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KözéleTi hAVilAp

A tArtAlomból

w   rendőrségi felhívás a bűnmegelőzésről   w  Gyepmester és ebrendész egy személyben   
w  Vízelvezetési kisokos   w  a kommunizmus áldozataira emlékeztek a plébánián

w  Hasznos tudnivalók a földöröklésről   w  farsang minden mennyiségben   w  elhunyt lakó babu néni   
w  tura a sajtóban és a televízióban   w  futball sorsolási tábla   

w  március 15-i ünnepség

2009-es év végén a képen látható
Magdolna utca teresedésének

végső ki ala kításával és parkosításá-
val, padok ill. az utca két oldalát
összekötő fahíd elhelyezésével
fejeződött be a tavalyi komplex
belterületi útfejlesztési projekt.
Ugyancsak Eu ró pai Uniós támo-
gatásból folyta tó dik a szilárd bur -
ko latú utak ará nyá nak jelentős nö -
ve lése városunkban a korábbiak -
hoz hasonló műszaki tartalommal,
újságolta örömmel a 2010 feb ru -
ár jában szü le tett hivatalos döntést
Szendrei Ferenc polgármester. 

A 297 millió forintos teljes
beke rülési költségű beruházás ked-
vezményezettjei az Iskola út, a Gá -
bor Áron utca, a Holló köz, a Vö -
rös marty utca, a Gyóni Géza utca,
a Bocskai utca, a Jókai utca és a
Dé libáb utca. A közbeszerzési eljá -
rás lefolytatását követően nyáron
kezdődnek a látványos kivitelezési
munkálatok. 

S.T.

ÚJ UTAKON TURA VÁROSÁBAN
208 millió forintos 
pályázati nyereményből
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feb ru ár 8-i rend kí vü li ülé sen a kép vi -
se lõ-tes tü let mó do sí tot ta a Te le pü -

lés szer ke ze ti terv egy so kat vi ta tott pont -
ját. Vis  sza von ta a 3105. szá mú, a te le pü lé -
sen át ha la dó or szá gos köz út nyom vo nal
át he lye zé si ter vét a Dó zsa György ut cai
sza kasz ra vo nat ko zó an, s ez zel az út sza -
kasz a je len le gi hasz ná lat sze rin ti be so ro -
lás ban ma rad. Tár gyalt a tes tü let a vá ro si
tér fi gye lõ rend szer lé te sí té sé re vo nat ko zó
ön kor mány za ti pro jekt meg va ló sí tá sá ról
is. A tes tü let a ka me rás tér fi gye lõ rend szer
ki ala kí tá sa, to váb bá egy kép rög zí tõ köz -
pont, va la mint egy meg fi gye lõ, fel ügye le ti
köz pont mû sza ki-tech ni kai ele me i nek ter -
ve zé se, ki vi te le zé se, be üze me lé se tárgy ban
meg hir de tett köz be szer zé si el já rás nyer te -
sé nek – a bí rá ló bi zott ság ja vas la ta alap ján
– a G4S Biz ton sá gi Zrt.-t ha tá roz ta meg. 

A feb ru ár 10-i rend kí vü li kép vi se lõ-
tes tü le ti ülé sen a Kas tély ker ti Óvo da inf -
rast ruk tu rá lis fej lesz té se és esz köz be szer -
zé se meg ne ve zé sû nyer tes ön kor mány za ti
pro jekt meg va ló sí tá sá ról is dön töt tek. Az
er re ki írt bõ ví té si mun kák ra egy sze rû köz -
be szer zé si el já rás ban be nyúj tott aján la tok
kö zül a bí rá ló bi zott ság a Galga Bau Kft.-t
ja va sol ta nyer tes nek, amit a tes tü let el fo ga -
dott. A kép vi se lõ-tes tü let meg tár gyal ta és
utó lag jó vá hagy ta a Swietelsky-vel zú zott -
kõ vá sár lás ra  ko ráb ban kö tött szer zõ dést.

A feb ru ár 22-i rend kí vü li ülés egyet len
té má ja is egy pá lyá zat el bí rá lá sá hoz szük -
sé ges dön tés meg ho za ta la volt. Az el nök
u., va la mint a Köz tár sa ság út nak a Tol di
és Ta bán ut cák kö zé esõ sza ka sza út fel újí -
tá si mun ká i nak el vég zé sé re egy sze rû köz -
be szer zé si el já rás ke re té ben be nyúj tott
aján la tok kö zül a bí rá ló bi zott ság ja vas la ta
alap ján a tes tü let az el já rás nyer te sé nek a
Ma gyar Asz falt Kft.-t ha tá roz ta meg. 

A feb ru ár 24-i, mun ka terv sze rin ti
kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen Szendrei Fe renc
pol gár mes ter kö szön töt te a meg hí vot ta -
kat és az ér dek lõ dõ ket. Az el sõ té ma a
Tura vá ros köz biz ton sá gi hely ze té rõl szó -
ló tá jé koz ta tó volt, amely na gyobb ér dek -
lõ dés re tar tott szá mot, még a Galga TV
for ga tó cso port ja is meg je lent. A rend õr -
ség és a pol gár õr ség ál tal ké szí tett írá sos
anya go kat a bi zott sá gok vé le mé nyez ték.
Jenei Csabáné is mer tet te a Te le pü lés fej -
lesz té si Bi zott ság ál lás pont ját, mely sze rint
a bi zott ság tu do má sul ve szi a rend õr sé gi
tá jé koz ta tót. Töb bek kö zött el mond ta,
hogy vé le mé nye sze rint a bûn ese tek szá -

ma jó val ma ga sabb, mint amen  nyi a tá jé -
koz ta tó ban sze re pel, kri ti ku san fo gal ma -
zott a rend õrök te vé keny sé gé rõl, egy ben
sür get te a turai rend õr õrs lét szá má nak bõ -
ví té sét. Fon tos nak tar tot ta a rend õr ség
irán ti bi za lom vesz tés mi elõb bi hely re ál lí -
tá sát és a fo ko zot tabb rend õri je len lé tet.

Gódor Fe renc rend õr õr nagy, az aszó -
di rend õr õrs pa rancs no ka tá jé koz ta tást
adott a leg utób bi le tar tóz ta tá sok ról, a
„trük kös” tol va jok kal szem ben tör tént el -
já rá sok ról, ta pasz ta la tok ról. Az idõs em -
be rek hez men nek be kü lön bö zõ in do kok -
kal, pl. „vil lany óra-le ol va sás”, „ön kor -
mány za ti se gély”, „húsz ezer fo rint fel vál -
tás”, „bur go nya szál lí tás”, stb. El te re lik a
fi gyel mü ket és ki ra bol ják õket. „A na pok -
ban Vácszentlászlón tet ten ér tek két tol -
vajt”. A turai fa lo pá sok kal kap cso lat ban
sok el já rás van fo lya mat ban, nyolc au tót
fog lal tak le és szám ta lan lánc fû részt. Egy
vo na ton el kö ve tett rab lás so ro zat el kö ve -
tõi elõ ze tes ben van nak. Gódor õr nagy be -
szélt a lét szám prob lé má ról is. Turára az
el múlt idõ szak ban ket tõ rend õrt ve zé nyel -
tek és má jus ban vár ha tó még ket tõ. A ter -
ve zett turai rend õr õrs ki ala kí tá sát tá mo -
gat ja a ka pi tány úr, az õrs a Gö döl lõi Ka -
pi tány ság hoz tar toz na. A köz le ke dé si bal -
ese tek szá ma ös  szes sé gé ben csök kent. Mi
csak olyan ese mé nyek kel kap cso lat ban tu -
dunk el jár ni, ame lyik rõl tu do má sunk van
– fo gal ma zott, majd el is me rõ en nyi lat ko -
zott a biz ton sá gi szol gá lat és a turai pol -
gár õrök mun ká já ról, va la mint az ön kor -
mány zat se gít sé gé rõl.  

Kajtor Pé ter, a pol gár õr ség al el nö ke
hoz zá szó lá sá ban utalt a ja nu ár 13-i ülés re,
ahol a Pol gár õr Egye sü let ve ze tõ sé ge és az
Ügy ren di Bi zott ság rész le te sen fog lal ko -
zott a te le pü lés köz biz ton sá gá nak hely ze -
té vel és el fo gad tak egy ál lás fog la lást is.
Meg erõ sí tet te, hogy a pol gár õr ség a rend -
õr ség gel jól együtt mû kö dik. Kuti Jó zsef,
az Ügy ren di Bi zott ság el nö ke rö vi den is -
mer tet te az ál lás fog la lás né hány fon to sabb
meg ál la pí tá sát, majd az ered mé nye ket ér -
té kel ve a bi zott ság ne vé ben meg kö szön te
a pol gár õr ség és a rend õr ség mun ká ját. 

Tóth Gá bor or szág gyû lé si kép vi se lõ, a
Ren dé sze ti Bi zott ság tag ja a pa ra dig ma vál -
tás fon tos sá gát hang sú lyoz ta és a ka me ra -
rend szer ki épí té sét szor gal maz ta, mely
Bagon már ered mé nye sen mû kö dik. A 'kö -
ve tõ' he lyett 're a gá ló' rend õr ség ki ala kí tá -
sát tart ja fon tos nak. Je len leg a bûn ese tek

után ke re sik ki a fel vé te lek rõl az el kö ve tõ -
ket. Amen  nyi ben fo lya ma tos fi gye lés len -
ne, ak kor a tér fi gye lõ rend szert ke ze lõ sze -
mély jel zé se alap ján az ügye le tes rend õr
meg tud ná ten ni a szük sé ges in téz ke dést.
Vé le mé nye sze rint ez zel sok bûn cse lek -
ményt le het ne meg elõz ni. Fon tos nak tar -
tot ta, hogy Aszó don és Turán is épül jön ki
tér fi gye lõ rend szer. Nincs szük ség új „szer -
ve ze tek” ki ala kí tá sá ra, a meg lé võ ket kel le -
ne job ban ki hasz nál ni – fo gal ma zott.

Szendrei Fe renc pol gár mes ter hoz zá -
tet te, hogy Turán má jus vé gé re ki épí tés re
ke rül egy 8 ka me rát tar tal ma zó rend szer: a
te le pü lés re be ve ze tõ köz utak, a kör for ga -
lom, va la mint a pi ac tér el len õr zé sé re. Ez -
zel az al só Galga men te két vé gén ko moly
el len õr zõ rend szer mû kö dik majd. A te rü -
let to váb bi két te le pü lé se is ha son ló ter ve -
ket fon tol gat. Kor sós At ti la a szer ve zett
bû nö zés je len lé té rõl ér dek lõ dött, de
Gódor Fe renc meg nyug tat ta, hogy maf fi a -
sze rû bû nö zés nincs je len. A bru tá lis bû nö -
zést el kö ve tõk ide ge nek vol tak. A trük kös
lo pá sok nál ta pasz tal ták, hogy a lo pást el -
kö ve tõk ide ge nek, de a tipp adók he lyi ek
le het nek. Tóth Gá bor meg em lí tet te a ká bí -
tó szer rel kap cso la tos bûn cse lek mé nye ket,
me lyek sú rol ják a szer ve zett bû nö zés ka te -
gó ri á ját, vi szont a ka me ra rend szer ko moly
le he tõ ség a rend õr ség ke zé ben. Be fe je zé sül
Szendrei Fe renc meg kö szön te a rend õr ség
és pol gár õr ség mun ká ját, majd sza va zás ra
tet te fel a be szá mo ló kat. A rend õr ség be -
szá mo ló ja 12 igen és 2 tar tóz ko dás sal, a
pol gár õr ség tá jé koz ta tó ja pe dig 13 igen és
1 tar tóz ko dás sal ke rült el fo ga dás ra. (Ez
utób bi 'tar tóz ko dó' kép vi se lõ Luk ács Ist -
ván, a pol gár õr ség el nö ke volt.)

A má so dik té ma a Tura invest Kft. tar -
to zá sá nak ügye volt. Szendrei Fe renc pol -
gár mes ter ja vas la tá ra a kép vi se lõ-tes tü let
meg bíz ta dr. Pak si Fe renc ügy vé det, hogy
a tar to zás ügyé ben el jár jon, an nak be haj -
tá sa ér de ké ben az ön kor mány za tot kép vi -
sel je. A Tura Invest Kft-tõl 2010. feb ru ár
11-én az ön kor mány zat te lek adó szám lá -
já ra Tura Invest Kft. meg ál la po dás sze -
rint” meg ne ve zés sel ér ke zett 1 mil lió Ft
ös  sze gû át uta lást a tes tü let az el sõ rész let
rész tel je sí té se ként el fo gad ta. Ez zel egyi de -
jû leg a Tura Invest Kft. 2010. ja nu ár 28-
án ér ke zett fi ze té si ha la dék irán ti ké rel -
mét el uta sí tot ta.

Dön tött a tes tü let a fo lyó szám la hi tel
igény be vé tel ének meg hosz  szab bí tá sá ról.
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Tájékozató a Képviselő-testület üléséről
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A je len leg is fenn ál ló 90 mil lió Ft-os fo lyó -
szám la hi telt 2011. már ci us 22-ig vál to zat lan
fel té te lek mel lett meg hos  szab bí tot ta. A Vá -
ros há za aka dály men te sí té se tár gyú pá lyá zat -
hoz kap cso ló dó köz be szer zé si el já rás bí rá ló
bi zott ság tag ja i nak Dolányi Mi hályt, Szik ura
Ta mást és Tóth Ist vánt, a szövetkezet nyug -
díjas elnökét vá lasz tot ta meg a tes tü let. A fel -
adat el lá tá suk hoz elõ írt jo gi szak ér tel met a
Multi Contact Consulting Kft. biz to sít ja. 

Meg tár gyal ta a kép vi se lõ-tes tü let a
Job  bik ma gyar or szág ért moz ga lom in -
gye nes he lyi ség hasz ná lat ra vo nat ko zó ké -
rel mét és egy tar tóz ko dás mel lett el uta sí -
tot ta. To vább ra is az ma radt ér vény ben,
hogy po li ti kai pár tok ren dez vényt a Mû -
ve lõ dé si Ház ban a 24/2005.(III.8.) ha tá -
ro zat ban rög zí tett te rem bér le ti dí jak meg -
fi ze té sé vel szer vez het nek.

Is mé tel ten meg tár gya lás ra ke rült a
KEOP-2009-2.2.3/A „Üze me lõ víz bá zi sok
di ag nosz ti kai vizs gá la ta” el ne ve zé sû pá -
lyá zat hoz egy „Tár su lá si meg ál la po dás”
ter ve zet. Ko ráb ban, 2009. ok tó ber 28-án
a 140/2009. ha tá ro za tá ban úgy fog lalt ál -

lást a tes tü let, hogy a pá lyá zat be nyúj tá sá -
val egyet ért, de „Tár su lá si Meg ál la po dás”
ter ve ze tét nem fo gad ta el. Mi vel az anyag -
ban nem tör tént ér de mi vál to zás, most is
ha son ló ja vas la tot fo gal ma zott meg a Te -
le pü lés fej lesz té si Bi zott ság és az Ügy ren di
Bi zott ság is. Meg ál la pí tot ták, hogy a Tár -
su lá si Meg ál la po dás nem csak a pá lyá zat -
hoz szük sé ges 'egy' do ku men tum, ha nem
a hi ány zó üze mel te té si szer zõ dés pót lá sá -
ra és be be to no zá sá ra, va la mint a turai víz -
bá zis kö zös tu laj don ba vé te lé nek do ku -
men tá lá sá ra szol gál. Ez a turai kép vi se lõk
szá má ra el fo gad ha tat lan. Az új meg ál la -
po dás elõ ké szí té sé re a Te le pü lés fej lesz té si
Bi zott ság ka pott meg bí zást a kép vi se lõ-
tes tü let tõl.

A pol gár mes ter szó be li tá jé koz ta tást
adott a me zõ õri szol gá lat te vé keny sé gé -
rõl. Utalt az el sõ na pi rend ben el hang zott
ter mény- és fa lo pá sok ra, el mond ta, hogy
több száz a be je len té sek szá ma, több tíz
ügy van a bí ró sá gon, ahol ta nús kod ni uk
kell a me zõ õrök nek. Na gyon ne héz fel -
adat a me zõ õrök mun ká ja, a bû nö zõk kel

szem be ni fel lé pés nem ve szély te len; gyak -
ran élet ve szély ben kell helyt áll ni uk. Rá -
adá sul saj nos olyan a 'köz pon ti el vá rás',
hogy a me zõ õr ne vi gyen ma gá val fegy -
vert a ha tár ba, de ha visz, ak kor ne le gyen
ná la lõszer… A pol gár mes ter ki emel te, hogy
a két me zõ õr a mun ká ja mel lett a fa ül te -
tés ben is köz re mû kö dött. Dolányi Sán  dor
er dész tech ni kus ve ze té sé vel par ko sí tot ták
a Szõ lõ és a Mag dol na ut cát. Az ös  szes ve -
szé lyes fát õk vág ják ki, mert ne kik van
eh hez ké pe sí té sük.

Szendrei Fe renc hi va ta lo san is be je len -
tet te, hogy újabb, csak nem öt ki lo mé ter
út épí té si le he tõ sé get nyert az ön kor mány -
zat. Pest me gyé ben Tura nyer te a leg na -
gyobb pro jek tet, 208 mil lió Ft-ot! Meg va -
ló su lá sa ese tén már je len tõ sen csök ken a
föld utak szá ma. 

A Kép vi se lõ-tes tü let zárt ülés ke re té -
ben vá lasz tot ta meg a sza va zat szám lá ló
bi zott sá gok tag ja it és pót tag ja it a 2010-es
or szág gyû lé si vá lasz tá sok ra.

Kuti J.

A gödöllői rendőrkAPitányság FelhíVásA

Vagyontárgyai biztonsága érdekében mindig ellenőrizze,
hogy bezárta-e lakását, házát, autóját!
idegen személyektől minden esetben kérjen igazolványt 
– még akkor is, ha hivatalos személynek mondják magukat –
mielőtt ingatlanába beengedné őket!

olyan személyt, akit nem ismer, soha egy pillanatra se
hagyjon felügyelet nélkül a lakásában!

ne engedjen be olyan ismeretlen személyt, aki kész -
pénzt szeretne felváltatni, mert kifigyelheti és ellophatja
elrejtett pénzét!

bevásárláskor ne hagyja őrizetlenül a bevásárló kocsira
helyezett táskáját, kabátját, mert válogatás közben a tolva-
jok ellophatják azt. Pénztárcáját mindig jól zárható helyen,
belső zsebben tartsa! soha ne tartsa bankkártyája mellett
annak Pin kódját. gépkocsijának parkolásakor ellenőrizze,
hogy nem maradt-e az utastérben táska, műszaki cikk (lap-
top, gPs, telefon), egyéb érték!

Vigyázzon értékeire!

ne adjon esélyt a tolvajoknak!
Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna, 
kérjük, azonnal értesítse a rendőrséget 
az ingyenesen híVhAtó 107-es, vagy 112-es számon!

rendőrségi hírek

Az időskorúak sérelmére elkövetett – sok esetben erőszakos – bűn   -
cselekmények okán, a megelőzésre tö re ked ve Dr. Mihály István
r. ezredes az alábbi felhívást küldte az önkormányzat részére
kifüggesztés, nyilvános közlés céljából.

Átfogó razziát tartott a rendőrség februárban a
tö meges falopások miatt Turán. Az akcióban he -
likopteres és földi egy ségek is részt vettek – tá -
jékoztatta szer kesz tő ségünket Lukácsi Zsu zsan na,
a Gödöllői Rendőrkapitányság saj tó re ferense. A
rajtaütés során 3 embert elfogtak és lefoglalták a
lopásokhoz használt eszközöket; motoros fű ré -
szeket és gépjárműveket. Úgy tud juk, a rendőrség
a jövőben is tervez hasonló akciókat.
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Az egyhajú virág élőhelyén lévő természetvédelmi
területen sem kímélték a fákat



ura Város Polgármesteri Hivatalának Építéshatósági és Mű sza -
ki Irodája tájékoztatja a T. turai Ingatlantulajdonosokat, hogy

irodánk meg kezd te a turai ingatlanok utcanév- és házszámren de zé -
sét. Ez azt jelenti, hogy minden egyes utcában minden egyes ingat-
lanra vo natkozóan az ingatlanok tulajdoni lapján szereplő címet
összevetjük az ingatlan tényleges címével. Minden utcában azon
Ingatlan-tulajdonosok, akiknél az ingatlan tényleges címe eltér az
ingatlan-nyilvántartásban szereplő címtől, hatósági bizonyítványt
kapnak, melyben az utcában szereplő ingatla nok helyrajzi számai és
az azokhoz hozzárendelt cím igazolása szerepel. Ezen hatósági
bizonyítványokat elküldjük a Földhivatalnak is és így hi va talból az
egyes ingatlanok tulajdoni lapjain felvezetésre kerülnek az adott
ingatlanhoz tartozó ingatlancímek. 

Tura Város területén az eddig rendezett utcákban kb. az ingat-
lanok 70 %-át érintette az ingatlan címének változása, a tulajdoni
la pokon ugyanis a korábbi házszámrendezés nem került át ve ze -
tésre. Hivatalunkhoz hetente több ügyfél is fordul kérelemmel,

hogy állítsunk ki hatósági igazolást az ingatlan tényleges címéről,
mert ennek rendezése nélkül nem tud hitelt igénybe venni, ingat-
lan adás-vételt bonyolítani és egyéb, az ingatlannal kapcsolatos
ügyet intézni. Abban az esetben, ha az igazolás ügyfél kérelmére
történik, úgy illetékköteles kérelemmel lehet az eljárást kezde mé -
nyezni. Tekintettel arra, hogy nagyszámú ingatlant érint ez a ren-
dezetlenség, ezért hivatalból folytatjuk le a fenti eljárást.

egyúttal felhívjuk a T. ingatlan-tulajdonosokat, hogy a szemé-
lyi adataikban bekövetkezett változást (pl. névváltozás, lakcímvál-
tozás) az azt igazoló okirattal a Körzeti Földhivatalhoz kötelesek
bejelenteni és annak átvezetését  kérni. Ezen átvezetések nagyon
fontosak az Ingatlan-tulajdonosok szempontjából, mert számtalan
hatósági ügyben az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján kerülnek
kiértesítésre az ingatlan-tulajdonosok, és amennyiben a lakcímük
megváltozott az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés óta, úgy a koráb-
bi lakcímen kerülnek értesítésre és sokszor hetekig tart egy-egy tu -
laj donos megkeresése, felkutatása. Így az adott ügyekben az el já -
rá si idő is meghosszabbodik (pl. építéshatósági ügyekben) mely
sokszor hátrányos az eljárást kezdeményező ügyfelek számára.

Müller gabriella 
Építéshatósági és Műszaki Iroda irodavezető
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A csAPAdékVíz lAkóingAtlAnokon
történő elVezetése
Az időjárás és az építési előírások, az újonnan épült szilárd burko-
latú utak védelme egyaránt felveti a vízelvezetés problémáját, mely-
ben a háztartásoknak is komoly felelőssége van. Egy villámkérdés
erejéig meg kér dez tük B. NAgy HElgA főépítészt, e probléma turai
vo nat ko zását tekintve: A csapadékvíz saját telken való kezelése jogsz-
abályi előírás (253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet 47. § ), így ahol
le het szikkasztással, ahol magas a talajvíz, ott gyűjtéssel, központosí-
tott elvezetéssel, de leginkább hasznosítással lehet operálni. A kör -
nyezettudatos magatartás minden eset ben a második hasznosítási
megoldási módot veti fel, mint kö ve ten dő eljárást. Ráadásul Tura te -
kintetében a szikkasztás a magas talaj víz szint miatt minden tele pü -
lésrészen nem is jelent gyakorlatias megoldást. Mi vel az esővíz sok-
szor tisztább, mint az ásványvizek legtöbbje, va la mint lágy víz, ezért
nem csupán a locsolásra való hasznosítása kedvező, de akár a
vezetékes víz használatának egy részét is kiválthatja. Ennek a mód nak
számtalan variációja lehet, ajánlok egy linktárat, melyen pénz tár -
cához, lehetőségekhez illeszkedően meg lehet találni a megfelelő
meg oldást: http://esoviz.lap.hu/

E környezettudatos szemlélet mentén műszaki végzettségű szer -
kesz tőségi tagunk, PETő JáNoS ad gyakorlati tanácsokat a témában:
Mind annyiunk nagy örömére szolgál, hogy városunkban újabb utak
kaptak és kapnak a közeljövőben is szilárd burkolatot. Ennek
elkészülte azonban újabb problémákat is szülhet, melyeket ter-
mészetesen párhuzamosan meg kell oldanunk. Ilyen például, az
eddig egyszerűen a közterületi dű őútra, illetve árokba vezetett esővíz
kérdése, amely ugyan törvényileg eddig is tiltva volt, de most műsza-
kilag is ellehetetlenült. A továbbiakban, az ügyben érdekelteknek
kívánunk hasznos gyakorlati tanácsokat adni.

Az építés közben kiderült rosszabb talajmechanikai adottságok
miatt, egyes helyeken az utak koronaszintje a tervezettnél is magasabbra
került. A víz nem válogat, csak az alacsonyabb szint felé tud lefolyni.
A vonatkozó előírás viszont, egyértelműen kimondja, hogy a csa pa -
dékvíz el vezetését mindenkinek a lakóingatlanán belül kell megolda-
nia. Ráadásul a csapadék-olvadék víz, kommunális csatornahálózatba
való ve zetése is tiltott. Nem szerencsés az esővizet, az esetleg használa-
ton kívül lévő kutunkba sem engedni, mivel ezen keresztül akár
ivóvizünket is elszennyezhetjük. Hát akkor mit tegyünk?

A legkézenfekvőbb és legősibb módszer, a csurgalékvíz cisz -
ternában, tárolóedényben való összegyűjtése és öntözésre való újra-
hasznosítása. Akinek erre nincsen lehetősége, igénye vagy módja,

annak a helyben való szikkasztás mód -
szereit javasolhatjuk, melynek egysz-
erűbb meg ol dásai házilag is könnyen
elkészíthetőek.

Az elszivárogtató műtárgyat az
épületek falaitól, a felázás veszélye
miatt lehetőség szerint minél távolabb
helyezzük el (1. kép). Az elvezetés
esőcsatorna lefolyóval, vagy műanyag
csővel egyaránt történhet. A néhány
százalékos esést minden esetben biz-
tosítanunk kell!  A faltól megfelelő
távolságú függőleges szabad lefolyást,
akár egy lánccal is megfelelően kor -
dában tudjuk tartani (2. kép). A
szikkasztó aknához, a laza szerkezetű
talajba előzetesen megfelelő méretű és
alakú gödröt kell ásnunk. Nem árthat
egy sóderréteg beiktatása sem. Ezt
bélelhetjük, megtámaszthatjuk egy
kútgyűrűvel (1. kép), feltölthetjük
nagyobbacska kövekkel, kavicsokkal
(2. kép), vagy belé helyezhetünk egy
perforált, illetve fenék nélküli műa -
nyag hor dót is (3. kép). A falevelek, szilárd hulladékok felfogására,
például egy kiszolgált, perforált lavórt is használhatunk (4. kép).
Nagyon fontos dolog a szűrők ürítése, egyszerű berendezésünk
állandó karbantartása!

Alkotásainkban biztosan nem fogunk csalódni, azok jól ellátják
majd feladatukat és működni fognak. Mindenkinek jó munkát és
barkácsolást kívánok!

Az érem másik oldAlA: az új építésű utaknál történt magasabb
útkiemelések miatt számos lakóingatlan  problémája, hogy a közútról a
háztartások udvarába ömlik a víz, s joggal várják az önkormányzattól a
megoldást. már van néhány példa, ahol orvosolni próbálta az önkormány -
zat ezt a gondot vízelvezető rácsok kocsi behajtók és kapubejárók előtti
beépítésével, ahonnan a víz az árokba van elvezetve. itt kell azonban fel-
hívni a tulajdonosok fi gyel mét, hogy a kiemelhető rács alatti mé lye dést

idő kö zön ként tisztítani szükséges, hogy
funk cióját be tudja tölteni. 

A felvétel a bartók béla utcában
készült.

törVényi előírások

tájékoztAtás Az ingAtlAnok
utcAnéV- és házszám-
rendezéséről
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– Mi a különbség sintér és ebrendész
között?

– A sintér eredetileg az az ember volt,
aki a vasútállomásokon a sínek mentén
elhullott állatokat begyűjtötte és más
nem igazán népszerű munkákat végzett,
mint a vécétakarítás. Később sajnos öreg-
jeink tovább rontották ennek a szónak a
jelentését, mivel sintértelepnek hívták azt
a telepet, ahova valóban elvitték a befo-
gott kutyákat és ott le is ölték őket.

Nekem mint ebrendésznek (vagy
gyepmesternek) messze nem ez a fe la da -
tom, nem is tudnám vállalni. Az én fela -
datom elsősorban segíteni az önkor-
mányzatnak a településen hatályos állat-
tartási rendeleteket betartatni, a kóbor
kutyákat befogni és ha kell, menhelyre
szállítani, valamint felvilágosító előadá-
sokat tartani a felelős állattartásról
gyerekeknek, felnőttekenk egyaránt.

– Hogyan lett belőled ebrendész?
– 2008. május 1-ig dolgoztam a

rend  őrség dunakeszi Kutyavezető-képző
Is koláján, mint szakoktató. Július elsején
belefogtam ebbe a magánvállalkozásba
és leszerződtem a bagi önkormányzattal.
Ezt követték más települések is. Jelenlegi
tevékenységi területem: Bag, Hévíz -
györk, Tura, Vácszentlászló, Valkó, Zsám -
 bok, Dány, Tóalmás, Domony, Galgahévíz.

– Hogyan eredsz egy elszökött kutya
nyomába? Vannak megszokott helyek,
ahol a kóbor ebek rendszeresen megje-
lennek, vagy gondot okoznak?

– Én nem vagyok Ben Johnson, sem
Carl Lewis. Én nem kergetőzök a ku -
tyákkal. Nekem mobil, élve befogó
ketreceim vannak. Ezeket helyezem ki
olyan járatokra, helyekre, ahol a kutyák
több alkalommal felbukkannak, vagy a
lakosság jelzi. Én nem megyek 1-1 kutya
után; bejárom a települést és az ilyen
begyűjtő utakról jelentést adok az önkor -

 mányzatoknak, a tulajdonosok pedig
nálam kereshetik az elkóborolt ebeket.
Természetesen vannak olyan helyek,
ahol a kutyák előszeretettel gyülekeznek.
Ilyen például a vasútállomás, szemétlera -
kó helyek, vagy olyan külső területek,
ahol könnyen meg tudnak bújni. Ilyen
Turán például a Bartók Béla utca, vagy
ilyenek a nádas, veteményes részek, de
kedvelt területük még az üdülőövezet is.

Sok a kutya a romatelepeken is, de
ezeket más szempont miatt is ki kell
emelnem. Itt vannak a legrosszabb ta -
pasztalataim a kutyatartás tekintetében,
de ma már hála Istennek ők is maxi -
málisan támogatnak és megértik, hogy a
munkám nem ellenük van. Ma már ők is
rendszeresen hívnak és elfogadják, amit
mondok nekik.

Mert hogy tisztázzuk a helyzetet: a
legnagyobb baj nem azzal van, hogy be
van-e oltva a kutya vagy nem. Mert ha
valaki azt mondja, hogy nincs pénze o l -
tásra, akkor semmi gond, nem kell tarta-
nia kutyát. Ezt mindenki meg tudja ér te -
ni. A legnagyobb baj a féregtelenítéssel
van. A kutya dögevő és a székletével
férgek távoznak a testéből. A férgek az
oxigéntől elpusztulnak, de a bennük lé -
vő bábok fennmaradnak és ott marad-
nak a talajban. Ha egy kisgyerek egy
ilyen földben matat, és utána mondjuk,

megtörli a szemét, vagy az orrát, könnyen
összeszedhet valami férget. Német or vo -
sok kimutatták, hogy Európában évente
2700 gyermek és nő veszíti el részlege-
sen, vagy teljesen a látását ilyen férgek
miatt. Ezek a paraziták a szem üregből a
szemvizet szívják el, ami miatt a szem
beesik, kiszárad.

Hogy a befogott kutyákat teljesen
féregtelenítsük, itt nálunk elkülönítők
vannak, ahol az eb két napig kapja a
féreghajtókat, parazitakezelés, majd jön
egy alapos fürdetés és csak ezután kerül-
hetnek be a belső bokszokba. A kutyák
ellátására és őrzésére egy közel 800 m2

alapterületű épület szolgál, ami a legszigo -
rúbb állategészségügyi és tűzvédelmi elő -
írások szerint épült.

– Mi történik az ebekkel miután
befogod őket?

– A kóbor kutyák miután bekerülnek
ide, teljes „kozmetikai” ellátást kapnak,
megkapják a szükséges oltásokat, va la -
mint azonosító chip-pel is ellátjuk őket.
Amennyire csak tőlem telik fizikálisan és
pszichésen is rendbehozom az ebeket.
Mindezek végén egy olyan szomatikus,
pszichés vizsgálat alá vetem ezeket a
kutyákat, ami után nyugodt szívvel tu -
dom örökbe adni. Sajnos vannak olyan
egyedek is, amik pszichésen annyira sé -
rültek, annyira antiszociálisak, hogy

Rendet tenni az emberek fejében
amit az ebrendészetről tudni kell
Sokaknak talán szokatlanul cseng
ez a szó: ebrendész. Pedig jó lesz
meg jegyezni, mivel Sipos József
eb rendész nem szereti, ha sintér -
nek hív ják. A Turán és a kör nye -
ző településeken dolgozó volt rend -
 őrt vácszentlászlói ott ho ná ban kér -
deztük ki munkájáról.

előtte – utána. egy kóbor eb a befogás pillanatában és azután, hogy megkapta az
ellátást az állatotthonban.
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azokat már nem lehet elajándékozni;
ezeket mindig lejelentem a hatósági álla-
torvosnál, aki dönt a sorsukról.

Ahogy mondtam, ez nem egy sin-
tértelep, nem is menhely, ez egy állat -
otthon. Ez a törvény szerint azt jelenti,
hogy nekem az állatokat 14 napig tar-
tanom kell. Ha addig nem tudom
örökbe adni, akkor jönnek a kutyamen-
helyek. Négy ilyen menhellyel vagyok
szerződésben, akiknek azért fizetek,
hogy náluk elhelyezhessem az ebeket.

Más a helyzet a fajtatiszta kutyákkal.
Az ilyen kutya egy napot sem tölt nálam.
Ha ilyen kutyát találok, azonnal hívom a
fajtamentőket és már viszem is hozzájuk
az állatot. Ők adnak nekem egy átvételi
elismervényt, én pedig kiteszem a hon-
lapra a kutya képét. Ha a tulajdonos
ezután nálam érdeklődik, én odaadom
neki az elismervényt és irányítom a fajta-
mentőkhöz. Innentől már velük kell
egyez tetnie, mivel ők jobban tudják a
kutya érdekeit képviselni.

Az elmúlt fél évben 79 kutyát fog-
tunk be. Ebből 63-ért jöttek a gazdáik, 7-et
a fajtamentőknek adtam, 6-ot aján dék ba
adtam és 3-at kellett továbbadnom men-
helyeknek.

– Hogyan látsz neki a munkának egy
településen?

– Amikor szerződést kötök egy
önkormányzattal, én három hónap
türelmi időt kérek. Az első hónapban be -
járom az egész települést; feltér ké pezek
és lefotózok minden kutyát minden
portánál. A második hónapban megk-
eresem azokat a gócpontokat, ahol, vagy
ahová a kóbor ebek bevackolhatják
magukat, és ha kell, felgyújtjuk, vagy
letaroljuk azokat. Persze mindeközben
végezzük a napi munkánkat is. A harma -
dik hónapban pedig végigjárom a kutyás
házakat és elkérem az oltási könyveket.
Turán azoknak a névsora, akik nem
tudtak oltási könyvet bemutatni, tehát
nem volt beoltva a kutyájuk, egy öt ol -
dalas listát tesz ki. Ezek az ebtulajdo -
nosok azóta már kaptak egy polgármes-
teri felszólítást, hogy adott határidőre a
kutyát oltassák be. Ha ezt nem teszik
meg, nekem jogomban áll azt a kutyát
attól a háztól elkobozni.

Úgy hallottam, hogy ezen a kör -
nyéken voltak már néhányan, akik egy
ilyen szolgáltatás felállításával próbál -
koz tak, mint az enyém, de beletört a
bics kájuk. Ez főleg azért lehetett, mert
nem volt olyan rendszerezett, átfogó,
több évre kiterjedő tervük, célkitűzéseik,

mint amit én biztosítani tudok. Csak egy
példa: közeledik a tavasz; sok más mellett
az oltások időszaka, és idén igen drasz -
tikusak leszünk. Mert ugye a kör nye ző
településeken is megszokott do log, hogy
oltási időszakban sokan – hogy ne kelljen
beoltatni a kutyát – szélnek eresztik az
ebet mondván „Nekem nincs is kutyám”.
Igen ám, de az önkormányzattal kötött
szerződésemben ben ne van, hogy én min-
den kutyát vagy te to   válással, vagy chip
beültetésével megjelölhetek, így később
ezek segítségével, vagy egyszerű azono -
sítással megtalálom az állat gazdáját.
Ilyenkor a kutya tartása napi 1500 forin-
tot taksál plusz az egyéb orvosi költségek,
amit majd a tulajdo nos nak kell kifizetnie,
ha vissza akarja kapni az ebet. Könnyen
belátható, hogy ilyenkor jobban megéri
inkább kifizetni az oltást.

– Mi motivál téged? Honnan jön ez
az állatszeretet?

– Én nem mondanám, hogy szeretem
az állatokat. A kutyaugatást például nem
tudom elviselni (nevet). De had fordít-
sam meg egy picit a kérdést. Egy állat -
szerető ember mondhatja-e már ma gá -
ról, hogy állatvédő? Ha egy ilyen állatsz-
erető ember találkozik egy antiszociális,
degenerált kutyával, amivel egyszerűen
már nem lehet az ég egy adta világon mit
csinálni, akkor nem lehet ennek az
embernek a feladata az, hogy ezt a ku -
tyát fájdalommentesen átsegítse a más vi -
lágra, hogy ne szenvedjen tovább se a
kutya, se a gazdája? Úgy gondolom,
hogy a tevékenységem nem csak az állat-
szeretetről szól, hanem én szeretnék egy
kicsit rendet tenni az emberek fejében is,
hogy nagyobb tudatossággal, felelősség-
tudattal viszonyuljanak az állatokhoz.
Ilyenkor persze sokszor előjön a magyar
embernek az a problémája, vagy beteg sé -
ge, hogy nem szereti a mintaképeket,
mert hogy ő annál is jobb, meg ez a „ki
vagy te, hogy beszólj nekem” mentalitás.
A rendőrségen én számos szakvizsgát tet-
tem le. Ami ehhez a munkához kapcso ló -
dik azok az etológiából (állatok vi sel -
kedéstana), kinológiából (kutyafélék
fejlődéstörténete), kiképzés-metodi ká ból,

állategészségügyből letett vizsgáim. Sokat
jártam a szomszédos országokba és ott
megtapasztaltam, hogyan vannak tartva a
kutyák, az állatok, hogyan vannak ezek a
dolgok ott rendezve. Amikor Dunakeszin
a rendőrségnél kutyavezető-oktató vol -
tam már akkor próbáltam a kint tapasz-
talt mentalitást meghonosítani.

– Miben látod a legnagyobb gondot
az emberek hozzáállását tekintve?

– A legnagyobb probléma, hogy az
emberek úgy vannak az állattartással,
mint az autóval. Fogom, beülök a kocsi-
ba, beindítom, elmegyek, majd vissza és
garázs. A kutyával ugyanez. Tehát lehet
egy láncra kitett kutya a család ked-
vence, de van, hogy a gazdája hetekig
oda se megy hozzá, hogy megsimogassa.
Lehet, hogy az asszony, vagy a nagyma-
ma odatolta neki a kaját, de a gazdája

egy „Szevasz, Buksikám”-mal elintézi a
dolgot és már megy is tovább.

A másik nagy gond az a struccpoliti-
ka, amivel az emberek viszonyulnak a
kóbor kutyák problémájához. „Ha nem
akarom látni, akkor nem is létezik a
probléma.” A nagyszámú elszaporodott
kóbor kutya ennek a gondolkodásmód-
nak a következménye. 

– Milyen rossz tapasztalataid voltak
eddig a kutyatartással kapcsolatban?

Turán is iszonyatos mennyiségű ki -
do bott kutya van. Egyik nap hajnal ket-
tőkor hívtak a polgárőrök, hogy kóbor
kutyák lehetnek az erdőben. Egyből
kimentem és körülnéztem. 14 darab kü -
lön zacskókba csomagolt 2 hetes kisku-
tyák voltak kidobálva a földút mellé. Ek -
kor egy kicsit felmérgesedtem, mert saj -
nos egyiket sem sikerült megmentenünk.        

Sok olyan kutya van, amikért na po k -
ig, hetekig küzdünk, de van, hogy a
kutya adja föl. Az emberi nemtörődöm-
ség most a télen sok áldozatot szedett.
Rengeteg láncon tartott kistestű kutya
fagyott meg. Volt, hogy azért hívott vala-
ki, mert eltűnt a kutyája. Kérdeztem:
„Ha láncon volt, akkor hova tűn-
hetett?”; nem volt lábnyom sehol. Csak
el kellett kezdenem húzni a láncot, és
előtűnt a kutyaólból a megfagyott tetem.

„
szeretnék eGy kicsit rendet tenni az

emberek fejében is, HoGy naGyobb tudatos -
sáGGal, felelősséGtudattal Viszonyuljanak
az állatokHoz
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– Hogy tudod beosztani az idődet a
többi település mellett?

Az önkormányzattal kötött szerződés
alapján Turán hetente kétszer vagyok,
akkor a két teljes napot itt töltöm. La -
kossági bejelentésre 24 órán belül kiér ke -
zünk. Ez persze függ a veszélyez te tettség
fokától; például, ha egy iskola vagy óvoda
közelében jeleznek kó bor kutyát, oda
azonnal megyünk. Ehhez kapcsolódóan
csak annyit kérek a turai polgároktól,
hogy ne reggel 9-kor hívjon fel azért, mert
hajnali 2-kor nem tudott aludni egy
garázdálkodó kóbor kutya miatt, ami
végigugatta az utcát. Hívjon föl akkor, haj-
nali 2-kor, mert a szolgáltatás 24 órás és
akkor én be tudom fogni a kutyát.

Március elején történt egy eset: a
vasútállomásról telefonált a forgalmista
este 22 óra körül, hogy most azonnal
menjek, mert egy nagytestű kutya nem
engedi be az irodájába; morog, vicsorog.
A kiérkezésemet követően szóltam a
kutyának: „Szia, fiam! Gyere, megyünk
kocsival”. Ahogy ezt kimondtam a kutya
farkcsóválva odajött. Beraktam a kocsiba
és eljöttem. Ha nem megyek ki időben,
az a kutya felboríthatta volna a vasúti
menetrendet. Ki tudja mi történt volna,
ha a forgalmista órákig nem tud vissza-
menni az irodájába.

Ettől függetlenül kérem, ha betele-
fonál valaki, akkor ne túlozza el a hely -
zetet. Amíg kinn vagyok egy valójában
nem is sürgős riasztásnál, addig lehet,
hogy máshol tényleg vészhelyzet van.

– Milyen más feladatot kell még
ellátnod, mint ebrendész?

A szerződésben meghatározott fő
fela dataim egyike az állattartási rende le -
tek betartatása. Ez a név, hogy eb ren -

dész, ez csak egy gyűjtőnév. Van, hogy
galambokért hívnak, vagy macs kákért,
kecskékért, birkákért, lovakért, pónilo-
vakért. Félreértés ne essék, én nem értek
mindenhez, de tudom, kihez kell fordul-
ni. Volt Bagon egy eset, hogy láttak egy
kí gyót. Azt mondták, hogy olyan ho -
mokszínű, emelgeti a fejét, de nem tudni
mi az. Én nem félek a kígyóktól, de szól-
tam egy specialistának; megkerestük
vele a fészket és másfél óra után megje-
lent egy homoki vipera.

Turán van egy bácsi, aki szanatórium-
ba megy, de otthon vannak neki galam-
bok. Meg kell beszélni vele és a családjá-

val, hogy mit tudnak kezdeni a ma da -
rakkal. Ha kell itt is tudom, kihez lehet
fordulni. 

A már említettek mellett feladataim
közé tartozik, hogy segítséget nyújtsak
olyan helyzetekben, amikor a rendőrség,
vagy a közterület felügyelet az önkor-
mányzat segítségét kéri. Erről és másról is
részletes információkat találni a honla-
punkon (www.ebfarm.eoldal.hu), ahol a
befogott, vagy örökbe fogadható állatok -
ról is találhatók képek. Telefonon pedig a
06-20-203-2359-es számon tudnak elér -
ni a lakosok.

Köles Tamás

Az emberek többsége tart otthonában állatot, de sajnos nem mindig meg fe le -
lően gondoskodik róla. nem azért mert nem akar, csak pusztán nem tudja, mire van
szüksége kedvencének. egyre több személyt érint ez a probléma és csak megfelelő
szakember segítségével lehet orvosolni a kérdést.

az állattartási kérdésekkel foglalkozni kell és véleményem szerint már gyer-
mekkorban el kell kezdeni a felvilágosítást. lényeges, hogy már gyermekeink is
megértsék milyen fontos, hogy tudjanak gondoskodni kedvencükről. Így elkerülhető,
hogy még több kutya kerüljön utcára.

én dunakeszin az orfk oktatási központban dolgoztam, mint kutyakiképző.
életem a kutya. fontosnak tartom, hogy minél több ember ismerje meg ezeket a
csodálatos állatokat. ismerje meg, mire van szükségük, mik az igényeik.

ezúton kérem a lakosság együttműködését, hívjanak bizalommal, bármilyen
állattal kapcsolatos kérdésekben. Vagy ha úgy érzik, segíthetek megoldani a prob lé -
má jukat.

sipos józsef
tel.: 06-20/203-2359
ebrendész, állatmentő
állatotthon vezetője

cím: 2115 Vácszentlászló, 
erdő utca 75.
e-mail cím: ebfarm.sipos@gmail.hu
Örökbe fogadható, talált állatok:
www.ebfarm.eoldal.hu

értesítem A tisztelt ebtulAjdonosokAt, hogy Az
ebek Ve szett ség elleni kötelező Védőoltását 
Az Alábbi időPontokbAn Vég zem:
Vásártér: március  17. (szerda)     8-10 óráig  16-17 óráig
Vásártér:  március  18.  (csütörtök) 8-10 óráig  16-17 óráig
Vásártér: március 19. (péntek)   8-10 óráig  16-17 óráig
Vásártér: március  20. (szombat) 8-10 óráig 
állAtorVosi rendelő:   

március  27. (szombat) 8-10 óráig
tura, thököly út 35.  minden nap rendelési időben hétfőtől
szombatig 8-9 óráig. oltási díj: 3000.- Ft/eb, ami tartalmaz-
za a féreghajtó árát is. minden 3 hónaposnál idősebb eb
veszettség elleni oltása, illetve féregtelenítése kötelező.

a veszettség elleni oltást elmulasztó
ebtulajdonos szabálysértést követ el,
amiért pénzbüntetéssel sújtható, az oltat-
lan kutyák pedig ebrendészeti eljárás alá
kerülnek. az eboltás az ebek tartási helyén is
elvégeztethető. a háznál történő oltást az elmúlt
évekhez hasonló módon, utcák szerint beosztva, előzetes írás-
beli értesítés után, március 21. és április 17. között végzem. az
oltásra hétköznap délutánonként, valamint hétvégén egész
nap kerül sor. A kiszállási díj udvaronként 500 Ft. 
tel: 06-28/467-287; mobil: 06-20/9253-824

dr. dobos lászló
állatorvos

értesítés eboltásról
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kistérségi hírek – www.Aszodikisterseg.hu

a társulási tanács februári ülésén értékelte a társulás által 2009.
évben végzett munkát.

a tanács az év során 10 ülést tartott, amely során 67 napiren-
det tárgyalt. minden ülés határozatképes volt, jellemzően mind a
9 polgármester jelen volt az egyes döntések meghozatalakor. a
februári eredménytelen elnökválasztás után a tanács úgy döntött,
hogy a 2010-es önkormányzati választásokat követő
elnökválasztásig a társulást az elnökhelyettesek irányítják. 

a kistérségi együttműködés célja, hogy az önkormányzatok
minél magasabb szinten biztosítsák az önkormányzati feladat-
ellátást és szolgáltatásokat. a társult önkormányzatok közös
közszolgáltatási feladat-ellátásához jelentős többletforrást biztosít
a költségvetési törvény: 2009-ben 103 millió ft-ot, amely a közös
feladat-ellátás pénzügyi alapja és ebből történt a szociális és gyer-
mekjóléti feladatok ellátásának és a két közoktatási
intézményfenntartó társulás (kartal-Verseg, iklad-domony)
működésének kiegészítő finanszírozása.  a társulás teljes éves
bevétele 2009-ben 182 millió ft volt, amelyből az önkormányza-
tok hozzájárulása 21 millió ft (12%).  

az aszódi kistérség pedagógiai szakszolgálata feladatainak
ellátásához 81%-os állami és más támogatásban részesült. a heti
gyakorisággal ellátottak átlaglétszáma éves szinten: nevelési
tanácsadás 201 fő, logopédiai ellátás 320 fő, gyógy-testnevelés
90 fő. a pedagógiai szakszolgálati feladatok köre 2009. szeptem-
berétől – részben pályázati forrásból – iskolapszichológusi szol-
gáltatással bővült, amely elsősorban a bagi, kartali és turai
intézményekben vehető igénybe. a pedagógiai szakmai szolgál-
tatások közös szervezésének célja az önkormányzatok és
oktatási intézmények tanügy-igazgatási tevékenységének szak-
mai támogatása a közoktatási törvény rendelkezéseinek
megfelelően.

a szociális-gyermekjóléti feladatok (gyermekjóléti feladat,
családsegítés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) ellátója a kistérségi
Gondozási központ. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fela-
dat megszüntetéséről  - normatív támogatás hiányában - 2009.
októberében döntöttek az intézményfenntartó társulás önkor-
mányzatai. 

a belső ellenőrzési feladat-ellátás 8 településen összesen 35
költségvetési szervre terjed ki. a belső ellenőrök 656 ellenőrzési
napon 61 ellenőrzést végeztek el, megfelelve a képviselő-
testületek által meghatározott éves belső ellenőrzési tervekben
foglaltaknak.

a munkavédelem területén már 7 önkormányzat (2009-ben
aszód is csatlakozott) vesz részt a közös feladat-ellátásban. fo lya -
matosan zajlottak a munka- és tűzvédelmi bejárások, képzések,
elkészültek az intézményi kockázatelemzés és értékelés doku-
mentumai.

pályázati forrásból május 15-től közfoglalkoztatás-szervező al -
kal mazására nyílt lehetőség, aki főleg adminisztratív segítséget és
munkavállalási tanácsadást tud nyújtani az egyes tele pü lé seken.

a területfejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan 2009-ben ké -
szült el a kistérség településeinek informatikai fejlesztési stra té -
giá ja, amelynek célja a lakosság számára teljes körű ügyintézést
lehetővé tevő e-közigazgatás kialakítása. 

a meghirdetett pályázatokat a társulás folyamatosan fi gye -
lem mel kíséri és tájékoztatja az önkormányzatokat és a civil
szervezeteket a lehetőségekről. 2009-ben a kistérség települései
összesen 26 fejlesztési célú pályázaton voltak eredményesek, az
elnyert összeg több, mint 500 millió ft.

a társulás 2009-ben 2 közmunka-programra pályázott ered-
ményesen: a több mint 30 millió ft támogatás 59 fő foglalkoz-
tatását tette lehetővé, részben a 2010. évre is áthúzódóan.

2009-ben indult útjára a „szomszédolás”, a kistérségi kultu rá -
lis napok sorozata, amelyen minden alkalommal más település látja
vendégül a többi település kulturális értékeit bemutató programot.

a tanács egyhangúlag elfogadta a társulás 2010. évre
vonatkozó költségvetését. a tervezett bevételek összege 172 mil-
lió ft, mely tartalmazza az állami normatív hozzájárulást (94,4 m
ft), az önkormányzatoktól átvett pénzeszközöket (18,6 m ft), a
közmunka-programot (15,4 m ft), az egyéb támogatásokat (24,3
m ft). a főbb kiadások a következők: önkormányzatoknak felada-
tokra átadott pénzeszközök (44,6 m ft), a társulás  közös fela-
datai ellátásának kiadásai (60,4 m ft)  és az aszódi kistérség
pedagógiai szakszolgálata működése (61,9 m ft). a tavalyi évhez
képest mind a bevételek, mind a kiadások megnövekedtek,
melynek oka a közösen ellátott feladatok bővülése, valamint a téli-
tavaszi közmunkaprogram finanszírozásának megjelenése. 

Végezetül a tanács tájékoztatót hallgatott meg a 2010/01
téli-tavaszi közmunka-program indulásáról, valamint döntött a
kiegészítő programban való részvételi szándékról, a pályázat
benyújtásáról. ennek keretében 3,5 hónapos időtartamra továb-
bi 32 közmunkás foglalkoztatására nyílhat lehetőség. 

bővebben: www.aszodikisterseg.hu
dr. Kórós Tímea

kistérségi referens

A többcélú társulás tAnácsA Február 17-i üléséről

1%

turAi Adószámok, Amelyre köszönettel FogAdjuk 
jöVedelemAdójA 1%-ánAk FelAjánlását:

turai tanulókért kiemelten közhasznú alapítvány adószám: 18673120-1-13
tura közbiztonságáért 2002 polgárőr egyesület adószám: 18703980-1-13
Összefogás óvodásainkért közhasznú alapítvány adószám: 18704259-1-13
bóbita alapítvány  a turai óvodásokért adószám: 18686012-1-13
idősekért turán közalapítvány adószám: 18678895-1-13
mint a többi ember alapítvány adószám: 18711516-1-13
turai sportcsarnokért közalapítvány adószám: 18673113-1-13
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Galgamenti Szövetkezetben az örökösöknek a földhaszonbérleti
szerződés átkötésekor a hagyatéki végzést is be kell mutatni.

Akarva, akaratlanul szembesülünk azzal, hogy az örökösök nem
mérlegelik a hagyatéki vagyonelemek értékét, nem hoznak ésszerű
döntéseket, nem törekszenek egyezségre.

Azt nem tudom, hogy a közjegyzők tesznek-e ésszerűsítő javas -
la tokat, megfontolásra késztetik-e az érintetteket, vagy a legegysze -
rűbb módját válasszák a hagyatéki végzés összeállításának, és a tör -
vényes öröklési rend szerint adják át a hagyatéki vagyont.

Vélhetően ez utóbbi történt a közelmúltban is egy hagyatéki
el já rás során. A végzésből kiemeltem bemutatásra a hagyatéki
vagyon elemeit, természetesen ügyelve arra, hogy abból ne le hes -
sen kö vet kez tet ni az örök hagyó és az örökösök személyére, és az
eljáró közjegyzőt sem kívánom megnevezni.

örökhagyónak három gyermeke volt, el ha lálozás miatt már
uno kák is örököltek. Az alább részletezett hagya téki vagyonból 2
fő 3/9-3/9-ed részt kapott, 3 fő pedig 1/9-1/9-et birtokolhat.

A felsoroltakból értéket csak a külterületi szántó képvisel, a
többi esetben egyezséget kellett volna kötni, hogy csak egy-egy sze -
mély nevére kerüljenek az ingatlanokból az örökölhető eszmei
hányadok.

Az örökösök saját későbbi helyzetüket rontották azzal, hogy
minden ingatlanban tulajdonjogot szereztek, az unokáknak – két
esetben is – az eszmei tulajdoni hányaduk 1/540. A táblázatból
látható, hogy ez mintegy 1,2 m2 tulajdonrészt jelent.*

Azt gondolom, hogy négy ingatlan** esetében talán célszerű
lett volna az állam javára lemondani, mert innentől ez csak
teher. Természetesen ezt a döntést mindenkinek saját magának
kell meghoznia.

Azt határozottan állítom, hogy ma még ritkán lehet találkozni
olyan esettel, amikor a hagyatéki vagyon végrendelet alapján kerül
tulajdonba, de ritkán találkozhatunk az eljárások során egyezséggel
is. Valószínűleg a legtöbb esetben gondot okoz a hozzátartozók
számára a hagyatéki vagyon számbavétele. Ezt támasztja alá az a
tény is, hogy sok esetben póthagyatéki eljárást is le kell folytatni.

Tehát érdemes ezzel a kényes témával időben foglalkozni,
hi szen ennek előbb vagy utóbb mindannyian részesei leszünk.
Java solható, hogy legyen a családnak folyamatosan karbantar-
tott vagyonleltára. 

Meg lehet előre tervezni a hagyatéki vagyon szétosztását, az
egyezséget végrendeletbe lehet foglalni!

A végrendeletről fontos tudni, hogy házastársak közös
okirat ban nem rendelkezhetnek javaikról, a saját kézzel írott,
vagy két tanú aláírásával is megerősített, szerkesztett önálló ok -
irat a hagyatéki végzést jól előkészíti. A közjegyző által készített,
úgynevezett közvégrendelettel az elmúlt évek során még nem
találkoztam.

Az öröklés szabályozását több törvény és rendelet érinti,
erről talán egy külön cikkben még érdemes lenne szakem-
bernek írni.

Végrendelet hiányában egy hagyatéki leltár gondos összeál-
lítása fontos. 

A lehetséges hagyatéki vagyonelemek a teljesség igénye nélkül:
w INGATLANOK: házas ingatlan, belterületi ingatlan, zártkerti

terület, külterületi mezőgazdasági ingatlan (bérbeadott is),
ingatlanhasználati jog (pl. üdülőhasználat)

w KÜLöNFÉLE INGóSÁGOK: személygépkocsi, motor (átírás -
kö teles), ékszer, festmény, műszaki cikkek, stb.

w VAGyONI JOGOK: részjegy, részvény, törzstőke, kölcsönbe té -
tek, lakossági folyószámla követelés, esedékes nyugdíj, és sajnos
lehetséges kölcsöntartozás és más adóság is, stb.
Közjegyző, vagy ügyvéd szakértői tanácsai segíthetnek a fel ké -

szülésben.
Gondolataimat figyelemfelkeltésnek szántam, ugyanakkor

földügyekben talán ésszerű javaslatokat is tudnék tenni, hogyha
megkeresnek, de megkeresés nélkül most rögtön egy mérlegelhető
vélemény: 10-20 Ak érték alatti külterületi ingatlanokat egyezségi
alapon csak egy ember örökölje!!!

Tisztelettel: Tóth István
Galgamenti Szövetkezet elnöke

beépítetlen belterület **

beépítetlen belterület

zártkert **

zártkert **

zártkert **

zártkert

zártkert

zártkert

külterületi szántó

1/60

1/2

2/35

1/60

2/35

1/2

1/2

1/2

1/1

*  1,28 m2

168,94 m2

3,49 m2

*  1,19 m2

3,52 m2

35,55 m2

35,33 m2

50,11 m2

5 242,44 m2

695 m2

3 041 m2

550 m2

647 m2

554 m2

640 m2

636 m2

903 m2

47 182 m2

11,58 m2

1520,50 m2

31,43 m2

10,78 m2

31,66 m2

320,00 m2

318,00 m2

451,50 m2

47 182,00 m2

terület 
FekVése

mérete örökhAgyó 
eszmei 

tulAjdoni
hányAdA

tulAjdoni 
hányAd 

számított 
mérete

A hAgyAtéki 
VAgyonból szerzett

legkisebb eszmei 
rész mérete

AA

Földügyek, avagy mindnyájunkat érint:
AZ öRöKLÉS!

Fontos egy tAbutémáról nyíltAn beszélni!
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A heVesy györgy ál tA lá nos is ko lA hí rei

országos siker
Az egri EVENTUS Képzőművészeti Szak kö -
zép iskola országos rajz versenyén Varga
Vanda 8.a osztályos tanuló III. helyezést ért
el. A kimagasló eredménynek köszönhetően
iskolánk tanulója soron kívül nyert felvételt a
művészeti középiskola mozgókép- animáció-
filmkészítő tagozatára. Szívből gratulálunk
Vandának és a további munkáihoz sok sikert
kívánunk! Rajztanára: Kálnáné Ádám Anita

FArsAng

Tél nem múlhat el farsang nélkül! Minden épület megrendezte idén
is a saját télbúcsúztatóját. A felső tagozaton február 15-én került sor
erre a szokás szerin vidám eseményre. Köszönet illeti a két főszer -
vezőt: Jenei Csabáné és Raksányi Ildikó tanárnőket. 

tAnkönyVekről – szülőknek
Elkészült az iskola 2010-2011. tanévre szóló tankönyvrendelése,
valamint a kölcsönzött tartós tankönyvek listáját is összeállítottuk.,
ez utóbbi a tavalyihoz képest változott; jelenleg 26 féle tankönyv
sze repel rajta. Ezek honlapunkon megtalálhatók. Bizonyos tan köny -
veket a kiadók kénytelenek voltak átdolgozni akkor is, ha engedé-
lyük még nem járt le. Így a kikölcsönzött tankönyvek némelyikét jö -
vő re nem tudják a gyerekek használni. Ez a változás csupán két-há -
rom tankönyvet érint iskolai szinten. (Irodalom 5-6. osztály, va la -
mint engedélyeztetés alatt áll a 8. évfolyamos művészettörténet tan -
könyv.) Pozitív változás azonban, hogy az informatika tankönyveket
csak a tanórákon használják, így egy osztálynyi mennyiséget a szak-
tanteremben helyezünk el. Ezeket a következő tanévben nem kell
megvásárolni! Ebben a tanévben a leendő harmadikosok számára a
felső tagozaton is használt földrajzi atlaszt rendeljük meg. Ez a 8.
tanév végéig használható, így csak egy atlaszt kell megvásárolni az
eddigi kettő helyett. Ezzel a döntéssel a tankönyvek árát
igyekeztünk csökkenteni anélkül, hogy ez a pedagógiai munka
rovására menne. Az ingyenes kedvezményre jogosult tanulók szülei
közül többen fordultak hozzánk azzal a kéréssel, hogy bizonyos
tartós tankönyveket szeretnének év végén megvásárolni. Erre van
lehetőség, az eredeti ár 75%-áért. Ennek részleteit júniusban a hir -
de tőtáblákon tesszük közzé.  Szokás szerint májusban mérjük fel a
kedvezményre vonatkozó jogosultságot. Az igénylőlapot az osztály -

főnökök segítségével juttatjuk el önökhöz. Tanév végén a bi zo nyít -
vánnyal adjuk át a csekket, amivel a nyár folyamán befizet hetik a
tankönyvek árát. A számlát szeptemberben az első szülői érteke-
zleten vehetik át. A csekkszelvényeket csak abban az esetben kell
majd bemutatni, ha már augusztusban szükségük van a számlára,
illetve ekkor jelezhetik, ha nem a gyermek nevére kérik azt.

gólya gáborné 

turAi tekergők
Téli gödöllő teljesítménytúra
Február 6-án, szombaton a Gödöllői-dombság már oly ismert vonu-
latai között túráztunk. A szokásostól eltérően igazi családias hangu-
latban barangolhattunk. A 20-30 cm-es hóréteg, a nappali – 10
fokos hőmérséklet és a hétvégére beígért nagy csapadék megritkí-
totta sorainkat. A vasútállomáson így csak tíz, semmitől vissza nem
riadó diákunk vágott neki az útnak. Mint oly sokszor, most is a
kegyeibe fogadott minket a túrások védőszentje, ugyanis egy nappal
későbbre tolódott a nagy havazás és 3-5 fokban tekereghettünk.
Gólya Ádám, Farkas Ákos, Lajkó Máté és Sára Péter 8. c osztályos
tanulóink kitartásukat és erőiket felmérve a 40 km-es távnak vágtak
neki. Ezúttal is jelesre vizsgáztak küzdőképességből, mivel bőven a
10 órás szintidőn belül, s már sötétedéskor értek be a célba. Hatan
a 20 km-es távot választották. Csorba Norbert, Koncz Lívia, Farkas
Dániel, Sima Balázs és Csányi Petra együtt haladva, egymást bevár-
va, beszélgetve jutottak előre. A fehér és szikrázó lepelben nyugvó
tájon észrevehetők voltak azért az élet nyomai. Az erdő lakóinak
csapásai mentén lehetett látni meg-megriadó őzeket és muflonokat.
Most először hallhattunk madáréneket, jelezve, hogy nem sokáig
tart már a tél uralma. Hol egymás mellett haladva, hol csak libasor-
ban menetelve, s pár centimétert visszacsúszva jutottunk előre. A
túra végén örömmel vettük a szervezők ajándékait, az energiapótló
csokit, a citromos teát, nápolyit és a célban a lekváros, csalamádés-
zsíros és vajas kenyereket. Csoportunk tagjai nagyokat nevettek még
a vonaton is azon, hogy a legutolsó lejtő jeges részén ketten egymás-
ba gabalyodva vagy egyedül gurulva találkoztak az anyafölddel. A
20 km-t 5 óra alatt megtéve kiérdemelték Tekergőink a szép kivitelű
kékcinkés oklevelet és kitűzőt.

Teljesítménytúrázók Társaságának minősítési rendszere
Az évente meghirdetett rendszerben 2009-ben gyermek ka te gó -
riá ban Bronzjelvényes minősítést szerzett, s ezzel országosan 6.
he lye zést érte el: Gólya Ádám és Sára Péter 8.c osztályos tanuló.
Ezt 235 km-es túrázással és 4090 m-es szintemelkedéssel érték el.
Meg kell említeni Laj kó Máté nevét is, aki mivel 2 hónappal
hamarabb született, ezért lecsú szott a gyermek kategóriából,
pedig ő is meg kapta volna ezt a minősítést.    

Túravezető: Kis Gábor

egészségnAPok Az iskolábAn
Iskolánk februárban EGÉSZSÉGNAPOK rendezvény sorozatot
szer vezett, valamint rajzpályázaton lehetett részt venni. A témák ki -
vá lasztásában a Diákönkormányzat segített. A programok szer vezői
és házigazdái e sorok írói voltak, valamint a programot támogatták
még Benedekné Fekete Hajnalka és a testnevelőtanárok. 

Február 8-án hétfőn „A méhek élete” és „A méz, mint a termé   szet
ajándéka” témákkal ismerkedhettünk meg. Kajtor Péter méhész elő -
adását mézkóstoló tette még emlékezetesebbé 36 tanulónak. Még
ezen a délutánon  a CKö és a Hevesy Ált. Iskola által aláírt együtt -
mű ködési megállapodás első közös programjaként drogpreven ciós
elő adást hallhatott 53 érdeklődő Kökény Kálmán ORFK bűnmeg -
előzési főelőadótól, ahová nem csak a tanulóinkat, hanem szüleiket
is vártuk. Az előadást Farkas Zsolt CKö elnök nyitotta meg.

A keddi napon Dr. Tóth Mária gyermekorvossal beszélgetett 42
tanulónk a higiénia fontosságáról.

A jelmezek mellett mindig sikere van raksányi ildikó táncosainak
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Szerdán „ A kutyákról másképpen”  önvédelmi tanácsokat kap-
tunk Sipos József gyepmestertől, majd bemutatót tartott a kedvenc
kutyájával. A kutya tartásról és tanításukról  kérdezősködtek tanu -
lóink. Megtudtuk, milyen a felelős állattartás, hogyan védekezzünk
a támadó kutya ellen, mi az ebrendész dolga. 43-an érdeklődtek a
téma iránt. Csütörtökön délután a 7-8. évfolyamról 17-en
sportoltak, majd 16-án kedden az 5-6. évfolyamról 30-an gondol -
ták, hogy játékos-sportos tevékenységet szeretnének végezni az
egészségükért. A rajz pályázatra nagyon sok rajzot készítettek tanu -
lóink. Kö szön jük a szebbnél szebb munkákat. A témák: A méz a mé -
hek aján dé ka, A méhek élete, valamint Móra Ferenc: A nyughatat-
lan mé hecs ke című mese adta az ötletet. A legszebbeket kiállítottuk
a He vesy úti épület folyosóján. A szülők is megnézhették a nyílt
napokon a kiállítást. A program zárása a rajz pályázat értékelése,
valamint az ajándék sorsolás az előadásokon legaktívabban részt
vevők között. A rajz pályázat helyezettjeinek a jutalma természete-
sen méz, a többieknek testápolási szerek.

A díjazott rajzok: I.   Csík Barbara 7.a; II.  Sáfrány Anna 2.a;
III. Unger Panka 1.c; IV. Szénási Cintia 3.b, Maczó Laura 3.b, Tóth
Ma ja Bianka 2.a, Pusztai Klaudia 4.c, Csécsei Patrik 5.c; V.  Deák
Anna 2.a, Tóth Eszter 2.a; VI. Bangó Enikő 1.c, Petrovics Anna 2.a,
Tóth S. Edina 2.a, Mahó Viktória 3.d, Csorba Zsanett 3.b, Sima
Nikolett 5.c  EGÉSZSÉGÜNKRE !

Jenei Csabáné és Kis gábor   

játékos kistérségi sPortVerseny
2009.október végén az aszódi Csengey Gusztáv Általános Iskola já té -
kos sportversenyt hirdetett a kistérségi iskolák részére. A mi is ko lánk
is nevezett a versenyre. Azonnal elkezdtük a csapatalakítást (előre
megadott életkorok szerint) és a felkészülést. Minden péntek délután
két órát gyakoroltunk. A megmérettetésre 2010. február 25-én került
sor Aszódon. Az ünnepélyes megnyitó után elkezdődött a 9 csapat
közötti versengés. Az alábbi versenyfeladatokkal kellett megküzdeni a
csapatta gok nak: Hullámlabda, pókjárás – rákjárás, labdahordás,
ügyességi aka dály váltó, labdás ügyességi váltó, tornabot zsámolyba,
Siess a labdával!, bukfenc – akadály. A végén izgatottan várakoztunk
az eredményhirdetésre. Ha ma rosan közölték, hogy a turai Hevesy
György Általános Iskola alsó ta go zatos csapata 2.helyezést ért el.
Nagyon boldogok voltunk, mert elértük a kitűzött célunkat. Kicsit
meghatódtunk, amikor a nya kunkba akasztották az ezüstérmeinket,
és csapatkapitányunk kezébe adták a csillogó - villogó kupát. A lelki-
ismeretes, kitartó munka és a sportszerű versenyzés meghozta a sikert.

Csapattagok: 2. évfolyam – Dobroviczki Petra, Mészáros Áron,
Sára Dávid; 3. évfolyam – Baranyi Krisztofer, Benke Dorottya,
Csorba Zsanett, Dobos Adrienn, Kiszely Tibor, Pócs Petra, Szénási
Gergő, Tóth Petra; 4. évfolyam – Baranyi Zsófia, Gyetván Dominik,
Pápai Gergő, Szilágyi Zsanett. A versenyre elkísért bennünket
Benke Sándorné
igazgatóhelyettes
és Dr. Dobos
Lászlóné szülő.
K ö s z ö n j ü k ,
hogy szurkoltak
nekünk.

Pászti Éva

éva néni 
a nyertes 
csapattal

94 éVes korábAn az örök hazába költözött mind -
annyiunk babu nénije, aki egész életét pedagógus
hiva tá sá nak szentelte. 

a turai Hírlap július-augusztusi számának régi
házak, régi történetek rovatában vallott családjáról, ta -
nulmányairól, örömeiről, megpróbáltatásairól. sze mé -
lyesen is ismerhettem, és megtapasztalhattam, hogy
az a fajta finom ízlésű, kifogástalan megjelenésű, ra -
gyo góan örökifjú, művelt, lokálpatrióta igazi polgár volt,
aki hivatásában betöltött alapossága mellett fon tos -
nak érezte a közügyekben való részvételt, a helyi kultúra mecena -
tú ráját. mikor egészségi állapota már kevésbé engedte a mű ve lő -
dési ház rendezvényein való személyes jelenlétet, akkor is figyel-
met fordított arra, hogy pártolójegyek vásárlásával bizonyítsa mű -
vészetszeretetét.nem véletlen, hogy 1994-ben elsők között kapta
meg a turáért emlékérem kitüntető címet. 

nála tett látogatásomnál, a család által tervezett ház terei
igazi társasági otthonról árulkodtak. az elmúlt évben ta ní t ványai
nevében, pecze Gáborné, diós istván és köles péter személye-
sen hívták meg a 60 éves osztálytalálkozóra, s ő frissen sült,
saját készítésű pogácsával várta őket – emlékeztek vissza az
egykori diákok. természetesen ezeket a találkozókat sosem
hagyta ki, de akkor még nem tudta, hogy a 2009-es lesz az utol-
só, mely megadatik neki.

a februári temetésén búcsúbeszédet mondó tusor
erzsébet iskolaigazgató néhány gondolatát is felidéz-
zük: „…ami babu néninek a mindennapok valósága
volt, nekünk már csak a könyvekből ismert törté ne -
lem. Generációk nőttek fel keze alatt. a családok ban
örömet jelentett, hogy a gyermekeiket is babu néni
taníthatja. személyesen is tapasztaltam ezt, hisz édes -
anyámat, édesapámat is tanította, s az én osztályom
volt az utolsó, amelynek másfél évig az osztályfőnöke
volt. babu néni annak az időszaknak az emlékezetes

tanára, amikor rangot jelentett pedagógusnak lenni. tekintélye
volt. rá is szolgált erre a tekintélyre. a szigorú következetesség,
a példamutató igényesség egész személyiségét áthatotta. ez
megnyilvánult külső megjelenésében, pedánsságában, rendsze -
 retetében éppúgy, mint a tanításban, a gyerekekkel és a szü -
lőkkel való kapcsolatában. becsülte az emberi teljesítményt, de
példát is adott ebből. személyiségében szerencsésen találko-
zott a szakszerűség, az emberi jóság és a morális igényesség.
nemzedékeket felnevelő kitűnő pedagógus volt. igaza volt,
mikor azt mondta: „Ha visszamennék, az életemben semmit
sem cselekednék másképpen.” igen, ez egy teljes élet megfo-
galmazása. emlékét kegyelettel megőrizzük. isten kegyelméből
nyugodjon békében.”

Seres Tünde

kAtonA józseFné lAkó erzsébet (1916–2010)

Az első helyezett rajz 
csík barbaráé

kajtor Péter méhész, ili nénivel segít a
védőruhát feladni
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10 évvel ezelőtt, 2000. június 13-án
58/2000. (VI. 16.) sz. határozatában fo gad -
 ta el a Par la ment február 25-ét a kom mu -
niz mus ál do za tainak hivatalos em lék nap -
ja ként a Kis  gaz da Párt kez de mé nye zé sé re,
mivel Ko vács Béla egykori földmű ve lé s -
ügyi minisztert ezen a napon bör tö nözték be. 

1947-ben a kommunistákkal szembeni kiál-
lása miatt a szovjet hatóságok letartóztatták
és a Szovjetunióba szállították, és évekig is -
me retlen helyen tartották fogva. Ez az ese -
mény fontos volt a kommunista ha talom  át -
vétel előrehaladása szempontjából és kijó za -
nítólag hatott számos magyar politikusra,
akik előtte még bíztak a magyar politikai
rendszer demokratikus úton maradásában,
mások számára pedig bizo nyítékot jelentett
arra a várakozásukra, hogy kommunista
egyeduralom következik. – írja a Wikipedia
honlapja. 2002-ben Budapesten a Kossuth
téren szobrot is állítottak emlékére.

Jóllehet Kovács Béla, mint világi személy
írta be magát a XX. századi diktatúrák
történetébe, de mégsem véletlen, hogy a he -
lyi egyházközség kezdeményezésére tartot-
tak a turai plébánián megemlékezést a kom-
munizmus áldozatai előtt tisztelegve, hiszen
a kommunista diktatúra egyik fő célja a ka -
to likus vallásgyakorlás ellehetetlenítése volt,
ki kényszerítve  az új ideológia terjedését. Vi -
lág viszonylatban mintegy 110 millió áldoza-
ta van a kommunizmusnak, de ez az adat
még nem tekinthető véglegesnek, mert máig
léteznek átnevelő táborok, pl. a tömeges éhín -
 séggel küzdő kommunista Észak-Koreában.
Ez a szám jóval magasabb, mint a két vi lág -
háború közti spanyolnátha, kolera és pestis
járványok okozta elhalálozás.

A szívbe markoló számadatban papok,
szerzetesek tömegét találjuk, közte a KITEZ
cd-jén szereplő mártír személyekkel, akik -
nek tragédiái mentén zenei betétekkel szí-
nesítve építette fel előadását Barczi Zsolt,
be ágyazva történetüket a kor módszeres ke -
resztényüldöző politikájába. Barczi Zsolt
hitoktató előadóként arról tett tanúbizony -
ságot, hogy a Sanguis Martyrum-cd elké szí -
tése kapcsán mélységében beleásta magát a
kommunizmus máig ható történelmébe,
mely nek elhallgatott igazságait nem elsősor-
ban vagy egyáltalán nem a tankönyvekből,
hanem emberi sorsokon keresztül ismer-
hetjük meg hitelesen. „Elszomorító, ahogy
múltunknak ezt a részét a nemzet kezeli” –
mondta bevezetőjében az előadó. A pedagó-
gusoknak is nagy felelőssége van abban,
hogy a kommunizmus történelmi emlékhe-
lyeit, pl. a recski tábort, megismerjék a fia -
talok. Mikor a cserkészekkel odalátogattak

azzal szembesültek, hogy bagatellizálják az
ott történteket és alig mutatja be a hivatalos
kiállítás a tényeket. Szerencsére, a tele pü lé -
sen papi szolgálatot teljesítő Árvai Ferenc
atya idegenvezetőjükül szegődött.

A katolikus egyház azonban meg tör he -
tet len volt, túlélte az 1919-es Szamuely ha -
lálvonatokat, az 1945-ös, majd az 1947-56-ig
tartó megtorlásos időszakokat is. Nem le he -
tett végleg elhallgattatni. 1994-ben II. János
Pál pápa úgy fogalmazott, hogy a keresz tény -
ség erkölcsi többlet a pogány vallással szem-
ben, ezért tudta túlélni a mindenkori ke -
resztényüldözéseket. A Szentatya 2000-ben
meghirdette a Szentévet, és kérte az egyházme -
gyéket, hogy dolgozzák fel vértanúik tör té -
netét. Ennek eleget tett a KITEZ együttes is új
cd-jével, melyről az est másik elő adója, Kálna
Tibor magyar és történelem tanár így fogal-
mazott: „erkölcsi bátorság volt ennek a cd-
nek a megjelentetése”, s egy  úttal annak igazsá-
ga, hogy a „keresztény egyház nemcsak tár-
sadalom- hanem kultúraszervező erő is”.

Ennek bizonyítéka, hogy az 1946-os
egyházi civil mozgalmakat (cserkészet,
KALOT, stb.), majd az 1948-as egyházi
iskolákat (6500 általános iskola, 200 gim-
názium), szerzetesrendeket és az egyházi
sze mélyek kórházi munkáját megszüntető
tör vények hatását, ezen intézmények és
szervezetek hiányát máig nem heverte ki a
magyar társadalom. De a kommunista hata -
lom az egyház puszta ellehetetlenítésével
nem elégedett meg, hanem örökre el akarta
hallgattatni. A templomokban elrejtett fegy -
verek manipulációja, a koncepciós perek, a
papgyilkosságok sora véget nem érő. 1956
után történt egy országimázs váltás annak ér -
dekében, hogy segélyt kapjon hazánk. Kifelé
már titkolták a gyilkosságokat, de a háttér-
ben még az 1970-es években is az életükkel
fizettek azok, akik egy-egy gyilkosság kö rül -
ményeire, felelőseire rájöttek.

S hogy milyen okok állnak az emberi
gondolkodás, az Istentől való elfordulás hát-
terében, Kálna tanár úr történelmi magya -
rázata megvilágította. A tőke megjelenése, a
gyarmatosítások és az ipari forradalom ki -
ter melt egy olyan tudásvágyat, mely kézen
fogva jár a mohósággal. Az elsődleges ér zé -

ke lés kizárólagosságának hangsúlyozásával
Istent az emberi képzelet szülöttévé tette. S
mindenek felett megideologizálta, hogy a
haladás érdekében szükségszerű erőszakot
al kalmazni, az olcsó munkaerő érdekében
meg teremtette a mindenétől megfosztott
proletariátust s megalkotta a radikális libera -
lizmust. Az ebből adódó társadalmi krízisre
az egyház is reagált, mondhatni a szociális
eszmék, a szociáldemokrácia megszületése
XIII. Leó pápa 1891-ben megjelent Rerum
novarum c. enciklikájából eredeztethetők. A
szociális kérdésnek a katolikus megújulás
szellemében való megoldását hirdette meg.
Elsőrendű feladatként az osztályharc kikü -
szö bölését jelölte meg, hogy a mun ka adók
és a munkavállalók viszonyát „kölcsönös
megértés, méltányosság és igazságosság"
jelle mezze. Ezért és egyben a „vallásellenes"
szakszervezetek ellensúlyozására  keresztény
munkásegyletek kialakítását szorgalmazta.
Prohászka Ottokár elsőként próbált ennek
szellemében munkálkodni. 

Azonban a monarchia a Magyar or szág ra
beárasztott pánszlávizmussal és a saját vallá-
sukat is megtagadó galíciai zsidókkal nem bírt,
vagy ahogy a tanár úr fogalmazta: „a történel-
met a győztesek írják”. Az ezután ránk zúduló
bolsevik hatalom ereje a megfélemlített tömeg
többségben volt, szemben a mártír kisebb-
séggel. De ennek ellenére, a krisztusi sze re -
tetet és megbocsájtást hirdető keresztényként
csak azt mondhatjuk, amit a fiatalok körében
népszerű Viggo Mortensen színész így fogal-
mazott meg, s melyet tanítványai fejébe és
szívébe eképpen próbál bevésni Kálna tanár
úr: „a békés létezés csakis a könyörületesség
szüntelen és tudatos gyakorlása révén érhető
el. Könyörületesnek kell lennünk önmagunk -
kal és másokkal szemben, és főként azokkal,
akik ártani szándékoznak nekünk. Erő fe -
szítéseket kell tennünk annak ér de ké ben,
hogy megismerjük és megértsük a többi em -
bert, mert csakis így ismerhetjük és érthetjük
meg önmagunkat, és azt, hogy nem létezik
közöttünk alapvető, valóban jelentős különb-
ség. … Az embernek ki kell választani azt a
csa tát, amiben részt vesz, és csak akkor sza -
bad harcolnia, ha mást már nem lehet.”

Seres Tünde

A kommunizmus mártírjaira
emlékeztünk a plébánián

Az est két előadója: barczi zsolt és kálna tibor kovács béla szobra a kossuth téren
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környezetünk Védelmében

APróhirdetés

GLOBALIZÁLT VILÁG
A természeti környezeten kívül, az adott gazdasági-
politikai környezet is óhatatlanul körülvesz ben -
nün ket, melynek hatásait szintén a saját bőrünkön
érezhetjük. Ezt is mi emberek alakítjuk, de ha nem
is egyenlő mértékben, a kialakult helyzetért min den-
 kinek megvan a saját maga felelőssége. Ezért fel -
tétlenül és kendőzetlenül foglalkoznunk kell a mo -
dernnek hitt világunkkal kapcsolatos súlyos visszás -
ságokkal is.

Korunkban megteremtődött annak a lehetősége, hogy mindenki,
kedve szerint akár korszerű városközpontokban lévő ott ho -
naiban lakjon, repülőgépeken, vagy alul- és felüljárókkal ellátott
autópályákon száguldozzon, mindenféle kényelmes szolgáltatást
igénybe véve, szinte gondtalanul éljen. Mind ezek hez csak gyárak,
gépek, illetve építő- hajtó- és fűtőanyagok kellenek, me lyeket a
XXI. századi technika, a fejlett technológiák alkal ma zásával elő
tud állítani. Ám ezekhez nyersanyagokra van szük ség, melyeknek
nagy része ásványi eredetű. Az alapanyagként használt kövek,
ércek, valamint a szén és kőolaj létrejöttéhez, ke letkezéséhez
tudvalévőleg évmilliók kellenek, a készletek pe dig végesek!

Vegyünk egy konkrét példát, a még mutatóban megmaradt
és működő, közeli Váci Cementgyárat. A nagy mennyiségben
szükséges és fontos építőanyagot a Naszály-hegységet alkotó
triász-kori, üle dé kes eredetű, tömör és kemény mész kőből
gyártják, amely mintegy 200 millió éve képződött. Az itt ma
alkalmazott bányatechnika pedig, az egész hegyet 200 év alatt
lenne ké pes elpusztítani! Ez igazi rab ló gaz dál kodás, hiszen a
nyersanyagot milliószor gyorsabban használjuk fel, mint ahogy
azt a természet megtermelni képes!

Azt könnyen belátjuk, hogy a malmok nem őrölhetnek több
lisztet, mint amennyi gabona termett. Azt is elismerjük, hogy
saját érdekünkben nem vághatunk több fát erdeinkben, mint
amennyi felnövekedik. A mezőgazdaság pedig úgy működik jól,
ha a termelés és felhasználás sebessége közel meg egye zik. Ezért
a mezőgazdasági eredetű nyersanyagok meg újíthatónak defi ni -
álhatók. Látnunk kell azonban azt is, hogy Földünk ás vá ny i -
anyag-készletei, ilyen felhasználási ütem mellett előbb-utóbb
kimerülnek, a növekvő energiafelhasználást biztosító szén és
olaj készletek gyakorlatilag nem termelődnek újra! A biológia
hiába ismer az önfenntartásnál alapvetőbb ösztönt, mégpedig a
fajfenntartás ösztönét, az emberek mai életmódja azonban az
önfenntartást helyezi a fajfenntartás elé! Ez pedig számunkra
végzetes hiba lehet! Mértéktelen ipari gazdálkodásunk, utó-
daink technológiáinak nyersanyagait emészti fel, így nyilván-
való, hogy mai életvitelünknek és gondolkodásmódunknak
gyökeresen meg kell változnia! 

Meg kell tanulnunk úgy élni, hogy unokáink, déd- és ük uno -
káink is élhessenek. Olyan technológiákat kell alkalmaznunk,
melyek nem rabolják ki természetes anyagkészleteinket, hanem
egy Földbarát körfolyamatban újrahasznosítják azokat. Gon dol -
ko dó ember nem uralkodni akar a természet felett, hanem har-
móniában akar együtt élni vele. A felismerés megtörtént, az áta-
lakulási folyamat már szerencsére elkezdődött, érezzük át jelen-
tőségét és haladjunk együtt vele! Fentiek alapján mi is értékeljük
fokozott mezővárosi felelősségünket, hiszen a magyar parasztok
szorgos munkájukkal mindig is a bővített újratermelés ügyét kép -
vi selték, ahol anyag és energia nem vész el, csak átalakul. A gaz -
dálkodók, a jó földrajzi adottságokkal élve, most is nagy szeletet
vállalhatnak az emberiség szekerének kátyúból való kihúzásában.
Persze felelős, szakértő kormányzati intézkedések híján ez nem
megy. De példaképeink, ve zetőink már biztos megszülettek, és itt
vannak közöttünk, csak meg kell találnunk őket! 

Mindenesetre elgondolkodtató, hogy a mondvacsinált „szén -
dioxid kibocsátási kvóta” hogyan válhatott a nemzetközi pénz vi -
lág üzleti cikkévé? Az ebből befolyt összeget pedig, jelenlegi kor-
mányzatunk, miért nem a törvény által előírt módon, kör nye -
zetvédelmi beruházásokra fordítja? Településünkre vonatkoztat-
va, ilyen lehetne az eddig meghiúsult szélerőmű beruházás, vagy
a hőforrás hasznosításának ügye, hogy többet ne is említsünk. A
szomszédba kitekintve, miért bontották le – a többivel együtt –
EU támogatással, a Hatvani Cukorgyárat, amely a jó minőségű
cukorrépa termelés lehetőségével és munkahelyeivel, többek
között a környékbeliek becsületes megélhetését biztosította?

Ha arra gondolok, hogy mi mindenben nem gyönyörköd-
het már a lányom, amit én még láthattam, mi mindent nem
élhet át, amit én még élvezhettem, pedig csak néhány évtizeddel
később született nálam, bizony, nem vagyok nyugodt. Remélem
ezzel, nem vagyok egyedül!

Pető János

tura, a kiváló földrajzi adottságú település
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minden termék 25-50%-os
árengedménnyel. 

napsugár vegyeskereskedés
tura, régi Vásártér 19.

eladó 1.140 m2-es építési
telek a központban, 

a radnóti miklós utcában! 
06-20-367-2749

eladó vegyeskereskedés 
30+30 m2 üzlet, 120 m2

családi házzal. 
tura, régi vásártér 19.
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bóbitA 
jótékonysági est
A Bóbita Alapítvány 1998-
ban elsőként rendezett jó -
té konysági rendezvényt a
ci vil szervezetek közül. A
ti zenegy bál után, két éve
már műsoros estekre invi -
tál ják a közönséget. Idén,
február 6-án is igényes pro-
dukciók kerültek színpad -
ra, amit Pálinkás Ildikó, a
kuratórium tagja konferált
fel. Másodszor lépett fel
Turán az Unger Balázs alapította, további helyi tagokat is felvonul-
tató Cimbaliband. Boda Gellért prímáson kívül, Szita Eszter éne -
kes nő is Tura büszkesége, s mondhatni egyfajta háziasszony sze re -
pet is betöltött. Róluk a közeljövőben megjelenő újabb cd-jük kap -
csán még fogunk hallani. Muzsikájukat színesítették a művelődési
ház ban néhány hónapja próbáló Fricska Táncegyüttes virtuóz fér-
fitáncai. Az est igazi meglepetése volt a turai Maczkó Ádám, aki a
manapság egyre népszerűbb és a televízióban is teret nyerő stand -
up comedy műfaját hozta diákélményekből, udvarlási kalandokból
merítve. A 23 éves fiatalember végzettségét tekintve műszaki in -
for matikai mérnök asszisztens és a TV2 akadémiáján végzett szer -
kesz tő-riporter, aki barátai bíztatására lépett a világot jelentő desz -
kákra. Bár még csak hobbi szintű, amatőr előadónak vallja magát,
már rendszeres fellépési helyei vannak. Havonta egy alkalommal a
budapesti Cafe Magritte-ban és a gyöngyösi Karma Cafe-ban hall-
gathatók poénjai. A www.cafemagritte.eu oldalon rövid interjú is
olvasható vele. Az Alapítvány vállalja, hogy az önkormányzati nagy
beru há zás, a torna- és foglalkoztató szoba megvalósításához 3mil-
lió Ft-tal járul hozzá, melyből egy kis rész az est jóvoltából most
valósult meg. A szervezők köszönetnyilvánítása az óvoda honlapján
is ol vas ható: „Köszönetet mondunk továbbá mindazon támoga -
tóink nak, akik részvételükkel, pártolójegy vásárlásával és adomá -
nyaik kal támogatták rendezvényünket!” S.T.

őszirózsás VigAdAlom 

Nagyon kevesen tudtak ellenállni annak a meghívásnak, melyet az
Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület vezetősége juttatott el valamennyi
tag jukhoz. Így február 7-én délután a 106 főből 80 részt is vett a
nyug díjasházban lezajló eseményen, mely szerény vacsorát és  kiful-
ladásig tartó mulatságot ígért. A vendégek sorában üdvözölhették
Dr. Szabóné Müller Tímeát, a LEADER program regionális veze tő -
jét. A programot nemcsak a rántott hús és a süteményes batyuk, ha -
nem a nyugdíjas népdalkör énekei, Gólya József szavalatai is felejt -
hetetlenné tették, majd Sima László és Gémesi József mulatós zené-
je mindenkit  táncrendbe szólított késő estig.                            T.P.

többsincs FArsAng 
A Többsincs óvoda és Bölcsőde szülői munkaközössége az óvoda
pedegógia programjához hűen, a néphagyományok mentén rendezi
meg évente, az intézményben alapított összefogás óvodásainkért
Alapítvány javára jótékonysági táncházát. Az óvó nénik által előadott
színpadi mesét, a szülők és óvodai dolgozók által készített zsákba-
macskákat, az ízletes házi süteményeket, a népzenész tanítványok
műsorát, s  nem utolsó sorban a Zagyva  Banda táncházát idén,
február 12-én is nagy érdeklődés kísérte. Ismét elmondható volt,
hogy kinőtték a művelődési házat. Az új cél, a kézműveskedésre
alkal mas udvari kuckó megvalósításához e rendezvény 627e Ft-os
alapot teremtett. Szilágyi Józsefné intézményvezető és kuratóriumi
elnök ezúton köszöni minden támogató és segítő pénzbeni
adományát és fáradhatatlan személyes segítségét. S.T.

Az idei mese: A csillagszemű juhász

TÁmOGATÓK: 2010: Lapu Lászlóné, maros Tüzép, Lukács
István, Piactéri Virágbolt, Márvány Csempebolt, Abért Zsolt,
Pintérné Kuti Mária, Gabi Gumiszervíz, Hadrik József, elektrikó-
Gódor József, Domoszlai pékség, Bendzsó Beton, Babu Virágbolt,
Galgamenti Szövetkezet, Banktex 2002 Bt, Bertók Béla, Szűcs
Lajos, Erdélyi Ágnes, Tordai László, Speed-pack, Kuti Zoltán,
Dolányi Erzsébet, Polonkai Béla, Kurucz Mihály, Kuruczné Nyilas
Ágnes, Nyilas István, Babecz Norbert, Babecz Jánosné, major
Ferenc, Köles éva, Dr. Köles József, Lapu Tamás, Mogyoró
Hedvig, Király zoltán, Virgancz Lászlóné, Húsprofil Élelmiszer
Ker. Kft, palya János plébános, Tulipán Bútorbolt, Tekker, Tóth
M Márta, Lipcsei Söröző, Nagy Erika, Pelenka Pavilon, Mariann
Ruhaturi, Burda Gyula, Ancsa Rudolf, Kollár Viktor, mészáros
Attila, elmotech Kft, Csilla Fotó, Nimra Kft, Straub János, Bódi
Ferenc, Boda István, Morvai Szabolcs, Deák Mihály, Varga
Istvánné, Veér Mihályné, Barna József, Varjú Attila, Tóth m
Józsefné, Németi Péterné, Deményi Zsolt, Timsport, Marcsi
Falatozó, Póló Üzletház, Krisztina Ajándékbolt, MSzP Helyi Szerv.
Tagsága, Dusa Virág, Kónya Pékség, Lévai József, Lévai Józsefné,
Seres Tünde, Nagy Roland, Bóha Kocsma, Kastély Üzletház, Hot
Chili, Torkos Tanya, Hatalyák Optika, Jobbik Tagszervezet Turá ért,
Barna Tamás, Edvi Lajos, Papp Gyula, Pázmándi Péter, Dr
Horváth Dezső, SzT és SzT Bt, Diós Lászlóné, Matos Károlyné,
Lévai Gabriella, Nagyné Seres Terézia, Balogh Józsefné,
Mészárosné Tellér Anita, Diós Márta, Szabó Erzsébet, Diós Ágnes,
ö.Tóth Zs Zoltánné, Tóthné Wildmann Edit, Dusa Zsolt,
Marosvölgyi Ádám, Makádi Richárd, Jakab Szabolcs, Sztruhár
Balázs, Bartók Béla művelődési ház, Rosental Kft., Juhászné
Mezei Erika, 

SeGÍTŐK: Barnáné Fáczán Tímea, Baranyi Rudolfné, Szekeresné
Kiss Renáta, Barnáné Sümegi Judit, Barnáné Hubert Edina,
Miklósné Őszi Erika, Lázárné Tóth Andrea, Tamás Klára,
Kollárné Lévai Mónika, Mészáros Anett, Kátainé Rácz Heléna,
Tihanyiné Szabó Eszter, Jobbágy Anita, Losó Istvánné, Belovainé

jól esik a finom farsangi ebéd

maczkó ádám a standup comedy
turai képviselője

FArsAng
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Kis Zsuzsanna, Farkas Ádámné, Németh Mária, Dusáné Szécsényi
Kinga, Dr. Pető Nikoletta, Lajtos Péterné, Pajor Gyuláné, Tusor
Judit, Kürti Ferenc, Pásztor Lívia, Tusor Erzsébet, Hazadi
Zsuzsanna, Csillag Krisztiánné, Tóthné Seres Zsuzsanna, Vidák
Pálné, Rumi Andrea, Vidák Jánosné, Pápainé Koncz Anikó, Kómár
Zoltánné, Dombóvári Edina, Kerti Katalin, Vidák Erika, Tóth Zs
Zoltánné, Tóth Anikó, Lukács Bernadett, Lakatos Gyuláné, Kuti
Istvánné, Polonkai Orsolya, Rácz Renáta, Bottyán Erika, Csollák
Attiláné, Pálinkásné Őszi Györgyi, Horváth Sándorné, Pázmándi
Csabáné, Edviné Meleg Erika, Sáráné Durnek Erika, Bangó Ernőné,
Galambosné Paládi Nikoletta, Karanedett Natália, Makádiné
Tarnóczi Éva, Dr Tóth Gabriella, Csorbáné Sima Brigitta, Rácz
Zoltánné, Széplaki Béláné, Enczi Enikő, Juhász Éva, Farkas Mária,
Farkas Zsuzsanna, az intézmény dolgozói

hAgyományos bAtyusbál
A farsangi időszak záró rendezvénye, utolsó szombatja mindig a
hagyományos batyusbál, mely a helyi amatőr népművészeti mozga-
lom egykori és mai tagjainak találkozási és szórakozási alkalma. Az
aktív csoportok műsora és a táncos mulatság mellett a szervezők
mindig nagy hangsúlyt fektetnek a mozgalom elhunyt tagjaira
történő  megemlékezésre, köztük vezetők,  a népművészet mesterei,
zenészek, szólisták, s egykori kultúros munkatársak egyaránt talál-
hatók. A gyertyagyújtás és Benke István minden elhunyt személynek
külön emlékperceket szánó videóösszeállítása elmaradhatatlan. Míg
munkakezdésem idején a bált megelőző napon még 10 sírt látogat-
tunk meg a temetőben, addig mostanra ez a szám 27 főre
növekedett. E szomorú tényből kiindulva, ettől az évtől már a tavaly
a Galga COOP-nál és a Falumúzeumban felavatott emléktábláknál
koszorúztunk, s megtiszteltek jelenlétükkel bennünket a táblán
feltüntetett személyek családtagjai, s Dr. Asztalos István nyugalma-
zott múzeumigazgató. Az októberi avatóünnepségről való távol-
maradása miatt most spontán módon a helyszínen kértük meg
Kovács Laci bácsi fiát, Gézát egy rövid beszédre, hisz joggal vetőd-
het fel bennünk a kérdés, hogy lenne-e ma még Turán élő nép-
művészet, ha az 1930-as években nem érkezik ide Kovács László, s
nem javunkra végzi értékőrző munkásságát.                            S.T.

kovács géza édesapjára
és a turai gyermekévekre
emlékezett

bAbA-mAmA klub
indul csütörtök délutánonként
a többsincs óvoda és
bölcsőde tornaszobájában.

első alkalom: 
március 18., 15 óra

érdeklődés: 
szilágyi józsefné 
06-30-638-4601
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azánk első független – gyerme ke ket,
ifjakat és felnőtt vezetőket tö mö rítő

– gyermekszervezete 1989. szep tem ber 23-án
alakult. 20 év elteltével, emlé kez ni, ünne-
pelni gyűltek össze a szövetség tagjai.
Városunkból a Galga Expedíciót – mely a
Szövetség ala pí tá sá ban aktívan részt vett –
ketten kép vi sel tük Szarvas Lászlóval. Ott
volt a Kossuth Szövetség elnöke is, aki dísz -
oklevéllel köszöntötte a jubiláló Ma -
gyarország Felfedezői Szö vetséget. Részt
vett az ünnepségen a Ma gyar Pedagógiai
Tár sa ság, a cserkészmoz galom, a honvéd
ha gyományőrzők több küldötte is, köztük
csapatával Basa László Nagy ká tá ról, aki az
ünnepség el nöke volt egyben.

A Galga-díjas Rakó József elnök a zász -
lók tisztelgő bevonulása után érté kelte az
eltelt két évtized eredményeit, felemlítette
a nevezetesebb eseményeket, s emlé kez -
tetett a szövetség legfontosabb céljaira: A
szülőföld, a haza felfedezésére neveli tag-
jait, arra törekszik, hogy a legifjabb nem ze -
dékben kialakuljon a nemzethez, a hazához
kötődés érzése, él mények, cselekedtető
programok útján. Nevelési cé l ja, hogy a

gyerekekben kia lakuljon a közösségi te vé -
kenység iránti vágy, az egymás és saját jelle -
mük formálásának igénye. 

A Szövetség a ha táron túli gye re kek, a
testvérszövetsé gek be tö mörült felfedezők
iránti szeretetre, szolidaritásra, az ál ta -
lános humanitásra, a gyengébbek, idősek
se gítésére neveli tagjait. Eszmeiségét, er -
kölcsi céljait a szövetség törvényei, eskü-
je jelöli meg.

Erdélyben, Kárpátalján, a Vajda ság ban
és Felvidéken is vannak már test vér szer -
vezeteink, csapataink. Hatá rain kon innen
és túl jelenleg 71 csapatunk mű ködik, de
egyénileg is csatlakozhat hozzánk minden
érdeklődő. 

Az Orszá gos Ifjúsági Bizottság tagjai
vezetik a sá ros pataki vezetőképző tá bo ro -
kat és számos más évközi programot is. A
szer vezet programja 7 tagozatra, vagyis 7
kü lönböző témakörre összpontosít: Ár pád
Népe, Nemes Ifjak örököse, Kossuth Re gi -
mentje, Igricek, Vándordiákok, Vár  fel de rí -
tők, Veszélyelhárítók. Min den ki a maga ér -
deklődésének megfelelő tagozat prog ram ja
szerint tevékenykedhet.

örömmel mondhatom el, hogy a mi
Galga Expedíciónk az ala pító csapatok
között volt. Az alakuláskor a turai
gyerekeken kívül galgahévízi és bagi
felfedezők is tagjai voltak a csapatnak.
Részt vettünk számtalan programban, de
vezetőink segítettek a sárospataki ké pző -
bázis és tábor építésében is. Sárospatakon
az elsők között helyezték el a mindenkori
táborozók által gyarapított „hármas ha lom -
hoz” a Galga mentéről származó rögöket.
Részt vettünk számos találkozón, jártunk a
várfel de rí tők kel Drégely pa lán kon, Bol -
dog  kő vár alján, Sümegen, de önálló vár -
túrát szer veztünk Sirokra és a szlovákiai
Fülekre is. Itt az esett meg velünk, hogy
valami felújítási munkák miatt a várat
zárva találtuk. A közelben lakodalom volt,
ott érdeklődtünk, hogy mégis miképp le -
het ne bejutni, ha már olyan messziről ide -
zarán dokoltunk. Nosza, jött a segítség: lét -
rákat kerítettek, mi, mint egykor az os trom -
lók, azon felmászva jutottunk be a vár ba.
Az egyik legemlékeze te  sebb a ve rec kei-
hágói emléktúra volt, ahol kopjafát állítot-
tunk és megújítottuk szövetségi es künket,
amiből a fenti idézet van.

Rakó József megemlékezett a Galga
Expedíció több évtizedes munkájáról is. A
közel 3 órás program során az ország számos
pontjáról és a határokon túlról is érkezettek
felelevenítették a két évtized legszebb em lé -
keit és hitet tettek, tovább munkálkodnak a
Szövetség céljainak érde kében.

Takács Pál

A gAlgA exPedíció hírei

„őseim orszáGot szereztek nekem,
én szülőfÖldemet teszem Hazámmá.”

20 éves a Magyarország
Felfedezői Szövetség

január 14-én, 85 éves korában halt meg püspökhatvan országosan
ismert néprajzkutatója, akinek táncait az egykor országos hírű turai
népiegyüttes is ropta. 

1925-ben született. 16 éves korában a helyi plébános úr elküldte
érdre egy három hónapos tanfolyamra. mint később kiderült ekkor a
kalot (katolikus legényegylet) népfőiskolájára került. ott foglalkozott
irodalommal, történelemmel, hagyományápolással, színjátszással, és
néptánccal is. a táncoktatója molnár istván volt. amikor felfigyelt rá,
éppen egy 120 versenyzős táncversenyen nyerte el az első helyezést. 

a háború után már önálló püspökhatvani csoporttal, a „re gő -
sök kel” lépett fel a vármegyeház udvarán. a Honvéd együttes
szólótáncosa, a népművelési intézet táncművészeti előadója lett.
közben a magyarországi szlovák szövetség egyik vezetőjévé
választották. évekig volt a helyi kultúrotthon igazgatója, megyei
tánc referens. barátságot tartott a vidék népművelőivel, köztük
kovács lászlóval, sára ferenccel. számos rendezvény szervezője,
aktív résztvevője volt.

1986-tól volt nyugdíjas, de tovább dolgozott:
könyveket írt falujáról, a Galga vidéke népének életéről.
kiadta meséiket, leírta szokásaikat, dalaikat, gyermekko-
ra élményeit. 

elsők között, 1998-ban kapott Galga-díjat, amire
nagyon büszke volt. sára ferenc egy évvel későbbi
díjátadóján, amikor az furulyázni kezdett, táncra
perdült, s a Galga menti zenére ropott tánca élettel
volt teli, mint ifjú korában.

Így vallott a szeretett tájról 2007-ben egy folyóiratban: „a Galga
azonban számomra ennél is többet jelent. annak a tájnak a jelképét,
amelybe beleszülettem, a nagyvilágnak azt a részét, amelyben otthon
érzem magam. … a Galgán alig volt annyi víz, amennyi a libáink
itatásához kellett. kis libapásztorok, a Galgán gátat építettünk, ahol
akkora víz gyűlt össze, hogy fürödhettünk benne. Voltak esős évjára-
tok is. olyankor a Galga kilépett a medréből, és elöntötte a falunk alsó
részét. templomunkban és iskolánkban derékig ért a víz.

mit mondhatnék a Galga menti falvak közös kultúrájáról,
melynek felső részén többségben szlovákok, alsó részén többségben
magyarok laknak? egy-egy ünnepen a püspökhatvani, galgagyörki
lányok szlovákul, a hévíziek, mácsaik magyarul énekeltek. a szöve -
gek nagyon hasonlóak mindkét nyelven, dallamaik azonban eltérőek
és csodálatosak. egyik szebb, mint a másik.

mit mondhatnék a Galga menti emberekről, ismerőseimről, a
barátaimról, azokról, akik még élnek, s akik már nem élnek? kiváló

emberek voltak. Volt köztük traktoros, agronómus, író,
muzeológus, népművelő, tanár, és még sorolhatnám. az
eltávozottak közül hadd nevezzem nevükön dudás juli
nénit, a népművészt, a naiv festőt, a falum, Galgamácsa
című könyv szerzőjét, és a turai kovács lászlót, aki az
ország első kossuth-díjas népművelője volt. Valamennyien
itt élnek bennem kitörölhetetlenül.” 
barátai, tisztelői január 22- én kisérték utolsó útjára. emlékét
szűkebb szülőföldje, a Galga mente örökké megőrzi.

T. P.

H

elhunyt A gAlgA-díjAs táncos és néPrAjzos: LAMI ISTVÁN
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z egész gyomor-bélrendszer elsőd le ges funkciója a szervezet
ellátása táp anyagokkal és folyadékkal, majd pedig az emészt -

hetetlen, mérgező salakanyagok kiürítése a szervezetből. Az étel a
gyomorban és a vékonybélben (kolbászbélszerű) emésztődik, majd
a vastagbélbe (hurkabélszerű) jutva annak nyálkahártyáján ke res z -
tül felszívódik és építi a szervezetet. Az emésztetlen salakanyagok,
székletként a végbélen át hagyják el a testet.

A saját védekező rendszerünknek is szinte a 70%-a az egész sé -
ges bélműködésen alapszik. Ha minden jól működik, nem is kell
fi  gyelmet szentelni rá. Megbetegedéseinek oka helytelen táp lál ko -
zási és életviteli szokásokban keresendők. Az állati zsírokban túl-
zottan gazdag és a növényi rostokban túlzottan szegény étkezés a
ba jok fő okozója. A ZSÍROK fokozottan termelnek egyfajta
epesavat, amiből a bélbaktériumok hatására rákkeltő
anyagok képződhetnek. A NöVÉNyI ROSTOK
lazítják a székletet, egyensúlyban tartják a
vércukrot, csökkentik a koleszterin szintet,
és nem utolsó sorban gyorsítják a bélsár,
bélen való áthaladását. Természetesen
a bennük lévő hasznos ásványi sók,
vitaminok sem elhanyagolhatóak.

Mi átlagemberek sok mindenre
következtethetünk, ha odafigyelünk
saját szokásainkra, vagy abban be kö -
vet kező esetleges változásokra. Ve -
gyük először a „NAGyDOLGOT”.
Mindennapjaink része, beszélni még -
sem merünk róla! Mikor, hányszor,
mennyi és milyen a normális? Tág ha -
tárok között mozog, kinek-kinek egyé ni -
sége és táplálkozási szokásai között mi a meg -
 szokott, mi a természetes. DE HA MA GUNK -
 HOZ KÉPEST szokatlanná válik a székletünk, kezd-
jünk gyanakodni, forduljunk orvoshoz!
•  Ha a széklet minősége megváltozik, szorulás, hasmenés vagy a

kettő felváltva jelentkezik.
•  Vér vagy nyálka jelenik meg a székletben.
•  Állandó hasi görcsökkel küszködünk, ez jelentheti azt, hogy a

bél nem tud kiürülni teljesen.
•  Étvágytalanság vagy indokolatlan fogyás gyötör minket
•  Ha a hasban kitapintható duzzanatot észlelünk.
•  Ha székletünk a szokásosnál vékonyabbá válik, az jelentheti a

bél belső üregének esetleges beszűkülését.
Az orvos kizárja a betegség okát, esetleg széklettenyésztést is

végezhet, vagy diétát ír elő, és a probléma, megoldódik. Vagy to -
vábbi halaszthatatlan, de még időben elvégzendő vizsgálatokat ír
elő. Ha a hasmenést netán magas láz is kíséri, a kiszáradás elke rü -
lé se ellen, kórházi folyadékpótlás válik indokolttá.

Nem kell azonnal kétségbe esni, ha a székletben vér található,
lehet ez korunk NÉPBETEGSÉGE – AZ ARANyÉR. Ez a végbél-
ben lévő érpárnák megnagyobbodása és kitüremkedése, melyek
ezután megrepednek. Előidézője elsődlegesen az erőlködős ke -
mény széklet, állandó ülőmunka, megerőltetés (pl. szülés után is
gyakori) stb.

Megelőzéséhez legfontosabb a kellemes állagú széklet biz-
tosítása. Ez hogyan is érhető el?
•  Rostban gazdag táplálkozás.
•  Éhgyomorra napraforgó olajba vagy olíva olajba kevés citrom-

levet önteni, hogy jobb íze legyen és 1-2 kanállal meginni. Ez
beolajozza a bélfalat és kicsusszan a széklet.

•  Vegyünk étkezési korpatablettát, és fogyasszuk előírás szerint,
igyunk mellé sok szénsavmentes folyadékot vagy tiszta vizet.

•  Aszalt szilva vízben áztatva, levével együtt fogyasztva. (A szilva
bármilyen formában a legjobb hashajtó.)

•  12 órán át főzött szilvalekvár éhgyomorra.
•  Nyers sárgarépa reszelve, igazi citromlével és mézzel ízesítve.
• Gyümölcsök nyersen (kivéve az aprómagvasok: málna, eper,

sző    lő, banán, zöldségek közül pl. paradicsom, mert ezek mind
hasfogók).
Az aranyér megelőzéséhez fontos még a végbélhigiénia. Min -

den székelés után, zuhannyal szappannal tisztálkodjunk. Kü lö -
nösen fontos ez ha vérző a végbél! A seben keresztül távozó bélsár

elfertőzheti, elrákosíthatja a végbelet és ennek nagyon rossz
következménye lehet. Forduljunk orvoshoz, aki

megfelelő kezelést javasol. Kamillás ülőfürdő,
kenőcsök, és kúpok általában segítenek. Ha

nem gyógyul az aranyér, a megfelelő
időben elvégzett lézeres műtéttel zárják

az ereket, a vérzés megszűnik, a prob-
léma megoldódik.
TöBB FIGyELMET KÍVÁN A TEST
BELSEJÉBEN LÉVŐ BE LEINK ÁL -
LA POTFELMÉRÉSE, ezek súlyos
be  tegségeinek megelőzése érdeké -
ben. A bélbajok 10-15 évig semmi-
lyen panaszt nem produkálnak, jóin-

dulatú bélpolipok formájában szinte
mindenkiben megtalálhatóak. Ezek a

polipok a bélfalból a bélüregbe nyúló
képződmények. Jelenlétük csak bél tük rö -

zéssel (csőszerű eszköz fényforrással és
kamerával ellátva, mellyel az orvos a bélrend -

szer belső falát vizsgálja) állapítható meg. Ez ma már
nagyon emberi módon, altatásban is elvégezhető vizsgálat.

Tömegszűréssé kellene tenni a bélvizsgálatot, mint a nőgyó-
gyászati vizsgálatot, és így megelőzhető lenne a világon második
helyen legtöbb halált okozó rákfajta a bélrák. A bélrák gyakorisá-
ga hazánkban is folyamatosan emelkedik. Kis odafigyeléssel, kis
változtatással, óriási eredmények születhetnek, szinte 100%-os
gyógyulás érhető el.

VÁLTOZTASSUNK ÉTRENDÜNKöN, hogy ezeket a beteg -
sé geket megelőzzük.
•  Csökkentsük a sütéshez használt zsírok mennyiségét.
•  Térjünk át a növényi olajokkal való sütésre (olíva, tökmagolaj stb.).
• Pároljunk, grillezzünk, kuktában, cserépedényben főzzünk

inkább.
•  Amit lehet, nyersen fogyasszunk, együnk több zöldfőzeléket
•  Amiből lehet, barnát fogyasszunk (pl. kenyér, rizs, cukor stb.)

Nincs csalhatatlan módszer és eszköz, e rejtett és intim betegség el -
ke rülésére, de mindenki maga is sokat tehet azért, hogy csök kent -
se a kialakulás kockázatát. Kívánom, hogy sikerüljön mindenkinek!

lendvai Mártonné

lelki egészségmegőrzés

BELEINK EGÉSZSÉGE
szemérmesen – eGy sokakat érintő, de HalasztHatatlan témáról:

A

A testi-lelki egészségklub 
könyvtári beszélgetései 

2010. április 1-től szünetelnek.



Sajnos a helyhiány sokszor
ki szorít egy-egy lapszámból
érdekes témákat. Így történ-

hetett, hogy a múlt év tavaszán megkezdett
rovatunkkal csak most tudunk ismét jelen-
tkezni, s ugyanezen okból már csak az idei
terméssel foglakozunk.

2010. január 6. Helyi Téma: Női ve ze -
téssel 7 éve az NB III-ban a turai focicsapat

A futballt többnyire férfias sportnak
tartják, habár vannak női focisták is. Na
de, hogy nő legyen  egy sportklub elnöke?
Ráadásul sikeres is? Ki hallott már ilyet!
Pedig létezik, Horák Mária „Marcsi” 1995
óta ügyvezetője a Turai Városi Sport
Klubnak – olvashatjuk BE írásának fel ve ze -
tő jében. Majd Marcsi nyilatkozatában
rávilágít, hogy az 1995-ben csak helyi játé -
ko sokkal gyengén szereplő csapat I. osztá-
lyú tagsága került veszélybe. Így a veze tő -
sé g belátta, hogy a kizárólag turaiakból álló
játék kevés a bennmaradáshoz. „A veze tő -
ség tagjai bíztak a női megérzésben… Azó -
ta is minden bajnokságban dobogós helyen
végeztek. Sokat köszönhetnek Tura város
vezetésének a többmilliós támogatásért, és
egy turai származású vállalkozónak, Lévai
Ferencnek” – írja a cikk. 

2010. január 29. Magyar Nemzet: De
szépen szól a cimbalom – Unger Balázsék
lemezfelvétele

Négy év és több mint kétszáz fellépés
után Unger Balázsékat újabb állomásra rep -

 teti a transzbalkán expressz – írja fel veze -
tőjében Klementisz. A cikkből megtud hat -
juk, hogy a 2008-as Fringe Fesztivál győz -
te se volt a Cimbaliband és a Capriccio ne -
vű, klasszikus zenét játszó kamarazenekar.
Először csak a kísérlet kedvéért dolgoztak
át klasszikus hangszerelésre néhány balkáni
számot, majd később közös koncertek, a
Budapesti Tavaszi Fesztivál, majd a Fonó
élő lemezfelvétele következett. (A cikk a le -
mez felvétel napján jelent meg.) „Ungerék
érezhetően olyan gyűjtőszenvedéllyel ku -
tat nak a különböző népek zenéjében,
ahogy megszállott kincskereső a nagy vá -
rosi bolhapiacon … A Cimbalibandet leg -
később a második lemez óta kórusban di -
csé ri a kritika, Unger Balázst nemes egy sze -
rűséggel a cimbalom Chuck Berry jé nek il -
lik becézni”. A lemez megjelenését az idei
ta vasz táncháztalálkozójára várják.

2010. február 19. Szabad Föld: Éksz-
erdoboz öt csillaggal

„Régóta üresen áll az ország egyik leg -
szebb építménye, a turai Schossberger kas -
tély” – ezt sajnos már sokszor olvashattuk
a sajtóban, s valóban szomorú igaz ság ként
könyvelhetők el Borzák Tibor sorai. Vi -
szont az első bekezdés utolsó mondatát,
mi szerint „A jelenlegi tulajdonosok luxus -
szállóvá kívánják alakítani.” – kijelentésben
nemcsak a célt, hanem már a tulajdonlást is
kételyekkel fogadjuk itt Turán. „De addig
sem maradnak kihasználatlanul a pompás

termek és helyiségek, mivel a tulajdonosok
harmincegy év után levették a la katot a
főbejáratról, és kinyitották a látoga tók
előtt” – s ez lehetőséget ad kirándulóknak,
egy-egy kiállításnak, s gyakran filmforgatá-
soknak. Reméljük a későbbiekben már
újabb és főként jobb hírt olvashatunk a
turai kastély kapcsán.

2010. március 3. Magyar Nemzet: Tö -
me ges falopás fényes nappal – Ipari mé re -
tűvé vált a megélhetési bűnözés Turán

Borsodi Attila újságíró munkatársaival
személyesen volt tanúja annak, hogy a he -
lyi cigányság egy része a Zsámboki út mel-
letti erdőből lopja a fát, s amint írja „a
tulaj donosok pedig tehetetlenek a fatolva-
jokkal szemben”. Ennek eredményeként
„több hektár szinte teljesen letarolt terület
áll a közelmúltban még sűrű erdő helyén”.
Valahol teljesen újra kell telepíteni az
erdőt, de ki tudja az is meddig lesz bizton-
ságban. Szendrei Ferenc polgármester nyi-
latkozatából azonban megtudjuk, hogy a
helyzetet „nem lehet annyival elintézni,
hogy elvetemült bűnözők lopják a fát. Az
állam az utóbbi években több millió em -
ber ről elfelejtett gondoskodni. óriási tö -
megek kerültek ki a munka világából” „A
rendőrség előtt természetesen ismertek a
turai falopások. … Több gyanúsított van az
ügyekben, a rendőrök kisteherautókat és egy
motorosfűrészt is lefoglaltak” – zárul a cikk.

T.P. és S.T.
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sAjtóFigyelő

turA A Világhálón

ebben A hónAPbAn A www.kitez.hu
honlAPon teszünk villámlátogatást és egy
korábbira pedig visszatekintünk. a weblap
minden képpen kitűnik igé nyes ki vi te le zé -
sében, jóllehet in formá ciókban nem túl gaz -
dag, de ez érthető, mivel maga a honlap „a
mártírok vére” című cd megjelené sé hez
készült . menürendszere egyszerű, világos,
bár ma gá ról a ka szap istván emlék -
zenekarról szinte semmit nem lehet meg-
tudni; a kitez menüpont alatt jelenleg még
nem található semmi. egy lemezbemutató
honlapon természetesen elengedhetetlen a
zenelejátszó alkal mazás; a cd menüpont alatt ízelítőt kap ha -
tunk az al bum összes dalából. itt csak egyetlen probléma van,
hogy a zenelejátszónak egy nem regisztrált verziója ke rült fel,

ami miatt néhány másodpercet várni kell,
míg elindítható a zene. a már tí rokról (akik
emlékére az album készült) és sorsukról
is kaphatunk rövid összefog la lókat  ugyan -
azon szövegek által, amik az albumhoz
mellékelt füzetben vannak, de ez jól is van
így. figyelmükbe ajánljuk az Önkéntes
tűzoltó egyesület megújult, de felépítését
te kintve korábbihoz hasonló honlapját
(http://turaote.atw.hu/), mely ezzel a szö -
veggel üdvöz li a böngészőket: „a megújult
oldalunk nem csak új külsőt kapott,
hanem tartalmi változást is, ami folyama -

to san bővülni fog, többek között kerülnek fel: videók, cikkek,
beszámolók az Öte életéről, ezért érdemes mindig visszaláto-
gatni, az oldalra!”                                                     Köles Tamás

www.kitez.Hu

Mióta szerkesztőségi tagunk, Szénási József
az m1 Nappali c. műsorának munkatársa lett,
több alkalommal megörvendeztette a turai a -
kat településünk érdekességeinek, hí ressé ge -
inek bemutatásával. Ez a szándéka töretlen az
idei évben is. 2010. február 4-én a Cim ba li -
band legnépszerűbb dalai szólaltak meg a stú -
dióban. Február 8-án farsangi fánkot sütött és
kóstoltatott a lakásán Dózsáné Varga Manci
néni és ugyanott a farsangi szokásokról me -

sélt Lukács Józsefné Panni néni. Legközelebb
már cius 15-én a Hevesy Általános Iskola
ünnepi előkészületeiről és a turai csatáról
láthatunk összeállítást. Az interneten a
http://videotar.mtv.hu honlapon meg te kint -
he tők a korábbi adások, ha a „Kategória”
osz lopban a „Nappali” szót, a „Kapcsolódó

vi deók” között pedig a megfelelő dátumot
választjuk ki. Ugyancsak a Cimbaliband volt a
ven dége 2010. március 6-án a Duna Tv nem-
rég indult EtnoKlub c. stúdióműsorának. Ha
a http://www.dunatv.hu/musor/videotar hon-
lapon a „Téma rendezés” címszó alatt ki vá -
laszt juk a „Műsorok” linket, akkor a legör dü lő
menüből kijelölhetjük az „ETNOKLUB” cím -
szót és a megfelelő dátumot. Jó böngészést!                

S.T.

turAiAk A teleVízióbAn
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Március első hétvégéjén elkezdődött a 2009/2010. évi
labdarúgó bajnokságok tavaszi szezonja. Március 31-én
bekapcsolódik csapatunk a Pest megyei Kupa küz del meibe

is. Első kupaellenfelünk az Aszód FC csapata lesz. A felnőtt csapattal
egyidőben rajtol az NB.III. U-16 és U-19. bajnokság, va lamint meg -
kezdi szereplését  a Pest megyei I/B. osztályban sze rep lő U-19. csapat
is. Véglegessé vált a Winner-Sport NB.III. Mát ra cso portban szereplő
felnőtt csapatunk kerete. Távozók: Aranyos Márk, Varga Ádám (Ba -
las sagyarmat), Bugyi Szabolcs (Dány), Román Viktor (Gyál)

Foci: turA biotech usA hírei

döntetlen
dömPing

1.   Tóth Máté 0,5:0,5
2.   Virganc Roland 0,5:0,5
3.   Kuthi Balázs 0,5:0,5
4.   Tóth Dániel 0,5:0,5
5.   Pásztor Zoltán 0,5:0,5
6.   Pásztor Ákos 0,5:0,5
7.   Bényi András 1:0
8.   Kronovetter M. 0,5:0.5
9.   Kókai Péter 1:0
10. László Béla 1:0

galgavidék – Alag  6,5:3,5

A találkozót a hetedik, kilencedik és tizedik
táblán nyertük meg, Bényi András, Kókai
Péter és László Béla jóvoltából. Béla bácsi
világossal pár lépéses lerohanás-szerű győ -
zel met aratott „fantom” ellenfelével szem-
ben. Péter viszont sötéttel tudott nyerni egy
nyílt megnyitást követő erőteljes játékkal.
Ugyanis az alapsori tisztjeinek gyors kifej -
lesz tése, majd a félig nyílt „d” vonal birtok-
lása után gyalogot nyert a királyszárnyon,

majd két lépéssel ezután tisztet is. Bár az
ellenfél még makacs ellenállást tanúsított,
az anyagi előnyünk érvényesítése nem je -
len tett gondot Péternek. Bényi András szin-
tén nyílt megnyitást játszott sötéttel, ahol az
ellenfél túl korai királyszárnyi gyalogro-
hamát egy remek centrális akcióval („d5”
ellenlökéssel) keresztezte. Ezután bástyát
adott két könnyűtisztért, majd kölcsönös
ve zérkirohanás következett, s a mozgalmas
adok-kapok játékban – szinte szikrázott a
tábla – Andris „hidegvérű” védekezésére is
szükség volt. Ugyanis mindkét király mat-
ton állt. Az ellenfél tulajdonképp egy el te re -
lő bástyaáldozattal igyekezett megszerezni a
győzelmet. Andris azonban finoman elhe-
lyezett egy „időzített bombát” az „f” gyalog
elindulásával.  S minthogy a gyönyörű „sor -
nyi tó” gyaloglépést az ellenfél simán el néz -
te, robbant a bomba a 23. lépésben, amint
Andris vezére mattolt a „b4” mezőn. Esz té -
tikailag is szép játszma volt! Gratulálunk! A
többi táblán végig remiztünk, jószerint
„felülről”, s ha erőltettük volna a játékot,
lehetett volna akár 8:2 arányú győzelem is
a vége. Srácaink kissé engedékenyek voltak.
Meg kell említenem Pásztor Zoltán sportsze -
rű magatartását, hiszen ellenfelének mobil-

telefonja megszólalt, ami a FIDE-szabályok
értelmében egyértelmű játszmavesztést von
maga után. Zolinak beírhattuk volna a tel-
jes pontot minden további játék nélkül,
ráadásul jóval előnyösebben jött ki a meg-
nyitásból, ugyanis túljátszotta sokkal idő -
sebb, felnőtt, „rutinos” ellenfelét. A rög tön -
zött „gyorsértekezleten” az ellenfél azzal
vé dekezett, hogy nagyon fontos családi
tele font várt, és emiatt nem kapcsolta ki
mo bilját, holott ez mindenki számára kö -
telező az óraindításokat megelőzően. E
sorok írójának (mint csapatvezetőnek)
békés indítványa volt a döntetlen eredmény
beírása.  Mindenesetre Zoli elfogadta a szá -
má ra kedvezőtlenebb eredményt, vagyis
alighanem fél pontot kidobtunk az ab la -
kon. Remélhetőleg visszakapjuk majd min-
dezt egy másik szituációban, már ahogy az
rendszerint a jó szándékú emberek körében
szokott történni. Legalábbis hiszünk ebben!

Pillanatnyilag tartjuk még harmadik
helyünket a tabellán, ám a következő mecc-
set Biatorbágy ellen játsszuk idegenben. Mi
tagadás, nem lesz számunkra „habkönnyű”
forduló a hetedik!

tóthmáté

sAkk

Fitt roland
1991
Pécsi mFc
sport kft.

balló harold
1990 
Vasas Futball
klub kft.

sáth zoltán
1989
Vasas Futball
klub kft.

bozóki dániel
1990
új lombard
labdarúgó kft.

érkezők:   

nb. iii. utánpótlás sorsolás
u-19 u-16

2010. 03. 06 10:00 12:00 tura-eger
2010. 04. 06 11:00 13:00 halasztva
2010. 03. 14 11:00 13:00 maglód-tura
2010. 03. 27 11:00 13:00 putnok-tura
2010. 04. 03 11:00 13:00 Gyöngyös-tura
2010. 04. 10 9:00 11:00 tura-rafc
2010. 04. 17 11:00 13:00 püspökladány-tura
2010. 04. 24 10:00 12:00 tura-bse palóc farkasok
2010. 05. 01 10:00 12:00 jászberény-tura
2010. 05. 08 10:00 12:00 tura-dunakeszi
2010. 05. 15 10:00 12:00 tura-ózd
2010. 05. 22 11:00 13:00 balmazújváros-tura
2010. 05. 29 9:00 11:00 tura-Heves

Pest megyei i./b.  u-19.
2010. 03. 07 12:30 pécel-tura
2010. 03. 14 11:30 tura-solymár
2010. 03. 21 13:00 dány-tura
2010. 03. 28 12:00 tura-Verőce
2010. 04. 04 13:30 aszód-tura
2010. 04. 17 14:00 tura-pomáz
2010. 04. 25 14:00 pilisszentiván-tura
2010. 05. 02 13:30 turaisaszeg
2010. 05. 09 14:30 piliscsaba-tura
2010. 05. 16 14:00 tura-mogyoród
2010. 05. 23 15:00 kisnémedi-tura
2010. 05. 29 14:00 tura-dunakeszi
2010. 06. 06 15:00 dunabogdány-tura
2010. 06. 13 14:00 tura-perbál

2010. 03. 06. 14:30 EGRI FUTBALL CLUB KFT.- TURA-BIOTECH USA
2010. 03. 14. 14:30 TURA-BIOTECH USA-MAGLÓDI TC
2010. 03. 21. 15:00 FTC ZRT.- TURA-BIOTECH USA
2010. 03. 28. 15:00 TURA-BIOTECH USA- PUTNOK VSE
2010. 04. 10. 15:30 RAFC- TURA-BIOTECH USA
2010. 04. 18. 16:00 TURA-BIOTECH USA- PÜSPÖKLADÁNYI LE
2010. 04. 24. 16:00 BALASSAGYARMATI VSE-TURA-BIOTECH USA
2010. 05. 02. 16:30 TURA-BIOTECH USA- JÁSZ SPORT FC KFT.
2010. 05. 08. 16:30 DUNAKESZI VASUTAS- TURA-BIOTECH USA
2010. 05. 15. 16:30 ÓZD FC- TURA-BIOTECH USA
2010. 05. 23. 17:00 TURA-BIOTECH USA- BALMAZÚJVÁROSI FC
2010. 05. 30. 17:00 GYÖNGYÖS AK- DUNAKESZI VASUTAS
2010. 06. 05. 17:00 TURA-BIOTECH USA- GYÖNGYÖS AK

nb.iii sorsolása

(kölcsönbe)

Horák Mária
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Városunkban sokan nem is tudják, hogy volt
egyszer a Galga folyón egy „Zúgó-híd”. A
helye még megvan, ahogy megyünk az
Alsórét felé vezető úton, a szennyvíztisztító-
val szemben vezető dűlőúton odaérkezünk a
Galgához, ott volt egy vasvázas, öt méter
széles átjáró híd. Ez előtt vasszerkezetű,
padlókkal kiegészített vízfelfogó készítmény.
Három méter magas, ami felfogta a vizet, a
réseken átszökő víz adta a zúgó vízhangot,
ezért nevezték el a készítményt Zúgó-hídnak,
amely felfogásával táplálta vízzel az öt halas-
tavat kb. huszonöt hektár térségben.

Tisztelt városlakóink, ez a készítmény
1945-ben megszűnt, sajnos a Rákosi rezsim,
a Kádár rezsim és a rendszerváltás sem
törődött vele. Vegyünk példát a dányi, a
szent lászlói, a hévízi tavakról, amit csak egy
kis erecske táplál és mégis hasznosítják. A
turai tavakból ha csak egyet hasznosítanánk,
az 1. tavat, háromszáz stéget lehetne kialakí-
tani, horgászparadicsommá lehetne tenni.
Az idős nyugdíjasoknak, fiataloknak lenne
szórakozási lehetőség. A halastavak őrzője
Gyurcsik János és Nagy Jani bácsi volt, akik
kaptak családi házat is. Az utolsó halászok
a szovjet katonák voltak, akik kézi gránát-
tal halásztak. Tisztelt polgáraink, képviselő
urak, vállalkozó urak, itt van az alkalom!
Nyu gati tőkével sok embernek adnának
szórakozási lehetőséget. Szép sport a va dá -
szat is, de az csak húsz-harminc ember nek
ad szórakozási lehetőséget. Ne hagyjuk azt
a sok vizet kihasználatlanul elfolyni. Mező -
gaz daságunk is nagyon tudná hasz nosítani.
Mi, alsókerti gyerekek huszonöten, odajár-
tunk szé nát gyűjteni, répát egyelni. Para di -
csom kert volt a báró családnak. Ellátta az
egész falut, a környéket sőt, még külföldre is
sok hal jutott. Kedves város lakóink, fogjuk
meg az alkalmat és hasz nosítsuk a Galga
vizét, mert más különben, Galga vize folyik
csendesen…

Egy 85 éves nyugdíjas, Tóth József Berci

Mi is örömmel játszadoztunk el a gondolat-
tal, hogy de jó lenne, ha ez Turán valóra vál -
na. Az esetleges első lépés megtétele azonban
a tulajdonosok szándékától és anyagi lehe tő -
sé geitől függ, ugyanis az említett egykori ha -
las tavak területei ma magántulajdonban van -
 nak, melyről az önkormányzat illetékesei in -
formálták lapunkat. Reméljük, az érintettek
is olvassák e sorokat, s talán megmozgatja
fan táziájukat nosztalgiázó levele, melyet B.
Nagy Helga főépítész asszonynak is megmu-
tattunk. Ő is egyetértett azzal, hogy jó lenne
újra létrehozni a régi halastavakat, melyet a
te lepülésrendezési eszközök módosításához

már fel is vetett. Megköszönve a hely tör té -
neti szempontból is érdekes levelet, jó
egészséget kívánunk!

A Szerkesztőség

A Centrál-Kövi-Sec Kft. vezetősége meg le pet -
ten értesült róla, hogy 2010. január 13-án az
Ügyrendi Bizottság és a Tura Biz ton ságáért
2002 Polgárőr Egyesület rendkívüli ülést tar-
tott Tura város közbiztonságával kapcsolatos
témában. Szomorúan konstatáltuk, hogy a 8
éve városunkban, (és még 27 településen) a
köz,-és vagyonbiztonságon dol gozó Cég ve -
zetői nem kaptak meghívást a fent említett
összejövetelre. Megítélésünk szerint kitűnő
al kalom lett volna e találkozó a közös te rü le -
ten szerzett tapasztalatok egymással történő
megosz tá sá ra, és az egyébként kialakult jó
kapcsolat további erősítésére.

Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a kétség
kívül hatékony térfigyelő kamerák telepítése
több éve napirenden van minden közbiztonsá-
got érintő fórumon, ám annak az önkor-
mányzatokra nehezedő magas költsége és a
mai napig nem megnyugtató jogi háttere miatt
várat magára. Ezzel szemben egy lakás riasz -
tóberendezésének 24 órás figyelése ele nyésző
költség, viszont hatékonysága nem vitatható.

Lásd a rendőrségi hírek cím alatt talál-
ható cikket, mely a valóságnak megfelelően a
következőképpen történt: 

2010. január 29-én 23.37 perckor a
Thö köly úton lakó szerződött partnerünktől
pánikriasztás érkezett. A helyszínre érkező
járőröknek elmondta, hogy idegen gk.-t
látott az utcában, ill. intenzív kutyaugatás
hallatszik a környező házaktól.

A járőrök a környéket átvizsgálva fel fe -
dezték az említett gk-t, majd a hóban jól lát -
ha tó lábnyomokat követve jutottak a
Kossuth L. utcai házak közelébe. Ekkor tele-
fonon tájékoztatták a szolgálatban lévő pol-
gárőröket, akik a Kossuth L. utcát vonták
ellenőrzésük alá. A Biztonsági Szolgálat tagjai
rövidesen szembe találkoztak az akkor már
távozni szándékozó két fehér overallba öl tö -
zött személlyel, melyek közül az egyiket sike -
rült feltartóztatni és a rendőrség kiér ke zé séig
a helyszínen tartani. A rendőrség az elfogott
személyt előállította, akiről később ki de rült,
hogy társával betört egy egyedül élő idős
hölgy höz, akit a fürdőszobába zártak, majd
lakását – értékek után kutatva – feldúlták.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a szóban
forgó szerződött partner (akitől a riasztást
kaptuk) távfelügyeleti díja 4.800 Ft/hó.

Elgondolkodtató…
Cégünk ily módon tud segítséget nyúj-

tani a vagyon megőrzésének érdekében!
Amennyiben lehetőség nyílik rá, egy későbbi

számban szívesen adnánk egy rövid betekin-
tést a szolgáltatásunk lényegéről, hogy minél
szélesebb körben ismert legyen tevé keny -
ségünk. Tapasztalatunk szerint ma még nem
mindenkinek érthető a TÁVFELÜGyELET
kifejezés.

A szíves együttműködést megköszönve.
Tisztelettel: Centrál-Kövi-Security Kft.

Vezetősége
Kelt: Tura, 2010-02-16

Ahogy a levelet megelőző telefonos beszél-
getésben is jeleztük, a rendőrségi híreket átvett
anyagként, változatlan formában használtuk,
mely nem tartalmazta a riasztás tényét, így
köszönjük, hogy ezt az ügy szempontjából
meghatározó részletet közzétettétek.

Fenti levél továbbításával tájékoztattuk
az önkormányzat ill. az Ügyrendi Bizottság
illetékeseit a közbiztonsági témában zajló
további fórumokon való, az együttműködés
elmélyítését magában rejtő részvételi
szándékotokról.

A turai polgárok biztonsága érdekében,
szívesen adunk részletesebb tájékoztatást
valamelyik lapszámunkban a Central-Kövi-
Sec Kft. szolgáltatásáról. További ered-
ményes munkát kívánunk!

Tisztelettel:
A Szerkesztőség

Szeretném megosztani a csatolt mellékletben
cukorbetegségemmel kapcsolatos 10-éves
tapasztalataimat azokkal, akik érintettek. Ha
lehet, kérném névvel és címmel megjelentet-
ni a Turai Hírlapban.

Üdvözlettel: Sima lászlóné Ilonka
Tura, Vasút utca 93.

www.hibiszkuszvirag.freeweb.hu
ezt a weblapot pedig ajánlom mindenkinek
megtekinteni mely  gyönyörű virágokról ké -
szült a kertemben.

10 éve vagyok cukorbeteg, azóta pár dolgot
kipróbáltam. A vércukor eredményeim nem
rosszabbodtak, inkább egyre jobbak. Ezért
szeretném megosztani tapasztalataimat
azokkal, akik erre rászorulnak.

Első helyre tenném a stressz kerülését, és
a lelki békét. Fontos pozitívan gondolkodni,
mindenben csak a jót lássuk meg, szeretettel
vegyük körbe magunkat, meg sok-sok virág-
gal, míg ezeket gondozzuk, fele bajunkat
elfelejtjük. A lelki világunk, ha rendben van,
könnyebben vesszük az akadályokat, az
embereknek ez a kincs a birtokukban van,
csak helyesen kell használni. Igenis mutassuk

A turAi hírlAP PostAládájából

galga vize folyik csendesen…

tisztelt centrál-kövi-sec kft.!

tisztelt szerkesztőség!

jótanácsok cukorbetegeknek

„idősek a rablók 
célkeresztjében” c. cikkhez

tisztelt tóth úr!
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meg, hogy sikerülni fog, meg tudjuk csinálni.
Az nem megoldás, hogy nem foglalkozunk a
betegségünkkel. Ezzel nehezítjük az orvos
munkáját, nem beszélve arról, hogy saját ma -
gunknak is ártunk.  Az a cukorbeteg sok kal
előbb betegszik meg  a cukorbeteg séggel járó
szemproblémában, a vese ká rosodásban, a
vég  tagzsibbadásban, idegi problémákban, aki
nem foglalkozik magával. Inkább te gyünk
meg magunkért kétszer többet, mert más nem
fog. Tegyük meg magunkért sze retteinkért,
mert ügyesek vagyunk és meg fog juk csinálni. 

A torna nem kerülhető el annak sem, aki
úgy gondolja, mozog ő eleget. A napi rend-
szeres torna nem azonos a napi lótás-futással.
Ha mód van rá, legalább az utca végéig men-
jünk el, erőteljes lépésekkel, vagy a kert
végéig párszor oda-vissza. a helyben járás is
elég fárasztó, ha a térdünket jól felemelget -
jük, egy ideig sarkon járunk, egy ideig lábujj -
hegyen legalább 30 percig. A kényelmesek
sem ússzák meg, fotelban ülve is nagyon
hasznos jól lehet lábat lengetni, lábfejet nyúj-
togatni, karokat lengetni, törzset fordítani.
Talpunk alá tegyünk egy nyújtófa szerű botot
és azon görgessük a lábunkat. Passzív, nem
szeretek mozogni embereknek ajánlok egy
nagy hatású masszírozó készüléket, infrás,
mágneses, nem drága. (Szerk. megjegyzés:
Turán is kapható!). Naponta lehet 3-szor fél
órát használni, ízületi problémákra is jó. 

Legújabb kutatásom alkalmával bukkan-
tam a sejtszintű edzési módszerre, amit tram-
bulinon való ugrálással lehet elérni. Segít
többféle betegségben, fejfájástól a cukorbe -
teg ségig, akkor miért ne. Legfeljebb az
unokák kinevetnek és velünk ugrálnak.
Másik kedvencem saját magunk lenyug-
tatására a jógalégzés, nagyon egyszerű: be lé g -
zés, majd a kilégzést nagyon lassan csináljuk,
közben számoljunk hatig. Ezt addig ismé tel -
jük, míg nem vezet eredményhez /elalváshoz

is jó/. Ha nem sikerül megnyugodni, homeo -
pátiás nyugtatót válasszunk, az nem álmosít,
nem lehet hozzászokni, lehet mellette gép-
kocsit is vezetni. 

Térjünk rá az étkezésre. Nekem hasnyál -
mirigy műtétem volt, ebből cukorbetegség
maradt hátra. Az előírt étrendet nagyon
igyekszem betartani, mert muszáj. Napi 3 fő
étkezés és 3 kis étkezés. Ha menni kell vala-
hová, mindig bekészítem az arra az időre
való étkeket és gyógyszereket. Nem engedem
meg magamnak, hogy majd bepótolom.
Fontos a kisadagú étkezés, mert a fölöslege-
sen bevitt nagy adag szénhidrátot a vér nem
tudja magába fogadni, ami elég kellemetlen.
Mivel érdekel a saját sorsom, figyelemmel
kísérem, mit ajánlanak cukorbetegeknek az
újságok. Jótékony hatású a kaportabletta, csi -
csóka tabletta, ezeket frissen is lehet fogyasz-
tani. Áfonyalevél teának, áfo nya gyümölcs,
articsóka (ez emésztésre is jó).

Végtagzsibbadásra, fokhagyma-gala go -
nya-fagyöngy tabletta és szőlőmag kapszula a
jó. Nagyon fontos a „Diabétesz Vitamin” (ez
a neve) tartalmazza azokat a vitaminokat és
ásványi anyagokat, ami segít a szervezetnek
feldolgozni a cukorbetegségét.

Méregtelenítésre: Lábfürdőbe 1 púpo-
zott evőkanál szódabikarbóna, 1 evőkanál
tengeri só, ezt naponta megismételni.

lúgosításra: 1 liter vízbe 2 kávéskanál
szódabikarbóna és 2 evőkanál citromlé vagy
1 egész citrom, 3-szorra meginni.

Magas koleszterin-, magas triglicerid-
szint esetén: búzacsíra naponta 2-szer 1-1
púpozott evőkanál kefírbe vagy joghurtba.
Ezt egészségesek is ehetik, mert oxigénnel
látja el a vért, klorofil tartama miatt, lábzsib-
badásra is jó.

Az édesítésre javaslom a  Stívia nevű nö -
vényi eredetű tablettát, mely szárított levél és
folyékony állagú is kapható, nincs kalória és

szénhidrát tartalma. Ha valaki bővebben is
szeretne tudni valamit, szívesen elmondok
mindent.

Jó egészséget kíván: 
Sima lászlóné 

Köszönjük cukorbetegnek szóló jó tanácsait
ol vasóink nevében is, s kívánjuk minden
érintettnek, hogy az orvosi javallatok mellett
a személyes tapasztalatokon alapuló segít-
ségnyújtás is hozzájáruljon gyógyulásukhoz!
Ezúton ragadjuk meg az alkalmat, hogy
megköszönjük a TH 2009 július-augusztusi
számában közzétett töltött káposzta receptet
is. Ennek apropóján továbbra is bíztatunk
minden Kedves Olvasót  a receptküldésre!

Üdvözlettel:
A Szerkesztőség

Ezúton kérünk elnézést azon turai lakosok-
tól, akikhez a februári szám terjesztése során
felmerült problémákból adódóan jelentősen
megkésve vagy esetleg egyáltalán nem jutott
el a Turai Hírlap. 

Sajnos, mi is csak megkésve szereztünk
tudomást a gondokról az önök nagy számú
visszajelzéseinek köszönhetően. Azon fá ra -
dozunk, hogy többet ne történjen meg
hasonló eset. 

Megtisztelő elismerés volt számunkra,
hogy a turaiak keresték és hiányolták la -
punkat, melynek internetes változata a
www.tura.hu honlapon elérhető.

Üdvözlettel:
Seres Tünde

felelős szerkesztő

könyVsArok: A Városi könyVtár AjánlójA 

moldova György írói
tevékenysége során

sokat foglalkozott társadalmunk
jelenségeivel, politikával. pályáját
számos szatirikus mű és próza
színesíti, valamint igyekezett rá vi -
lágítani a rendszerváltás előtti és
az azt követő kormány mun ká já -
ra, tevékenységére. a mára tíz ré -
szes írásból  egész életét meg is -
merhet jük. 

az utolsó töltény című köny -
vének alcíme: Önéletrajzi töre dé -
kek. a „töredékek” szó tökéletesen
kifejezi az írás vázlatosságát,
melyhez ugyanúgy hozzá kell
szoknunk, mint ahhoz is, hogy idő -
ben többször is ugrál a szerző. 

a „krimi királynője -
ként” emlegetett agat -
ha christie sz üle té -
sének 120. év for du -
lóján újabb izgalmas

poi rot (aki immár 90 éve szórakoz-
tatja a krimi rajongóit) történetet
olvas ha tunk. poirot egy párizsból
croy don felé tartó repülőgépen
utazik meg lehetősen színes tár-
saságban, találunk köztük fod rászt,
régészt, arisz tokratát, fogorvost... 

az utazás mindaddig rendben
zajlik, míg a második ülésen lévő
ma dame Giselle-t holtan nem ta lál -
ják a légiutas-kísérők... poirot pedig
gyanúsítottként száll le a gépről...

kérdések és válaszok
a kutyákról. szak -

irodalmi részlegünket igyekez tük
„modernizálni” ezzel a könyvvel,
melyből ilyen és hasonló kérdésekre
kaphatunk választ: miért csatlakoz-
nak a kutyák előszeretettel a ko co -
gók hoz? miért fogadják egyes
kutyák még a betörőt is örömmel?
túl keveset alszanak-e az ásítozó
kutyák? miért szidják olyan sokat a
kutyákat? megvakulnak-e a kutyák
a csokoládétól? a kötet ezen kívül
még rengeteg kérdést tesz fel és
könnyed, érthető, olvasmányos
hang   vételben válaszolja meg őket,
valamint tréfás karikatúrákkal is
gazdagítja ismereteinket.

bartos erika számos
anna, peti és Gergő könyvecskét írt.
ezek a mesék, mivel mesékről van
szó, a szerzőnő gyermekeiről,
családjáról szólnak, á l ta luk betekin-
tést nyerhetünk egy bol dog család
mindennapjaiba. a játsszunk együtt!
kötet 16 fejezetét a szerzőnő saját
illusztrációi és fény képei díszítik, a
történeteket ő ma ga, anyai tenni va -
lói közben írja. a könyv remek olvas-
mány lehet óvo dás korú vagy kis -
iskolás gyermekeink számára, mivel
könnyen olvasható, és nagyon ked -
ves könyv ről van szó. a szülők még
ötletet is meríthetnek ahhoz, hogy
milyen mókákkal hoz ha tják össze a
családot.

moldoVA györgy:
Az utolsó töltény 
10. kötet

AgAthA christie:
halál a felhők közt

n. hoeFs, P. Führ-
mAnn: mit olvas le a 
kutya a lámpaoszlopról?

bArtos erikA:
Anna, Peti és gergő
– játsszunk együtt!

szeretettel várjuk régi és új olvasóinkat! cím: bartók béla tér 3., tel: (28)580-530. nyitva: Hétfő 13-18, kedd 9-12, 13-18, csüt. 9-12, 13-18, pén. 13-18, szo. 9-12.

tisztelt ilonka!

tisztelt olvasók!
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tóth Gábor: „én nem túrista vagyok a Galga-
mentén, hanem itt élek. köszönöm az elmúlt
12 év bizalmát. április 11-én szavazzanak
ismét a fideszre!”

mindennemű politizálástól mentes, kisvállalkozói életemet éltem és a közelgő
választásokat illetően sokat gondolkodtam azon, hogy elmenjek-e szavazni.
két megoldás létezett: 

a.) nem megyek és négy évig egy mukkot sem szólhatok, hiszen 
nem tettem le voksomat sehová sem; 

b.) elmegyek. rendben, elmegyek, mert nem tudok négy éves 
lelkiismeret-furdalással együtt élni. de kire szavazzak? létezik
olyan párt, ami megfelel az átlagpolgár elvárásainak: nincs 
mutyi, nincs korrupció, nincs saját érdekek vezette politika?

majd jött egy kedves ismerősöm, aki a kezdetektől az lmp tagja és egy baráti
beszélgetés során elkezdett mesélni a lehet más a Politiká-ról. egy olyan párt -
ról, amelyben sok különböző ember vesz részt, de közös bennük, hogy valódi
de mokráciát, igazságos, szolidáris társadalmat és egészséges környezetet
akar nak - és hajlandók is tenni érte. Van közöttük vidéki és városi, professzor
és szerelő, mérnök és bölcsész, nyakkendős és farmeres, autós és biciklis,
bagós és nemdohányzó. kormányból kiábrándult. ellenzékből kiábrándult. a ki -
áb rándultságból kiábrándult. a politikát eddig messzire elkerülő. mind azon dol -
goznak, hogy más legyen a politika. a párt mögött nem állnak gazdasági lobbik.
nem érdekcsoportokat képvisel, hanem felelős, tenni akaró állampolgárokat.
szemben a mostani pártokkal, gazdálkodásuk teljesen átlátható. ami van, azt
jórészt lelkes önkénteseiknek köszönhetik. amijük lesz, azt tisztességes úton
szeretnék megszerezni. tetszett! bevallom, már régóta gondolkodtam azon,
hogy tevékenyen részt kellene vennem a politikai élet megújításában, de
valamiért egyik párthoz sem fűlött nagyon a fogam…ugye megértik! és tudják,
hogy mi tetszett igazán? Hogy tehetek valamit azért, hogy a helyi termelők
kerüljenek előnybe és azok zöldségét, gyümölcsét ehessem! Hogy tehetek va -
la mit azért, hogy a magyar munkaerőpiac erősebb legyen! Hogy tehetek valamit
azért, hogy a kisvállalkozások megerősödjenek a multikkal szemben! Hogy
fontos legyen mindannyiunk számára a környezetünk minősége! Hogy tehetek
valamit Önért? ez már Önön múlik! kérem, ha Ön is adna egy esélyt ma gyar or -
szágnak a változásra, akkor támogasson ajánlószelvényével! 

Vendég: dr. Pesti imre 
országgyűlési képviselő

helye: tura művelődési Ház 
ideje: március 26., péntek 17ó

mindenkit szeretettel várunk.

tura Helyi szerVezet

szerintünk leHet más a politika!

kerék szilvia
pest megye 5. evk, aszód
tel.: 70/3957-062
e-mail: aszod@lehetmas.hu
Gyűjtőhely: tura, alkotmány u. 13.

koncz balázs vagyok. kartalon
szü lettem, itt a Galgamentén
vol tam gyermek és itt váltam fel-
nőtté. édesapám koncz en d re
nyug dí jas. édesanyám be recz ki
ilona iskolaigazgató, önkor-
mányzati kép viselő. nagy apám
bereczki jános nagy hatással
volt rám. tő le tanultam meg a
munka sze re tetét és meg be csü -
 lését. a mai na pig is tisz te lettel
és hálával gondolok rájuk.
keresztapám tanácsára felsze -
reltem tűz ol tónak és már több
mint nyolc éve ez a hivatásom.
nagyon fontosnak tartom az or -
szág ezen belül szűkebb hazám
a Gal gamente sorsának jobbra
for dítását. ezért indultam, mint
or szággyűlési képviselőjelölt.
azt gondolom, mindenkinek ele -
ge van a korrupt kormányból. or szá gunkat szétlopták, a népet
nyo mor ba döntötték. Új ar cok ra van szükség. ez bátorított arra,
hogy a jobbik színeiben gyö keres változásért küzdjek. ehhez
kérem az Önök bizalmát és támogatását. 

az Ön kezében van a döntés!

szAVAzzon 
koncz bAlázsrA!
szavazzon a jobbik
magyarországért 
mozgalomra!

kAmPány rendezVényünk
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kÖzéleti HaVi lap
Fe le lős ki adó: tura Vá ros Ön kor mány za ta bar tók bé la mű ve lő dé si Ház

le vél cím: bar tók bé la mű ve lő dé si Ház 2194 tura, bar tók tér 3.
telefon: 06-28/580-581 vagy 06-30/638-4603

Fe le lős szer kesz tő: se res tün de
szer kesz tő sé gi ta gok: kö les ta más, kuti jó zsef, pá lin kás il di kó, pe tő já nos, 

szénási jó zsef, ta kács pál
tör de lés: rosental kft., szabados tamás

e-mail: turaihirlap@tura.hu vagy kultura@vnet.hu
nytsz: b/bHf/567/p/91

ké szült 3 000 pél dány ban a rosental kft. nyom da üze mé ben Valkón
kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem kül dünk vis  sza.

nyomtatott változat issn 2061-4063
online változat issn 2061-4071

www.tura.hu

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

hir des sen A turAi hír lAP bAn!
a hir de té si díj ki fi ze té se tör tén het át uta lás sal, 
csek ken vagy sze mé lye sen tura Vá ros 
pol gár mes te ri Hi va ta la pénz tá rá ban 
(hét fő től-csü tör tö kig: 9-12 és 13-15 órá ig, 
pén te ken 9-12 órá ig).

a szám lá zás hoz szük sé ges, a hir de tés fel ve vő ál tal rög zí ten dő ada tok: 
w hir de tés igé nyelt mé re te,  w hir de tés igé nyelt lap szá ma,  w szám la ve võ jé nek ne ve,
cí me és adó szá ma, w fi ze tés mód já nak ki vá lasz tá sa,  w szám la pos tá zá si cí me.
hirdetésFelVételi le he tő sé gek:
– turA Vá ros ön kor mány zA tA bAr tók bé lA mű Ve lő dé si ház

e-mail: kultura@vnet.hu  telefon: 06-28/580-581 vagy 06-30/638-4603
– Vá ro si könyV tár turA

e-mail: turakonyvtar@citromail.hu w telefon: 06-28/580-530
– éli ás zol tán, e-mail:eliaszoltan@t-online.hu w telefon: 06-30/407-8786

lapzárta: április 5.  következő megjelenés: április 15.

törd A Fejed!

március 15.
FősorAinkbAn neVes költőnk jelszónAk is beillő
idézetéVel emlékeztetünk Az ünnePre.

Vízszintes 1. A vers részlete. 7. abroncsszoknya a 18-19.
században. 8. mind vesd papírra! 9. folyadék, gáz mérték-
egysége. 12. sapka, kalap németül. 14. olasz szobrász (Valeria,
1529-1599), Galilei kortársa. 15. nemzetközi kockázatkezelési,
biztosítási-, viszontbiztosítási- humánerőforrás tanácsadó cég
(aon). 16. rí. 17. olimpiai csúcsszerv. 18. tiltás. 19. előadó. 21.
ritmikus lengő mozgást végeztet. 23. liter. 24. x.z. 25. észak-
amerikai ország. 27. személyes névmás. 28. ..dorádó. mitikus
ország dél-amerikában. 29. pl. lovat, szamarat. 31. Város a
tisza bal partján, a kurca torkolatánál. 
Függőleges 1. … poetica. 2. történelem. 3. a skolasztika atyja,
szent (1033-1109) 4. Görög eredetű női név, az orosz zója
megfelelője. 5. akinek 40 rabló volt az ellenfele. 6. orosz béke. 7. Az
idézet költője és a vers címe. 10. 5 alatti római szám. 11. ijesztget.
13. Hiedelem szerint: varázslat útján kapott betegség. 20. mikszáth:
… miklós – regény. 22. ismeretlen névjele. 29. foszfor, nitrogén, káli-
um. 30. egy darab padló (!) 32. elől szalad (!) 33. európai parlament.
34. nagy robi. 35. minden ének kezdete (!) 36. névelő. 

beküldendő a vastagon szedett sorok megfejtése V.1., F.7.
a megfejtéseket postai úton a szerkesztőség címére vagy szemé-
lyesen a művelődési házba várjuk április 12-ig. februári rejt vé -
nyünk helyes megfejtése: f. 1. Vízkereszt, f.8. tollacska
A szerencsés nyertes: szabó lászlóné (tura, kossuth lajos út
144.) Gratulálunk! nyereménye 2.500 ft értékű coop ajándék -
utalvány, melyet személyesen vehet át az értesítést követően a
művelődési házban.

A tavasz turai hírnöke, címernövényünk, az egyhajú virág
már kora márciusban szirmát bontja. A 2010-es virágzás-
ról készült felvétellel köszöntjük nőnap alkalmából min-
den kedves hölgy olvasónkat!

turA önkéntes tűzoltó egyesület
turaonkentes@freemail.hu
www.tura -o te .atw.hu

Tura Biztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület
06-20-264-4722,  06 -20 -264-4705

számlaszámunk: 65900107-13024136 (turai takarékszövetkezet)
köszönjük, hogy támogatja működésünket!

06-70-335-5105

Március 15.
Az 1848-as forradalom 
és szabadságharc ünnepe

10.30: koszorúzások a Honvéderdőben és a régi temetőben 
11.00: koszorúzás és ünnepi megemlékezés a piactéri 

szele andor emlékoszlopnál 
közreműködnek a Hevesy György általános iskola tanulói, 
a Világi női kamarakórus, tóth péter lászló.
ünnepi beszédet mond: szendrei ferenc polgármester

legyen méltó közös ünnePünk!


