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„Bármihez, amit megtehetsz vagy megálmodsz, fogj hozzá!

A merészségben zsenialitás,

erő és varázslat rejlik.”

(Goethe)

I.

2014.

június 7.
Schossberger Kastély, Tura

„A

megkezdett

munkát

folytatni

szeretném,

ezért újra indulok...”

200 ÉVE SZÜLETETT YBL MIKLÓS

Főhajtás
a XIX. század
kiemelkedő

építésze előtt

Ybl Miklós, ha szerencsé-
sebb korban és földön születik, 
bizonyára nemzetközi jelentőségű, 
vezető mesterek közé emelkedett 
volna.
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Turai Hírlap

Tájékoztató

a Képviselő-testület

üléséről 

Lassan vé- szakaszának aszfaltburkolattal történő ellátására, valamint 
get ér ez a a Tabán úton történő biztonságos átkeléshez szükséges 

zebra kiépítésére. Ezek a kézzelfogható közelségben lévő ciklus és az ember mérlegre teszi az elvégzett munkát 
beruházások.és a rá váró feladatokat. Polgármester úr, Ön hogy látja 
Lakossági szempontból az útburkolat fejlesztések az elmúlt négy évet?
mellett a másik legfontosabb kérdés a munkahely Természetesen ez így van. A kedves turai lakosság 

nyilván a kézzel fogható dolgokra fókuszál és ez így helyes. teremtés városunkban. Erre vonatkozóan vannak 
Több utca kapott aszfaltozott, szilárd burkolatot. Az elképzelései?

ott lakók naponta tapasztalják, hogy mennyivel jobb, Valóban a legfontosabb, hogy legalább egy biztos 
kulturáltabb, komfortosabb körülmények között tudnak jövedelemmel rendelkező ember legyen minden családban. 
közlekedni. Szépülnek a köztereink, jelenleg az első világ- A reményeink szerint hosszú távon tudunk majd embereket 
háborús emlékművet és környezetét tesszük szebbé. Foko- a közmunkaprogramban bent tartani. Szeretném azt, hogy 
zatosan tudjuk csak a városunkat élhetőbbé tenni. Nyilván helyben egyre többen tudnának gazdálkodni akár kis mező-
csak akkor szabad belekezdeni adott munkába, ha az anyagi gazdasági szövetkezetekben. Ez a kevésbé képzett embe-
források rendelkezésre állnak, mert biztosan be is tudjuk reknek is helybeni munkalehetőséget biztosítana.
fejezni minőségi hiányosságok nélkül. Ezek egy külső szem- Ezekhez a tervekhez azért kell egy csapat!
lélő számára látványos változások. Természetesen emögött Természetesen a polgármester ehhez egyedül nem 
rengeteg munka van, amit a kollégáimmal együtt végzünk elég. Kell egy csapat mellé, aki segíti a munkáját. Minden-
el. A két óvodánkra nagyon büszke vagyok. A két intézmény- kire számítok pártállástól függetlenül, aki Turáért tenni 
vezetővel és munkatársaival közösen értük el, hogy ilyen akar. A közös gondolkodás nagyon fontos. Az egyirányú 
csodálatos környezetben kapják meg a pici gyerkőcök azt a gondolkodás visz előre bennünket. A szekér csak akkor indul 
rendkívül fontos stabil alapot, amire majd a későbbiekben el, ha egy irányba húzzuk.
építkezni lehet. Mi az, amit még mindenképpen szeretne megvaló-

sítani?Sokan úgy érzik, hogy az ő városrészük nem kap olyan 
hangsúlyt, mint amit megérdemelne. Egyet ért Ön is Több elképzelésem közül egyet emelnék ki, egy 
ezzel? sportcsarnokkal még adósok vagyunk. Ezt mindenképpen 

Senki ne gondolja azt, hogy az ő városrésze kevésbé meg kell oldanunk. Ehhez is kell a jó közösség, hogy ezt a 
fontos. Az útépítéseknél rendkívül pontosan behatárolt hosszú - több évtizedes - lemaradásunkat behozzuk, hogy 
szabályok szerint kellett és kell haladnunk. Természetesen végre ne kelljen Turáról elmennie annak, aki sportolni akar. 
az a célunk, hogy minden utca járható legyen és lehetőség Lassan lejár az a bizalom, amit a turai emberektől ka-
szerint aszfalt burkolattal legyen ellátva. Ehhez türelmet pott erre a ciklusra. Hamarosan következnek az Ön-
kérünk mindenkitől, hiszen hosszú évek lemaradását kell kormányzati választások. Gondolkodik a folytatáson?

Ezen nem kellett egy percig sem gondolkodnom. A behoznunk.
megkezdett munkát folytatni szeretném, ezért újra indulok A közeljövőben mi az, ami megvalósulhat?
az őszi önkormányzati választáson, hogy polgármesterként A képviselő testülettel közösen döntöttünk arról, 
újra a települést szolgáljam. Tura Városáért tenni akarok hogy a szükséges tervek elkészüljenek az Alkotmány, 
továbbra is, ezért dolgozom nap, mint nap.Thököly, Madách, Árpád, Park utca, a Szent János sor , 

valamint a Nyárfa út Hatvani út és Mária utca közötti 
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Tura Város Polgármesteri Hivatala Tura Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Tura Járőrszolgálat Szelektív Kft.

Gödöllői Rendőrkapitányság Ügyelet Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár

Központi Orvosi Ügyelet Turai Római Katolikus Plébánia

Ebrendész

2194, Tura, Rákóczi út 119.Tura Biztonságáért Polgárőr Egyesület
h hNyitva tartás: kedd 14-18 , csütörtök 8-12

06 28 581 020 06 70 335 5105

06 30 678 7309 06 30 222 6305

06 28 524 600 06 28 580 581

06 1 301 6969 06 28 632 615

06 20 203 2359 ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Fiókiroda

06 20 264 4705 – 06 20 264 4722

„A megkezdett munkát folytatni

szeretném,

ezért újra indulok...”

MEGKÉRDEZTÜK

A Képviselő-testület első napirendként a Gödöllői 
Rendőrkapitányság 2013. évben végzett munkájá-

ról szóló beszámolót tárgyalta meg. Az írásos beszámolót Dr. 
Bozsó Zoltán r.dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, 
rendőrkapitány szóbeli kiegészítését követően a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadta.

Az ülés második napirendje az önkormányzat 2013. 
évi költségvetési előirányzatainak módosítására tett pol-
gármesteri javaslattal folytatódott. A napirendi javaslatot a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta: az Önkormányzat 
költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 88.983 e.Ft-tal 
megemelte, így a konszolidált bevételi főösszeget 
1.155.439e Ft-ra, a konszolidált kiadási főösszeget 
1.155.439.e Ft-ra módosította.

A következő napirend az Önkormányzat  2013. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, a 2013. 
évi zárszámadás megtárgyalása volt. A rendelet-tervezethez 
készített független könyvvizsgálói jelentés szerint- melyet a 
LAW ON CONTO Könyvvizsgáló Zrt. részéről Kristóf Jánosné 
könyvvizsgáló jegyzett- „... az önkormányzat és intézményei 
ésszerű és takarékos gazdálkodást folytattak. A hatékony és 
célirányos gazdálkodás eredményeként, az előző évhez 
viszonyítva, növekedett a település saját tőke és vagyon-
állománya, mindeközben csökkent a kötelezettségállomány 
és mérséklődött a kintlévőség.
Mindezekkel egyidejűleg, a 2013-as év folyamán kedvezően 
alakult a tartalékállomány, amely szerint az elmúlt évi 
negatív értékű állománnyal szemben, 63.792 E Ft összegű 
tartalékkal zárta az évet a település.
Az önkormányzatot és az intézményeket is érintő számos 
jogszabályi és adatszolgáltatási eljárásra vonatkozó változás 
történt, amelyek jelentős leterheltséggel jártak, a feladatok 
azonban zavartalanul ellátásra kerültek...” A napirend 
tárgyalásán meghívottként jelen lévő Dr. Schmidt Géza egye-
bek mellett kiemelte, hogy az önkormányzat eszközeinek és 
forrásainak az értéke az év végén meghaladta az 5122 millió 
Ft-ot, a megelőző évhez viszonyítva ez több, mint 78 millió Ft 
növekedést mutat. Az előterjesztett zárszámadási rendelet-
tervezetet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően a Képviselő-testület  a 2013.évi belső 
ellenőri éves összefoglaló jelentést, valamint a jegyző belső 
kontrollrendszer működtetéséről szóló nyilatkozatát tár-
gyalta. Belső ellenőrzési kötelezettségének Tura Város 
Önkormányzata önkormányzati társulásban, külső erőforrás 
bevonásával - a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és 
Tanácsadó Kft.-n keresztül - tesz eleget. A jegyző a belső 
kontrollrendszerek működéséről a 370/2011.(XII.31.) 
Korm.rendelet előírásai szerint tette meg nyilatkozatát, 
melyben a Turai Polgármesteri Hivatalban működő kocká-
zatkezelésről, a kontrolltevékenységekről, az információról, 
kommunikációról, valamint a monitoringról nyilatkozott.

A Képviselő-testület módosította a vásárok és pia-
cok rendjéről szóló 10/2009.(VIII.27.) rendeletét. A rendelet 
alapján, 2014.május 2-tól  az alábbiak szerint módosulnak a  
nagybani piacon a járművel történő belépés szabályai, illetve 
díjtételei.
Élelmiszer nagypiac (nagybani piac) Belépés a nagybani 
piac területére járművel eladóknak:

lásd a mellékelt táblázatban

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  kéré-
sére a Képviselő-testület egyhangúlag tulajdonosi hozzá-
járulását adta  a KEOP-5.6.0/12-2013-0034 számú pályázat 
benyújtásához. A pályázat  energiahatékonysági fejlesztést 
tesz lehetővé a Pest megyei állami fenntartású intéz-
ményekben, a pályázat alapján a KLIK napelemes rendszert 
létesíthet az iskolaépületeken.

Fenti napirendet követően a Képviselő-testület hoz-
zájárult Tura város településrendezési eszközeinek módosí-
tásához, az önkormányzat közigazgatási területén a Buda-
pest-Hatvan közötti vasútfejlesztési munkák okán a vasúti 
pálya nyomvonal korrekciója érdekében, a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. -mint a cél megvalósítója - kezde-
ményezésére, az UVATERV Zrt.,mint költségviselő finanszí-
rozásában és a Portaterv Kft. tervezésében. A Képviselő-
testület felhatalmazta a polgármestert a településrendezési 
szerződés aláírására, valamint arra, hogy a tervezés során a 
jogszabályban meghatározott államigazgatási egyeztetési 
eljárást lefolytassa. 

Ezt követően fogadta el egyhangúlag a Képviselő-
testület Tura város településfejlesztésével és településren-
dezésével összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló sza-
bályzatot, mely rögzíti az egyeztetésben részt vevőket 
(partnereket).Ennek alapján Tura város közigazgatási 
területére készülő fejlesztési dokumentumok, település-
rendezési eszközök készítése során a partnerségi egyez-
tetések résztvevői:

-Tura város lakossága
-a város területén bejegyzett civil szerveze-

tek,egyesületek (Vigyázó Kör Egyesület Turáért, 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Szép Turáért 
Egyesület,Tura Biztonságáért 2002. Polgárőr 
Egyesület, Tura Városi Sport Klub, Galga-menti 
Horgászegyesület, Szent András-dombi Vadász-
társaság)
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állománya, mindeközben csökkent a kötelezettségállomány 
és mérséklődött a kintlévőség.
Mindezekkel egyidejűleg, a 2013-as év folyamán kedvezően 
alakult a tartalékállomány, amely szerint az elmúlt évi 
negatív értékű állománnyal szemben, 63.792 E Ft összegű 
tartalékkal zárta az évet a település.
Az önkormányzatot és az intézményeket is érintő számos 
jogszabályi és adatszolgáltatási eljárásra vonatkozó változás 
történt, amelyek jelentős leterheltséggel jártak, a feladatok 
azonban zavartalanul ellátásra kerültek...” A napirend 
tárgyalásán meghívottként jelen lévő Dr. Schmidt Géza egye-
bek mellett kiemelte, hogy az önkormányzat eszközeinek és 
forrásainak az értéke az év végén meghaladta az 5122 millió 
Ft-ot, a megelőző évhez viszonyítva ez több, mint 78 millió Ft 
növekedést mutat. Az előterjesztett zárszámadási rendelet-
tervezetet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően a Képviselő-testület  a 2013.évi belső 
ellenőri éves összefoglaló jelentést, valamint a jegyző belső 
kontrollrendszer működtetéséről szóló nyilatkozatát tár-
gyalta. Belső ellenőrzési kötelezettségének Tura Város 
Önkormányzata önkormányzati társulásban, külső erőforrás 
bevonásával - a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és 
Tanácsadó Kft.-n keresztül - tesz eleget. A jegyző a belső 
kontrollrendszerek működéséről a 370/2011.(XII.31.) 
Korm.rendelet előírásai szerint tette meg nyilatkozatát, 
melyben a Turai Polgármesteri Hivatalban működő kocká-
zatkezelésről, a kontrolltevékenységekről, az információról, 
kommunikációról, valamint a monitoringról nyilatkozott.

A Képviselő-testület módosította a vásárok és pia-
cok rendjéről szóló 10/2009.(VIII.27.) rendeletét. A rendelet 
alapján, 2014.május 2-tól  az alábbiak szerint módosulnak a  
nagybani piacon a járművel történő belépés szabályai, illetve 
díjtételei.
Élelmiszer nagypiac (nagybani piac) Belépés a nagybani 
piac területére járművel eladóknak:

lásd a mellékelt táblázatban

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  kéré-
sére a Képviselő-testület egyhangúlag tulajdonosi hozzá-
járulását adta  a KEOP-5.6.0/12-2013-0034 számú pályázat 
benyújtásához. A pályázat  energiahatékonysági fejlesztést 
tesz lehetővé a Pest megyei állami fenntartású intéz-
ményekben, a pályázat alapján a KLIK napelemes rendszert 
létesíthet az iskolaépületeken.

Fenti napirendet követően a Képviselő-testület hoz-
zájárult Tura város településrendezési eszközeinek módosí-
tásához, az önkormányzat közigazgatási területén a Buda-
pest-Hatvan közötti vasútfejlesztési munkák okán a vasúti 
pálya nyomvonal korrekciója érdekében, a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. -mint a cél megvalósítója - kezde-
ményezésére, az UVATERV Zrt.,mint költségviselő finanszí-
rozásában és a Portaterv Kft. tervezésében. A Képviselő-
testület felhatalmazta a polgármestert a településrendezési 
szerződés aláírására, valamint arra, hogy a tervezés során a 
jogszabályban meghatározott államigazgatási egyeztetési 
eljárást lefolytassa. 

Ezt követően fogadta el egyhangúlag a Képviselő-
testület Tura város településfejlesztésével és településren-
dezésével összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló sza-
bályzatot, mely rögzíti az egyeztetésben részt vevőket 
(partnereket).Ennek alapján Tura város közigazgatási 
területére készülő fejlesztési dokumentumok, település-
rendezési eszközök készítése során a partnerségi egyez-
tetések résztvevői:

-Tura város lakossága
-a város területén bejegyzett civil szerveze-

tek,egyesületek (Vigyázó Kör Egyesület Turáért, 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Szép Turáért 
Egyesület,Tura Biztonságáért 2002. Polgárőr 
Egyesület, Tura Városi Sport Klub, Galga-menti 
Horgászegyesület, Szent András-dombi Vadász-
társaság)



Turai Hírlap4
20

14
/0

4
5

2014/04

Turai Hírlap

Összeállította: Dolányi Róbertné jegyző 

Az Egyházközség pályázott a templom tetőszer-
kezetének felújítására elegendő összegre, de sajnos a pályá-
zaton nem sikerült a tervezett összeget megnyerni, ezért az 
idei cél a templom burkolatának javítása lesz.

Az I. világháborús emlékmű április közepe óta felú-
jítás alatt áll, ami többek között magában foglalja a talapzat 
javítását, illetve a parkosítást is. Az emlékmű restaurá-
lásának elkészülése május végére várható. 

RÖVID HÍREK

Az új hatvani híd építése miatt forgalmi rend vál-
tozásra számíthatnak az autósok a Radnóti tér és a Mártírok 
tere környékén. A gyalogosoknak is figyelniük kell, egyes 
járdákat lezártak. Az épülő új hatvani híd környezetében a 
kivitelező megkezdte a 3. sz. és a 21. sz. főutak ideiglenes 
terelésének kiépítését. A munkálatok miatt forgalomlassító 
és terelőtáblákat helyeznek ki. Az autósok 30 km/h-s sebes-
ségkorlátozásra számíthatnak a Radnóti tér és a Mártírok 
tere közötti útszakaszon. A gyalogosok és a kerékpárosok 
várhatóan május 18-ig nem használhatják a hídon a Tüzép 
telep felőli járdát, valamint a 21-es út Mártírok terén a park 
mellett lévő járdát sem.

Előreláthatóan május 19-e után a forgalom a már 
kész, teljesen leaszfaltozott terelő utakon haladhat.  A 3. sz. 
főút út esetében két forgalmi sávot és egy járdát építenek ki, 
a terelő út a jelenlegi hídra vissza fog kanyarodni. A 21. sz. 
főútnál is két forgalmi sávot alakítanak ki. Ezt követően 
elbontják a csomópontot, hogy megkezdjék az új híd és a 
körforgalom építésének közvetlen előkészítését, aszfalt-
bontással és földmunkákkal.

A víztorony felőli járdát (déli oldal) várhatóan május 
19-től lezárják, ezért csak az északi oldali új járda lesz hasz-
nálható. A tervek szerint május 25-ig a 21-es úti buszmeg-
állókat áttelepítik a Rákóczi út 2. és Bercsényi út 4. elé.

Hamarosan megkezdődik a gyalogos aluljáró építése 
is. Szeptember végéig, a munkálatok ideje alatt a Mészáros 
Lázár utcát zsákutcává alakítják a 3. sz. főút irányába.

A kivitelező cég és Hatvan Város Önkormányzata arra 
kéri az autósakat, a gyalogosokat és a kerékpárosokat, hogy 
figyeljék a kihelyezett táblákat és fokozott óvatossággal köz-
lekedjenek az építési munkálatokkal érintett szakaszokon.

FORGALMI REND VÁLTOZÁS A HATVANI VASÚTI HÍDNÁL

Forrás: hatvanonline.hu

Szénási J. és Sz. Judit

Apáti-Tóth Kata, a Magyar Posta szóvivőjének tájé-
koztatása szerint a turai posta akadálymentesítési beruhá-
zása 2013 őszén kezdődött, 2014 év eleje óta pedig már 
használhatják az ügyfelek. Mivel műszakilag nem lehetett az 
akadálymentesítést rámpával megoldani, ezért 315 kg-os 
teherbírású, függőleges mozgatású, kültéri emelő került 
beépítésre, amelyet nemcsak a mozgáskorlátozott ügyfelek, 
hanem igény esetén a kisgyermekes családok is használ-
hatnak.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A Képviselő-testület tárgyalta a Thököly utca, Al-
kotmány utca, Madách utca, Árpád utca aszfaltburkolattal 
történő ellátásához és padka kialakításához, valamint a 
Tabán úti gyalogos átkelőhely létesítéséhez  bekért tervezői 
ajánlatokat.

Az ülést megelőző bizottsági ülésen további javas-
latként elhangzott a Park út, valamint a Nyárfa utcának a 
Mária út és Hatvani út közötti szakasza, míg az ülésen képvi-
selői javaslatra az Akácos út burkolattal való ellátásának 
tervezése. A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, 
hogy fenti javaslatokkal kiegészített előterjesztését a kö-
vetkező ülésre tegye meg.

A következő két napirend tárgyalásakor a Képvise-
lő-testület egyhangúlag elfogadta a Kastélykerti Óvoda, va-
lamint a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatának módosítását, az intézmények működé-
sének belső ellenőrzésére vonatkozó szabályozási javaslatot. 

Ezt követően a Képviselő-testület a Szelektív Kör-
nyezetvédelmi Nonprofit Kft. részére nyújtott 934.655,- Ft 
összegű tagi kölcsönt hagyta jóvá, mely tagi kölcsönt a 
gazdasági társaság már vissza is fizetett az önkormányzat 
részére.

2A továbbiakban a Képviselő-testület 50 m  közte-
rület használatot engedélyezett  Domoszlai György részére, 
a Bartók téren meglévő üzlethelyiségben, élelmiszer üzlet  
működtetése céljára, 2018. november 1. napjáig, a közte-

2rületek használatáról szóló rendelete szerinti 400 Ft/m /hó 
használati díjért.

A következő napirendként a Képviselő-testület   
Kajtor Péter turai lakossal  megkötendő adásvétellel vegyes 
csereszerződésre vonatkozó polgármesteri javaslatot 
tárgyalta, melynek tárgya  a Kajtor Péter tulajdonát képező, 
turai 3302,3304,3305,3307 helyrajzi számú beépítetlen 
területek  értékbecslésen alapuló cseréje, az önkormányzat 
tulajdonában álló turai 4241 és 4246 hrsz.-ú, szőlő művelési 
ágú ingatlanokkal, az ingatlanforgalmi értékbecslések 
alapján kimutatott értékkülönbözet önkormányzat részére 
történő megfizetése mellett. A Képviselő-testület egyhan-
gúlag elfogadta az előterjesztett szerződés-tervezetet és 
felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

Az ülés további részében a Képviselő-testület öt 
napirend keretében ingatlanokkal kapcsolatos javaslatokat 
tárgyalt meg.
-megtárgyalta Seres Jánosnak a turai 826 hrsz. alatti in-

gatlanra vonatkozó vételi ajánlatát, és úgy döntött, hogy 
adás-vétel helyett értékarányos cserében szeretne 
együttműködni kérelmezővel, ezért felkérte Seres Jánost 
nyilatkozzon, hogy csereingatlant fel tud-e ajánlani a 826 
hrsz-ú ingatlan fejében.

-Diósi János Szada, Szőlő u. 18. szám alatti lakos által 
előterjesztett 040/53 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó 
ajánlatot elfogadta, mely szerint az önkormányzat 
358.000 Ft-ért az ingatlant visszavásárolja. 

-A turai 0121/14, 0121/17, 0121/18, 0121/21, 0121/22  
hrsz. alatti ingatlanok hasznosítására az önkormányzat 
vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
22/2003. (X.7.) rendeletének 11. § (1) bekezdése, vala-
mint a rendelet mellékletét képező „Versenyeztetési Sza-
bályzat” 7.3 pontja alapján a Képviselő-testület zártkörű 
(meghívásos) pályázatot írt ki. A zártkörű (meghívásos) 
pályázatra ajánlattevőként a Képviselő-testület Szilágyi 
Tibor Tura, Délibáb u. 32., Gólya József Tura, Galgahévízi 
út 32. és Szénási Roland Tura, Bacsó B. u. 6. szám alatti 
lakosokat hívta meg. A meghívottak kiválasztásánál a 
Képviselő-testület figyelemmel volt a haszonbérbeadás 
iránt érdeklődőkre.  

A Képviselő-testület felkérte a Polgármestert, hogy a pályá-
zati kiírást a „Pályázati felhívás és részletes tájékoztató” 

(tenderfüzet) 2014. májusi Képviselő-testületi ülésre ter-
jessze a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. 
-A Képviselő testület döntött arról, hogy az önkormányzat 

részére felajánlott a turai 0144/1 hrsz. alatti ingatlant 
nem kívánja megvásárolni.

-Katona István, Miklós Endre, Miklós Endréné tulajdonát 
képező 0228, 0230/1, 0230/3  hrsz. alatti ingatlanok 
(erdő) tulajdonrészeinek eladására vonatkozó ajánlatát, 
valamint a tulajdonosok által becsatolt XIV-G-031/6706-
2/2013. számú, 2013. május 7-én kelt, Pest Megyei 
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által kiadott 
határozatot ( mely az erdősítési határidőket tartalmazza) 
megismerve úgy döntött, hogy a megvételre felkínált, 
0228, 0230/1, 0230/3  hrsz. alatti erdőket nem kívánja 
megvásárolni. 

Huszonegyedik napirendként tárgyalta a Képviselő-
testület Aszód város Polgármestere és hatvani Albert 
Schweitzer Kórház – Rendelőintézet Főigazgatójának és 
Gazdasági Igazgatójának az Aszódi Szakrendelő anyagi 
támogatására irányuló kérelmét , és úgy döntött, hogy a Tura 
településre jutó, 371.000,- Ft összegű, lakosságszám ará-
nyos támogatást biztosítja az Albert Schweitzer Kórház – 
Rendelőintézet Aszódi Szakrendelője számára a jobb kihasz-
nálás érdekében a fizikoterápia, tornaterem átköltözte-
tésére, tornaterem felújítására; valamint a sebészet, a reu-
matológia és a belgyógyászat rendelőinek felújításához. 
Felkérte az Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézetet, 
hogy a felhasznált összeget, mint felhalmozási fenti célú 
kiadásai fedezetéül részben szolgáló pénzeszközátadást, 
mint önkormányzati forrást és annak felhasználását téte-
lesen mutassa ki az éves beszámolójában. A Képviselő-
testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a 371.000,- Ft 
összegű, lakosságszám arányos támogatás átutalásáról 
gondoskodjék. 

Következő napirend a polgármester 2014. évi város-
nap programjavaslatának megvitatása volt. Az egyhangúlag 
elfogadott javaslat alapján az idei városnapi rendezvények 
az alábbiak figyelembevételével kerülnek megszervezésre:
-szeptember 5. (péntek) este Cimbaliband koncert
-szeptember 6.(szombat) technikai sportbemutatók és 
TURAKENDROLL koncert
-hagyományos városnapi programok

A nyílt ülés következő  napirendjeként a Képviselő-
testület lakossági közérdekű bejelentést vitatott meg, mely-
ben a turai lakosság jelentős része panaszát is megfogal-
mazta a Volánbusz járatainak útvonala okán. A bejelentés 
aláírói elfogadhatatlannak tartják, hogy az aszódi és gödöllői 
autóbuszok csak a Vasútállomást, a Tabán úti, a Rákóczi úti 
és a Galgahévízi úti megállóhelyeket érintik, s ezáltal a 
Zsámboki és Vácszentlászlói út mentén élők több kilométert 
kénytelenek gyalogolni a buszjáratokhoz utazásaik alkal-
mával. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy megkeresi a 
VOLÁNBUSZ Zrt.-t a települést érintő buszjáratok útvona-
lának módosítási kérelmével és támogatta azt a javaslatot, 
hogy a buszok minden napon (munkanapokon és munka-
szüneti napokon egyaránt) a Kastélykert körül, a Kossuth 
Lajos utca- Gábor Áron utca-Sport úti megállóhelyeket is 
érintsék.

Következő napirendje tárgyalásakor a Képviselő-
testület úgy döntött, a város ez évi költségvetésében bruttó 
1.152.000.- Ft-ot biztosít a Tura, Petőfi Sándor téri és Tabán 
úti járdaépítéshez, valamint az I. világháborús emlékmű 
környezetének térkövezéséhez.

Fentiek után a Képviselő-testület arról döntött, 
hogy nem tart igényt az önkormányzatot megillető azon 
vízszennyezési bírság 30%-ára, melyet a Környezetvédelmi 
Hatóság a Tura-Galgahévízi szennyvíztisztító telep jelenlegi 

üzemeltetőjére (a Daköv Kft-re) a szennyvíztisztító telep ál-
tal okozott 2011. évi káros vízszennyezése miatt szabott ki. A 
7.145.486,- Ft bírságösszeg 30 %-át, 2.143.646,- Ft-ot Tura 
Város Önkormányzata javára kellene a Tura Város Önkor-
mányzatának tagságával működő DAKÖV Kft.-nek 
megfizetnie. A Képviselő-testület fenti döntésében kijelen-
tette, hogy az önkormányzatot megillető, a bírságösszeg 30 
%-át kitevő, 2.143.646,- Ft megfizetésére nem tart igényt, 
erre vonatkozó rendelete alapján arról lemond, tekintettel 
arra, hogy elmaradtak azok a szennyvízcsökkentési fej-
lesztések, amelyeket a Tura-Galgahévíz Ipari és Szolgáltató 
Kommunál Kft. társtulajdonosaként, tagjaként a tulajdonos 
önkormányzatnak kellett volna finanszíroznia a kibocsátás 
határértékeken belül tartása érdekében.  

A Képviselő-testület ezt követően döntött a Galga-
mente és Térsége Leader Egyesülethez való előcsatlakozási 
szándékáról.

A nyilvános ülés utolsó napirendjeként a jegyző az 
Európai Parlamenti választások jogszerű lebonyolítása érde-

kében további 7 fő szavazatszámláló bizottsági póttag vá-
lasztására tett javaslatot arra az esetre, ha a szavazat-
számláló bizottságokba nem kerül sor kellő számban jelölő 
szervezetek által történő delegálásra. Az indítvány alapján a 
Képviselő-testület egyhangúlag SZSZB póttagnak válasz-
totta az alábbi személyeket: Gábor Lívia, Szénási Adrienn, 
Vér Nikolett, Mogyorósi Noémi, Hubert Zoltánné, Mészáros 
Lászlóné, Kővágó Józsefné

A tanácskozás a törvényi előírások alapján zárt ülé-
sen folytatódott, melynek során a Képviselő testület önkor-
mányzati hatósági ügyekben benyújtott fellebbezéseket 
tárgyalt, továbbá a hatáskörébe tartozó személyi ügyben 
döntött, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.) 83/A. §-ában biztosított jogkörében 
eljárva 2014. év május hó 5-i  hatállyal – határozott időre- 
kinevezte Gólya Józsefné Tura, Szent István út 34. szám 
alatti lakost az iskolai gyermekétkeztetésben, konyhai kise-
gítő munkakörben foglalkoztatott Pázmándi Csabáné mun-
kavállaló távolléte idejére. 
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Összeállította: Dolányi Róbertné jegyző 

Az Egyházközség pályázott a templom tetőszer-
kezetének felújítására elegendő összegre, de sajnos a pályá-
zaton nem sikerült a tervezett összeget megnyerni, ezért az 
idei cél a templom burkolatának javítása lesz.

Az I. világháborús emlékmű április közepe óta felú-
jítás alatt áll, ami többek között magában foglalja a talapzat 
javítását, illetve a parkosítást is. Az emlékmű restaurá-
lásának elkészülése május végére várható. 

RÖVID HÍREK

Az új hatvani híd építése miatt forgalmi rend vál-
tozásra számíthatnak az autósok a Radnóti tér és a Mártírok 
tere környékén. A gyalogosoknak is figyelniük kell, egyes 
járdákat lezártak. Az épülő új hatvani híd környezetében a 
kivitelező megkezdte a 3. sz. és a 21. sz. főutak ideiglenes 
terelésének kiépítését. A munkálatok miatt forgalomlassító 
és terelőtáblákat helyeznek ki. Az autósok 30 km/h-s sebes-
ségkorlátozásra számíthatnak a Radnóti tér és a Mártírok 
tere közötti útszakaszon. A gyalogosok és a kerékpárosok 
várhatóan május 18-ig nem használhatják a hídon a Tüzép 
telep felőli járdát, valamint a 21-es út Mártírok terén a park 
mellett lévő járdát sem.

Előreláthatóan május 19-e után a forgalom a már 
kész, teljesen leaszfaltozott terelő utakon haladhat.  A 3. sz. 
főút út esetében két forgalmi sávot és egy járdát építenek ki, 
a terelő út a jelenlegi hídra vissza fog kanyarodni. A 21. sz. 
főútnál is két forgalmi sávot alakítanak ki. Ezt követően 
elbontják a csomópontot, hogy megkezdjék az új híd és a 
körforgalom építésének közvetlen előkészítését, aszfalt-
bontással és földmunkákkal.

A víztorony felőli járdát (déli oldal) várhatóan május 
19-től lezárják, ezért csak az északi oldali új járda lesz hasz-
nálható. A tervek szerint május 25-ig a 21-es úti buszmeg-
állókat áttelepítik a Rákóczi út 2. és Bercsényi út 4. elé.

Hamarosan megkezdődik a gyalogos aluljáró építése 
is. Szeptember végéig, a munkálatok ideje alatt a Mészáros 
Lázár utcát zsákutcává alakítják a 3. sz. főút irányába.

A kivitelező cég és Hatvan Város Önkormányzata arra 
kéri az autósakat, a gyalogosokat és a kerékpárosokat, hogy 
figyeljék a kihelyezett táblákat és fokozott óvatossággal köz-
lekedjenek az építési munkálatokkal érintett szakaszokon.

FORGALMI REND VÁLTOZÁS A HATVANI VASÚTI HÍDNÁL

Forrás: hatvanonline.hu

Szénási J. és Sz. Judit

Apáti-Tóth Kata, a Magyar Posta szóvivőjének tájé-
koztatása szerint a turai posta akadálymentesítési beruhá-
zása 2013 őszén kezdődött, 2014 év eleje óta pedig már 
használhatják az ügyfelek. Mivel műszakilag nem lehetett az 
akadálymentesítést rámpával megoldani, ezért 315 kg-os 
teherbírású, függőleges mozgatású, kültéri emelő került 
beépítésre, amelyet nemcsak a mozgáskorlátozott ügyfelek, 
hanem igény esetén a kisgyermekes családok is használ-
hatnak.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A Képviselő-testület tárgyalta a Thököly utca, Al-
kotmány utca, Madách utca, Árpád utca aszfaltburkolattal 
történő ellátásához és padka kialakításához, valamint a 
Tabán úti gyalogos átkelőhely létesítéséhez  bekért tervezői 
ajánlatokat.

Az ülést megelőző bizottsági ülésen további javas-
latként elhangzott a Park út, valamint a Nyárfa utcának a 
Mária út és Hatvani út közötti szakasza, míg az ülésen képvi-
selői javaslatra az Akácos út burkolattal való ellátásának 
tervezése. A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, 
hogy fenti javaslatokkal kiegészített előterjesztését a kö-
vetkező ülésre tegye meg.

A következő két napirend tárgyalásakor a Képvise-
lő-testület egyhangúlag elfogadta a Kastélykerti Óvoda, va-
lamint a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatának módosítását, az intézmények működé-
sének belső ellenőrzésére vonatkozó szabályozási javaslatot. 

Ezt követően a Képviselő-testület a Szelektív Kör-
nyezetvédelmi Nonprofit Kft. részére nyújtott 934.655,- Ft 
összegű tagi kölcsönt hagyta jóvá, mely tagi kölcsönt a 
gazdasági társaság már vissza is fizetett az önkormányzat 
részére.

2A továbbiakban a Képviselő-testület 50 m  közte-
rület használatot engedélyezett  Domoszlai György részére, 
a Bartók téren meglévő üzlethelyiségben, élelmiszer üzlet  
működtetése céljára, 2018. november 1. napjáig, a közte-

2rületek használatáról szóló rendelete szerinti 400 Ft/m /hó 
használati díjért.

A következő napirendként a Képviselő-testület   
Kajtor Péter turai lakossal  megkötendő adásvétellel vegyes 
csereszerződésre vonatkozó polgármesteri javaslatot 
tárgyalta, melynek tárgya  a Kajtor Péter tulajdonát képező, 
turai 3302,3304,3305,3307 helyrajzi számú beépítetlen 
területek  értékbecslésen alapuló cseréje, az önkormányzat 
tulajdonában álló turai 4241 és 4246 hrsz.-ú, szőlő művelési 
ágú ingatlanokkal, az ingatlanforgalmi értékbecslések 
alapján kimutatott értékkülönbözet önkormányzat részére 
történő megfizetése mellett. A Képviselő-testület egyhan-
gúlag elfogadta az előterjesztett szerződés-tervezetet és 
felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

Az ülés további részében a Képviselő-testület öt 
napirend keretében ingatlanokkal kapcsolatos javaslatokat 
tárgyalt meg.
-megtárgyalta Seres Jánosnak a turai 826 hrsz. alatti in-

gatlanra vonatkozó vételi ajánlatát, és úgy döntött, hogy 
adás-vétel helyett értékarányos cserében szeretne 
együttműködni kérelmezővel, ezért felkérte Seres Jánost 
nyilatkozzon, hogy csereingatlant fel tud-e ajánlani a 826 
hrsz-ú ingatlan fejében.

-Diósi János Szada, Szőlő u. 18. szám alatti lakos által 
előterjesztett 040/53 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó 
ajánlatot elfogadta, mely szerint az önkormányzat 
358.000 Ft-ért az ingatlant visszavásárolja. 

-A turai 0121/14, 0121/17, 0121/18, 0121/21, 0121/22  
hrsz. alatti ingatlanok hasznosítására az önkormányzat 
vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
22/2003. (X.7.) rendeletének 11. § (1) bekezdése, vala-
mint a rendelet mellékletét képező „Versenyeztetési Sza-
bályzat” 7.3 pontja alapján a Képviselő-testület zártkörű 
(meghívásos) pályázatot írt ki. A zártkörű (meghívásos) 
pályázatra ajánlattevőként a Képviselő-testület Szilágyi 
Tibor Tura, Délibáb u. 32., Gólya József Tura, Galgahévízi 
út 32. és Szénási Roland Tura, Bacsó B. u. 6. szám alatti 
lakosokat hívta meg. A meghívottak kiválasztásánál a 
Képviselő-testület figyelemmel volt a haszonbérbeadás 
iránt érdeklődőkre.  

A Képviselő-testület felkérte a Polgármestert, hogy a pályá-
zati kiírást a „Pályázati felhívás és részletes tájékoztató” 

(tenderfüzet) 2014. májusi Képviselő-testületi ülésre ter-
jessze a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. 
-A Képviselő testület döntött arról, hogy az önkormányzat 

részére felajánlott a turai 0144/1 hrsz. alatti ingatlant 
nem kívánja megvásárolni.

-Katona István, Miklós Endre, Miklós Endréné tulajdonát 
képező 0228, 0230/1, 0230/3  hrsz. alatti ingatlanok 
(erdő) tulajdonrészeinek eladására vonatkozó ajánlatát, 
valamint a tulajdonosok által becsatolt XIV-G-031/6706-
2/2013. számú, 2013. május 7-én kelt, Pest Megyei 
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által kiadott 
határozatot ( mely az erdősítési határidőket tartalmazza) 
megismerve úgy döntött, hogy a megvételre felkínált, 
0228, 0230/1, 0230/3  hrsz. alatti erdőket nem kívánja 
megvásárolni. 

Huszonegyedik napirendként tárgyalta a Képviselő-
testület Aszód város Polgármestere és hatvani Albert 
Schweitzer Kórház – Rendelőintézet Főigazgatójának és 
Gazdasági Igazgatójának az Aszódi Szakrendelő anyagi 
támogatására irányuló kérelmét , és úgy döntött, hogy a Tura 
településre jutó, 371.000,- Ft összegű, lakosságszám ará-
nyos támogatást biztosítja az Albert Schweitzer Kórház – 
Rendelőintézet Aszódi Szakrendelője számára a jobb kihasz-
nálás érdekében a fizikoterápia, tornaterem átköltözte-
tésére, tornaterem felújítására; valamint a sebészet, a reu-
matológia és a belgyógyászat rendelőinek felújításához. 
Felkérte az Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézetet, 
hogy a felhasznált összeget, mint felhalmozási fenti célú 
kiadásai fedezetéül részben szolgáló pénzeszközátadást, 
mint önkormányzati forrást és annak felhasználását téte-
lesen mutassa ki az éves beszámolójában. A Képviselő-
testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a 371.000,- Ft 
összegű, lakosságszám arányos támogatás átutalásáról 
gondoskodjék. 

Következő napirend a polgármester 2014. évi város-
nap programjavaslatának megvitatása volt. Az egyhangúlag 
elfogadott javaslat alapján az idei városnapi rendezvények 
az alábbiak figyelembevételével kerülnek megszervezésre:
-szeptember 5. (péntek) este Cimbaliband koncert
-szeptember 6.(szombat) technikai sportbemutatók és 
TURAKENDROLL koncert
-hagyományos városnapi programok

A nyílt ülés következő  napirendjeként a Képviselő-
testület lakossági közérdekű bejelentést vitatott meg, mely-
ben a turai lakosság jelentős része panaszát is megfogal-
mazta a Volánbusz járatainak útvonala okán. A bejelentés 
aláírói elfogadhatatlannak tartják, hogy az aszódi és gödöllői 
autóbuszok csak a Vasútállomást, a Tabán úti, a Rákóczi úti 
és a Galgahévízi úti megállóhelyeket érintik, s ezáltal a 
Zsámboki és Vácszentlászlói út mentén élők több kilométert 
kénytelenek gyalogolni a buszjáratokhoz utazásaik alkal-
mával. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy megkeresi a 
VOLÁNBUSZ Zrt.-t a települést érintő buszjáratok útvona-
lának módosítási kérelmével és támogatta azt a javaslatot, 
hogy a buszok minden napon (munkanapokon és munka-
szüneti napokon egyaránt) a Kastélykert körül, a Kossuth 
Lajos utca- Gábor Áron utca-Sport úti megállóhelyeket is 
érintsék.

Következő napirendje tárgyalásakor a Képviselő-
testület úgy döntött, a város ez évi költségvetésében bruttó 
1.152.000.- Ft-ot biztosít a Tura, Petőfi Sándor téri és Tabán 
úti járdaépítéshez, valamint az I. világháborús emlékmű 
környezetének térkövezéséhez.

Fentiek után a Képviselő-testület arról döntött, 
hogy nem tart igényt az önkormányzatot megillető azon 
vízszennyezési bírság 30%-ára, melyet a Környezetvédelmi 
Hatóság a Tura-Galgahévízi szennyvíztisztító telep jelenlegi 

üzemeltetőjére (a Daköv Kft-re) a szennyvíztisztító telep ál-
tal okozott 2011. évi káros vízszennyezése miatt szabott ki. A 
7.145.486,- Ft bírságösszeg 30 %-át, 2.143.646,- Ft-ot Tura 
Város Önkormányzata javára kellene a Tura Város Önkor-
mányzatának tagságával működő DAKÖV Kft.-nek 
megfizetnie. A Képviselő-testület fenti döntésében kijelen-
tette, hogy az önkormányzatot megillető, a bírságösszeg 30 
%-át kitevő, 2.143.646,- Ft megfizetésére nem tart igényt, 
erre vonatkozó rendelete alapján arról lemond, tekintettel 
arra, hogy elmaradtak azok a szennyvízcsökkentési fej-
lesztések, amelyeket a Tura-Galgahévíz Ipari és Szolgáltató 
Kommunál Kft. társtulajdonosaként, tagjaként a tulajdonos 
önkormányzatnak kellett volna finanszíroznia a kibocsátás 
határértékeken belül tartása érdekében.  

A Képviselő-testület ezt követően döntött a Galga-
mente és Térsége Leader Egyesülethez való előcsatlakozási 
szándékáról.

A nyilvános ülés utolsó napirendjeként a jegyző az 
Európai Parlamenti választások jogszerű lebonyolítása érde-

kében további 7 fő szavazatszámláló bizottsági póttag vá-
lasztására tett javaslatot arra az esetre, ha a szavazat-
számláló bizottságokba nem kerül sor kellő számban jelölő 
szervezetek által történő delegálásra. Az indítvány alapján a 
Képviselő-testület egyhangúlag SZSZB póttagnak válasz-
totta az alábbi személyeket: Gábor Lívia, Szénási Adrienn, 
Vér Nikolett, Mogyorósi Noémi, Hubert Zoltánné, Mészáros 
Lászlóné, Kővágó Józsefné

A tanácskozás a törvényi előírások alapján zárt ülé-
sen folytatódott, melynek során a Képviselő testület önkor-
mányzati hatósági ügyekben benyújtott fellebbezéseket 
tárgyalt, továbbá a hatáskörébe tartozó személyi ügyben 
döntött, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.) 83/A. §-ában biztosított jogkörében 
eljárva 2014. év május hó 5-i  hatállyal – határozott időre- 
kinevezte Gólya Józsefné Tura, Szent István út 34. szám 
alatti lakost az iskolai gyermekétkeztetésben, konyhai kise-
gítő munkakörben foglalkoztatott Pázmándi Csabáné mun-
kavállaló távolléte idejére. 



EGYHÁZI ÉLET

7

2014/04

Turai Hírlap6
20

14
/0

4
Turai Hírlap

végzik ön-Tavaly indult útjára az a cikksorozat, amely a 
ként vál-városunkban működő civil szervezetek tevékeny-
lalt fela-ségét, jelenlegi helyzetét mutatja be a Turai Hírlap olva-
d a t k é n t ,  sóinak. A Tura Önkéntes Tűzoltó Egyesület neve sokunk 
mint a hi-számára ismerősen cseng, és sajnos egyre többen vannak 
v a t á s o s  köztünk olyanok is, akik károsultként, akció közben ta-
tűzoltók. Egy lényeges különbség van: ők ellenszol-lálkoztak az egyesület tagjaival, tevékenységével. A tűz-
gáltatás nélkül, térítésmentesen kockáztatják testi oltók a tűzeseteken kívül vonulnak még balesetekhez, 
épségüket, sokszor az életüket. S hogy mégis miért élet, illetve műszaki mentésekhez és egyéb káresetekhez. 
vállalják mindezt? Munkatársunk Benedek Istvánnal, az Feladatuk elég sokrétű, de minden esetnél döntő fontos-
Egyesület elnökével beszélgetett tevékenységükről, hely-ságú a gyors és szakszerű beavatkozás. Ezek életet, éle-
zetükről, 2014 mindennapjairól.teket menthetnek. Mondhatjuk, hogy ugyanazt a munkát 

Miben tud az Egyesület segíteni a tűzoltói 
feladatok ellátását hivatásszerűen vállalóknak?
Az Egyesület tagjaiként otthonról vállalunk készen-
létet, és onnan sietünk be a szertárba, hogy meg-
kezdjük a vonulást - ezáltal mégiscsak helyben 

vagyunk -, így nem meglepő, de annál hasznosabb, hogy adott 
esetben a több kilométerről vonuló hivatásos tűzoltóknál előbb 
érkezünk a helyszínre. Gyors kiérkezésünknek köszönhetően - 
szükség szerint - megkezdhetjük az életmentést, lerövidíthetjük 
a tűz szabad fejlődésének időtartamát, megakadályozhatjuk a 
terjedését, csökkenthetjük az okozott kár mértékét és nem utol-
sósorban megteremthetjük a hivatásos egységek kiérkezéséig a 
végleges tűzoltás vagy műszaki mentés feltételrendszerét (tűz-
csapkeresés, alapvezeték kiépítés, útlezárás stb.). Elsődleges 
feladatunk, hogy előkészítsük a terepet a hivatásos egységek 
kiérkezéséig. Pl. ha ég egy szénakazal, nekünk elsősorban nem 
az a feladatunk, hogy azt a kazlat eloltsuk, hanem a mellette lévő 
másik kettőt locsoljuk, hogy ne gyulladjon ki az is.

A magas színvonalon megszervezett és lebonyolított 
alapfokú tűzoltó tanfolyamunk elvégzése, valamint az egyesület 
hivatásos, illetve idősebb tagjainak tapasztalata, tudása a szak-
szerű és hatékony beavatkozásunk garanciája. Időnként még a 
„több szem többet lát” segítség is értékesnek számít, de ese-
tünkben ennél több okból sem csak ennyiről van szó. Minden 
embernek - jogszabályban is meghatározott - állampolgári és 
véleményünk szerint lelkiismereti kötelessége is a rendelke-
zésére álló eszközökkel (erejéhez és tudásához mérten) segíteni 
a tűzoltók munkáját.
Az önkéntes tűzoltónak is rendelkeznie kell bizonyos szin-
tű szakmai képzettséggel. Ez milyen képzést foglal magá-
ba? Egyszerűbben kifejezve: mi a feltétele annak, hogy 
valakiből önkéntes tűzoltó váljon?

Amit mi csinálunk, az szaktevékenységnek minősül. 
Ahhoz, hogy önkéntes tűzoltó legyen valaki, elsősorban elhiva-
tottság kell. Jogszabályok tekintetében büntetlen előélet és 18 
évet betöltött életkor szükséges ahhoz, hogy az egyesület tagja 
lehessen valaki. Viszont ahhoz, hogy mint önkéntes tűzoltó be-

avatkozhasson káreseménynél, mindenképpen el kell végezni a 
40 órás alaptanfolyamot. Egyesületünk tagjai rendelkeznek ál-
landó szinten tartást és fejlesztést igénylő tűzoltási ismeretek-
kel, alapfelszerelésekkel és nem utolsósorban a megfelelő elhi-
vatottsággal. Ezzel a tudással hatékonyan tudunk részt vállalni 
bármilyen szituáció megoldásában. Előfordulhat, hogy olykor 
önállóan kell megbirkóznunk a feladattal, ilyenkor a hivatásos 
tűzoltók épp máshol végzik munkájukat. Ilyenre már volt néhány 
példa, és eddig nem vallottunk szégyent.

Régen – néhány éve még - más világ volt. Jártunk ver-
senyekre, többször részt vettünk Nyíregyházán az országos 
tűzoltó szakmai versenyen, nem egyszer - nem kétszer elhoztuk 
az első díjat. Voltunk Üllőn, onnan is elhoztuk az első díjat. Ez is 
egy pénzforrás volt például, különdíj, legjobb önkéntes díja, 
legjobb szakmai díj. 
Mi az Egyesület működési körzete? Mely hivatásos szerve-
zetekkel áll kapcsolatban?

Jelen pillanatban a működési körzetünk kizárólag Tura 
bel- és külterülete. A Hatvani Tűzoltó Parancsnoksággal van 
megállapodásunk, megalakulásunk óta mind a mai napig. Ko-
rábban több településen is vállaltunk szolgálatot, de az átszer-
vezések miatt jogszabályi lehetőségünk sincs többet vállalni. 
Figyelembe véve a Hatvani Tűzoltóság működési körzetének 
nagyságából adódó leterheltségét, mindannyiunk közös érdeke, 
hogy más területen történő beavatkozásuk esetén a mi telepü-
lésünkre is időben érkezzen megfelelő segítség. Továbbá ha az 
esemény nem indokolja pl. vaklárma, téves jelzés, vagy az egye-
sület azt önállóan is lokalizálni tudja, ne keletkezzen további, 
felesleges leterheltség és a hivatásos állomány a kiemelt jelen-
tőséggel bíró káresetek helyszíneire összpontosíthassa erejét, 
AMI BÁRHOL MEGTÖRTÉNHET és BÁRKI SZENVEDŐ 
ALANYA LEHET.
A lakosság joggal várja el – nem csak az önkéntesektől, 
hanem a hivatásos tűzoltóktól, mentőktől, rendőröktől, 
katasztrófavédelmi szakemberektől is, hogy segélykérés 
esetén gyorsan és szakszerűen végezzék tevékenységü-
ket. Azonban ahhoz, hogy ez valóban így is történjen, 
bejelentéskor a telefonálónak felelnie kell néhány kérdés-
re. Ez nem könnyű, hiszen egy érintett bejelentő nagy 
eséllyel pánikban van. Hogyan célszerű megtenni egy kár-
esemény bejelentését? Melyek a legfontosabb kérdések, 
amikre fel kell készülni és lehetőség szerint pontos in-
formációt szolgáltatni a kivonuló egységek részére?

A legfontosabb: mi ég, mit veszélyeztet, van-e életve-
szély. Először felveszik a bejelentő adatait, név, telefonos elér-
hetőség, valamint hol történt a káreset (nem csak tűzeset tör-
ténhet). Lakástűznél pontosan kell válaszolni arra, hogy mi ég, 
kb. mekkora terjedelemben, tartózkodik-e személy az épület-
ben, személyi sérülés történt-e, gázpalack van-e bent, van-e 
valami veszélyben, milyen az épület környezete. Külterületen 
történő tűzesetnél a következő kérdésekre lehet számítani: mi 
ég, kb. mekkora területen, veszélyeztet-e a tűz lakóépületet, 
megközelíthető-e a helyszín.

„Tűz van, babám!”
HURRÁ! ITT A TAVASZ, ÉG A HATÁR!

40 órás gyakorlat

Térjünk vissza az egyesületre. Hogyan épül fel a Tura ÖTE 
szerkezete? Jelenleg hány tagja van, kik a tisztségviselők?

A Tura Önkéntes Tűzoltó Egyesület kiemelten közhasznú 
tevékenységet folytat. Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a 
közgyűlés. Vezető tisztségviselőink: elnök, alelnök, parancsnok, 
aki a szakmai irányító, valamint egy parancsnokhelyettes. 
Törvényi előírás, hogy a parancsnoknak tűzoltó szakképzettség-
gel kell rendelkeznie, neki nem elég a 40 órás alaptanfolyam, 
ami az egyesület rendes tagjainak elég. A Hatvani Tűzoltó Pa-
rancsnoksággal kötött megállapodás alapfeltétele, hogy az 
egyesület szakmai irányítását képzett tűzoltó végezze, ezáltal 
mi, önkéntes tűzoltók is hivatalosan közreműködhetünk a kár-
eseményeknél. 
Milyen technikai eszközök állnak az egyesület rendel-
kezésére?

Az autót Hatvan városától kaptuk 2002-ben, alakulásunk 
évében. Az autót csak úgy kaphattuk meg, ha tudunk biztosítani 
fűtött garázst. Kaptunk egy alapfelszerelést is, amit az eltelt 
időszakban fejlesztettünk, bővítettünk, korszerűsítettünk. Van 
légzőkészülékünk, alap védőruhánk, sisakunk, kesztyűnk, tehát 
működőképesek vagyunk. 2012 őszéig az autó a VÜCS telepen 
állt fűtött helységben (ott volt a bázis), de egy új gép érkezése 
miatt autóstól kiszorultunk a garázsból. Az autó hidegtartásban 
van és nincs szertárunk sem. Ilyen körülmények mellett a téli 
időszakban nem fogunk tudni szolgálatot vállalni, mert a vízzel 
feltöltött, vonulásra kész autó egyszerűen szétfagyna, tönkre-
menne. Erre őszig megoldást kell találnunk, mert az egyesület 
önerőből nem képes felépíteni és fenntartani egy fűtött garázst. 
A 40 éves Magirus egyébként kifogástalan állapotban van. 
Segítséggel, felajánlásokkal, sok munkaórával rendbe tettük, 
kívül-belül felújítottuk. Rengeteget dolgoztunk vele. A legfon-
tosabb feladat az állagának megóvása lenne. Az autó nem abban 
megy tönkre, hogy használjuk, hanem hogy milyen körülmények 
között áll.
Milyen költségek terhelik éves szinten az egyesületet? A 
finanszírozást hogyan oldjátok meg?

Jelenleg meg van minden felszerelésünk, eszközünk ah-
hoz, hogy hatékonyan tudjunk dolgozni. Amiben eltér működé-
sünk a többi egyesülettől, az eszközeink évi kötelező felülvizs-
gálata. Ennek súlyos költségvonzata van, egy légzőkészülék be-
vizsgálási költsége közel akkora összeg, mintha újat vennénk. 
Szinte minden technikai eszközünkkel kapcsolatban fennállnak 
ezek az évente kötelező kiadások. Az autó műszaki vizsgáztatása 
sem kevés, súlyadó, üzemanyagköltségek. Sokba kerül a műkö-
dés fenntartása. A pályázati rendszer is átalakult.

S hogy miből finanszírozzuk mindezt? Tura Város Önkor-
mányzati támogatása, szakmai támogatás (BM, OKF), pályá-
zatok, adó 1%, tagdíj, anonimitást kérő vállalkozók adományai, 
tagság egyéb (nem anyagi) hozzájárulásai. Ezek a támogatások 
valószínűleg fedezik a költségeinket, mert végülis működünk. 
Nem mindig tudunk, vagy nehézkesen, de működünk. Az üzem-

anyagköltségek, vagy az autó aktuális műszaki állapota a döntő 
tényező. Nagy gond az, hogy nem tudunk fejlődni. Alapvetően 
azt vállaltuk, hogy hétköznap minden este 19:00-07:00-ig mini-
mum 3 fő teljesít készenléti szolgálatot, hétvégén péntek este 
19:00-tól hétfő reggelig plusz az ünnepnapokon folyamatosan 
van 3 fő készenlétben. Az elérhetőség mindig biztosítva van, 
tehát ha hétköznap napközben kerül valaki bajba és meg tudjuk 
oldani, akkor segítünk. Ha olyan műszaki, vagy technikai problé-
mánk van, ami miatt nem tudjuk teljesíteni a szolgálatot, be-
jelentjük Hatvanban.
Lakossági szemszögből nézve van-e mód arra, hogy egy 
állampolgár, vagy vállalkozás, cég segíteni tudja az egye-
sületet? 

Úgy gondolom, hogy a lakosság háromféle véleménnyel 
van rólunk - illetve van, aki nem is tud létezésünkről. Van, aki 
szerint nincs ránk szükség, van, aki semleges, és van, aki szerint 
igenis szükség van ránk. Támogatás szempontjából nem 
elsősorban a pénz a legfontosabb, de mégis. Ha a lakosság 
mellettünk áll, ha megvan a szándék, hogy igenis szükség van a 
Tűzoltó Egyesületre, nekünk az is támogatás. Lakossági részről 
önkéntesekre, tagságra lenne leginkább szükség. Sajnos az a 
tapasztalatom, hogy a mai fiatalokból hiányzik az a mentalitás, 
hogy önkéntesség. Olyan tagokra lenne szükségünk, akik nem 
azt nézik, hogy „itt vagyok, mit kapok érte”, hanem „itt vagyok 
és csináljuk, segítsünk!” 

A város önkormányzata is támogatja az egyesületet. 
Többször szóba került már és ezúton is kérem a Polgármester 
Urat, hogy bátran használjon minket (éljen a lehetőséggel), 
ugyanúgy, ahogy például a Polgárőr Egyesületet. Biztos vagyok 
benne, hogy a Tura ÖTE is hozzá tud tenni érdemben városunk 
jobbá, élhetőbbé, biztonságossá tételéhez.

Mert a BAJ BÁRHOL MEGTÖRTÉNHET és BÁRKI 
SZENVEDŐ ALANYA LEHET.

A sokat megélt MAGIRUS DEUTZ (1975) - A Tura ÖTE kivonuló autója 

Így kezdődött…

Fontos szerepet töl-
tött be Tura közéletében 
az 1909. március 18-án 
megalakult Tűzoltó Tes-
tület. A Tűzoltó Testület a 
következőt tűzte ki céljá-
ul: „.. a község területén, 
esetleg a szomszéd községekben kiütött tűz rendszeres oltása és 
egyéb vészesetekben segélynyújtás, a község területén kívül 
azonban a működő tagoknak csak 1/3-ad részével.”

Kezdetben, amikor még a közfelfogás sokra értékelte a so-
rozáson alkalmasnak kimondott rekrutát vagy éppen tűzoltó 
jelöltet, nem volt gond a működő tagok feltöltésével, hiszen ez a 
férfiasság egyik fajta elismerése volt, ami ezekben az évti-
zedekben meghatározó értékítéletnek számított. Jó rágondolni, 
hogy nagyapáink, apáink értékrendjében még milyen jelen-
tősége volt a becsületszónak és a kézadásnak.

Egy visszaemlékező szerint főleg iparosok vállalták ezt a 
veszélyes feladatot, akik mindig segítettek, ha valaki bajbajutott. 
Ezért aztán köztiszteletben álltak, népszerűek voltak. Felsze-
relésük hagyományos, a kézi erővel működő szivattyús kocsi 
volt.

Az önkéntes tűzoltó testületek munkáját a BM az idők folya-
mán több alkalommal felülvizsgálta és az alapszabályaikat a kor 
követelményeihez igazítva módosították, esetleg új alapszabály 
elfogadását követelték meg. 

Névjegy:
Tura Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(Tura ÖTE)
Az Egyesület székhelye:

2194 Tura, Puskin tér 26.
Kérjük támogassa Ön is adója 1%-ával 
Önkéntes Tűzoltóságunk működését

Adószámunk: 18694222-1-13
KÖSZÖNJÜK!

T.A.
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végzik ön-Tavaly indult útjára az a cikksorozat, amely a 
ként vál-városunkban működő civil szervezetek tevékeny-
lalt fela-ségét, jelenlegi helyzetét mutatja be a Turai Hírlap olva-
d a t k é n t ,  sóinak. A Tura Önkéntes Tűzoltó Egyesület neve sokunk 
mint a hi-számára ismerősen cseng, és sajnos egyre többen vannak 
v a t á s o s  köztünk olyanok is, akik károsultként, akció közben ta-
tűzoltók. Egy lényeges különbség van: ők ellenszol-lálkoztak az egyesület tagjaival, tevékenységével. A tűz-
gáltatás nélkül, térítésmentesen kockáztatják testi oltók a tűzeseteken kívül vonulnak még balesetekhez, 
épségüket, sokszor az életüket. S hogy mégis miért élet, illetve műszaki mentésekhez és egyéb káresetekhez. 
vállalják mindezt? Munkatársunk Benedek Istvánnal, az Feladatuk elég sokrétű, de minden esetnél döntő fontos-
Egyesület elnökével beszélgetett tevékenységükről, hely-ságú a gyors és szakszerű beavatkozás. Ezek életet, éle-
zetükről, 2014 mindennapjairól.teket menthetnek. Mondhatjuk, hogy ugyanazt a munkát 

Miben tud az Egyesület segíteni a tűzoltói 
feladatok ellátását hivatásszerűen vállalóknak?
Az Egyesület tagjaiként otthonról vállalunk készen-
létet, és onnan sietünk be a szertárba, hogy meg-
kezdjük a vonulást - ezáltal mégiscsak helyben 

vagyunk -, így nem meglepő, de annál hasznosabb, hogy adott 
esetben a több kilométerről vonuló hivatásos tűzoltóknál előbb 
érkezünk a helyszínre. Gyors kiérkezésünknek köszönhetően - 
szükség szerint - megkezdhetjük az életmentést, lerövidíthetjük 
a tűz szabad fejlődésének időtartamát, megakadályozhatjuk a 
terjedését, csökkenthetjük az okozott kár mértékét és nem utol-
sósorban megteremthetjük a hivatásos egységek kiérkezéséig a 
végleges tűzoltás vagy műszaki mentés feltételrendszerét (tűz-
csapkeresés, alapvezeték kiépítés, útlezárás stb.). Elsődleges 
feladatunk, hogy előkészítsük a terepet a hivatásos egységek 
kiérkezéséig. Pl. ha ég egy szénakazal, nekünk elsősorban nem 
az a feladatunk, hogy azt a kazlat eloltsuk, hanem a mellette lévő 
másik kettőt locsoljuk, hogy ne gyulladjon ki az is.

A magas színvonalon megszervezett és lebonyolított 
alapfokú tűzoltó tanfolyamunk elvégzése, valamint az egyesület 
hivatásos, illetve idősebb tagjainak tapasztalata, tudása a szak-
szerű és hatékony beavatkozásunk garanciája. Időnként még a 
„több szem többet lát” segítség is értékesnek számít, de ese-
tünkben ennél több okból sem csak ennyiről van szó. Minden 
embernek - jogszabályban is meghatározott - állampolgári és 
véleményünk szerint lelkiismereti kötelessége is a rendelke-
zésére álló eszközökkel (erejéhez és tudásához mérten) segíteni 
a tűzoltók munkáját.
Az önkéntes tűzoltónak is rendelkeznie kell bizonyos szin-
tű szakmai képzettséggel. Ez milyen képzést foglal magá-
ba? Egyszerűbben kifejezve: mi a feltétele annak, hogy 
valakiből önkéntes tűzoltó váljon?

Amit mi csinálunk, az szaktevékenységnek minősül. 
Ahhoz, hogy önkéntes tűzoltó legyen valaki, elsősorban elhiva-
tottság kell. Jogszabályok tekintetében büntetlen előélet és 18 
évet betöltött életkor szükséges ahhoz, hogy az egyesület tagja 
lehessen valaki. Viszont ahhoz, hogy mint önkéntes tűzoltó be-

avatkozhasson káreseménynél, mindenképpen el kell végezni a 
40 órás alaptanfolyamot. Egyesületünk tagjai rendelkeznek ál-
landó szinten tartást és fejlesztést igénylő tűzoltási ismeretek-
kel, alapfelszerelésekkel és nem utolsósorban a megfelelő elhi-
vatottsággal. Ezzel a tudással hatékonyan tudunk részt vállalni 
bármilyen szituáció megoldásában. Előfordulhat, hogy olykor 
önállóan kell megbirkóznunk a feladattal, ilyenkor a hivatásos 
tűzoltók épp máshol végzik munkájukat. Ilyenre már volt néhány 
példa, és eddig nem vallottunk szégyent.

Régen – néhány éve még - más világ volt. Jártunk ver-
senyekre, többször részt vettünk Nyíregyházán az országos 
tűzoltó szakmai versenyen, nem egyszer - nem kétszer elhoztuk 
az első díjat. Voltunk Üllőn, onnan is elhoztuk az első díjat. Ez is 
egy pénzforrás volt például, különdíj, legjobb önkéntes díja, 
legjobb szakmai díj. 
Mi az Egyesület működési körzete? Mely hivatásos szerve-
zetekkel áll kapcsolatban?

Jelen pillanatban a működési körzetünk kizárólag Tura 
bel- és külterülete. A Hatvani Tűzoltó Parancsnoksággal van 
megállapodásunk, megalakulásunk óta mind a mai napig. Ko-
rábban több településen is vállaltunk szolgálatot, de az átszer-
vezések miatt jogszabályi lehetőségünk sincs többet vállalni. 
Figyelembe véve a Hatvani Tűzoltóság működési körzetének 
nagyságából adódó leterheltségét, mindannyiunk közös érdeke, 
hogy más területen történő beavatkozásuk esetén a mi telepü-
lésünkre is időben érkezzen megfelelő segítség. Továbbá ha az 
esemény nem indokolja pl. vaklárma, téves jelzés, vagy az egye-
sület azt önállóan is lokalizálni tudja, ne keletkezzen további, 
felesleges leterheltség és a hivatásos állomány a kiemelt jelen-
tőséggel bíró káresetek helyszíneire összpontosíthassa erejét, 
AMI BÁRHOL MEGTÖRTÉNHET és BÁRKI SZENVEDŐ 
ALANYA LEHET.
A lakosság joggal várja el – nem csak az önkéntesektől, 
hanem a hivatásos tűzoltóktól, mentőktől, rendőröktől, 
katasztrófavédelmi szakemberektől is, hogy segélykérés 
esetén gyorsan és szakszerűen végezzék tevékenységü-
ket. Azonban ahhoz, hogy ez valóban így is történjen, 
bejelentéskor a telefonálónak felelnie kell néhány kérdés-
re. Ez nem könnyű, hiszen egy érintett bejelentő nagy 
eséllyel pánikban van. Hogyan célszerű megtenni egy kár-
esemény bejelentését? Melyek a legfontosabb kérdések, 
amikre fel kell készülni és lehetőség szerint pontos in-
formációt szolgáltatni a kivonuló egységek részére?

A legfontosabb: mi ég, mit veszélyeztet, van-e életve-
szély. Először felveszik a bejelentő adatait, név, telefonos elér-
hetőség, valamint hol történt a káreset (nem csak tűzeset tör-
ténhet). Lakástűznél pontosan kell válaszolni arra, hogy mi ég, 
kb. mekkora terjedelemben, tartózkodik-e személy az épület-
ben, személyi sérülés történt-e, gázpalack van-e bent, van-e 
valami veszélyben, milyen az épület környezete. Külterületen 
történő tűzesetnél a következő kérdésekre lehet számítani: mi 
ég, kb. mekkora területen, veszélyeztet-e a tűz lakóépületet, 
megközelíthető-e a helyszín.

„Tűz van, babám!”
HURRÁ! ITT A TAVASZ, ÉG A HATÁR!

40 órás gyakorlat

Térjünk vissza az egyesületre. Hogyan épül fel a Tura ÖTE 
szerkezete? Jelenleg hány tagja van, kik a tisztségviselők?

A Tura Önkéntes Tűzoltó Egyesület kiemelten közhasznú 
tevékenységet folytat. Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a 
közgyűlés. Vezető tisztségviselőink: elnök, alelnök, parancsnok, 
aki a szakmai irányító, valamint egy parancsnokhelyettes. 
Törvényi előírás, hogy a parancsnoknak tűzoltó szakképzettség-
gel kell rendelkeznie, neki nem elég a 40 órás alaptanfolyam, 
ami az egyesület rendes tagjainak elég. A Hatvani Tűzoltó Pa-
rancsnoksággal kötött megállapodás alapfeltétele, hogy az 
egyesület szakmai irányítását képzett tűzoltó végezze, ezáltal 
mi, önkéntes tűzoltók is hivatalosan közreműködhetünk a kár-
eseményeknél. 
Milyen technikai eszközök állnak az egyesület rendel-
kezésére?

Az autót Hatvan városától kaptuk 2002-ben, alakulásunk 
évében. Az autót csak úgy kaphattuk meg, ha tudunk biztosítani 
fűtött garázst. Kaptunk egy alapfelszerelést is, amit az eltelt 
időszakban fejlesztettünk, bővítettünk, korszerűsítettünk. Van 
légzőkészülékünk, alap védőruhánk, sisakunk, kesztyűnk, tehát 
működőképesek vagyunk. 2012 őszéig az autó a VÜCS telepen 
állt fűtött helységben (ott volt a bázis), de egy új gép érkezése 
miatt autóstól kiszorultunk a garázsból. Az autó hidegtartásban 
van és nincs szertárunk sem. Ilyen körülmények mellett a téli 
időszakban nem fogunk tudni szolgálatot vállalni, mert a vízzel 
feltöltött, vonulásra kész autó egyszerűen szétfagyna, tönkre-
menne. Erre őszig megoldást kell találnunk, mert az egyesület 
önerőből nem képes felépíteni és fenntartani egy fűtött garázst. 
A 40 éves Magirus egyébként kifogástalan állapotban van. 
Segítséggel, felajánlásokkal, sok munkaórával rendbe tettük, 
kívül-belül felújítottuk. Rengeteget dolgoztunk vele. A legfon-
tosabb feladat az állagának megóvása lenne. Az autó nem abban 
megy tönkre, hogy használjuk, hanem hogy milyen körülmények 
között áll.
Milyen költségek terhelik éves szinten az egyesületet? A 
finanszírozást hogyan oldjátok meg?

Jelenleg meg van minden felszerelésünk, eszközünk ah-
hoz, hogy hatékonyan tudjunk dolgozni. Amiben eltér működé-
sünk a többi egyesülettől, az eszközeink évi kötelező felülvizs-
gálata. Ennek súlyos költségvonzata van, egy légzőkészülék be-
vizsgálási költsége közel akkora összeg, mintha újat vennénk. 
Szinte minden technikai eszközünkkel kapcsolatban fennállnak 
ezek az évente kötelező kiadások. Az autó műszaki vizsgáztatása 
sem kevés, súlyadó, üzemanyagköltségek. Sokba kerül a műkö-
dés fenntartása. A pályázati rendszer is átalakult.

S hogy miből finanszírozzuk mindezt? Tura Város Önkor-
mányzati támogatása, szakmai támogatás (BM, OKF), pályá-
zatok, adó 1%, tagdíj, anonimitást kérő vállalkozók adományai, 
tagság egyéb (nem anyagi) hozzájárulásai. Ezek a támogatások 
valószínűleg fedezik a költségeinket, mert végülis működünk. 
Nem mindig tudunk, vagy nehézkesen, de működünk. Az üzem-

anyagköltségek, vagy az autó aktuális műszaki állapota a döntő 
tényező. Nagy gond az, hogy nem tudunk fejlődni. Alapvetően 
azt vállaltuk, hogy hétköznap minden este 19:00-07:00-ig mini-
mum 3 fő teljesít készenléti szolgálatot, hétvégén péntek este 
19:00-tól hétfő reggelig plusz az ünnepnapokon folyamatosan 
van 3 fő készenlétben. Az elérhetőség mindig biztosítva van, 
tehát ha hétköznap napközben kerül valaki bajba és meg tudjuk 
oldani, akkor segítünk. Ha olyan műszaki, vagy technikai problé-
mánk van, ami miatt nem tudjuk teljesíteni a szolgálatot, be-
jelentjük Hatvanban.
Lakossági szemszögből nézve van-e mód arra, hogy egy 
állampolgár, vagy vállalkozás, cég segíteni tudja az egye-
sületet? 

Úgy gondolom, hogy a lakosság háromféle véleménnyel 
van rólunk - illetve van, aki nem is tud létezésünkről. Van, aki 
szerint nincs ránk szükség, van, aki semleges, és van, aki szerint 
igenis szükség van ránk. Támogatás szempontjából nem 
elsősorban a pénz a legfontosabb, de mégis. Ha a lakosság 
mellettünk áll, ha megvan a szándék, hogy igenis szükség van a 
Tűzoltó Egyesületre, nekünk az is támogatás. Lakossági részről 
önkéntesekre, tagságra lenne leginkább szükség. Sajnos az a 
tapasztalatom, hogy a mai fiatalokból hiányzik az a mentalitás, 
hogy önkéntesség. Olyan tagokra lenne szükségünk, akik nem 
azt nézik, hogy „itt vagyok, mit kapok érte”, hanem „itt vagyok 
és csináljuk, segítsünk!” 

A város önkormányzata is támogatja az egyesületet. 
Többször szóba került már és ezúton is kérem a Polgármester 
Urat, hogy bátran használjon minket (éljen a lehetőséggel), 
ugyanúgy, ahogy például a Polgárőr Egyesületet. Biztos vagyok 
benne, hogy a Tura ÖTE is hozzá tud tenni érdemben városunk 
jobbá, élhetőbbé, biztonságossá tételéhez.

Mert a BAJ BÁRHOL MEGTÖRTÉNHET és BÁRKI 
SZENVEDŐ ALANYA LEHET.

A sokat megélt MAGIRUS DEUTZ (1975) - A Tura ÖTE kivonuló autója 

Így kezdődött…

Fontos szerepet töl-
tött be Tura közéletében 
az 1909. március 18-án 
megalakult Tűzoltó Tes-
tület. A Tűzoltó Testület a 
következőt tűzte ki céljá-
ul: „.. a község területén, 
esetleg a szomszéd községekben kiütött tűz rendszeres oltása és 
egyéb vészesetekben segélynyújtás, a község területén kívül 
azonban a működő tagoknak csak 1/3-ad részével.”

Kezdetben, amikor még a közfelfogás sokra értékelte a so-
rozáson alkalmasnak kimondott rekrutát vagy éppen tűzoltó 
jelöltet, nem volt gond a működő tagok feltöltésével, hiszen ez a 
férfiasság egyik fajta elismerése volt, ami ezekben az évti-
zedekben meghatározó értékítéletnek számított. Jó rágondolni, 
hogy nagyapáink, apáink értékrendjében még milyen jelen-
tősége volt a becsületszónak és a kézadásnak.

Egy visszaemlékező szerint főleg iparosok vállalták ezt a 
veszélyes feladatot, akik mindig segítettek, ha valaki bajbajutott. 
Ezért aztán köztiszteletben álltak, népszerűek voltak. Felsze-
relésük hagyományos, a kézi erővel működő szivattyús kocsi 
volt.

Az önkéntes tűzoltó testületek munkáját a BM az idők folya-
mán több alkalommal felülvizsgálta és az alapszabályaikat a kor 
követelményeihez igazítva módosították, esetleg új alapszabály 
elfogadását követelték meg. 

Névjegy:
Tura Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(Tura ÖTE)
Az Egyesület székhelye:

2194 Tura, Puskin tér 26.
Kérjük támogassa Ön is adója 1%-ával 
Önkéntes Tűzoltóságunk működését

Adószámunk: 18694222-1-13
KÖSZÖNJÜK!

T.A.

CIVIL OLDALAK
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EGYHÁZI ÉLETCIVIL OLDALAK

Egy nap Weisz nem jött iskolába, amit furcsálltam, 
mert előző nap nem volt beteg, de az iskolában mások is 
hiányoztak.

Délután tudtam meg, hogy a zsidóknak egy kis 
csomaggal jelentkezniük kellett Hatvanban a téglagyárban, 
majd a cukorgyár területén kialakított gyűjtőtáborban. 
Megértettem, hogy miért nem jött Weisz Laci a gimibe. És 
nem láttam soha többé a kis fekete hajú, csillogó szemű 
Kovács Évikét sem, akivel egyszer találkoztam édesapja 
üzletében a Tabánban.

Ma már tudom, hogy központi rendeletre leltárba 
vették minden vagyonukat, s a fejenkénti 30 kilós batyu 
kivételével mindent a lakás egy helyiségébe kellett gyűjteni, 
amit hivatalosan lepecsételtek. Turáról 64 ember – a 
legfiatalabb 6, a legidősebb 80 éves volt – jelentkezett a III. 
zsidótlanítási körzet parancsnokságán Hatvanban, majd 
innen június 27-én marhavagonokban Kassán keresztül 
Auschwitzba hurcolták őket. 

A haláltáborban dr. Mengele és társai a munkára 
alkalmatlan gyerekeket, betegeket és időseket egyenesen a 
gázba küldték. A hat éves Kovács Évike biztosan a 
megérkezés napján meghalt a többi gyerekkel és az 
idősekkel együtt; hogy Weisz Laci meddig élt még, nem 
tudom. Egy biztos: a haláltáborból Turára egyik elhurcolt 
sem jött haza.

HOLOKAUSZT

70 éve történt

A turai zsidóság sorsa

“Az élet ellentéte nem a halál, hanem a közöny és a hallgatás.”
Ellie Wiesel

1944-ben 12 éves voltam, az aszódi nák, virult a természet. Reggelente mi 
gimnázium diákja. Sok minden érdekelt: még gondtalanul mentünk barátommal, 
tudtam, hogy háború van, hogy sok család Weisz Lacival a vasútállomásra. Egyszer 
gyászolja a messze idegenben meghalt megjegyezte, tudom-e, hogy Jézus is zsidó 
apát, vagy fiút. Édesapám kovácsmű- volt. Megdöbbentem és kissé meghara-
helyében annyi mindent hallottam, s egy gudtam rá, s meg is kérdeztem a hittan-
péntekenként rendszeresen megjelenő tanáromtól, igaz-e. Az komolyan mondta: 
vándorkoldús szörnyű híreket hozott. igaza van a barátomnak, de majd később 
Akkor is május volt, virágoztak az orgo- tanulunk róla… 

A turai zsidók néhány kivétel-
lel nem voltak tehetősek, többségük 
kereskedett. Itthon maradt ingóságaik 
sorsáról nem tudok, a front alatt és az-
tán következő zűrzavaros időkben 
nyomuk veszett. A turai zsidók közül 
ketten élték túl a vészkorszakot: Kovács 
Imre, a munkaszolgálatos volt, s onnan 
sikerült a front zűrzavarában megszök-
nie, és Neumann Márton, akit a felesége befalazott, így búj-
tatta. Később tolókocsiban meszet és építőanyagot árult a 
régi patikával szembeni telepén. Imre bácsi pedig az általa 
vezetett üzletben mérte az anyagokat a turaiaknak. Beszél-
gettem vele néhányszor, kislánya fényképét is tőle kaptam, 
de nem szívesen emlékezett, a fájdalom évtizedek múltán is 
bezárta a történeteket.

Emléküket néhány később készítetett márvány 
őrzi a temetőben, s a II. világháború áldozatainak 
állított emlékmű a Kaszinó téren, ahol alul a Dávid csil-
lag alatt felsorolva olvashatjuk a nevüket. Az emlékhe-
lyeket példásan gondozzák, s a névsorukat megörökí-
tette a Tura története c. monográfia is (I. k. 584. oldal).

Most, 70 év után is hiányzik Weisz Laci barátom, a 
csillogó szemű Kovács Évike, s minden elpusztított honfi-
társam.

Takács Pál
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Kovács Évike

Május hónap a Szűzanya 
hónapja: a tavasz, a virág-
zás, az élet hónapja. Ennek 
első vasárnapja pedig az 
Édesanyáké.
Mindszenty József bíbo-
ros, hercegprímás is na-
gyon szerette az édesanyját. 
Annyira, hogy könyvet is írt 
róla „Az édesanya” címmel. 
Ebből a könyvből idézek egy-
két gondolatot Anyák napjá-
nak ünnepére. Ezzel szeret-
ném köszönteni az Édes-
anyákat, akik szívükben hor-

dozzák Isten végtelen szeretetének egy darabját, de az a 
Szeretet, amely ott, a szívükben van, számukra nemcsak egy 
darabka, hanem a Legnagyobb, az Egész.

„Az anyák tartják kezükben a világot – 
évezredek óta. Aki teremtetett, maga is teremtő lesz – 
az anyaság által. 'Ékes, termő ág' – védőlomb, mint 
Mária égszínkék palástja a középkori festményeken.”

E szép nap alkalmával köszöntök minden Édes-
anyát, akinek az arca örömtől sugárzik, mert gyermeke 
rajongó szeretettel, virággal, dallal, verssel, saját maga 
készítette rajzzal köszönti fel. Így viszonozva azt a nagy 
szeretetet, amit Édesanyjától kap, hiszen a szeretet a 
legmagasztosabb érzés, amely megszépíti életünket, 
látóvá teszi szívünket. És ha a szeretetet fokozni lehet, 
az anyai szeretet kerül a legfelső fokra.

Szorongó, de vigasztaló szóval próbálok azokhoz az 
Édesanyákhoz is szólni, akik gyermeküket elveszítették. 
Nehéz vigasztaló szavakat találni. De nem tudhatod, Te drá-
ga Édesanya, hogy miért kellett ennek így történnie. Nem 
tudhatod, hogy a Mindenható milyen szenvedéstől 
mentette meg gyermekedet és Téged. 

Nagy szeretettel köszöntjük

az Édesanyákat!

Most pedig Hozzád szeretnék szólni, ahhoz az 
Anyához, aki szomorú szívvel nézi a televízióban az „Anyák 
napi” műsort, mert a Te gyermeked, akit féltő szeretettel 
neveltél fel, nem hoz neked virágot, nem nyitja rád az 
ajtót, nem érdekli hogyléted, pedig jól tudja, hogy 
öregségedben, testben és lélekben törékeny vagy.

Tudom, hogy fáj, mert az anyai szív nagyon tud 
szeretni, de szenvedni is. Isten mégis erőt és vigaszt nyújt 
Neked. Vissza kell gondolnod arra az időre, amikor gyerme-
ked még kicsi volt, amikor Te voltál a mindene. Ő már akkor 
hálálta meg az iránta érzett jóságodat. Kacagva, boldogan 
szaladt karjaidba, mert csak ott talált szeretetet, meg-
nyugvást. Ha pedig játszótársai bántalmazták, azt kiáltozta: 
„Anyuuuu!, Anyuciiii!”. Erre az időszakra gondolj, és bo-
csásd meg gyengeségét. Ne panaszkodj, légy nemes lelkű, 
ne érezd úgy, hogy eltévedt. Imádkozz, hogy Isten segítő 
kegyelme őrizze útjait.

Most úgy látod, hogy gyermekedtől elhagyatva 
állsz, de – Isten végtelen jóságában bízva – tudnod kell, hogy 
gyermeked előbb-utóbb megtalálja azt a kulcsot, 
amely kinyitja az Édesanyja iránti szeretet kapuját. És 
ha rá fog jönni, hogy nem veszítheti el a legnagyobbat, az 
anyai szeretetet, az lehet, hogy csak akkor fog bekövetkezni, 
amikor Te már az angyalok köréből fogod látni őt. A sírodnál 
bűnbánó szívvel döbben majd rá, hogy mit mulasztott 
el. Anyai szíved akkor is ott lesz vele, mert az anyai szív 
a síron túl is szeret.

„Eljön majd az idő, amikor minden anyai szív 
azzal a tudattal fog a végtelen boldogságban megnyu-
godni, hogy hátrahagyta gyermekének és unokáinak az 
anyai szív szeretetét.”

Kedves Édesanyák! A mindannyiunkat szerető Isten 
jósága óvjon és oltalmazzon Benneteket életetek útjain, az 
égi Édesanya, Szűz Mária pedig segítsen, hogy át tudjátok 
adni a szívetekben élő Szeretetet gyermekeiteknek.

Palya János, plébános

„Csak látni akartalak,

Anyu fényes csillag,

Látni, ahogy jössz,

Ha hívlak,

Látni sietséged,

Angyalszelídséged,

Odabújni hozzád,

Megölelni téged”
(Nadányi Zoltán)

Felhívjuk tisztelt utasaink figyelmét, hogy 
2014. április 13-tól május 27-ig a Budapest-Keleti 
pályaudvar Kerepesi úti felüljáró átépítési munkálatai 
miatt a Budapest – Hatvan vasútvonalon a vonatok 
módosított menetrend szerint közlekednek.

Kérjük, utazás előtt tájékozódjanak a válto-
zásokról!

www.mav-start.hu

MÁVDIREKT: 06 40 49 49 49

Felhívjuk tisztelt utasaink figyelmét, hogy 2014. 
április 13-tól május 27-ig a Budapest – Hatvan vasút-
vonalon lévő vágányzár miatt az alábbi autóbusz-
vonalak menetrendjei módosulnak:

Tura – Zsámbok
2 perccel korábban közlekedik

13:48 Tura vá.
13:59 Tura, Zsámboki u. aut. ford.

2 perccel korábban közlekedik
14:00 Tura, Zsámboki u. aut. ford.
14:11 Tura, vá.

5 perccel korábban közlekedik
15:50 Zsámbok, ált. isk.
16:07 Tura, vá.

Volánbusz Zrt. tájékoztatójaA MÁV-START Zrt.
tájékoztatója
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hiányoztak.

Délután tudtam meg, hogy a zsidóknak egy kis 
csomaggal jelentkezniük kellett Hatvanban a téglagyárban, 
majd a cukorgyár területén kialakított gyűjtőtáborban. 
Megértettem, hogy miért nem jött Weisz Laci a gimibe. És 
nem láttam soha többé a kis fekete hajú, csillogó szemű 
Kovács Évikét sem, akivel egyszer találkoztam édesapja 
üzletében a Tabánban.

Ma már tudom, hogy központi rendeletre leltárba 
vették minden vagyonukat, s a fejenkénti 30 kilós batyu 
kivételével mindent a lakás egy helyiségébe kellett gyűjteni, 
amit hivatalosan lepecsételtek. Turáról 64 ember – a 
legfiatalabb 6, a legidősebb 80 éves volt – jelentkezett a III. 
zsidótlanítási körzet parancsnokságán Hatvanban, majd 
innen június 27-én marhavagonokban Kassán keresztül 
Auschwitzba hurcolták őket. 

A haláltáborban dr. Mengele és társai a munkára 
alkalmatlan gyerekeket, betegeket és időseket egyenesen a 
gázba küldték. A hat éves Kovács Évike biztosan a 
megérkezés napján meghalt a többi gyerekkel és az 
idősekkel együtt; hogy Weisz Laci meddig élt még, nem 
tudom. Egy biztos: a haláltáborból Turára egyik elhurcolt 
sem jött haza.
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70 éve történt

A turai zsidóság sorsa

“Az élet ellentéte nem a halál, hanem a közöny és a hallgatás.”
Ellie Wiesel

1944-ben 12 éves voltam, az aszódi nák, virult a természet. Reggelente mi 
gimnázium diákja. Sok minden érdekelt: még gondtalanul mentünk barátommal, 
tudtam, hogy háború van, hogy sok család Weisz Lacival a vasútállomásra. Egyszer 
gyászolja a messze idegenben meghalt megjegyezte, tudom-e, hogy Jézus is zsidó 
apát, vagy fiút. Édesapám kovácsmű- volt. Megdöbbentem és kissé meghara-
helyében annyi mindent hallottam, s egy gudtam rá, s meg is kérdeztem a hittan-
péntekenként rendszeresen megjelenő tanáromtól, igaz-e. Az komolyan mondta: 
vándorkoldús szörnyű híreket hozott. igaza van a barátomnak, de majd később 
Akkor is május volt, virágoztak az orgo- tanulunk róla… 

A turai zsidók néhány kivétel-
lel nem voltak tehetősek, többségük 
kereskedett. Itthon maradt ingóságaik 
sorsáról nem tudok, a front alatt és az-
tán következő zűrzavaros időkben 
nyomuk veszett. A turai zsidók közül 
ketten élték túl a vészkorszakot: Kovács 
Imre, a munkaszolgálatos volt, s onnan 
sikerült a front zűrzavarában megszök-
nie, és Neumann Márton, akit a felesége befalazott, így búj-
tatta. Később tolókocsiban meszet és építőanyagot árult a 
régi patikával szembeni telepén. Imre bácsi pedig az általa 
vezetett üzletben mérte az anyagokat a turaiaknak. Beszél-
gettem vele néhányszor, kislánya fényképét is tőle kaptam, 
de nem szívesen emlékezett, a fájdalom évtizedek múltán is 
bezárta a történeteket.

Emléküket néhány később készítetett márvány 
őrzi a temetőben, s a II. világháború áldozatainak 
állított emlékmű a Kaszinó téren, ahol alul a Dávid csil-
lag alatt felsorolva olvashatjuk a nevüket. Az emlékhe-
lyeket példásan gondozzák, s a névsorukat megörökí-
tette a Tura története c. monográfia is (I. k. 584. oldal).

Most, 70 év után is hiányzik Weisz Laci barátom, a 
csillogó szemű Kovács Évike, s minden elpusztított honfi-
társam.

Takács Pál
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Kovács Évike

Május hónap a Szűzanya 
hónapja: a tavasz, a virág-
zás, az élet hónapja. Ennek 
első vasárnapja pedig az 
Édesanyáké.
Mindszenty József bíbo-
ros, hercegprímás is na-
gyon szerette az édesanyját. 
Annyira, hogy könyvet is írt 
róla „Az édesanya” címmel. 
Ebből a könyvből idézek egy-
két gondolatot Anyák napjá-
nak ünnepére. Ezzel szeret-
ném köszönteni az Édes-
anyákat, akik szívükben hor-

dozzák Isten végtelen szeretetének egy darabját, de az a 
Szeretet, amely ott, a szívükben van, számukra nemcsak egy 
darabka, hanem a Legnagyobb, az Egész.

„Az anyák tartják kezükben a világot – 
évezredek óta. Aki teremtetett, maga is teremtő lesz – 
az anyaság által. 'Ékes, termő ág' – védőlomb, mint 
Mária égszínkék palástja a középkori festményeken.”

E szép nap alkalmával köszöntök minden Édes-
anyát, akinek az arca örömtől sugárzik, mert gyermeke 
rajongó szeretettel, virággal, dallal, verssel, saját maga 
készítette rajzzal köszönti fel. Így viszonozva azt a nagy 
szeretetet, amit Édesanyjától kap, hiszen a szeretet a 
legmagasztosabb érzés, amely megszépíti életünket, 
látóvá teszi szívünket. És ha a szeretetet fokozni lehet, 
az anyai szeretet kerül a legfelső fokra.

Szorongó, de vigasztaló szóval próbálok azokhoz az 
Édesanyákhoz is szólni, akik gyermeküket elveszítették. 
Nehéz vigasztaló szavakat találni. De nem tudhatod, Te drá-
ga Édesanya, hogy miért kellett ennek így történnie. Nem 
tudhatod, hogy a Mindenható milyen szenvedéstől 
mentette meg gyermekedet és Téged. 

Nagy szeretettel köszöntjük

az Édesanyákat!

Most pedig Hozzád szeretnék szólni, ahhoz az 
Anyához, aki szomorú szívvel nézi a televízióban az „Anyák 
napi” műsort, mert a Te gyermeked, akit féltő szeretettel 
neveltél fel, nem hoz neked virágot, nem nyitja rád az 
ajtót, nem érdekli hogyléted, pedig jól tudja, hogy 
öregségedben, testben és lélekben törékeny vagy.

Tudom, hogy fáj, mert az anyai szív nagyon tud 
szeretni, de szenvedni is. Isten mégis erőt és vigaszt nyújt 
Neked. Vissza kell gondolnod arra az időre, amikor gyerme-
ked még kicsi volt, amikor Te voltál a mindene. Ő már akkor 
hálálta meg az iránta érzett jóságodat. Kacagva, boldogan 
szaladt karjaidba, mert csak ott talált szeretetet, meg-
nyugvást. Ha pedig játszótársai bántalmazták, azt kiáltozta: 
„Anyuuuu!, Anyuciiii!”. Erre az időszakra gondolj, és bo-
csásd meg gyengeségét. Ne panaszkodj, légy nemes lelkű, 
ne érezd úgy, hogy eltévedt. Imádkozz, hogy Isten segítő 
kegyelme őrizze útjait.

Most úgy látod, hogy gyermekedtől elhagyatva 
állsz, de – Isten végtelen jóságában bízva – tudnod kell, hogy 
gyermeked előbb-utóbb megtalálja azt a kulcsot, 
amely kinyitja az Édesanyja iránti szeretet kapuját. És 
ha rá fog jönni, hogy nem veszítheti el a legnagyobbat, az 
anyai szeretetet, az lehet, hogy csak akkor fog bekövetkezni, 
amikor Te már az angyalok köréből fogod látni őt. A sírodnál 
bűnbánó szívvel döbben majd rá, hogy mit mulasztott 
el. Anyai szíved akkor is ott lesz vele, mert az anyai szív 
a síron túl is szeret.

„Eljön majd az idő, amikor minden anyai szív 
azzal a tudattal fog a végtelen boldogságban megnyu-
godni, hogy hátrahagyta gyermekének és unokáinak az 
anyai szív szeretetét.”

Kedves Édesanyák! A mindannyiunkat szerető Isten 
jósága óvjon és oltalmazzon Benneteket életetek útjain, az 
égi Édesanya, Szűz Mária pedig segítsen, hogy át tudjátok 
adni a szívetekben élő Szeretetet gyermekeiteknek.

Palya János, plébános

„Csak látni akartalak,

Anyu fényes csillag,

Látni, ahogy jössz,

Ha hívlak,

Látni sietséged,

Angyalszelídséged,

Odabújni hozzád,

Megölelni téged”
(Nadányi Zoltán)

Felhívjuk tisztelt utasaink figyelmét, hogy 
2014. április 13-tól május 27-ig a Budapest-Keleti 
pályaudvar Kerepesi úti felüljáró átépítési munkálatai 
miatt a Budapest – Hatvan vasútvonalon a vonatok 
módosított menetrend szerint közlekednek.

Kérjük, utazás előtt tájékozódjanak a válto-
zásokról!

www.mav-start.hu

MÁVDIREKT: 06 40 49 49 49

Felhívjuk tisztelt utasaink figyelmét, hogy 2014. 
április 13-tól május 27-ig a Budapest – Hatvan vasút-
vonalon lévő vágányzár miatt az alábbi autóbusz-
vonalak menetrendjei módosulnak:

Tura – Zsámbok
2 perccel korábban közlekedik

13:48 Tura vá.
13:59 Tura, Zsámboki u. aut. ford.

2 perccel korábban közlekedik
14:00 Tura, Zsámboki u. aut. ford.
14:11 Tura, vá.

5 perccel korábban közlekedik
15:50 Zsámbok, ált. isk.
16:07 Tura, vá.

Volánbusz Zrt. tájékoztatójaA MÁV-START Zrt.
tájékoztatója
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Az idei évben április 13-án, vasárnap került meg-
rendezésre a 29. Telekom Vivicittá Városvédő Futás Buda-
pesten. A már hagyománnyá vált eseményre most is szép 
számmal indultak Turáról.

A 101 jókedvű versenyző családias hangulatban él-
vezhette a szép időt a Margitszigeten. Igyekezetük nem volt 
hiábavaló, hiszen immár hatodik alkalommal is sikerült 
elnyerniük „A legtöbb tanulót mozgósító vidéki iskola” 
címet, és az ezzel járó 100 000 Ft értékű sportszer-
utalványt. Köszönjük a diákok, a szülők és a kísérők aktív 
részvételét! Reméljük, mindenki számára szép élményt nyúj-
tott ez a hétvégi kikapcsolódás. Köszönjük a KLIK-nek, hogy 
támogatta a  versenyen való részvételünket! 

Főszervező: Kovács Tibor  testnevelő 

MINDEN, AMI SPORT

Bringások főszerepben
Az V. Critical Mass kerékpáros felvonuláson vehettek 

részt azok, akik ápr. 23-án 16 órakor csatlakoztak a gyüle-
kező csapathoz a Hevesy úton. Az indulást megelőző nagy 
zápor sem vette el a kedvét annak a 69 résztvevőnek, akik 
körbekarikázták Turát. A célunk megvalósult: Nem tar-
tottuk fel a forgalmat - Mi voltunk a forgalom! Az út 
végén, a célban, a Piac téren magasba emeltük a bringákat, 
majd ajándéksorsolás következett. Köszönjük a díjakat a fel-
ajánló Hevesy György Általános Iskolának! Továbbá köszö-
net illeti a szervezőket: Jenei Csabánét és Kis Gábort, vala-
mint az utat biztosító Polgárőrség és a Rendőrség munkáját!
Jövőre újra várunk mindenkit!

Tankerületi kézilabdatorna
Március 27.

I. Kartal 60 pont; II. Bag 55 pont; III. Iklad 50 pont; IV. Tura 
45 pont; V. Galgahévíz 40 pont; VI. Hévízgyörk 35 pont; VIII. 
Aszód 30 pont

Diákolimpia-Teremlabdarúgás III. korcsoport
Március 6-án, Vácrátóton került sor a III. korcso-

portos teremfoci megyei területi fordulójának megrendezé-
sére a Diákolimpia keretein belül.

Négy csapat versengett a helyezésekért. Iskolánk 
csapatának 2 győzelemmel /a nagy rivális Kistarcsa- 
Simándy ellen 5:1 és Vácrátót- Petőfi iskola ellen pedig 6:2 /, 
valamint 1 döntetlennel /Vác Petőfi iskola ellen 1:1/ sikerült 
megszerezni az 1. helyet, ezzel bejutni a megyei döntőbe. A 
szintén 4 csapatos megyei döntő mindjárt másnap, azaz 
márc. 7-én, Gödön került lebonyolításra. Az itt elért 1 győ-
zelem /Göd-Németh László iskola 1-0 / és 2 vereség /Szi-
getszentmiklós-József Attila iskola ellen 2-3, Nagykovácsi 
Általános Iskola ellen 0-2 /ezen a napon a 4. helyre volt 
elegendő. / Egy gólon múlott a  2. hely megszerzése, amely 
teljesen reális lett volna./ Legyünk büszkék csapatunkra, 
hiszen 117 iskola indult ezen a versenysorozaton, ahol dere-
kasan megküzdöttek azért, hogy elnyerjék a „Pest megye 4. 
legjobb III. korcsoportos teremfoci csapata” címet.
Csapatunkat az alábbi 13 fő alkotta:
7. évfolyam: Kiszely Tibor, 6. évfolyam: Abért Márton, 
Baranyi László, Csányi Gábor, Kakucska Kevin, Sára Dávid, 
Rajzinger Ákos, 5.évfolyam: Gólya Balázs, Tóth-Máté Tamás, 
Gólya Ádám, Oszoli Dominik, 4. évfolyam: Sallai Gergely, 
Szilágyi Szabolcs
Gratulálunk minden résztvevőnek! Csapatunkat a 
szabadtéri versenyekre is neveztük. Reméljük, abban a 
sorozatban is megállják a helyüket! Hajrá Hevesy!

Tóth M. Imre

DIÁKOLIMPIA - Labdarúgás III. korcsoport
Április 8-án, Kartalon rendezték meg labdarúgásban 

a III. korcsoportos körzeti versenyt, amelyre 6 csapat kapott 
besorolást. A 6 csapatból azonban csak négy jelent meg, akik 
a későbbiekben körmérkőzéses formában küzdöttek meg a 
helyezésekért.

Iskolánk csapatának 3 győzelemmel /a nagy rivális 
Sülysáp Móra ellen 2:0, Ikladi Német Nemzetiségi Iskola 
ellen 6:1 és a házigazda Kartali Könyves Kálmán Ált. Iskola 
ellen 5:0 / magabiztosan sikerült elérnie az 1. helyet, ezzel 
továbbjutni a megyei területi versenyre, amely április 28-án 
Gödöllőn kerül sorra.
Csapatunkat az alábbi 13 fő alkotta: 
 7. évfolyam: Kiszely Tibor, 6. évfolyam: Abért Márton , 
Baranyi László, Sára Dávid, Rajzinger Ákos, 5. évfolyam: 
Gólya Balázs, Tóth-Máté Tamás, Kakucska Kevin, Gólya 
Ádám, Oszoli Dominik, Varjú Balázs, 4. évfolyam: Sallai 
Gergely, Szilágyi Szabolcs

Április elsején a II. korcsoportos csapatunk szin-
tén megnyerte a Sülysápon megrendezett körzeti versenyt. 
Ennek a csapatnak a felső tagozatból Gólya Ádám és Vidák 
József 5. osztályos tanulók voltak a tagjai. Gratulálunk 
minden résztvevőnek!

Tóth M. Imre

Tankerületi tízpróba április végi eredménye
(A verseny még folyamatban van)
I. Tura 325 pont; II. Bag 320 pont; III. Aszód 295 pont; IV. 
Kartal 265 pont; V. Iklad 250 pont; VI. Hévízgyörk 245 pont; 
VII. Galgahévíz 220 pont; VIII. Domony 200 pont; IX. 
Galgamácsa 60 pont

Ifjúsági természetjárásért emlékplakettel tüntet-
ték ki Kis Gábor tanár urat a Természetjáró Fiatalok Szövet-
ségétől és a Pest megyei Természetbarát Szövetségtől. Ezzel 
köszönték meg azt a munkáját, melyet az ifjúsági korosztály 
turizmusáért, természetjáró aktivitásáért és környezeti ne-
velésért végzett. A Turai Tekergők vezetőjeként eddig 145 
teljesítménytúrán barangolt végig csapatával az ország 
különböző tájegységein.

Április 5-én Mátrafüredről indultak a Tekergők, Ké-
kestető csúcskövének érintésével Lajosháza és Sástó követ-
kezett, majd 25 km megtétele után újra visszatértek a 
kiindulási pontra. Az 1100m-es szintet leküzdötte Lajkó 
Johanna, Balogh Kira, Sárközi Lilla és Maldrik Bence. 

Április 12-én Maldrik Bence részt vett a Muzsla 
teljesítménytúrán, melyen 26 km megtétele során 830 m-es 
szinttel járta be a Galyatető-Szurdokpüspöki közötti utat.

Tankerületi mese- és prózamondó-
verseny Domonyban

I. hely Lévai Julianna Málna 1-2. évfolyam
II. hely Horváth Mercédesz 7-8. évfolyam
III. hely Szénási Mónika 5-6. évfolyam
Különdíj: Miklós Edina 3-4. évfolyam

Tankerületi szavalóverseny Hévíz-
györkön

I. hely Barabás Bianka 7-8. évfolyam
II. hely Petrovics Sára 5-6. évfolyam
III. hely Bozlék Rita 1-2. évfolyam

Rövid hírek

2. alkalommal Tatabányán  a Puskin 
Művelődési Házban 

 rendezték meg ,
az Észak- és Közép Dunántúli 

Népzenei Ki Mit Tud-ot népzene, néptánc, népmese és 
népdal kategóriában. A résztvevők igen nagy létszáma miatt 
2 helyszínen rendezték meg a versenyt, a Művelődési Házon 
kívül a helyi Szlovák házban. Itt került sor a népdalosok és a 
mesemondók versenyére. 3 kategóriában indulhattak a 
gyerekek. 6-10 éves 11-14 évs és 15-22 lehetett szólóban, 
duóban, tercettben vagy csoportban indulni. Turáról Lajkó 
Anna indult szólóban, Bangó Enikő - Benke Andrea - 
Lajtos Adél pedig tercettben. Mindannyian galgamenti 
népdalcsokrot énekeltek, s felvették hozzá a gyönyörű turai 
viseletet is. A zsűri  tagjai  Dr. Gerzanics Magdolna (népze-
nekutató), Havai Viktória (népdalénekes, mesemondó), 
Gábor Klára voltak. Enikő, Adél és Andi Arany minősítést, 
Ancsi pedig ezüst minősítést szerzett. Felkészítő tanáruk Kis 
Anita volt. A versenyt jó hangulatú moldvai táncház zárta, 
ezt követte az eredményhirdetés. Fáradtan, de élményekkel 
gazdagon térünk haza, köszönjük szépen Bangó Zsolt és 
Lajtos János szülők segítségét az utazásban!

Népzenei Ki Mit Tud
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Az idei évben április 13-án, vasárnap került meg-
rendezésre a 29. Telekom Vivicittá Városvédő Futás Buda-
pesten. A már hagyománnyá vált eseményre most is szép 
számmal indultak Turáról.

A 101 jókedvű versenyző családias hangulatban él-
vezhette a szép időt a Margitszigeten. Igyekezetük nem volt 
hiábavaló, hiszen immár hatodik alkalommal is sikerült 
elnyerniük „A legtöbb tanulót mozgósító vidéki iskola” 
címet, és az ezzel járó 100 000 Ft értékű sportszer-
utalványt. Köszönjük a diákok, a szülők és a kísérők aktív 
részvételét! Reméljük, mindenki számára szép élményt nyúj-
tott ez a hétvégi kikapcsolódás. Köszönjük a KLIK-nek, hogy 
támogatta a  versenyen való részvételünket! 

Főszervező: Kovács Tibor  testnevelő 

MINDEN, AMI SPORT

Bringások főszerepben
Az V. Critical Mass kerékpáros felvonuláson vehettek 

részt azok, akik ápr. 23-án 16 órakor csatlakoztak a gyüle-
kező csapathoz a Hevesy úton. Az indulást megelőző nagy 
zápor sem vette el a kedvét annak a 69 résztvevőnek, akik 
körbekarikázták Turát. A célunk megvalósult: Nem tar-
tottuk fel a forgalmat - Mi voltunk a forgalom! Az út 
végén, a célban, a Piac téren magasba emeltük a bringákat, 
majd ajándéksorsolás következett. Köszönjük a díjakat a fel-
ajánló Hevesy György Általános Iskolának! Továbbá köszö-
net illeti a szervezőket: Jenei Csabánét és Kis Gábort, vala-
mint az utat biztosító Polgárőrség és a Rendőrség munkáját!
Jövőre újra várunk mindenkit!

Tankerületi kézilabdatorna
Március 27.

I. Kartal 60 pont; II. Bag 55 pont; III. Iklad 50 pont; IV. Tura 
45 pont; V. Galgahévíz 40 pont; VI. Hévízgyörk 35 pont; VIII. 
Aszód 30 pont

Diákolimpia-Teremlabdarúgás III. korcsoport
Március 6-án, Vácrátóton került sor a III. korcso-

portos teremfoci megyei területi fordulójának megrendezé-
sére a Diákolimpia keretein belül.

Négy csapat versengett a helyezésekért. Iskolánk 
csapatának 2 győzelemmel /a nagy rivális Kistarcsa- 
Simándy ellen 5:1 és Vácrátót- Petőfi iskola ellen pedig 6:2 /, 
valamint 1 döntetlennel /Vác Petőfi iskola ellen 1:1/ sikerült 
megszerezni az 1. helyet, ezzel bejutni a megyei döntőbe. A 
szintén 4 csapatos megyei döntő mindjárt másnap, azaz 
márc. 7-én, Gödön került lebonyolításra. Az itt elért 1 győ-
zelem /Göd-Németh László iskola 1-0 / és 2 vereség /Szi-
getszentmiklós-József Attila iskola ellen 2-3, Nagykovácsi 
Általános Iskola ellen 0-2 /ezen a napon a 4. helyre volt 
elegendő. / Egy gólon múlott a  2. hely megszerzése, amely 
teljesen reális lett volna./ Legyünk büszkék csapatunkra, 
hiszen 117 iskola indult ezen a versenysorozaton, ahol dere-
kasan megküzdöttek azért, hogy elnyerjék a „Pest megye 4. 
legjobb III. korcsoportos teremfoci csapata” címet.
Csapatunkat az alábbi 13 fő alkotta:
7. évfolyam: Kiszely Tibor, 6. évfolyam: Abért Márton, 
Baranyi László, Csányi Gábor, Kakucska Kevin, Sára Dávid, 
Rajzinger Ákos, 5.évfolyam: Gólya Balázs, Tóth-Máté Tamás, 
Gólya Ádám, Oszoli Dominik, 4. évfolyam: Sallai Gergely, 
Szilágyi Szabolcs
Gratulálunk minden résztvevőnek! Csapatunkat a 
szabadtéri versenyekre is neveztük. Reméljük, abban a 
sorozatban is megállják a helyüket! Hajrá Hevesy!

Tóth M. Imre

DIÁKOLIMPIA - Labdarúgás III. korcsoport
Április 8-án, Kartalon rendezték meg labdarúgásban 

a III. korcsoportos körzeti versenyt, amelyre 6 csapat kapott 
besorolást. A 6 csapatból azonban csak négy jelent meg, akik 
a későbbiekben körmérkőzéses formában küzdöttek meg a 
helyezésekért.

Iskolánk csapatának 3 győzelemmel /a nagy rivális 
Sülysáp Móra ellen 2:0, Ikladi Német Nemzetiségi Iskola 
ellen 6:1 és a házigazda Kartali Könyves Kálmán Ált. Iskola 
ellen 5:0 / magabiztosan sikerült elérnie az 1. helyet, ezzel 
továbbjutni a megyei területi versenyre, amely április 28-án 
Gödöllőn kerül sorra.
Csapatunkat az alábbi 13 fő alkotta: 
 7. évfolyam: Kiszely Tibor, 6. évfolyam: Abért Márton , 
Baranyi László, Sára Dávid, Rajzinger Ákos, 5. évfolyam: 
Gólya Balázs, Tóth-Máté Tamás, Kakucska Kevin, Gólya 
Ádám, Oszoli Dominik, Varjú Balázs, 4. évfolyam: Sallai 
Gergely, Szilágyi Szabolcs

Április elsején a II. korcsoportos csapatunk szin-
tén megnyerte a Sülysápon megrendezett körzeti versenyt. 
Ennek a csapatnak a felső tagozatból Gólya Ádám és Vidák 
József 5. osztályos tanulók voltak a tagjai. Gratulálunk 
minden résztvevőnek!

Tóth M. Imre

Tankerületi tízpróba április végi eredménye
(A verseny még folyamatban van)
I. Tura 325 pont; II. Bag 320 pont; III. Aszód 295 pont; IV. 
Kartal 265 pont; V. Iklad 250 pont; VI. Hévízgyörk 245 pont; 
VII. Galgahévíz 220 pont; VIII. Domony 200 pont; IX. 
Galgamácsa 60 pont

Ifjúsági természetjárásért emlékplakettel tüntet-
ték ki Kis Gábor tanár urat a Természetjáró Fiatalok Szövet-
ségétől és a Pest megyei Természetbarát Szövetségtől. Ezzel 
köszönték meg azt a munkáját, melyet az ifjúsági korosztály 
turizmusáért, természetjáró aktivitásáért és környezeti ne-
velésért végzett. A Turai Tekergők vezetőjeként eddig 145 
teljesítménytúrán barangolt végig csapatával az ország 
különböző tájegységein.

Április 5-én Mátrafüredről indultak a Tekergők, Ké-
kestető csúcskövének érintésével Lajosháza és Sástó követ-
kezett, majd 25 km megtétele után újra visszatértek a 
kiindulási pontra. Az 1100m-es szintet leküzdötte Lajkó 
Johanna, Balogh Kira, Sárközi Lilla és Maldrik Bence. 

Április 12-én Maldrik Bence részt vett a Muzsla 
teljesítménytúrán, melyen 26 km megtétele során 830 m-es 
szinttel járta be a Galyatető-Szurdokpüspöki közötti utat.

Tankerületi mese- és prózamondó-
verseny Domonyban

I. hely Lévai Julianna Málna 1-2. évfolyam
II. hely Horváth Mercédesz 7-8. évfolyam
III. hely Szénási Mónika 5-6. évfolyam
Különdíj: Miklós Edina 3-4. évfolyam

Tankerületi szavalóverseny Hévíz-
györkön

I. hely Barabás Bianka 7-8. évfolyam
II. hely Petrovics Sára 5-6. évfolyam
III. hely Bozlék Rita 1-2. évfolyam

Rövid hírek

2. alkalommal Tatabányán  a Puskin 
Művelődési Házban 

 rendezték meg ,
az Észak- és Közép Dunántúli 

Népzenei Ki Mit Tud-ot népzene, néptánc, népmese és 
népdal kategóriában. A résztvevők igen nagy létszáma miatt 
2 helyszínen rendezték meg a versenyt, a Művelődési Házon 
kívül a helyi Szlovák házban. Itt került sor a népdalosok és a 
mesemondók versenyére. 3 kategóriában indulhattak a 
gyerekek. 6-10 éves 11-14 évs és 15-22 lehetett szólóban, 
duóban, tercettben vagy csoportban indulni. Turáról Lajkó 
Anna indult szólóban, Bangó Enikő - Benke Andrea - 
Lajtos Adél pedig tercettben. Mindannyian galgamenti 
népdalcsokrot énekeltek, s felvették hozzá a gyönyörű turai 
viseletet is. A zsűri  tagjai  Dr. Gerzanics Magdolna (népze-
nekutató), Havai Viktória (népdalénekes, mesemondó), 
Gábor Klára voltak. Enikő, Adél és Andi Arany minősítést, 
Ancsi pedig ezüst minősítést szerzett. Felkészítő tanáruk Kis 
Anita volt. A versenyt jó hangulatú moldvai táncház zárta, 
ezt követte az eredményhirdetés. Fáradtan, de élményekkel 
gazdagon térünk haza, köszönjük szépen Bangó Zsolt és 
Lajtos János szülők segítségét az utazásban!

Népzenei Ki Mit Tud



„Európa nagyszerű esély, nagyszerű 
lehetőség. Nem több, nem kevesebb.

A magyar képességek, a magyar emberek 
tehetnek ebből az esélyből, ebből a 

lehetőségből csodát”
- mondta Medgyessy Péter akkori miniszterelnök

„Örüljünk együtt.
Ünnepeljünk együtt.

Legyen sikeres évszázada 
Magyarországnak!”

s 1.ujám .4002
ttel Ma ag jya gro atr  sz óiág n Ua  iz a E róu p

2007 - Komplex belterületi útfejlesztés Tura városában • 2009 - Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával • 2009 - Városháza akadálymentesítése Turán • 2009 – Új utakon Tura városában 
• 2009 – Turai vízbázis biztonságba helyezése • 2010 - Belterületi csapadékvíz elvezetés Turán • 2012 - Többsincs Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportszobával történő bővítése
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Ybl Ervin monográfiájában a turai kastélyról szóló 
néhány oldalának jegyzetében írja, hogy „Hevesy Andor közlése 
szerint Ybl Miklós a turai kastély építése előtt nyáron helyszínen 
tanulmányozta a Loire-menti kastélyokat” Az építtető, Schoss-
berger Zsigmond egyik lányának, Jenny-nek a férje Hevesy Lajos 
volt – Hevesy Andor valószínűleg a családnak ehhez az ágához 
tartozott, így közlését joggal fogadhatjuk el igaznak. (Általános 
Iskolánk névadója, Hevesy György Schossberger Zsigmond ve-
jének, Hevesy Lajosnak az unokája.)

A tanulmányúton kívül a kurrens szaksajtó tanulmá-
nyozása lehetett Ybl segítségére abban, hogy a francia rene-
szánsz formanyelvet elsajátítsa, majd alkalmazza. Alátámasztja 
ezt a Budapesti Műszaki Egyetem központi könyvtárának 1860-
70-80-as években megjelent francia szakkönyvekből és folyó-
iratokból álló gazdag gyűjteménye. A név, amivel legtöbbször 
találkozhatunk ezek szerző-szerkesztőjeként: César Daly. César 
Daly (építész) volt egy sor metszetalbum összeállítója, elő-
szavának, magyarázó szövegeinek írója, több lap főszerkesztője. 
Magyarországon egyértelműen ő lehetett „a francia elméleti 
szakember”. Daly a kastélyokról 1864-ben a következőket írja:

A régi paloták a nemesek számára épültek, céljuk 
főként a reprezentáció volt. A maiak gyárosok, kereskedők, 
pénzemberek számára – nekik fontosabb a kényelem. Általános 
igény a polgárság részéről, hogy idejét megossza a nagyváros és 
a csendes vidék között, ezt az utazás egyre fokozódó technikai 
fejlettsége miatt könnyebbé teszi. A városi palota „hotel” 
kétfunkciós: a magánélet mellett helyet kell adnia az üzleti élet 
ügyeinek is. A vidéki kastély „villa” inkább a magánélet és a 
társas szórakozás színtere. Ennek megfelelően a „hotel” a szi-
gorú férfi-, a „villa” az oldott női princípium világa. Az épületen 
ez úgy fejeződik ki, hogy a „hotelnek” illeszkednie kell az őt a 
városban körülvevő építészeti környezethez és a társadalmi 

Az alaprajz, a tömegek elosztás aszimmetrikus, a hom-
lokzatokat ki- és beugró épületrészek tagolják. A tor-

nyok, magas tetők és kémények messziről felhívják magukra a 
figyelmet, lehetetlen nem észrevenni őket. Ami pedig a „vidéki 
mulatság”, a várostól elütő életmód légkörét illeti, ez a kastély a 
kastély ideájának tökéletes kifejeződése, tornyokkal, erké-
lyekkel, teraszokkal, padlás- és toronyszobákkal és a csodálatos 
pálmaházzal, ami már önmagában is valami más világba való 
kirándulásnak a metaforája. A szintek beosztása is a francia 
mintát követi, amennyiben a kiszolgáló egységeket nem külön 
épületben helyezik el, csak az alagsorba süllyesztik le, a magas-
földszint a recepció szintje, a fölötte lévő a családé. 

A kastély külseje az alaprajzhoz hasonlóan bővelkedik 
finom megfeleltetésekben, párhuzamokban. A tömbszerű része-
ket az alaprajzi ki- és beugrásokon kívül árkádsorokkal lazítja fel 
Ybl, a mozgalmas, de egy magasságú tető fölé két torony 

emelkedik. Az egyik a kastély bal oldali sarkán álló kúpos tetejű 
kerek torony. Ennek földszintjét íves árkádsor veszi körül és a 
főpárkány fölé magasodó félemeletnyi homlokzatát füzéres, 
kagylós fríz és kerek ablaksor díszíti. A toronysisak magas kúp-
ját pedig órakocka töri meg egy-egy óralappal a négy égtáj felé. 
A csúcsot kovácsoltvas dísz ékesíti, benne „1883”. A másik to-
rony a főbejárat mellett helyezkedik el, amelynek csigalép-
csőjéről kis hídon át a tetőre érkezünk, amely tele van magas 
kéménnyel és ahonnan a kupolát körbesétálhatjuk. E helyről 
fantasztikus kilátás nyílik a környékre.

A kéményeknek egyébként nem volt igazi kémény 
szerepük, ugyanis a kastély fala háromrétegű, légréses, azaz a 
külső és belső fal között egy 30 cm-es levegőréteg van, így az 
egész fal egy hatalmas „kémény”, s ez a megoldás kitűnő szige-
telést biztosít. Ez nagyszerű megoldás és óriási előny egy ilyen 
nagy belső légterű, másképpen nehezen átfűthető épületnél. Ez 
a légréteg biztosítja, hogy a pincében – amelyben konyha és a 
boltíves borpince volt és artézi kút, étellift, kémények, elszívó 
harangok helyei még fellelhetőek – sincs szükség alapvető szige-
telési munkálatokra.

A pálmaház átjáróval kapcsolódik a főépület déli olda-
lához. Ennek minden oldala apszisszerűen ugrik ki, rajta félkör-
íves nagy ablakok, sarkain féloszlopok, fölötte terasz, bábos 
erkéllyel. Apszisait három oldalon 3-3 óriási félköríves ablak töri 
át, félkupoláiba lunetták vágódnak. Középterét felül a négyzetes 
kupola dobjának kerek ablakai világítják meg. Mind a három 
apszisban régebben szökőkút vize csobogott. Korszerű fűtéssel 
oldották meg, hogy a különleges növények megéljenek benne. A 
pálmák néha nagyon nagyra nőttek a pálmaházban, ezért annak 
tetejét kellett kibontani a növények kiemeléséhez, amelyeket az 
állatkertnek ajándékoztak.

A déli, tömbszerű részben egy központosan elhelyez-
kedő kétszintes előcsarnok köré csoportosulnak a reprezentatív 
helyiségek, a lépcsőház és a földszinten a főbejárat. A főbejárati 
homlokzaton az építtető család bárói címere látható. A monu-
mentális főbejárati ajtó kazettás, fadíszes és vasrácsos. Itt be-
lépve jutunk a négyszögletes előtérbe, majd néhány lépcsőn az 
előcsarnokba érünk. Az előcsarnok egyrészt a lépcsőházhoz, 
másrészt a galériás központi csarnokhoz kapcsolódik. Az elő-
csarnokban és a tetőtérben elhelyezkedő hall boltozatain 
groteszk díszítőfestés nyomai láthatók, a lépcsőház első emeleti 
mennyezetén pedig üvegtető helyett festett kazettákat alkal-
maztak. A festést valószínűleg Scholtz Róbert készítette. Külön-
legesen magas művészi színvonalú a lépcsőház és a többszintes 
előcsarnok. Kiképzésükben látható, hogy azok a budapesti 
Operaház építésének idején készültek. A főlépcső háromkarú, 
bábos, szépművű korlátja karszti márványból készült.

Az emeleti rész a négy dór oszlop által tartott kereszt-
boltozatos előcsarnok galériájából nyílik. Az előcsarnok felett a 
tetőtérben körfolyosó készült, amelyből még három, a tetőtér-
ben elhelyezett szoba nyílik. Innen fentről nagyon szép látványt 
nyújt az előcsarnok és az emelet oszlopsora. Gyönyörű a vasrá-
csozat, amelyet a Fazola kovácsmíves dinasztia egyik tagja ké-
szített. Az előcsarnok részt kupola fedi, amely az emelet feletti 
födém magasságában lévő üvegsíkon keresztül kapja a megvilá-
gítást. Ybl nem tartotta elégségesnek a kis kupola segítségével 
közvetített fényt, ezért oldalanként két-két, összesen nyolc 

„Maradj hűséges a földhöz,
maradj büszke, egyenes és bátor,

maradj tiszta, romlatlan lélek,
és ne fordulj, ne fordulj,

ne fordulj el szülőhazádtól!”
(56 csepp vér)

200 ÉVE SZÜLETETT YBL MIKLÓS

Ybl Miklós, ha szerencsésebb kor- nunk, sőt tartózkodó fegyelmezett-
ban és földön születik, bizonyára nemzet- ségével, választékosságával, nemes 
közi jelentőségű, vezető mesterek közé arányérzékével néhányat felül is múlt. 
emelkedett volna. Művészeti képességei Kerülte a hivalkodó, túlterhelt díszí-
miatt őt így is – elfogultság nélkül – kül- téseket, az értelmetlen másolást. Minden 
földi nagy építészek mellé kell állíta- alkotása gondos érlelés eredménye.

A turai kastély építéséről eredeti dokumentum – leve-
lezés, terv, rajz, leírás, fotó – nem maradt fenn. Hasonlóképpen a 
korabeli sajtó sem foglalkozott az épülettel. Ennek oka többféle 
lehet: maga az építtető nem akarta magát előtérbe tolni, vagy az 
épület nem kapott oly mértékű publicitást, mint Ybl más 
akkortájt épülő, fontosabb építményei (pl. az Operaház); vagy 
talán Schossberger Zsigmond számított túlságosan „homo 
novus” –nak az alig húsz éves nemességével (az építkezés 
feltételezett idejekor még nem volt báró). A Vasárnapi Újság 
1885. május 17-i számában jelent meg egy cikk, mely szöveg-
folyamának egyetlen egy sora tulajdonítja a turai kastély terveit 
Ybl Miklós tanítványának, Bukovics Gyula építésznek. Bukovics 
Gyula (1841–1914) a magyarországi Gründerzeit igen tevékeny 
másodvonalbeli építészgárdájához tartozott. Nevéhez számos 
neoreneszánsz stílusban épült palota és villa tervezése fűződik: 
Loisch-ház 1881, a Reáltanoda utcai Blaskovich-ház 1877, Stern 
Miksa háza az Eötvös utcában 1880, Szathmári-villa a Délibáb 
utcában 1882, az Országos Kiállítás két pavilonja (1885), fő 
műve a Földművelési- Ipar- és Kereskedelmi Minisztérium (a 
mai Földművelésügyi Minisztérium) Kossuth téri épülete. Sisa 
József művészettörténész, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művé-
szettörténeti Intézetének igazgatója, a Pécsi Tudományegyetem 
egyetemi tanára egész tanulmányt épített a Vasárnapi Újság 
ezen egyetlen sorára, melyben nemcsak az épülettel, hanem 
Bukovics Gyula építészi pályájával, tanulmányaival egyaránt 
foglalkozott.

Tisztelt olvasó! Az én művészettörténeti ismereteim, tapasztalataim vajmi kevesek 
ahhoz, hogy bármely szaktekintély, építész, művészettörténész több éves kutatómunkáját pro 
és kontra megkérdőjelezzem. Mindenekelőtt szeretném kijelenteni, hogy nem is ez a célom.

A Turai Hírlap hasábjain olyan forrásmunkák alapján összeállított anyagot kínálok 
Önöknek, mely – remélhetőleg – méltó tiszteletadás Ybl Miklós születésének 200. évfordulójára, 
illetve Bukovics Gyula halálának 100. évfordulójára egyaránt. Mi pedig egyszerűen hallgassunk 
a szívünkre és gyönyörködjünk jelenlegi állapotában is páratlan szépségű kastélyunkban, 
melyet 1883-ban Schossberger Zsigmond báró álmodott és építtetett feleségének ide Turára, a 
mi híres városunkba.

Ybl Miklós neve a kastéllyal csak Ybl Ervin monográfiájában 
kapcsolódik össze. Ennél későbbi művek, amelyek egyáltalán 
megemlítik Turát, bizonyíthatóan erre vezethetőek vissza. Ybl 
Ervin azonban sem a szövegben, sem a jegyzetapparátusban 
nem utal rá, hogy milyen alapon tulajdonítja Ybl Miklósnak az 
épületet. Nyilván a pályatársak, szemtanúk emlékezetére 
támaszkodott, módszere pedig a stíluskritika volt; ezeknél 
jobbak ma sem állnak rendelkezésünkre.

Az építőmesteri jog elnyeréséhez szükséges hét hóna-
pos külföldi vándorútjáról szintén hiányosak az ismereteink. 
Hogy Ybl mely országokban járt, a rendelkezésre álló adatokból 
és utalásokból egyértelműen nem dönthető el. Útlevele kettő 
maradt fenn, csak itáliai utazásait dokumentálók. A Divat-
csarnok c. újság 1862-ben közölt egy apróhírt, mely szerint 
„mint a lapok írják, gróf Károlyi Lajos Ybl építészt Párizsba 
küldtem, hogy Faubourg st. Germain egyik palotája szerint 
készíthesse el azon tervet, mely szerint a gróf a muzeum háta 
megett építendő palotáját készitetni szándékozik.” 

Főhajtás a XIX. század kiemelkedő építésze előtt

YBL MIKLÓS VAGY BUKOVICS GYULA?

A SCHOSSBERGER KASTÉLY – ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉS-
TÖRTÉNET, KORTÁRS ELMÉLETI ÍRÁSOK

konvenciókhoz, ezért a megbízói és építészeti fantázia nem 
nyílik túl tág térre. Vidéken a telekárak alacsonyak, nincsenek 
közvetlen szomszédok, az épület arra és addig terjeszkedhet, 
amerre és ameddig akar. Több nézetre lehet, sőt, kell is 
komponálni, hogy mindenhonnan jól mutasson, a kép változatos 
legyen. A megbízót és az építészt szinte semmi sem köti meg, 
fantáziájuk szabadon szárnyalhat, válogathat az elmúlt korok 
stílustárából tetszés szerint. Az egyéniség szabadon érvé-
nyesülhet. Szabadabb alaprajzi, dekoratív megoldásainak, 
szokatlan tömegkapcsolásainak a „vidéki mulatságok” 
hangulatát is éreztetnie kell. A „villa” beosztásának általános 
sémája a következő: alagsor, magasföldszint, első emelet, 
tetőtér. Az alagsorban van a konyha és az egyéb kiszolgáló 
helyiségek, a magasföldszinten a társas élet színterei, az első 
emeleten a család, a tetőtérben a vendégek vagy a belső 
személyzet szobái.

Kevés olyan leírás vagy követelményrendszer van, 
aminek a turai kastély jobban megfelelne, mint ennek, és kevés 
olyan kastély, ami jobban megfelelne e leírásnak, mint a turai. A 
családi hagyomány szerint Schossberger Zsigmond a kastélyt 
egyértelműen felesége számára építtette. A turai kastély tehát 
valóban női princípium alatt állt. Az építész(?) a megbízó(?) fan-
táziája valóban szabadon szárnyalt, hiszen egész Magyar-
országon nem volt még egy ilyen Loire-menti stílusban épült 
kastély. A választás valóban teljesen egyéni volt.

Ybl Miklós könyvtárának anyaga nem ismert. Ybl Ervin 
írja, hogy a Magyar Mérnök- és Építészegylet örökölte. Ha ké-
szült is leltár a hagyaték átvételéről, holléte napjainkig ismeret-
len. Ybl Miklósnak, mint a korszak legnagyobb, legfoglalkoz-
tatottabb, külföldön is ismert építőművészének egyszerűen 
lehetetlen volt nem ismernie a nyugat-európai szakirodalmat, 
németen kívül legalább a legfontosabb francia és angol nyelvű-
eket is. Ybl Ervin monográfiájának megjelenése óta hagyo-
mánnyá vált a szakirodalomban annak megemlítése, hogy a 
turai kastély „reneszánsz belsején megérzik, hogy tervezője az 
Operaház mestere”.

AZ ÉPÜLET - KORÁT MEGELŐZŐ TECHNOLÓGIAI VÍV-
MÁNYOKKAL, ZSENIÁLIS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOKKAL

Tóth Anita
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Ybl Ervin monográfiájában a turai kastélyról szóló 
néhány oldalának jegyzetében írja, hogy „Hevesy Andor közlése 
szerint Ybl Miklós a turai kastély építése előtt nyáron helyszínen 
tanulmányozta a Loire-menti kastélyokat” Az építtető, Schoss-
berger Zsigmond egyik lányának, Jenny-nek a férje Hevesy Lajos 
volt – Hevesy Andor valószínűleg a családnak ehhez az ágához 
tartozott, így közlését joggal fogadhatjuk el igaznak. (Általános 
Iskolánk névadója, Hevesy György Schossberger Zsigmond ve-
jének, Hevesy Lajosnak az unokája.)

A tanulmányúton kívül a kurrens szaksajtó tanulmá-
nyozása lehetett Ybl segítségére abban, hogy a francia rene-
szánsz formanyelvet elsajátítsa, majd alkalmazza. Alátámasztja 
ezt a Budapesti Műszaki Egyetem központi könyvtárának 1860-
70-80-as években megjelent francia szakkönyvekből és folyó-
iratokból álló gazdag gyűjteménye. A név, amivel legtöbbször 
találkozhatunk ezek szerző-szerkesztőjeként: César Daly. César 
Daly (építész) volt egy sor metszetalbum összeállítója, elő-
szavának, magyarázó szövegeinek írója, több lap főszerkesztője. 
Magyarországon egyértelműen ő lehetett „a francia elméleti 
szakember”. Daly a kastélyokról 1864-ben a következőket írja:

A régi paloták a nemesek számára épültek, céljuk 
főként a reprezentáció volt. A maiak gyárosok, kereskedők, 
pénzemberek számára – nekik fontosabb a kényelem. Általános 
igény a polgárság részéről, hogy idejét megossza a nagyváros és 
a csendes vidék között, ezt az utazás egyre fokozódó technikai 
fejlettsége miatt könnyebbé teszi. A városi palota „hotel” 
kétfunkciós: a magánélet mellett helyet kell adnia az üzleti élet 
ügyeinek is. A vidéki kastély „villa” inkább a magánélet és a 
társas szórakozás színtere. Ennek megfelelően a „hotel” a szi-
gorú férfi-, a „villa” az oldott női princípium világa. Az épületen 
ez úgy fejeződik ki, hogy a „hotelnek” illeszkednie kell az őt a 
városban körülvevő építészeti környezethez és a társadalmi 

Az alaprajz, a tömegek elosztás aszimmetrikus, a hom-
lokzatokat ki- és beugró épületrészek tagolják. A tor-

nyok, magas tetők és kémények messziről felhívják magukra a 
figyelmet, lehetetlen nem észrevenni őket. Ami pedig a „vidéki 
mulatság”, a várostól elütő életmód légkörét illeti, ez a kastély a 
kastély ideájának tökéletes kifejeződése, tornyokkal, erké-
lyekkel, teraszokkal, padlás- és toronyszobákkal és a csodálatos 
pálmaházzal, ami már önmagában is valami más világba való 
kirándulásnak a metaforája. A szintek beosztása is a francia 
mintát követi, amennyiben a kiszolgáló egységeket nem külön 
épületben helyezik el, csak az alagsorba süllyesztik le, a magas-
földszint a recepció szintje, a fölötte lévő a családé. 

A kastély külseje az alaprajzhoz hasonlóan bővelkedik 
finom megfeleltetésekben, párhuzamokban. A tömbszerű része-
ket az alaprajzi ki- és beugrásokon kívül árkádsorokkal lazítja fel 
Ybl, a mozgalmas, de egy magasságú tető fölé két torony 

emelkedik. Az egyik a kastély bal oldali sarkán álló kúpos tetejű 
kerek torony. Ennek földszintjét íves árkádsor veszi körül és a 
főpárkány fölé magasodó félemeletnyi homlokzatát füzéres, 
kagylós fríz és kerek ablaksor díszíti. A toronysisak magas kúp-
ját pedig órakocka töri meg egy-egy óralappal a négy égtáj felé. 
A csúcsot kovácsoltvas dísz ékesíti, benne „1883”. A másik to-
rony a főbejárat mellett helyezkedik el, amelynek csigalép-
csőjéről kis hídon át a tetőre érkezünk, amely tele van magas 
kéménnyel és ahonnan a kupolát körbesétálhatjuk. E helyről 
fantasztikus kilátás nyílik a környékre.

A kéményeknek egyébként nem volt igazi kémény 
szerepük, ugyanis a kastély fala háromrétegű, légréses, azaz a 
külső és belső fal között egy 30 cm-es levegőréteg van, így az 
egész fal egy hatalmas „kémény”, s ez a megoldás kitűnő szige-
telést biztosít. Ez nagyszerű megoldás és óriási előny egy ilyen 
nagy belső légterű, másképpen nehezen átfűthető épületnél. Ez 
a légréteg biztosítja, hogy a pincében – amelyben konyha és a 
boltíves borpince volt és artézi kút, étellift, kémények, elszívó 
harangok helyei még fellelhetőek – sincs szükség alapvető szige-
telési munkálatokra.

A pálmaház átjáróval kapcsolódik a főépület déli olda-
lához. Ennek minden oldala apszisszerűen ugrik ki, rajta félkör-
íves nagy ablakok, sarkain féloszlopok, fölötte terasz, bábos 
erkéllyel. Apszisait három oldalon 3-3 óriási félköríves ablak töri 
át, félkupoláiba lunetták vágódnak. Középterét felül a négyzetes 
kupola dobjának kerek ablakai világítják meg. Mind a három 
apszisban régebben szökőkút vize csobogott. Korszerű fűtéssel 
oldották meg, hogy a különleges növények megéljenek benne. A 
pálmák néha nagyon nagyra nőttek a pálmaházban, ezért annak 
tetejét kellett kibontani a növények kiemeléséhez, amelyeket az 
állatkertnek ajándékoztak.

A déli, tömbszerű részben egy központosan elhelyez-
kedő kétszintes előcsarnok köré csoportosulnak a reprezentatív 
helyiségek, a lépcsőház és a földszinten a főbejárat. A főbejárati 
homlokzaton az építtető család bárói címere látható. A monu-
mentális főbejárati ajtó kazettás, fadíszes és vasrácsos. Itt be-
lépve jutunk a négyszögletes előtérbe, majd néhány lépcsőn az 
előcsarnokba érünk. Az előcsarnok egyrészt a lépcsőházhoz, 
másrészt a galériás központi csarnokhoz kapcsolódik. Az elő-
csarnokban és a tetőtérben elhelyezkedő hall boltozatain 
groteszk díszítőfestés nyomai láthatók, a lépcsőház első emeleti 
mennyezetén pedig üvegtető helyett festett kazettákat alkal-
maztak. A festést valószínűleg Scholtz Róbert készítette. Külön-
legesen magas művészi színvonalú a lépcsőház és a többszintes 
előcsarnok. Kiképzésükben látható, hogy azok a budapesti 
Operaház építésének idején készültek. A főlépcső háromkarú, 
bábos, szépművű korlátja karszti márványból készült.

Az emeleti rész a négy dór oszlop által tartott kereszt-
boltozatos előcsarnok galériájából nyílik. Az előcsarnok felett a 
tetőtérben körfolyosó készült, amelyből még három, a tetőtér-
ben elhelyezett szoba nyílik. Innen fentről nagyon szép látványt 
nyújt az előcsarnok és az emelet oszlopsora. Gyönyörű a vasrá-
csozat, amelyet a Fazola kovácsmíves dinasztia egyik tagja ké-
szített. Az előcsarnok részt kupola fedi, amely az emelet feletti 
födém magasságában lévő üvegsíkon keresztül kapja a megvilá-
gítást. Ybl nem tartotta elégségesnek a kis kupola segítségével 
közvetített fényt, ezért oldalanként két-két, összesen nyolc 

„Maradj hűséges a földhöz,
maradj büszke, egyenes és bátor,

maradj tiszta, romlatlan lélek,
és ne fordulj, ne fordulj,

ne fordulj el szülőhazádtól!”
(56 csepp vér)

200 ÉVE SZÜLETETT YBL MIKLÓS

Ybl Miklós, ha szerencsésebb kor- nunk, sőt tartózkodó fegyelmezett-
ban és földön születik, bizonyára nemzet- ségével, választékosságával, nemes 
közi jelentőségű, vezető mesterek közé arányérzékével néhányat felül is múlt. 
emelkedett volna. Művészeti képességei Kerülte a hivalkodó, túlterhelt díszí-
miatt őt így is – elfogultság nélkül – kül- téseket, az értelmetlen másolást. Minden 
földi nagy építészek mellé kell állíta- alkotása gondos érlelés eredménye.

A turai kastély építéséről eredeti dokumentum – leve-
lezés, terv, rajz, leírás, fotó – nem maradt fenn. Hasonlóképpen a 
korabeli sajtó sem foglalkozott az épülettel. Ennek oka többféle 
lehet: maga az építtető nem akarta magát előtérbe tolni, vagy az 
épület nem kapott oly mértékű publicitást, mint Ybl más 
akkortájt épülő, fontosabb építményei (pl. az Operaház); vagy 
talán Schossberger Zsigmond számított túlságosan „homo 
novus” –nak az alig húsz éves nemességével (az építkezés 
feltételezett idejekor még nem volt báró). A Vasárnapi Újság 
1885. május 17-i számában jelent meg egy cikk, mely szöveg-
folyamának egyetlen egy sora tulajdonítja a turai kastély terveit 
Ybl Miklós tanítványának, Bukovics Gyula építésznek. Bukovics 
Gyula (1841–1914) a magyarországi Gründerzeit igen tevékeny 
másodvonalbeli építészgárdájához tartozott. Nevéhez számos 
neoreneszánsz stílusban épült palota és villa tervezése fűződik: 
Loisch-ház 1881, a Reáltanoda utcai Blaskovich-ház 1877, Stern 
Miksa háza az Eötvös utcában 1880, Szathmári-villa a Délibáb 
utcában 1882, az Országos Kiállítás két pavilonja (1885), fő 
műve a Földművelési- Ipar- és Kereskedelmi Minisztérium (a 
mai Földművelésügyi Minisztérium) Kossuth téri épülete. Sisa 
József művészettörténész, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művé-
szettörténeti Intézetének igazgatója, a Pécsi Tudományegyetem 
egyetemi tanára egész tanulmányt épített a Vasárnapi Újság 
ezen egyetlen sorára, melyben nemcsak az épülettel, hanem 
Bukovics Gyula építészi pályájával, tanulmányaival egyaránt 
foglalkozott.

Tisztelt olvasó! Az én művészettörténeti ismereteim, tapasztalataim vajmi kevesek 
ahhoz, hogy bármely szaktekintély, építész, művészettörténész több éves kutatómunkáját pro 
és kontra megkérdőjelezzem. Mindenekelőtt szeretném kijelenteni, hogy nem is ez a célom.

A Turai Hírlap hasábjain olyan forrásmunkák alapján összeállított anyagot kínálok 
Önöknek, mely – remélhetőleg – méltó tiszteletadás Ybl Miklós születésének 200. évfordulójára, 
illetve Bukovics Gyula halálának 100. évfordulójára egyaránt. Mi pedig egyszerűen hallgassunk 
a szívünkre és gyönyörködjünk jelenlegi állapotában is páratlan szépségű kastélyunkban, 
melyet 1883-ban Schossberger Zsigmond báró álmodott és építtetett feleségének ide Turára, a 
mi híres városunkba.

Ybl Miklós neve a kastéllyal csak Ybl Ervin monográfiájában 
kapcsolódik össze. Ennél későbbi művek, amelyek egyáltalán 
megemlítik Turát, bizonyíthatóan erre vezethetőek vissza. Ybl 
Ervin azonban sem a szövegben, sem a jegyzetapparátusban 
nem utal rá, hogy milyen alapon tulajdonítja Ybl Miklósnak az 
épületet. Nyilván a pályatársak, szemtanúk emlékezetére 
támaszkodott, módszere pedig a stíluskritika volt; ezeknél 
jobbak ma sem állnak rendelkezésünkre.

Az építőmesteri jog elnyeréséhez szükséges hét hóna-
pos külföldi vándorútjáról szintén hiányosak az ismereteink. 
Hogy Ybl mely országokban járt, a rendelkezésre álló adatokból 
és utalásokból egyértelműen nem dönthető el. Útlevele kettő 
maradt fenn, csak itáliai utazásait dokumentálók. A Divat-
csarnok c. újság 1862-ben közölt egy apróhírt, mely szerint 
„mint a lapok írják, gróf Károlyi Lajos Ybl építészt Párizsba 
küldtem, hogy Faubourg st. Germain egyik palotája szerint 
készíthesse el azon tervet, mely szerint a gróf a muzeum háta 
megett építendő palotáját készitetni szándékozik.” 

Főhajtás a XIX. század kiemelkedő építésze előtt

YBL MIKLÓS VAGY BUKOVICS GYULA?

A SCHOSSBERGER KASTÉLY – ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉS-
TÖRTÉNET, KORTÁRS ELMÉLETI ÍRÁSOK

konvenciókhoz, ezért a megbízói és építészeti fantázia nem 
nyílik túl tág térre. Vidéken a telekárak alacsonyak, nincsenek 
közvetlen szomszédok, az épület arra és addig terjeszkedhet, 
amerre és ameddig akar. Több nézetre lehet, sőt, kell is 
komponálni, hogy mindenhonnan jól mutasson, a kép változatos 
legyen. A megbízót és az építészt szinte semmi sem köti meg, 
fantáziájuk szabadon szárnyalhat, válogathat az elmúlt korok 
stílustárából tetszés szerint. Az egyéniség szabadon érvé-
nyesülhet. Szabadabb alaprajzi, dekoratív megoldásainak, 
szokatlan tömegkapcsolásainak a „vidéki mulatságok” 
hangulatát is éreztetnie kell. A „villa” beosztásának általános 
sémája a következő: alagsor, magasföldszint, első emelet, 
tetőtér. Az alagsorban van a konyha és az egyéb kiszolgáló 
helyiségek, a magasföldszinten a társas élet színterei, az első 
emeleten a család, a tetőtérben a vendégek vagy a belső 
személyzet szobái.

Kevés olyan leírás vagy követelményrendszer van, 
aminek a turai kastély jobban megfelelne, mint ennek, és kevés 
olyan kastély, ami jobban megfelelne e leírásnak, mint a turai. A 
családi hagyomány szerint Schossberger Zsigmond a kastélyt 
egyértelműen felesége számára építtette. A turai kastély tehát 
valóban női princípium alatt állt. Az építész(?) a megbízó(?) fan-
táziája valóban szabadon szárnyalt, hiszen egész Magyar-
országon nem volt még egy ilyen Loire-menti stílusban épült 
kastély. A választás valóban teljesen egyéni volt.

Ybl Miklós könyvtárának anyaga nem ismert. Ybl Ervin 
írja, hogy a Magyar Mérnök- és Építészegylet örökölte. Ha ké-
szült is leltár a hagyaték átvételéről, holléte napjainkig ismeret-
len. Ybl Miklósnak, mint a korszak legnagyobb, legfoglalkoz-
tatottabb, külföldön is ismert építőművészének egyszerűen 
lehetetlen volt nem ismernie a nyugat-európai szakirodalmat, 
németen kívül legalább a legfontosabb francia és angol nyelvű-
eket is. Ybl Ervin monográfiájának megjelenése óta hagyo-
mánnyá vált a szakirodalomban annak megemlítése, hogy a 
turai kastély „reneszánsz belsején megérzik, hogy tervezője az 
Operaház mestere”.

AZ ÉPÜLET - KORÁT MEGELŐZŐ TECHNOLÓGIAI VÍV-
MÁNYOKKAL, ZSENIÁLIS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOKKAL
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TURAIAK A NAGYVILÁGBAN

Schossberger Zsigmond már (apja révén) nemesi csa-
ládba született. A tornyai előnevet viselő, majd bárói ran-

got nyert dúsgazdag termény nagykereskedő a Galga völgyében 
16 ezer holdas birtokkal rendelkezett. A kastélyt a báró birto-
kán, Tura közepén 1883-ban építették fel. A család vagyonát és 
társadalmi helyzetét termény-nagykereskedő édesapja alapozta 
meg, nemességet is ő kapott 1863-ban. Schossberger Zsigmond 
tovább növelte a vagyont, és más, társadalmilag felemelkedő, 
zsidó származású nagypolgárhoz hasonlóan 1890-ben bárói 
címben részesült. Társadalmi osztályában vezérszerepet vállalt, 
hiszen a Nagykereskedők és Nagyiparosok Társulatának tiszt-
ségviselőjeként végül az elnökségig vitte. Egyebek mellett az 
Országos Magyar Képzőművészeti Társulat választmányának az 
igazgatósági tagja is volt. Nem véletlen, hogy vagyonához és 
rangjához illő, azt méltó módon képviselő vidéki lakhelyre 
vágyott.

A kastély egy 10 hektáros őspark közepén áll. A parkot 
eredetileg az akkori Magyarország alakúra formázták meg, a 
folyókat, tavakat jelképező szökőkutakkal és a hegységeket 
mintázó összehordott dombokkal, sziklakertekkel és a 
tájegységre jellemző növényekkel (fákkal). A park egy részén 
francia kertet is kialakítottak. Mára a park nehezen átjárható, 
ezért nem vehető ki az eredeti kiképzés, pedig egykor Pokorny 
József (Pokorny bácsi) lelkiismeretesen gondozta azt. A park 
eredeti elrendezésében a mai sportpálya helyén teniszpálya he-
lyezkedett el, az orvosi rendelő helyén szaletlik (kerti ülőhelyek) 
voltak. Ebédre kis harang szólította a lakókat. A jelenlegi gya-
korló kertet nevezték gesztenyésnek, amely az istálló (az elmon-
dások alapján gyönyörű volt) közelében helyezkedett el. A mai 
óvoda helyén az intézői ház állt. Az óvoda melletti medence 
eredetileg kisebb volt a még ma is láthatónál, ezt használta a 
család „strandként”. A báró konyháját saját (az üvegházban 
megtermelt) gyümölccsel látták el.

A Schossberger család kora tavasztól késő őszig 
tartózkodott a turai kastélyban. Minden vasárnap két lovas, 
sárga hintón vonultak a templomba és a sekrestye feletti 
páholyban foglaltak helyet. Az akkori divat szerint egyszerű 
polgári ruhákban jártak. Schossberger Zsigmond halála után 
fia, Viktor vette át a kastély gondozását. Viktornak két gyereke 
született, az idősebb Clarisse, a fiatalabb Viktor. Clarisse angol 
gyároshoz ment férjhez, a turai templomban tartották az 
esküvőjüket. Viktort zsidó származása miatt a háborúban 
elvitték, halálának helyszíne és körülményei a mai napig nem 
egyértelműek. A Schossberger család 1944-ig lakott a 
kastélyban, amikor a családnak a háború miatt el kellett hagynia 
otthonát. 

Ha Bukovics Gyula hitelt érdemlően bizonyított épü-
leteit és monográfiáját nézzük, laikus szemmel az összhatás 
alapján nem sok közös vonást találunk a turai kastéllyal. 
Erőltetett összefüggéseket keresni természetesen lehet. 

Ha Ybl Miklós hitelt érdemlően bizonyított épületeit, 
életművét nézzük, mindben megtalálható ragaszkodása az itá-
liai reneszánsz iránt, fantasztikus érzéke a részletek megfor-
málásához és ugyanakkor az egység átlátásához, igénye a har-
mónia iránt, biztos eligazodása és egyensúlyérzéke a legkülön-
félébb építészeti stílusok között. Szemléletmódját egyértelműen 
tükrözi a turai kastély is.

Vitathatatlan, hogy Ybl korának egyik legkiemelke-
dőbb építőművésze volt. Azonban hiteles dokumentum nem ma-
radt fenn arra vonatkozólag, hogy a Schossberger kastély Ybl 
Miklós tervei alapján készült. De nem maradt fenn hiteles doku-
mentum ezen állítás ellenkezőjére sem! Több oldalt tölthetnénk 
meg elemzésekkel, példákkal anélkül, hogy közelebb jutnánk a 
megoldáshoz.

Ne feledjük el azonban, hogy a kastély létrejöttében 
nem az építőművész volt a főszereplő és döntéshozó, hanem az 
épület megrendelője. A nemrég bárói címet szerzett, dúsgazdag 
Schossberger Zsigmond, aki bármennyire is szeretett volna, 
legnagyobb sajnálatára nem tartozott a tradicionális arisztok-
rata családokhoz, így a legjobbra volt szüksége a legfelsőbb 
társadalmi réteg felé történő reprezentáláshoz. Hiteles doku-
mentumok nélkül ugyan, de a Schossberger család életútjának, 
valamint a két építész munkásságának ismeretében nehezen 
vonható kétségbe, hogy a báró ne korának legkiválóbb szak-
tekintélyével terveztette volna meg a kastélyt felesége és csa-
ládja számára… mert van egy tényező, ami évszázadok óta 
változatlan: az emberi természet...

Tóth Anita

Ybl Miklós 1814. április 6-án született Székesfehérvá-
ron. Rajzkészsége bizonyára hamar jelentkezett, szülei három 
elemi iskolai osztály elvégzése után Bécsbe adták a Császári 
Királyi Polytechnikai Intézet reáliskolájába. Műegyetemi tanul-
mányait kitűnő eredménnyel fejezte be. 1831 őszén elhatá-
rozta, hogy művészi hivatásának gyakorlati részét is elsajátítja, 
ezért beállt Pollack Mihály építőmesterhez. A Pollack irodából 
való kiválása után Ybl a bécsi Koch Henrikhez állt be rajzolónak. 
Az itt eltöltött négy év után kivált a Koch irodából, de Pollack és 
Koch továbbra is támogatták Ybl-t. Ybl most elérkezett az építő-
mesteri jog elnyerésének egyik utolsó feltételéhez, a külföldi 
vándorúthoz. Hét hónapig tartó vándorlásának célja, hogy ezek-
ben az országokban építőművészi ismereteit tökéletesítse. 31 
éves volt Ybl Miklós, mikor Károlyi István 1845-ben a fóti templom 
tervezésével megbízta. Ezután megépítette az Unger házat, 
majd az Akadémia bérházát. További munkái a Ferencvárosi 
templom, a Margit fürdő, a Vámház, a budai Várkert Bazár, a Vár-
kert Kioszk, a turai Schossberger kastély, az Operaház, a Bazilika, 
stb. Csak 1863. július 4-én az Építési Tanács határozata szerint 
vették fel Ybl-t az építőmesterek céhébe. Ybl 1891. január 22-én 
halt meg. 1879-ben így ír Pesten a Vasárnapi Újság a nagy 
tekintélyű Ybl Miklósról: „Szavát ritkán lehet venni, de keze nyo-
mát ott találjuk mindenütt, amerre nézünk. A Mérnök- és 
Építészegylet ez évi közgyűlését követő díszbeszédet számos 
pohárköszöntés fűszerezte. Csak Ybl, az egylet alelnöke hallga-
tott. Ebéd után a társaság hajóra szállt, s elindulván a Dunán, 
kezdtek feltünedezni szemeik előtt Ybl épületei – az MTA bérháza, 
a Lánchíd Rt. Székháza, a Várkert – bazár és kioszk, az Operaház, 
a Bazilika, a Lipótvárosi templom, a Fővámház és a Ferencvárosi 
templom… - az utasok egyike felkiáltott: ez Ybl pohár-
köszöntője.”

Forrás: Borossay Katalin – A turai Schossberger kastély (1993) • 
Varjú Krisztina – Ybl Miklós és a turai Schossberger kastély (1999) • 
Asztalos István - Tura Története I. kötet (2000) • Sisa József - A 
turai Schossberger-kastély az újabb kutatás tükrében (2006)
Külön köszönöm a kutatásban nyújtott segítséget Varjú Krisztinának, 
Kálna Tibornak, Szarvas Lászónak, Tordai Annának, valamint a 
Tura Városi Könyvtár munkatársainak.

fénycsatornát épített a csarnok feletti tetőszerkezetbe. Ezek a 
fénycsatornák fából készültek és belső, simára vakolt felüle-
teiket valaha tükrökkel borították a fény fokozására. Ezáltal 
napközben az előcsarnokban sem volt szükség világításra. A 
kastély csarnokainak egybefűzése Ybl egyik legsikerültebb tér-
kompozíciója.

A SCHOSSBERGER CSALÁD – ÉLET A KASTÉLYBAN

YBL MIKLÓS VAGY BUKOVICS GYULA?

RÉGI HÁZAK, RÉGI TÖRTÉNETEK

Május 7-én szerda este a londoni Queen Elizabeth 
Hall-ban nagy sikerű koncertet adott Unger Balázs, 

a Cimbaliband együttes frontembere a Hawk and a Hacksaw 
amerikai duóval és a BBC Filharmonikus Zenekarával 
együttműködve. A koncertet teljes egészében június 6.-án 
sugározza a BBC 3 rádió, melyet on-line is lehet majd 
hallgatni! Gratulálunk!

A Masterchef ír verziója május elején ért véget, a 
nyertese Dodog Diána lett. A 36 éves Diana férjével 

együtt egy catering-céget működtet Cork városában. A Mas-
terchef nemzetközi formátum, epizódjait Magyarországon is 
vetítette az egyik TV-csatorna. A hasonló magyar gasztro-
műsorokhoz képest (a Hal a tortán és a Vacsoracsata) itt 
sokkal jobban előtérbe került a versenyjelleg. Az ételek 
elkészítése adta a műsor magvát, a kész „műveket” pedig 
nem a versenyzők, hanem szakértő zsűri osztályozta.

Gratulálunk!

Koncert Londonban
hatalmas sikerrel!

A turai származású
Dodog Diana nyert

egy ír tévéműsorban

Nora új padtársat kap biológia órára. Folt 
maga a veszély, de Nora nem hátrál meg. 
Bármit megtesz a biológia jegye érdeké-
ben, még egy játékterembe is elmegy a 
társa miatt. Valaki mindig követi, rá akar 
ijeszteni. Karambolozott is miatta, de 
hogy úszta meg az autó sértetlenül? Vagy 
csak a képzelete játszott vele? Folt akkor 
és ott jelenik meg ahol senki sem számít 
rá. Nora elhatározza, hogy kideríti a tit-

kot. Vajon mit akart tőle az Arkangyal a hullámvasúton, a 
könyvtárban, az iskolában? Az év közepén egy új fiú érkezett. 
Miért hagyta ott az elit iskolát, ha nem ölt meg senkit? Van 
miért félni tőle Norának, vagy randizhat vele? Kiben bízhat 
meg? Derítsd ki te is a titkokat Norával együtt! Egy regény 
neked, hogy legyen kiért aggódni! (Selmeczi Barbara)

Tagdíj:
Felnőtt: 520 Ft/év
Diák 16 éves kortól: 260Ft/év
6-16 éves korig : díjmentes
Nyugdíjas 70 év fölött: díjmentes
Internet használat: 100Ft/óra

A háború szóról a pusztítás jut eszünkbe. 
Az emberi életeken kívül, sok más dolog is 
a háború áldozata lett. Vajon hogyan élték 
túl azok a művészeti remekek, amelyek 
most a világ legnagyobb múzeumaiban 
vannak kiállítva? Michelangelo Dávid 
szobra, a Sixtusi- kápolna, hogyan élték 
túl a bombázásokat? A világhírű alkotók 
művei, mind annak köszönhetik mai léte-
zésüket, hogy volt egy elit osztag a mű-

kincsvadászok, akik a háború folyamán arra esküdtek fel, 
hogy megóvják ezeket a páratlan remekműveket az utókor-
nak. A könyv történelmi háttere évszámokkal, dokumentu-
mokkal, korhű levelezésekkel hitelesen támasztja alá azokat, 
az izgalmas akciókat, melyben visszaszerezték az elrabolt 
kincseket a németektől.  (K.R.)

Robert M. Edsel: Műkincsvadászok

Becca Fitzpatrik: Csitt, Csitt

Aki látta a ,,Személyazonosság” c. filmet, 
annak néhány momentum ismerős lehet a 
könyvből is. A szerző ugyanis tapasztala-
taival segédkezett a forgatókönyv megírá-
sában. A 80-as évek második felében épült 
be rendőrként a Millwall szurkolói ke-
ménymagjába, hogy az ott gyűjtött 
bizonyítékok segítségével visszaszorítsák 
az akkorra már hatalmas méreteket öltő 
futball-huliganizmust Angliában. A beé-

pülés során az erőszak olyan formájával találkozik, amilyet 
azelőtt nem tapasztalt, ahol a meccsre járás tényleg minden 
héten háborút jelent. Mindeközben már-már testvéri viszony 
alakít ki azokkal a célszemélyekkel, akiket egyszer majd le 
kell csukatnia, teszi mindezt úgy, hogy a lebukás veszélye 
folyamatosan ott lebeg a feje felett.

James Bannon: A beépített huligán

Nyitva tartás:
Hétfő: 13-18
Kedd:  9-12; 13-18
Szerda: -
Csütörtök: 9-12; 13-18
Péntek:13-18
Szombat:9-12

A könyvek megtekinthetők
és kikölcsönözhetők a turai könyvtárból. 

Könyvtárunk állományát megtekinthetik a Tura.hu oldalon 
az intézmények Könyvtár  menüpont alatt, elérhető online 
katalógusban.
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TURAIAK A NAGYVILÁGBAN

Schossberger Zsigmond már (apja révén) nemesi csa-
ládba született. A tornyai előnevet viselő, majd bárói ran-

got nyert dúsgazdag termény nagykereskedő a Galga völgyében 
16 ezer holdas birtokkal rendelkezett. A kastélyt a báró birto-
kán, Tura közepén 1883-ban építették fel. A család vagyonát és 
társadalmi helyzetét termény-nagykereskedő édesapja alapozta 
meg, nemességet is ő kapott 1863-ban. Schossberger Zsigmond 
tovább növelte a vagyont, és más, társadalmilag felemelkedő, 
zsidó származású nagypolgárhoz hasonlóan 1890-ben bárói 
címben részesült. Társadalmi osztályában vezérszerepet vállalt, 
hiszen a Nagykereskedők és Nagyiparosok Társulatának tiszt-
ségviselőjeként végül az elnökségig vitte. Egyebek mellett az 
Országos Magyar Képzőművészeti Társulat választmányának az 
igazgatósági tagja is volt. Nem véletlen, hogy vagyonához és 
rangjához illő, azt méltó módon képviselő vidéki lakhelyre 
vágyott.

A kastély egy 10 hektáros őspark közepén áll. A parkot 
eredetileg az akkori Magyarország alakúra formázták meg, a 
folyókat, tavakat jelképező szökőkutakkal és a hegységeket 
mintázó összehordott dombokkal, sziklakertekkel és a 
tájegységre jellemző növényekkel (fákkal). A park egy részén 
francia kertet is kialakítottak. Mára a park nehezen átjárható, 
ezért nem vehető ki az eredeti kiképzés, pedig egykor Pokorny 
József (Pokorny bácsi) lelkiismeretesen gondozta azt. A park 
eredeti elrendezésében a mai sportpálya helyén teniszpálya he-
lyezkedett el, az orvosi rendelő helyén szaletlik (kerti ülőhelyek) 
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óvoda helyén az intézői ház állt. Az óvoda melletti medence 
eredetileg kisebb volt a még ma is láthatónál, ezt használta a 
család „strandként”. A báró konyháját saját (az üvegházban 
megtermelt) gyümölccsel látták el.

A Schossberger család kora tavasztól késő őszig 
tartózkodott a turai kastélyban. Minden vasárnap két lovas, 
sárga hintón vonultak a templomba és a sekrestye feletti 
páholyban foglaltak helyet. Az akkori divat szerint egyszerű 
polgári ruhákban jártak. Schossberger Zsigmond halála után 
fia, Viktor vette át a kastély gondozását. Viktornak két gyereke 
született, az idősebb Clarisse, a fiatalabb Viktor. Clarisse angol 
gyároshoz ment férjhez, a turai templomban tartották az 
esküvőjüket. Viktort zsidó származása miatt a háborúban 
elvitték, halálának helyszíne és körülményei a mai napig nem 
egyértelműek. A Schossberger család 1944-ig lakott a 
kastélyban, amikor a családnak a háború miatt el kellett hagynia 
otthonát. 

Ha Bukovics Gyula hitelt érdemlően bizonyított épü-
leteit és monográfiáját nézzük, laikus szemmel az összhatás 
alapján nem sok közös vonást találunk a turai kastéllyal. 
Erőltetett összefüggéseket keresni természetesen lehet. 

Ha Ybl Miklós hitelt érdemlően bizonyított épületeit, 
életművét nézzük, mindben megtalálható ragaszkodása az itá-
liai reneszánsz iránt, fantasztikus érzéke a részletek megfor-
málásához és ugyanakkor az egység átlátásához, igénye a har-
mónia iránt, biztos eligazodása és egyensúlyérzéke a legkülön-
félébb építészeti stílusok között. Szemléletmódját egyértelműen 
tükrözi a turai kastély is.

Vitathatatlan, hogy Ybl korának egyik legkiemelke-
dőbb építőművésze volt. Azonban hiteles dokumentum nem ma-
radt fenn arra vonatkozólag, hogy a Schossberger kastély Ybl 
Miklós tervei alapján készült. De nem maradt fenn hiteles doku-
mentum ezen állítás ellenkezőjére sem! Több oldalt tölthetnénk 
meg elemzésekkel, példákkal anélkül, hogy közelebb jutnánk a 
megoldáshoz.

Ne feledjük el azonban, hogy a kastély létrejöttében 
nem az építőművész volt a főszereplő és döntéshozó, hanem az 
épület megrendelője. A nemrég bárói címet szerzett, dúsgazdag 
Schossberger Zsigmond, aki bármennyire is szeretett volna, 
legnagyobb sajnálatára nem tartozott a tradicionális arisztok-
rata családokhoz, így a legjobbra volt szüksége a legfelsőbb 
társadalmi réteg felé történő reprezentáláshoz. Hiteles doku-
mentumok nélkül ugyan, de a Schossberger család életútjának, 
valamint a két építész munkásságának ismeretében nehezen 
vonható kétségbe, hogy a báró ne korának legkiválóbb szak-
tekintélyével terveztette volna meg a kastélyt felesége és csa-
ládja számára… mert van egy tényező, ami évszázadok óta 
változatlan: az emberi természet...

Tóth Anita

Ybl Miklós 1814. április 6-án született Székesfehérvá-
ron. Rajzkészsége bizonyára hamar jelentkezett, szülei három 
elemi iskolai osztály elvégzése után Bécsbe adták a Császári 
Királyi Polytechnikai Intézet reáliskolájába. Műegyetemi tanul-
mányait kitűnő eredménnyel fejezte be. 1831 őszén elhatá-
rozta, hogy művészi hivatásának gyakorlati részét is elsajátítja, 
ezért beállt Pollack Mihály építőmesterhez. A Pollack irodából 
való kiválása után Ybl a bécsi Koch Henrikhez állt be rajzolónak. 
Az itt eltöltött négy év után kivált a Koch irodából, de Pollack és 
Koch továbbra is támogatták Ybl-t. Ybl most elérkezett az építő-
mesteri jog elnyerésének egyik utolsó feltételéhez, a külföldi 
vándorúthoz. Hét hónapig tartó vándorlásának célja, hogy ezek-
ben az országokban építőművészi ismereteit tökéletesítse. 31 
éves volt Ybl Miklós, mikor Károlyi István 1845-ben a fóti templom 
tervezésével megbízta. Ezután megépítette az Unger házat, 
majd az Akadémia bérházát. További munkái a Ferencvárosi 
templom, a Margit fürdő, a Vámház, a budai Várkert Bazár, a Vár-
kert Kioszk, a turai Schossberger kastély, az Operaház, a Bazilika, 
stb. Csak 1863. július 4-én az Építési Tanács határozata szerint 
vették fel Ybl-t az építőmesterek céhébe. Ybl 1891. január 22-én 
halt meg. 1879-ben így ír Pesten a Vasárnapi Újság a nagy 
tekintélyű Ybl Miklósról: „Szavát ritkán lehet venni, de keze nyo-
mát ott találjuk mindenütt, amerre nézünk. A Mérnök- és 
Építészegylet ez évi közgyűlését követő díszbeszédet számos 
pohárköszöntés fűszerezte. Csak Ybl, az egylet alelnöke hallga-
tott. Ebéd után a társaság hajóra szállt, s elindulván a Dunán, 
kezdtek feltünedezni szemeik előtt Ybl épületei – az MTA bérháza, 
a Lánchíd Rt. Székháza, a Várkert – bazár és kioszk, az Operaház, 
a Bazilika, a Lipótvárosi templom, a Fővámház és a Ferencvárosi 
templom… - az utasok egyike felkiáltott: ez Ybl pohár-
köszöntője.”
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Asztalos István - Tura Története I. kötet (2000) • Sisa József - A 
turai Schossberger-kastély az újabb kutatás tükrében (2006)
Külön köszönöm a kutatásban nyújtott segítséget Varjú Krisztinának, 
Kálna Tibornak, Szarvas Lászónak, Tordai Annának, valamint a 
Tura Városi Könyvtár munkatársainak.

fénycsatornát épített a csarnok feletti tetőszerkezetbe. Ezek a 
fénycsatornák fából készültek és belső, simára vakolt felüle-
teiket valaha tükrökkel borították a fény fokozására. Ezáltal 
napközben az előcsarnokban sem volt szükség világításra. A 
kastély csarnokainak egybefűzése Ybl egyik legsikerültebb tér-
kompozíciója.

A SCHOSSBERGER CSALÁD – ÉLET A KASTÉLYBAN

YBL MIKLÓS VAGY BUKOVICS GYULA?

RÉGI HÁZAK, RÉGI TÖRTÉNETEK

Május 7-én szerda este a londoni Queen Elizabeth 
Hall-ban nagy sikerű koncertet adott Unger Balázs, 

a Cimbaliband együttes frontembere a Hawk and a Hacksaw 
amerikai duóval és a BBC Filharmonikus Zenekarával 
együttműködve. A koncertet teljes egészében június 6.-án 
sugározza a BBC 3 rádió, melyet on-line is lehet majd 
hallgatni! Gratulálunk!

A Masterchef ír verziója május elején ért véget, a 
nyertese Dodog Diána lett. A 36 éves Diana férjével 

együtt egy catering-céget működtet Cork városában. A Mas-
terchef nemzetközi formátum, epizódjait Magyarországon is 
vetítette az egyik TV-csatorna. A hasonló magyar gasztro-
műsorokhoz képest (a Hal a tortán és a Vacsoracsata) itt 
sokkal jobban előtérbe került a versenyjelleg. Az ételek 
elkészítése adta a műsor magvát, a kész „műveket” pedig 
nem a versenyzők, hanem szakértő zsűri osztályozta.

Gratulálunk!

Koncert Londonban
hatalmas sikerrel!

A turai származású
Dodog Diana nyert

egy ír tévéműsorban

Nora új padtársat kap biológia órára. Folt 
maga a veszély, de Nora nem hátrál meg. 
Bármit megtesz a biológia jegye érdeké-
ben, még egy játékterembe is elmegy a 
társa miatt. Valaki mindig követi, rá akar 
ijeszteni. Karambolozott is miatta, de 
hogy úszta meg az autó sértetlenül? Vagy 
csak a képzelete játszott vele? Folt akkor 
és ott jelenik meg ahol senki sem számít 
rá. Nora elhatározza, hogy kideríti a tit-

kot. Vajon mit akart tőle az Arkangyal a hullámvasúton, a 
könyvtárban, az iskolában? Az év közepén egy új fiú érkezett. 
Miért hagyta ott az elit iskolát, ha nem ölt meg senkit? Van 
miért félni tőle Norának, vagy randizhat vele? Kiben bízhat 
meg? Derítsd ki te is a titkokat Norával együtt! Egy regény 
neked, hogy legyen kiért aggódni! (Selmeczi Barbara)

Tagdíj:
Felnőtt: 520 Ft/év
Diák 16 éves kortól: 260Ft/év
6-16 éves korig : díjmentes
Nyugdíjas 70 év fölött: díjmentes
Internet használat: 100Ft/óra

A háború szóról a pusztítás jut eszünkbe. 
Az emberi életeken kívül, sok más dolog is 
a háború áldozata lett. Vajon hogyan élték 
túl azok a művészeti remekek, amelyek 
most a világ legnagyobb múzeumaiban 
vannak kiállítva? Michelangelo Dávid 
szobra, a Sixtusi- kápolna, hogyan élték 
túl a bombázásokat? A világhírű alkotók 
művei, mind annak köszönhetik mai léte-
zésüket, hogy volt egy elit osztag a mű-

kincsvadászok, akik a háború folyamán arra esküdtek fel, 
hogy megóvják ezeket a páratlan remekműveket az utókor-
nak. A könyv történelmi háttere évszámokkal, dokumentu-
mokkal, korhű levelezésekkel hitelesen támasztja alá azokat, 
az izgalmas akciókat, melyben visszaszerezték az elrabolt 
kincseket a németektől.  (K.R.)

Robert M. Edsel: Műkincsvadászok

Becca Fitzpatrik: Csitt, Csitt

Aki látta a ,,Személyazonosság” c. filmet, 
annak néhány momentum ismerős lehet a 
könyvből is. A szerző ugyanis tapasztala-
taival segédkezett a forgatókönyv megírá-
sában. A 80-as évek második felében épült 
be rendőrként a Millwall szurkolói ke-
ménymagjába, hogy az ott gyűjtött 
bizonyítékok segítségével visszaszorítsák 
az akkorra már hatalmas méreteket öltő 
futball-huliganizmust Angliában. A beé-

pülés során az erőszak olyan formájával találkozik, amilyet 
azelőtt nem tapasztalt, ahol a meccsre járás tényleg minden 
héten háborút jelent. Mindeközben már-már testvéri viszony 
alakít ki azokkal a célszemélyekkel, akiket egyszer majd le 
kell csukatnia, teszi mindezt úgy, hogy a lebukás veszélye 
folyamatosan ott lebeg a feje felett.

James Bannon: A beépített huligán

Nyitva tartás:
Hétfő: 13-18
Kedd:  9-12; 13-18
Szerda: -
Csütörtök: 9-12; 13-18
Péntek:13-18
Szombat:9-12

A könyvek megtekinthetők
és kikölcsönözhetők a turai könyvtárból. 

Könyvtárunk állományát megtekinthetik a Tura.hu oldalon 
az intézmények Könyvtár  menüpont alatt, elérhető online 
katalógusban.



18
20

14
/0

4 Turai Hírlap

TESTI - LELKI EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS

19

2014/04

Turai Hírlap

Testi egészség:
GYURI BÁCSI GYÓGYTEÁI

Csodálattal hallgatom Szabó Gyuri bácsi előadásait, 
ha valahol a környékünkön tart előadást. Megragad a 83 
éves ember vitalitása, életereje, pirospozsgás arca, huncut-
kás mosolya és hiszem, ha mi is isszuk gyógyteáit, hasonló 
életegészségben élhetjük meg az idős korunkat. Egy leg-
kedvesebb barátom gyógyulásához személyes tanácsait 
kértem. Szinte azonnal segített!

Ritkán történik meg egy ember életében, hogy szinte 
ismeretlenül leülsz valakivel szemben és rövid idő alatt biz-
tosan tudod, hogy erre az emberre egy szomjazó sivatagi 
úton nyugodtan rábízhatod a kulacsodat.

Én és kis családom számtalan teáját fogyasztjuk, 
amiket a budapesti (Bank u. 4 sz.) alatt található gyógynö-
vényboltjában vásárolok (internet: www.gyogytea.hu), mi-
után türelmesen várakozok a vásárlók hosszú tömött 
sorában. A sor lassan halad a személyes tanácsadás miatt.

A teákat csak porcelán vagy üveg csészében szabad 
leforrázni, és műanyag vagy háncsszűrőn leszűrve, ízesítés 
nélkül szabad fogyasztani. Fémszűrő tilos!

Leginkább a cukorbetegséggel hadban álló teájáról 
híresült el, ami világszabadalom.

Diabess-cukortea:
Ez a tea hozzásegít a cukoregyensúly fenntartásához 

és megtámogatja a szükségszerű orvosi gyógyítást! Lassítja 
a magas vércukorszint kialakulását. Enyhíti a betegség vég-
zetes melléktüneteit, súlyos és visszafordíthatatlan szövőd-
ményeit (úgymint magas vérnyomás, érszűkület, veseelégte-
lenség, súlyos látáskárosodás, sebek be nem gyógyulása) 
Segít beállítani az orvosság melletti cukorszintet. DE 
használatuk előtt mindenki KÉRDEZZE MEG KEZELŐ-
ORVOSÁT és GYÓGYSZERÉSZÉT, mert epeköves bete-
geknek, terhes és szoptatós kismamáknak, 12 éven aluli 
gyermekeknek, egyes vérhígítót szedő betegeknek (pl. 
Syncumar), nem javallott.

Gyuri bácsi boltjában személyes tanácsot kérhetünk.

Családunk által fogyasztott teák:
Fehér akácvirág:
Refluxra (savvisszafolyás a nyelőcsőbe, torokba) tükröztek. 
Gyógyszert kaptam, de az esti lefekvés előtti teával próbál-
koztam. Savtúltengésem szinte megszűnt, a savgőzök által 
ingerelt köhögés elmúlt.
Csalánlevél:
Méregtelenítő, vértisztító, köszvény és reumakezelő emész-
tésjavító, epe és májserkentő. 6 hétig iható, 6 hétig szüne-
teltető kezelés, mert arra hajlamos embereknél vesekőképző 
lehet!
Citromfű:
Ezt a teát mindenkinek fogyasztania kellene élete végéig, ha 
egészséges és hosszú életű szeretne lenni! Idegerősítő, 
nyugtató, kedélyjavító, depressziócsökkentő, alvászavar 
csökkentő, frissítő, üdítő, élvezeti tea. Minden gyógyszer 
mellett fogyasztható!

Csipkebogyóhús tea:
10x annyi „C” vitamint tartalmaz, mint a citrom. Tartalmaz 
még A, B, K, P, E vitaminokat is. 5-6 órán át HIDEGEN kell 
áztatni és cukros szénsavas üdítő helyett fogyasztani!
Diófalevél tea:
Borogatva sebgyógyító (pl. lábszárfekély), gargalizálva to-
rok és mandulagyulladás csökkentő, továbbá a bélgyulladás 
és gyomorhurut teája, jó még aranyérre is ülőfürdős alkal-
mazásban, egy igazi csodaszer. Kúraszerűen szabad csak 
használni.
Egészségvédő teakeverék:
Családom tagjainak kellemes ízű teája. Jótékony májra, mé-
regtelenít, ízületekre, nyugtató, kedélyjavító, vitalizál, élet-
erőt serkent.

Gyuri bácsi személyes intelme:
Nagyon fontos a szervezet lúgosítása, mert a daganatok 
elsősorban a szervezet elsavasodása miatt jelentkeznek. Ja-
vaslata: Első nap: Egész citrom kifacsart leve vízben 
elkortyolgatva. (Megkérdeztem, mert hihetetlen volt, hogy a 
savanyú citrom lúgosít, de ez így igaz.) Második nap: köze-
pes nyers krumpli leve vízzel keverve, elkortyolgatni. 
Harmadik nap: egy db. lucernakapszula (gyógynövény-
boltból)

„A tea bölcs és pozitív gondolatokat ébreszt!
Felfrissíti a testet és megnyugtat!
Azzal a bátorsággal is felruház,

Hogy elviseljük vereségeinket……”
(Shen Nung, kínai császár i.e. 2800)
(az első gyógynövényes munka szerzője)

És Gyuri bácsi utolsó intelme:
„IGYUNK NAPONTA LEGALÁBB 2,5-3l FOLYADÉKOT, 
AMELYNEK LEGNAGYOBB RÉSZE TISZTA VÍZ LEGYEN!”
A víz átmos, feltölt, méregtelenít, vesét véd, agysejtet táplál, 
életet ad! És bölcs mondása figyelmeztet! Aki nem fordít 
minden nap egy kis időt az egészségére, egy napon nagyon 
sok időt fog fordítani a betegségére. Csak nehogy akkor már 
késő legyen! Bensőséges, jó kortyolgatást kívánok.

Lendvai Mártonné

A Bükki Füvesemberrel
beszélgettem

Lelki egészség: Boldog Pillanatok!
„Azt mondják, a földi boldogsághoz a következők 
kellenek:

-legyen kit szeretnünk,
-legyen mit csinálunk,
-és legyen miben reménykednünk „

(Tom Bodett)

A Magyar Labdarúgó Szövetség SFP-2543/2013. számú határo-
zatában jóváhagyta a Tura Városi Sport Klub 2013/14. évre szóló 
sportfejlesztési programját. A támogatás teljes keretének 75%-át 
sikerült ezidáig feltöltenünk. A közreműködő vállalkozóknak 
ezúton is hálásan köszönjük! A fennmaradó - feltölthető - ke-
retösszeg 4 millió forint. Kérjük, akinek még módjában áll, 
társasági adójával segítse a Tura Városi Sportklub fejlődését.

TAO PÁLYÁZAT

Tisztelt Vállalkozók!

AMENNYIBEN a 2013. ÉV LEZÁRÁSA UTÁN KELET-

KEZIK MÉG FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓJA,

A JOGSZABÁLYI FELTÉTELEK MEGLÉTE MELLETT 

KÉRJÜK, ADÓJUK 70 %-VAL

TÁMOGASSÁK A VÁROSI SPORTEGYESÜLETET.

Nemrég, március 29-én hunyt el Sáráné 
Blaskovics Judit népi iparművész, a Népművészet 
kiváló Mestere, Több más díj (pl. Népművészeti 
Nagydíj, Magyarságért Nagydíj) kitüntetettje. 

Tagja volt a Cserhát Művészkörnek, akinek 
elnökét, Sándor Irént kérdezzük egykori tagjukról.

- Hagyományőrző ruháival több ízben találkozhattunk 
nemcsak a kiállításokon, hanem különféle pályá-
zatokon, rendezvényeken mindenütt az országban. 
Szemet gyönyörködtető ruháinak a szín- és forma-
világa tükrözi azt a hagyományt, amit elődeink a hét-
köznapjaikon és az ünnepeken is viseltek. Több, mint 
nyolc éven át vett részt mindenféle országos ki-
állításokon, mindig sikerrel.

- Hogy indult a karrierje?

- Igazából, ahogy elmondta, akkor kezdett a ruhater-
vezésbe, amikor megszületett a lánya, s nem tet-
szettek a konfekcióipar unalmas termékei, s úgy 
gondolta, ennél szebbeket tud tervezni. Fantáziája 
kimeríthetetlennek bizonyult, hamarosan ismertté 
váltak munkái a szűkebb környezeten túl, majd or-
szágosan.

- Gyakran látogatta a Kört, magam is többször találkoz-
tam vele.

- Vidámsága, kedvessége máris hiányzik Életének 55. 
évében, viszonylag fiatalon hagyott itt bennünket, de 
az általa tervezett ruhaköltemények - örökké megőrzik 
emlékét.

Takács Pál

ELBÚCSÚZTUNK

a 94 éves korában elhunyt 
Pecze Ferenctől, aki évtize-
dekig volt a turai ABC vezető-
je, a vásárlók Feri bácsija. A 
24-i temetésen sok egykori 
vásárlója, tisztelője vett tőle 
búcsút, köztük a nyugdíjas 

klub tagjai is a családon és a rokonságon kívül. 
Hosszú ideig végezték feleségével az Egyesület 
könyvelési munkáit is. Kegyelettel emlékszünk rá.

Március 15-én szép számmal vettünk részt a Művelő-
dési Házban a városi ünnepségen, ahol megnéztük az 

iskolások élményt nyújtó műsorát, s meghallgattuk a polgár-
mesteri köszöntőt. Utána átmentünk megkoszorúzni a turai 
csata emlékművét a térre.

Délutánra a klubház udvarára nyársalással összekö-
tött programot terveztünk, de az időjárás közbeszólt. A nagy 
szél miatt veszélyes lett volna tüzet gyújtani, ezért a progra-
mot áttettük 20-ra. Igaz akkor is fújt egy kis langyos szél, így 
oda is készítettünk több vödör vizet, ha jobban feltámadna, 
azonnal el tudjuk oltani. Minden gond nélkül nyársaltunk, 
beszélgettünk – igazán jól sikerült ez a közös kikapcsolódás.

23-án részt vettünk a népművészet mestereinek tisz-
teletére rendezett megemlékezésen is. Koszorút helyeztünk 
el a Dora-ház falán lévő emléktáblánál Kovács László Kos-
suth-díjas népművelő emlékére, majd átvonultunk a Falumú-
zeumba, ahol Sára Ferencre és a népművészekre emlékez-
tünk. Délután filmeket néztünk a népi együttesről, majd egy 
kis teadélután hangulattal beszélgettünk a régi idők emlé-
keiről.

Ünnepeltünk, emlékeztünk
AZ ŐSZIRÓZSA NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI

BÚCSÚZUNK

Sáráné
Blaskovics

Judit

Marinka Sándorné, klubelnök

CIVIL OLDALAK
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Testi egészség:
GYURI BÁCSI GYÓGYTEÁI

Csodálattal hallgatom Szabó Gyuri bácsi előadásait, 
ha valahol a környékünkön tart előadást. Megragad a 83 
éves ember vitalitása, életereje, pirospozsgás arca, huncut-
kás mosolya és hiszem, ha mi is isszuk gyógyteáit, hasonló 
életegészségben élhetjük meg az idős korunkat. Egy leg-
kedvesebb barátom gyógyulásához személyes tanácsait 
kértem. Szinte azonnal segített!

Ritkán történik meg egy ember életében, hogy szinte 
ismeretlenül leülsz valakivel szemben és rövid idő alatt biz-
tosan tudod, hogy erre az emberre egy szomjazó sivatagi 
úton nyugodtan rábízhatod a kulacsodat.

Én és kis családom számtalan teáját fogyasztjuk, 
amiket a budapesti (Bank u. 4 sz.) alatt található gyógynö-
vényboltjában vásárolok (internet: www.gyogytea.hu), mi-
után türelmesen várakozok a vásárlók hosszú tömött 
sorában. A sor lassan halad a személyes tanácsadás miatt.

A teákat csak porcelán vagy üveg csészében szabad 
leforrázni, és műanyag vagy háncsszűrőn leszűrve, ízesítés 
nélkül szabad fogyasztani. Fémszűrő tilos!

Leginkább a cukorbetegséggel hadban álló teájáról 
híresült el, ami világszabadalom.

Diabess-cukortea:
Ez a tea hozzásegít a cukoregyensúly fenntartásához 

és megtámogatja a szükségszerű orvosi gyógyítást! Lassítja 
a magas vércukorszint kialakulását. Enyhíti a betegség vég-
zetes melléktüneteit, súlyos és visszafordíthatatlan szövőd-
ményeit (úgymint magas vérnyomás, érszűkület, veseelégte-
lenség, súlyos látáskárosodás, sebek be nem gyógyulása) 
Segít beállítani az orvosság melletti cukorszintet. DE 
használatuk előtt mindenki KÉRDEZZE MEG KEZELŐ-
ORVOSÁT és GYÓGYSZERÉSZÉT, mert epeköves bete-
geknek, terhes és szoptatós kismamáknak, 12 éven aluli 
gyermekeknek, egyes vérhígítót szedő betegeknek (pl. 
Syncumar), nem javallott.

Gyuri bácsi boltjában személyes tanácsot kérhetünk.

Családunk által fogyasztott teák:
Fehér akácvirág:
Refluxra (savvisszafolyás a nyelőcsőbe, torokba) tükröztek. 
Gyógyszert kaptam, de az esti lefekvés előtti teával próbál-
koztam. Savtúltengésem szinte megszűnt, a savgőzök által 
ingerelt köhögés elmúlt.
Csalánlevél:
Méregtelenítő, vértisztító, köszvény és reumakezelő emész-
tésjavító, epe és májserkentő. 6 hétig iható, 6 hétig szüne-
teltető kezelés, mert arra hajlamos embereknél vesekőképző 
lehet!
Citromfű:
Ezt a teát mindenkinek fogyasztania kellene élete végéig, ha 
egészséges és hosszú életű szeretne lenni! Idegerősítő, 
nyugtató, kedélyjavító, depressziócsökkentő, alvászavar 
csökkentő, frissítő, üdítő, élvezeti tea. Minden gyógyszer 
mellett fogyasztható!

Csipkebogyóhús tea:
10x annyi „C” vitamint tartalmaz, mint a citrom. Tartalmaz 
még A, B, K, P, E vitaminokat is. 5-6 órán át HIDEGEN kell 
áztatni és cukros szénsavas üdítő helyett fogyasztani!
Diófalevél tea:
Borogatva sebgyógyító (pl. lábszárfekély), gargalizálva to-
rok és mandulagyulladás csökkentő, továbbá a bélgyulladás 
és gyomorhurut teája, jó még aranyérre is ülőfürdős alkal-
mazásban, egy igazi csodaszer. Kúraszerűen szabad csak 
használni.
Egészségvédő teakeverék:
Családom tagjainak kellemes ízű teája. Jótékony májra, mé-
regtelenít, ízületekre, nyugtató, kedélyjavító, vitalizál, élet-
erőt serkent.

Gyuri bácsi személyes intelme:
Nagyon fontos a szervezet lúgosítása, mert a daganatok 
elsősorban a szervezet elsavasodása miatt jelentkeznek. Ja-
vaslata: Első nap: Egész citrom kifacsart leve vízben 
elkortyolgatva. (Megkérdeztem, mert hihetetlen volt, hogy a 
savanyú citrom lúgosít, de ez így igaz.) Második nap: köze-
pes nyers krumpli leve vízzel keverve, elkortyolgatni. 
Harmadik nap: egy db. lucernakapszula (gyógynövény-
boltból)

„A tea bölcs és pozitív gondolatokat ébreszt!
Felfrissíti a testet és megnyugtat!
Azzal a bátorsággal is felruház,

Hogy elviseljük vereségeinket……”
(Shen Nung, kínai császár i.e. 2800)
(az első gyógynövényes munka szerzője)

És Gyuri bácsi utolsó intelme:
„IGYUNK NAPONTA LEGALÁBB 2,5-3l FOLYADÉKOT, 
AMELYNEK LEGNAGYOBB RÉSZE TISZTA VÍZ LEGYEN!”
A víz átmos, feltölt, méregtelenít, vesét véd, agysejtet táplál, 
életet ad! És bölcs mondása figyelmeztet! Aki nem fordít 
minden nap egy kis időt az egészségére, egy napon nagyon 
sok időt fog fordítani a betegségére. Csak nehogy akkor már 
késő legyen! Bensőséges, jó kortyolgatást kívánok.

Lendvai Mártonné

A Bükki Füvesemberrel
beszélgettem

Lelki egészség: Boldog Pillanatok!
„Azt mondják, a földi boldogsághoz a következők 
kellenek:

-legyen kit szeretnünk,
-legyen mit csinálunk,
-és legyen miben reménykednünk „

(Tom Bodett)

A Magyar Labdarúgó Szövetség SFP-2543/2013. számú határo-
zatában jóváhagyta a Tura Városi Sport Klub 2013/14. évre szóló 
sportfejlesztési programját. A támogatás teljes keretének 75%-át 
sikerült ezidáig feltöltenünk. A közreműködő vállalkozóknak 
ezúton is hálásan köszönjük! A fennmaradó - feltölthető - ke-
retösszeg 4 millió forint. Kérjük, akinek még módjában áll, 
társasági adójával segítse a Tura Városi Sportklub fejlődését.

TAO PÁLYÁZAT

Tisztelt Vállalkozók!

AMENNYIBEN a 2013. ÉV LEZÁRÁSA UTÁN KELET-

KEZIK MÉG FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓJA,

A JOGSZABÁLYI FELTÉTELEK MEGLÉTE MELLETT 

KÉRJÜK, ADÓJUK 70 %-VAL

TÁMOGASSÁK A VÁROSI SPORTEGYESÜLETET.

Nemrég, március 29-én hunyt el Sáráné 
Blaskovics Judit népi iparművész, a Népművészet 
kiváló Mestere, Több más díj (pl. Népművészeti 
Nagydíj, Magyarságért Nagydíj) kitüntetettje. 

Tagja volt a Cserhát Művészkörnek, akinek 
elnökét, Sándor Irént kérdezzük egykori tagjukról.

- Hagyományőrző ruháival több ízben találkozhattunk 
nemcsak a kiállításokon, hanem különféle pályá-
zatokon, rendezvényeken mindenütt az országban. 
Szemet gyönyörködtető ruháinak a szín- és forma-
világa tükrözi azt a hagyományt, amit elődeink a hét-
köznapjaikon és az ünnepeken is viseltek. Több, mint 
nyolc éven át vett részt mindenféle országos ki-
állításokon, mindig sikerrel.

- Hogy indult a karrierje?

- Igazából, ahogy elmondta, akkor kezdett a ruhater-
vezésbe, amikor megszületett a lánya, s nem tet-
szettek a konfekcióipar unalmas termékei, s úgy 
gondolta, ennél szebbeket tud tervezni. Fantáziája 
kimeríthetetlennek bizonyult, hamarosan ismertté 
váltak munkái a szűkebb környezeten túl, majd or-
szágosan.

- Gyakran látogatta a Kört, magam is többször találkoz-
tam vele.

- Vidámsága, kedvessége máris hiányzik Életének 55. 
évében, viszonylag fiatalon hagyott itt bennünket, de 
az általa tervezett ruhaköltemények - örökké megőrzik 
emlékét.

Takács Pál

ELBÚCSÚZTUNK

a 94 éves korában elhunyt 
Pecze Ferenctől, aki évtize-
dekig volt a turai ABC vezető-
je, a vásárlók Feri bácsija. A 
24-i temetésen sok egykori 
vásárlója, tisztelője vett tőle 
búcsút, köztük a nyugdíjas 

klub tagjai is a családon és a rokonságon kívül. 
Hosszú ideig végezték feleségével az Egyesület 
könyvelési munkáit is. Kegyelettel emlékszünk rá.

Március 15-én szép számmal vettünk részt a Művelő-
dési Házban a városi ünnepségen, ahol megnéztük az 

iskolások élményt nyújtó műsorát, s meghallgattuk a polgár-
mesteri köszöntőt. Utána átmentünk megkoszorúzni a turai 
csata emlékművét a térre.

Délutánra a klubház udvarára nyársalással összekö-
tött programot terveztünk, de az időjárás közbeszólt. A nagy 
szél miatt veszélyes lett volna tüzet gyújtani, ezért a progra-
mot áttettük 20-ra. Igaz akkor is fújt egy kis langyos szél, így 
oda is készítettünk több vödör vizet, ha jobban feltámadna, 
azonnal el tudjuk oltani. Minden gond nélkül nyársaltunk, 
beszélgettünk – igazán jól sikerült ez a közös kikapcsolódás.

23-án részt vettünk a népművészet mestereinek tisz-
teletére rendezett megemlékezésen is. Koszorút helyeztünk 
el a Dora-ház falán lévő emléktáblánál Kovács László Kos-
suth-díjas népművelő emlékére, majd átvonultunk a Falumú-
zeumba, ahol Sára Ferencre és a népművészekre emlékez-
tünk. Délután filmeket néztünk a népi együttesről, majd egy 
kis teadélután hangulattal beszélgettünk a régi idők emlé-
keiről.

Ünnepeltünk, emlékeztünk
AZ ŐSZIRÓZSA NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI

BÚCSÚZUNK

Sáráné
Blaskovics

Judit

Marinka Sándorné, klubelnök

CIVIL OLDALAK



BOZSIK Torna - 1. tavaszi forduló: Galgahévíz 2014.04.06.
A betegséghullám miatt csak 6 fővel tudtunk részt venni 

ezen a tornán.
Mérkőzéseink: Tura – Dány 0 – 2, Tura - Hévízgyörk 3 – 0 Gólok: 
Morvai M. 2, Kis K., Tura – Galgahévíz 4 – 0 Gólok: Szilágyi Á., 
Bilisánczki M., Tura – Zsámbok 11 – 0 Gólok: Szilágyi Á. 4, Morvai M. 
4, Kis K. 2, Deák B.
Csapatunk tagjai: Szilágyi Ákos, Morvai Máté, Barabás Máté, 
Deák Benjámin, Kis Kornél, Bilisánczki Márk. A csapat legjobbja 
oklevelet Deák Benjámin kapta. Jó teljesítményt nyújtott: Kis 
Kornél és Szilágyi Ákos.

2., tavaszi forduló: Dány 2014.04.27.
Dánytól ezúttal is kikaptunk. A többi mérkőzést most is biztosan 
nyertük.
Eredményeink: Tura – Dány 1 – 2 Gól: Sima L., Tura - Hévízgyörk 6 – 
0 Gólok: Sima L. 3, Deák B., Győri D., Morvai M., Tura – Galgahévíz 6 
– 0 Gólok: Sima L. 2, Deák B. 2, Győri D., Baranyi V., Tura – Zsámbok 
5 – 0 Gólok: Sima L. 4, Szilágyi Á.  
Csapatunk tagjai: Szilágyi Ákos, Morvai Máté, Barabás Máté, 
Deák Benjámin, SimaLevente, Győri Dominik, Barsi Mihály,Baranyi  
Vilmos. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott: Sima Levente
A 3. fordulóra május 18-án Hévízgyörkön kerül sor.

Folyamat Torna - 4. forduló: Jászberény, 2014. április 12. 
Mérkőzéseink: Tura - Nagykáta SE 1 – 0 Gól: Deák B., Tura - 

Jászberény SE 4 – 0 Gólok: Kis K. 3, Deák B. Versenyen kívül: Tura - 
ASE Tápiószentmárton 2 – 0 Gólok: Kis K. 2 
Csapatunk tagjai: Szilágyi Ákos, Kis Kornél, Barsi Mihály, Morvai 
Máté, Barabás Máté, Ancsa Botond, Deák Benjámin. Az eddig 
lejátszott 8 mérkőzés alapján (5 győzelem, 3 vereség) a 10 csapatos 
bajnokság 4. helyén állunk. Még egy forduló és a rájátszás van hátra.
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Tura VSK hírei
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Naprakészen a weben: turafoci.gportal.hu
Hírek és fotók: 

U7, U18, felnőtt és női foci - Horák Mária
U9 - 14: Tóth M. Imre

Tura VSK - Pest megyei I.o. felnőtt

SPORT - LABDARÚGÁS -  PEST MEGYEI I. o.

Női labdarúgás

Helyezés Csapatok Játszott Nyert Döntetlen Vesztett Gólarány Pontok 
1 Dabas-Gyón FC U7  10 7 2 1 69 - 23 23 
2 Tura U7  11 7 2 2 59 - 31 23 
3 Sülysáp U7  10 5 2 3 39 - 26 17 
4 Úri U7  10 4 3 3 46 - 32 15 
5 Monor U7  10 4 1 5 31 - 37 13 
6 Nagykáta SE U7  10 3 2 5 24 - 21 11 
7 Gyömrő U7  11 0 0 11 9 - 107 0 

 

Folyamat torna
Április 19-én zajlott az U7-es korosztályban a „Folyamat 

torna” 5. fordulója, ahol betegségek miatt eléggé „tartalékosan” 
tudott csapatunk megjelenni, de problémát sőt komoly vitát alakított 
ki, hogy több csapat a játékszabályok figyelmen kívül hagyásával 
szerepelteti a gyerekeket. A korosztályban a szabályok 3 a 3 elleni 
mezőnyjátékot írják elő kapus alkalmazása nélkül. 
Dabas-Gyón FC – Tura VSK 3-3; Úri – Tura VSK  9-5
A 6. forduló lebonyolítására Turán kerül sor május 5-én szombaton.
A tabella jelenlegi állása a tétmérkőzések figyelembe vételével:

OTP Bank - Bozsik Egyesületi Program:
A  korábbiakhoz hasonlóan tavasszal is 3 torna kerül meg-

rendezésre országosan - így a Veresegyházi Alközpont Tura körze-
tében is. Áprilisban 2 alaptorna lett lebonyolítva – április 6-án Galga-
hévízen és április 27-én Dányban. A 3. alaptorna május 18-án lesz 
Hévízgyörkön. Az U9 és U11 korosztályok részére tornarendszer-
ben, a legfiatalabbaknak (U7) „Grassroots fesztivál” jelleggel, ame-
lyen több, különböző feladatot kell elvégezni különböző pályákon: 3 
a 3 elleni játék, mozgáskoordináció, technikai, labdavezetési gya-
korlatok. U7 korosztályos csapatunk mindkét tornát teljesítette 13-
13 fővel.
OTP Bank-Bozsik Intézményi Program:

Az intézmények számra négy fordulóban bonyolódott a 
program. A záró fordulóra április 23-án került sor, amelyen a 
„Kastélykerti Óvoda” és a „Többsincs Óvoda és Bölcsőde” is teljesí-
tette a napi feladatot.

U7 - Bozsik torna

BOZSIK Torna - 1. tavaszi forduló: Galgahévíz 2014.04.06.
A két csapatunk összesen 67 góllal terhelte meg az ellen-

felek hálóját.
Tura A – Dány 9 – 0  Gólok: Gólya Á. 3, Sallai G. 3, Zadravecz T., 
Palánki D., öngól. Tura A – Zsámbok 5 – 0 Gólok: Gólya Á. 2, Vidák J. 
2, Sallai G. Tura  - Tura 5 – 1  Gólok: Vidák J. 3, Gólya Á.2 ill. Sára P. 
Tura A – Galgahévíz 9 – 0 Gólok: Gólya Á. 4, Vidák J. 2, Sima D.,Vidák 
P., Palánki D. Tura A – Hévízgyörk 12 – 0 Gólok: Gólya Á. 4,Vidák J. 3, 
Sallai G. 2, Sima D. 2,Vidák P.
Tura B – Dány 3 – 0  Gólok: Szél V., Kovács R., Horváth P. Tura B – 
Zsámbok 6 – 1 Gólok: Újvári L. 3, Szél V., Horváth P.,  Vágány B., Tura 
B – Galgahévíz 11-1 Gólok: Vágány B. 3, Varjú B. 3, Szél V. 2, Kovács 
R., Tóth M. T., Horváth P. Tura B – Hévízgyörk 6 – 0 Gólok: Horváth P. 
2, Szél V., Vágány B., Újvári L., ög 
Csapattagok: Szilágyi Szabolcs, Gólya Ádám, Salllai Gergely, Sima 
Dominik, Vidák József, Zadravecz Tamás, Sára Péter, Szél Viktor, 
Tóth M. Tamás, Vágány Benedek, Vidák Péter, Palánki Donát, Varjú 
Balázs, Újvári Lajos, Kovács Richárd, Horváth Péter

2., tavaszi forduló: Dány 2014.04.27.
Ebben a fordulóban 52 turai született.
Tura A – Dány 10 – 0  Gólok: Gólya Á. 3, Sima D. 2, Szabó N., Zadra-
vecz T., Vidák J., Sallai G., Bilisánczki M. Tura A – Zsámbok 7 – 0 
Gólok: Gólya Á. 3, Sima D. 3, Zadravecz T.  Tura - Tura 1 – 1  Gólok: 
Gólya Á. ill. Vágány B. Tura A – Galgahévíz 5 – 0 Gólok: Sallai G. 2, 
Szabó N., Gólya Á., Bilisánczki M. Tura A – Hévízgyörk 5 – 0 Gólok: 
Sallai G. 2, Sima D., Gólya Á., Szilágyi Sz. Tura B – Dány 1 – 1  Gól: 
Tóth M. T. Tura B – Zsámbok 8 – 2 Gólok: Varjú B., Ancsa B., Szél V., 
Sára P., Radics L., Kis K., Vágány B., öngól. Tura B – Galgahévíz 6 – 1 
Gólok: Szél V. 2, Sára P. 2, Ancsa B., Vágány B. Tura B – Hévízgyörk 8 
– 0 Gólok: Sára P. 2, Újvári L. 2, Ancsa B., Radics L., Kis K., Vágány B.
Csapatnévsor: Szilágyi Szabolcs, Gólya Ádám, Salllai Gergely, 
Szabó Norbert, Sima Dominik, Vidák József, Zadravecz Tamás, 
Széles Szeverin, Bilisánczki Márk, Sára Péter, Szél Viktor, Tóth M. 
Tamás, Vágány Benedek, Ancsa Botond, Kis Kornél, Radics Lóránt, 
Varjú Balázs, Újvári Lajos 

Folyamat Torna - 5. forduló: Tura, 2014. március 29. 
Tétmérkőzések: Tura A - Gyömrő B 8 – 0  Gól: Horváth P. 3, 

Gólya Á. 2, Sallai G., Szél V., Sára P. Tura A - Gyömrő A 4 -  0 Gólok: 
Gólya Á. 2, Vidák J. 2
Barátságos mérkőzések: Tura B - Gyömrő A 1 – 4 Gól: Tóth M. T. 
Tura B - Gyömrő B 3 – 4 Gólok: Újvári L. 3, Tura – Tura 1 – 3 Gólok: 
Vidák J. ill. Szél V., Újvári L., Sima D. (A „B” csapat versenyen kívül 
szerepel.)
 A tornán részt vevők névsora: Szilágyi Szabolcs, Gólya Ádám, 
Sallai Gergely, Sima Dominik, Bilisánczki Márk, Vidák József, 
Zadravecz Tamás, Szél Viktor, Horváth Péter, Vidák Péter, Vágány 
Benedek, Sára Péter, Újvári Lajos, Palánki Donát, Kis Kornél, Tóth M. 
Tamás, Varjú Balázs, Kovács Richárd, Széles Szeverin, Radics 
Lóránt,  

6. forduló Tura, 2014. április 17. 
Tétmérkőzések: Tura A - Pilis A 2 – 0  Gólok: Gólya Á., Zadravecz T. 
Tura A - Pilis B 2 -  1 Gólok: Gólya Á. , Vidák J.
Barátságos mérkőzések: Tura B - Pilis B 3 – 1 Gól: Varjú B., Újvári L., 
Radics L. Tura B - Pilis A 0 – 4 (A „B” csapat versenyen kívül 
szerepel.)
A tornán részt vevők névsora: Szilágyi Szabolcs, Gólya Ádám, 
Sallai Gergely, Bilisánczki Márk, Vidák József, Zadravecz Tamás, 
Szél Viktor, Horváth Péter, Vidák Péter, Újvári Lajos, Palánki Donát, 
Kis Kornél, Tóth M. Tamás, Varjú Balázs, Kovács Richárd, Széles 
Szeverin, Radics Lóránt, Oszoli Dominik, Ancsa Botond  (19 fő)
Eddigi összesített eredményünk: 9 mérkőzés, 9 győzelem, 48 – 
2-es gólarány, 27 pont

BOZSIK Torna
Az első fordulóbeli remeklés után a következő két fordu-

lóban hadilábon álltunk a góllövéssel. A helyzeteket megterem-
tettük, de sorra ki is maradtak. A 2. fordulóban egy, a harmadikban 
két helyzetet sikerült gólra váltanunk az 5-5 mérkőzésen. Ezen 
feltétlenül javítanunk kell!

2. tavaszi forduló: Cegléd 2014.03.30.
Tura - UFC Gyömrő 0 – 0, Tura - Monor SE 0 – 2, Tura - Cegléd VSE 0 
– 0, Tura - Sülysáp GYFSE 1 – 1 Gól: Gólya B., Tura - FC Dabas 0 – 0 
Csapattagok: Sára Dávid, Rajzinger Ákos, Kakucska Kevin, Kiszely 
Tibor, Tóth-Máté Tamás, Kékesi Gábor, Gólya Balázs, Oszoli Domi-
nik, Sallai Gergely, Boda István, Szilágyi Bence, Molnár Milán 
A csapat legjobbja címet Gólya Balázs érdemelte ki.

3.tavaszi forduló: Dabas 2014.04.12.
Tura - UFC Gyömrő 1 – 0 Gól: Rajzinger Á., Tura - Monor SE 1 – 1 
Gól: Gólya B., Tura - Cegléd VSE 0 – 1, Tura - Sülysáp GYFSE 0 – 1, 
Tura - FC Dabas 0 – 0 
Csapatunk tagjai: Sára Dávid, Rajzinger Ákos, Kakucska Kevin, 
Kiszely Tibor, Kékesi Gábor, Baranyi László, Gólya Balázs, Oszoli 
Dominik, Boda István, Szilágyi Bence, Molnár Milán 
A csapat legjobbja címet Rajzinger Ákos érdemelte ki.

Április elején folytatódott a 7 csapatos bajnokság, amelyben 
az élen teleltünk. Áprilisra 4 forduló került kiírásra, ebből 

hármat tudtunk lejátszani, amelyeket magabiztosan meg is nyer-
tünk. A negyedik fordulóban a Dány csapata nem állt ki.
2014.04.03. Tura – Vácszentlászló 12-0 (4-0) Gólok: Kiszely T. 3, 
Rajzinger Á. 2, Szél M. 2, Sára D., Kékesi G., Kakucska K., Gólya B., 
Sallai G., 
2014.04.10. Aszód – Tura 0-3 (0-2) Gólok: Kékesi G., Tóth M. T., 
Kiszely T.
2014.04.19. Tura – Hévízgyörk 9-2 (2-1) Gólok: Kékesi G. 4, Braun Á. 
2, Kiszely T., Sallai G., Rajzinger Á.
A hátralévő két fordulóra május második felében kerül sor.

Ide tartozó hír még, hogy a Diákolimpián (ezen a ver-
senysorozaton a csapat azon tagjai vehetnek részt, akik a turai 
iskolába járnak) két korcsoportban (2003-2004 és 2001-2002) is 
bejutottunk a május 10-i megyei döntőkbe.

Áprilisban a Heves megyei női bajnokság 2 játéknapjának 
bonyolítására került sor.

A tavaszi 1. játéknapra 2014. 04. 06-án került sor az FC Hatvan 
Sporttelepén, ahol a 7-8. forduló került lejátszásra:
Tura VSK- FC Hatvan 1-0 gólszerő: Szilágyi Henrietta
Tura VSK - Dobó Katica SE Eger 1-1 gólszerző: Sára Zsuzsanna 
A 2.játéknapon 9-10. forduló került lejátszásra az Apci Sporttelepen. 
Csapatunk ezen a játéknapon egy mérkőzést játszott a tabellát 
vezető házgazdák ellen.
Amazon SE Apc – Tura VSK 8-1 gólszerző:Sára Zsuzsanna
Csapatunk jelenleg a tabella 5.helyén áll.

Sűrű hónap volt az április mind programban, mind 
adminisztrációs feladatokban egyaránt. A 2014/15. évi baj-
nokságban már csak benyújtott licenc-kérelem illetve az arra 
hozott határozat alapján lehet nevezni, részt venni a megyei I. 
osztályú bajnokságokban.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége 28/2014. 
(02.11.) számú határozatával elfogadta az NB III.-as, valamint a 
megyei (budapesti) I. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-
bajnokságokra vonatkozó Amatőr Licenc Szabályzatot. A Pest me-
gyei felnőtt I. osztályú labdarúgó-bajnokságra vonatkozóan a licenc-
eljárást lefolytató MLSZ Pest Megyei Igazgatóság Verseny-
bizottsága a mellékelten csatolt Amatőr Licenc Szabályzatban meg-
határozottak szerint a licenckérelem benyújtási lehetőségét ezennel 
meghirdeti. A szabályzat bevezetésére a 2014/2015-ös verseny-
évben kerül sor.

Április 30. volt a beadási határideje a 2014/15. évi baj-
nokság sportfejlesztési programjának, amelyet április 28-án 
be/SFP-5543/2014. számon sikeresen benyújtottunk. A benyúj-
tott pályázati projekt összértéke 19.904.334.-Ft, amely tartalmaz 
személyi jellegű kifizetés, tárgyi eszköz beruházás és utánpótlás 
nevelési feladatok jogcímeket. A pályázat TAO támogatási értéke 
15.238.915.-Ft, amennyiben teljes egészében elfogadásra kerül.

Sporttelep felújítási Pályázat:
Az MLSZ országos sporttelep felújítási program elő-

minősítési eljárásának II. ütemére benyújtott pályázat értékelése 
alapján Ki/EMJH01-5543/2014. határozatával 4.443.145.-Ft költ-
ségvetéssel jóváhagyta a centerpálya automata locsolórendsze-
rének kiépítését, melyhez 3.110.202.-Ft támogatást biztosít.

TURA VSK - ÜLLŐ SE 5-0 (3-0)
Tura, V.: Tamási (Szigecsán, Túri)
TURA VSK: Nagy G. - Szabó Á., Pozder, Tóth A., Nagy J. (Szilágyi, 
80.), Takács A., Tóth T., Horváth M., Czerman, Less T. (Kurilla, 55.), 
Less K. Játékos-edző: Sukaj Zsolt.
Sárga lap: Pozder ill. Lantos, Gara
Végre győzelem! A sok hiányzó ellenére fölényes sikert arattunk, a 
Less-fivérek kezdték a gólgyártást, szünet után azonban Nagy J. és 
Horváth M. is betalált.

TURA VSK - SZÁZHALOMBATTAI LK 4-1 (1-1)
Tura, V.: Nemes A. (Bíró, Albirt)
TURA VSK: Nagy G. - Szabó Á., Pozder, Sukaj, Pap, Takács A., Tóth 
T., Horváth M., Czerman, Less T., Less K. Játékos-edző: Sukaj Zsolt.
Sikerült legyőznünk az utóbbi hetekben jó formába lendülő 
Százhalombattát. Bár a vendégek szereztek vezetést, Pap hamar 
kiegyenlített, fordulás után pedig a Less-fivérek eldöntötték a 
mérkőzést. A csapat ezzel a sikerrel kívánt jobbulást a kórházban 
levő Nagy János csapattársnak. 

NAGYKŐRÖSI KINIZSI TK - TURA VSK 0-1 (0-1)
Nagykőrös, V.: Fromm (Berki, Suscsák)
TURA VSK: Nagy G. - Szabó Á., Pozder, Sukaj, Pap T. (Kurilla, 94.), 
Takács A., Tóth T., Horváth M., Berghammer (Czerman, 46.), Less T., 
Less K. Játékos-edző: Sukaj Zsolt.
Gólszerző: Less K. (28.) Sárga lap: Schranz, Petric, Turnai, Borsos 
ill. Pozder, Horváth M., Sukaj, Szabó Á.
Végre győzelem idegenben! Hosszú idő után sikerült nyernünk 
vendégként, Less K. szabadrúgás góljára nem jött válasz az 
ellenfelünktől, ez feltétlenül a védelmünket dicséri. 

TURA VSK - CSOMÁD KSK 3-0 (2-0)
Tura, V.: Solymosi (Gyikó, Ferenczi)
TURA VSK: Nagy G. - Szabó Á. (Kurilla, 38.), Tóth A., Tóth T., Sukaj, 
Pap T. (Nagy J., 82.), Takács A. (Pinkóczi, 82.), Horváth M., Czerman 
(Berghammer, 88.), Less T., Less K. Játékos-edző: Sukaj Zsolt.
Gólszerzők: Less T. (19.), Less K. (30.), Pap T. (73.) Sárga lap: 
Sukaj, Tóth A., Berghammer ill. Goják, Nagy P.
Ismét győzelem. Folytatjuk a jó sorozatunkat, ami azért is fontos, 
mert jövő héten Biatorbágyon komolyabb erőpróba vár ránk! Másik 
örömteli hír, hogy Nagy Jani visszatért a pályára, az utolsó nyolc 
percre állt be.

A csapat ezzel a győzelemmel ünnepelte Less Tamás 
kisfiának Olivérnek születését! Ezúton is sok örömöt és 
boldogságot kívánunk a Less családnak!

Tura VSK - Rövid hírek

Tura VSK - női csapat



BOZSIK Torna - 1. tavaszi forduló: Galgahévíz 2014.04.06.
A betegséghullám miatt csak 6 fővel tudtunk részt venni 

ezen a tornán.
Mérkőzéseink: Tura – Dány 0 – 2, Tura - Hévízgyörk 3 – 0 Gólok: 
Morvai M. 2, Kis K., Tura – Galgahévíz 4 – 0 Gólok: Szilágyi Á., 
Bilisánczki M., Tura – Zsámbok 11 – 0 Gólok: Szilágyi Á. 4, Morvai M. 
4, Kis K. 2, Deák B.
Csapatunk tagjai: Szilágyi Ákos, Morvai Máté, Barabás Máté, 
Deák Benjámin, Kis Kornél, Bilisánczki Márk. A csapat legjobbja 
oklevelet Deák Benjámin kapta. Jó teljesítményt nyújtott: Kis 
Kornél és Szilágyi Ákos.

2., tavaszi forduló: Dány 2014.04.27.
Dánytól ezúttal is kikaptunk. A többi mérkőzést most is biztosan 
nyertük.
Eredményeink: Tura – Dány 1 – 2 Gól: Sima L., Tura - Hévízgyörk 6 – 
0 Gólok: Sima L. 3, Deák B., Győri D., Morvai M., Tura – Galgahévíz 6 
– 0 Gólok: Sima L. 2, Deák B. 2, Győri D., Baranyi V., Tura – Zsámbok 
5 – 0 Gólok: Sima L. 4, Szilágyi Á.  
Csapatunk tagjai: Szilágyi Ákos, Morvai Máté, Barabás Máté, 
Deák Benjámin, SimaLevente, Győri Dominik, Barsi Mihály,Baranyi  
Vilmos. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott: Sima Levente
A 3. fordulóra május 18-án Hévízgyörkön kerül sor.

Folyamat Torna - 4. forduló: Jászberény, 2014. április 12. 
Mérkőzéseink: Tura - Nagykáta SE 1 – 0 Gól: Deák B., Tura - 

Jászberény SE 4 – 0 Gólok: Kis K. 3, Deák B. Versenyen kívül: Tura - 
ASE Tápiószentmárton 2 – 0 Gólok: Kis K. 2 
Csapatunk tagjai: Szilágyi Ákos, Kis Kornél, Barsi Mihály, Morvai 
Máté, Barabás Máté, Ancsa Botond, Deák Benjámin. Az eddig 
lejátszott 8 mérkőzés alapján (5 győzelem, 3 vereség) a 10 csapatos 
bajnokság 4. helyén állunk. Még egy forduló és a rájátszás van hátra.
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Hírek és fotók: 

U7, U18, felnőtt és női foci - Horák Mária
U9 - 14: Tóth M. Imre

Tura VSK - Pest megyei I.o. felnőtt

SPORT - LABDARÚGÁS -  PEST MEGYEI I. o.

Női labdarúgás

Helyezés Csapatok Játszott Nyert Döntetlen Vesztett Gólarány Pontok 
1 Dabas-Gyón FC U7  10 7 2 1 69 - 23 23 
2 Tura U7  11 7 2 2 59 - 31 23 
3 Sülysáp U7  10 5 2 3 39 - 26 17 
4 Úri U7  10 4 3 3 46 - 32 15 
5 Monor U7  10 4 1 5 31 - 37 13 
6 Nagykáta SE U7  10 3 2 5 24 - 21 11 
7 Gyömrő U7  11 0 0 11 9 - 107 0 

 

Folyamat torna
Április 19-én zajlott az U7-es korosztályban a „Folyamat 

torna” 5. fordulója, ahol betegségek miatt eléggé „tartalékosan” 
tudott csapatunk megjelenni, de problémát sőt komoly vitát alakított 
ki, hogy több csapat a játékszabályok figyelmen kívül hagyásával 
szerepelteti a gyerekeket. A korosztályban a szabályok 3 a 3 elleni 
mezőnyjátékot írják elő kapus alkalmazása nélkül. 
Dabas-Gyón FC – Tura VSK 3-3; Úri – Tura VSK  9-5
A 6. forduló lebonyolítására Turán kerül sor május 5-én szombaton.
A tabella jelenlegi állása a tétmérkőzések figyelembe vételével:

OTP Bank - Bozsik Egyesületi Program:
A  korábbiakhoz hasonlóan tavasszal is 3 torna kerül meg-

rendezésre országosan - így a Veresegyházi Alközpont Tura körze-
tében is. Áprilisban 2 alaptorna lett lebonyolítva – április 6-án Galga-
hévízen és április 27-én Dányban. A 3. alaptorna május 18-án lesz 
Hévízgyörkön. Az U9 és U11 korosztályok részére tornarendszer-
ben, a legfiatalabbaknak (U7) „Grassroots fesztivál” jelleggel, ame-
lyen több, különböző feladatot kell elvégezni különböző pályákon: 3 
a 3 elleni játék, mozgáskoordináció, technikai, labdavezetési gya-
korlatok. U7 korosztályos csapatunk mindkét tornát teljesítette 13-
13 fővel.
OTP Bank-Bozsik Intézményi Program:

Az intézmények számra négy fordulóban bonyolódott a 
program. A záró fordulóra április 23-án került sor, amelyen a 
„Kastélykerti Óvoda” és a „Többsincs Óvoda és Bölcsőde” is teljesí-
tette a napi feladatot.

U7 - Bozsik torna

BOZSIK Torna - 1. tavaszi forduló: Galgahévíz 2014.04.06.
A két csapatunk összesen 67 góllal terhelte meg az ellen-

felek hálóját.
Tura A – Dány 9 – 0  Gólok: Gólya Á. 3, Sallai G. 3, Zadravecz T., 
Palánki D., öngól. Tura A – Zsámbok 5 – 0 Gólok: Gólya Á. 2, Vidák J. 
2, Sallai G. Tura  - Tura 5 – 1  Gólok: Vidák J. 3, Gólya Á.2 ill. Sára P. 
Tura A – Galgahévíz 9 – 0 Gólok: Gólya Á. 4, Vidák J. 2, Sima D.,Vidák 
P., Palánki D. Tura A – Hévízgyörk 12 – 0 Gólok: Gólya Á. 4,Vidák J. 3, 
Sallai G. 2, Sima D. 2,Vidák P.
Tura B – Dány 3 – 0  Gólok: Szél V., Kovács R., Horváth P. Tura B – 
Zsámbok 6 – 1 Gólok: Újvári L. 3, Szél V., Horváth P.,  Vágány B., Tura 
B – Galgahévíz 11-1 Gólok: Vágány B. 3, Varjú B. 3, Szél V. 2, Kovács 
R., Tóth M. T., Horváth P. Tura B – Hévízgyörk 6 – 0 Gólok: Horváth P. 
2, Szél V., Vágány B., Újvári L., ög 
Csapattagok: Szilágyi Szabolcs, Gólya Ádám, Salllai Gergely, Sima 
Dominik, Vidák József, Zadravecz Tamás, Sára Péter, Szél Viktor, 
Tóth M. Tamás, Vágány Benedek, Vidák Péter, Palánki Donát, Varjú 
Balázs, Újvári Lajos, Kovács Richárd, Horváth Péter

2., tavaszi forduló: Dány 2014.04.27.
Ebben a fordulóban 52 turai született.
Tura A – Dány 10 – 0  Gólok: Gólya Á. 3, Sima D. 2, Szabó N., Zadra-
vecz T., Vidák J., Sallai G., Bilisánczki M. Tura A – Zsámbok 7 – 0 
Gólok: Gólya Á. 3, Sima D. 3, Zadravecz T.  Tura - Tura 1 – 1  Gólok: 
Gólya Á. ill. Vágány B. Tura A – Galgahévíz 5 – 0 Gólok: Sallai G. 2, 
Szabó N., Gólya Á., Bilisánczki M. Tura A – Hévízgyörk 5 – 0 Gólok: 
Sallai G. 2, Sima D., Gólya Á., Szilágyi Sz. Tura B – Dány 1 – 1  Gól: 
Tóth M. T. Tura B – Zsámbok 8 – 2 Gólok: Varjú B., Ancsa B., Szél V., 
Sára P., Radics L., Kis K., Vágány B., öngól. Tura B – Galgahévíz 6 – 1 
Gólok: Szél V. 2, Sára P. 2, Ancsa B., Vágány B. Tura B – Hévízgyörk 8 
– 0 Gólok: Sára P. 2, Újvári L. 2, Ancsa B., Radics L., Kis K., Vágány B.
Csapatnévsor: Szilágyi Szabolcs, Gólya Ádám, Salllai Gergely, 
Szabó Norbert, Sima Dominik, Vidák József, Zadravecz Tamás, 
Széles Szeverin, Bilisánczki Márk, Sára Péter, Szél Viktor, Tóth M. 
Tamás, Vágány Benedek, Ancsa Botond, Kis Kornél, Radics Lóránt, 
Varjú Balázs, Újvári Lajos 

Folyamat Torna - 5. forduló: Tura, 2014. március 29. 
Tétmérkőzések: Tura A - Gyömrő B 8 – 0  Gól: Horváth P. 3, 

Gólya Á. 2, Sallai G., Szél V., Sára P. Tura A - Gyömrő A 4 -  0 Gólok: 
Gólya Á. 2, Vidák J. 2
Barátságos mérkőzések: Tura B - Gyömrő A 1 – 4 Gól: Tóth M. T. 
Tura B - Gyömrő B 3 – 4 Gólok: Újvári L. 3, Tura – Tura 1 – 3 Gólok: 
Vidák J. ill. Szél V., Újvári L., Sima D. (A „B” csapat versenyen kívül 
szerepel.)
 A tornán részt vevők névsora: Szilágyi Szabolcs, Gólya Ádám, 
Sallai Gergely, Sima Dominik, Bilisánczki Márk, Vidák József, 
Zadravecz Tamás, Szél Viktor, Horváth Péter, Vidák Péter, Vágány 
Benedek, Sára Péter, Újvári Lajos, Palánki Donát, Kis Kornél, Tóth M. 
Tamás, Varjú Balázs, Kovács Richárd, Széles Szeverin, Radics 
Lóránt,  

6. forduló Tura, 2014. április 17. 
Tétmérkőzések: Tura A - Pilis A 2 – 0  Gólok: Gólya Á., Zadravecz T. 
Tura A - Pilis B 2 -  1 Gólok: Gólya Á. , Vidák J.
Barátságos mérkőzések: Tura B - Pilis B 3 – 1 Gól: Varjú B., Újvári L., 
Radics L. Tura B - Pilis A 0 – 4 (A „B” csapat versenyen kívül 
szerepel.)
A tornán részt vevők névsora: Szilágyi Szabolcs, Gólya Ádám, 
Sallai Gergely, Bilisánczki Márk, Vidák József, Zadravecz Tamás, 
Szél Viktor, Horváth Péter, Vidák Péter, Újvári Lajos, Palánki Donát, 
Kis Kornél, Tóth M. Tamás, Varjú Balázs, Kovács Richárd, Széles 
Szeverin, Radics Lóránt, Oszoli Dominik, Ancsa Botond  (19 fő)
Eddigi összesített eredményünk: 9 mérkőzés, 9 győzelem, 48 – 
2-es gólarány, 27 pont

BOZSIK Torna
Az első fordulóbeli remeklés után a következő két fordu-

lóban hadilábon álltunk a góllövéssel. A helyzeteket megterem-
tettük, de sorra ki is maradtak. A 2. fordulóban egy, a harmadikban 
két helyzetet sikerült gólra váltanunk az 5-5 mérkőzésen. Ezen 
feltétlenül javítanunk kell!

2. tavaszi forduló: Cegléd 2014.03.30.
Tura - UFC Gyömrő 0 – 0, Tura - Monor SE 0 – 2, Tura - Cegléd VSE 0 
– 0, Tura - Sülysáp GYFSE 1 – 1 Gól: Gólya B., Tura - FC Dabas 0 – 0 
Csapattagok: Sára Dávid, Rajzinger Ákos, Kakucska Kevin, Kiszely 
Tibor, Tóth-Máté Tamás, Kékesi Gábor, Gólya Balázs, Oszoli Domi-
nik, Sallai Gergely, Boda István, Szilágyi Bence, Molnár Milán 
A csapat legjobbja címet Gólya Balázs érdemelte ki.

3.tavaszi forduló: Dabas 2014.04.12.
Tura - UFC Gyömrő 1 – 0 Gól: Rajzinger Á., Tura - Monor SE 1 – 1 
Gól: Gólya B., Tura - Cegléd VSE 0 – 1, Tura - Sülysáp GYFSE 0 – 1, 
Tura - FC Dabas 0 – 0 
Csapatunk tagjai: Sára Dávid, Rajzinger Ákos, Kakucska Kevin, 
Kiszely Tibor, Kékesi Gábor, Baranyi László, Gólya Balázs, Oszoli 
Dominik, Boda István, Szilágyi Bence, Molnár Milán 
A csapat legjobbja címet Rajzinger Ákos érdemelte ki.

Április elején folytatódott a 7 csapatos bajnokság, amelyben 
az élen teleltünk. Áprilisra 4 forduló került kiírásra, ebből 

hármat tudtunk lejátszani, amelyeket magabiztosan meg is nyer-
tünk. A negyedik fordulóban a Dány csapata nem állt ki.
2014.04.03. Tura – Vácszentlászló 12-0 (4-0) Gólok: Kiszely T. 3, 
Rajzinger Á. 2, Szél M. 2, Sára D., Kékesi G., Kakucska K., Gólya B., 
Sallai G., 
2014.04.10. Aszód – Tura 0-3 (0-2) Gólok: Kékesi G., Tóth M. T., 
Kiszely T.
2014.04.19. Tura – Hévízgyörk 9-2 (2-1) Gólok: Kékesi G. 4, Braun Á. 
2, Kiszely T., Sallai G., Rajzinger Á.
A hátralévő két fordulóra május második felében kerül sor.

Ide tartozó hír még, hogy a Diákolimpián (ezen a ver-
senysorozaton a csapat azon tagjai vehetnek részt, akik a turai 
iskolába járnak) két korcsoportban (2003-2004 és 2001-2002) is 
bejutottunk a május 10-i megyei döntőkbe.

Áprilisban a Heves megyei női bajnokság 2 játéknapjának 
bonyolítására került sor.

A tavaszi 1. játéknapra 2014. 04. 06-án került sor az FC Hatvan 
Sporttelepén, ahol a 7-8. forduló került lejátszásra:
Tura VSK- FC Hatvan 1-0 gólszerő: Szilágyi Henrietta
Tura VSK - Dobó Katica SE Eger 1-1 gólszerző: Sára Zsuzsanna 
A 2.játéknapon 9-10. forduló került lejátszásra az Apci Sporttelepen. 
Csapatunk ezen a játéknapon egy mérkőzést játszott a tabellát 
vezető házgazdák ellen.
Amazon SE Apc – Tura VSK 8-1 gólszerző:Sára Zsuzsanna
Csapatunk jelenleg a tabella 5.helyén áll.

Sűrű hónap volt az április mind programban, mind 
adminisztrációs feladatokban egyaránt. A 2014/15. évi baj-
nokságban már csak benyújtott licenc-kérelem illetve az arra 
hozott határozat alapján lehet nevezni, részt venni a megyei I. 
osztályú bajnokságokban.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége 28/2014. 
(02.11.) számú határozatával elfogadta az NB III.-as, valamint a 
megyei (budapesti) I. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-
bajnokságokra vonatkozó Amatőr Licenc Szabályzatot. A Pest me-
gyei felnőtt I. osztályú labdarúgó-bajnokságra vonatkozóan a licenc-
eljárást lefolytató MLSZ Pest Megyei Igazgatóság Verseny-
bizottsága a mellékelten csatolt Amatőr Licenc Szabályzatban meg-
határozottak szerint a licenckérelem benyújtási lehetőségét ezennel 
meghirdeti. A szabályzat bevezetésére a 2014/2015-ös verseny-
évben kerül sor.

Április 30. volt a beadási határideje a 2014/15. évi baj-
nokság sportfejlesztési programjának, amelyet április 28-án 
be/SFP-5543/2014. számon sikeresen benyújtottunk. A benyúj-
tott pályázati projekt összértéke 19.904.334.-Ft, amely tartalmaz 
személyi jellegű kifizetés, tárgyi eszköz beruházás és utánpótlás 
nevelési feladatok jogcímeket. A pályázat TAO támogatási értéke 
15.238.915.-Ft, amennyiben teljes egészében elfogadásra kerül.

Sporttelep felújítási Pályázat:
Az MLSZ országos sporttelep felújítási program elő-

minősítési eljárásának II. ütemére benyújtott pályázat értékelése 
alapján Ki/EMJH01-5543/2014. határozatával 4.443.145.-Ft költ-
ségvetéssel jóváhagyta a centerpálya automata locsolórendsze-
rének kiépítését, melyhez 3.110.202.-Ft támogatást biztosít.

TURA VSK - ÜLLŐ SE 5-0 (3-0)
Tura, V.: Tamási (Szigecsán, Túri)
TURA VSK: Nagy G. - Szabó Á., Pozder, Tóth A., Nagy J. (Szilágyi, 
80.), Takács A., Tóth T., Horváth M., Czerman, Less T. (Kurilla, 55.), 
Less K. Játékos-edző: Sukaj Zsolt.
Sárga lap: Pozder ill. Lantos, Gara
Végre győzelem! A sok hiányzó ellenére fölényes sikert arattunk, a 
Less-fivérek kezdték a gólgyártást, szünet után azonban Nagy J. és 
Horváth M. is betalált.

TURA VSK - SZÁZHALOMBATTAI LK 4-1 (1-1)
Tura, V.: Nemes A. (Bíró, Albirt)
TURA VSK: Nagy G. - Szabó Á., Pozder, Sukaj, Pap, Takács A., Tóth 
T., Horváth M., Czerman, Less T., Less K. Játékos-edző: Sukaj Zsolt.
Sikerült legyőznünk az utóbbi hetekben jó formába lendülő 
Százhalombattát. Bár a vendégek szereztek vezetést, Pap hamar 
kiegyenlített, fordulás után pedig a Less-fivérek eldöntötték a 
mérkőzést. A csapat ezzel a sikerrel kívánt jobbulást a kórházban 
levő Nagy János csapattársnak. 

NAGYKŐRÖSI KINIZSI TK - TURA VSK 0-1 (0-1)
Nagykőrös, V.: Fromm (Berki, Suscsák)
TURA VSK: Nagy G. - Szabó Á., Pozder, Sukaj, Pap T. (Kurilla, 94.), 
Takács A., Tóth T., Horváth M., Berghammer (Czerman, 46.), Less T., 
Less K. Játékos-edző: Sukaj Zsolt.
Gólszerző: Less K. (28.) Sárga lap: Schranz, Petric, Turnai, Borsos 
ill. Pozder, Horváth M., Sukaj, Szabó Á.
Végre győzelem idegenben! Hosszú idő után sikerült nyernünk 
vendégként, Less K. szabadrúgás góljára nem jött válasz az 
ellenfelünktől, ez feltétlenül a védelmünket dicséri. 

TURA VSK - CSOMÁD KSK 3-0 (2-0)
Tura, V.: Solymosi (Gyikó, Ferenczi)
TURA VSK: Nagy G. - Szabó Á. (Kurilla, 38.), Tóth A., Tóth T., Sukaj, 
Pap T. (Nagy J., 82.), Takács A. (Pinkóczi, 82.), Horváth M., Czerman 
(Berghammer, 88.), Less T., Less K. Játékos-edző: Sukaj Zsolt.
Gólszerzők: Less T. (19.), Less K. (30.), Pap T. (73.) Sárga lap: 
Sukaj, Tóth A., Berghammer ill. Goják, Nagy P.
Ismét győzelem. Folytatjuk a jó sorozatunkat, ami azért is fontos, 
mert jövő héten Biatorbágyon komolyabb erőpróba vár ránk! Másik 
örömteli hír, hogy Nagy Jani visszatért a pályára, az utolsó nyolc 
percre állt be.

A csapat ezzel a győzelemmel ünnepelte Less Tamás 
kisfiának Olivérnek születését! Ezúton is sok örömöt és 
boldogságot kívánunk a Less családnak!

Tura VSK - Rövid hírek

Tura VSK - női csapat
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Vagyis nem lehetetlen a továbbjutásunk eggyel magasabb NEM SIKERÜLT A DOBOGÓS HELYEZÉS
osztályba, ahonnan már az MB2-be jutás lenne a tét. Addig is Annyira azért nem lepődtünk meg ezen, miután az utol-
hátra van még augusztusban egy FIDE-torna Balatonföldváron, só fordulóban a bajnok aspiráns Dunaharaszti csapatával kellett 
ahova mindig elutaznak csapatunk legtehetségesebb tagjai. játszanunk idegenben. Ráadásul nem a legerősebb össze-
Miután egyéni versenyről van szó (Talentum Kupa), remek állításban tudtunk leülni, így történt, hogy 7:3 arányú „zakóval” 
alkalom kínálkozik arra, hogy ki-ki növelje esetleg nemzetközi kellett haza utaznunk. A bajnokság 5. helyezettjeként zártuk az 
értékszámát, ezzel együtt jól érezze magát a magyar tenger-idei Pest megyei küzdelmeket. Érdekes, hogy csupán két ponttal 
parton. A másik megmérettetés ifjúsági versenyzőink számára maradtunk el a harmadik helyezettként végzett Szob csapa-
az országos diákolimpiai döntő, ahova nyolc fiatal játékosunk is tától. Miután eléggé nagy tülekedéssel jellemezhető az utolsó 
bejutott. A turai Burda Barna, Téglás Mátyás, Tordai Miksa (me-két forduló, a szigetszentmiklósi ezüstérmesek mindössze 
gye bajnokaink) nemsokára ringbe szállnak ezen a döntőn, s három ponttal előztek meg minket a végelszámolásban. Duna-
lényegében saját iskoláikat képviselve gyűjtögethetik pont-haraszti magasan megnyerte a bajnokságot (11 pont előnnyel), 
jaikat. Hévízgyörki sakkozóink közül 4 lánynak és 1 fiúnak sike-s ha az utolsó fordulóban, akár a legkisebb arányban is, de 
rült bekerülnie a döntőbe, s alighanem a következő számunkban sikerült volna nyernünk, akkor mi lehettünk volna az 
már be tudunk számolni arról, hogy a hévízgyörki vagy turai ezüstérmesek. Minderről bővebb információt nyerhet a Turai 
játékosainknak sikerült inkább bizonyítaniuk egy kellőképp Hírlap minden kedves olvasója egyesületünk honlapján 
erős versenyen.(www.gvse.x3.hu). A következő bajnokság alkalmával újra neki-

látunk, hátha sikerül az, ami néhány évvel ezelőtt már sikerült. 

Csorba Ádám, Nagy Adrián, Korsós Ádám, Lódi Levente és Az utóbbi évek egyik legsikeresebb magyar vonatkozású 
Molnár Márk - ifjúsági fiú csapat erőtörés Európa-bajnokságát zártuk. Az ifjúsági magyar válogatott kere-

EZÜSTÉREMtében egy turai versenyzőnek, Csorba Ádámnak is szurkol-
Az utolsó napon az ifi fiúk erőtörésben is megmérettettek. Itt az hattunk, aki kiemelkedő teljesítményével és eredményeivel 
öt technikából hármat sikerült eltörniük, amivel 15 pontot értek járult hozzá, hogy a magyar csapat az összesített éremtáblázat 
el, holtversenyben a román csapattal. Az első hely sorsát szét-előkelő 9. helyén végezzen.

Csorba Ádám eredményei a különböző versenyszámokban: törés döntötte el: a kisorsolt technika a yop-chagi volt, 3 fehér és 
Csorba Ádám, Nagy Adrián, Korsós Ádám, Lódi Levente és 1 barna lappal. A mieinknél az utolsó lap tört be, ezzel pedig 1 
Molnár Márk - ifjúsági fiú csapat speciáltechnikai törés pontot szereztünk. A románoknak csupán egy hajszállal sikerült 

BRONZÉREM jobban a feladat teljesítése: versenyzőjük két lapot tudott 
Az ifi fiúknál idén minden versenyszámban ez az öt fős csapat berepeszteni, ezzel 2 pontot értek el, így csapatunk második 
képviselte hazánkat, akik minden versenyszámból férfiasan érmét gyűjtötte be, ezúttal egy ezüstöt.
kivették a részüket! Speciáltechnikai törésben sikerült megsze- A válogatott összesen 9 érmet - 3 aranyat, 2 ezüstöt és 4 
rezniük a harmadik helyezést. bronzérmet - szerzett, így az utóbbi idők legjobb EB szereplését 
Csorba Ádám és Nagy Adrián - ifjúsági fiú tradicionális nyújtották. A kiváló teljesítményért nem csak a versenyzőket, 
küzdelem hanem felkészítő edzőiket és a csapatot erősítő szakemberi 

gárdát is köszönet illeti, hiszen munkájukkal nagymértékben ARANYÉREM
hozzájárultak a magyar válogatott sikeréhez!Ádám és Adrián, akik a tavalyi EB-n bronzérmet szereztek, idén 

Forrás és fotók: tkdinfo.huhosszas és kemény felkészülés után érkeztek a helyszínre. A 
gyakorlatukat olymértékben tökéletesre csiszolták, hogy első 
ellenfeleiknél klasszisokkal jobb teljesítményt nyújtottak. A ver-
senyszámról tudni kell, hogy egyenes kieséses rendszerben 
zajlik, így az előre megkoreografált gyakorlatot minden egyes 
továbbjutásnál meg kell ismételni és tökéletesen kell bemu-
tatni. A jelek szerint ez sikerült is: a döntőben az ellenfél 
párosának is viszonylag erős gyakorlata volt, de az öttagú bírói 
testület Ádámot és Adriánt látta jobbnak, ezzel a fiúk maga-
biztosan nyerték a kategóriát. Tradijukat egyébiránt több 
helyen is viszont láttuk már az interneten. Az olaszok a 
felvételhez a „spettacolo” (magyarul „lenyűgöző”) jelzőt 
biggyesztették és a videót azóta különböző országok magas 
danos vezetői osztották meg követendő példaként.

Rég látott sikerek az Európa-bajnokságon!

Április 24 és 27. között rendezték az tartásáért, ami ezúttal igen precízre sike-
idei ITF Taekwon-do Európa- redett. Mint a legtöbb nagy létszámú verse-

bajnokságot. A verseny házigazdája ezút- nyen, előfordulnak kisebb-nagyobb csúszások, 
azonban idén - az utolsó napot leszámítva - nem tal Rimini városa volt, az esemény helyszí-
volt ilyen, a kategóriákat mindig időben be-ne a pár évvel ezelőtt épült Playhall Sport-
mondták, így lehetett tervezni - ami a verseny-csarnok remek atmoszférát biztosított.
zőknek a felkészülés miatt nagyon sokat jelent. A rendezvény szervezéséhez ezúttal 
Az új vezetéssel felsorakozó magyar válogatott egy magyar név is fűződik: Solti Attila mester 
27 versenyzővel indult, busszal vágtak neki a tavaly óta az AETF (Európai Szövetség) három 
közel 13 órás útnak. A versenyzőket 11 fő - fős bírói bizottságának tagja; ez a testület felel 
edzőik, bíróink és idén először masszőr és a nagyobb események lebonyolításáért. Idén ő 
kineziológus kísérte el.volt a felelőse az EB időbeosztásának kézben 

Ádám és Adrián a dobogó legfelső fokán

Turai Hírlap

2014. május 31. (szombat) 15.00 - 17.00
A programon való részvétel DÍJTALAN.

A kitartó jógagyakorlás eredménye:
· Erősebbnek, rugalmasabbnak érzi majd magát.
· Enyhül a fejfájása, a nyak, hát és derékfájása, 

optimalizálja a vérnyomást.
· Javul a testtartása, jobban érzi magát a bőrében.
· Megtanul lazítani, koncentrálni.
· Motiváltabbnak és hatékonyabbnak érzi magát.
· Javul a döntés-hozatali képessége.
· Jobban kezeli a stresszt.

A helyet a TURAI MŰVELŐDÉSI HÁZ biztosítja.
15.00 - 15.20 pránajáma (légzésfigyelés)
15.20 - 16.30 ászanák (jóga gyakorlatok)
16.30 - 17.00 kötetlen beszélgetés.

Érdeklődni lehet a Művelődési Házban, és 
Pázmándi Ildikó jógaoktatónál
a 06-20-935-0843 tel.számon.

Mindenkinek joga és kötelessége, hogy törődjön saját 
magával, ezzel egészségesebbé, kiegyensúlyozottabbá 
válhat testileg és lelkileg. Korra, nemre való tekintet 
nélkül várom mindazokat, akik szeretnének megismer-
kedni a jógával, és később is szívesen elmélyülnének 
benne. Meglepően egyszerű, könnyen elvégezhető 
gyakorlatokat végzünk, melyek jól átmozgatják a testet, és 
leállítják a "mókuskereket" az agyban. 

Kényelmes öltözet javasolt, mely nem akadályozza a 
szabad mozgást, valamint ha van saját jógamatraca, vagy 
polifoam-ja, akkor azt hozza el. 

Pontosan kezdünk, tehát érkezzen legalább 5-10 perccel a 
kezdés előtt, hogy legyen ideje átöltözni és ráhangolódni a 
foglalkozásra.

MINDEN CSEPP

SZÁMÍT!
VÉRADÁS 

Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház
és Könyvtár

Június 16.
hétfő

00 0014 -18

P R O G R A M A J Á N L Ó

Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár Tura
Időpont: 2014. május 25., vasárnap 15.00 óra
Műsoron: Benke István filmarchívumából válogatás 
2002 felvételeiből.
Belépődíj: Ingyenes

Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Tura
Időpont: 2014. június 15., vasárnap 16.00 óra
Fellépnek: Budapesti Arte Semplice Kamarakórus 
(vezényel: Duffek Ildikó)
Turai amatőr művészeti csoportok 
Belépődíj: 
gyerek(18 éves korig),nyugdíjas 400 Ft
felnőtt 700 Ft
támogató jegy 1000 Ft

NOSZTALGIA FILMKLUB

XXXVIII. BÁRDOS LAJOS ZENEI HETEK XII. 
TURAI NÉPZENEI- ÉS KÓRUSTALÁLKOZÓJA

JÓGA DÉLUTÁN

Boldogi, bagi, isaszegi és turai gyermek- 
és óvodás néptánccsoportok

Turai Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület
Kézműves bemutató

Bagi, boldogi, galgahévízi, hévízgyörki, 
isaszegi és turai hagyományőrző- és 
néptáncegyüttesek műsora

Cimbalikum koncert: a magyar cimba-
lomzene a Kárpátokon innen és túlról

Főszervező: Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület
Társszervezők: Bartók Béla Művelődési Ház és 

Könyvtár, Galábos ART Kft.
A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

Program:
9:00 Kapunyitás
10:00 Gyerekműsor a színpadon

12:00 Jó ebédhez szól a nóta

15:00 Bajusz és kontymustra
18:00 Galgamenti Néptáncgála

20:00 Cimbaliband

21:30 Mulatozás, táncház

Egész napos programok:
Pünkösdi király és királyné választás
Főzőverseny
Kézműves foglalkozások
Hagyományos mesemondás
Galgamenti bajusz- és kontymustra
Kézműves vásár
Vásári komédiások
Lovaskocsizás a Falumúzeumhoz idegen-
vezetéssel

Muzsikál:
Garaboly zenekar • Podmaniczky AMI

Belépő: 1500 Ft
A rendezvény 5 éves kor alatt ingyenes!

5-14 éves kor között 1000 Ft.
A belépő a kastély látogatására is feljogosít.

Főtámogató: Turai Kastély Kft.
Támogató: Tura Város Önkormányzata

I.
2014.

június 7.
Schossberger Kastély, Tura

Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület
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Vagyis nem lehetetlen a továbbjutásunk eggyel magasabb NEM SIKERÜLT A DOBOGÓS HELYEZÉS
osztályba, ahonnan már az MB2-be jutás lenne a tét. Addig is Annyira azért nem lepődtünk meg ezen, miután az utol-
hátra van még augusztusban egy FIDE-torna Balatonföldváron, só fordulóban a bajnok aspiráns Dunaharaszti csapatával kellett 
ahova mindig elutaznak csapatunk legtehetségesebb tagjai. játszanunk idegenben. Ráadásul nem a legerősebb össze-
Miután egyéni versenyről van szó (Talentum Kupa), remek állításban tudtunk leülni, így történt, hogy 7:3 arányú „zakóval” 
alkalom kínálkozik arra, hogy ki-ki növelje esetleg nemzetközi kellett haza utaznunk. A bajnokság 5. helyezettjeként zártuk az 
értékszámát, ezzel együtt jól érezze magát a magyar tenger-idei Pest megyei küzdelmeket. Érdekes, hogy csupán két ponttal 
parton. A másik megmérettetés ifjúsági versenyzőink számára maradtunk el a harmadik helyezettként végzett Szob csapa-
az országos diákolimpiai döntő, ahova nyolc fiatal játékosunk is tától. Miután eléggé nagy tülekedéssel jellemezhető az utolsó 
bejutott. A turai Burda Barna, Téglás Mátyás, Tordai Miksa (me-két forduló, a szigetszentmiklósi ezüstérmesek mindössze 
gye bajnokaink) nemsokára ringbe szállnak ezen a döntőn, s három ponttal előztek meg minket a végelszámolásban. Duna-
lényegében saját iskoláikat képviselve gyűjtögethetik pont-haraszti magasan megnyerte a bajnokságot (11 pont előnnyel), 
jaikat. Hévízgyörki sakkozóink közül 4 lánynak és 1 fiúnak sike-s ha az utolsó fordulóban, akár a legkisebb arányban is, de 
rült bekerülnie a döntőbe, s alighanem a következő számunkban sikerült volna nyernünk, akkor mi lehettünk volna az 
már be tudunk számolni arról, hogy a hévízgyörki vagy turai ezüstérmesek. Minderről bővebb információt nyerhet a Turai 
játékosainknak sikerült inkább bizonyítaniuk egy kellőképp Hírlap minden kedves olvasója egyesületünk honlapján 
erős versenyen.(www.gvse.x3.hu). A következő bajnokság alkalmával újra neki-

látunk, hátha sikerül az, ami néhány évvel ezelőtt már sikerült. 

Csorba Ádám, Nagy Adrián, Korsós Ádám, Lódi Levente és Az utóbbi évek egyik legsikeresebb magyar vonatkozású 
Molnár Márk - ifjúsági fiú csapat erőtörés Európa-bajnokságát zártuk. Az ifjúsági magyar válogatott kere-

EZÜSTÉREMtében egy turai versenyzőnek, Csorba Ádámnak is szurkol-
Az utolsó napon az ifi fiúk erőtörésben is megmérettettek. Itt az hattunk, aki kiemelkedő teljesítményével és eredményeivel 
öt technikából hármat sikerült eltörniük, amivel 15 pontot értek járult hozzá, hogy a magyar csapat az összesített éremtáblázat 
el, holtversenyben a román csapattal. Az első hely sorsát szét-előkelő 9. helyén végezzen.

Csorba Ádám eredményei a különböző versenyszámokban: törés döntötte el: a kisorsolt technika a yop-chagi volt, 3 fehér és 
Csorba Ádám, Nagy Adrián, Korsós Ádám, Lódi Levente és 1 barna lappal. A mieinknél az utolsó lap tört be, ezzel pedig 1 
Molnár Márk - ifjúsági fiú csapat speciáltechnikai törés pontot szereztünk. A románoknak csupán egy hajszállal sikerült 

BRONZÉREM jobban a feladat teljesítése: versenyzőjük két lapot tudott 
Az ifi fiúknál idén minden versenyszámban ez az öt fős csapat berepeszteni, ezzel 2 pontot értek el, így csapatunk második 
képviselte hazánkat, akik minden versenyszámból férfiasan érmét gyűjtötte be, ezúttal egy ezüstöt.
kivették a részüket! Speciáltechnikai törésben sikerült megsze- A válogatott összesen 9 érmet - 3 aranyat, 2 ezüstöt és 4 
rezniük a harmadik helyezést. bronzérmet - szerzett, így az utóbbi idők legjobb EB szereplését 
Csorba Ádám és Nagy Adrián - ifjúsági fiú tradicionális nyújtották. A kiváló teljesítményért nem csak a versenyzőket, 
küzdelem hanem felkészítő edzőiket és a csapatot erősítő szakemberi 

gárdát is köszönet illeti, hiszen munkájukkal nagymértékben ARANYÉREM
hozzájárultak a magyar válogatott sikeréhez!Ádám és Adrián, akik a tavalyi EB-n bronzérmet szereztek, idén 

Forrás és fotók: tkdinfo.huhosszas és kemény felkészülés után érkeztek a helyszínre. A 
gyakorlatukat olymértékben tökéletesre csiszolták, hogy első 
ellenfeleiknél klasszisokkal jobb teljesítményt nyújtottak. A ver-
senyszámról tudni kell, hogy egyenes kieséses rendszerben 
zajlik, így az előre megkoreografált gyakorlatot minden egyes 
továbbjutásnál meg kell ismételni és tökéletesen kell bemu-
tatni. A jelek szerint ez sikerült is: a döntőben az ellenfél 
párosának is viszonylag erős gyakorlata volt, de az öttagú bírói 
testület Ádámot és Adriánt látta jobbnak, ezzel a fiúk maga-
biztosan nyerték a kategóriát. Tradijukat egyébiránt több 
helyen is viszont láttuk már az interneten. Az olaszok a 
felvételhez a „spettacolo” (magyarul „lenyűgöző”) jelzőt 
biggyesztették és a videót azóta különböző országok magas 
danos vezetői osztották meg követendő példaként.

Rég látott sikerek az Európa-bajnokságon!

Április 24 és 27. között rendezték az tartásáért, ami ezúttal igen precízre sike-
idei ITF Taekwon-do Európa- redett. Mint a legtöbb nagy létszámú verse-

bajnokságot. A verseny házigazdája ezút- nyen, előfordulnak kisebb-nagyobb csúszások, 
azonban idén - az utolsó napot leszámítva - nem tal Rimini városa volt, az esemény helyszí-
volt ilyen, a kategóriákat mindig időben be-ne a pár évvel ezelőtt épült Playhall Sport-
mondták, így lehetett tervezni - ami a verseny-csarnok remek atmoszférát biztosított.
zőknek a felkészülés miatt nagyon sokat jelent. A rendezvény szervezéséhez ezúttal 
Az új vezetéssel felsorakozó magyar válogatott egy magyar név is fűződik: Solti Attila mester 
27 versenyzővel indult, busszal vágtak neki a tavaly óta az AETF (Európai Szövetség) három 
közel 13 órás útnak. A versenyzőket 11 fő - fős bírói bizottságának tagja; ez a testület felel 
edzőik, bíróink és idén először masszőr és a nagyobb események lebonyolításáért. Idén ő 
kineziológus kísérte el.volt a felelőse az EB időbeosztásának kézben 

Ádám és Adrián a dobogó legfelső fokán

Turai Hírlap

2014. május 31. (szombat) 15.00 - 17.00
A programon való részvétel DÍJTALAN.

A kitartó jógagyakorlás eredménye:
· Erősebbnek, rugalmasabbnak érzi majd magát.
· Enyhül a fejfájása, a nyak, hát és derékfájása, 

optimalizálja a vérnyomást.
· Javul a testtartása, jobban érzi magát a bőrében.
· Megtanul lazítani, koncentrálni.
· Motiváltabbnak és hatékonyabbnak érzi magát.
· Javul a döntés-hozatali képessége.
· Jobban kezeli a stresszt.

A helyet a TURAI MŰVELŐDÉSI HÁZ biztosítja.
15.00 - 15.20 pránajáma (légzésfigyelés)
15.20 - 16.30 ászanák (jóga gyakorlatok)
16.30 - 17.00 kötetlen beszélgetés.

Érdeklődni lehet a Művelődési Házban, és 
Pázmándi Ildikó jógaoktatónál
a 06-20-935-0843 tel.számon.

Mindenkinek joga és kötelessége, hogy törődjön saját 
magával, ezzel egészségesebbé, kiegyensúlyozottabbá 
válhat testileg és lelkileg. Korra, nemre való tekintet 
nélkül várom mindazokat, akik szeretnének megismer-
kedni a jógával, és később is szívesen elmélyülnének 
benne. Meglepően egyszerű, könnyen elvégezhető 
gyakorlatokat végzünk, melyek jól átmozgatják a testet, és 
leállítják a "mókuskereket" az agyban. 

Kényelmes öltözet javasolt, mely nem akadályozza a 
szabad mozgást, valamint ha van saját jógamatraca, vagy 
polifoam-ja, akkor azt hozza el. 

Pontosan kezdünk, tehát érkezzen legalább 5-10 perccel a 
kezdés előtt, hogy legyen ideje átöltözni és ráhangolódni a 
foglalkozásra.

MINDEN CSEPP

SZÁMÍT!
VÉRADÁS 

Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház
és Könyvtár

Június 16.
hétfő

00 0014 -18

P R O G R A M A J Á N L Ó

Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár Tura
Időpont: 2014. május 25., vasárnap 15.00 óra
Műsoron: Benke István filmarchívumából válogatás 
2002 felvételeiből.
Belépődíj: Ingyenes

Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Tura
Időpont: 2014. június 15., vasárnap 16.00 óra
Fellépnek: Budapesti Arte Semplice Kamarakórus 
(vezényel: Duffek Ildikó)
Turai amatőr művészeti csoportok 
Belépődíj: 
gyerek(18 éves korig),nyugdíjas 400 Ft
felnőtt 700 Ft
támogató jegy 1000 Ft

NOSZTALGIA FILMKLUB

XXXVIII. BÁRDOS LAJOS ZENEI HETEK XII. 
TURAI NÉPZENEI- ÉS KÓRUSTALÁLKOZÓJA

JÓGA DÉLUTÁN

Boldogi, bagi, isaszegi és turai gyermek- 
és óvodás néptánccsoportok

Turai Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület
Kézműves bemutató

Bagi, boldogi, galgahévízi, hévízgyörki, 
isaszegi és turai hagyományőrző- és 
néptáncegyüttesek műsora

Cimbalikum koncert: a magyar cimba-
lomzene a Kárpátokon innen és túlról

Főszervező: Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület
Társszervezők: Bartók Béla Művelődési Ház és 

Könyvtár, Galábos ART Kft.
A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

Program:
9:00 Kapunyitás
10:00 Gyerekműsor a színpadon

12:00 Jó ebédhez szól a nóta

15:00 Bajusz és kontymustra
18:00 Galgamenti Néptáncgála

20:00 Cimbaliband

21:30 Mulatozás, táncház

Egész napos programok:
Pünkösdi király és királyné választás
Főzőverseny
Kézműves foglalkozások
Hagyományos mesemondás
Galgamenti bajusz- és kontymustra
Kézműves vásár
Vásári komédiások
Lovaskocsizás a Falumúzeumhoz idegen-
vezetéssel

Muzsikál:
Garaboly zenekar • Podmaniczky AMI

Belépő: 1500 Ft
A rendezvény 5 éves kor alatt ingyenes!

5-14 éves kor között 1000 Ft.
A belépő a kastély látogatására is feljogosít.

Főtámogató: Turai Kastély Kft.
Támogató: Tura Város Önkormányzata

I.
2014.

június 7.
Schossberger Kastély, Tura

Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület
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KÖZÉLETI HAVILAP
Felelős kiadó: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár

Levélcím: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár, 2194 Tura, Bartók tér 3.

Telefon: 06-28/580-581 vagy 06-30/638-4603

Felelős szerkesztő: Tóth Anita

Szerkesztőségi tagok: Szendrei Judit, Szénási József, Takács Pál

Tördelés: 2D Grafikai Stúdió

E-mail: turaihirlap@tura.hu, info@2d-studio.hu, bartok.kultura@gmail.com

Nytsz: B/BHF/567/P/91

Készült 2900 példányban az Extra-Energie Kft. nyomdaüzemében Mogyoródon

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Nyomtatott változat: ISSN 2061-4063, Online változat: ISSN 2061-4071

www.tura.hu

LAPZÁRTA: JÚNIUS 5.
KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: JÚNIUS HARMADIK HETÉBEN
A megjelenés napja a lap internetes változatának felkerülése

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

Áprilisi rejtvényünk helyes megfejtése: V1. Nagycenk, V35. Fót, F8. Kecskemét, F13. 
Klapka. A szerencsés nyertes: Nyitrai Menyhértné (2194 Tura, Szent István út 
73.) Gratulálunk! Nyereménye a Szuper 100 Market (turai 100 forintos bolt) 
2500 Ft értékű vásárlási utalványa, melyet az értesítést követően személyesen 
vehet át a Bartók Béla Művelődési Házban.

TÖRD A FEJED!

ÉVFORDULÓK

Beküldendő a V8, V25, F4, F7, és F8 sorok megfejtése.
A megfejtéseket postai úton a szerkesztőség címére, vagy a Művelődési Ház posta-
ládájába várjuk június 2-ig.

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

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

VÍZSZINTES 1. Férfi- és csokinév 5. Dél-koreai gépkocsi v. Kortárs Irodalmi 
Adattár 8. 50 éve, 1964. május 30-án hunyt el magyar származású 
Nobel-díjas magyar atomfizikus (Leó *1898) 9. Oxigén 10. Tiszt az egri 
várban az 1552-es ostrom idején (István) 11. Tik… = tyúktojás Erdélyben 13. 
Gazdasági forma röv. 14. Spanyol autójel 15. Bíztatás a bikaviadalon 17. Aktív 
galaxismagok (AGN) 19. Nemzetség, latinul 21. Nyárád szélei(!) 22. Angol 
igen 23. Évszak 24. Olasz autójel 25. 100 éve, 1914. május 20-án halt meg 
a Gödöllői Művésztelep tagja, festő, iparművész (Árpád, *1863) 27. 
Kérdőszó.

FÜGGŐLEGES 1. Tárgyrag 2. Égő 3. Összetételekben: élettel kapcsolatos 4. 
500 éve, 1514. május 18-án Ceglédről szólította Dózsa György hadba a 
parasztokat. Drámát írt Dózsáról (Gyula). 5. Szurok 6. Hivatalos papír 7. 
Dózsa „unokája”. 8. Dózsa-szobra Cegléden áll (József, 1916-1993) 12. 
Holland autójel 16. Majdnem leejt(!) 18. Bánat (pl. tragédia miatt) 20. 
Nitrogén, kén, urán 23. Részben bánhatod(!) 26. Fogorvosnál mondjuk(!) 

Motoros fűkaszával fűnyírást vállalok:
20/770-3287

APRÓHIRDETÉSTÜZIFA VÁSÁR!

kiváló minőségű
bükk TÜZIFA 

kis- és nagytételben ELADÓ!
méterben 2.200,- Ft/q

gurigázva 2.350,- Ft/q

konyhakészen 2.500,- Ft/q

A tüzifa ellátás egész évben FOLYAMATOS!
Tűzifa értékesítés kamion tételben is! 

A téli tűzifát száraz időben gazdaságos megvásárolni.

Ajánlatunk nem teljeskörű, bővebb információt kérjen az alábbi telefon-
számokon:

06 70 770 1383 (15 órától)
06 70 260 6015 • 06 30 750 1113 (8–15 óráig)

JOMA-FA Kft.

Kapható még tölgy és gyertyán tűzifa
gurigázva és konyhakészen.

Telephelyünk: 2194 Tura, Kossuth L. út 52.

Kalodás minőségi tüzifa

29.500,- Ft
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