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Bővebben az 5. oldalon

Hova menjünk,                               
milyen tájra?
Hegyre talán

vagy pusztára?

Folyópartra
vagy erdőre?

Faluszéli
zöld mezőre?

Lepkét fogjunk
vagy horgásszunk?

Vagy mégiscsak
hegyet másszunk?

Akár erdő,
akár folyó:
gyönyörű a

vakáció!

Zelk Zoltán szavai a 
nyár felhőtlen időtöltésére hívják 
fel a figyelmet, azonban nem 
feledkezhetünk meg arról, hogy 
ez az időszak többszörösen 
hordozza magában a veszélyh-
elyzeteket. Az iskola helyett az 
egész napos felelősség a csalá-
dokra hárul.

Megkezdődött a Kastélykerti Óvoda és Bölcsőde 
felújítása. Teljes nyílászáró csere, hőszigetelés, 
tetőcsere és komplett vadonatúj konyha készül.

A felújított épület átadása előreláthatólag 
2016. augusztus 20.-án lesz.

(Zelk Zoltán)
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Soron kívüli ülést tartott Tura Város Képviselő-
testülete 2016.május 18-án.

Az ülésen jelen volt  6  képviselő, előzetes távolmaradását 3 
képviselő jelezte. Az ülésen a képviselő-testület valamennyi 
döntését egyhangú szavazattal hozta meg.

A Kastélykerti Óvoda felújítási munkáinak elvég-
zésére kiírt közbeszerzési eljárásban – a helyszín meg-
tekintését és az intézményvezető meghallgatását követően - 
ajánlattevői kérdés volt az önkormányzat felé, hogy 
amennyiben a meglévő födémszerkezet állékonysága nem 
megfelelő, úgy azt az ajánlattevőknek hogyan kell a köz-
beszerzési ajánlattételükben költségelniük.
Az önkormányzat az ajánlattevői kérdésre valamennyi aján-
lattevő felé azt válaszolta, hogy ebben az esetben a födém 
megerősítését pótmunkaként kell a nyertes kivitelezőnek 
elvégeznie. A közbeszerzési eljárásban nyertes HBF Kft. 
szerződéskötést követően szakértői véleményt nyújtott be az 
önkormányzat részére, mely részletezte a födémszerkezet 
műszaki állapotát és annak szükséges megerősítését, majd a 
kivitelező benyújtotta az önkormányzat felé ajánlatát a pót-
munka elvégzésére. A Képviselő-testület egyhangúlag dön-
tött a bruttó 4.391.660 Ft összegű pótmunka megrende-
léséről.

A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a meg-
alakulás alatt álló új sportegyesület - a Turai Torna Klub -  
elnevezésében a Tura településnevet használhassa

Soron kívüli ülést tartott Tura Város Képviselő-
testülete 2016.május 25-én.

Az ülésen jelen volt  7  képviselő, előzetes távolmaradását 2 
képviselő jelezte. Az ülésen a képviselő-testület valamennyi 
döntését egyhangú szavazattal hozta meg.

Rendeletet alkotott a Képviselő-testület az épített 
környezet helyi védelméről, s ezen rendeletével helyi védett-
ség alá helyezte a Turai Nagyboldogasszony Templomot.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Budapest-
Rákos-Hatvan vasútvonal rekonstrukciójának megvalósítá-
sa érdekében szükséges Szabályozási Terv és Helyi Építési 
Szabályzat módosítását megkezdi, mellyel kapcsolatosan 
Tura Város Önkormányzatának költségviselési kötelezett-
sége nem keletkezik, a módosítás költségeit a Beruházó 
viseli. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 

Beruházó, a Tervező és Tura Város Önkormányzata közötti 
településrendezési szerződés aláírására. 

Tura Város Képviselő-testülete 2016. május 31-
én tartotta  soros ülését.

Az ülésen jelen volt  7  képviselő, előzetes távolmaradását 2 
képviselő jelezte. Az ülésen a képviselő-testület valamennyi 
döntését egyhangú szavazattal hozta meg.

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határoza-
tokról szóló polgármesteri jelentés elfogadását követően  
megtárgyalta és elfogadta Tura Város Önkormányzata 2015. 
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

A zárszámadás elfogadását követően szavaztak a 
képviselők a 2015. évi belső ellenőrzés éves összegző 
jelentéséről, majd a belső kontrollrendszer működtetéséről 
tett jegyzői nyilatkozatról.

Magasabb szintű jogszabályokban bekövetkezett 
változások okán módosította a Képviselő-testület a telepü-
lési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
rendeletét, a témát korábban az április havi testületi ülésen 
részletesen tárgyalta a Képviselő-testület.

Elfogadták a képviselők az önkormányzat 2015. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó érté-
kelését tartalmazó szakmai anyagot.

A Tura 1151. hrsz. (természetben Tura, Hajnal út 
25. szám ) alatti ingatlanra, a Nagyközségi Tanács VB. javára 
1983-ban bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom tör-
lését engedélyezte a Képviselő-testület az ingatlan tulajdo-
nosának kérelmére, továbbá hozzájárult a Tura 1032 hrsz 
(természetben Tura, Alsóerdőor 65.) szám alatti ingatlanra 
2006-ban bejegyzett visszavásárlási jog törléséhez.

Tulajdonosi hozzájárulását adta a Képviselő-tes-
tület a Turawell Kft. kérelmére, az önkormányzat tulajdo-
nában álló Tura 5679/3.hrsz alatti ingatlan (hévízkút és 
védőterülete) használatához, a Turawell Kft. termelő és 
visszasajtoló kútjai közötti csővezeték építéséhez.

Elfogadta a Képviselő-testület a Többsincs Óvoda és 
Bölcsőde igazgatója által jóváhagyásra előterjesztett óvoda 
pedagógiai valamint bölcsődei Szakmai Program fejezetét. 

Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat hivatala módosította a fekvőbeteg-szak-
ellátási kapacitáshoz tartozó ellátási területre vonat-
kozó korábbi határozatát.

Az IF-8114-4/2016. iktatószámú kapacitás átcsopor-
tosításról szóló határozatában az Albert Schweitzer Kórház 
Rendelőintézetének ápolás, szakápolás szakma fekvőbeteg 
szakellátási kapacitáshoz tartozó ellátási területként az 
Aszódi Járás településeire, köztük Tura településre vonatkozó 
területi ellátási kötelezettséget állapított meg.

Az egészségügyi ellátórendszer átalakítása kap-
csán, az ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján az 
önkormányzatoknak lehetősége nyílt arra, hogy az egész-
ségügyi ellátási területek kialakításánál kérelemmel éljenek, 
hogy melyik ellátó kórház, rendelőintézet területi ellátási 
kötelezettségéhez tartozzon a település. Az Aszódi Szakren-
delő Albert Schweitzer Kórház általi működtetésével a járó-

2014. január 1-jétől az alábbiak szerint módosult a 
tüdőszűrések rendje, finanszírozása, mellyel kapcsolatban a 
lakosság részére az alábbi tájékoztatást adom.

1) A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző beteg-
ségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges 
járványügyi intézkedésekről című rendelet 2014. január 
1-jétől – a javuló Tbc előfordulási gyakoriság okán, orszá-
gosan – már nem a lakosságra, hanem bizonyos rizikó cso-
portokra vonatkozik a kötelező, ingyenes szűrés. 
Ezek a következők: 
a) hajléktalanok; hajléktalanokkal foglalkozó dolgo-

zók;
b) utcai szociális munkát végzők; népkonyha foglal-

koztatottai;
c) a közérdekű önkéntes tevékenységet folytatók;
d) a büntetés-végrehajtási intézetek, rendőri fogdák, 

közösségi szállások dolgozói;
e) bizonyos egészségügyi dolgozó;
18 év fölött, az adott foglalatosságot betöltött személyeknek 
tehát jár az ingyenes szűrővizsgálat, beutaló nélkül.

2) Az 51/1997. (VI.18.) NM rendelet a kötelező egész-
ségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek 
megelőzését és korai felismerését szolgáló egész-
ségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazo-
lásáról című rendelet értelmében, életkorhoz kötötten, 
minden 40 év feletti személynek joga van évente egyszer 
tüdőszűrő vizsgálaton részt venni, beutaló nélkül, költség-
mentesen. Ehhez TAJ-kártyával kell rendelkezni.

3) A 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, 
szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 
vizsgálatáról és véleményezéséről című rendelet szerint 
a mellkasröntgen vizsgálatot erre a célra igénylő lakosoknak 
1.700 Ft térítési díjat kell fizetniük, a szűrés helyszínén 
kapott, a törökbálinti kórház számára szóló csekk befize-
tésével. A vizsgálat eredményéről három héten belül szak-
orvosi leletet adunk.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
Tura városban 

 
tartunk!

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

Kedden, Csütörtökön, Pénteken: 8-14 óráig

A tüdőszűrés helye:
Tabán úti Általános Iskola épülete

Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek 

időbeni felismerésére.

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

tüdőszűrő igazolást mindenki hozza 
magával!

2016. július 26-tól
2016. augusztus 05-ig 

TÜDŐSZŰRÉST

A Közlekedéstudományi Intézet (KTI) ezúton 
tájékoztatja Tura város lakosságát, hogy 2016. 

június 18-án lép életbe a 2015/2016. évi vasúti 
menetrend 2. számú módosítása, melyben Tura 
települést érintően, a lakosok esti hazautazását 
elősegítendő az alábbi kedvező változás kerül 

bevezetésre:

A Budapest-Keleti pályaudvarról 22:00 órakor 
Miskolcra induló 5108 számú gyorsvonat Pécel, 

Isaszeg és Tura állomáson is meg fog állni.
A változással összefüggésben a vonat Budapest és 

Gödöllő között gyorsvonati pótjegy megváltása nélkül 
is igénybe vehetővé válik. 

VASÚTI MENETREND VÁLTOZÁS

4) A 14-18 év közöttiek tüdőszűrő vizsgálatának 
szabályozása
14-18 év közötti fiataloknál a tüdőszűrő vizsgálat 
INGYENESEN elvégezhető amennyiben: 
- rendelkeznek érvényes iskolaorvosi, vagy üzemorvosi be-
utalóval
- rendelkeznek szülői, vagy gondviselői beleegyező nyilat-
kozattal
- érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya
- TAJ kártya
- amennyiben a leletre is szükség van, azt saját nevére kitöl-
tött felbélyegzett válaszboríték ellenében három héten belül 
postán megküldjük.

A kötelező tüdőszűrés tehát ma már csak koc-
kázatnak kitett munkakörökben dolgozókra vonatko-
zik. Azonban az egészségével foglalkozó valamennyi 
felnőtt lakosnak ajánlott részt venni szűrővizsgálaton 
a betegségek megelőzése illetve korai stádiumban való 
felismerése érdekében, hiszen a leggyakoribb tüdőbe-
tegségek, mint COPD, asztma, tüdőrák és tuberkolózis 
csak korai felismeréssel gyógyíthatók igazán jó ered-
ménnyel. Ráadásul 40 év felett ezek a szűrővizsgálatok 
még ingyenesek is!

Dr. Antal Gabriella főigazgató
Tüdőgyógyintézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 70.
Tel 06-23/511-570, 338-052

Fax: 06-23-335-012
E-mail: tbti@torokbalintkorhaz.hu

Tájékoztató
a tüdőszűrés rendjéről

Előterjesztések és a Képviselő-testület ülésének
jegyzőkönyve  alapján összeállította

Dolányi Róbertné jegyző

beteg ellátás, valamint a kórházban a fekvőbeteg ellátás is a 
hatvani kórházhoz tartozik az Aszódi Járás településeire vo-
natkozó ellátási területtel.

Az eljárás során a hivatal figyelembe vette az Aszódi 
Járás települési önkormányzatainak határozatait a Szolgál-
tatónál történő egészségügyi szolgáltatás igénybevételéről, 
az OEP Észak-magyarországi Területi hivatalának szakvéle-
ményét, s az érintett települések vonatkozásában a Szol-
gáltatóktól való távolságot is. 

T.A.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Soron kívüli ülést tartott Tura Város Képviselő-
testülete 2016.május 18-án.

Az ülésen jelen volt  6  képviselő, előzetes távolmaradását 3 
képviselő jelezte. Az ülésen a képviselő-testület valamennyi 
döntését egyhangú szavazattal hozta meg.

A Kastélykerti Óvoda felújítási munkáinak elvég-
zésére kiírt közbeszerzési eljárásban – a helyszín meg-
tekintését és az intézményvezető meghallgatását követően - 
ajánlattevői kérdés volt az önkormányzat felé, hogy 
amennyiben a meglévő födémszerkezet állékonysága nem 
megfelelő, úgy azt az ajánlattevőknek hogyan kell a köz-
beszerzési ajánlattételükben költségelniük.
Az önkormányzat az ajánlattevői kérdésre valamennyi aján-
lattevő felé azt válaszolta, hogy ebben az esetben a födém 
megerősítését pótmunkaként kell a nyertes kivitelezőnek 
elvégeznie. A közbeszerzési eljárásban nyertes HBF Kft. 
szerződéskötést követően szakértői véleményt nyújtott be az 
önkormányzat részére, mely részletezte a födémszerkezet 
műszaki állapotát és annak szükséges megerősítését, majd a 
kivitelező benyújtotta az önkormányzat felé ajánlatát a pót-
munka elvégzésére. A Képviselő-testület egyhangúlag dön-
tött a bruttó 4.391.660 Ft összegű pótmunka megrende-
léséről.

A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a meg-
alakulás alatt álló új sportegyesület - a Turai Torna Klub -  
elnevezésében a Tura településnevet használhassa

Soron kívüli ülést tartott Tura Város Képviselő-
testülete 2016.május 25-én.

Az ülésen jelen volt  7  képviselő, előzetes távolmaradását 2 
képviselő jelezte. Az ülésen a képviselő-testület valamennyi 
döntését egyhangú szavazattal hozta meg.

Rendeletet alkotott a Képviselő-testület az épített 
környezet helyi védelméről, s ezen rendeletével helyi védett-
ség alá helyezte a Turai Nagyboldogasszony Templomot.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Budapest-
Rákos-Hatvan vasútvonal rekonstrukciójának megvalósítá-
sa érdekében szükséges Szabályozási Terv és Helyi Építési 
Szabályzat módosítását megkezdi, mellyel kapcsolatosan 
Tura Város Önkormányzatának költségviselési kötelezett-
sége nem keletkezik, a módosítás költségeit a Beruházó 
viseli. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 

Beruházó, a Tervező és Tura Város Önkormányzata közötti 
településrendezési szerződés aláírására. 

Tura Város Képviselő-testülete 2016. május 31-
én tartotta  soros ülését.

Az ülésen jelen volt  7  képviselő, előzetes távolmaradását 2 
képviselő jelezte. Az ülésen a képviselő-testület valamennyi 
döntését egyhangú szavazattal hozta meg.

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határoza-
tokról szóló polgármesteri jelentés elfogadását követően  
megtárgyalta és elfogadta Tura Város Önkormányzata 2015. 
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

A zárszámadás elfogadását követően szavaztak a 
képviselők a 2015. évi belső ellenőrzés éves összegző 
jelentéséről, majd a belső kontrollrendszer működtetéséről 
tett jegyzői nyilatkozatról.

Magasabb szintű jogszabályokban bekövetkezett 
változások okán módosította a Képviselő-testület a telepü-
lési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
rendeletét, a témát korábban az április havi testületi ülésen 
részletesen tárgyalta a Képviselő-testület.

Elfogadták a képviselők az önkormányzat 2015. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó érté-
kelését tartalmazó szakmai anyagot.

A Tura 1151. hrsz. (természetben Tura, Hajnal út 
25. szám ) alatti ingatlanra, a Nagyközségi Tanács VB. javára 
1983-ban bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom tör-
lését engedélyezte a Képviselő-testület az ingatlan tulajdo-
nosának kérelmére, továbbá hozzájárult a Tura 1032 hrsz 
(természetben Tura, Alsóerdőor 65.) szám alatti ingatlanra 
2006-ban bejegyzett visszavásárlási jog törléséhez.

Tulajdonosi hozzájárulását adta a Képviselő-tes-
tület a Turawell Kft. kérelmére, az önkormányzat tulajdo-
nában álló Tura 5679/3.hrsz alatti ingatlan (hévízkút és 
védőterülete) használatához, a Turawell Kft. termelő és 
visszasajtoló kútjai közötti csővezeték építéséhez.

Elfogadta a Képviselő-testület a Többsincs Óvoda és 
Bölcsőde igazgatója által jóváhagyásra előterjesztett óvoda 
pedagógiai valamint bölcsődei Szakmai Program fejezetét. 

Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat hivatala módosította a fekvőbeteg-szak-
ellátási kapacitáshoz tartozó ellátási területre vonat-
kozó korábbi határozatát.

Az IF-8114-4/2016. iktatószámú kapacitás átcsopor-
tosításról szóló határozatában az Albert Schweitzer Kórház 
Rendelőintézetének ápolás, szakápolás szakma fekvőbeteg 
szakellátási kapacitáshoz tartozó ellátási területként az 
Aszódi Járás településeire, köztük Tura településre vonatkozó 
területi ellátási kötelezettséget állapított meg.

Az egészségügyi ellátórendszer átalakítása kap-
csán, az ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján az 
önkormányzatoknak lehetősége nyílt arra, hogy az egész-
ségügyi ellátási területek kialakításánál kérelemmel éljenek, 
hogy melyik ellátó kórház, rendelőintézet területi ellátási 
kötelezettségéhez tartozzon a település. Az Aszódi Szakren-
delő Albert Schweitzer Kórház általi működtetésével a járó-

2014. január 1-jétől az alábbiak szerint módosult a 
tüdőszűrések rendje, finanszírozása, mellyel kapcsolatban a 
lakosság részére az alábbi tájékoztatást adom.

1) A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző beteg-
ségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges 
járványügyi intézkedésekről című rendelet 2014. január 
1-jétől – a javuló Tbc előfordulási gyakoriság okán, orszá-
gosan – már nem a lakosságra, hanem bizonyos rizikó cso-
portokra vonatkozik a kötelező, ingyenes szűrés. 
Ezek a következők: 
a) hajléktalanok; hajléktalanokkal foglalkozó dolgo-

zók;
b) utcai szociális munkát végzők; népkonyha foglal-

koztatottai;
c) a közérdekű önkéntes tevékenységet folytatók;
d) a büntetés-végrehajtási intézetek, rendőri fogdák, 

közösségi szállások dolgozói;
e) bizonyos egészségügyi dolgozó;
18 év fölött, az adott foglalatosságot betöltött személyeknek 
tehát jár az ingyenes szűrővizsgálat, beutaló nélkül.

2) Az 51/1997. (VI.18.) NM rendelet a kötelező egész-
ségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek 
megelőzését és korai felismerését szolgáló egész-
ségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazo-
lásáról című rendelet értelmében, életkorhoz kötötten, 
minden 40 év feletti személynek joga van évente egyszer 
tüdőszűrő vizsgálaton részt venni, beutaló nélkül, költség-
mentesen. Ehhez TAJ-kártyával kell rendelkezni.

3) A 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, 
szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 
vizsgálatáról és véleményezéséről című rendelet szerint 
a mellkasröntgen vizsgálatot erre a célra igénylő lakosoknak 
1.700 Ft térítési díjat kell fizetniük, a szűrés helyszínén 
kapott, a törökbálinti kórház számára szóló csekk befize-
tésével. A vizsgálat eredményéről három héten belül szak-
orvosi leletet adunk.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
Tura városban 

 
tartunk!

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

Kedden, Csütörtökön, Pénteken: 8-14 óráig

A tüdőszűrés helye:
Tabán úti Általános Iskola épülete

Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek 

időbeni felismerésére.

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

tüdőszűrő igazolást mindenki hozza 
magával!

2016. július 26-tól
2016. augusztus 05-ig 

TÜDŐSZŰRÉST

A Közlekedéstudományi Intézet (KTI) ezúton 
tájékoztatja Tura város lakosságát, hogy 2016. 

június 18-án lép életbe a 2015/2016. évi vasúti 
menetrend 2. számú módosítása, melyben Tura 
települést érintően, a lakosok esti hazautazását 
elősegítendő az alábbi kedvező változás kerül 

bevezetésre:

A Budapest-Keleti pályaudvarról 22:00 órakor 
Miskolcra induló 5108 számú gyorsvonat Pécel, 

Isaszeg és Tura állomáson is meg fog állni.
A változással összefüggésben a vonat Budapest és 

Gödöllő között gyorsvonati pótjegy megváltása nélkül 
is igénybe vehetővé válik. 

VASÚTI MENETREND VÁLTOZÁS

4) A 14-18 év közöttiek tüdőszűrő vizsgálatának 
szabályozása
14-18 év közötti fiataloknál a tüdőszűrő vizsgálat 
INGYENESEN elvégezhető amennyiben: 
- rendelkeznek érvényes iskolaorvosi, vagy üzemorvosi be-
utalóval
- rendelkeznek szülői, vagy gondviselői beleegyező nyilat-
kozattal
- érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya
- TAJ kártya
- amennyiben a leletre is szükség van, azt saját nevére kitöl-
tött felbélyegzett válaszboríték ellenében három héten belül 
postán megküldjük.

A kötelező tüdőszűrés tehát ma már csak koc-
kázatnak kitett munkakörökben dolgozókra vonatko-
zik. Azonban az egészségével foglalkozó valamennyi 
felnőtt lakosnak ajánlott részt venni szűrővizsgálaton 
a betegségek megelőzése illetve korai stádiumban való 
felismerése érdekében, hiszen a leggyakoribb tüdőbe-
tegségek, mint COPD, asztma, tüdőrák és tuberkolózis 
csak korai felismeréssel gyógyíthatók igazán jó ered-
ménnyel. Ráadásul 40 év felett ezek a szűrővizsgálatok 
még ingyenesek is!

Dr. Antal Gabriella főigazgató
Tüdőgyógyintézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 70.
Tel 06-23/511-570, 338-052

Fax: 06-23-335-012
E-mail: tbti@torokbalintkorhaz.hu

Tájékoztató
a tüdőszűrés rendjéről

Előterjesztések és a Képviselő-testület ülésének
jegyzőkönyve  alapján összeállította

Dolányi Róbertné jegyző

beteg ellátás, valamint a kórházban a fekvőbeteg ellátás is a 
hatvani kórházhoz tartozik az Aszódi Járás településeire vo-
natkozó ellátási területtel.

Az eljárás során a hivatal figyelembe vette az Aszódi 
Járás települési önkormányzatainak határozatait a Szolgál-
tatónál történő egészségügyi szolgáltatás igénybevételéről, 
az OEP Észak-magyarországi Területi hivatalának szakvéle-
ményét, s az érintett települések vonatkozásában a Szol-
gáltatóktól való távolságot is. 

T.A.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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A gödöllői rendőrök egy fiatalkorú fiút hallgattak ki 
gyanúsítottként.

Rongálás vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytat eljárást a Gödöllői Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya egy fiatalkorú turai fiú ellen.

A jelenlegi adatok szerint a 17 éves fiú 2016. június 
3-án 22 óra és 2016. június 5-én 11 óra közötti időben két, 
Turán parkoló autóbuszt rongált meg. A járműveket egy 
festékszóróval fújta le.

A gödöllői nyomozók a beszerzett adatok eredmé-
nyeként azonosították a bűncselekmény elkövetésével meg-
alapozottan gyanúsítható fiatalt, akit 2016. június 5-én a 
kora délutáni órákban – turai lakcímén – fogtak el, előállí-
tották a Gödöllői Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsított-
ként hallgatták ki.

A lakásban tartott házkutatás során a rendőrök 
több, a bűncselekmény elkövetéséhez használt tárgyat 
találtak, amelyeket lefoglaltak.

Buszokat rongált meg

A rongálási kár értékhatárától
függetlenül minden falfirka

bűncselekmény!

Btk. 371. § Rongálás

371. § (1) Aki idegen vagyontárgy 
megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt 
okoz, rongálást követ el.
(2) A büntetés vétség miatt egy évig terjedő 
szabadságvesztés, ha
a) a rongálás kisebb kárt okoz, vagy
b) a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt 

okozó rongálást
ba) falfirka elhelyezésével vagy
bb) bűnszövetségben
követik el.
(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő 
szabadságvesztés, ha
a) a rongálás nagyobb kárt okoz,
b) az elkövető
ba) védett kulturális javak körébe tartozó tárgyat, 

műemléket, régészeti lelőhelyet vagy régészeti 
leletet,

bb) vallási tisztelet tárgyát vagy vallási szertartás 
végzésére szolgáló épületet,

bc) temetési helyet, temetkezési emlékhelyet, illetve 
temetőben vagy temetkezési emlékhelyen a 
halott emlékére rendelt tárgyat

rongál meg.

Gödöllői Rendőrkapitányság

Sajnos városunkban is nagy számban fordul-
nak elő falfirkálással elkövetett rongálások, melyek az 
önkormányzatnak, illetve az ingatlan tulajdonosoknak 
évente több millió Ft kárt okoznak.

A közterület szándékos elcsúfítói akár egy év bör-
tönbüntetést is kaphatnak a 2011. január 1-től elfogadott 
Btk. módosítás – a 2010 évi CLXI számú törvény – alapján, 
mely megváltoztatta a rongálási cselekmény tekintetében a 
jogi szabályozást.

… miért firkálnak..?
Az állatok az uralmuk alatt lévő területen járőrö-

zésük során szagnyomokat hagynak maguk után. Az ember 
vizuális alkat, s az általa uralt territóriumokat inkább látható 
nyomokkal kell megjelölni. A lakás, vagy a háztulajdonosok 
jele: névtáblával ellátott kapu vagy bejárati ajtó. Ahol rivali-
záló bandák róják az utcákat, ott drasztikusabb jelekre van 
szükség. Némelyik falfirka pusztán dekoráció, míg mások 
valamely bandát jelentik, illetve felségterületük határait 
jelzik. Az alvilági fiatalok társadalmi életének fontos részét 

képezik a graffitik. A városlakó emberek többsége általában 
elutasítja és ellenséges érzelmekkel viseltetik az utca 
„művészeivel” szemben, a graffitizést pedig vandalizmusnak 
minősíti.

Az általában rongálással együttjáró falfirka létre-
hozása a magántulajdon durva megsértését is jelenti, az erő-
szakosan megváltoztatott városi környezetet pedig szeret-
nék eredeti állapotában megtartani. Ezt részben az is ma-
gyarázza, hogy a graffitik „alkotóit” az ellenzők egységes 
csoportnak tekintik — függetlenül attól, hogy tevékenysé-
gük célja elsősorban egy színesebb lakókörnyezet létre-
hozása vagy valóban az eredeti művészeti alkotások és egyéb 
építmények pusztítása és rongálása.

Tura kisváros. Szinte mindenki ismer mindenkit, az 
utcabeliek, szomszédok pedig éles szeműek, titok titkon nem 
marad. Rendőreink hatékonyan dolgoznak, a város frek-
ventált területein, nyitottabb tereken, közterületen pedig 
kamerák figyelnek. Ennek tudatában, valamint a jogszabályi 
háttér ismeretében a jövőben ajánlott kétszer is meggon-
dolni, hogy mit, mivel és főleg hová pingáljanak önjelölt 
Picassóink.

T.A.

Önjelölt Picassók

Vasútállomás, váróterem Galgagyöngye üzletházGalgagyöngye üzletház

A nyári vakáció nem csak az örömöt, gyakorta a 
túlzott felszabadultságot is jelenti, főleg az arra „fo-
gékony” gyermekeknek. A táboroztatások mellett ala-
kulhat úgy, hogy gyermekünk felügyeletét nem tudjuk 
a biztonságos falak között megoldani, így a szabadban 
töltött szabadság érzése során csemeténk figyelmetle-
nebbé, könnyelműbbé válhat. A statisztikák szerint az 
iskolai szünidőben, s főként nyáron ugrásszerűen 
megemelkedik a balesetek száma.

Minden szülő feladata, hogy gyermekét felkészítse 
a szünidő során adódó veszélyhelyzetekre, azok elkerü-
lésére. Gondoljuk végig, hogy hol, milyen veszélyek lesel-
kedhetnek gyermekünkre, s még időben hívjuk fel ezekre és 
a következményeikre is a figyelmüket.

Erősítsük gyermekünkben a felelősségtuda-
tot! Térjünk ki arra, hogy mindig úgy kell cselekednie, hogy 
tetteiért vállalni kell a felelősséget! Úgy tanítsuk meg a gyer-
mekeket a biztonságra, hogy mi magunk jó példát mutatunk 
nekik.

Néhány jó tanács: 

- adódik úgy, hogy amíg a szülő dolgozik, addig a gyer-
mek a játszótérre, barátokhoz vagy ismerősökhöz 
látogat el. Minden esetben beszéljük át közösen gyer-
mekünkkel, hogy csak a korábban megbeszélt helyre 
menjen játszani, a hazatérés időpontját mi határozzuk 
meg 

- amennyiben gyalogosan vagy kerékpárral közlekedik 
gyermekünk, ne feledjük vele átbeszélni a közlekedési 
szabályok betartását

- kerékpározás, gördeszkázás, görkorcsolyázás alkalmá-
val viseljen védőfelszerelést, bukósisakot 

- beszéljük meg gyermekünkkel, hogy idegenekkel 
szemben legyen körültekintő, bizalmatlan és tudjon 
nemet mondani, amennyiben idegen ember arra kéri, 
hogy kísérje el valahova, mert mutatna vagy adni 
szeretne neki valamit 

- tudatosítsuk benne, hogy abban az esetben, ha egyedül 
tartózkodik otthon, ne engedjen be a lakásba ismeret-
len személyt, egy esetleges telefonhívás alkalmával ne 
árulja el, hogy egyedül van otthon 

- otthon is történhet baleset, így ennek elkerülése érde-
kében beszéljünk a gyermekünknek a villamos beren-
dezések szakszerű használatáról

- az értékek megóvása is kiemelt fontosságú, így kész-
pénzt csak annyit tartson magánál, amennyi feltétlenül 
szükséges 

- tanítsuk meg gyermeküknek, hogy otthonról történő 
elinduláskor gondosan zárja be a nyílászárókat, a lakás-
kulcsot ne tegye látható helyre. (nyakába, hátizsák 
oldalára). Figyeljen hátizsákjára, táskájára, kerék-
párját ne hagyja őrizetlenül, vagy lezáratlanul.

Közösen beszéljük meg ki az a 
személy a lakókörnyezetünk-
ben, akihez baj, illetve ve-
szély esetén fordulhat.
Tanítsuk meg neki a fonto-
sabb telefonszámokat, ame-
lyekre veszélyhelyzetben 
szüksége lehet:

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

A Pest megyei Rendőr-főkapitányság ebben az év-
ben is pályázatot hirdet a középfokú oktatási intézmények 
első, második, vagy harmadik évfolyamán tanuló roma 
származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének 
elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére.

A képzés a 2016/2017-es tanévre vonatkozik. Jelent-
kezni 2016. június 30-ig lehet, a pályázatot a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság (PMRFK) vezetőjének kell megküldeni. 
A kandidálásokat a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság veze-
tője által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és ké-
szíti elő döntésre. A támogatás odaítéléséről a bizottság 
javaslata alapján a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság veze-
tője dönt.
A pályázatok elbírálásának határideje 2016. augusztus 31.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 
Kiképzési Alosztály kiemelt főelőadójától, Szép Lászlóné c. r. 
alezredestől kérhető (tel.: 06 1 443-5800/30-533)

Nem tudhatjuk, hogy mikor jön olyan vállalkozó, 

befektető Turára, aki esetleg az úgynevezett 

zártkerti ingatlanok (Szőlőhegy) hasznosítására akárcsak 

részbeni lehetőséget talál, vételi ajánlatot tesz azokra. Az 

viszont pontosan tudjuk, hogy a 2013. évi CXXII. tv., az ún. 

Földforgalmi Törvény jelentősen nehezített ezek eladását 

is. A szerződéskötések átfutási ideje meghaladja a 6-8 

hónapot, továbbá a vevőnek művelésben kell tartania a 

megvásárolt területet és 5 évig nem értékesítheti.

Kevesen tudják, hogy az 1997. évi CXLI. törvény 

89/A paragrafusa – 2015. május 02-től hatályosan 

– lehetővé teszi a zártkerti ingatlanok művelés 

alóli kivonását.

A tulajdonos a 109/1999 (XII.29.) FVM rendelet 50/A para-

grafusában rögzített szabályok szerint a 9-es számú 

mellékletben rögzített adattartalommal nyújthat be erre 

vonatkozó kérelmet. A formanyomtatvány internetről le-

tölthető, illetve személyes ügyintézés esetén a földhi-

vatalokban is rendelkezésre áll. Érdemes figyelni arra, 

hogy a táblázat pontosan kerüljön kitöltésre és itt hasz-

nálni kell a tizenegykarakteres ún. személyi számot is. A 

kérelem postai úton is benyújtható a Gödöllői Járási Hi-

vatal Földhivatali Osztályára. Cím: 2100 Gödöllő, Ady 

Endre sétány 60.
FONTOS!!!!

Csak a tulajdonos kérelmezheti, közös tulajdonban álló 

zártkerti ingatlan esetén az összes tulajdonostárs hozzá-

járuló nyilatkozata szükséges.
Ez a lehetőség csak 2016. december 31-ig 

áll fenn, a szabályozás utána hatályát veszti. Az eljárás 

most térítésmentes.
Ezt a lehetőséget ajánlom szíves figyelmükbe.

Tisztelettel, Tóth István

ZÁRTKERT TULAJDONSOK FIGYELMÉBE! VAKÁCIÓ!

Mentők: 

104  
Rendőrség: 

107 
Tűzoltóság: 

105 
Segélyhívó: 

112

Idén is támogatják
a roma származású
fiatalok rendőrképzését
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A gödöllői rendőrök egy fiatalkorú fiút hallgattak ki 
gyanúsítottként.

Rongálás vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytat eljárást a Gödöllői Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya egy fiatalkorú turai fiú ellen.

A jelenlegi adatok szerint a 17 éves fiú 2016. június 
3-án 22 óra és 2016. június 5-én 11 óra közötti időben két, 
Turán parkoló autóbuszt rongált meg. A járműveket egy 
festékszóróval fújta le.

A gödöllői nyomozók a beszerzett adatok eredmé-
nyeként azonosították a bűncselekmény elkövetésével meg-
alapozottan gyanúsítható fiatalt, akit 2016. június 5-én a 
kora délutáni órákban – turai lakcímén – fogtak el, előállí-
tották a Gödöllői Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsított-
ként hallgatták ki.

A lakásban tartott házkutatás során a rendőrök 
több, a bűncselekmény elkövetéséhez használt tárgyat 
találtak, amelyeket lefoglaltak.

Buszokat rongált meg

A rongálási kár értékhatárától
függetlenül minden falfirka

bűncselekmény!

Btk. 371. § Rongálás

371. § (1) Aki idegen vagyontárgy 
megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt 
okoz, rongálást követ el.
(2) A büntetés vétség miatt egy évig terjedő 
szabadságvesztés, ha
a) a rongálás kisebb kárt okoz, vagy
b) a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt 

okozó rongálást
ba) falfirka elhelyezésével vagy
bb) bűnszövetségben
követik el.
(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő 
szabadságvesztés, ha
a) a rongálás nagyobb kárt okoz,
b) az elkövető
ba) védett kulturális javak körébe tartozó tárgyat, 

műemléket, régészeti lelőhelyet vagy régészeti 
leletet,

bb) vallási tisztelet tárgyát vagy vallási szertartás 
végzésére szolgáló épületet,

bc) temetési helyet, temetkezési emlékhelyet, illetve 
temetőben vagy temetkezési emlékhelyen a 
halott emlékére rendelt tárgyat

rongál meg.

Gödöllői Rendőrkapitányság

Sajnos városunkban is nagy számban fordul-
nak elő falfirkálással elkövetett rongálások, melyek az 
önkormányzatnak, illetve az ingatlan tulajdonosoknak 
évente több millió Ft kárt okoznak.

A közterület szándékos elcsúfítói akár egy év bör-
tönbüntetést is kaphatnak a 2011. január 1-től elfogadott 
Btk. módosítás – a 2010 évi CLXI számú törvény – alapján, 
mely megváltoztatta a rongálási cselekmény tekintetében a 
jogi szabályozást.

… miért firkálnak..?
Az állatok az uralmuk alatt lévő területen járőrö-

zésük során szagnyomokat hagynak maguk után. Az ember 
vizuális alkat, s az általa uralt territóriumokat inkább látható 
nyomokkal kell megjelölni. A lakás, vagy a háztulajdonosok 
jele: névtáblával ellátott kapu vagy bejárati ajtó. Ahol rivali-
záló bandák róják az utcákat, ott drasztikusabb jelekre van 
szükség. Némelyik falfirka pusztán dekoráció, míg mások 
valamely bandát jelentik, illetve felségterületük határait 
jelzik. Az alvilági fiatalok társadalmi életének fontos részét 

képezik a graffitik. A városlakó emberek többsége általában 
elutasítja és ellenséges érzelmekkel viseltetik az utca 
„művészeivel” szemben, a graffitizést pedig vandalizmusnak 
minősíti.

Az általában rongálással együttjáró falfirka létre-
hozása a magántulajdon durva megsértését is jelenti, az erő-
szakosan megváltoztatott városi környezetet pedig szeret-
nék eredeti állapotában megtartani. Ezt részben az is ma-
gyarázza, hogy a graffitik „alkotóit” az ellenzők egységes 
csoportnak tekintik — függetlenül attól, hogy tevékenysé-
gük célja elsősorban egy színesebb lakókörnyezet létre-
hozása vagy valóban az eredeti művészeti alkotások és egyéb 
építmények pusztítása és rongálása.

Tura kisváros. Szinte mindenki ismer mindenkit, az 
utcabeliek, szomszédok pedig éles szeműek, titok titkon nem 
marad. Rendőreink hatékonyan dolgoznak, a város frek-
ventált területein, nyitottabb tereken, közterületen pedig 
kamerák figyelnek. Ennek tudatában, valamint a jogszabályi 
háttér ismeretében a jövőben ajánlott kétszer is meggon-
dolni, hogy mit, mivel és főleg hová pingáljanak önjelölt 
Picassóink.

T.A.

Önjelölt Picassók

Vasútállomás, váróterem Galgagyöngye üzletházGalgagyöngye üzletház

A nyári vakáció nem csak az örömöt, gyakorta a 
túlzott felszabadultságot is jelenti, főleg az arra „fo-
gékony” gyermekeknek. A táboroztatások mellett ala-
kulhat úgy, hogy gyermekünk felügyeletét nem tudjuk 
a biztonságos falak között megoldani, így a szabadban 
töltött szabadság érzése során csemeténk figyelmetle-
nebbé, könnyelműbbé válhat. A statisztikák szerint az 
iskolai szünidőben, s főként nyáron ugrásszerűen 
megemelkedik a balesetek száma.

Minden szülő feladata, hogy gyermekét felkészítse 
a szünidő során adódó veszélyhelyzetekre, azok elkerü-
lésére. Gondoljuk végig, hogy hol, milyen veszélyek lesel-
kedhetnek gyermekünkre, s még időben hívjuk fel ezekre és 
a következményeikre is a figyelmüket.

Erősítsük gyermekünkben a felelősségtuda-
tot! Térjünk ki arra, hogy mindig úgy kell cselekednie, hogy 
tetteiért vállalni kell a felelősséget! Úgy tanítsuk meg a gyer-
mekeket a biztonságra, hogy mi magunk jó példát mutatunk 
nekik.

Néhány jó tanács: 

- adódik úgy, hogy amíg a szülő dolgozik, addig a gyer-
mek a játszótérre, barátokhoz vagy ismerősökhöz 
látogat el. Minden esetben beszéljük át közösen gyer-
mekünkkel, hogy csak a korábban megbeszélt helyre 
menjen játszani, a hazatérés időpontját mi határozzuk 
meg 

- amennyiben gyalogosan vagy kerékpárral közlekedik 
gyermekünk, ne feledjük vele átbeszélni a közlekedési 
szabályok betartását

- kerékpározás, gördeszkázás, görkorcsolyázás alkalmá-
val viseljen védőfelszerelést, bukósisakot 

- beszéljük meg gyermekünkkel, hogy idegenekkel 
szemben legyen körültekintő, bizalmatlan és tudjon 
nemet mondani, amennyiben idegen ember arra kéri, 
hogy kísérje el valahova, mert mutatna vagy adni 
szeretne neki valamit 

- tudatosítsuk benne, hogy abban az esetben, ha egyedül 
tartózkodik otthon, ne engedjen be a lakásba ismeret-
len személyt, egy esetleges telefonhívás alkalmával ne 
árulja el, hogy egyedül van otthon 

- otthon is történhet baleset, így ennek elkerülése érde-
kében beszéljünk a gyermekünknek a villamos beren-
dezések szakszerű használatáról

- az értékek megóvása is kiemelt fontosságú, így kész-
pénzt csak annyit tartson magánál, amennyi feltétlenül 
szükséges 

- tanítsuk meg gyermeküknek, hogy otthonról történő 
elinduláskor gondosan zárja be a nyílászárókat, a lakás-
kulcsot ne tegye látható helyre. (nyakába, hátizsák 
oldalára). Figyeljen hátizsákjára, táskájára, kerék-
párját ne hagyja őrizetlenül, vagy lezáratlanul.

Közösen beszéljük meg ki az a 
személy a lakókörnyezetünk-
ben, akihez baj, illetve ve-
szély esetén fordulhat.
Tanítsuk meg neki a fonto-
sabb telefonszámokat, ame-
lyekre veszélyhelyzetben 
szüksége lehet:

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

A Pest megyei Rendőr-főkapitányság ebben az év-
ben is pályázatot hirdet a középfokú oktatási intézmények 
első, második, vagy harmadik évfolyamán tanuló roma 
származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének 
elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére.

A képzés a 2016/2017-es tanévre vonatkozik. Jelent-
kezni 2016. június 30-ig lehet, a pályázatot a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság (PMRFK) vezetőjének kell megküldeni. 
A kandidálásokat a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság veze-
tője által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és ké-
szíti elő döntésre. A támogatás odaítéléséről a bizottság 
javaslata alapján a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság veze-
tője dönt.
A pályázatok elbírálásának határideje 2016. augusztus 31.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 
Kiképzési Alosztály kiemelt főelőadójától, Szép Lászlóné c. r. 
alezredestől kérhető (tel.: 06 1 443-5800/30-533)

Nem tudhatjuk, hogy mikor jön olyan vállalkozó, 

befektető Turára, aki esetleg az úgynevezett 

zártkerti ingatlanok (Szőlőhegy) hasznosítására akárcsak 

részbeni lehetőséget talál, vételi ajánlatot tesz azokra. Az 

viszont pontosan tudjuk, hogy a 2013. évi CXXII. tv., az ún. 

Földforgalmi Törvény jelentősen nehezített ezek eladását 

is. A szerződéskötések átfutási ideje meghaladja a 6-8 

hónapot, továbbá a vevőnek művelésben kell tartania a 

megvásárolt területet és 5 évig nem értékesítheti.

Kevesen tudják, hogy az 1997. évi CXLI. törvény 

89/A paragrafusa – 2015. május 02-től hatályosan 

– lehetővé teszi a zártkerti ingatlanok művelés 

alóli kivonását.

A tulajdonos a 109/1999 (XII.29.) FVM rendelet 50/A para-

grafusában rögzített szabályok szerint a 9-es számú 

mellékletben rögzített adattartalommal nyújthat be erre 

vonatkozó kérelmet. A formanyomtatvány internetről le-

tölthető, illetve személyes ügyintézés esetén a földhi-

vatalokban is rendelkezésre áll. Érdemes figyelni arra, 

hogy a táblázat pontosan kerüljön kitöltésre és itt hasz-

nálni kell a tizenegykarakteres ún. személyi számot is. A 

kérelem postai úton is benyújtható a Gödöllői Járási Hi-

vatal Földhivatali Osztályára. Cím: 2100 Gödöllő, Ady 

Endre sétány 60.
FONTOS!!!!

Csak a tulajdonos kérelmezheti, közös tulajdonban álló 

zártkerti ingatlan esetén az összes tulajdonostárs hozzá-

járuló nyilatkozata szükséges.
Ez a lehetőség csak 2016. december 31-ig 

áll fenn, a szabályozás utána hatályát veszti. Az eljárás 

most térítésmentes.
Ezt a lehetőséget ajánlom szíves figyelmükbe.

Tisztelettel, Tóth István

ZÁRTKERT TULAJDONSOK FIGYELMÉBE! VAKÁCIÓ!

Mentők: 

104  
Rendőrség: 

107 
Tűzoltóság: 

105 
Segélyhívó: 

112

Idén is támogatják
a roma származású
fiatalok rendőrképzését
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2016/06

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

TANKERÜLETI BAJNOK 5. alkalommal a Turai Hevesy György Általános Iskola! 

A házi versenyt követően, az ott legjobban szereplő 
tanulók jutottak tovább Gödöllőre a területi ver-

senyre, amelyet a II. korcsoport számára 2016. május 5-én 
rendeztek a Hajós Alfréd Általános Iskolában.
Fiúk csapatban: 2. hely! Fiú csapat: 1. Meleg Milán 4. b, 2. 
Barsi Mihály 4. d, 3. Szilágyi Ákos 4. b, 4. Kutka Adrián 4. a, 
5. Baranyi Tamás 4. a, 6. Győri Dominik 4. d
Lányok csapatban: 3. hely! Lány csapat: 1. Svehla Barbara 
4. a, 2. Szabó Nóra 5. b, 3. Lévai Julianna Málna 4. a, 4. Szabó 
Anett 4. a, 5. Szekeres Nóra 4. c és Petióky Noémi 3. a, 6. 
Marosvölgyi Lara 4. d

MELEG MILÁN egyéni összetettben
1. helyezést ért el!

Ő képviselte iskolánkat a megyei fordulón, Albertirsán, máj. 
11-én, ahol a 6. helyen végzett. Felkészítő: Hubert Zoltánné

Gratulálunk a szép eredményekhez! Köszönjük a 
kísérő szülőknek a szállítást és a felügyeletet, valamint Varjú 
Mihályné Ilonka néninek (iskolánk volt testnevelőjének) 
unokája, Miló felkészülésének segítését! 

Május 5-én Bagon folytatódott a tankerületi tíz-
próba. Ezúttal különböző úszásnemekben mérték össze 
képességeiket a gyerekek. Itt is kiválóan szerepeltek is-
kolánk tanulói, 1 db ARANY és 6 db BRONZ érem született.

Leichtner Balázs 8.a – 1. hely – gyorsúszás, 
Sztruhár Gréta 2.a – 3. hely – gyorsúszás, Leichtner 
Ádám 6.a – 3. hely – gyors- és hátúszás, Soós Evelin 6.c - 
3. hely – gyorsúszás, Kürti Csaba 7.a - 3. hely – gyors- és 
hátúszás 

Köles Bernadett 7.b – 14. helyezett lett. Magyartanár: Lakatos 
Gyula, Felkészítő: Jónás Sándorné 

Május 10-én délután az Alsórét-Csörsz-árok mellett takarítottunk, 
élőhellyel ismerkedtünk. Köszönjük Németh András kalauzolását és a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársainak segítségét.

KÜLÖN KÖSZÖNET A SZELEKTÍV NONPROFIT KFT. vezetőjének, 
hogy az összeszedett hulladékot azonnal elvihettük a telephelyre!
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Számunkra remek véghajrával zárult az idei 
tankerületi versenyek sorozata. Népdalénekeseink, 

akik már többször, profi módon bizonyítottak zsűri és közön-
ség előtt, ezúttal is megállták a helyüket. Május 12-én, 
Galgahévízen „az utolsó összecsapásra” került sor az idei 
tanévben, amelynek eredményeképpen újból elhozhattuk a 
tankerületi kupát!
Bangó Enikő 7. c – 1. hely, Bozlék Rita 4. d - 1. hely, 
Bana Kata 4. a – 2. hely, Lajkó Anna 4. c – 2. hely, Gregus 
Olivér 6. a – 3. hely 
Felkészítő: Sándor- Kis Anita. Gratulálunk az eredményes 
szerepléshez! 

Tankerületi népdalverseny

Már hagyomány, hogy iskolánk rendezi meg az aszódi tankerület 
informatika versenyét. Idén sem történt másképp. A vetélkedő 

megnyitóján diákjaink verssel, énekkel, hangszeres zenével köszöntötték a 
versenyzőket és az őket kísérő tanárokat.
Tusor Erzsébet igazgatónő biztató szavai után a hetedik és nyolcadikos 
versenyzők hozzáfogtak a feladatokhoz, melyeket a verseny szervezője, 
vezetője Tóth-S. Péter állított össze.
Az eredmények:
7. évfolyam: Tura – Király Eszter II. hely
8. évfolyam: Tura - Kozsa Martin I. hely

Háromtusa verseny
Gödöllőn

Éremeső
az úszóversenyen!

Madarak és Fák Napja

Országos Nyelvész Verseny - Szeged

Tankerületi informatika verseny
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1. helyezést ért el!

Ő képviselte iskolánkat a megyei fordulón, Albertirsán, máj. 
11-én, ahol a 6. helyen végzett. Felkészítő: Hubert Zoltánné

Gratulálunk a szép eredményekhez! Köszönjük a 
kísérő szülőknek a szállítást és a felügyeletet, valamint Varjú 
Mihályné Ilonka néninek (iskolánk volt testnevelőjének) 
unokája, Miló felkészülésének segítését! 

Május 5-én Bagon folytatódott a tankerületi tíz-
próba. Ezúttal különböző úszásnemekben mérték össze 
képességeiket a gyerekek. Itt is kiválóan szerepeltek is-
kolánk tanulói, 1 db ARANY és 6 db BRONZ érem született.

Leichtner Balázs 8.a – 1. hely – gyorsúszás, 
Sztruhár Gréta 2.a – 3. hely – gyorsúszás, Leichtner 
Ádám 6.a – 3. hely – gyors- és hátúszás, Soós Evelin 6.c - 
3. hely – gyorsúszás, Kürti Csaba 7.a - 3. hely – gyors- és 
hátúszás 

Köles Bernadett 7.b – 14. helyezett lett. Magyartanár: Lakatos 
Gyula, Felkészítő: Jónás Sándorné 

Május 10-én délután az Alsórét-Csörsz-árok mellett takarítottunk, 
élőhellyel ismerkedtünk. Köszönjük Németh András kalauzolását és a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársainak segítségét.

KÜLÖN KÖSZÖNET A SZELEKTÍV NONPROFIT KFT. vezetőjének, 
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ség előtt, ezúttal is megállták a helyüket. Május 12-én, 
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tanévben, amelynek eredményeképpen újból elhozhattuk a 
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Bangó Enikő 7. c – 1. hely, Bozlék Rita 4. d - 1. hely, 
Bana Kata 4. a – 2. hely, Lajkó Anna 4. c – 2. hely, Gregus 
Olivér 6. a – 3. hely 
Felkészítő: Sándor- Kis Anita. Gratulálunk az eredményes 
szerepléshez! 

Tankerületi népdalverseny

Már hagyomány, hogy iskolánk rendezi meg az aszódi tankerület 
informatika versenyét. Idén sem történt másképp. A vetélkedő 

megnyitóján diákjaink verssel, énekkel, hangszeres zenével köszöntötték a 
versenyzőket és az őket kísérő tanárokat.
Tusor Erzsébet igazgatónő biztató szavai után a hetedik és nyolcadikos 
versenyzők hozzáfogtak a feladatokhoz, melyeket a verseny szervezője, 
vezetője Tóth-S. Péter állított össze.
Az eredmények:
7. évfolyam: Tura – Király Eszter II. hely
8. évfolyam: Tura - Kozsa Martin I. hely

Háromtusa verseny
Gödöllőn

Éremeső
az úszóversenyen!

Madarak és Fák Napja

Országos Nyelvész Verseny - Szeged

Tankerületi informatika verseny
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Nemzetiségi Kultúrák Napja

Idén ismét megrendezésre került a Nemzeti-
ségi Kultúrák Napja, amelynek egyik központi hely-
színe Tura lett május 22-én vasárnap. Az időjárás is 
kegyes volt a szervezőkhöz és a résztvevőkhöz, így sem-
mi akadálya nem volt, hogy egy remek nap elébe 
nézzenek a rendezvényre kilátogatók és tévé képer-
nyőjén az eseményeket követők egyaránt.

Reggel hét órától kezdődött a nyüzsgés a kulturált, 
frissen nyírt focipályán, ahová lassan megérkeztek a Nemzetisé-
gi Foci Világbajnokság részvevői is. A legmesszebbről - 250 kilo-
méterről - Méhkerékről a román nemzetiség csapata jött Turára, 
akik hajnali négy órakor indultak, hogy a reggeli kezdésre itt 
legyenek. A csapatok eligazítása és a sorsolása után Pisont 
István volt válogatott focista köszöntötte a csapatokat, majd 
Szendrei Ferenc, városunk polgármestere üdvözölte a második 
alkalommal tiszteletüket tevő focicsapatokat. A mérkőzések 
megkezdése előtt pár perccel az MTVA stábja Klement Zoltán 
műsorvezetővel élőben jelentkezett be a pálya széléről: -Itt már 
hétágra süt a nap, köszöntöm a nézőket Turáról. Lesz itt 
nemzetiségi konyha, játszóbusz, színpadi produkciók, ha 
tehetik, jöjjenek el, vagy maradjanak a tv előtt, Tura várja 
önöket.

Eközben javában főttek a finomságok a fák és a 
sátrak hűsítő árnyékában. A nemzetiségek egymás sátrát vé-
gigjárva kóstolgatták az ételeket és a pálinkákat. Az egyik 
legnépesebb csapat 50 fővel az edelényi Ruszinok voltak, 
akik 40 kiló krumpliból és 15 kiló lisztből folyamatosan sü-
tötték a krumpli lángost a gyerekek segítségével a kilátoga-
tók számára. Ezeket különböző finomságokkal megtöltve 
kínálták a közönségnek.  

A délutáni produkciókhoz a kastély előtti színpad 
készen állt.  A forgatókönyvet azonban az élet írja, hiszen a 
ruszinokkal érkezett egy fiatal anyuka Bárdos-Simon Ka-
talin, akiről kiderült, hogy Miskolc-Görömbölyről érkezett a 
nemzetiségek napjára. Katalin a Miskolci Bartók Béla Zene-
művészeti Iskola népi ének szakos tanára, tekerőlanton ját-
szik és elhozta Turára a hangszerét, régi nevén a nyenyerét. 
Kapva az alkalmon, a színpadra invitálva őt és lelkes asszo-
nyokból álló kórusát, vidám hangulatot és rögtönzött elő-

A kulturális programok délután fél egytől indultak, 
előtte azonban Gódor Nikolett műsorvető a színpadra szólí-
totta a főzőverseny résztvevőit, akik a bemutatkozás mellett 
elmondták, hogy milyen finomságokkal is készültek a mai 
napra. A sátrak hűsítő árnyékában Szénási János „Nyúka” és 
családja, Farkas Zsolt és barátai, Kulacs család, Ruszinok, a 
Tura 2003 Civil Egyesület, Fóka és csapata, románok, szlo-
vákok fűszerei, kanalai, villái csaptak össze a fazekak fölött, 
hogy kiderüljön kié lesz az idei aranyfakanál. Versenyen kí-
vül pedig Seres László és főzőcsapata is különböző finom-
ságokkal várta a vendégeket a kastélykertbe.

Az első színpadra lépő előadó Oláh Tibor volt, aki 
egyéni produkciójával, a Kicsi Gesztenyével szórakoztatta a 
közönséget, majd ezután a világot jelentő deszkákra a 
pilisszentkereszti szlovákok csapata lépett fel. 

Klausz Karola a Magyar Televízió Szlovák szerkesz-
tősége nevében szólította meg a kastélykertbe kilátogató 
közönséget: -Köszöntöm önöket, idén is a Pilisszent-
keresztért Kulturális Egyesület képviseli a szlovák szí-
neket. Operett slágerekkel mulattatjuk Önöket, ami-
hez jó szórakozást kívánunk mindenkinek. 

Közben a masinák tetején a rotyogó ételek lassan 
elkészültek, amit ismét élőben láthatott Magyarországon 
mindenki a televízióban a Kulacs csalás sátránál. Klement 
Zoltán indította a beszélgetést: - A ruszin sátorból elin-
dulva megnézzük, hogy milyen roma specialitások 

levessel, puliszkával, savanyú káposztával, szalonnával 
illetve kecskesajttal és tejföllel. – Tímea, hogy ízlik? - 
Szabolcsi lány vagyok, nekem nagyon ízlik ez az étel. Az 
Aranypánt-díjat április 8-án vehettem át. Tuzsérról 
származom egy szabolcsi kis faluból, az életem nem 
volt egyszerű történet, roma telepről indultam el. A 
szabolcsi konyha remekeit készítem otthon is, például 
a szabolcsi töltött káposzta ünnepi étel vagy a húsleves 
gazdagon. Horváth Éva kérdezte tovább Tímeát: - Ezt to-
vább adod a lányodnak? - Természetesen! Az édes ká-
posztával készülő, káposztás bableves füstölt csülök-
kel, ezt kedveli a lányom a férjemmel együtt. Mindent 
tovább adok neki, amit én otthon megtanultam.

A foci világbajnokság Pisont István, Rácz Jenő (kilenc) 
és Ifj. Rácz Jenő játékvezetők sípjelzésére elindult. A játékosokat 
és vendégeket a Kulacs család reggelivel és frissítőkkel várta a 
pálya szélén. A mérkőzések rövid szünetében az ország lakos-
sága a tévék előtt ismét Turára vetette tekintetét, hiszen ismét 
élő bejelentkezés következett a focipályáról. 

Horváth Éva és Klement Zoltán műsorvezetők Pisont 
Istvánt kapták mikrofonvégre: -Közös barátokkal tudok ün-
nepelni, hiszen ez egy közös ünnep. Köszönöm Szénási 
Józsinak, hogy újra itt lehetek. Azt gondolom, tavaly a tu-
rai cigánycsapat rosszul kezdett, hivatkozva arra, hogy 
másnaposak voltak és sokat kajáltak. De idén komolyan 
veszik a meccset, a versenyszellem ott van bennük. A mér-
kőzés után a sátraknál jófajta ételeket kóstolunk, igaz 
barátokra leltem itt Turán. 

Csapatok Élő bejelentkezés a pálya széléről I. helyezett: méhkeréki Román Nemzetiség csapata

adást tartottak a közönségnek. A gyerekekről sem feledkez-
tek meg a szervezők, őket a Virrantó játszóbusz várta külön-
böző foglalkozásokkal és játékokkal a nap folyamán. Ferkó 
Zoltán először járt itt Turán a játszóbusszal: Idén inkább 
határon túli magyar anyanyelvű közösségeknek, gyere-
keknek vittünk programot és most úgy éreztük, hogy a 
Magyarországon élő más nemzetiségekkel is kell, hogy 
foglalkozzunk. Ezért örömmel fogadtuk a meghívást 
Turára. Örülök, hogy Magyarországon ennyi féle nem-
zetiség van. Én azok közé tartozom, akik azt mondják, 
hogy az ország velük sokkal színesebb. Természetesen 
az ételeket is megkóstoltam és mindig lenyűgöz a 
nemzetiségek, tájegységek konyhája.

A finomságok elkészültével a zsűri asztalára kerül-
tek az ételek. A zsűri elnöke Jónás Tímea a Nyírő Gyula Kór-
ház főápolója volt, aki a családjával együtt érkezett a nem-
zetiségek napjára. A Roma Sajtóközpont által alapított 

Aranypánt-díjat idén Jónás Tímea kapta. Az elismerést olyan 
roma hétköznapi hősök kaphatják, akik a mindennapi életük-
ben példaként szolgálnak roma és nem roma környezetük 
számára. A díj elnevezése Kovács József Hontalan költőtől 
származik, aki 1991-es, Ismeretlen cigány ének című köteté-
nek előszavában írja: „Vallom és vállalom, hogy rajtam két 
aranypánt van: az egyik a magyar kultúra, a másik a cigány-
ságom. Egyikről sem óhajtok lemondani.”
A következő televíziós bejelentkezés éppen a méhkerékiek 
sátránál érte utol Tímeát. Klement Zoltán kérdezte elsőként: 
- Tímea, a Nyírő Gyula kórház főápolója éppen kóstol a 
méhkeréki román nemzetiségi konyhában. Kedves 
asszonyok, mivel készültek a sátorban? - Görcs tészta-

találhatóak itt. Vidákné Lili, mi rotyog a fazékban? - 
Savanyú káposzta készül tyúkkal ez egy cigány specia-
litás. - Van itt lehetőség tapasztalat cserére, egymás 
konyhájába belesni? - Megkóstoljuk egymás ételeit és 
ellessük a készítési folyamatot is. - A másik fazékban 
mi van? - Vörösboros csülökpörkölt készül egy kis kö-
römmel. Menjünk tovább a másik masinához, Horváth Évi-
hez: - Megtudtam, hogy ez a fazék 30 literes, itt Széná-
siné Marika főz. - Milyen húsból készül a leves? - Puly-
ka nyaka és pulyka szárnya. Anyáink, nagyanyáink eb-
ből főzték a levest, ami csigatésztával készül. Le lehet 
látni az aljára, gyönyörű tiszta húsleves. Kilenc órától 
fő, lassan pezseg nem szabad forrnia. A levest minél 
tovább főzzük annál finomabb! - Lili, ki a főnök a kony-
hában? - Mi egy család vagyunk és hála Istennek össze 
vagyunk szokva, de azért bele szoktunk szólni abba, ki 
hogyan főz. 
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Nemzetiségi Kultúrák Napja

Idén ismét megrendezésre került a Nemzeti-
ségi Kultúrák Napja, amelynek egyik központi hely-
színe Tura lett május 22-én vasárnap. Az időjárás is 
kegyes volt a szervezőkhöz és a résztvevőkhöz, így sem-
mi akadálya nem volt, hogy egy remek nap elébe 
nézzenek a rendezvényre kilátogatók és tévé képer-
nyőjén az eseményeket követők egyaránt.

Reggel hét órától kezdődött a nyüzsgés a kulturált, 
frissen nyírt focipályán, ahová lassan megérkeztek a Nemzetisé-
gi Foci Világbajnokság részvevői is. A legmesszebbről - 250 kilo-
méterről - Méhkerékről a román nemzetiség csapata jött Turára, 
akik hajnali négy órakor indultak, hogy a reggeli kezdésre itt 
legyenek. A csapatok eligazítása és a sorsolása után Pisont 
István volt válogatott focista köszöntötte a csapatokat, majd 
Szendrei Ferenc, városunk polgármestere üdvözölte a második 
alkalommal tiszteletüket tevő focicsapatokat. A mérkőzések 
megkezdése előtt pár perccel az MTVA stábja Klement Zoltán 
műsorvezetővel élőben jelentkezett be a pálya széléről: -Itt már 
hétágra süt a nap, köszöntöm a nézőket Turáról. Lesz itt 
nemzetiségi konyha, játszóbusz, színpadi produkciók, ha 
tehetik, jöjjenek el, vagy maradjanak a tv előtt, Tura várja 
önöket.

Eközben javában főttek a finomságok a fák és a 
sátrak hűsítő árnyékában. A nemzetiségek egymás sátrát vé-
gigjárva kóstolgatták az ételeket és a pálinkákat. Az egyik 
legnépesebb csapat 50 fővel az edelényi Ruszinok voltak, 
akik 40 kiló krumpliból és 15 kiló lisztből folyamatosan sü-
tötték a krumpli lángost a gyerekek segítségével a kilátoga-
tók számára. Ezeket különböző finomságokkal megtöltve 
kínálták a közönségnek.  

A délutáni produkciókhoz a kastély előtti színpad 
készen állt.  A forgatókönyvet azonban az élet írja, hiszen a 
ruszinokkal érkezett egy fiatal anyuka Bárdos-Simon Ka-
talin, akiről kiderült, hogy Miskolc-Görömbölyről érkezett a 
nemzetiségek napjára. Katalin a Miskolci Bartók Béla Zene-
művészeti Iskola népi ének szakos tanára, tekerőlanton ját-
szik és elhozta Turára a hangszerét, régi nevén a nyenyerét. 
Kapva az alkalmon, a színpadra invitálva őt és lelkes asszo-
nyokból álló kórusát, vidám hangulatot és rögtönzött elő-

A kulturális programok délután fél egytől indultak, 
előtte azonban Gódor Nikolett műsorvető a színpadra szólí-
totta a főzőverseny résztvevőit, akik a bemutatkozás mellett 
elmondták, hogy milyen finomságokkal is készültek a mai 
napra. A sátrak hűsítő árnyékában Szénási János „Nyúka” és 
családja, Farkas Zsolt és barátai, Kulacs család, Ruszinok, a 
Tura 2003 Civil Egyesület, Fóka és csapata, románok, szlo-
vákok fűszerei, kanalai, villái csaptak össze a fazekak fölött, 
hogy kiderüljön kié lesz az idei aranyfakanál. Versenyen kí-
vül pedig Seres László és főzőcsapata is különböző finom-
ságokkal várta a vendégeket a kastélykertbe.

Az első színpadra lépő előadó Oláh Tibor volt, aki 
egyéni produkciójával, a Kicsi Gesztenyével szórakoztatta a 
közönséget, majd ezután a világot jelentő deszkákra a 
pilisszentkereszti szlovákok csapata lépett fel. 

Klausz Karola a Magyar Televízió Szlovák szerkesz-
tősége nevében szólította meg a kastélykertbe kilátogató 
közönséget: -Köszöntöm önöket, idén is a Pilisszent-
keresztért Kulturális Egyesület képviseli a szlovák szí-
neket. Operett slágerekkel mulattatjuk Önöket, ami-
hez jó szórakozást kívánunk mindenkinek. 

Közben a masinák tetején a rotyogó ételek lassan 
elkészültek, amit ismét élőben láthatott Magyarországon 
mindenki a televízióban a Kulacs csalás sátránál. Klement 
Zoltán indította a beszélgetést: - A ruszin sátorból elin-
dulva megnézzük, hogy milyen roma specialitások 

levessel, puliszkával, savanyú káposztával, szalonnával 
illetve kecskesajttal és tejföllel. – Tímea, hogy ízlik? - 
Szabolcsi lány vagyok, nekem nagyon ízlik ez az étel. Az 
Aranypánt-díjat április 8-án vehettem át. Tuzsérról 
származom egy szabolcsi kis faluból, az életem nem 
volt egyszerű történet, roma telepről indultam el. A 
szabolcsi konyha remekeit készítem otthon is, például 
a szabolcsi töltött káposzta ünnepi étel vagy a húsleves 
gazdagon. Horváth Éva kérdezte tovább Tímeát: - Ezt to-
vább adod a lányodnak? - Természetesen! Az édes ká-
posztával készülő, káposztás bableves füstölt csülök-
kel, ezt kedveli a lányom a férjemmel együtt. Mindent 
tovább adok neki, amit én otthon megtanultam.

A foci világbajnokság Pisont István, Rácz Jenő (kilenc) 
és Ifj. Rácz Jenő játékvezetők sípjelzésére elindult. A játékosokat 
és vendégeket a Kulacs család reggelivel és frissítőkkel várta a 
pálya szélén. A mérkőzések rövid szünetében az ország lakos-
sága a tévék előtt ismét Turára vetette tekintetét, hiszen ismét 
élő bejelentkezés következett a focipályáról. 

Horváth Éva és Klement Zoltán műsorvezetők Pisont 
Istvánt kapták mikrofonvégre: -Közös barátokkal tudok ün-
nepelni, hiszen ez egy közös ünnep. Köszönöm Szénási 
Józsinak, hogy újra itt lehetek. Azt gondolom, tavaly a tu-
rai cigánycsapat rosszul kezdett, hivatkozva arra, hogy 
másnaposak voltak és sokat kajáltak. De idén komolyan 
veszik a meccset, a versenyszellem ott van bennük. A mér-
kőzés után a sátraknál jófajta ételeket kóstolunk, igaz 
barátokra leltem itt Turán. 

Csapatok Élő bejelentkezés a pálya széléről I. helyezett: méhkeréki Román Nemzetiség csapata

adást tartottak a közönségnek. A gyerekekről sem feledkez-
tek meg a szervezők, őket a Virrantó játszóbusz várta külön-
böző foglalkozásokkal és játékokkal a nap folyamán. Ferkó 
Zoltán először járt itt Turán a játszóbusszal: Idén inkább 
határon túli magyar anyanyelvű közösségeknek, gyere-
keknek vittünk programot és most úgy éreztük, hogy a 
Magyarországon élő más nemzetiségekkel is kell, hogy 
foglalkozzunk. Ezért örömmel fogadtuk a meghívást 
Turára. Örülök, hogy Magyarországon ennyi féle nem-
zetiség van. Én azok közé tartozom, akik azt mondják, 
hogy az ország velük sokkal színesebb. Természetesen 
az ételeket is megkóstoltam és mindig lenyűgöz a 
nemzetiségek, tájegységek konyhája.

A finomságok elkészültével a zsűri asztalára kerül-
tek az ételek. A zsűri elnöke Jónás Tímea a Nyírő Gyula Kór-
ház főápolója volt, aki a családjával együtt érkezett a nem-
zetiségek napjára. A Roma Sajtóközpont által alapított 

Aranypánt-díjat idén Jónás Tímea kapta. Az elismerést olyan 
roma hétköznapi hősök kaphatják, akik a mindennapi életük-
ben példaként szolgálnak roma és nem roma környezetük 
számára. A díj elnevezése Kovács József Hontalan költőtől 
származik, aki 1991-es, Ismeretlen cigány ének című köteté-
nek előszavában írja: „Vallom és vállalom, hogy rajtam két 
aranypánt van: az egyik a magyar kultúra, a másik a cigány-
ságom. Egyikről sem óhajtok lemondani.”
A következő televíziós bejelentkezés éppen a méhkerékiek 
sátránál érte utol Tímeát. Klement Zoltán kérdezte elsőként: 
- Tímea, a Nyírő Gyula kórház főápolója éppen kóstol a 
méhkeréki román nemzetiségi konyhában. Kedves 
asszonyok, mivel készültek a sátorban? - Görcs tészta-

találhatóak itt. Vidákné Lili, mi rotyog a fazékban? - 
Savanyú káposzta készül tyúkkal ez egy cigány specia-
litás. - Van itt lehetőség tapasztalat cserére, egymás 
konyhájába belesni? - Megkóstoljuk egymás ételeit és 
ellessük a készítési folyamatot is. - A másik fazékban 
mi van? - Vörösboros csülökpörkölt készül egy kis kö-
römmel. Menjünk tovább a másik masinához, Horváth Évi-
hez: - Megtudtam, hogy ez a fazék 30 literes, itt Széná-
siné Marika főz. - Milyen húsból készül a leves? - Puly-
ka nyaka és pulyka szárnya. Anyáink, nagyanyáink eb-
ből főzték a levest, ami csigatésztával készül. Le lehet 
látni az aljára, gyönyörű tiszta húsleves. Kilenc órától 
fő, lassan pezseg nem szabad forrnia. A levest minél 
tovább főzzük annál finomabb! - Lili, ki a főnök a kony-
hában? - Mi egy család vagyunk és hála Istennek össze 
vagyunk szokva, de azért bele szoktunk szólni abba, ki 
hogyan főz. 
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Eközben a focipályán kiderült, hogy mely csapatok 
kerültek az elődöntőbe. A döntőbe jutásért a méhkeréki és a 
turai cigány csapat, a Közmédia csapata pedig a Tura 2003 Civil 
Egyesülettel mérkőzött meg. A közmédia csapatában Mohai 
Márton is futballozott, aki számos alkalommal forgatott már 
Turán kamera technikusként. A foci egyik szünetében nyilat-
kozott a tévéstábnak. - Minél több kultúrát és szokást isme-
rek meg, hogyan élnek ünnepnapjaikon, hétköznapjaikon, 
ez által én is több leszek. Akár Roma magazint vagy éppen 
másik nemzetiségi műsort forgatunk, sok mindent tanu-
lunk. A foci olyan univerzális nyelv, amit mindenki ért és 
összehozza az embereket.
Délután Szendrei Ferenc polgármester a kastélykert színpa-
dáról is köszöntötte az egybegyűlteket: Ahogy tavaly ígértem, 
ma ismét itt találkozhatom veletek. A Kárpát-medence kö-
zös hazánk. Így ma csak közös jövőt tudok elképzelni. 
Nagy öröm számomra, hogy itt Turán közösen tudjuk 
kifejezésre juttatni az elképzelésünket. Együtt kell, hogy 
békében és egymást tisztelve éljünk. A mai naphoz nagyon 
jó szórakozást kívánok.
A káprázatos kastély előtti színpadon, Szambó, Zoli és zenekara, 
a Nova Band az Ikladi Német Nemzetiségi Hagyományőrző tánc-
csoport szórakoztatta a közönséget majd következett Unger 
Balázs és turai tanítványai fellépése. Ezek után jött a megle-
petés, ugyanis Balázs egy szűkebb Cimbaliband formációval és a 
zenekar jól ismert slágereivel is megörvendeztette a közön-
séget. Unger Balázs a kis tanulóival nyilatkozott a tévéstábnak: - 
Második alkalommal van itt Turán ez a rendezvény, jó itt 
lenni! Kis tanítványaim közül Kátai Szilárd és Farkas Ger-
gő mindketten tehetséges ifjú hegedűsök, Solymosi Máté 
pedig 2010 óta oszlopos tagja a Cimbalibandnek.

Elérkezett a nap várva várt eseménye, a versenyek 
eredményhirdetése. A műsorvezetők Szendrei Ferenc polgár-

Pisont István volt válogatott labdarúgó: külön jelzésértékű, hogy a férjem - aki ritkán 
Sokkal színvonalasabb volt az idei, táncol - még ő is táncra perdült a színpad előtt. 

mint a tavalyi rendezvény. A méhkeréki csapat Fantasztikus közösség él itt, csak gratulálni tudok 
hajnal négykor kelt, ennek ellenére egy kiegyen- ehhez.
súlyozott, egységes csapatként megnyerte a tor- Klement Zoltán műsorvezető:
nát. Tura egyébként a kedvencem, de büntetőkkel Másodszor vagyok Turán és mindig 
kikaptak. Remek, jó torna volt. A sport által az itt rácsodálkozom arra a csodálatos vendégszere-
élő nemzetiségek egységes közösséget alkot- tetre, amivel itt fogadnak bennünket. Alig vártam a 
nak. Jó lenne, ha az életben is ilyen segítőkészek tavalyi év után, hogy újra itt lehessek. A televíziós 
lennénk egymással. Szeretek itt lenni, annak elle- kollégáimnak az üzentét is átadhatom a turai-
nére eljöttem, hogy ma van a házassági évfor- aknak, miszerint le a kalappal előttük. Hiszem és A Turai Nemzetiségi Kultúrák Napját 
dulónk a feleségemmel. Remélem, hogy jövőre a tudom, hogy csak úgy lehet egy ország erős, ha a így értékelték a résztvevők:

Szendrei Ferenc élő bejelentkezésben érté- családommal együtt tudok itt lenni Turán, ebben a sokszínűség egységet jelent.
kelte a napot: Horváth Éva műsorvezető:fantasztikus miliőben.

A foci bajnokságot a méhkeréki román Mohai Márton az MTVA munkatársa: A település a szívem csücske. Ide 
nemzetiségi foci válogatott nyerte meg itt 2016- Köszönöm, hogy itt lehettem. Ma már tényleg hazajövök. Számos filmet készítettem 
ban Turán a Nemzetiségi Kultúrák Napján. A barátaimnak tudhatom a turai embereket. Az pe- már itt Szénási Józsi kollégám segítségével, akik 
főzőversenyt a helyi Kulacs család nyerte meg, dig nagy öröm számomra, hogy a Ruszin csapat, révén a Magyar Televízióban és az országban 
aki húslevest, tyúkos káposztát és csülökpörköl- amikor kiesett a küzdelmekből, egy emberként sincs már olyan ember, aki ne tudná azt, hogy hol 
tet készítettek. A turaiak a fociban is helytálltak, szurkolt nekem, Zlatan Ibra névre elkeresztelve. van Tura. Örülök, hogy Szendrei Ferenc polgár-

Rafael Zsuzsanna, az EMMI munkatársa:másodikak lettünk egy büntető párbajt elveszítve. mester úr is ilyen hathatós segítséget nyújt ennek 
A televízióban hallottunk erről a ren-A közmédia csapata harmadik lett. Ez a nap a napnak a sikeréhez. Az nem kérdés, hogy 

dezvényről és csak ezért jöttünk el a családom-összehozta a turaiakat. Ez már a második ilyen jövőre újra itt leszünk.
mal, férjemmel, fiammal és a lányommal Vértes- Farkas Zsolt nótaénekes:rendezvény. Tavaly azt ígértem, hogy újra meg-
boglárról. Egyik sátorból sem engedtek el ben- Közös szervezéssel, közös gondolko-rendezzük ezt. A helyi romákkal közösen. Nem 
nünket, hogy ne kóstoljuk meg az ételeiket és dással, sokkal jobban lehet haladni. A hazai nem-lehetett nemet mondani ezeknek a csillogó szemű 
italaikat, pedig most láttak bennünket először. zetiségek ide jönnek Turára, nagyon sok jó ember embereknek, a szervezőknek és nem lehetett 
Egészen a műsorok zárásáig itt voltunk. Az pedig itt, Magyarországon, kis helyen is megfér. Min-nem teret adni egy ilyen jelentős rendezvénynek. 

mesterrel együtt először a focibajnokság négyes döntőjének 
versenyzőit szólították színpadra. Negyedik helyezett lett a Tura 
2003 Civil Egyesület csapata, bronzérmes az MTVA-Közmédia 
csapata, Ezüstérmes Turai Cigánycsapat lett és a dobogó leg-
felső fokára a Méhkeréki Román Nemzetiség csapata állhatott 
fel. A legjobb kapus is az ő csapatukból kerül ki Ruzsa Mihály 
személyében. A legjobb játékos a turai cigánycsapatból Szénási 
Dezső lett. A színpad lassan megtelt, amikor is nagy várako-
zással övezve a főzőverseny eredményhirdetése következett: 
különdíjat kapott az edelényi ruszin csapat, akik krumplis lán-
gost készítettek különböző töltelékekkel. A bronz fakanál tulaj-
donosa a Román Nemzetiség csapata lett, akik Görcs tészta-
levessel, puliszkával, savanyú káposztával, szalonnával és kecs-
kesajttal, tejföllel készültek gyönyörű cserépedényben tálalva a 
finomságokat,a második helyezett, Farkas Zsolt és barátai 
lettek, füstölt szalonnás lecsóval és csülkös pacallal. A főzőver-
seny győztese és az aranyfakanál tulajdonosai pedig a turai Ku-
lacs család lett, akik tyúkhús levessel, tyúkos káposztával, 
vörösboros csülökpörkölttel, házi savanyúsággal és mellé bo-
daggal készültek a versenyre, ahol a mennyiség minőséggel 
párosult. A csapatok részvevői turai relikviákkal ellátott aján-
dékcsomagot, serleget és a főzőverseny résztvevői díszes fa-
kanalat kaptak. A díjátadó után ismét a színpadi produkcióké 
lett a főszerep, következtek a Turai Fiúk Fóka és Táncosaival kie-
gészülve, akik táncra perdítették a közönséget a produkciójuk-
kal. Majd következett az est egyik meglepetése. Farkas Zsolt 
Aranycinege-díjas nótaénekes most nem hagyományos cigány-
zenekarral lépett színpadra, hanem Botos Tibor gitár, és Csengő 
Robi zongoraművészekkel együtt. Wolf Harmony Band néven, 
régi slágerek újrahangszerelésével a közönség nagy örömére. 
Az est utolsó fellépője a Khamoro Budapest Band volt, akik au-
tentikus cigányzenével méltóképpen zárták a turai nemzeti-
ségek napját.

Klausz Karola műsorvezető:denkinek a kultúráját, mindennapi életét próbáljuk gyönyörű környezetben egy egész nap áll ren-
A tavalyi év után nem volt kérdés, hogy egymással közölni, megértetni és egy új közös- delkezésükre. jó volt látni a mosolygó és kultu-

a pilisszentkereszti szlovák fellépőkkel és a séget alkotni. Ebben a kis országban  próbáljunk ráltan szórakozó sokaságot.
szlovák gasztronómiával újra Turát választjuk.meg barátságban, szeretetben és tisztességben 

Pokorny Antal operatőr:élni. 
Tát Margit polgármester, Méhkerék:Ilyen vendéglátást még sehol sem ta-

Szénásiné Tünde: Kis közösségünkkel a hazai román pasztaltam. Amikor a kamera mögött álltam és a 
nemzetiséget képviseltük. A turai emberekkel Büszke vagyok nem csak a romákra, a forgatás miatt nem tudtam onnan elmozdulni, a 
baráti viszonyba kerültünk, minden kívánsá-turai emberekre, hogy így összefogtak azért, helyembe hozták a hűsítő italokat. Szénási Józsi 
gunkat teljesítették, egymás ételeit megkóstoltuk hogy ez a rendezvény ilyen sikeres legyen. barátom, akivel számtalanszor forgattam együtt 
és táncra is perdültünk. A fociban elsők a főző-Kellenek az emberek számára az ilyen közös és a turai közösség garancia arra, hogy innen, 
versenyben második helyezettek lettünk. Jó volt minőségi rendezvények, mint ez a nap. Ez viszi Turáról csak megelégedve mehessünk haza.
itt lenni, köszönjük a meghívást és örömmel előbbre mindenkit, hiszen ebben a rohanó világ-
jövünk jövőre is. ban alig van arra lehetőség, hogy egymással csak 

pár percet is beszélgessünk. Itt pedig ebben a 

KÖSZÖNJÜK! : Tura Város Önkormányzata • Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár •
TRA Real Estates Kft. • Galgamenti Mezőgazdasági Kft. • Tóth M. Imre Sportland • MTVA •

Tura Önkéntes Tűzoltó Egyesület • Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület •
2D Grafikai Stúdio • Seres László • Lukács István, Juhász Sándor

Mint a többi ember „Gyermeknapja” Győrben! 

Május 29-én, vasárnap 7:18- Győrbe. Két régi vágyunk teljesült ezzel Railjet nemzetközi járatával. Szeren-

kor indult a vonatunk Turáról. Nagy az utazással. Egyik, hogy ellátogassunk csére a bekészített esőkabátokra nem 

izgalommal készültünk erre a napra. A ebbe a gyönyörű városba, a másik, hogy volt szükség. A nap ragyogóan sütött, 

26 fős csapat fél 11-re érkezett meg végre utazhassunk a Münchenbe tartó igazi kiránduló időnk volt.

A vasútállomáson várt ránk az koncert! Az alapítvány edzettebb tagjai és azt, hogy alapítványos fiataljaink 

alapítvány egyik kedves ismerőse (Ko- élvezték a koncertet, a többiek pedig gyermeknapi ajándékként ingyen 

vács Fecó nagynénje) Babaiban Judit, egy árnyékos helyről szemlélték a nézhették meg az előadást! A színház 

aki Győr közelében lakik, és végig fesztiváli hangulatot. után egy rövid sétával már az állo-
A McDonald's éttermet nem kalauzolt minket Győr belvárosában. máson voltunk. A Railjet vonat hiába 

hagyhattuk ki! És miután jól laktunk, Rövid séta és egy nagy fagyizás után, repített minket 160 km/óra sebes-
15 órakor kezdődött a színházi előadás, megcsodáltuk a Bencés templomot séggel hazafelé, a Keletiben 30 percet 
amit már nagyon vártunk! A Vaskakas Győr főterén, majd elsétáltunk a Duna késett a vonatunk, így csak 8 óra után 
bábszínház "Víz, víz, tiszta víz-fröcs-partig. Szerencsére itt kellemes szellő érkeztünk haza Turára. Nagyon elfá-
kölő táncok 18 lábra" című fergeteges enyhítette a már tikkasztó hőséget. radtunk, de rengeteg közös élménnyel 
előadását élvezhettük. Igazi felüdülés Kicsit pihentünk, majd a Duna parton gazdagodtunk, és már tervezzük az új 
volt a tikkasztó nyári napon ez a vidám, megrendezett "Csokoládé fesztivál" kirándulást.
vizes, táncos, zenés előadás. Köszönjük finomságait kóstolgattuk sorra. Közben 

Tóth-Antal Istvánnéa Vaskakas bábszínháznak az élményt, a színpadon kezdődött a Szandi 
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Eközben a focipályán kiderült, hogy mely csapatok 
kerültek az elődöntőbe. A döntőbe jutásért a méhkeréki és a 
turai cigány csapat, a Közmédia csapata pedig a Tura 2003 Civil 
Egyesülettel mérkőzött meg. A közmédia csapatában Mohai 
Márton is futballozott, aki számos alkalommal forgatott már 
Turán kamera technikusként. A foci egyik szünetében nyilat-
kozott a tévéstábnak. - Minél több kultúrát és szokást isme-
rek meg, hogyan élnek ünnepnapjaikon, hétköznapjaikon, 
ez által én is több leszek. Akár Roma magazint vagy éppen 
másik nemzetiségi műsort forgatunk, sok mindent tanu-
lunk. A foci olyan univerzális nyelv, amit mindenki ért és 
összehozza az embereket.
Délután Szendrei Ferenc polgármester a kastélykert színpa-
dáról is köszöntötte az egybegyűlteket: Ahogy tavaly ígértem, 
ma ismét itt találkozhatom veletek. A Kárpát-medence kö-
zös hazánk. Így ma csak közös jövőt tudok elképzelni. 
Nagy öröm számomra, hogy itt Turán közösen tudjuk 
kifejezésre juttatni az elképzelésünket. Együtt kell, hogy 
békében és egymást tisztelve éljünk. A mai naphoz nagyon 
jó szórakozást kívánok.
A káprázatos kastély előtti színpadon, Szambó, Zoli és zenekara, 
a Nova Band az Ikladi Német Nemzetiségi Hagyományőrző tánc-
csoport szórakoztatta a közönséget majd következett Unger 
Balázs és turai tanítványai fellépése. Ezek után jött a megle-
petés, ugyanis Balázs egy szűkebb Cimbaliband formációval és a 
zenekar jól ismert slágereivel is megörvendeztette a közön-
séget. Unger Balázs a kis tanulóival nyilatkozott a tévéstábnak: - 
Második alkalommal van itt Turán ez a rendezvény, jó itt 
lenni! Kis tanítványaim közül Kátai Szilárd és Farkas Ger-
gő mindketten tehetséges ifjú hegedűsök, Solymosi Máté 
pedig 2010 óta oszlopos tagja a Cimbalibandnek.

Elérkezett a nap várva várt eseménye, a versenyek 
eredményhirdetése. A műsorvezetők Szendrei Ferenc polgár-

Pisont István volt válogatott labdarúgó: külön jelzésértékű, hogy a férjem - aki ritkán 
Sokkal színvonalasabb volt az idei, táncol - még ő is táncra perdült a színpad előtt. 

mint a tavalyi rendezvény. A méhkeréki csapat Fantasztikus közösség él itt, csak gratulálni tudok 
hajnal négykor kelt, ennek ellenére egy kiegyen- ehhez.
súlyozott, egységes csapatként megnyerte a tor- Klement Zoltán műsorvezető:
nát. Tura egyébként a kedvencem, de büntetőkkel Másodszor vagyok Turán és mindig 
kikaptak. Remek, jó torna volt. A sport által az itt rácsodálkozom arra a csodálatos vendégszere-
élő nemzetiségek egységes közösséget alkot- tetre, amivel itt fogadnak bennünket. Alig vártam a 
nak. Jó lenne, ha az életben is ilyen segítőkészek tavalyi év után, hogy újra itt lehessek. A televíziós 
lennénk egymással. Szeretek itt lenni, annak elle- kollégáimnak az üzentét is átadhatom a turai-
nére eljöttem, hogy ma van a házassági évfor- aknak, miszerint le a kalappal előttük. Hiszem és A Turai Nemzetiségi Kultúrák Napját 
dulónk a feleségemmel. Remélem, hogy jövőre a tudom, hogy csak úgy lehet egy ország erős, ha a így értékelték a résztvevők:

Szendrei Ferenc élő bejelentkezésben érté- családommal együtt tudok itt lenni Turán, ebben a sokszínűség egységet jelent.
kelte a napot: Horváth Éva műsorvezető:fantasztikus miliőben.

A foci bajnokságot a méhkeréki román Mohai Márton az MTVA munkatársa: A település a szívem csücske. Ide 
nemzetiségi foci válogatott nyerte meg itt 2016- Köszönöm, hogy itt lehettem. Ma már tényleg hazajövök. Számos filmet készítettem 
ban Turán a Nemzetiségi Kultúrák Napján. A barátaimnak tudhatom a turai embereket. Az pe- már itt Szénási Józsi kollégám segítségével, akik 
főzőversenyt a helyi Kulacs család nyerte meg, dig nagy öröm számomra, hogy a Ruszin csapat, révén a Magyar Televízióban és az országban 
aki húslevest, tyúkos káposztát és csülökpörköl- amikor kiesett a küzdelmekből, egy emberként sincs már olyan ember, aki ne tudná azt, hogy hol 
tet készítettek. A turaiak a fociban is helytálltak, szurkolt nekem, Zlatan Ibra névre elkeresztelve. van Tura. Örülök, hogy Szendrei Ferenc polgár-

Rafael Zsuzsanna, az EMMI munkatársa:másodikak lettünk egy büntető párbajt elveszítve. mester úr is ilyen hathatós segítséget nyújt ennek 
A televízióban hallottunk erről a ren-A közmédia csapata harmadik lett. Ez a nap a napnak a sikeréhez. Az nem kérdés, hogy 

dezvényről és csak ezért jöttünk el a családom-összehozta a turaiakat. Ez már a második ilyen jövőre újra itt leszünk.
mal, férjemmel, fiammal és a lányommal Vértes- Farkas Zsolt nótaénekes:rendezvény. Tavaly azt ígértem, hogy újra meg-
boglárról. Egyik sátorból sem engedtek el ben- Közös szervezéssel, közös gondolko-rendezzük ezt. A helyi romákkal közösen. Nem 
nünket, hogy ne kóstoljuk meg az ételeiket és dással, sokkal jobban lehet haladni. A hazai nem-lehetett nemet mondani ezeknek a csillogó szemű 
italaikat, pedig most láttak bennünket először. zetiségek ide jönnek Turára, nagyon sok jó ember embereknek, a szervezőknek és nem lehetett 
Egészen a műsorok zárásáig itt voltunk. Az pedig itt, Magyarországon, kis helyen is megfér. Min-nem teret adni egy ilyen jelentős rendezvénynek. 

mesterrel együtt először a focibajnokság négyes döntőjének 
versenyzőit szólították színpadra. Negyedik helyezett lett a Tura 
2003 Civil Egyesület csapata, bronzérmes az MTVA-Közmédia 
csapata, Ezüstérmes Turai Cigánycsapat lett és a dobogó leg-
felső fokára a Méhkeréki Román Nemzetiség csapata állhatott 
fel. A legjobb kapus is az ő csapatukból kerül ki Ruzsa Mihály 
személyében. A legjobb játékos a turai cigánycsapatból Szénási 
Dezső lett. A színpad lassan megtelt, amikor is nagy várako-
zással övezve a főzőverseny eredményhirdetése következett: 
különdíjat kapott az edelényi ruszin csapat, akik krumplis lán-
gost készítettek különböző töltelékekkel. A bronz fakanál tulaj-
donosa a Román Nemzetiség csapata lett, akik Görcs tészta-
levessel, puliszkával, savanyú káposztával, szalonnával és kecs-
kesajttal, tejföllel készültek gyönyörű cserépedényben tálalva a 
finomságokat,a második helyezett, Farkas Zsolt és barátai 
lettek, füstölt szalonnás lecsóval és csülkös pacallal. A főzőver-
seny győztese és az aranyfakanál tulajdonosai pedig a turai Ku-
lacs család lett, akik tyúkhús levessel, tyúkos káposztával, 
vörösboros csülökpörkölttel, házi savanyúsággal és mellé bo-
daggal készültek a versenyre, ahol a mennyiség minőséggel 
párosult. A csapatok részvevői turai relikviákkal ellátott aján-
dékcsomagot, serleget és a főzőverseny résztvevői díszes fa-
kanalat kaptak. A díjátadó után ismét a színpadi produkcióké 
lett a főszerep, következtek a Turai Fiúk Fóka és Táncosaival kie-
gészülve, akik táncra perdítették a közönséget a produkciójuk-
kal. Majd következett az est egyik meglepetése. Farkas Zsolt 
Aranycinege-díjas nótaénekes most nem hagyományos cigány-
zenekarral lépett színpadra, hanem Botos Tibor gitár, és Csengő 
Robi zongoraművészekkel együtt. Wolf Harmony Band néven, 
régi slágerek újrahangszerelésével a közönség nagy örömére. 
Az est utolsó fellépője a Khamoro Budapest Band volt, akik au-
tentikus cigányzenével méltóképpen zárták a turai nemzeti-
ségek napját.

Klausz Karola műsorvezető:denkinek a kultúráját, mindennapi életét próbáljuk gyönyörű környezetben egy egész nap áll ren-
A tavalyi év után nem volt kérdés, hogy egymással közölni, megértetni és egy új közös- delkezésükre. jó volt látni a mosolygó és kultu-

a pilisszentkereszti szlovák fellépőkkel és a séget alkotni. Ebben a kis országban  próbáljunk ráltan szórakozó sokaságot.
szlovák gasztronómiával újra Turát választjuk.meg barátságban, szeretetben és tisztességben 

Pokorny Antal operatőr:élni. 
Tát Margit polgármester, Méhkerék:Ilyen vendéglátást még sehol sem ta-

Szénásiné Tünde: Kis közösségünkkel a hazai román pasztaltam. Amikor a kamera mögött álltam és a 
nemzetiséget képviseltük. A turai emberekkel Büszke vagyok nem csak a romákra, a forgatás miatt nem tudtam onnan elmozdulni, a 
baráti viszonyba kerültünk, minden kívánsá-turai emberekre, hogy így összefogtak azért, helyembe hozták a hűsítő italokat. Szénási Józsi 
gunkat teljesítették, egymás ételeit megkóstoltuk hogy ez a rendezvény ilyen sikeres legyen. barátom, akivel számtalanszor forgattam együtt 
és táncra is perdültünk. A fociban elsők a főző-Kellenek az emberek számára az ilyen közös és a turai közösség garancia arra, hogy innen, 
versenyben második helyezettek lettünk. Jó volt minőségi rendezvények, mint ez a nap. Ez viszi Turáról csak megelégedve mehessünk haza.
itt lenni, köszönjük a meghívást és örömmel előbbre mindenkit, hiszen ebben a rohanó világ-
jövünk jövőre is. ban alig van arra lehetőség, hogy egymással csak 

pár percet is beszélgessünk. Itt pedig ebben a 

KÖSZÖNJÜK! : Tura Város Önkormányzata • Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár •
TRA Real Estates Kft. • Galgamenti Mezőgazdasági Kft. • Tóth M. Imre Sportland • MTVA •

Tura Önkéntes Tűzoltó Egyesület • Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület •
2D Grafikai Stúdio • Seres László • Lukács István, Juhász Sándor

Mint a többi ember „Gyermeknapja” Győrben! 

Május 29-én, vasárnap 7:18- Győrbe. Két régi vágyunk teljesült ezzel Railjet nemzetközi járatával. Szeren-

kor indult a vonatunk Turáról. Nagy az utazással. Egyik, hogy ellátogassunk csére a bekészített esőkabátokra nem 

izgalommal készültünk erre a napra. A ebbe a gyönyörű városba, a másik, hogy volt szükség. A nap ragyogóan sütött, 

26 fős csapat fél 11-re érkezett meg végre utazhassunk a Münchenbe tartó igazi kiránduló időnk volt.

A vasútállomáson várt ránk az koncert! Az alapítvány edzettebb tagjai és azt, hogy alapítványos fiataljaink 

alapítvány egyik kedves ismerőse (Ko- élvezték a koncertet, a többiek pedig gyermeknapi ajándékként ingyen 

vács Fecó nagynénje) Babaiban Judit, egy árnyékos helyről szemlélték a nézhették meg az előadást! A színház 

aki Győr közelében lakik, és végig fesztiváli hangulatot. után egy rövid sétával már az állo-
A McDonald's éttermet nem kalauzolt minket Győr belvárosában. máson voltunk. A Railjet vonat hiába 

hagyhattuk ki! És miután jól laktunk, Rövid séta és egy nagy fagyizás után, repített minket 160 km/óra sebes-
15 órakor kezdődött a színházi előadás, megcsodáltuk a Bencés templomot séggel hazafelé, a Keletiben 30 percet 
amit már nagyon vártunk! A Vaskakas Győr főterén, majd elsétáltunk a Duna késett a vonatunk, így csak 8 óra után 
bábszínház "Víz, víz, tiszta víz-fröcs-partig. Szerencsére itt kellemes szellő érkeztünk haza Turára. Nagyon elfá-
kölő táncok 18 lábra" című fergeteges enyhítette a már tikkasztó hőséget. radtunk, de rengeteg közös élménnyel 
előadását élvezhettük. Igazi felüdülés Kicsit pihentünk, majd a Duna parton gazdagodtunk, és már tervezzük az új 
volt a tikkasztó nyári napon ez a vidám, megrendezett "Csokoládé fesztivál" kirándulást.
vizes, táncos, zenés előadás. Köszönjük finomságait kóstolgattuk sorra. Közben 

Tóth-Antal Istvánnéa Vaskakas bábszínháznak az élményt, a színpadon kezdődött a Szandi 
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40 éves születésnap
és gyermeknap

„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy csodálatos birodalom, amely messze 
földön híres volt; mondták is róla, hogy többsincs hozzá fogható széles e világon…”

Létezik egy nap minden évben, ami a gyerme-
keké. Idén a turai Többsincs Óvoda és Bölcsödében  
nem csak az ide járó gyermekeket, hanem az óvodát is 
ünnepelték: fennállásának 40. évfordulóját is ezen a 
napon tartották meg. 

Nem kis izgalom és várakozás előzte meg ezt a 
neves alkalmat. Minden gyerkőc és felnőtt már jó ideje 
számolgatta a perceket, amikor végre elérkezett május 27-
én a gyermeknap. Az ide járó aprónépnek egész délelőtt 
ugrálóvárazással, trambulinozással, arcfestéssel, autóká-
zással telt, melyet az Összefogás az Óvodásainkért Köz-
hasznú Alapítvány biztosított számukra. De várta őket 
tűzoltó- és rendőrautó is valamint egy egész sátornyi az 
óvoda archív játéktárából elővett kincsekkel. Délutánra a 
szülők is megérkeztek a fáradhatatlan gyerekekért. Szilágyi 
Józsefné (Julika néni) -óvodavezető, Szendrei Ferenc- polgár-
mester úr, Kuruczné Nyilas Ágnes-szülői közösség vezetője; 
beszédekkel és mesével köszöntötték az intézményt, az óvó-
nénik pedig régi ovisoknak beöltözve igazi retró hangulattal 
mulattatták a megjelenteket. Kilenc tortát sütöttek helyben, 
és minden ovis kapott egy-egy (az óvodai dolgozók által 
készített) tv macit. Mindeközben fenséges illat lepte el az 
egész udvart: megkapták és egyben fel is avatták a Sándor 
kemence által megnyert, Idősek Otthona által felajánlott 
kemencéjüket. Szülői segítséggel és az alapítvány támo-
gatásával bárki megkóstolhatta az igazi kenyérlángos ízét. 
Az érdeklődőket hangulatos kiállítás várta, ahol megtekint-
hették 1976-tól napjainkig az óvodában dolgozó óvónénik 
által készített kézműves csodákat, fényképeket is. A csopor-
tok nagyon finom bogrács-gulyást uzsonnáztak, mely szintén 
szülői segítséggel készült. A gyerekek ettek, ittak, jót mulat-
tak, a felnőttek pedig jókat beszélgettek, hiszen ezen a na-
pon minden évben családos a program az óvodában. Folyta-
tódott a trambulinozás, ugrálóvárazás kifulladásig. Este az 
alapítványnak köszönhetően a Kaláka együttes a tőlük meg-
szokott vidám hangulattal tette kerekké ezt a szép napot.

btm

Kedves Vendégeink!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt megjelent 
vendégeinket, szülőket, gyermekeket, munkatársaimat.

Köszönöm, hogy rendezvényünket megtiszteli 
Szendrei Ferenc polgármester úr, Juhász Sándor alpolgár-
mester úr, Marosvölgyi János alpolgármester úr, a Képvi-
selő-testület tagjai. 

Meleg szívvel köszöntöm Sára Ferencné Magdi 
nénit, aki az 1976-ban induló óvoda vezetője volt, Erdélyiné 
Kati néni hozzátartozóit, akinek neve elválaszthatatlanul 
összefonódott óvodánktól. S azokat a régi óvodásokat, akik 
40 éve ebben az óvodában kezdték óvodás életüket.

Ebben az esztendőben 40 éve, hogy a II. számú 
Napköziotthonos Óvoda 1976. december 23-án, négy cso-
porttal megnyitotta kapuit. Óriási összefogással, társadalmi 
munkával, szülői támogatással készült olvastam Sára Fe-
rencné Magdi néni, az új óvoda vezetőjének Törzskönyvi 
bejegyzésében.

Az óvodát az elmúlt négy évtized alatt folyamatosan 
korszerűsítették, szépítették, szépítettük, mostanra szinte 
teljesen megújult.

Engedjék meg, hogy néhány fontos fordulópontot 
felsoroljak az óvoda életéből:

Miután a főépület szűkössé vált, 1981-ben a Jegyző-
házban, szolgálati lakásból két hónap alatt alakították ki az 
ötödik csoportot, mely szintén sok társadalmi munkával 
épült. Ugyanitt 1983-ban a hatodik csoport is elkészült.

Az óvoda vezetője 1991. december 30-ig Sára Fe-
rencné Magdi néni volt, 1992. január 1-től Erdélyi Sándorné 
Kati néni vette át az óvoda vezetését, akik hittel, magas 
szintű szakmai tudás birtokában, a gyermekek iráni odaadó 
szeretettel vezették az intézményt.

1993-1994-ben az óvodában óriási túljelentkezés 
miatt szükségessé vált az újabb bővítés 1995. szeptember 4-
én a Dusa portán indulhatott a hetedik csoport, időközben 
megújult a Jegyző ház tetőszerkezete is.

Kati néni 2002. december 31-én nyugdíjba vonult, 
jómagam 2003. január 1-től vagyok az intézmény vezetője.

2008 újabb fordulópontot jelentett az óvoda életé-
ben. Miután csökkent a gyermeklétszám, szükségtelenné 
vált egy óvoda csoport működtetése. A megszüntetés helyett 
Tura Város Önkormányzata, Szendrei Ferenc polgármester 
úr és a Képviselő-testület a fejlesztés mellett döntött. Kiala-
kítottuk a bölcsődei csoportot, ekkor választottuk nevet is: 
„TÖBBSINCS” lettünk.

A legnagyobb változást a 2013-as év hozta. A fenn-
tartó Önkormányzat pályázott és nyert 120.000.000 forintot 
teljes körű felújításra, korszerűsítésre, fejlesztésre. Ennek 
már Önök is részesei lehetnek. Méltán lehetünk büszkék a 
korszerű épületre, csoportszobákra, helyiségeinkre, kony-
hára. Sokan, sokat tettünk érte.

Nemcsak az épület, hanem az udvar is folyamatosan 
bővült, az óvoda dolgozói, a szülők kétkezi munkájával, majd 
nagymértékű Alapítványi támogatással.

Eszközkészletünk önkormányzati, pályázati, majd 
alapítványi támogatással, kétkezi munkánkkal gyarapodott. 
Folyamatosan változott, szépült intézményünk a hosszú évti-
zedek alatt, egy valami azonban töretlen maradt: az itt dol-
gozók elhivatottsága, gyermekszeretete, a gyermekekért 
való tenni akarása, igényessége. Az óvodát mindig is magas 
színvonalú szakmai munka, szerető, ölelő légkör, az itt dol-
gozókat korszerű tudás iránti igényesség, a megújulás igé-
nye jellemezte. A dolgozók: óvodapedagógusok, dajkák, 
konyhai dolgozók, kisegítők elkötelezetten tevékenykedtek, 
tevékenykednek azért, hogy az ide járó gyermekek boldogan 
éljék óvodás életüket.

A népi hagyományok tisztelete, az iránti elkötele-
zettség szintén az óvoda sajátos arculatát jelenti évtizedek 
óta. Néphagyomány-ápoló tevékenységünk országszerte 
ismert, elismert.

A kezdetektől jellemző volt az intézményben dolgo-
zókra a szülőkkel való összefogás. Ha kellett falat festettünk, 
meszeltünk, ablakot mázoltunk, homokot lapátoltunk, hogy 
gyermekeknek mind szebb nevelési körülményeket teremt-
sünk. És mindig találtunk magunk mellé - ahogyan mi mond-
juk - „JÓ EMBEREKET”, akik még segítettek bennünket. A 
tisztaság a rend, a biztonságos, esztétikus környezet is büsz-
keségünk.

Ossz meg mindent másokkal! Ne csalj a 

játékban! Ne bántsd a másikat! Mindent oda tégy 

vissza, ahonnét elvetted! Rakj rendet magad után! 

Ne vedd el a másét! Kérj bocsánatot, ha valakinek 

fájdalmat okoztál! Evés előtt moss kezet! Húzd le a 

vécét! A frissen sült sütemény és a hideg tej táp-

láló! Élj mértékkel! Mindennap tanulj, gondolkodj, 

rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz és dolgozz egy 

keveset! Délutánonként szundíts egyet! A nagy-

világban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad 

kezét, és ne szakadjatok el egymástól! Ismerd fel a 

csodát!”

Valóban csuda egy hely ez,
ahol mindenki teszi és tette a dolgát,
és ettől ilyen többsincs
ez a Többsincs birodalom.”

(részletek Kuruczné Nyilas Ágnes meséjéből)

„

Tisztelettel és szeretettel gondolunk mindazokra, 
akik a 40 év alatt mindezeket éltették, működtették: Sára 
Ferencné Magdi nénire, Erdélyi Sándorné Kati nénire, akik 
vezetőként úgy irányították a szakmai munkát, hogy az óvo-
dában nevelkedő gyermeknek az intézmény valóban a máso-
dik otthona lehessen. Kedves óvodai dolgozóinkra: óvó né-
nikre, dajka nénikre, egyéb alkalmazottakra.

A település vezetőire, a Képviselő-testületek tag-
jaira, akit döntéseikkel támogatták az óvoda épülését, 
szépülését, szakmai munkáját

A szülőkre, a szülői munkaközösségre, nagyszülők-
re, segítőkre, támogatókra. Tisztelettel és soha el nem múló 
szeretettel gondolunk azokra a kollégáinkra, akik már nem 
lehetnek velünk: Kati nénire, Piroska nénire, Saca nénire, 
Mancika nénire, Zsuzsa nénire, Böske néni, Panni nénire. 

És köszönetet szeretnék mondani azoknak, aki a 
mai napon segítették a rendezvényt:

Tura Város Önkormányzatának
Szendrei Ferenc Polgármester Úrnak
Juhász Sándor Alpolgármester Úrnak
Marosvölgyi János Alpolgármester Úrnak
A Művelődési Ház dolgozóinak
A VÜCS dolgozóinak
A Szülői Munkaközösségnek
Szeretve Szeretett Munkatársaimnak

Szilágyi Józsefné

Robert Fulghum

„Azt, hogy ho-
gyan éljek, mit tegyek, 
mind az óvodában ta-
nultam meg. Az egye-
temen a bölcsesség 
nem volt különösebb 
érték, az óvodában a-
zonban annál inkább. 
Íme amit ott tanultam:
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„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy csodálatos birodalom, amely messze 
földön híres volt; mondták is róla, hogy többsincs hozzá fogható széles e világon…”

Létezik egy nap minden évben, ami a gyerme-
keké. Idén a turai Többsincs Óvoda és Bölcsödében  
nem csak az ide járó gyermekeket, hanem az óvodát is 
ünnepelték: fennállásának 40. évfordulóját is ezen a 
napon tartották meg. 

Nem kis izgalom és várakozás előzte meg ezt a 
neves alkalmat. Minden gyerkőc és felnőtt már jó ideje 
számolgatta a perceket, amikor végre elérkezett május 27-
én a gyermeknap. Az ide járó aprónépnek egész délelőtt 
ugrálóvárazással, trambulinozással, arcfestéssel, autóká-
zással telt, melyet az Összefogás az Óvodásainkért Köz-
hasznú Alapítvány biztosított számukra. De várta őket 
tűzoltó- és rendőrautó is valamint egy egész sátornyi az 
óvoda archív játéktárából elővett kincsekkel. Délutánra a 
szülők is megérkeztek a fáradhatatlan gyerekekért. Szilágyi 
Józsefné (Julika néni) -óvodavezető, Szendrei Ferenc- polgár-
mester úr, Kuruczné Nyilas Ágnes-szülői közösség vezetője; 
beszédekkel és mesével köszöntötték az intézményt, az óvó-
nénik pedig régi ovisoknak beöltözve igazi retró hangulattal 
mulattatták a megjelenteket. Kilenc tortát sütöttek helyben, 
és minden ovis kapott egy-egy (az óvodai dolgozók által 
készített) tv macit. Mindeközben fenséges illat lepte el az 
egész udvart: megkapták és egyben fel is avatták a Sándor 
kemence által megnyert, Idősek Otthona által felajánlott 
kemencéjüket. Szülői segítséggel és az alapítvány támo-
gatásával bárki megkóstolhatta az igazi kenyérlángos ízét. 
Az érdeklődőket hangulatos kiállítás várta, ahol megtekint-
hették 1976-tól napjainkig az óvodában dolgozó óvónénik 
által készített kézműves csodákat, fényképeket is. A csopor-
tok nagyon finom bogrács-gulyást uzsonnáztak, mely szintén 
szülői segítséggel készült. A gyerekek ettek, ittak, jót mulat-
tak, a felnőttek pedig jókat beszélgettek, hiszen ezen a na-
pon minden évben családos a program az óvodában. Folyta-
tódott a trambulinozás, ugrálóvárazás kifulladásig. Este az 
alapítványnak köszönhetően a Kaláka együttes a tőlük meg-
szokott vidám hangulattal tette kerekké ezt a szép napot.

btm

Kedves Vendégeink!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt megjelent 
vendégeinket, szülőket, gyermekeket, munkatársaimat.

Köszönöm, hogy rendezvényünket megtiszteli 
Szendrei Ferenc polgármester úr, Juhász Sándor alpolgár-
mester úr, Marosvölgyi János alpolgármester úr, a Képvi-
selő-testület tagjai. 

Meleg szívvel köszöntöm Sára Ferencné Magdi 
nénit, aki az 1976-ban induló óvoda vezetője volt, Erdélyiné 
Kati néni hozzátartozóit, akinek neve elválaszthatatlanul 
összefonódott óvodánktól. S azokat a régi óvodásokat, akik 
40 éve ebben az óvodában kezdték óvodás életüket.

Ebben az esztendőben 40 éve, hogy a II. számú 
Napköziotthonos Óvoda 1976. december 23-án, négy cso-
porttal megnyitotta kapuit. Óriási összefogással, társadalmi 
munkával, szülői támogatással készült olvastam Sára Fe-
rencné Magdi néni, az új óvoda vezetőjének Törzskönyvi 
bejegyzésében.

Az óvodát az elmúlt négy évtized alatt folyamatosan 
korszerűsítették, szépítették, szépítettük, mostanra szinte 
teljesen megújult.

Engedjék meg, hogy néhány fontos fordulópontot 
felsoroljak az óvoda életéből:

Miután a főépület szűkössé vált, 1981-ben a Jegyző-
házban, szolgálati lakásból két hónap alatt alakították ki az 
ötödik csoportot, mely szintén sok társadalmi munkával 
épült. Ugyanitt 1983-ban a hatodik csoport is elkészült.

Az óvoda vezetője 1991. december 30-ig Sára Fe-
rencné Magdi néni volt, 1992. január 1-től Erdélyi Sándorné 
Kati néni vette át az óvoda vezetését, akik hittel, magas 
szintű szakmai tudás birtokában, a gyermekek iráni odaadó 
szeretettel vezették az intézményt.

1993-1994-ben az óvodában óriási túljelentkezés 
miatt szükségessé vált az újabb bővítés 1995. szeptember 4-
én a Dusa portán indulhatott a hetedik csoport, időközben 
megújult a Jegyző ház tetőszerkezete is.

Kati néni 2002. december 31-én nyugdíjba vonult, 
jómagam 2003. január 1-től vagyok az intézmény vezetője.

2008 újabb fordulópontot jelentett az óvoda életé-
ben. Miután csökkent a gyermeklétszám, szükségtelenné 
vált egy óvoda csoport működtetése. A megszüntetés helyett 
Tura Város Önkormányzata, Szendrei Ferenc polgármester 
úr és a Képviselő-testület a fejlesztés mellett döntött. Kiala-
kítottuk a bölcsődei csoportot, ekkor választottuk nevet is: 
„TÖBBSINCS” lettünk.

A legnagyobb változást a 2013-as év hozta. A fenn-
tartó Önkormányzat pályázott és nyert 120.000.000 forintot 
teljes körű felújításra, korszerűsítésre, fejlesztésre. Ennek 
már Önök is részesei lehetnek. Méltán lehetünk büszkék a 
korszerű épületre, csoportszobákra, helyiségeinkre, kony-
hára. Sokan, sokat tettünk érte.

Nemcsak az épület, hanem az udvar is folyamatosan 
bővült, az óvoda dolgozói, a szülők kétkezi munkájával, majd 
nagymértékű Alapítványi támogatással.

Eszközkészletünk önkormányzati, pályázati, majd 
alapítványi támogatással, kétkezi munkánkkal gyarapodott. 
Folyamatosan változott, szépült intézményünk a hosszú évti-
zedek alatt, egy valami azonban töretlen maradt: az itt dol-
gozók elhivatottsága, gyermekszeretete, a gyermekekért 
való tenni akarása, igényessége. Az óvodát mindig is magas 
színvonalú szakmai munka, szerető, ölelő légkör, az itt dol-
gozókat korszerű tudás iránti igényesség, a megújulás igé-
nye jellemezte. A dolgozók: óvodapedagógusok, dajkák, 
konyhai dolgozók, kisegítők elkötelezetten tevékenykedtek, 
tevékenykednek azért, hogy az ide járó gyermekek boldogan 
éljék óvodás életüket.

A népi hagyományok tisztelete, az iránti elkötele-
zettség szintén az óvoda sajátos arculatát jelenti évtizedek 
óta. Néphagyomány-ápoló tevékenységünk országszerte 
ismert, elismert.

A kezdetektől jellemző volt az intézményben dolgo-
zókra a szülőkkel való összefogás. Ha kellett falat festettünk, 
meszeltünk, ablakot mázoltunk, homokot lapátoltunk, hogy 
gyermekeknek mind szebb nevelési körülményeket teremt-
sünk. És mindig találtunk magunk mellé - ahogyan mi mond-
juk - „JÓ EMBEREKET”, akik még segítettek bennünket. A 
tisztaság a rend, a biztonságos, esztétikus környezet is büsz-
keségünk.

Ossz meg mindent másokkal! Ne csalj a 

játékban! Ne bántsd a másikat! Mindent oda tégy 

vissza, ahonnét elvetted! Rakj rendet magad után! 

Ne vedd el a másét! Kérj bocsánatot, ha valakinek 

fájdalmat okoztál! Evés előtt moss kezet! Húzd le a 

vécét! A frissen sült sütemény és a hideg tej táp-

láló! Élj mértékkel! Mindennap tanulj, gondolkodj, 

rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz és dolgozz egy 

keveset! Délutánonként szundíts egyet! A nagy-

világban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad 

kezét, és ne szakadjatok el egymástól! Ismerd fel a 

csodát!”

Valóban csuda egy hely ez,
ahol mindenki teszi és tette a dolgát,
és ettől ilyen többsincs
ez a Többsincs birodalom.”

(részletek Kuruczné Nyilas Ágnes meséjéből)

„

Tisztelettel és szeretettel gondolunk mindazokra, 
akik a 40 év alatt mindezeket éltették, működtették: Sára 
Ferencné Magdi nénire, Erdélyi Sándorné Kati nénire, akik 
vezetőként úgy irányították a szakmai munkát, hogy az óvo-
dában nevelkedő gyermeknek az intézmény valóban a máso-
dik otthona lehessen. Kedves óvodai dolgozóinkra: óvó né-
nikre, dajka nénikre, egyéb alkalmazottakra.

A település vezetőire, a Képviselő-testületek tag-
jaira, akit döntéseikkel támogatták az óvoda épülését, 
szépülését, szakmai munkáját

A szülőkre, a szülői munkaközösségre, nagyszülők-
re, segítőkre, támogatókra. Tisztelettel és soha el nem múló 
szeretettel gondolunk azokra a kollégáinkra, akik már nem 
lehetnek velünk: Kati nénire, Piroska nénire, Saca nénire, 
Mancika nénire, Zsuzsa nénire, Böske néni, Panni nénire. 

És köszönetet szeretnék mondani azoknak, aki a 
mai napon segítették a rendezvényt:

Tura Város Önkormányzatának
Szendrei Ferenc Polgármester Úrnak
Juhász Sándor Alpolgármester Úrnak
Marosvölgyi János Alpolgármester Úrnak
A Művelődési Ház dolgozóinak
A VÜCS dolgozóinak
A Szülői Munkaközösségnek
Szeretve Szeretett Munkatársaimnak

Szilágyi Józsefné

Robert Fulghum

„Azt, hogy ho-
gyan éljek, mit tegyek, 
mind az óvodában ta-
nultam meg. Az egye-
temen a bölcsesség 
nem volt különösebb 
érték, az óvodában a-
zonban annál inkább. 
Íme amit ott tanultam:
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KULTURÁLIS ÉLET

Fesztivál

a hagyománynak

Idén harmadik alkalommal rendezte meg a 
Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület pünkösd hétvé-
géjén, május 13-14-én a turai Schossberger kastélyban 
a Galgamenti Népművészeti Fesztivált, ahol idén is 
számos program várta az érdeklődőket.

Péntek este a Csűrdöngölő Alkotó- és Rendezvény-
ház nyitotta meg kapuit. Népzenei koncertet adott a Fix 
Stimm zenekar Kiss Márta közreműködésével, melyet 
táncház követett a csűrben.

Egész napos programok fogadták a szombaton ér-
kező vendégeket egészen a 9 órai kapunyitástól kezdve. 
Pünkösdi király- és királyné választás, népmesemondás, 
konty-és fonatmustra, kézműves foglalkozások, kerekítő és 
ölbéli és baba-mama játékok szerepeltek a nap program-
listáján. Mindezek mellett egészen este tizenegy óráig 
folyamatos előadások zajlottak a színpadon.

Szokolik Szabolcs a Sára Ferenc Hagyományőrző 
Egyesület Elnöke és a fesztivál főszervezője köszöntötte a 
jelenlévőket és nyitotta meg a rendezvényt.

Fél 11-től kezdődött a gyermekek gálaműsora, 
melynek fellépői a Muharay Elemér Népi Együttes gyer-
mekcsoportja (Bag), Turai Óvodás Néptánccsoport, Gödöllei 
legények és a Kalapos néptáncegyüttes (Gödöllő), Árendás 
Táncegyüttes (Jászberény), Iglice Népdalkör (Galgahévíz), 
Kaláris Táncegyüttes (Boldog), valamint a jászberényi 
Viganó Alapfokú Művészeti Iskola turai néptánc tagozata 
voltak.  

Déltől egészen három óráig meséket hallgathattak 
a gyermekek Pintér Zsolttól és barátaitól, aki pedig közben 
megéhezett és csak messzebbről figyelte a történeteket, 
annak jó ebédhez szólt a népmese.

Ismét fellépője volt a fesztiválnak a Kuttyomfitty 
Társulat, akik „Cirkusz Folklórikusz” című zenés-táncos 
bábelőadásával magukkal ragadtak kicsiket, nagyokat 
egyaránt.

A turai Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület népdalköre, 
majd a Galgahévízi Pávakör népdalcsokorral lépett szín-
padra, a színvonalas előadásokat Unger Balázs és tanítvá-
nyainak népzenei koncertje követte.

18 órától a felnőtt néptánc gála következett, mely-
nek fellépői voltak: Galgahévízi Hagyományőrzők, Kisbetyár 
Tánccsoport (Galgahévíz), Muharay Elemér Hagyományőrző 
Együttes (Bag), Csatangoló Táncegyüttes Utánpótlás cso-
portja és a Csatangoló Táncegyüttes (Isaszeg), Püspökhat-
vani Hagyományőrzők, Kaláris Táncegyüttes (Boldog) vala-

Támogatók: NKA (Nemzeti Kulturális Alap), Vidékfejlesztési Minisz-
térium, TRA Real Estates Kft., Tura Város Önkormányzata, Bartók Béla 
Művelődési Ház és Könyvtár, Kis Csuki Kft., Húscsarnok Kft. Tóalmás, 
Besenyi Sándor egyéni vállalkozó Tóalmás, Friss Cipó Bt. Szent-
lőrinckáta, Tápi-Vin Kft. Tápiószentmárton, Skoda Ferenc egyéni 
vállalkozó Szentmártonkáta, Kozári Gumi Nagykáta, Új Halászkert Kft 
Gyömrő, Bodnár- Trans Kft. Gyömrő, Sáfrán pincészet, Galgamenti 
Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Szövetkezet, Hot Chili, For-
tuna Büfé, Sára Gábor és az Audio-technica. 

Farkas Ákos

A 2016-os pünkösdi király: 

Kovács Gergely,

királyné:

Módos-Kuti Erika.

A konty- és fonatmustra

első helyezettjei:

Sára Katalin és

Pecze Katalin.

mint a Turai Zsinnyegők. A fellépő csoportok a Sára Ferenc 
Hagyományőrző Egyesület hölgy tagjai által készített mézes-
kalácsot, valamint oklevelet kaptak emlékül. 
Fél nyolctól muzsikált a Zagyva Banda Kádár Ignác „Náci” 
közreműködésével, a tőlük megszokott jó hangulatú népze-
nei koncert táncra csábította a közönséget. Az est utolsó 
fellépője volt Ferenczy György és a Rackajam. Az együttes 
fúziós zenét játszik, ami olyan műfaj, melyben két vagy több 
zenei stílust kombinálnak. Az együttes főleg a magyar nép-
zenéből, blues-ból, funky-ból, reggea-ből és a groove-ból 
építkezik. Koncertjük magával ragadó volt.

A Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület köszöni a 
támogatásokat, hiszen a Galgamenti Népművészeti Feszti-
vál civil szervezésű rendezvény, így nem jöhetett volna létre 
támogatók nélkül.
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CIVIL OLDALAK

Manapság sokkal inkább el- reszelővel aprísd fel, tegyél hozzá 3 liter A makacsabb foltokat érdemes 
terjedtek a folyékony mosószerek. Ha vizet és fel vele a tűzhelyre alacsony előtte mosószappannal külön bedörgöl-
előbb tudtam volna azonban, hogy házi- hőfokon. Addig kell hevíteni, míg az ni, majd melegvízben áztatni. Az ázta-
lag milyen egyszerű és olcsó az elő- állaga teljesen homogén nem lesz, de tóvízhez adhatunk mosószódát is, ezt 
állításuk, nem valószínű, hogy költöt- nem szabad, hogy forrjon. Ha ezzel az adalékanyagot én minden mosáshoz 
tem volna rá egy forintot is. Megosztom megvagyunk, jöhet a várakozás- kb. is használom. 
most ezt a praktikát is, mert ahol gyerek egy napig hagyjuk, hadd hűljön és Az öblítő helyére tehetünk 
van, ott bizony mosnivaló is akad rende- szilárduljon az anyag. Majd kézhez ecetet- a kimosott, száraz ruha nem 
sen: ez viszont egy sokkal olcsóbb és vesszük a mindentudó botmixert és lesz ecet szagú, de fertőtlenítve lesz. 
környezetkímélőbb, allergénmentes alaposan öszzeturmixoljuk, beletöltjük Aki viszont illatos ruhákat szeretne, az 
fajtája a mosásnak. flakonokba. Voilà: kész a házi folyékony öblítő tartályba mehet még pár csepp 

Végy egy fél mosószappant (a mosószer. 100%-os illóolaj, vagy mosóparfüm is.
márka teljesen mindegy), késsel vagy 

Családunk nagy kedvence a gyümölcsös túrótorta 
piskóta alapon. Ezzel a recepttel glutén- és tejmentesen is el 
lehet készíteni.

Az eredménnyel - mind látványban, mind ízben - valamennyi kóstoló 
elégedett volt.

GASZTRO-PERCEK

Mandulás-kókuszos
gyümölcstorta

Hozzávalók:

a tésztához (26 centis formához):
25 dkg őrölt mandula, 3 tojás (nálam L-esek)
3 evőkanál méz, 6 dkg kókuszzsír
1csapott teáskanál szódabikarbóna
2 biocitrom héja

a „túrós” réteghez:
15 dkg kókuszliszt, 2 biocitrom leve
5-6 evőkanál méz (nálunk inkább 8)
1 vanília rúd kikapart magjai vagy 1 csapott 
kávéskanál bourbon vanília-por
4,5 dl kókuszkrém, 1 csomag zselatin (+70 ml 
víz), 1 bő marék mazsola

a tetejére:
ízlés szerinti gyümölcsök (esetemben banán, 
kivi, konzerv barack, papaya, mangó és 
meggybefőtt) 
+ színtelen expressz zselatin a tetejére
+ cukormentes lekvár a piskóta kenéséhez
+ egy pici kókuszzsír a forma kikenéséhez

Elkészítés:
Bekapcsoltam a sütőmet 170 fokra és alsó-felső sütési 
funkcióra. A tojásokat robotgéppel habosra kevertem 
(nem választottam külön), majd alacsonyabb fokozatra 
kapcsolva a többi hozzávalót is beletettem, a biocitromok 
héját is belereszeltem. A 26 centis kapcsos tortaformám 
aljába sütőpapírt szorítottam, majd a „piskóta” masszát 
elegyengettem benne. A forró sütőbe toltam. A közepébe 
szúrt tűvel ellenőriztem, hogy megsült-e, ez kb. 20 perc 
volt nálam. A sütőből kihúzva néhány percig pihentettem, 
a torta oldalát késsel leválasztottam a peremről, és 
lekapcsoltam az oldalát. Tányért téve a tetejére megfor-
dítottam, majd a sütőpapírt lehúztam az aljáról. Rácsra 
tettem, míg teljesen kihűlt.
Ezalatt elkészítettem a tölteléket:
A biocitromokat kifacsartam, majd egy nagyobb keve-
rőtálba mért kókuszliszthez kevertem. Hozzáadtam a 
mézet, a vaníliaport és a kókusztejjel csomómentesre 
kevertem. Beletettem a mazsolákat és a forró vízben 
feloldott zselatinport is hozzáforgattam. A kihűlt tésztát 
vékonyan megkentem egy kevés lekvárral, ezzel meg-
előzve, hogy a töltelék eláztassa azt. Visszatettem a kap-
csos formába, amit előtte folpack-kal béleltem ki – egé-
szen túllógatva a peremen. Akkor ráhalmoztam, majd 
elegyengettem a krémet és hűtőbe tettem. 1-2 óra múlva 
alkalmas a gyümölcsökkel való díszítésre. Még a formá-
ban vékony vonalat húzva 6 felé osztottam a torta tetejét 
és szépen rásorakoztattam a gyümölcsöket. Az expressz 
zselatint azért szeretem, mert ahogy a neve is mutatja, 
nagyon gyorsan lehet vele dolgozni. A leírása szerinti 
mennyiségű forró vízben feloldottam, majd a közepéről 
indulva, vékony sugárban lecsorgattam a torta tetejét, 
ami hamarosan meg is szilárdult. 

Mivel nálam este készült el, csak másnap vágtuk 
meg, de ha a zselatin alaposan megköt a tetején, elvileg 
már lekapcsolható a forma oldala, kihúzható a folpack 
alóla, és szeletelhető, fogyasztható. Ha te is kedveled a 
gyümölcsös túrótortát, de szeretnél egy egészségesebb 
alternatívát, ezt feltétlenül próbáld ki! 

Tippek:
- A családom szerint talán picit túlzottan 
is citromos volt a töltelék - de azért a 
kókusz íz is érezhető volt -, ezért 
legközelebb csak 1 citrom levét teszem 
bele (amit a citromíz-rajongóknak persze 
nem ajánlok)...
- Lehet 4, de akár 1 féle gyümölcsből is, 
vagy vegyesen, de szabálytalanul 
rápakolni őket, ahogy tetszik.
- A maradna a gyümölcsökből 1-2 napon 
belül gyümölcssalátát lehet készíteni 
kókuszkrémből vert habbal kínálva és 
mézzel csorgatva, de a vegyes 
gyümölcsleves is remek ötlet.
- Ha nincs expressz zselatin, akkor 1 
evőkanál zselatint oldj fel 1 dl forró vízben, öntsd 4 dl alma- 
vagy szőlőléhez, és alaposan átkeverve az így kapott oldatot 
kanalazhatod apránként a gyümölcsökre.

Pénztárcabarát Praktikák: Mosás 

btm

Tetézi Éva
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KULTURÁLIS ÉLET

Fesztivál

a hagyománynak

Idén harmadik alkalommal rendezte meg a 
Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület pünkösd hétvé-
géjén, május 13-14-én a turai Schossberger kastélyban 
a Galgamenti Népművészeti Fesztivált, ahol idén is 
számos program várta az érdeklődőket.

Péntek este a Csűrdöngölő Alkotó- és Rendezvény-
ház nyitotta meg kapuit. Népzenei koncertet adott a Fix 
Stimm zenekar Kiss Márta közreműködésével, melyet 
táncház követett a csűrben.

Egész napos programok fogadták a szombaton ér-
kező vendégeket egészen a 9 órai kapunyitástól kezdve. 
Pünkösdi király- és királyné választás, népmesemondás, 
konty-és fonatmustra, kézműves foglalkozások, kerekítő és 
ölbéli és baba-mama játékok szerepeltek a nap program-
listáján. Mindezek mellett egészen este tizenegy óráig 
folyamatos előadások zajlottak a színpadon.

Szokolik Szabolcs a Sára Ferenc Hagyományőrző 
Egyesület Elnöke és a fesztivál főszervezője köszöntötte a 
jelenlévőket és nyitotta meg a rendezvényt.

Fél 11-től kezdődött a gyermekek gálaműsora, 
melynek fellépői a Muharay Elemér Népi Együttes gyer-
mekcsoportja (Bag), Turai Óvodás Néptánccsoport, Gödöllei 
legények és a Kalapos néptáncegyüttes (Gödöllő), Árendás 
Táncegyüttes (Jászberény), Iglice Népdalkör (Galgahévíz), 
Kaláris Táncegyüttes (Boldog), valamint a jászberényi 
Viganó Alapfokú Művészeti Iskola turai néptánc tagozata 
voltak.  

Déltől egészen három óráig meséket hallgathattak 
a gyermekek Pintér Zsolttól és barátaitól, aki pedig közben 
megéhezett és csak messzebbről figyelte a történeteket, 
annak jó ebédhez szólt a népmese.

Ismét fellépője volt a fesztiválnak a Kuttyomfitty 
Társulat, akik „Cirkusz Folklórikusz” című zenés-táncos 
bábelőadásával magukkal ragadtak kicsiket, nagyokat 
egyaránt.

A turai Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület népdalköre, 
majd a Galgahévízi Pávakör népdalcsokorral lépett szín-
padra, a színvonalas előadásokat Unger Balázs és tanítvá-
nyainak népzenei koncertje követte.

18 órától a felnőtt néptánc gála következett, mely-
nek fellépői voltak: Galgahévízi Hagyományőrzők, Kisbetyár 
Tánccsoport (Galgahévíz), Muharay Elemér Hagyományőrző 
Együttes (Bag), Csatangoló Táncegyüttes Utánpótlás cso-
portja és a Csatangoló Táncegyüttes (Isaszeg), Püspökhat-
vani Hagyományőrzők, Kaláris Táncegyüttes (Boldog) vala-

Támogatók: NKA (Nemzeti Kulturális Alap), Vidékfejlesztési Minisz-
térium, TRA Real Estates Kft., Tura Város Önkormányzata, Bartók Béla 
Művelődési Ház és Könyvtár, Kis Csuki Kft., Húscsarnok Kft. Tóalmás, 
Besenyi Sándor egyéni vállalkozó Tóalmás, Friss Cipó Bt. Szent-
lőrinckáta, Tápi-Vin Kft. Tápiószentmárton, Skoda Ferenc egyéni 
vállalkozó Szentmártonkáta, Kozári Gumi Nagykáta, Új Halászkert Kft 
Gyömrő, Bodnár- Trans Kft. Gyömrő, Sáfrán pincészet, Galgamenti 
Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Szövetkezet, Hot Chili, For-
tuna Büfé, Sára Gábor és az Audio-technica. 

Farkas Ákos

A 2016-os pünkösdi király: 

Kovács Gergely,

királyné:

Módos-Kuti Erika.

A konty- és fonatmustra

első helyezettjei:

Sára Katalin és

Pecze Katalin.

mint a Turai Zsinnyegők. A fellépő csoportok a Sára Ferenc 
Hagyományőrző Egyesület hölgy tagjai által készített mézes-
kalácsot, valamint oklevelet kaptak emlékül. 
Fél nyolctól muzsikált a Zagyva Banda Kádár Ignác „Náci” 
közreműködésével, a tőlük megszokott jó hangulatú népze-
nei koncert táncra csábította a közönséget. Az est utolsó 
fellépője volt Ferenczy György és a Rackajam. Az együttes 
fúziós zenét játszik, ami olyan műfaj, melyben két vagy több 
zenei stílust kombinálnak. Az együttes főleg a magyar nép-
zenéből, blues-ból, funky-ból, reggea-ből és a groove-ból 
építkezik. Koncertjük magával ragadó volt.

A Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület köszöni a 
támogatásokat, hiszen a Galgamenti Népművészeti Feszti-
vál civil szervezésű rendezvény, így nem jöhetett volna létre 
támogatók nélkül.
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CIVIL OLDALAK

Manapság sokkal inkább el- reszelővel aprísd fel, tegyél hozzá 3 liter A makacsabb foltokat érdemes 
terjedtek a folyékony mosószerek. Ha vizet és fel vele a tűzhelyre alacsony előtte mosószappannal külön bedörgöl-
előbb tudtam volna azonban, hogy házi- hőfokon. Addig kell hevíteni, míg az ni, majd melegvízben áztatni. Az ázta-
lag milyen egyszerű és olcsó az elő- állaga teljesen homogén nem lesz, de tóvízhez adhatunk mosószódát is, ezt 
állításuk, nem valószínű, hogy költöt- nem szabad, hogy forrjon. Ha ezzel az adalékanyagot én minden mosáshoz 
tem volna rá egy forintot is. Megosztom megvagyunk, jöhet a várakozás- kb. is használom. 
most ezt a praktikát is, mert ahol gyerek egy napig hagyjuk, hadd hűljön és Az öblítő helyére tehetünk 
van, ott bizony mosnivaló is akad rende- szilárduljon az anyag. Majd kézhez ecetet- a kimosott, száraz ruha nem 
sen: ez viszont egy sokkal olcsóbb és vesszük a mindentudó botmixert és lesz ecet szagú, de fertőtlenítve lesz. 
környezetkímélőbb, allergénmentes alaposan öszzeturmixoljuk, beletöltjük Aki viszont illatos ruhákat szeretne, az 
fajtája a mosásnak. flakonokba. Voilà: kész a házi folyékony öblítő tartályba mehet még pár csepp 

Végy egy fél mosószappant (a mosószer. 100%-os illóolaj, vagy mosóparfüm is.
márka teljesen mindegy), késsel vagy 

Családunk nagy kedvence a gyümölcsös túrótorta 
piskóta alapon. Ezzel a recepttel glutén- és tejmentesen is el 
lehet készíteni.

Az eredménnyel - mind látványban, mind ízben - valamennyi kóstoló 
elégedett volt.

GASZTRO-PERCEK

Mandulás-kókuszos
gyümölcstorta

Hozzávalók:

a tésztához (26 centis formához):
25 dkg őrölt mandula, 3 tojás (nálam L-esek)
3 evőkanál méz, 6 dkg kókuszzsír
1csapott teáskanál szódabikarbóna
2 biocitrom héja

a „túrós” réteghez:
15 dkg kókuszliszt, 2 biocitrom leve
5-6 evőkanál méz (nálunk inkább 8)
1 vanília rúd kikapart magjai vagy 1 csapott 
kávéskanál bourbon vanília-por
4,5 dl kókuszkrém, 1 csomag zselatin (+70 ml 
víz), 1 bő marék mazsola

a tetejére:
ízlés szerinti gyümölcsök (esetemben banán, 
kivi, konzerv barack, papaya, mangó és 
meggybefőtt) 
+ színtelen expressz zselatin a tetejére
+ cukormentes lekvár a piskóta kenéséhez
+ egy pici kókuszzsír a forma kikenéséhez

Elkészítés:
Bekapcsoltam a sütőmet 170 fokra és alsó-felső sütési 
funkcióra. A tojásokat robotgéppel habosra kevertem 
(nem választottam külön), majd alacsonyabb fokozatra 
kapcsolva a többi hozzávalót is beletettem, a biocitromok 
héját is belereszeltem. A 26 centis kapcsos tortaformám 
aljába sütőpapírt szorítottam, majd a „piskóta” masszát 
elegyengettem benne. A forró sütőbe toltam. A közepébe 
szúrt tűvel ellenőriztem, hogy megsült-e, ez kb. 20 perc 
volt nálam. A sütőből kihúzva néhány percig pihentettem, 
a torta oldalát késsel leválasztottam a peremről, és 
lekapcsoltam az oldalát. Tányért téve a tetejére megfor-
dítottam, majd a sütőpapírt lehúztam az aljáról. Rácsra 
tettem, míg teljesen kihűlt.
Ezalatt elkészítettem a tölteléket:
A biocitromokat kifacsartam, majd egy nagyobb keve-
rőtálba mért kókuszliszthez kevertem. Hozzáadtam a 
mézet, a vaníliaport és a kókusztejjel csomómentesre 
kevertem. Beletettem a mazsolákat és a forró vízben 
feloldott zselatinport is hozzáforgattam. A kihűlt tésztát 
vékonyan megkentem egy kevés lekvárral, ezzel meg-
előzve, hogy a töltelék eláztassa azt. Visszatettem a kap-
csos formába, amit előtte folpack-kal béleltem ki – egé-
szen túllógatva a peremen. Akkor ráhalmoztam, majd 
elegyengettem a krémet és hűtőbe tettem. 1-2 óra múlva 
alkalmas a gyümölcsökkel való díszítésre. Még a formá-
ban vékony vonalat húzva 6 felé osztottam a torta tetejét 
és szépen rásorakoztattam a gyümölcsöket. Az expressz 
zselatint azért szeretem, mert ahogy a neve is mutatja, 
nagyon gyorsan lehet vele dolgozni. A leírása szerinti 
mennyiségű forró vízben feloldottam, majd a közepéről 
indulva, vékony sugárban lecsorgattam a torta tetejét, 
ami hamarosan meg is szilárdult. 

Mivel nálam este készült el, csak másnap vágtuk 
meg, de ha a zselatin alaposan megköt a tetején, elvileg 
már lekapcsolható a forma oldala, kihúzható a folpack 
alóla, és szeletelhető, fogyasztható. Ha te is kedveled a 
gyümölcsös túrótortát, de szeretnél egy egészségesebb 
alternatívát, ezt feltétlenül próbáld ki! 

Tippek:
- A családom szerint talán picit túlzottan 
is citromos volt a töltelék - de azért a 
kókusz íz is érezhető volt -, ezért 
legközelebb csak 1 citrom levét teszem 
bele (amit a citromíz-rajongóknak persze 
nem ajánlok)...
- Lehet 4, de akár 1 féle gyümölcsből is, 
vagy vegyesen, de szabálytalanul 
rápakolni őket, ahogy tetszik.
- A maradna a gyümölcsökből 1-2 napon 
belül gyümölcssalátát lehet készíteni 
kókuszkrémből vert habbal kínálva és 
mézzel csorgatva, de a vegyes 
gyümölcsleves is remek ötlet.
- Ha nincs expressz zselatin, akkor 1 
evőkanál zselatint oldj fel 1 dl forró vízben, öntsd 4 dl alma- 
vagy szőlőléhez, és alaposan átkeverve az így kapott oldatot 
kanalazhatod apránként a gyümölcsökre.

Pénztárcabarát Praktikák: Mosás 
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SPORTHÍREK

A szezon utolsó szakasza nagyon sűrű lett a sok elmaradt 
és elhalasztott mérkőzés miatt. Szinte kétnaponta voltak a 
mérkőzéseink. Edzésre és pihenésre is alig maradt idő.

2016.május 8.  U16 bajnoki mérkőzés 
Kistarcsa - Tura 8-1 (4-0) gól: Kürti Csaba
Második nagyarányú vereségünket szenvedtük el ezen a 
mérkőzésen. Érdekesség, hogy az elsőt is a Kistarcsa mérte 
ránk (0-9) még a bajnokság második fordulójában, igaz 
közben a 11. fordulóban hazai pályán (Vácszentlászlón) 
sikerült ellenük győznünk 2-1-re. (Hogy lehet ez? Ugyanis 
minden csapattal háromszor játszottunk.)

2016.május 12.  U16 bajnoki mérkőzés
Gyömrő - Tura 0-0
Sajnos nem sikerült a sereghajtó hálójába találnunk. Így a 
két döntetlen az utolsó helyezett ellen (korábban volt egy 
1-1-es mérkőzésünk), illetve ezen eredmények miatt elve-
szített 4 pont nagyban befolyásolta a végső helyezésünket.

2016.05.14. Bozsik torna – Elmaradt
A nagy esőzés nem tette lehetővé, hogy ezen a napon a 
torna megrendezésre kerüljön.

2016.05.18. U14 bajnoki mérkőzés 
Törökbálint - Tura 2-1 (2-1) gól: Oszoli Dominik
Esélyesként utaztunk, de esélytelenül játszottunk. Így 
visszaestünk a táblázat utolsó helyére. (Az őszi eredmény 
6-1 volt a javunkra)

2016.05.21. U14 Bajnoki mérkőzés
Tura - Nagykáta 0-2 (0-1)
Az őszi eredmény (2-2) nagy meglepetés volt mindenki 
számára. A tavaszi formánk alapján csak egy tisztes 
vereségben bízhattunk. Ezt a célt elértük. Egy korán 
bekapott és a hajrában elszenvedett góllal alakult ki a 
végeredmény. Három nappal ezelőtt ez a játék győzelmet 
ért volna Törökbálinton!!!

2016.05.24. U16 bajnoki mérkőzés 
Tura - Biatorbágy elmaradt
Ez alkalommal is az időjárás volt a főszereplő. Az özönvíz-
szerű esőben nem lehetett a mérkőzést lejátszani.

2016.05.25. Bozsik tornák 
U11 Gödöllő - 2 győzelem (FISE 1-0 gól: Győri D., Dány 2-
0 gólok: Gliva K. 2), 1 döntetlen (Veresegyház 0-0), 1 
vereség (Isaszeg 1-3 gól: Gliva K.) A csapat legjobbja: 
Gliva Krisztián
U13 Erdőkertes - 2 győzelem (Dány 2-0 gólok: Radics L., 
Petióky I., Mozgás SE 3-0 gólok:Bilisánczky M. 2, Bangó B.), 
1 döntetlen (Erdőkertes 0-0), 2 vereség FISE 1-3 gól: Bangó 
B., Mozgás SE 2-3 gól:Radics L., Petióky I.) A csapat 
legjobbja: Radics Lóránt

2016.05.26. U16 bajnoki mérkőzés 
Tápiószentmárton - Tura  0-0
A tápiószentmártoni csapat mögöttünk végzett, mégis 
ellenük is veszítettük öt pontot (egy 3-1-es vereség, ez a 
mostani döntetlen és egy 2-1-es győzelem volt a három 
mérkőzés mérlege). 

2016.05.28., szombat  U16 bajnoki
Tura - Tápiószecső 5-0 (2-0)
Góllövők: Kajlinger Balázs 2, Rajzinger Ákos, Baranyi László, 
Kékesi Gábor
Mindkét csapat tartalékos volt ezen a mérkőzésen, de 
ellenfelünk érezte meg jobban, hogy legjobb góllövőjük a 
sárga lapok miatt nem léphetett pályára. nehezen indult a 
mérkőzés, de magabiztos győzelem lett a vége. 
(Tápiószecső elleni eredményeink: 2-2, 7-1, 5-0)

2016.05.29., BOZSIK tornák 
U11 Tura 2 győzelem (Hévízgyörk 3-0 gólok: Győri D. 2, 
Barsi M., Dány 1-0 gól:Pálinkás K.), 3 vereség (Isaszeg  1-4 
gól: Győri D., FISE 0-2, Veresegyház 0-6) 
Résztvevők: Farkas Áron,  Pálinkás Kristóf, Ledniczky Dániel,  
Hajdú Rikárdó,  Szilágyi Ákos, Barabás Máté, Barsi Mihály, 
Győri Dominik, Gliva Krisztián, Bangó Márk. A csapat leg-
jobbja: Győri Dominik 
U13 Hévízgyörk 2 győzelem (Galgahévíz 2-1 gólok: Petióky 
I., Vágány B., Mozgás SE 7-1 gólok: Bangó B. 3, Petióky I. 2, 
Sára P., Vágány B.), 2 vereség (Erdőkertes 0-1, FISE 0-3). A 
csapatot alkották: Zadravecz Tamás, Bilisánczki Márk, 
Radics Lóránt, Petióky István, Varjú Balázs, Vágány 
Benedek, Sára Péter, Széles Szeverin, Tellér Dávid, Bangó 
Béla, Gáspár Zoltán, Vidák Pál, Gombos Roland. Csapat 
legjobbja: Vágány Benedek 

2016.05.30. U16 bajnoki mérkőzés 
Tura - Biatorbágy 0-4 (0-4)
Ellenfelünk ezen a mérkőzésen biztosította be a bajnoki 
címét. Csak azután tudtunk a meccshez szólni miután 
eldőlt, de sajnos a szépítés is elmaradt. (A bajnok csapat 
ellen nem tudtunk pontot szerezni: 0-1, 3-5, 0-4)

2016.05.31. U14 Bajnoki mérkőzés 
Sülysáp - Tura 8-1 (4-1) góllövő: Baranyi L.
Annak tudatában, hogy még mi vezettünk 1-0-ra, váratlan 
nagy arányú vereséget szenvedünk el. Alaposan 
visszavágva ezzel az őszi 3-1-es vereségért.

2016.06.02. U14 Bajnoki mérkőzés
Tura - Vác VLSE 0-4 (0-2)
Becsülettel küzdöttünk ellenféllel, időjárással egyaránt, de 
a nagyobb játékerőt képviselő váciaknak nem sikerült gólt 
rúgnunk. Így ez is sima verség lett. A tavaszi idényt így 
pontszerzés nélkül zártuk és a bajnokság utolsó helyén 
végeztünk. Volt jobb, lesz jobb.

2016.06.04. U16 Bajnoki mérkőzés 
Vác-DV - Tura 1-2 (1-1) gól: Kakucska K., Szvercsek D.
Szép győzelemmel zártuk a bajnokságot. Így a 10 csapatos 
bajnokságban az 5. helyen végeztünk. (9/12/ győzelem, 5 
döntetlen, 10 vereség 48 /63/ rúgott, 51 /54/ kapott gól volt 
a számszerű mérle. Mivel ez volt az első nagypályás 
bajnokságunk ez elfogadható eredménynek tekinthető. 10 
csapat indult, de a végén csak 9 csapat eredményeit 
rangsorolták, pedig ha maradt volna a teljes mezőny, akkor 
eggyel előrébb, azaz a 4. helyen zárunk.

Gliva Krisztián Győri Dominik Radics Lóránt

U16-os csapat utolsó forduló 2016.06.04

A bajnokságok véget értek, de edzések két hét szünet 
beiktatásával folytatódnak. Az öt napos sporttáborunk 
ezúttal június végén kerül megrendezésre.

A magam részéről megköszönöm mindenki-
nek, aki valamilyen módon (játékosként, segítő 
szülőként, támogatóként vagy csupán csak szimpa-
tizánsként) részese volt ennek a bajnoki évnek. 

Tóth M Imre

21. forduló - TÖKÖL VSK - TURA VSK 4-1 (1-1)
Az első félidőben még döntetlenre állt a meccs, igaz, 

az ellenfél öngóljával. Fordulás után öt percen belül 
eldöntötték a hazaiak a három pont sorsát, a hajrában pedig 
Boznánszky is kijavította az öngólját. 
22. forduló - TURA VSK - NAGYKÁTA SE 1-0 (0-0)

Rendkívül fontos mérkőzést nyertünk, amellyel 
sikerült feljebb lépnünk a tabellán. Sérülésektől és eltil-
tásoktól megtizedelve álltunk ki a mérkőzésre. A 49. percben 
Németh vitatható büntetőjét Gedei hárította. A hajrához 
közeledve Less K. berúgta a győztes gólunkat. 
23. forduló - CSO-KI SPORT - TURA VSK 1-7 (1-4)

A dobogóért harcoló CSO-KI Sport volt a soros el-
lenfelünk. A házigazdák Hungler öngóljával gyorsan hát-
rányba kerültek, majd Tóth Attila duplájával szűk félóra alatt 
gyakorlatilag el is döntöttük a három pont sorsát. Beindult a 
turai gólhenger, Less K. duplázott, Thoma is betalált, végül 
Tóth A. triplára javította a góljai számát. Jó régen volt 
részünk ilyen szép győzelemben, főleg a tabellán elfoglalt 
helyezéseket figyelembe véve! 
24. forduló - TURA VSK - VECSÉSI FC 2-1 (0-0)

Értékes három pontot szereztünk a jó erőkből álló 
vecsési csapat ellen. A félidei góltalanságot a szünet után 
Less Krisztián törte meg, amit az ellenfél bő negyedóra múl-
va kiegyenlített, viszont újabb két perc múlva már ismét 
nálunk volt az előny. 
25. forduló - PILISI LK-LEGENDA SPORT - TURA VSK 
1-3 (1-2)

Győzelem idegenben! Ezúttal Pilisen nyertünk Less 
K. duplájával és Halmos találatával. Az előbbi labdarúgónk 
annyira belejött tavasszal a góllövésbe, hogy még a gólki-
rályi címre is maradt esélye, amire ősszel nem sok sanszot 
láthattunk. 
26. forduló - TURA VSK - ÜLLŐ SE 4-0 (0-0)

Ha nehezen is, de hoztuk a papírformát. A sereghaj-
tó egy órán keresztül állta a rohamainkat, de aztán a házi 
gólfelelős Less K. betalált és beindult a gólhenger. 
27. forduló - TÖRÖKBÁLINTI TC - TURA VSK 0-4 (0-2)

Újabb idegenbeli négyessel kényeztettük el a szur-
kolóinkat, amellyel a gólkülönbségünk is pozitívra váltott. 
Törökbálinton Less K. kezdte a gólgyártást, majd szünet előtt 
Pap növelte az előnyt. Fordulást követően előbb Tóth Attila 
majd a hajrában Halmos is beköszönt. 
28. forduló - TURA VSK - DABAS-GYÓN FC 1-1 (1-1)

Csapatunk 1-1-es döntetlent játszott a friss bajnok-
kal, Nagy Adrián korai találatát Csendom Kristóf fél óra 
múlva egalizálta, a második játékrészben pedig már gólkép-
telenek maradtak az együttesek. 
29. forduló - VIADUKT SE-BIATORBÁGY - TURA VSK 2-
3 (2-2)

A párosítás szeszélye folytán az a csapat volt az 
ellenfelünk, akik ellen majd a kupadöntőt is vívjuk. Az első 
félidő felénél kissé szokatlan szerepkörben találtuk magun-
kat: kétgólos hátrányban. A csapat erejét bizonyítja, hogy 
még a pauzát jelző sípszó előtt egyenlített, majd a második 
játékrészben a győztes találatot is megszerezte! 

30. (utolsó) forduló - TURA VSK - NAGYKŐRÖSI 
KINIZSI FC 3-1 (1-1)

Győzelemmel búcsúztunk a parádés tavaszi szerep-
lésünktől és sikerült felkapaszkodnunk a tabella 6. helyére!

KUPAGYŐZTES!!!

Pest Megyei Kupa, Döntő
A parádés tavaszi teljesítményünket koronáztuk meg 

a Pest megyei kupa megnyerésével. Az első játékrészben az 
ellenfél egy öngóllal szerzett nekünk vezetést, majd fordulás 
után Székesi találatával eldőlni látszott a kupa sorsa. Bő 
negyedórával a vége előtt Mérey szépített, szorossá téve a 
hajrát, de ezen a napon nem lehetett legyőzni bennünket.
A Pest megyei Kupa 2015/16 évi győztese a TURA VSK!

TURA VSK - VIADUKT SE-BIATORBÁGY 2-1 (1-0)
Üllő, V.: Fenyvesi Sz. (Berki A., Surin S.)
TURA VSK: Komora (Gedei, 46.) - Csendom, Ladányi, Less T., 
Pinkóczi, Tóth T., Székesi, Czerman (Gyurok, 60.), Thoma 
(Böde, 46.), Less K., Tóth A. Edző: Sukaj Zsolt
VIADUKT SE-BIATORBÁGY: Retezi - Kerkovits, Stadler 
(Auer, 25.), Mérey, Kele, Szép, Szikes (Zimon, 71.), Novák 
(Mogyorósi, 66.), Molnár (Varga, 59.), Kiss, Németh. Edző: 
Sprinzeisz Zoltán
GÓLSZERZŐK: Stadler (21. - ög.), Székesi (65.),  Mérey (74.)
SÁRGA LAP: Ladányi, Tóth T. ill. Kiss J.

1. Dabas-Gyón FC 30 24 5 1 77
2. Vecsési FC 30 19 7 4 64
3. Taksony SE 30 17 4 9 55
4. Nagykőrösi FC 30 14 7 9 48
5. Gödöllői SK 30 14 6 10 48
6. TURA VSK 30 14 5 11 47
7. Pilisi LK-Sport 30 13 7 10 46
8. Tököl VSK 30 13 4 13 43
9. Viadukt SE- 30 13 4 13 43
10. CSO-KI Sport 30 13 3 14 42
11. Maglódi TC 30 9 5 16 32
12. Nagykáta SE 30 9 5 16 32
13. Halásztelek FC 30 10 4 16 34
14. Törökbálinti TC 30 7 8 15 29
15. Veresegyház VSK 30 7 4 19 25
16. Üllő SE 30 4 2 24 14
A Nagykőrösi Kinizsi csapatától 1 pont levonva
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A szezon utolsó szakasza nagyon sűrű lett a sok elmaradt 
és elhalasztott mérkőzés miatt. Szinte kétnaponta voltak a 
mérkőzéseink. Edzésre és pihenésre is alig maradt idő.

2016.május 8.  U16 bajnoki mérkőzés 
Kistarcsa - Tura 8-1 (4-0) gól: Kürti Csaba
Második nagyarányú vereségünket szenvedtük el ezen a 
mérkőzésen. Érdekesség, hogy az elsőt is a Kistarcsa mérte 
ránk (0-9) még a bajnokság második fordulójában, igaz 
közben a 11. fordulóban hazai pályán (Vácszentlászlón) 
sikerült ellenük győznünk 2-1-re. (Hogy lehet ez? Ugyanis 
minden csapattal háromszor játszottunk.)

2016.május 12.  U16 bajnoki mérkőzés
Gyömrő - Tura 0-0
Sajnos nem sikerült a sereghajtó hálójába találnunk. Így a 
két döntetlen az utolsó helyezett ellen (korábban volt egy 
1-1-es mérkőzésünk), illetve ezen eredmények miatt elve-
szített 4 pont nagyban befolyásolta a végső helyezésünket.

2016.05.14. Bozsik torna – Elmaradt
A nagy esőzés nem tette lehetővé, hogy ezen a napon a 
torna megrendezésre kerüljön.

2016.05.18. U14 bajnoki mérkőzés 
Törökbálint - Tura 2-1 (2-1) gól: Oszoli Dominik
Esélyesként utaztunk, de esélytelenül játszottunk. Így 
visszaestünk a táblázat utolsó helyére. (Az őszi eredmény 
6-1 volt a javunkra)

2016.05.21. U14 Bajnoki mérkőzés
Tura - Nagykáta 0-2 (0-1)
Az őszi eredmény (2-2) nagy meglepetés volt mindenki 
számára. A tavaszi formánk alapján csak egy tisztes 
vereségben bízhattunk. Ezt a célt elértük. Egy korán 
bekapott és a hajrában elszenvedett góllal alakult ki a 
végeredmény. Három nappal ezelőtt ez a játék győzelmet 
ért volna Törökbálinton!!!

2016.05.24. U16 bajnoki mérkőzés 
Tura - Biatorbágy elmaradt
Ez alkalommal is az időjárás volt a főszereplő. Az özönvíz-
szerű esőben nem lehetett a mérkőzést lejátszani.

2016.05.25. Bozsik tornák 
U11 Gödöllő - 2 győzelem (FISE 1-0 gól: Győri D., Dány 2-
0 gólok: Gliva K. 2), 1 döntetlen (Veresegyház 0-0), 1 
vereség (Isaszeg 1-3 gól: Gliva K.) A csapat legjobbja: 
Gliva Krisztián
U13 Erdőkertes - 2 győzelem (Dány 2-0 gólok: Radics L., 
Petióky I., Mozgás SE 3-0 gólok:Bilisánczky M. 2, Bangó B.), 
1 döntetlen (Erdőkertes 0-0), 2 vereség FISE 1-3 gól: Bangó 
B., Mozgás SE 2-3 gól:Radics L., Petióky I.) A csapat 
legjobbja: Radics Lóránt

2016.05.26. U16 bajnoki mérkőzés 
Tápiószentmárton - Tura  0-0
A tápiószentmártoni csapat mögöttünk végzett, mégis 
ellenük is veszítettük öt pontot (egy 3-1-es vereség, ez a 
mostani döntetlen és egy 2-1-es győzelem volt a három 
mérkőzés mérlege). 

2016.05.28., szombat  U16 bajnoki
Tura - Tápiószecső 5-0 (2-0)
Góllövők: Kajlinger Balázs 2, Rajzinger Ákos, Baranyi László, 
Kékesi Gábor
Mindkét csapat tartalékos volt ezen a mérkőzésen, de 
ellenfelünk érezte meg jobban, hogy legjobb góllövőjük a 
sárga lapok miatt nem léphetett pályára. nehezen indult a 
mérkőzés, de magabiztos győzelem lett a vége. 
(Tápiószecső elleni eredményeink: 2-2, 7-1, 5-0)

2016.05.29., BOZSIK tornák 
U11 Tura 2 győzelem (Hévízgyörk 3-0 gólok: Győri D. 2, 
Barsi M., Dány 1-0 gól:Pálinkás K.), 3 vereség (Isaszeg  1-4 
gól: Győri D., FISE 0-2, Veresegyház 0-6) 
Résztvevők: Farkas Áron,  Pálinkás Kristóf, Ledniczky Dániel,  
Hajdú Rikárdó,  Szilágyi Ákos, Barabás Máté, Barsi Mihály, 
Győri Dominik, Gliva Krisztián, Bangó Márk. A csapat leg-
jobbja: Győri Dominik 
U13 Hévízgyörk 2 győzelem (Galgahévíz 2-1 gólok: Petióky 
I., Vágány B., Mozgás SE 7-1 gólok: Bangó B. 3, Petióky I. 2, 
Sára P., Vágány B.), 2 vereség (Erdőkertes 0-1, FISE 0-3). A 
csapatot alkották: Zadravecz Tamás, Bilisánczki Márk, 
Radics Lóránt, Petióky István, Varjú Balázs, Vágány 
Benedek, Sára Péter, Széles Szeverin, Tellér Dávid, Bangó 
Béla, Gáspár Zoltán, Vidák Pál, Gombos Roland. Csapat 
legjobbja: Vágány Benedek 

2016.05.30. U16 bajnoki mérkőzés 
Tura - Biatorbágy 0-4 (0-4)
Ellenfelünk ezen a mérkőzésen biztosította be a bajnoki 
címét. Csak azután tudtunk a meccshez szólni miután 
eldőlt, de sajnos a szépítés is elmaradt. (A bajnok csapat 
ellen nem tudtunk pontot szerezni: 0-1, 3-5, 0-4)

2016.05.31. U14 Bajnoki mérkőzés 
Sülysáp - Tura 8-1 (4-1) góllövő: Baranyi L.
Annak tudatában, hogy még mi vezettünk 1-0-ra, váratlan 
nagy arányú vereséget szenvedünk el. Alaposan 
visszavágva ezzel az őszi 3-1-es vereségért.

2016.06.02. U14 Bajnoki mérkőzés
Tura - Vác VLSE 0-4 (0-2)
Becsülettel küzdöttünk ellenféllel, időjárással egyaránt, de 
a nagyobb játékerőt képviselő váciaknak nem sikerült gólt 
rúgnunk. Így ez is sima verség lett. A tavaszi idényt így 
pontszerzés nélkül zártuk és a bajnokság utolsó helyén 
végeztünk. Volt jobb, lesz jobb.

2016.06.04. U16 Bajnoki mérkőzés 
Vác-DV - Tura 1-2 (1-1) gól: Kakucska K., Szvercsek D.
Szép győzelemmel zártuk a bajnokságot. Így a 10 csapatos 
bajnokságban az 5. helyen végeztünk. (9/12/ győzelem, 5 
döntetlen, 10 vereség 48 /63/ rúgott, 51 /54/ kapott gól volt 
a számszerű mérle. Mivel ez volt az első nagypályás 
bajnokságunk ez elfogadható eredménynek tekinthető. 10 
csapat indult, de a végén csak 9 csapat eredményeit 
rangsorolták, pedig ha maradt volna a teljes mezőny, akkor 
eggyel előrébb, azaz a 4. helyen zárunk.

Gliva Krisztián Győri Dominik Radics Lóránt

U16-os csapat utolsó forduló 2016.06.04

A bajnokságok véget értek, de edzések két hét szünet 
beiktatásával folytatódnak. Az öt napos sporttáborunk 
ezúttal június végén kerül megrendezésre.

A magam részéről megköszönöm mindenki-
nek, aki valamilyen módon (játékosként, segítő 
szülőként, támogatóként vagy csupán csak szimpa-
tizánsként) részese volt ennek a bajnoki évnek. 

Tóth M Imre

21. forduló - TÖKÖL VSK - TURA VSK 4-1 (1-1)
Az első félidőben még döntetlenre állt a meccs, igaz, 

az ellenfél öngóljával. Fordulás után öt percen belül 
eldöntötték a hazaiak a három pont sorsát, a hajrában pedig 
Boznánszky is kijavította az öngólját. 
22. forduló - TURA VSK - NAGYKÁTA SE 1-0 (0-0)

Rendkívül fontos mérkőzést nyertünk, amellyel 
sikerült feljebb lépnünk a tabellán. Sérülésektől és eltil-
tásoktól megtizedelve álltunk ki a mérkőzésre. A 49. percben 
Németh vitatható büntetőjét Gedei hárította. A hajrához 
közeledve Less K. berúgta a győztes gólunkat. 
23. forduló - CSO-KI SPORT - TURA VSK 1-7 (1-4)

A dobogóért harcoló CSO-KI Sport volt a soros el-
lenfelünk. A házigazdák Hungler öngóljával gyorsan hát-
rányba kerültek, majd Tóth Attila duplájával szűk félóra alatt 
gyakorlatilag el is döntöttük a három pont sorsát. Beindult a 
turai gólhenger, Less K. duplázott, Thoma is betalált, végül 
Tóth A. triplára javította a góljai számát. Jó régen volt 
részünk ilyen szép győzelemben, főleg a tabellán elfoglalt 
helyezéseket figyelembe véve! 
24. forduló - TURA VSK - VECSÉSI FC 2-1 (0-0)

Értékes három pontot szereztünk a jó erőkből álló 
vecsési csapat ellen. A félidei góltalanságot a szünet után 
Less Krisztián törte meg, amit az ellenfél bő negyedóra múl-
va kiegyenlített, viszont újabb két perc múlva már ismét 
nálunk volt az előny. 
25. forduló - PILISI LK-LEGENDA SPORT - TURA VSK 
1-3 (1-2)

Győzelem idegenben! Ezúttal Pilisen nyertünk Less 
K. duplájával és Halmos találatával. Az előbbi labdarúgónk 
annyira belejött tavasszal a góllövésbe, hogy még a gólki-
rályi címre is maradt esélye, amire ősszel nem sok sanszot 
láthattunk. 
26. forduló - TURA VSK - ÜLLŐ SE 4-0 (0-0)

Ha nehezen is, de hoztuk a papírformát. A sereghaj-
tó egy órán keresztül állta a rohamainkat, de aztán a házi 
gólfelelős Less K. betalált és beindult a gólhenger. 
27. forduló - TÖRÖKBÁLINTI TC - TURA VSK 0-4 (0-2)

Újabb idegenbeli négyessel kényeztettük el a szur-
kolóinkat, amellyel a gólkülönbségünk is pozitívra váltott. 
Törökbálinton Less K. kezdte a gólgyártást, majd szünet előtt 
Pap növelte az előnyt. Fordulást követően előbb Tóth Attila 
majd a hajrában Halmos is beköszönt. 
28. forduló - TURA VSK - DABAS-GYÓN FC 1-1 (1-1)

Csapatunk 1-1-es döntetlent játszott a friss bajnok-
kal, Nagy Adrián korai találatát Csendom Kristóf fél óra 
múlva egalizálta, a második játékrészben pedig már gólkép-
telenek maradtak az együttesek. 
29. forduló - VIADUKT SE-BIATORBÁGY - TURA VSK 2-
3 (2-2)

A párosítás szeszélye folytán az a csapat volt az 
ellenfelünk, akik ellen majd a kupadöntőt is vívjuk. Az első 
félidő felénél kissé szokatlan szerepkörben találtuk magun-
kat: kétgólos hátrányban. A csapat erejét bizonyítja, hogy 
még a pauzát jelző sípszó előtt egyenlített, majd a második 
játékrészben a győztes találatot is megszerezte! 

30. (utolsó) forduló - TURA VSK - NAGYKŐRÖSI 
KINIZSI FC 3-1 (1-1)

Győzelemmel búcsúztunk a parádés tavaszi szerep-
lésünktől és sikerült felkapaszkodnunk a tabella 6. helyére!

KUPAGYŐZTES!!!

Pest Megyei Kupa, Döntő
A parádés tavaszi teljesítményünket koronáztuk meg 

a Pest megyei kupa megnyerésével. Az első játékrészben az 
ellenfél egy öngóllal szerzett nekünk vezetést, majd fordulás 
után Székesi találatával eldőlni látszott a kupa sorsa. Bő 
negyedórával a vége előtt Mérey szépített, szorossá téve a 
hajrát, de ezen a napon nem lehetett legyőzni bennünket.
A Pest megyei Kupa 2015/16 évi győztese a TURA VSK!

TURA VSK - VIADUKT SE-BIATORBÁGY 2-1 (1-0)
Üllő, V.: Fenyvesi Sz. (Berki A., Surin S.)
TURA VSK: Komora (Gedei, 46.) - Csendom, Ladányi, Less T., 
Pinkóczi, Tóth T., Székesi, Czerman (Gyurok, 60.), Thoma 
(Böde, 46.), Less K., Tóth A. Edző: Sukaj Zsolt
VIADUKT SE-BIATORBÁGY: Retezi - Kerkovits, Stadler 
(Auer, 25.), Mérey, Kele, Szép, Szikes (Zimon, 71.), Novák 
(Mogyorósi, 66.), Molnár (Varga, 59.), Kiss, Németh. Edző: 
Sprinzeisz Zoltán
GÓLSZERZŐK: Stadler (21. - ög.), Székesi (65.),  Mérey (74.)
SÁRGA LAP: Ladányi, Tóth T. ill. Kiss J.

1. Dabas-Gyón FC 30 24 5 1 77
2. Vecsési FC 30 19 7 4 64
3. Taksony SE 30 17 4 9 55
4. Nagykőrösi FC 30 14 7 9 48
5. Gödöllői SK 30 14 6 10 48
6. TURA VSK 30 14 5 11 47
7. Pilisi LK-Sport 30 13 7 10 46
8. Tököl VSK 30 13 4 13 43
9. Viadukt SE- 30 13 4 13 43
10. CSO-KI Sport 30 13 3 14 42
11. Maglódi TC 30 9 5 16 32
12. Nagykáta SE 30 9 5 16 32
13. Halásztelek FC 30 10 4 16 34
14. Törökbálinti TC 30 7 8 15 29
15. Veresegyház VSK 30 7 4 19 25
16. Üllő SE 30 4 2 24 14
A Nagykőrösi Kinizsi csapatától 1 pont levonva
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PROGRAMAJÁNLÓ

Vásároljon vagy készítse el saját kezűleg!

Legyen Önnek is egy turai

terítője, zsebkendője, blúza…

TURAI HÍMZÉS
ünnepi alkalmakra és a mindennapok megszépítésére

Terítékként, lakástextilként, 
öltözék kiegészítőként, 

ajándékként - esküvőre, 
keresztelőre, ballagásra, 
születésnapra, külföldi 

rokonoknak és barátoknak, a 
kézimunka szerelmeseinek, 

lokálpatriótáknak, a 
néphagyományt őrzőknek…

Igény esetén érdeklődni lehet a turai
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtárban:

Tel.: 28/580-581, 30/638-4603 E-mail: bartok.kultura@gmail.com

Legyünk büszkék
a hímzéskincsünkre,

mely turai értéktárunk
egyik alapeleme!

XXVI. CSÁNGÓ FESZTIVÁL
Európai Kisebbségek Folklór Fesztiválja és 

Népművészeti Vásár
Helyszín: Jászberény

Időpont: JÚLIUS 19-24.
Jászberényi Viganó AMI turai néptánc tagozatának 
felvonulása és színpadi fellépése: JÚLIUS 23., 
szombat
Rendezők: Folklór Kulturális Közalapítvány és a Jászság 
Népi Együttes
Részletes program hamarosan a www.csangofesztival.eu 
weboldalon!

Panni néni
Győri Józsefné, született Pászti Anna

Akit fájó szívvel gyászol három fia, menyei, 
unokái, hat testvére és családjuk

Köszönjük azoknak, akik gyászunkban 
osztoztak és elkísérték utolsó földi útjára.

Sok óvodásnak Panni nénije volt.

Köszönjük!

A Fonogram díjra jelölt zenekar meghódította 
Afrikát, Algériában jártak! Őket érte a megtiszteltetés, 
hogy egyetlen magyarként képviselhették hazánkat a 
„Colours of Europe” fesztiválon. 

Az immáron 17. éve megrendezésre kerülő találko-
zó elnevezése sokatmondó: Európa színei. Céljuk, hogy fel-
hívják a figyelmet a kulturális sokszínűség nyújtotta lehető-
ségekre nagy teret adva a zenének a klasszikus stílustól 
egészen a kortársig. A zene mellett pedig más művészeti á-
gak is képviseltetik magukat a tánctól a fényképészeten át a 
színházi és filmes produkciókig. 

Magyarország a 15 meghívott ország közül idén a 
népzenét képviselte. A Besh o droM és Ferenczi György után 
ebben az évben a Cimbalibandre esett a Külügyminisztérium 
választása. Nem véletlen tehát, hogy egy olyan csapatot hív-
tak meg, akik igazi multi-kultik: a magyar, román, cigány, 
erdélyi, balkáni népek muzsikáját mind magukénak tud-
hatják. Afrika egyelőre meghódítatlan földrész volt a zene-
kar számára, ezért is hatalmas lehetőség és megtiszteltetés 
számukra ez a felkérés, amelyhez a Moldva című lemezük 
világzenei ranglistás elismerő helyezése is hozzájárult.

A Colours of Europe idén több városban május 9-től 
21-ig került megrendezésre. A Cimbaliband május 10-én a 
fővárosban, Algírban lépett színpadra. Nagy volt az izgalom 
a csapat részéről, hiszen számukra teljesen ismeretlen vi-
dékre utazhattak. Unger Balázs külön erre az útra csinálta-
tott egy 27 kg-os cimbalmot, amit kézipoggyászként lehetett 
szállítani. A hangszer nem sérült meg, a zenekar tagjai na-
gyon jól érezték magukat és még idén visszatérhetnek a 
kontinensre, Tunéziába.

Az algériai utazás csak a kezdet volt a banda kül-
földi felkéréseiből. A számos magyarországi koncert mellett 
azóta már jártak Dániában a Halkaer Folk&Roots Festivalon, 
de Csehországban a Colours of Ostrava Festivalon, Lengyel-
országban a Visegrád Wave-en találkozhatnak majd a kül-
földi rajongókkal, valamint olasz és japán turné is szerepel az 
idei nyári programban.

btm

Ha sport, legyen sport. Nem létezik olyan sportág, 
melynek ne lenne szerves része a versenyzés. És bármilyen 
helyezés is születik, legyen első vagy utolsó, az eredmény 
mindig tökéletes visszaigazolása annak, hogy ki mennyire 
rátermett, mennyire tehetséges, mennyire felkészült, és 
mennyire veszi komolyan, amit csinál. Amikor versenyzel, 
emberek között vagy, ráadásul hasonló érdeklődésű em-
berek között, ami önmagában elég ahhoz, hogy jól érezd 
magad. Az összetartozás érzése felerősödik, szorítasz ver-
senyző társaidért, a sportszerűség és lovagiasság magas 
elveinek megfelelően küzdesz, miközben igyekszel minél 
jobban teljesíteni. Csupa olyan tulajdonság, mely minden 
emberi közösség előbbre jutásának a kulcsa. Amikor sport-
tevékenységet végzel, és nem a számítógép előtt görnyedsz, 
akkor élsz. Amikor sportolsz, és nem a tv-készülék előtt 
nassolgatva, iszogatva tespedsz, akkor éled a létezésnek azt 
a formáját, amely az egészséged alakulásának szempont-
jából is fontos.

Bármely sportegyesület egyik legfontosabb feladata 
az ifjúság képzése, erről szóltunk a korábbiakban. A másik 
fontos feladat a versenyek (minél több ifjúsági verseny) szer-
vezése, hisz' feltétlenül lehetőséget kell adni gyermek 
versenyzőinknek a bizonyításra éles helyzetekben. Minél 
többször tud ilyen jellegű szerephez jutni például az óvodás-
korú versenyző, annál inkább válhat szükségletté, de akár 
életformává a rendszeres sportolás. 

A Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesülete évek óta 
szervezi a legkülönfélébb ifjúsági sakkversenyeket többféle 
helységben (Galgahévíz, Hévízgyörk, Tura, Zsámbok), külön-
féle korcsoportokban, az óvodásoktól kezdve a középiskolá-
sokig. Versenyeinket minden alkalommal a helyszínen ké-
szült fotókkal (olykor videó felvételekkel) dokumentáljuk, s 
mindez elérhető az egyesület honlapján (www.gvse.x3.hu), 
ahol mind a versenyzés közbeni izgalmakról, mind a díjáta-
dásról képet kaphat minden kedves (sportszerető) olvasó.

tóthmáté

A GVSE versenysorozatairól A nagy algír kaland

Etgar Keret: Boldog boldogultak

Állandóan foglalkoztatja az embert, hogy mi történik vele 
halála után. A könyv szerzője ugyan meg sem próbál 
választ adni erre a kérdésre, viszont egy furcsa és 
lehangoló világba kalauzol el minket. Azon a helyen 
játszódik a történet, ahová az öngyilkosok kerülnek 
haláluk után. Itt ,,élnek” az egykori öngyilkosok, olyan 
állapotban, ahogy átkerültek a túlvilágra, felvágott 
csuklóval vagy épp kisebesedett nyakkal. Hősünk, Haim 
nemrég került ide és a Kamikaze pizzériában dolgozik. 
Egy napon olyan hírt kap ami alapjaiban változtatja meg 
ottlétét. T.S.

James P. Steyer: Szólj vissza a facebook-nak!

Egyre fiatalabb korban ismerkednek meg a fiatalok az 
internet nyújtotta szolgáltatásokkal és azok hátulütőivel. 
A szülőknek íródott könyv segítséget nyújt ahhoz, hogy 
hol húzzák meg a határokat, úgy, hogy ne sérüljön a 
gyermek és szülő közötti kapcsolat a biztonságos 
internetezés miatt.. . Nemcsak a Facebook 
használatához, hanem a teljes online világhoz szóló 
gyakorlati útmutató, hasznos segítsége lesz, minden 
szülőnek. K.R.

A TURAI KÖNYVTÁR

KÖNYVAJÁNLÓJA

A nyári nyitva tartásunk
június 20-tól szeptember 5-ig a következő:

Hétfő 13-16
Kedd 9-12; 13-16
Szerda: szünnap
Csütörtök: 9-12; 13-16
Péntek: 13-16
Szombat: 9-12

A könyvtár augusztus 1-től augusztus 21-ig Zárva 
tart. Nyitás augusztus 22-én 13 órától.

KÖNYVTÁR NYÁRI NYITVA TARTÁSA
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Vásároljon vagy készítse el saját kezűleg!

Legyen Önnek is egy turai

terítője, zsebkendője, blúza…

TURAI HÍMZÉS
ünnepi alkalmakra és a mindennapok megszépítésére

Terítékként, lakástextilként, 
öltözék kiegészítőként, 

ajándékként - esküvőre, 
keresztelőre, ballagásra, 
születésnapra, külföldi 

rokonoknak és barátoknak, a 
kézimunka szerelmeseinek, 

lokálpatriótáknak, a 
néphagyományt őrzőknek…

Igény esetén érdeklődni lehet a turai
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtárban:

Tel.: 28/580-581, 30/638-4603 E-mail: bartok.kultura@gmail.com

Legyünk büszkék
a hímzéskincsünkre,

mely turai értéktárunk
egyik alapeleme!

XXVI. CSÁNGÓ FESZTIVÁL
Európai Kisebbségek Folklór Fesztiválja és 

Népművészeti Vásár
Helyszín: Jászberény

Időpont: JÚLIUS 19-24.
Jászberényi Viganó AMI turai néptánc tagozatának 
felvonulása és színpadi fellépése: JÚLIUS 23., 
szombat
Rendezők: Folklór Kulturális Közalapítvány és a Jászság 
Népi Együttes
Részletes program hamarosan a www.csangofesztival.eu 
weboldalon!

Panni néni
Győri Józsefné, született Pászti Anna

Akit fájó szívvel gyászol három fia, menyei, 
unokái, hat testvére és családjuk

Köszönjük azoknak, akik gyászunkban 
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Köszönjük!
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választása. Nem véletlen tehát, hogy egy olyan csapatot hív-
tak meg, akik igazi multi-kultik: a magyar, román, cigány, 
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a csapat részéről, hiszen számukra teljesen ismeretlen vi-
dékre utazhattak. Unger Balázs külön erre az útra csinálta-
tott egy 27 kg-os cimbalmot, amit kézipoggyászként lehetett 
szállítani. A hangszer nem sérült meg, a zenekar tagjai na-
gyon jól érezték magukat és még idén visszatérhetnek a 
kontinensre, Tunéziába.

Az algériai utazás csak a kezdet volt a banda kül-
földi felkéréseiből. A számos magyarországi koncert mellett 
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Szelektív Kft.: 06 30 222 6305

Bartók Béla Művelődési Ház: 06 28 580 581
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Központi Orvosi Ügyelet: 06 1 301 6969

Tura Biztonságáért Polgárőr Egyesület:
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Ebrendész: 06 20 203 2359

Kommunál Kft. (Szennyvíztisztító telep) 06 28 467 790

Segélyhívó: 112
Tura Járőrszolgálat: 06 30 678 7309

K
Ö

Z
É
R

D
E
K

Ű
 T

E
L
E
F
O

N
S

Z
Á

M
O

K

HIRDESSEN A TURAI HÍRLAPBAN!

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

HIRDETÉS FELADÁS INFORMÁCIÓK:
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár

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

ÉVFORDULÓK
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22    23   
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VÍZSZINTES 8. 100 éve, 1916. június 9-én 
született Somogyi József szobrász (+1993). Sárospatakon áll 
1986-ban felavatott szobrának történelmi hőse.

15. 175 éve, 1841. június 13-án 
alakult meg a Magyar Természettudományi Társulat. Első 
elnöke (Pál, 1793-1865). Második mássalhangzója hosszú! 

FÜGGŐLEGES 
4. Somogyi ceglédi szobra (1972)

9. Szig-
etváron álló szobor (1968)

15. 1955-ben Sopronban felállított szobra. 

 1. Előfordulnak. 

 10. 
Nemesfémből készült testdíszítő. 12. Nitrogén vgyj. 13. … Tarda = 
túzok. 14. Csiga belseje (!) 

17. Nátrium. 18. Sok ezer évvel ezelőtt élt tűlevelű fa. 22. Orrunk 
érzi. 23. … mail = légiposta. 24. Fémes fényű kerámia-máz. 26. 
Duplán: édesség. 27. Gépkocsi röv. 28. Előd. 29. Ütőlap.

1. Argon vgyj. 2. Szúrós pozsgások. 3. Becézett 
autóalkatrész. . 5. Nitrogén, 
szén. 6. Névelő. 7. Kunigunda névváltozata (július 24.) 

. 10. Némán béolt (!) 11. Késői 
műsoros rendezvény. 
16. Világfa darabja (!) 19. Egyik gyógyszergyárunk. 20. Hát persze!. 
21. Óv, véd. 25. Szőttes darab (!) 26. Utolsó betű. 

Beküldendő a V8, V15, F4, F9 és az F15 sorok megfejtése.

július 25-ig

A szerencsés nyertes: Strobl György

A megfejtéseket postai úton a szerkesztőség címére, vagy a Művelődési Ház 
postaládájába várjuk .

Májusi rejtvényünk helyes megfejtése: V20. Méhes, F1. Korcsmáros, F7. 
Görgey Artúr.  (Tura, Bocskai út 5.) 
Gratulálunk! Nyereménye a piactéri Olasz Fagyizó (Tura, Bartók tér 22.) 
2500 Ft értékű vásárlási utalványa. Nyereményét az értesítést követően 
személyesen veheti át a Bartók Béla Művelődési Házban.

A P R Ó H I R D E T É S

FŰNYÍRÁST, FAKIVÁGÁST, KERTEK GONDOZÁSÁT 
vállalom. 06 20/770-3287

60 perces hátmasszázzsal lazulhat el, vagy csillapíthatja 
fájdalmait a Mandala Masszázsszalonban. 

 Várom szeretettel! Bejelentke-
zés: 06209290118 E-mail: gulyasjudit2007@gmail.com

AJÁNDÉK 
TALPMASSZÁZZSAL!

SZILKA SZALON

MÁJUSTÓL KIÁRUSÍTÁST TARTUNK!

 turai üzletében kapható: méteráru, rö-
vidáru, lakástextil, függöny, karnis, asztalterítők, angin, 
ágyneműhuzat, kárpit anyagok, műbőr.
Címünk: Templom köz 10. Telefon: 06-30-213-9029

HELYREIGAZÍTÁS
A Turai Hírlap 2016. májusi számában tévesen jelent meg 
Fekete László kántor-karnagy ének-zene tanító születési 
dátuma. Fekete László 1916 - 2003 között élt. A pontat-
lanságért a hozzátartozók és olvasóink elnézését kérjük!

Tóth Anita felelős szerkesztő 
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár, kiadó


