntetőt, 
majd ő maga értékesítette. Nagy G. rajta volt a labdán, de hárítania 
nem sikerült. Pár perc múlva pedig már a hazaiak vezettek Lovrencsics 
révén. A turai csapat mindent megpróbált az egyenlítés érdekében: Less és 
Sipos is ziccerben rontott, végül a hajrában a megfogyatkozott vendé-
geknek az első gólt szerző Jakab megadta a kegyelemdöfést is.

NBIII.

Szeptember 2. hetében elkezdődtek az U-17-es korosztály 
Pest megyei küzdelmei is. A nyáron újjáalakult csapatban sok 
játékos élete első bajnokiján esett túl, mivel nem voltak még 
igazolt játékosok. Becsületes, kemény munkával dolgoznak a 
siker érdekében, amely reméljük hamarosan eljön számukra.

U-17

U-7

U-9

U-17-es csapatunk Pap Tamás edzővel

U-13-as csapatunk

Folyamat Torna 1. forduló - 
Tápiószentmárton, 2012.09.08.
Tura A - Tápiószentmárton 3-1 
Gól: Tóth M. Tamás 2, Gólya Á-

dám, Tura A - Nagykáta 0-0, Tura B - Nagykáta 0-3, Tura B - Tápió-
szentmárton 0-7 Jók: Tóth M. Tamás, Sallai Gergely, Dolányi Csaba
Folyamat Torna 2. forduló - Tura,2012.09.29.
Tura A - Tápiószecső 3-1 Gól: Gólya Ádám 2, Sallai Gergely , Tura A 
- Szentmártonkáta 14-0 Gól: Gólya Ádám 6, Sallai Gergely 3, Tóth 
M. Tamás 2, Dolányi Csaba 2, Gólya Balázs,  Tura B - Szentmárton-
káta 3-3 Gól: Sima Dominik 2, Hajdú Tamás, Tura B - Tápiószecső 
2-1 Gól: Bilisánczki Márk, Horváth Péter. Jók: Szilágyi, Dolányi, 
Szabó, Gólya B., Tóth, Gólya Á., Sallai, Sima, Bilisánczki.
BOZSIK Torna 1. forduló - Kóka, 2012.09.22.
Tura U11 - Dány 2-1 Gól: Tóth M. Tamás, Dolányi Csaba, Tura U11 
- Kóka 5-1.  Gól: Gólya Balázs 3, Tóth M. Tamás, Dolányi Csaba 
Tura U10 - Kóka 3-0 Gól: Gólya Ádám 2, Horváth Péter, Tura U10 - 
Dány 5-0 Gól: Gólya Ádám 4, Tóth Zsolt, Tura U11 - Tura U10 1-4 
Gól: Tóth M. Tamás ill. Tóth Zsolt 2, Hajdú Tamás, Gólya Ádám. A 
csapat legjobbja: U11 Tóth M. Tamás, U10 Gólya Ádám
I.Szüreti Torna - Úri, 2012. 09.16. - Bronzérem 
Tura - Cegléd 1-1 Gól: Tóth M. Tamás, Tura - 
Testvériség 5-1 Gól: Gólya Balázs 2, Tóth M. Ta-
más, Sima Dominik, Sallai Gergely, Tura - Úri 6-
0 Gól: Gólya Balázs 3, Dolányi Csaba, Sallai 
Gergely, 1 öngól. Tura - Tápiószecső 0-1, Tura - 
Ceglédbercel 4-0 Gól: Dolányi Csaba, Szabó 
Norbert, Sallai Gergely. A torna végeredménye: 
1. Cegléd, 2. Tápiószecső, 3.Tura, 4.Úri, 
5.Ceglédbercel, 6.Testvériség. A csapat legjobbja 
címet Dolányi Csaba kapta.

Szeptember eljöttével nem csak az iskola kezdődött meg a gye-
rekeknek, hanem a foci bajnokságok új idénye is. Az „újonc” 
U13-as csapatunknak 12 csapattal ¾ pályás bajnokság indult, 
őszi-tavaszi rendszerben. Az U9 és U11-es korosztálynak a 3 
őszi BOZSIK torna és a Folyamat Torna 4 fordulója adja a fő 
programot. Ez utóbbi két korosztályban, a nagy létszám miatt, 
minden alkalommal 2-2 csapatot szerepeltetünk, de a bajnok-
ságokba csak az „A” csapatok eredményei számítanak bele. Fon-
tos szempont, hogy mindenki sok játéklehetőséghez jusson. 

Folyamat Torna 1. forduló 
Tura,2012.09.01.
Tura A - Monor 2-1 Gól:
Újvári Lajos 2, Tura A - Nagy-
káta 0-0, Tura A - Tura B 6-0 Gól: Újvári Lajos 3, Sára Péter 2, Bara-
nyi Richárd, Tura B - Monor 2-4, Tura B - Nagykáta 0-7 Jók: Sára 
Péter, Újvári Lajos
Folyamat Torna 2. forduló – Tura, 2012.09.16.
Tura A - Szentmártonkáta 2-0 Gól: Újvári Lajos 2, Tura A - Tura B 3-
2 Gól: Morvai Máté, Sima Levente, Ancsa Botond illetve Sára Péter 
2, Tura B - Szentmártonkáta 1-1 Gól: Szilágyi Ákos. Jók: Sára Péter, 
Újvári Lajos
Folyamat Torna 3. forduló - Úri, 2012. 10.06.
Tura A - Úri 2-0 Gól:Ancsa Botond, Sára Péter, Tura A - Tápiószent-
márton 1-2 Gól: Vágány Benedek, Tura B - Tápiószentmárton 1-4 
Gól: Sima Levente, Tura B - Úri 0-2, Tura - Tura 7-3 Gól: Szél Viktor 
3, Sára Péter, Ancsa Botond, Kis Kornél, Győri Dominik illetve Új-
vári Lajos, Morvai Máté, Barsi Mihály Jók: Sára Péter, Vágány Be-
nedek
BOZSIK Torna 1. forduló - Kóka, 2012,09.22.
Tura U9 - Dány 3-1, Gól:Újvári Lajos 2, Nagy Kristóf, Tura U9 - Kó-
ka 0-1,  Tura U9 - Tura U8 2-0 Gól: Morvai Máté, Baranyi Richárd, 
Tura U9 - Dány 4-1 Gól: Újvári Lajos 3, Vágány Benedek, Tura U8 - 
Kóka 1-3 Gól: Kis Kornél, Tura U8 - Dány 0-3, Tura U8 - Kóka 1-5 
Gól: Ancsa Botond. A csapat legjobbja: U9 Újvári Lajos, U8 Kis 
Kornél

U7 - Bozsik torna

Cikk és fotók: U7, U17, NBIII: Horák Mária U9-11-13: Tóth M. Imre

U-11 

U-13
Három fordulóra került sor szeptemberben. Az 1. fordulóban maga-
biztosan győztünk Aszód csapata ellen, amit két olyan 1-1-es döntet-
len követett, amelyeknél mi álltunk közelebb a győzelemhez. Az ok-
tóberi első meccsünk igazi erőfelmérő volt, hisz a bajnokság legna-
gyobb esélyese látogatott hozzánk, de veretlenek maradtunk. 
Tura - Aszód 5-0 (3-0) Gól: Szabó Bence 2, Baranyi László, Kakucska 

Kevin, Kiszely Tibor
Gödöllő - Tura 1-1 (0-0) 
Gól: Szabó Bence
Pécel - Tura 1-1 (1-1) 
Gól: Szabó Bence
Tura - Mogyoród 2-2 (0-
0) Gól: Szénási Gergő, 
Gólya Ádám

U-11-es csapatunk

A TURAI HÍRLAP július-augusztusi számában öröm-
mel olvastam, hogy a 2012. júliusától folytatódik a labdarúgó 
élet Turán (bár a folytatásnak érdekes előzményei voltak). Ezzel  
személyes érintettségem kapcsán egyébként is tisztában vol-
tam, hisz kőkeményen dolgoztam azon, hogy a klub szerepel-
hessen az új bajnoki évben. Engem leginkább az a mondat 
töltött el izgalommal, amelyben egy új, ütőképes vezetőség 
összehozásáról esett szó.

Egy hónappal később, a TURAI HÍRLAP szeptemberi 
számának olvasásakor örömmel konstatáltam, hogy  megala-
kult az új vezetőség (nagyságrendileg ez augusztus közepe táján 
történt), ami alapvetően négy tagból áll, név szerint felso-
rolva.Ezt olvasva megdöbbentem. 17 év sportvezetés után illő 
lett volna szólni, hogy nincs ránk szükség s akkor még mindig 
nem beszéltem a törvényi háttérről. Illő lett volna megköszön-
ni a ((volt)) vezetőségi tagoknak- Zimányi Zsolt, Pászti Attila, 
Drégeli Miklós, Lajtos János - azt a munkát, amit a maguk le-
hetősége szerint a klubért tudtak tenni. Úgy vélem (gyér újsá-
gírói tudásomra hivatkozva), hogy egy település hírlapjának 
hírei, tudósításai, cikkei legyenek hitelesek, valóságot tükrö-
zőek (legfőképpen olyan szerzőtől, aki köztünk él) és ne bulvár-
sajtó szintű féligazságokat vagy valótlanságokat tartalmaz-
zanak.

Mindezek ellenére én mégis örültem, hogy végre mások 
is tenni akarnak és vártam a segítséget az új vezetéstől, vártam, 
hogy átveszik a munkát.. Most október első hete van, bőven 
folynak a különböző bajnokságok, de azt kell mondanom, 
hogy az új vezetőség tagjaival sportmunka kapcsán még mindig 
nem sikerült összetalálkoznom, pedig tudják hol találnak 
minket.. A hét minden napjára jut gyerek vagy felnőtt edzés. 
Tessék kijönni - érdemes ! Nem elég megalakulni, tenni is kell.

REAKCIÓ
(Jövőre veletek ugyanitt…? Megalakult az új vezetőség)

Horák Mária

2012. október 13-án
(szombaton) 10 órától

Turán kerül megrendezésre
a Bozsik torna 2. fordulója

az U-7, U-9 és U-11 korosztályok számára. 
Minden érdeklődőt és szurkolót szeretettel várunk !
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Lendvai Mártonné

TESTI - LELKI EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS

Szeretettel várjuk régi és új olvasóinkat! Cím: Bartók tér 3., Tel: (28)580-530 Nyitva: H 13-18, K 9-12, 13-18, Cs 9-12, 13-18, P 13-18, Szo 9-12.

KÖNYVSAROK - A VÁROSI KÖNYVTÁR AJÁNLÓJA

Nátha és Influenza
ELŐSZÓ

Lelki egészség: Önzetlen segítés. Ha odafordulunk a 
másikhoz, segítséget adunk és kapunk. Kölcsönösen egymásra va-
gyunk utalva - ez véd a megsemmisüléstől. A segítségnyújtás a 
segítőnek is öröm. Szeretjük és tiszteljük a másikat, teszünk érte 
valamit. Neki boldogság, nekünk jó érzésű elégtétel. De csak a 
szívből jövő, ellenszolgáltatás nélküli adni tudás értékes. Adjunk 
hát magunkból, mert az embert csak szeretve lehet jobbá tenni.

TESTI EGSZSÉG:  A NÁTHA ÉS INFLUENZA
Jön a nyirkos hideg évszak, már most meg kell kezdeni a védekezést 
Legjobb a bajt megelőzni.
NÁTHA:
A nátha vírus okozza, kezdetben kaparó érzés a torokban, csípő 
viszkető érzés a orrban. Az orr nyálkahártya megduzzad, váladékot 
termel. Híg vízszerű orrfolyás jellemzi. Enyhe torokfájás, az orr 
eldugul, didergünk, levertek leszünk, láztalanul. Az orr váladékkal 
próbálja eltávolítani a „hívatlan” vendéget. Se nem kapunk levegőt, 
sem a váladék nem tud távozni. Így a kórokozók optimálisan 
szaporodva támadhatják a szervezetet. Közben tüsszögünk, 
könnyezünk, fáj a fejünk. ANTIBIOTIKUM TILOS! (Csak ha 
felülfertőződünk baktériummal, akkor használ.)
Kezelés:
• ágynyugalom, sós vizes gargalizálás segít (nem lenyelni!)
• inhaláljunk (kamilla, eukaliptusz, menta stb.)
• sós Salvusos orrcsepp mossa az orrnyálkahártyát
• párásítsunk a szobában
• gyakran mossunk kezet

INFLUENZA:
Influenzavírus okozza. Szürke nyál-
kás időszak betegsége. Elnevezése az 
olasz „influensa di freddo” (hideg 
hatása) szóból ered. A nyirkos idő-
ben „éledő” vírus ellen ANTIBIO-
TIKUM felesleges. (Csak akkor cél-
szerű antibiotikum kúra, ha ezt is 
baktérium fertőzi felül!)

Tünetei:  Nagyon hasonlóak a nátháéhoz.
• Hirtelen fellépő magas láz (38,5°C feletti)
• végtag és izomfájdalom
• fejfájás, erőtlenség
• száraz köhögés először vízszerű, majd besűrűsödő orrváladék
• szemégés, fényérzékenység
Megelőzés:
 védőoltás (kinek-kinek meggyőződése szerint), vannak munká-
juk során potenciálisan veszélyeztetettek (krónikus betegek, idősek, 
eü. dolgozók stb.), a vírus nagy átalakuló képessége miatt évente 
ismételni kell
 nagy dózisú C vitamin szedése természetes C vitamin forrá-
sokból (hideg vízben áztatott csipkebogyó tea, savanyú káposzta, 
citrom, narancs, paprika stb.) – késő már akkor szedni ha meg-
betegedtünk
 gyakori kézmosás, orrfúvás, tüsszentés után
 réteges öltözködés, a hideg láb is veszélyforrás
 párásítsunk: pl. vizes törülköző a radiátorra, párologtató edény
 orron át légzés, mert az orr felmelegíti és szűri is a levegőt
Vigyázzunk a baktériumos felülfertőződéskor, mert szövőd-
mények alakulhatnak ki (tüdő, arcüreg, középfül, hörghurut 
mellhártya gyulladás stb.). Nos ekkor kell az orvos által elrendelt 
antibiotikum kúra! (hasznos ha az antibiotikumot tejsavakkal együtt 
fogyasztjuk pl. joghurt)

Az én családom – egész héten – naponta 3 nyers cékla-
répából, 3 almából és 2 narancsból álló hidegen facsart „vérszerűen” 
vörös (antocián) tartalmú levet fogyaszott. A cékla vörös színe maga 
a gyógyszer, az alma és a narancs elveszi a „marharépa” ízt, és rengeteg 
C vitamint is tartalmaz + antioxidánst. 3 nagy láda cékla fogyott 
egész télen és senki sem volt beteg.

Ha pedig mégis valaki megfázik, akkor Salvus sós vízzel 
inhaláltunk. Ehhez tartozó inhaláló gépet bárhol be lehet szerezni. 
Ez a természetes sóoldatós inhalálás a második csoda, mivel tisztítja a 
légutakat, nyákoldó hatású, így kipucolja a légutakat, és kiüríti az 
eldugult orrot, plussz vele együtt pedig a kórokozókat is.

Jó szívvel ajánlom mindenkinek!

Lakatos István: Dobozváros

A Dobozváros mese 
egy mai kisfiúról, aki 
igazi hősként segít 
megmenteni a világot. 
A tíz év feletti gyere-
keknek szól Lakatos 
István első mese-
regénye. A szerző ed-
dig „csak” sikeres  kép-

regényeket készített, első regényével pedig 
rögtön elnyerte az „Év Gyermekkönyve 
2011” díjat. Találunk itt „Harry Potte-
res”utalásokat, népmesei elemeket, ren-
geteg fantáziát, humort, kalandot és egy 
csodaszép történetet. Felnőttként is él-
veztem minden pillanatát, szívből ajánlom 
olvasásra  mindenkinek Zalán és Székláb 
történetét!

(S.M.)

David Nicholls: A nagy kvízválasztó

Brian hatalmas remé-
nyekkel vág neki egye-
temi tanulmányainak. 
Tele álmokkal, vágyak-
kal és nagy tervekkel: Ő 
lesz az évfolyam leg-
menőbb diákja, a lá-
nyok körülrajongott bál-
ványa és bekerül az 
egyetemi kvízcsapat-

ba, korán elvesztett édesapja emlékére. Az 
elképzelés szép, de nem is olyan egyszerű 
megvalósítani, ha az ember fia gátlásos és 
külső adottságok terén is jelentős kihívá-
sokkal küszködik. A csetlő-botló, mindig 
rosszkor megszólaló és rosszat mondó fő-
hős minden esendősége ellenére is igazán 
szerethető figura. Amikor beleszeret az év-
folyam legnépszerűbb lányába, az élete 
tovább bonyolódik.                             (L.K.)

Rosamund Lupton: Drága Tess!

Beatrice egy perc gon-
dolkodás nélkül hátra-
hagyja mindenki által iri-
gyelt életét, amikor egy 
váratlan telefonhívásból 
megtudja, hogy imádott 
testvére eltűnt. Bár 
mindent megtesz, hogy 
megtalálja, már későn 
érkezik. A rendőrség ön-

gyilkosságként zárja le az ügyet, de a lány 
nem nyugszik bele. Minél mélyebbre ás 
húga múltjában, annál több elhallgatott tit-
kot talál. Sem családja, sem a rendőrség 
nem hisz a gyilkosságban, ő mégis kitar-
tóan nyomoz egy lelkiismeretes ügyvéd 
segítségével. Házasságtörés, eltitkolt ter-
hesség és egy titkos genetikai kísérlet 
nyomára bukkanva a lány élete is ve-
szélybe kerül.                                     (L.K.)

Peter Orban:
A családfelállítás tankönyve

A családfelállítás techni-
kája a családterápiás 
módszerek, a pszichoa-
nalízis, valamint a tran-
zakció-analízis alapjain 
nyugszik, felismerését 
Bert Hellinger nevéhez 
kötik. Peter Orban köny-
ve a módszerrel kapcso-

latos ismereteket rendszerezve, érthetően 
és könnyen megjegyezhetően foglalja 
össze. A család a társadalom  legfontosabb 
egysége, de egyúttal sok öröm és bánat 
forrása. A könyv szerzője részletesen e-
lemzi családleképzés módszerét, bemu-
tatja, hogyan oldhatók fel a kóros minták és 
hogyan állítható helyre a szeretet, és a 
harmonikus életmód.

(S.M.)

Érdekes jelenségre szeretném felhívni a figyelmet a Hogy lehet az, hogy a futballnak „megszavazott” (nem kis) 
helyi sportok finanszírozását illetően, mert végre el kellene összeget nem azok az edzők kapják meg, akik utánpótlás-
dönteni, hogy például a helyi labdarúgás illetékesei megen- nevelésben gondolkodnak, mintegy hangsúlyozván ezzel a 
gedhetik-e maguknak, hogy évről-évre „játékosvásárlásban” helyi futball tömegsport jellegét!? Ez nem is annyira ravasz 
gondolkodjanak. Merthogy tudtom szerint: nincs miből! kérdés, mint inkább kellemetlen egyesek (meg kettesek) 
Nagyon tudnánk örülni valamennyien, ha lenne megfelelő számára, és régóta választ kellene erre kapnunk egyesektől 
pénzforrás erre, akár egyéni vagy bármiféle szponzorálásból (meg kettesektől), mert valamennyien tisztában kell len-
származóan. Ennek hiányában viszont bánatosak vagyunk, nünk azzal, hogy azért ez így nincs igazán jól! Arról nem is 
és sehogyan se akaródzik megértenünk, hogy a nagy turai beszélve, hogy az egyéb sportoknak (olykor) semmi nem jut. 
futballcsapatban úgy általában csupán egy-két turai labda- Vegyük azt az esetet (csak például), hogy a helyi sakkcsapat 
rúgó játszik. Hogy is van ez? Vajh miből tudja fizetni a Turai megkapná azt a néhány milliót! Mondjuk, csak három évig 
VSK az idegenlégiósait…? Mert azt ugye senki nem gondol- egymás után. Ja kérem! Írásba merem adni a „megszavazók-
hatja komolyan, hogy ezek a nem turai focisták „szerelem- nak”, hogy sakkcsapatunk 3 év múltán az NB.I-es bajnok-
ből” játszanak a turai csapatban. És persze azt is tudjuk (és ságban játszik. Hogyan? Ó, csak szólnék néhány nemzetközi 
annak sem örülünk), hogy évről évre nem kis összeg kerül nagymester barátomnak, gyertek fiúk, lehet ideigazolni, van 
„megszavazásra” képviselőink, valamint az egyéb és sportbi- egy kis pénzünk. És ők jönnének is. És a helyi csapatba tán 1 
zottsági tagok közreműködése folytán a futballsport részére, turai sakkozó, ha beférne! És én nyilván kapnám a vállvere-
s ez a (nem kis) összeg, ahogy kell, eltűnik a Turai VSK getéseket: hű, de ügyes gyerek vagy, hogy a sakkcsapatot 
„emésztőcsatornáiban”. Holott ezeknek az állami keretből felvitted a Pest megyei bajnokságból az NB.I-be, ez aztán 
származó, rendre-módra több milliós összegeknek, tudtunk nem semmi! És én nyugodtan minden nap beállhatnék ott-
szerint azt a célt kellene szolgálniuk, hogy Tura város sporto- hon a tükörbe, és szemközt köpködhetném magamat. Mert 
lói (és nem csak focisták) meg tudják oldani éves működé- jogosan mondhatná bárki is, hogy a város pénzét szétoszto-
süket. Vagyis ezeknek a vissza nem térítendő támogatások- gattam a nem turai haverjaim között (hoppá!) – szóval: kicsit 
nak a tömegsportot kellene erősíteniük. Ugyanis erre a célra mintha gondolkodnunk kéne (közösen) ezen a tömegsport, 
kapja ezt az állami keretet a turai önkormányzat, s ennek az kontra profizmus kérdésen!
összegnek a nagyságát Tura lakóinak a száma határozza meg. 

Tisztelem és becsülöm azokat az embereket, így téged is  Tóth Máté éves, a legidősebb 17 éves), felnőtt játékosállományunk 22 fő NB.III-
József, akik bármely településen és bármely sportágban, így a sakk- as kerettag és 20 fő öregfiúk csapattagból áll. Az edzői stáb tagjai: 
ban is ,áldoznak saját szabadidejükből  és tesznek a köz javára, Sukaj Zsolt, Szilágyi Szilárd, Tóth M Imre, Sallai Zoltán, Szabó 
érdekében. Ádám, Pap Tamás, Nagy Gábor.

Anélkül, hogy lebecsülném a sakkot, mint sportágat el kell Bevételeinket az alábbiak alkotják: Önkormányzati támo-
mondjam, két teljesen különböző költségvetési igényű tevékeny- gatás, saját (mérkőzés) bevétel, szponzori támogatás, reklám bevé-
ségről beszélünk, amelyből a labdarúgás az a sport, amely a gye- tel és TAO pályázat, melynek jelenlegi összegéről bővebben a sport-
rekek, fiatalok egészséges életmódra nevelése, mozgása mellett a hírek között olvashatsz.

Ezek után pedig remélem, hogy mégsem barátságtalan  település sportkedvelő lakóinak, szurkolóinak szórakoztatását is 
lépésről van szó; csupán "kommunikációs zavarról", mely szolgálja. Személy szerint hosszú évek óta próbálom életben és 

szinten tartani Turán ezt a sportágat utánpótlás és felnőtt szinten - sajnos kínos félreértésekhez vezethet, és szándéktól függet-
hol több, hol kevesebb sikerrel és segítséggel. Úgy gondolom az idei lenül, megbánthat lelkes és önzetlen embereket...
bajnokság kezdetétől eljutottunk odáig, hogy a Tura VSK probléma 
és konfliktusmentesen tudja nevelni az utánpótlást és folytatni a 
felnőtt labdarúgást.

Anélkül, hogy valaki belelátna lehetőségeinkbe és ismerné 
mindennapi problémáinkat, gondjainkat, tudná a válaszokat a mit-
miért és hogyan kérdésekre, felesleges uszításnak gondolom a má-
sik sportág szereplőinek és azokon keresztül önkormányzati 
bizottságoknak szapulását.

Emlékszem arra a beszélgetésre, amikor újjáalakult a 
sakk(szakosztály) és felajánlottam, hogy végezzétek a tevékeny-
séget a klub keretein belül, de Te nem éltél vele.

A tisztánlátás és felesleges vagdalózás elkerülése 
végett tájékoztatlak néhány adatról:

A Tura VSK-nak nincsenek NB.I-es szereplési vágyai és 
nincsenek NB.I-es játékosai sem.

Jelenleg 125 fő érvényes versenyengedéllyel rendelkező 
labdarúgónk van, melyből 85 fő utánpótláskorú (a legfiatalabb 4,5 
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Lendvai Mártonné

TESTI - LELKI EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS

Szeretettel várjuk régi és új olvasóinkat! Cím: Bartók tér 3., Tel: (28)580-530 Nyitva: H 13-18, K 9-12, 13-18, Cs 9-12, 13-18, P 13-18, Szo 9-12.

KÖNYVSAROK - A VÁROSI KÖNYVTÁR AJÁNLÓJA

Nátha és Influenza
ELŐSZÓ

Lelki egészség: Önzetlen segítés. Ha odafordulunk a 
másikhoz, segítséget adunk és kapunk. Kölcsönösen egymásra va-
gyunk utalva - ez véd a megsemmisüléstől. A segítségnyújtás a 
segítőnek is öröm. Szeretjük és tiszteljük a másikat, teszünk érte 
valamit. Neki boldogság, nekünk jó érzésű elégtétel. De csak a 
szívből jövő, ellenszolgáltatás nélküli adni tudás értékes. Adjunk 
hát magunkból, mert az embert csak szeretve lehet jobbá tenni.

TESTI EGSZSÉG:  A NÁTHA ÉS INFLUENZA
Jön a nyirkos hideg évszak, már most meg kell kezdeni a védekezést 
Legjobb a bajt megelőzni.
NÁTHA:
A nátha vírus okozza, kezdetben kaparó érzés a torokban, csípő 
viszkető érzés a orrban. Az orr nyálkahártya megduzzad, váladékot 
termel. Híg vízszerű orrfolyás jellemzi. Enyhe torokfájás, az orr 
eldugul, didergünk, levertek leszünk, láztalanul. Az orr váladékkal 
próbálja eltávolítani a „hívatlan” vendéget. Se nem kapunk levegőt, 
sem a váladék nem tud távozni. Így a kórokozók optimálisan 
szaporodva támadhatják a szervezetet. Közben tüsszögünk, 
könnyezünk, fáj a fejünk. ANTIBIOTIKUM TILOS! (Csak ha 
felülfertőződünk baktériummal, akkor használ.)
Kezelés:
• ágynyugalom, sós vizes gargalizálás segít (nem lenyelni!)
• inhaláljunk (kamilla, eukaliptusz, menta stb.)
• sós Salvusos orrcsepp mossa az orrnyálkahártyát
• párásítsunk a szobában
• gyakran mossunk kezet

INFLUENZA:
Influenzavírus okozza. Szürke nyál-
kás időszak betegsége. Elnevezése az 
olasz „influensa di freddo” (hideg 
hatása) szóból ered. A nyirkos idő-
ben „éledő” vírus ellen ANTIBIO-
TIKUM felesleges. (Csak akkor cél-
szerű antibiotikum kúra, ha ezt is 
baktérium fertőzi felül!)

Tünetei:  Nagyon hasonlóak a nátháéhoz.
• Hirtelen fellépő magas láz (38,5°C feletti)
• végtag és izomfájdalom
• fejfájás, erőtlenség
• száraz köhögés először vízszerű, majd besűrűsödő orrváladék
• szemégés, fényérzékenység
Megelőzés:
 védőoltás (kinek-kinek meggyőződése szerint), vannak munká-
juk során potenciálisan veszélyeztetettek (krónikus betegek, idősek, 
eü. dolgozók stb.), a vírus nagy átalakuló képessége miatt évente 
ismételni kell
 nagy dózisú C vitamin szedése természetes C vitamin forrá-
sokból (hideg vízben áztatott csipkebogyó tea, savanyú káposzta, 
citrom, narancs, paprika stb.) – késő már akkor szedni ha meg-
betegedtünk
 gyakori kézmosás, orrfúvás, tüsszentés után
 réteges öltözködés, a hideg láb is veszélyforrás
 párásítsunk: pl. vizes törülköző a radiátorra, párologtató edény
 orron át légzés, mert az orr felmelegíti és szűri is a levegőt
Vigyázzunk a baktériumos felülfertőződéskor, mert szövőd-
mények alakulhatnak ki (tüdő, arcüreg, középfül, hörghurut 
mellhártya gyulladás stb.). Nos ekkor kell az orvos által elrendelt 
antibiotikum kúra! (hasznos ha az antibiotikumot tejsavakkal együtt 
fogyasztjuk pl. joghurt)

Az én családom – egész héten – naponta 3 nyers cékla-
répából, 3 almából és 2 narancsból álló hidegen facsart „vérszerűen” 
vörös (antocián) tartalmú levet fogyaszott. A cékla vörös színe maga 
a gyógyszer, az alma és a narancs elveszi a „marharépa” ízt, és rengeteg 
C vitamint is tartalmaz + antioxidánst. 3 nagy láda cékla fogyott 
egész télen és senki sem volt beteg.

Ha pedig mégis valaki megfázik, akkor Salvus sós vízzel 
inhaláltunk. Ehhez tartozó inhaláló gépet bárhol be lehet szerezni. 
Ez a természetes sóoldatós inhalálás a második csoda, mivel tisztítja a 
légutakat, nyákoldó hatású, így kipucolja a légutakat, és kiüríti az 
eldugult orrot, plussz vele együtt pedig a kórokozókat is.

Jó szívvel ajánlom mindenkinek!

Lakatos István: Dobozváros

A Dobozváros mese 
egy mai kisfiúról, aki 
igazi hősként segít 
megmenteni a világot. 
A tíz év feletti gyere-
keknek szól Lakatos 
István első mese-
regénye. A szerző ed-
dig „csak” sikeres  kép-

regényeket készített, első regényével pedig 
rögtön elnyerte az „Év Gyermekkönyve 
2011” díjat. Találunk itt „Harry Potte-
res”utalásokat, népmesei elemeket, ren-
geteg fantáziát, humort, kalandot és egy 
csodaszép történetet. Felnőttként is él-
veztem minden pillanatát, szívből ajánlom 
olvasásra  mindenkinek Zalán és Székláb 
történetét!

(S.M.)

David Nicholls: A nagy kvízválasztó

Brian hatalmas remé-
nyekkel vág neki egye-
temi tanulmányainak. 
Tele álmokkal, vágyak-
kal és nagy tervekkel: Ő 
lesz az évfolyam leg-
menőbb diákja, a lá-
nyok körülrajongott bál-
ványa és bekerül az 
egyetemi kvízcsapat-

ba, korán elvesztett édesapja emlékére. Az 
elképzelés szép, de nem is olyan egyszerű 
megvalósítani, ha az ember fia gátlásos és 
külső adottságok terén is jelentős kihívá-
sokkal küszködik. A csetlő-botló, mindig 
rosszkor megszólaló és rosszat mondó fő-
hős minden esendősége ellenére is igazán 
szerethető figura. Amikor beleszeret az év-
folyam legnépszerűbb lányába, az élete 
tovább bonyolódik.                             (L.K.)

Rosamund Lupton: Drága Tess!

Beatrice egy perc gon-
dolkodás nélkül hátra-
hagyja mindenki által iri-
gyelt életét, amikor egy 
váratlan telefonhívásból 
megtudja, hogy imádott 
testvére eltűnt. Bár 
mindent megtesz, hogy 
megtalálja, már későn 
érkezik. A rendőrség ön-

gyilkosságként zárja le az ügyet, de a lány 
nem nyugszik bele. Minél mélyebbre ás 
húga múltjában, annál több elhallgatott tit-
kot talál. Sem családja, sem a rendőrség 
nem hisz a gyilkosságban, ő mégis kitar-
tóan nyomoz egy lelkiismeretes ügyvéd 
segítségével. Házasságtörés, eltitkolt ter-
hesség és egy titkos genetikai kísérlet 
nyomára bukkanva a lány élete is ve-
szélybe kerül.                                     (L.K.)

Peter Orban:
A családfelállítás tankönyve

A családfelállítás techni-
kája a családterápiás 
módszerek, a pszichoa-
nalízis, valamint a tran-
zakció-analízis alapjain 
nyugszik, felismerését 
Bert Hellinger nevéhez 
kötik. Peter Orban köny-
ve a módszerrel kapcso-

latos ismereteket rendszerezve, érthetően 
és könnyen megjegyezhetően foglalja 
össze. A család a társadalom  legfontosabb 
egysége, de egyúttal sok öröm és bánat 
forrása. A könyv szerzője részletesen e-
lemzi családleképzés módszerét, bemu-
tatja, hogyan oldhatók fel a kóros minták és 
hogyan állítható helyre a szeretet, és a 
harmonikus életmód.

(S.M.)

Érdekes jelenségre szeretném felhívni a figyelmet a Hogy lehet az, hogy a futballnak „megszavazott” (nem kis) 
helyi sportok finanszírozását illetően, mert végre el kellene összeget nem azok az edzők kapják meg, akik utánpótlás-
dönteni, hogy például a helyi labdarúgás illetékesei megen- nevelésben gondolkodnak, mintegy hangsúlyozván ezzel a 
gedhetik-e maguknak, hogy évről-évre „játékosvásárlásban” helyi futball tömegsport jellegét!? Ez nem is annyira ravasz 
gondolkodjanak. Merthogy tudtom szerint: nincs miből! kérdés, mint inkább kellemetlen egyesek (meg kettesek) 
Nagyon tudnánk örülni valamennyien, ha lenne megfelelő számára, és régóta választ kellene erre kapnunk egyesektől 
pénzforrás erre, akár egyéni vagy bármiféle szponzorálásból (meg kettesektől), mert valamennyien tisztában kell len-
származóan. Ennek hiányában viszont bánatosak vagyunk, nünk azzal, hogy azért ez így nincs igazán jól! Arról nem is 
és sehogyan se akaródzik megértenünk, hogy a nagy turai beszélve, hogy az egyéb sportoknak (olykor) semmi nem jut. 
futballcsapatban úgy általában csupán egy-két turai labda- Vegyük azt az esetet (csak például), hogy a helyi sakkcsapat 
rúgó játszik. Hogy is van ez? Vajh miből tudja fizetni a Turai megkapná azt a néhány milliót! Mondjuk, csak három évig 
VSK az idegenlégiósait…? Mert azt ugye senki nem gondol- egymás után. Ja kérem! Írásba merem adni a „megszavazók-
hatja komolyan, hogy ezek a nem turai focisták „szerelem- nak”, hogy sakkcsapatunk 3 év múltán az NB.I-es bajnok-
ből” játszanak a turai csapatban. És persze azt is tudjuk (és ságban játszik. Hogyan? Ó, csak szólnék néhány nemzetközi 
annak sem örülünk), hogy évről évre nem kis összeg kerül nagymester barátomnak, gyertek fiúk, lehet ideigazolni, van 
„megszavazásra” képviselőink, valamint az egyéb és sportbi- egy kis pénzünk. És ők jönnének is. És a helyi csapatba tán 1 
zottsági tagok közreműködése folytán a futballsport részére, turai sakkozó, ha beférne! És én nyilván kapnám a vállvere-
s ez a (nem kis) összeg, ahogy kell, eltűnik a Turai VSK getéseket: hű, de ügyes gyerek vagy, hogy a sakkcsapatot 
„emésztőcsatornáiban”. Holott ezeknek az állami keretből felvitted a Pest megyei bajnokságból az NB.I-be, ez aztán 
származó, rendre-módra több milliós összegeknek, tudtunk nem semmi! És én nyugodtan minden nap beállhatnék ott-
szerint azt a célt kellene szolgálniuk, hogy Tura város sporto- hon a tükörbe, és szemközt köpködhetném magamat. Mert 
lói (és nem csak focisták) meg tudják oldani éves működé- jogosan mondhatná bárki is, hogy a város pénzét szétoszto-
süket. Vagyis ezeknek a vissza nem térítendő támogatások- gattam a nem turai haverjaim között (hoppá!) – szóval: kicsit 
nak a tömegsportot kellene erősíteniük. Ugyanis erre a célra mintha gondolkodnunk kéne (közösen) ezen a tömegsport, 
kapja ezt az állami keretet a turai önkormányzat, s ennek az kontra profizmus kérdésen!
összegnek a nagyságát Tura lakóinak a száma határozza meg. 

Tisztelem és becsülöm azokat az embereket, így téged is  Tóth Máté éves, a legidősebb 17 éves), felnőtt játékosállományunk 22 fő NB.III-
József, akik bármely településen és bármely sportágban, így a sakk- as kerettag és 20 fő öregfiúk csapattagból áll. Az edzői stáb tagjai: 
ban is ,áldoznak saját szabadidejükből  és tesznek a köz javára, Sukaj Zsolt, Szilágyi Szilárd, Tóth M Imre, Sallai Zoltán, Szabó 
érdekében. Ádám, Pap Tamás, Nagy Gábor.

Anélkül, hogy lebecsülném a sakkot, mint sportágat el kell Bevételeinket az alábbiak alkotják: Önkormányzati támo-
mondjam, két teljesen különböző költségvetési igényű tevékeny- gatás, saját (mérkőzés) bevétel, szponzori támogatás, reklám bevé-
ségről beszélünk, amelyből a labdarúgás az a sport, amely a gye- tel és TAO pályázat, melynek jelenlegi összegéről bővebben a sport-
rekek, fiatalok egészséges életmódra nevelése, mozgása mellett a hírek között olvashatsz.

Ezek után pedig remélem, hogy mégsem barátságtalan  település sportkedvelő lakóinak, szurkolóinak szórakoztatását is 
lépésről van szó; csupán "kommunikációs zavarról", mely szolgálja. Személy szerint hosszú évek óta próbálom életben és 

szinten tartani Turán ezt a sportágat utánpótlás és felnőtt szinten - sajnos kínos félreértésekhez vezethet, és szándéktól függet-
hol több, hol kevesebb sikerrel és segítséggel. Úgy gondolom az idei lenül, megbánthat lelkes és önzetlen embereket...
bajnokság kezdetétől eljutottunk odáig, hogy a Tura VSK probléma 
és konfliktusmentesen tudja nevelni az utánpótlást és folytatni a 
felnőtt labdarúgást.

Anélkül, hogy valaki belelátna lehetőségeinkbe és ismerné 
mindennapi problémáinkat, gondjainkat, tudná a válaszokat a mit-
miért és hogyan kérdésekre, felesleges uszításnak gondolom a má-
sik sportág szereplőinek és azokon keresztül önkormányzati 
bizottságoknak szapulását.

Emlékszem arra a beszélgetésre, amikor újjáalakult a 
sakk(szakosztály) és felajánlottam, hogy végezzétek a tevékeny-
séget a klub keretein belül, de Te nem éltél vele.

A tisztánlátás és felesleges vagdalózás elkerülése 
végett tájékoztatlak néhány adatról:

A Tura VSK-nak nincsenek NB.I-es szereplési vágyai és 
nincsenek NB.I-es játékosai sem.

Jelenleg 125 fő érvényes versenyengedéllyel rendelkező 
labdarúgónk van, melyből 85 fő utánpótláskorú (a legfiatalabb 4,5 
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TURAI HIRLAP

LAPZÁRTA: OKTÓBER 24.
KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: NOVEMBER MÁSODIK HETÉBEN
A megjelenés napja a lap internetes változatának felkerülése a www.tura.hu

honlapra, majd a megjelenéstől számított 5 munkanapig tart
a nyomtatott újság terjesztése.

Szeptemberi rejtvényünk helyes megfejtése: F1.Antonioni, F7. 
Borogyino
A szerencsés nyertes: Vaszilné Galyó Ildikó (Tura, Toldi Miklós út 1.) 
Gratulálunk! Nyereménye egy 2.500 Ft értékű - DOMOSZLAI 
PÉKSÉG által felajánlott - vásárlási utalvány, mely a város főterén 
található Pékáru Mintaboltban váltható be. Nyereményét az értesítést 
követően személyesen veheti át a Művelődési Házban.

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

1/1 oldal 34 500 Ft
1/2 oldal 17 250 Ft
1/4 oldal 8 625 Ft
1/6 oldal 6 000 Ft
1/8 oldal 4 800 Ft
apróhirdetés 60 Ft/szó
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TÖRD A FEJED!
ÉVFORDULÓK

VÍZSZINTES 1. Szellemes, finom gúny 7. Bika teszi az arénában 12. 
200 éve, 1812. október 10-én született Garay János költő. Az 
obsitos vitéz c. (1888) művét ezen a címen zenésítette meg a 
függőleges 8. zeneszerzője 14. Sír 15. Audio-vizuális 16. Folyadékból 
bögrével kivesz 19. Solohov regénye: Csendes … 20. Fluor vegyjele 21. 
A valóságot figyelembe vevő alkotóművészek 23. X fele 24. Egy ország 
madárvilága 26. 125 éve, 1887. október 11-én találta fel a függőleges 
11-et 29. A legkisebb római szám 30. Folyó és völgy az indiai Hima-
lájában (SHYOK) 32. A Zsámbéki-medence szélén lévő, filmstúdióval 
rendelkező településre való 
FÜGGŐLEGES 1. 12 világcsúcsot felállító közép- és hosszútávfutó ma-
gyar bajnok (Sándor, 1930-1996) 2. Odacsap 3. Elefánt jellegzetessége 
4. Kortyol 15. Ősi lőfegyver 16. Rövid-hosszú magánhangzópár 7. Bort 
tölt 8. Kossuth-díjas magyar zeneszerző (Zoltán, 1882-1967) 9. Fo-
lyadék és gáz mértékegysége 10. Férfinév (január 12) 11. Ezt a „közle-
kedési eszközt” találta fel a vízszintes 26. 13. Nagyobb mennyiségű 
17. Mariskában van(!) 18. Ismeret régi szóval 22. Ismeretterjesztő 
szervezet rövidítése 25. Vakáció vége(!) 27. Azonos betűk 28. Saját 
kezűleg 29. A vízszintes szám duplája 31. Hidrogén 

Beküldendő a V12., V26. és F11.  sorok megfejtése. A megfejtéseket 
postai úton a szerkesztőség címére, vagy a Művelődési Ház posta-
ládájába várjuk október 24 -ig.

A szakkör időpontja: minden péntek délután
Jelentkezés: Diligens Károlynénál a Bartók Béla 
Művelődési Házban.

Mozgásszínház szakkör

indult szeptembertől

a turai Bartók Béla

Művelődési Házban

Minden 7-14 év közötti tanuló jelentkezését várjuk,
akik érdeklődnek a színház és a táncok iránt.


