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Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről
Tura Város Képviselő-testülete 2015. február 25én tartotta munkaterv szerinti ülését. A Képviselő-testület ülése határozatképes volt, jelen volt 9 fő.
Az első napirendi pontnak megfelelően a polgármester
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést,
amit a testület egyhangúan elfogadott.
A második napirendi pont az Önkormányzat gazdasági
programjának tervezete volt. A polgármester a testület felé
megtette javaslatát a 2014-2019-es évi tevékenységre vonatkozó programjára. Fejlesztési elképzelések: szilárd burkolatú
útalap/utak építése lakossági együttműködéssel, járdaépítés
lakossági kezdeményezés alapján, játszóterek építése, zöldfelület fejlesztés, meglévő zöldfelületek karbantartása, buszmegállók építése, sportcsarnok építése, a turai hőforrás lehetőségek szerinti hasznosítása. Folyamatban lévő beruházások,
fejlesztések a Madách utca, Árpád utca, Alkotmány utca és
Nyárfa utca egy részének aszfaltozására, valamint a Tabán út Köztársaság utca kereszteződésében gyalogátkelőhely létesítésére. A folyamatban lévő közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatása után az útépítési kivitelezési munkák megkezdődhetnek,
bővítve ezzel a város szilárd burkolatú úthálózatát. Önkormányzatunk sikeresen pályázott műfüves focipálya létesítésére,
mely az idei évben az MLSZ beruházásában, 10 millió Ft-os
önkormányzati önrésszel megvalósul.
A Képviselő-testület arra törekszik, hogy minél több
munkára képes és munkára kész, aktív korú, szociálisan rászoruló személy számára munkalehetőséget biztosítson közfoglalkoztatás keretében. A foglalkoztatás megvalósulása érdekében
figyelemmel kíséri az újonnan bevezetésre került támogatási
lehetőségeket; feladatellátásának megfelelő közfoglalkoztatási
program megvalósulása érdekében él a pályázati lehetőségekkel.
Tura Város Képviselő-testülete határozatban rögzítette, hogy 2015. évtől nem kíván új helyi adót bevezetni. A mindenkor rendelkezésre álló adóbevételeiből, egyéb helyi bevételeiből
és a mindenkori állami támogatásból működteti intézményeit,
gondoskodik kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról
A harmadik napirendi pont az önkormányzat szociális
rendeletének elfogadása volt. A szociális rendelet felülvizsgálata törvényben előírt kötelezettsége volt a képviselő testületnek. A kapcsolódó törvény-módosításokat a Magyarország
2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló
2014. évi XCIX. törvény, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi II. törvény, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi CI. törvény
tartalmazza. A bekövetkezett hatáskör változások okán a Képviselő-testületnek helyi rendeletben kellett megállapítani a március 1. napjától a szociális rászorultság szerint biztosított
pénzbeli, természetbeli ellátásokat, egyúttal szabályozni kellett
a jogosultság feltételeit, rászorultság eseteit. A Képviselőtestület elfogadta a rendelet módosítását, egyúttal mérlegelni
fogja az év folyamán további rendszeres ellátások biztosításának lehetőségét és szükség esetén szorgalmazza a rendelet
módosítását.
A következő napirendi pont az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet elfogadása volt. A helyi önkormányzat kötelezően ellátandó közfeladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §(1) bek. 19. pontja alapján a
hulladékgazdálkodás ellátása. A hatályban lévő törvény rendeletalkotási kötelezettséget állapít meg a települési önkormányzatok részére. A lakosságot kevésbé érintő jogszabályi változások mellett pontosításra került a személyes adatok kezelésére
vonatkozó szabályozás. Ennek a jelentősége abban áll, hogy már
a szolgáltató jogosult a meg nem fizetett hulladékszállítási díj
NAV általi behajtását kezdeményezni.
Az ülés ötödik napirendi pontjának megfelelően
Szendrei Ferenc polgármester javaslatot tett a Közművelődési,

Köznevelési és Sportbizottsági tag megválasztására. Ennek
előzménye, hogy Korsós Attila képviselő erről a bizottsági
tagságról lemondott. A képviselő úr azzal indokolta lemondását,
hogy testvére Gólya Istvánné, a Kastélykerti Óvoda vezetője
külsős tagként állandó meghívottja a bizottsági üléseknek. A
képviselő úr úgy látta tisztességesnek, hogy az összeférhetetlenség gyanúját sem szeretné kelteni a lakosságban. A polgármester javaslatára a testület Lévai Gabriella képviselőt választotta a KKS Bizottság megüresedett posztjára.
A Hevesy György Általános Iskola további állami működtetésére vonatkozó nyilatkozatot fogadta el a Képviselőtestület. A korábbi döntés felülvizsgálatának eredményeként
Tura Város Önkormányzata a jövőben sem kívánja visszavenni a
Hevesy György Általános iskola működtetését, azt továbbra is az
állami intézményfenntartó központon keresztül kívánja ellátni.
Az ülés következő napirendi pontja a 2015. évi városnapi rendezvénysorozat időpontjának véglegesítése volt. A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot. A 20/2015.
(II.25.) határozat szerint a rendezvény végleges időpontja 2015.
augusztus 20-21-22-23.
Jogszabályi kötelezettségének tett eleget a Képviselőtestület a településen működő nemzetiségi önkormányzattal
kötött együttműködési megállapodás elfogadásával. A megállapodásban rögzítésre került, hogy a megalakult Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületéből ki jogosult utalványozásra,
ellenjegyzésre, tehát az ő gazdálkodásukkal összefüggő jogkörök meghatározására, hiszen a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodását is a Turai Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodája
látja el.
Sor került a településrendezési eszközök ezévi átfogó
felülvizsgálatára. Az állami főépítész és Pest megye főépítésze
felhívta minden települési önkormányzat polgármestereinek figyelmét arra, hogy a településrendezési eszközeik felülvizsgálatát, szükség esetén módosítási eljárást még az idén kezdjék
meg a testületek - ami egyrészt a településszerkezeti terv, a helyi
építési szabályzat és a szabályozási terv -, mert a későbbiekben
meghatározott ideig csak az országos szabályok szerinti eljárásrend alapján történhetnek az erre irányuló kezdeményezések. A
testület arról döntött, hogy belekezd az átfogó felülvizsgálatba,
hiszen biztosra kell mennie abban, hogy akár beruházási elképzelései, esetleg a településről érkező egyéni igények, területek
besorolása, átminősítése, övezeti besorolása kapcsán a felülvizsgálat lehetőséget ad arra, hogy a jövőbeli fejlesztési beruházások, módosítások ne ütközzenek nehézségekbe.
Aszód Város polgármestere és a hatvani Albert
Schweitzer Kórház főigazgatója nyilatkozattételre kérte fel önkormányzatunkat arról, hogy Tura Város továbbra is szeretne-e
az egészségügyi ellátásban Hatvan városhoz tartozni. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyértelmű javaslata az volt, hogy
az évtizedek alatt kialakult orvos-beteg kapcsolatok, valamint az
intézmény megközelíthetősége nagyobb biztonságot jelent a turai emberek számára, mint Kerepestarcsa, vagy akár Budapest.
A Képviselő-testület a bizottság javaslatát egyhangúan elfogadta. Tura Város önkormányzatának Képviselő-testület az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII.
Törvény 5/B. § (2) bekezdésének c) pontjára hivatkozással kéri
az illetékes egészségügyi államigazgatási szervet, hogy az
egészségügyi ellátási területek kialakításánál vegyék figyelembe, hogy Tura település egészségügyi ellátási területe az
egészségügyi ellátó rendszer átalakítását követően a hatvani
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet területi ellátási kötelezettségéhez tartozzon.
Gólya Istvánné, a Kastélykerti Óvoda vezetője kérelemmel fordult a testülethez, mint az intézmény fenntartójához,
hogy a maximális csoportlétszám túllépését engedélyezze. A
Képviselő-testület a kérelmet jóváhagyta. 24/2015.(II.25.) határozat alapján Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §
(7) bekezdése és a törvény 4. számú melléklete alapján a Kastélykerti Óvodában 2015. február 25. napjától a 2014/2015.
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nevelési év végéig engedélyezi a maximális csoportlétszám (25
fő) 20 %-kal történő túllépését Maximális gyermeklétszám
alapító okirat szerint: 125 gyermek. Csoportok száma: 5 Engedélyezett eltéréssel maximális gyermeklétszám: 150 gyermek.
Az ülés eredetileg tervezett napirendjének soron következő pontja a lakossági együttműködéssel megvalósítható
út/útalap építése volt. Ezt első körben tárgyalta is a Városfejlesztési Bizottság, azonban a polgármesteri javaslatban megfogalmazott útalap műszaki tartalmával nem értett egyet, ezért
azt kérték a polgármester úrtól, hogy vizsgálja felül a lakossági
önerővel közösen megvalósítandó útalap építéseknél a műszaki
tartalmat. A polgármester úr ezt a pontot levette napirendről,
ugyanakkor tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy útépítő
mérnök szakmai tanácsait fogja figyelembe venni a műszaki
tartalommal kapcsolatban, mely reményei szerint mindenki
megelégedésére fog szolgálni.
A következő napirendi pont alapján a Képviselő-testület a polgármester szabadságának ütemezéséről szóló javaslatról döntött. A 25/2015. (II.25.) határozat értelmében Tura
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a polgármester
előterjesztésében foglaltak figyelembe vételével - „a közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2)
bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Szendrei
Ferenc polgármester 2015. évi 39 munkanap (25 munkanap
alapszabadság + 14 munkanap pótszabadság) szabadsága ütemezését jóváhagyja azzal, hogy az ütemezéstől eltérően csak
előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt
megelőzően legkésőbb 15 nappal megtett előzetes bejelentést
követően vehető igénybe a szabadság.
A Park út 39. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőjének személyére a polgármester úr tett javaslatot, melyet a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság előzetesen véleményezett. A javaslatot a Képviselő-testület jóváhagyta, ennek értelmében a
26/2015.(II.25.) határozatot hozta: A Képviselő-testület a Tura,
Park út 39. szám alatti önkormányzati bérlakást 2015. január 17.
napjától Apáti Sándor rendőr főtörzszászlós részére, a Gödöllői
Rendőrkapitányság Aszódi Rendőrőrs Turai KMB Alosztálynál
fennálló hivatásos szolgálati jogviszonya fennállásáig térítésmentesen, lakbérfizetési kötelezettség nélkül biztosítja.
A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár udvarán
megépült vizesblokk önkormányzati tulajdonba kerüléséhez
szükséges döntések meghozatalát tárgyalta a Képviselő-testület. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Városfejlesztési Bizottság egyöntetűen támogatta az előterjesztésre került javaslatot,
mely szerint nyilatkozzon a Szép Turáért Egyesület elnöke, hogy
egyrészt van-e az egyesületnek fennálló tartozása, kiegyenlítetlen számlája a kivitelező felé, másrészt az egyesület lemond-e
a felépítmény tulajdonjogáról annak érdekében, hogy az önkormányzat a vizesblokkot befejezhesse. A Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság és a Városfejlesztési Bizottság megismerte és tanulmányozta az üggyel kapcsolatos teljes dokumentációt (a dokumentáció nyilvános, a http://www.tura.hu/pdf/testuleti/
20150225/15.pdf hivatkozással megtekinthető – a szerk.).
Kétkedve fogadtak egyes építési tevékenységeknél kimutatott
tételeket, értetlenül álltak egyes túlárazott tételek előtt, másrészt az előtt is, hogy miért volt szükség magánszemélyek tőkéjének bevonásába. (korábban már megismerte a Képviselőtestület azt a független igazságügyi szakértői véleményt, ami
kifejezetten abból a célból készült, hogy objektív képet kapjon a
Művelődési Ház udvarán megépült vizesblokk mostani
bekerülési költségéről. Ennek ismeretében kérte a testület
nyilatkozattételre az egyesület elnökét.)
A következő napirend alapján a Galgamenti Mezőgazdasági Kft. ügyvezető igazgatójának mezőgazdasági földcsere kérelmét tárgyalta a Képviselő-testület. A Kft. ügyvezető
igazgatója földcsere ügyletet ajánlott fel az önkormányzatnak
abból a célból, hogy a Neszűrben az önkormányzat és a szövetkezet tulajdonában álló nadrágszíj-parcellák lehetőleg azonos tulajdonoshoz igazítva egy tömbben helyezkedjenek el. Tura
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Galgamenti Mezőgazdasági Kft. kérelmére az Önkormányzat tulajdonát képező

4587, 4588, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598,
4599/1, 4576, 4577 hrsz. alatti, kert illetve szőlő művelési ágú
ingatlanait az értékbecslés szerint megállapított 3.450.000,- Ft
forgalmi érték figyelembe vételével elcseréli a Galgamenti
Mezőgazdasági Kft. tulajdonát képező 4004, 4006, 4013, 4030
hrsz. alatti szőlő művelési ágú ingatlanokra, melyeknek a forgalmi értéke az értékbecslés szerint: 3.450.000,- Ft. A Képviselőtestület felkérte a Polgármestert, hogy a csereszerződés elkészítését kérje a Galgamenti Mezőgazdasági Kft. ügyvezetőjétől.
A nyílt ülés utolsó napirendi pontja a „testvérvárosi
program” elnevezésű pályázathoz tervezett program jóváhagyása volt. Lehetőség nyílt EU-s forrásra pályázni, nyertes
pályázat esetén nagyobb volumenű rendezvény megtartására
nyílna lehetősége az önkormányzatnak.
Zárt ülésen tárgyalt a Képviselő-testület egy önkormányzati hatósági ügybeli fellebbezés elbírálásáról. A 2425/2014 méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos határozat
alapján hozott első fokú döntést helybenhagyta, egyidejűleg az
érintett lakos fellebbezését elutasította a Képviselő-testület.
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 4-én 10 órakor soron kívüli
ülést tartott. Az ülésen jelen volt 8 fő. Az ülés
határozatképes volt.
Az ülés első napirendi pontjának tárgya a „Vállalkozási
szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére,
valamint gyalogos átkelőhely létesítése Tura városában”
tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala volt. A
Képviselő testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a 32/2015(III.4.) számú határozatot hozta, mely
értelmében a Bíráló Bizottság előterjesztésével egyetértve,
azzal azonos tartalommal az alábbiak szerint döntött a közbeszerzési eljárás vonatkozásában:
- a Strabag Általános Építő Kft. (1117 Bp., Gábor Dénes u. 2.
INFOPARK D épület) ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és
alkalmas a szerződés teljesítésére.
- A Colas út Zrt. (1113 Bp., Bocskai út 73.) ajánlattevő
érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés teljesítésére.
- A HE-DO Kft. (3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1.) ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés teljesítésére.
A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet
összege és a beszerzés becsült értéke, a tárgyi közbeszerzés tekintetében 25.709.000,- Ft + Áfa. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapította, hogy a Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli eljárás
eredményes volt. Az értékelés alapján a nyertes ajánlattevő a
Colas út Zrt., melynek legalacsonyabb ajánlata 20.798.260.- Ft
+ Áfa. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést kösse meg.
A második napirendi pont a 0121/14, 0121/17,
0121/18, 0121/21 és a 0121/22, 0117/3 hrsz. alatti ingatlanok
bérbevételére irányuló kérelmek elbírálása volt. A 33/2015
(III.4.) határozat értelmében Tura Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a nevezett ingatlanok hasznosítására Tura
város nemzeti vagyonáról szóló 9/2013. (III.28.) önkormányzati
rendeletének 15.§, 16.§-ai, valamint a rendelet 5. számú mellékletét képező "Versenyeztetési Szabályzat" 7.3 pontja alapján
zártkörű (meghívásos) pályázatot ír ki, melyre az alábbi ajánlattevőket hívta meg: Szilágyi Tibor Tura, Délibáb u. 32., Gólya József Tura, Galgahévízi út 32., Szénási Roland Tura, Bacsó B. u. 6.
A meghívottak kiválasztásánál a Képviselő-testület figyelemmel
volt a haszonbérbeadás iránt érdeklődőkre.
A soron kívüli ülés záró napirendi pontja a Fekete László Alapítvány székhelyhasználat engedélyezési kérelmének elbírálása volt. A Képviselő-testület a turai Hevesy György Általános
Iskola, mint a turai 8/1 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosa, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fekete László Alapítvány székhelye
fenti önkormányzati tulajdonú ingatlanban legyen. A székhelyhasználat jogcíme: szívességi használat.
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A Képviselő-testület 2015. március 25-én 16 órakor munkaterv szerinti ülést tartott. Az ülésen
jelen volt 9 fő. Az ülés határozatképes volt, 15 napirendi
pontot tárgyaltak.
Az első napirendi pontnak megfelelően Szendrei Ferenc polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet a Szelektív Kft.-nek biztosított kölcsön visszafizetéséről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést, amit
a testület egyhangúan elfogadott.
Elfogadta a Képviselő-testület a Gödöllői Rendőrkapitányság Tura KMB Alosztály 2014. évi beszámolóját. A korábban
kiosztott dokumentációt Dr. Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok rendőrségi főtanácsos, a Gödöllői Rendőrkapitányság
vezetője és Molnár Miklós százados, a Tura KMB Alosztály vezetője az ülés meghívott vendégeiként személyesen is megismertették a Képviselő-testület tagjaival, illetve kérdésekre válaszolva kiegészítették a beszámolót, ha szükséges volt.
A testület harmadik napirendi pontként módosította az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2013.(II.12.) számú önkormányzati rendeletet, melyben a
bizottságok elnevezését módosította.
A következő napirendi pont a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak változatlanul hagyása. Polgármesteri javaslatra a testület megszavazta, hogy 2015. április 1-től ne történjen emelés a gyermekétkeztetési térítési díjak vonatkozásában. Tehát az óvodákban és
az iskolában változatlan marad az étkeztetési díj, tekintettel arra, hogy a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztói
árak változásáról szóló hivatalos adatok alapján csökkentek a
fogyasztói árak.
A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
(Kbt.) 33.§-a előírja a Kbt. hatálya alá tartozó ajánlatkérőkre,
hogy a költségvetési év elején, legkésőbb szerint március 31.
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. Tura Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervét egy projekttel fogadta el, mely négy utca útépítési munkálatainak elvégzése és
egy gyalogos átkelő hely megépítését tartalmazza.
Katona Hargita a Bartók Béla Művelődési Ház és
Könyvtár megbízott igazgatója terjesztette a testület elé a 2015.
évi munkatervének elfogadási javaslatát. A Közművelődési, Köznevelési és Sportbizottság véleményezését követően a Képviselő-testület elfogadta a munkatervet.
A hetedik napirendi pontban a Kastélykerti Óvoda és a
Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására
tett javaslatot fogadta el a testület. Ez a törzskönyvi bejegyzéseket végző Magyar Államkincstár által elvártaknak való folyamatos megfelelés érdekében történt.
Szendrei Ferenc polgármester adott tájékoztatást hazai pályázati lehetőségekről az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervéhez kapcsolódóan. A Magyar Államkincstár honlapján megtalálható információk alapján pályázati kiírásra kerülhet sor burkolatlan utak szilárd burkolattal történő ellátásának, már meglévő utak felújításának, illetve járdák, hidak
építésének, felújításának céljából. A Képviselő-testület szorgalmazta a pályázatok kiírásának figyelését, majd a város érdekeit
legjobban szolgáló pályázatok benyújtását.
A Képviselő-testület több önkormányzati tulajdonban
levő földterületekre kiírt haszonbérleti pályázat elbírálásával
folytatta ülését. A pályázatok kiírása a testület januári ülésén
történt meg. A testület a versenyeztetési szabályzat szerinti,
meghívásos eljárási pályázati formát választotta. Ezek alapján
meghívta Gólya József, Szilágyi Tibor, Szénási Roland pályázókat. A versenyeztetési szabályzat és a vagyonrendelet alapján
a pályázatokat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság előzetesen 2015.
március 23-ai ülésén megtárgyalta. A meghívottak közül Gólya
József és Szilágyi Tibor pályázott. A Képviselő-testület polgármesteri javaslatra mindkét meghívott pályázatát eredményesnek minősítette és a velük való egyeztetés eredményeként a
hasznosításra kiírt földterületeket felosztotta a pályázók között.
Ez alapján a hat földterületből, Gólya József a 0121/17, 0121/18,
0117/3 helyrajzi számú, Szilágyi Tibor pedig a 0121/14,

0121/21, 0121/22 helyrajzi számú területet bérelheti.
A tizedik napirendi pontban az Önkormányzat felé
fennálló tartozások kezelését tárgyalták. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan megszavazta a
46/2015. (III.25.) határozatot, mely szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21.§ (1), (2) bekezdései
alapján Tura Város Önkormányzata részére fennálló követelések elévülését állapítja meg négy személy, a 80-as, 90-es években felhalmozott, összesen 106.484.- forintnyi tartozásánál. Egy
személy kamatmentes kölcsönből fennálló hátralékát szintén
elévülés miatt engedte el a testület. A követelések kezelésének
második csoportja az önkormányzati bérlakásban lakó Csillag
Krisztián és Juhos Pál tartozása, illetve Lelik Tamás földhaszonbérleti díjának hátraléka volt. A Képviselő-testület úgy
határozott, hogy Juhos Pál bérlő 15.960.- forintnyi tartozását
elengedi. Csillag Krisztián lakásbérleti hátralékát, 134.951.forintnyi tartozását azzal a feltétellel engedi el, ha nevezett a
lakhatás alatt felhalmozott, az Önkormányzat által a TIGÁZ Zrt.
részére kifizetett gázdíj tartozását rendezi. Lelik Tamás tartozásának esetében Tura Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 48/2015.(III.25.) számú határozat alapján a földhaszonbérleti díjat nem engedi el.
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vidák Szabolcsnak a 1165/115 helyrajzi számú, Tura, Zsámboki út 39.
szám alatti közterületen elhelyezkedő felépítmény után fennálló
közterület használati díjtartozását nem engedi el. Az Önkormányzat a közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.26.)
rendelet 11.§-a alapján a közterület-használati engedélyt visszavonja, tekintettel arra, hogy nevezett közterület használó a díjfizetési kötelezettségnek felszólítás ellenére sem tett eleget.
Vidák Szabolcs köteles a közterület eredeti állapotát visszaállítani, a rajta levő felépítményt saját költségén lebontani. Az
Önkormányzat az elmaradt, 2014. december 31-ig esedékes
közterületi használati díj behajtását, fizetési meghagyási eljárását, végrehajtását kezdeményezi. Vidák Szabolcs közterület
használó 5 napon belül nyilatkozhat a Képviselő-testületnél díj
hátralékának ügyében.
A Képviselő-testület tárgyalta Zimányi Szilágyi Tünde
önkormányzat felé fennálló tartozását. A testület első körben
2014. december 31-ig adott fizetési határidőt. Amennyiben ez
nem történik meg, a bérlőnek ki kell költöznie és a bérleményt az
eredeti állapotára szükséges visszaállítania. A tartozás kifizetése nem történt meg. A tartozással kapcsolatos intézkedéseket
polgármesteri kérésre a januári testületi ülés helyett két hónappal később, március 25-én tárgyalták. 49/2015. (III.25.) határozat alapján a Képviselő-testület az 500.000 Ft bérleti díjtartozásból a sportlétesítménynél Zimányiné Szilágyi Tünde által
elvégzett munka ellenértékeként 250.000 Ft-ot elismer, amenynyiben a fennmaradó bérleti díj tartozásának fejében 2015. március közepétől május 31-ig vállalja a futballpályák karbantartását, illetve vállalja a sportpályán található épület valamennyi
helyiségének rendszeres takarítását, biztosítja a helyiségek tisztaságát, a játékosok mezének mosását. Ezen esetben a Képviselő-testület a bérlőt a havi 40.000 Ft összegű bérleti díjfizetési
kötelezettség alól mentesíti. Amennyiben Zimányiné Szilágyi
Tünde a követelés-elengedést, valamint a jövőbeni bérleti díjfizetésre vonatkozó Képviselő-testületi felajánlást nem fogadja el,
úgy a Képviselő-testület visszavonja tulajdonosi hozzájárulását
a Sport büfé helyiség használatára vonatkozóan, a határozat
kézhezvétele után a bérlő köteles 3 napon belül elhagyni a bérleményt és tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az önkormányzat részére visszaadni.
Kajtor Péter és Tura Város Önkormányzata között létrejött adás-vételi, csere szerződés került újra napirendre, mert a
tulajdonjog bejegyzést az új Termőföldtörvény alapján a Földhivatal elutasította. A törvény szerint termőföldet csak termőföldre lehet cserélni, míg ezen jogügyletben az Önkormányzat
és Kajtor Péter termőföldet belterületi ingatlanra cserélt volna.
A bejegyzés visszautasítását követően Kajtor Péter továbbra is
ragaszkodott a Képviselő-testület által korábban jóváhagyott
rendelethez, így az adás-vétel két külön szerződéssel, az ügyfél
által felkért jogi képviselő által valósul meg. A szerződések ké-
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szítésének költségét átvállalta. A korábbi adás-vétel, illetve cserére vonatkozó határozatát visszavonta a testület.
Újra napirendre került a Művelődési Ház udvarán lévő
vizesblokk befejezése. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Szép Turáért Egyesület válaszát a
27/2015.(II.25.) határozatával kapcsolatban, melyben a Képviselő-testület a Művelődési Ház területén lévő építmény az Önkormányzat, mint Építtető tulajdonába kerülését javasolja. A
polgármester úr az előterjesztéstől eltérő határozati javaslatot
tett, melyben három oldalú megállapodást javasolt. A megegyezés szerint az Önkormányzat, a Szép Turáért Egyesület és a kivitelező is részt vállal az épület befejezésére. Ezt a javaslatot a
testület elfogadta.
Az óvodai kapacitásbővítési pályázat lehetőségéről
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött,

hogy a helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési
támogatási forrásából a Kastélykerti Óvoda férőhelyeinek bővítésére nem pályázik, tekintettel arra, hogy a pályázat feltételéül
szabott férőhely szám növelés szükségessége a statisztikai és
létszámadatokkal nem indokolható.
Az utolsó napirendi pontot a testület zárt ülésen tárgyalta. A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói
álláshelyére érkezett pályázatokat bírálta a Képviselő-testület.
A testület úgy ítélte meg, hogy a meghirdetett pályázati eljárást,
melyre két pályázat érkezett, érvénytelennek nyilvánítja. A jelenleg is megbízott intézményvezető, Katona Hargita szerződését május 31-ig meghosszabbította a Képviselő-testület, egyúttal felkérte polgármester urat, hogy május 31-ig tegyen javaslatot az időközben bekövetkező létszámcsökkenésre és a vezetésre.
T.A.

Változások a szociális ellátások támogatási rendszerében
Március 1-től átalakult a szociális támogatási rendszer. A változtatás lényege, hogy a jövedelemkompenzációt biztosító támogatások a járásokhoz, míg a kiadáskompenzáló segélyek az önkormányzatokhoz kerültek. Az aktív korúak ellátása átkerül március 1-jével a járási
hivatalokhoz az önkormányzatoktól, de márciusban a pénzüket
az állampolgárok még az önkormányzattól kapják meg, abban a
formában, ahogyan korábban.
A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot, ha nincs más
jövedelmük. A jövedelemkompenzáló támogatásokat márciustól
teljes egészében a központi költségvetésből finanszírozzák,
változik a kifizetések módja is. A járásoktól kérhető továbbra is
az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, és március 1-jétől az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás FHT, és egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás EGYT). A 2015. március hónapra
járó – április 5-ig esedékes – támogatási összegek utalásáról már
a kormányhivatalok gondoskodnak majd.
A szociális támogatások másik formája az önkormányzatoknál igényelhető kiadáskompenzáló támogatások. Kiadáskompenzáló támogatást azok kérhetnek, akiknek nehézséget jelent a rezsi vagy más családi kiadás. Az önkormányzatoktól
kérhető kiadáskompenzáló támogatások elnevezése márciustól
egységesen települési támogatásra változik. Ennek keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete törvényi kötelezettségének értelmében a 2015. február 25-i ülésén
elfogadta az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendeletet.
Ez alapján 2015. március 1-től Turán, mint valamennyi
önkormányzatnál az országban – rendkívüli települési támogatás és rendszeres települési támogatás igénylésére van
lehetőség. A szabályozásban a szabad kezet abban kapták a testületek, hogy a rászorultság feltételeit, a támogatás mértékét,

Március 1-től a települési önkormányzatoknak saját forrásból
kell, hogy biztosítsanak minden szociális ellátást. A jogszabály értelmében a kormányzat javasolja, hogy a települési
önkormányzatok az iparűzési adóbevételük terhére nyújtsanak szociális ellátásokat. A kormányzat az adatszolgáltatás
alapján tudja, hogy azok az önkormányzatok, akiknek az adóerő képességük alacsony, a központi költségvetésből kaptak
év elején kifejezetten erre a célra fordítandó normatív állami
támogatást. Ez a város szempontjából azt jelenti, hogy saját
forrásainkat az állam kiegészítette.

az odaítélési eljárást szabályozhatták helyi rendeletben.
Tulajdonképpen a turai embereknek a korábban megszokott
átmeneti segélyhez illetve az önkormányzati segélyhez való
hozzájutásuk ugyanúgy biztosított, csak a törvényi változások
miatt a segély megnevezés módosult rendkívüli települési
támogatásra. Ezt elsődlegesen rendkívüli élethelyzetbe
került szociálisan rászorult személyek, családok igényelhetik. Az egyszeri támogatás összege nincs korlátok közé szorítva a helyi rendeletben, a jogosultság feltételei azonban igen.
A rendkívüli települési támogatás odaítélésénél ugyanúgy vizsgálnia kell a hivatalnak a kérelmező családjában az egy főre jutó
jövedelmet, akár családos, akár egyedülálló. A jövedelemhatár,
mint korábban, most is az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 illetve 200 %-a, emellett vizsgálnia kell a hivatalnak a
helyi rendelet értelmében azt is, hogy vagyona van-e a kérelmezőnek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a jövedelemhatár
fölötti, vagy vagyonnal rendelkező személy nem lehet jogosult
rendkívüli települési támogatásra, mert az elfogadott rendelet
tervezet alapján a hatáskört gyakorló polgármester élhet a kivételes méltányosság lehetőségével, hiszen krízishelyzetbe
olyan családok is kerülhetnek, akiknél az egy főre jutó jövedelem mértéke meghaladja a rendeletben megállapított jövedelemhatárt.
A szociális rendelet szabályozza a rendszeres települési támogatást. Itt első körben a képviselő testület egy
ellátásról döntött, a méltányossági ápolási díjról.
Az elfogadott rendelet szerint szoros kritérium rendszerrel újra megnyílik a lehetőség erre az ellátásra. Ennek havi
össze 22.800 Ft, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%a. A jogosultsághoz több feltételnek kell együttesen teljesülnie.
Akkor jogosult a kérelmező méltányossági ápolási díjra, ha 18.
életévét betöltött tartósan beteg közeli hozzátartozója ápolását,
gondozását végzi, az ápolt állapotát a háziorvos igazolja. A helyi
rendelet jogosultsági feltételként írja elő, hogy a kérelmező
egyéb feltételek fennállása esetén is csak akkor jogosult a rendszeres ellátásra, ha bejelentett munkaviszonyát szüntette meg
azért, hogy az ápolási kötelezettségének eleget tudjon tenni. A
2015. március 1-től igényelhető méltányossági ápolási díj határozatlan időre szól, azonban a korábbi szabályozással szemben szolgálati időre már nem jogosít.
A szociális rendeletben sor került még a pénzbeli
ellátások mellett a természetbeni ellátások, valamint személyes
gondoskodás körébe tartozó ellátások szabályozására, az ezekre vonatkozó jogosultsági feltételek meghatározására, illetve
azokra a szociális alapszolgáltatásokra, ami a települési önkormányzatoknak a kötelező feladat- és hatásköre.
T.A.
(a szociális rendelet változásairól összeállított tájékoztató
Dolányi Róbertné jegyző közreműködésével készült)

2015/03

Turai Hírlap

2015/03

Turai Hírlap

6

RENDŐRSÉGI HÍREK

Élhetőbb a város!
A március 25-i Képviselőtestületi ülésen került sor a Gödöllői
Rendőrkapitányság Tura KMB Alosztály 2014. évi tevékenységének
beszámolójára. A közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről, az azokkal kapcso-

latos feladatokról, valamint a 2015.
évi célkitűzésekről Dr. Bozsó Zoltán,
rendőr-dandártábornok, a Gödöllői
Rendőrkapitányság vezetője és Molnár Miklós százados, a Tura KMB Alosztály vezetője tájékoztatta a Képviselő-testületet.

Fotó: Müller Gabriella

A Turai KMB alosztály illetékességi területéhez 4 település
tartozik. Az Alosztály illetékességi területén regisztrált bűncselekmények száma
a következőképp alakult:

Dr. Bozsó Zoltán, rendőr-dandártábornok,
a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője
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A beszámoló a közbiztonsági
helyzet értékelésével kezdődött. A Gödöllői Rendőrkapitányság által ismert
bűncselekmények száma 2014. évben a
korábbi évhez képest csökkenést mutat. Tura Város közterületein elkövetett bűncselekmények száma jelentősen csökkent. 2010-ben 65,
2011-ben 55, 2012-ben 53, 2013-ban
Összes bűncselekmény a Turai KMB alosztály illetékességi területén
28, tavaly pedig 22 esetben regisztrált
2014. évben: 271
bűncselekményt a KMB Alosztály.
A korábbi évekhez hasonlóan
a bűnözés struktúráján belül a vaA Turai KMB alosztály illetékességi területén elkövetett bűncselekmények
gyon elleni bűncselekmények váltoalakulása 2014. évben, a lakosság számához viszonyítva:
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kiemelt figyelmet fordítunk a következő
időszakban.
Közlekedésbiztonsági szempontból városunkban 2014- a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó, és egyéb rendezvények
ben halálos kimenetelű baleset nem történt. 3 súlyos, 10 biztosításában is közreműködtek a helyi polgárőr szervezetek és
könnyű sérüléssel járó baleset történt, illetve 11 esetben történt önkormányzatok. A feladatok végrehajtásába egyre nagyobb
anyagi károkozás. Az összes személyi sérüléssel járó baleset számban kerültek bevonásra a települések közterületokait vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb esetben a se- felügyelői is. Alkalomszerűen szerveztünk piacokon, engebesség nem megfelelő alkalmazása (gyorshajtás), az el- déllyel működő színesfém – felvásárló helyeken a Nemzeti Adósőbbség meg nem adása, valamint a kanyarodási szabályok és Vámhivatallal együttműködve tevékenység ellenőrzéseket.
megszegése vezetett a baleset bekövetkezéséhez.
Kiemelten kerül kezelésre a KMB státuszok folyaA Tura KMB Alosztály illetékességi területén történt matos feltöltöttségének állapota annak érdekében, hogy a
eseményekre való reagálás a lehetőségekhez képest rövid lakossághoz a legközelebb álló rendőri állomány feladatát teljes
időn belül megtörténik. A polgárőrségekkel rendszeresen közös létszámmal tudja teljesíteni. Rendkívül jó az önkormányzaszolgálatot szervezve biztosítjuk az eseményekre való gyors, tokkal, civil szervezetekkel, iskolákkal, egyéb rendészeti
hatékony reagálást. A bejelentéseket azonnal leellenőrizzük. Az feladatokat ellátó személyekkel az Alosztály kapcsolata.
elvárt 30 percen belőli reagálási normaidőt a bejelentések Az önkormányzatok elégedettsége - a lakossági visszajeljelentős részénél be tudjuk tartani.
zések alapján - érzékelhető, az általuk nyújtott támogatáA szabálysértési– és büntető feljelentések a helyszínen son keresztül (irodahelyiség biztosítása, technikai eszközök
bírságolható szabálysértések bővítésével illetve a közigazgatási beszerzése, gépjármű vásárlása, üzemeltetése) melyekkel
bírság alkalmazásával, valamint a büntető törvénykönyv válto- segítik a település rendőrének munkáját.
zásával arányosan csökkent. A közterületi szolgálatnak a jöA Tura KMB Alosztály a rendszeres bűnmegelőzési
vőben is a bűncselekmények elkövetőinek, valamint a feladatok végzése mellett (a lakosság biztonságérzetét növelő
szükséges mintavételek érdekében történő előállítások folyamatos rendőri jelenlét, iskolarendőr program, szépkorúak
végrehajtására kell fokozottan összpontosítani.
védelme, erdővédelmi akciók) a 2015 évre kiemelt figyelmet
A rendezvénybiztosítások szervezésénél, lebonyolí- kíván fordítani a lakásbetörések visszaszorítására, a közletásánál minden esetben szoros együttműködés került ki- kedési balesetek minimalizálására – a gyorshajtás és az ittas vealakításra a szervezőkkel és a biztosításban közreműködő zetés legszigorúbb szankcionálására.
más személyekkel, szervezetekkel. A kulturális, a választási,
T.A.
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2015. március 30-án a Tura Biztonságáért 2002
Polgárőr Egyesület taggyűlésén hivatalosan is
bemutatásra került az új szolgálati autó. Az egyesület
ülésére, egyúttal a gépátvételre meghívást kapott Marosvölgyi János, Tura Város alpolgármestere, Apáti Sándor rendőrfőtörzs zászlós és a Turai Hírlap munkatársa is.
Lukács István az egyesület elnöke és Kajtor Péter alelnök a polgárőr egyesület nevében mondott köszönetet
minden közreműködőnek, hiszen a takarékos gazdálkodás,
az előző autó értékesítése és a jótékonysági rendezvények
bevétele mellett az intézmények, cégek, magánszemélyek
adományai is kellettek ahhoz, hogy az egyesület meg tudja
vásárolni a Suzuki SX4 típusú szolgálati autót.
Marosvölgyi János alpolgármester köszöntőjében elmondta, hogy kellemes meglepetés volt számára a polgárőrök szép létszáma. Fontosnak tartja az egyesület által
végzett tevékenységet, megköszönte polgárőrök városért
végzett önkéntes szolgálatát, egyúttal biztosította az egyesületet az önkormányzat és a Képviselő-testület további támogatásáról, sok sikert kívánt a polgárőrök további munkájához.
Lapunk megjelenésének idején az autó - a munkavégzéshez szükséges technikai eszközök és a kötelező megkülönböztető jelzések felhelyezése után - szolgálatba állt,
tovább javítva városunk közbiztonságát.
T.A.

Jelentkezz polgárőrnek!
A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr
Egyesület tagfelvételt hirdet.
Ha tenni szeretnél a lakhelyed és az ott élők
biztonságáért, akkor közöttünk a helyed!
Várunk minden 18. életévét betöltött, Magyarországi lakcímmel
rendelkező, káros szenvedélyektől mentes, büntetlen előéletű
jelentkezőt. Nyugdíjasok jelentkezését is örömmel fogadjuk!
Amit kínálunk:
- Baráti légkör, jól szervezett csapat - Tisztelet és megbecsülés
- Szolgálatellátáshoz szükséges felszerelés és oktatás biztosítása.
Amit elvárunk:
- Rendszeres szolgálatellátás
- Pontos és lelkiismeretes feladatvégzés.
Jelentkezés és bővebb információ: +36 20 264-4705
Ismertető és segédanyag:
www.turaipolgarorseg.hu dokumentumok menüpont:
- 2011 év CLXV törvény a polgárőrségről
- A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület alapszabálya

„Együtt a közbiztonságért!”

KOMMENTÁR

Fotó: Tóth Anita

Fotó: Tóth Anita

Technikai eszköz-fejlesztés
a polgárőr egyesületnél
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MEGKÉRDEZTÜK

Szemléletváltásra és konstruktív
együttműködésre van szükség
Budai Attilával, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével beszélgettünk
Hogyan működik a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat? Mit kell tudnunk a felépítéséről? Ha például
összehasonlítjuk Tura Város Önkormányzatával,
mik a különbségek? Menynyire függ a működésetek
a városi önkormányzattól?
Mennyire fontos az együttműködés?
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 főből áll, Tura Város Önkormányzata pedig 8+1
főből, tehát a létszámában mutatkozik különbség. A pénzügyeinket részben, de nem teljes egészében szabályozzák.
Működését tekintve ugyan olyan, mint Tura Város Önkormányzata. Javaslatok, beadványok vannak, ezekről a Nemzetiségi Önkormányzat testülete ugyanúgy dönt, határozatot
hoz, de az együttműködés mellett néhány szempontból
függünk is Tura Város Önkormányzatától.
Kérlek, néhány szóban mutasd be a testület tagjait!
Csollák Rudolf képviselő úr az ellenjegyző és a jegyzőkönyvvezető, valamint Rácz Jenő képviselő úr az alelnök,
jómagam Budai Attila pedig az elnök. Csollák Rudolf és Rácz
Jenő már az előző ciklusban is képviselők voltak, akkor még
négy tagból állt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Velem,
mint újonnan választott elnökkel ők is egy új irányvonalat
képviselnek.
Nyílik-e lehetőségetek pályázatra? Tudtok-e innen
pénzforráshoz jutni céljaitok megvalósításához?
Sajnos a lehetőségeink korlátozottak, majd most
fogunk teljes körű képet kapni az Európai Uniós pályázatokról. Fontos lenne számunkra azoknak a pályázatoknak az
elnyerése, amelyek a kultúrához és az oktatáshoz, a felzárkóztatáshoz kapcsolódnak. A pályázatok természetesen a városvezetéstől is függnek, tehát nekünk közösen lenne érdemes pályáznunk.
Ez az első alkalom, hogy Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mindegyik önkormányzati
bizottságba delegált legalább egy roma bizottsági tagot is. Ezzel Szendrei Ferenc polgármester úr új utat
nyitott a roma és nem roma lakosság között. Hogyan
értékeled ezt?
Ezúton szeretném megköszönni ezt Szendrei
Ferenc polgármester úrnak, hogy minden bizottságban van

legalább egy roma bizottsági tag is. Nekem is könnyebb
együttműködni, ha mindkét irányból nyitottak vagyunk a fejlődésre.
Mik a jövőbeni terveid, valamint hogyan képzeled el
ezeknek a megvalósítását?
Pályázati szempontból csak akkor tudok új tervekről beszámolni, ha kulturális vagy sport pályázatra nyílik
lehetőségünk. Terveim, céljaim közt szerepel, hogy a konstruktív együttműködés továbbra is megmaradjon Tura Város
Önkormányzatával. Egy összekötő híd szeretnék lenni a roma és a nem roma lakosság között. Szeretném, ha visszaállna az a békés együttélés, ami régebben volt tapasztalható
a városban. Szemléletet kellene váltania a roma és nem roma
lakosságnak egyaránt. Lehet úgy is egymás mellett élnünk,
hogy háborgunk, de annyira rövid ez az élet, hogy élhetnénk
akár békében is. Törekedni mindig lehet a jobbra, valamint
fontos azt is megemlítenünk, hogy befogadóképesnek kell
lennünk a másik kultúrájára. Alapjaiban véve úgy közelítsük
meg egymást, hogy törekedjünk arra, hogy egymás hagyományait, életvitelét tiszteletben tartsuk. Ha ezek nincsenek
meg, abból csak konfliktus lesz. Vissza kell állítani Turának
azt az image-ét, hogy az együttélés békés, és jó baráti kapcsolatok vannak. Mivel sajnos ezek nem mindig valósulnak
meg, ezért jó az összekötő híd. Közös értékeket kell teremtenünk. Például készítettem egy cigányzenész tablót, amiben a közös értékeink vannak, hiszen a batyus bálon, illetve a
szüreti bálon a cigány származásúak zenéltek. Közös programokat kell szervezni, például szemétgyűjtési napokat, ami
nem csak arra jó, hogy összeszedjük a szememet és beszélgetünk, hanem arra is, hogy a gyermekek is tudni fogják,
hogy nem szabad a szemetet eldobni az utcán, kivinni a határba. Fórumokat kell az ilyen jellegű problémákra kitalálni.
Fontos célkitűzésem még továbbá, hogy a cigány
származásúakat vissza kell terelni az iskolába, hogy szakmájuk lehessen, jogosítványuk legyen, hiszen csak ekkor van
esélyük a normális életre. Sajnos az iskola kerülése nem csak
középiskolában, hanem már általános iskolában is probléma.
Kezelnünk kell a drogból fakadó problémákat is, ami sajnos
elég gyakori. Gyerekeknek és szülőknek egyaránt személet
váltásra van szüksége. Erőszakkal senkire nem lehet kényszeríteni semmit, csakis nyílt, őszinte beszélgetéssel és
programokkal. Céljaim közt szerepel még, hogy a valaha élt
cigány származású zenészeknek egy emlékművet szeretnék
állítatni.
Sz.Judit

Körforgalommá alakítják az ország egyik legveszélyesebb csomópontját
Március elején megkezdődött a 3-as főút bagi csomópontjának kör-forgalommá alakítása: a
hazai forrásból megvalósuló beruházás nyáron fejeződik be, és nettó
365 millió forintba kerül.
A kereszteződés az ország elsőés másodrendű útjainak egyik legveszélyesebb csomópontja, az elmúlt évtizedekben több súlyos és halálos baleset történt itt. A bagi csomópontban
2008 és 2012 között tíz személyi sérü-

léses baleset történt, ebből 2 halálos, 5
súlyos és 3 könnyű sérüléssel végződött. 2002-re már elkészültek az átépítési tervek, ezt követően azonban
évekig nem történt semmi, majd a csomópont 2013 második felében felkerült
a kormány prioritási listájára, 2014 év
elején pedig kormányhatározat született a finanszírozásáról.
Az új négyágú körforgalomban
közvilágítást létesítenek, három buszmegálló-öblöt alakítanak ki és két he-

lyen biztonságos gyalogos átkelőhely
épül.
A közlekedőknek forgalomkorlátozásra kell számítaniuk Gödöllő irányából Bag felé a jobb oldalon, illetve
Aszód irányából Bag és Gödöllő irányában a jobb oldalon. A Domony felé
vezető ágat várhatóan március végétől
lezárja a kivitelező, ezt a munkálatok
befejezésig nem lehet majd használni.
A teljes kivitelezést várhatóan
2015. június végén fejezik be.
T.A.
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ÓVODAI HÍREK

GONDOLKODJ EGÉSZSÉGESEN!
Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt helyen
szerepel az egészséges életmódra nevelés. A
megelőzésre helyezzük a hangsúlyt, elsősorban a
gyermekek egészségtudatos szemléletmódjának
Ezt szolgálja a „GONDOLKODJ EGÉSZSÉGESEN!”
című országos program, melyhez óvodánk is csatlakozott.
Ezen a napon minden óvoda az országban, aki
csatlakozott, azonos időben egy központilag meghatározott
és kiadott forgatókönyv alapján tartja meg a napi tevékenységeket, természetesen a gyermekek életkorát figyelembe véve. Egy meséből kiindulva, a drámajátékon
keresztül, a vizuális tevékenységig sokféle módszer helyet
kap. Élmény-telivé, széppé varázsoljuk ezt a különleges
napot, ezáltal még közelebb kerülnek a gyermekek a testilelki egészség fogalmához. Nem hiányozhatnak a finomságok, csemegék sem, a gyerekek otthonról hozott zöldségekből és gyümölcsökből készített salátáit fogyasztjuk el.
Nyitottak voltak az új ízekre, kóstolgatták, ízlelgették a
szokatlan ételeket, megbeszéltük, hogy mi miért egészséges, miért jó, ha többet fogyasztunk belőlük. A nap végén
pedig minden gyermeket EGÉSZSÉGZSÁKKAL jutalmaztunk, amely fogkrémet, gyümölcslét és több információs

kialakítását kívánjuk elérni. A gyermekek egészséges fejlődését meghatározó valamennyi területtel
foglalkozunk: táplálkozás, testi egészség- és biztonság, érzelmi stabilitás, szocializáció, környezettudatosság.

újságot tartalmazott, mind a gyermekek, mind a szülők
számára. A kiemelt napon kívül folyamatosan foglalkozunk
az egészséges életmóddal, különféle módszerekkel vigyázunk gyermekeink egészségére:
- A szülők támogatásával minden nap fogyasztunk
gyümölcsöt a csoportokban.
Az influenzás időszakban gyermekorvosunk Dr.
Tóth Mária tanácsára gyógyteákat (echinacea, csillagánizs)
kapnak a gyermekek a nap folyamán többször. A fertőző
betegségek megelőzése végett az ajtókilincsek, mosdók,
csoportszobák fertőtlenítése folyamatosan történik. A benti
levegő baktériummentesítésére a szellőztetés mellett, citromolajat párologtatunk. A légúti megbetegedések megelőzésére, kezelésére lehetőség van óvodánkban a só-szoba
mindennapos használatára is.
Fontos számunkra a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos
magatartás megalapozása.

Mint tudjuk, Turán nagy figyelmet tulajdonítanak
az itt lakók a szelektív hulladékgyűjtésnek. Nincs ez máshogy óvodánkban sem. A nagycsoportosokkal egy héten keresztül több oldalról ismerkedtünk ezzel a témával. Néztünk
róla kis mesevideót, sokat beszélgettünk a Föld védelméről,
gyakoroltuk a szelektív gyűjtést. A Szelektív Kft. telephelyén
megnéztük, hogy mi történik a hulladékkal, miután elviszi a
kukás autó. Körbejárhattuk a telephelyet és rengeteg információhoz juthattunk a szelektálás fontosságáról. A legjobban mégis az tetszett a gyerekeknek, hogy megnézhettük
közelről, hogyan működik a kukásautó és fel is ülhettünk rá.
A tervezett tematika szerint sikerült megvalósítani a programot. A gyerekek érdeklődéssel, élvezettel vettek részt a
tevékenységekben, és a szülők mindig szívesen támogatják
céljainkat. Jó egészséget kívánunk mindenkinek!
Cikk és fotók: Kastélykerti Óvoda
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K i M i t Tu d ?
mese, mesejáték, vers, ének és zene kategóriákban. A két napon
122 kisgyermekünk mutatta meg magát legalább egy kategóriában, de akadtak szép számmal olyanok is, akik többször is
színpadra léptek. Az elhíresült, szinte szlogenné vált mondás,
miszerint „a zsűri nehéz helyzetben van”, most is igaznak bizonyult, mert egy egész mesefilmnyi időre volt szükség, hogy
megszülessenek a várva várt eredmények.
Benke Sándorné

1. évfolyamon
Ének-zene kategóriában: Különdíjat kaptak a Microfon
zeneiskola elsős furulyásai ( Felk.: Tóth-Sebes Péter)
Vers kategóriában: I. Sima Zénó 1.d (Felk.: Vig Judit), II.
Szénási Melinda 1.a (Felk.: Nagy Józsefné), Vidák Viktória 1.c
(Felk.: Tóthné-Máténé Seres Zsuzsanna), III. Jenei Nóra és Kókai
Doroti 1.d (Felk.: Vig Judit)
Mesemondás kategóriában: I. Sztruhár Gréta 1.a (Felk.:
Nagy Józsefné), II. Tóth-Sebes Péter Csanád 1.c (Felk.: TóthnéMáténé Seres Zsuzsanna), Ludányi László 1.a (Felk.: Nagy
Józsefné), III. Heine Lea Julianna 1.c (Felk.: Tóthné-Máténé
Seres Zsuzsanna), Horváth Dániel 1.a (Felk.: Nagy Józsefné)

2. évfolyamon
Ének-zene kategóriában: II. Berente Hanga 2.b (Felk.: TóthSebes Péter), III. Sára Villő 2.a (Felk.: Tóth-Sebes Péter), Edvi
Emília 2.a ( Felk.: Raksányi Ildikó)
Vers kategóriában: I. Tóth Veronika 2.a (Felk.: Pásztorné
Dolányi Magdolna), II. Villányi Nelli 2.c (Felk.: Huczkáné Juhász
Zsuzsanna), III. Baranyi Rudolf 2.a (Felk.: Pásztorné Dolányi
Magdolna)
Mesemondás kategóriában: I. Pápai Bernadett 2.b (Felk.:
Bangóné Boross Ilona), II. Radics Tilda 2.c (Felk.: Bangóné
Boross Ilona), III. Dobsi Donát 2.c (Felk.: Huczkáné Juhász
Zsuzsanna)

3. évfolyamon
Ének-zene kategóriában: I. Bozlék Rita 3.d,
Turai énekesek: Bozlék Rita,Lévai Julianna Málna, Tóth-Máté Bernadett, Lajkó Anna (Felk.:
Sándor-Kis Anita)
Vers kategóriában: I. Győri Dominik 3.d (Felk.:
Nagy-Tóthné Jurásek Ilona), II. Bozlék Rita 3.d
(Felk.: Nagy-Tóthné Jurásek Ilona)
Mesemondás kategóriában: I. Lévai Julianna
Málna 3.a (Felk.: Bertókné Kurucz Ildikó), II.
Lajkó Anna 3.c (Felk.: Farkas Zsaklin)
A 3. évfolyamon 3 osztály adott elő
csoportos produkciót. Mindhárman Különdíjban részesültek. 3. b
osztály „A rátóti csikótojás” című
jelenetéért (Betanította: Hubert
Zoltánné), 3.c osztály a „Boszi seprűnyélen” című jelenetéért (Betanította: Farkas Zsaklin), 3.d osztály
a csoportos táncért, melynek koreográfiáját maguk alkották (Összefogta: Nagy-Tóthné Jurásek Ilona)

a 3. évfolyam díjazottai

a 2. évfolyam díjazottai

az 1. évfolyam díjazottai

Március 16-17-én rendeztük meg az alsó tagozatosok
számára a hagyományos helyi „tehetségkutató versenyünket”,
mely Ki Mit Tud? néven vált híressé már sok éve. Nagy
lelkesedéssel, izgalommal készülnek erre a megmérettetésre a
kicsik és a nagyobbak, a tanító nénik és a szülők is. Ez a buzgalom az idén sem hagyott alább. Két maratoni, de nagyon szép
délutánon több csoportos és egyéni produkciót láthattunk
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4. évfolyamon
Ének-zene kategóriában: I. Farkas Gergő 4.c hegedű (Felk.:
Unger Balázs), II. Csorba Noémi 4.c ének (Felk.: Szilágyiné
Szente Valéria), Barna Mátyás 4.a d
Vers kategóriában: I. Sára Bernadett 4.c (Felk.: Pászti Éva), II.
Juhász Csenge 4.b (Felk.: Tóth Jánosné)
Mesemondás kategóriában: I. Gáspár Zoltán 4.a (Felk.: Szilágyiné Szente Valéria),Különdíj Sára Kincső 4.c (Felk.: Pászti Éva)

Márciusi hírek
Márc. 20-án rendezték Domonyban a Koren István Tagiskolában, a tankerületi Próza - és
mesemondó versenyt, melyre iskolánkból a következő tanulók neveztek be: Horváth Mercédesz 8.b Nógrádi Gábor: Papagáj c. monológjával, Maczó Laura 8.b - Örkény István: Legmerészebb álmaink is megvalósíthatók, Szénási Mónika 6.a Lázár Ervin: A soványító palacsinta,
valamint Tordai Miksa 5.a - Romhányi József: A róka és a holló /Variációk/ c. műveivel. Közülük korcsoportja kategóriájában 1. helyezést
ért el: Horváth Mercédesz. Gratulálunk! Felkészítő tanár: Heine Éva

Márc. 15-i megemlékezések
„Az a nap a népnek szabadságot adott. Mi sem felejtjük el
azt a dicső napot!” A Tabán úti iskolások a fenti idézet mottójával tartották meg ünnepségüket az 1848/49-es szabadságharc
167. évfordulóján. A remek kis összeállítást a 3. c osztály 21 tanulója készítette és adta elő Farkas Zsaklin osztályfőnök vezetésével. A műsor után a két évfolyam elvonult az emlékműhöz, ahol
dalokkal, zászlókkal köszöntötték a tavasz legszebb ünnepét. A
felsősök márc. 16-án tisztelegtek őseink előtt szép összeállításukkal, melyet az Őszirózsa Idősek Otthona lakóinak is előadtak.
Köszönjük Sándor-Kis Anitának, Unger Balázsnak és Lakatos
Gyulának, valamint tanítványaiknak a megható perceket!
Bangóné Boross Ilona

Az iskolai híranyagot összeállította: Gólya Gáborné sajtóreferens

Meseszínházban jártunk
A mesék iránt érdeklődő 2. osztályosok megvásárolták a
gödöllői Művészetek Háza „Csimota” bérletét, mely négy előadásra szólt. A 32 lelkes diák a tanító nénik kíséretével elsőként
november közepén tekintette meg a Maugli, a dzsungel fia c.
zenés darabot. Ezt követte januárban a Csizmás kandúr. A februári műsor a Micimackó volt, végül pedig a Csillagmesét néztük
meg. Mind a négy előadás színvonalas, a gyerekek életkorához
alkalmazkodó, zenés mesejáték volt. Az utolsó előadás után
lehetőséget kaptunk arra, hogy közös fotót készítsünk a színészekkel a színpadon. Egyik nyolc éves kislány megjegyezte: „Ez
volt életem legjobb előadása!” Köszönjük Szilasi Balázs/színész,
szervező/ munkáját, aki minden alkalommal szívélyesen fogadott bennünket, és készségesen segített, ha szükségünk volt rá.

Sport
Febr. 25-én Aszódon, a Csengey Gusztáv Általános Iskolában került sor
a tankerületi játékos sportversenyre. Az ünnepélyes
megnyitó után elkezdődött
a versengés Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad,
Kartal és Tura csapata között. A csapattagoknak az alábbi
feladatokkal kellett megküzdeniük: 1. Társhordás karikával 2.
Négykézláb-járás 3. Gátfutás, ugrókötelezés 4. Páros adogatás
5. Futás váltóbottal 6. Gurítós, passzolós, futós 7. Szlalom labdavezetés 8. Póklabda. A végén izgatottan várakoztunk az eredményhirdetésre. Csapatunk 2. helyezést ért el. Nagyon boldogok voltunk, amikor a nyakunkba akasztották az ezüstérmeinket. A lelkiismeretes, kitartó munka és a sportszerű versenyzés meghozta a sikert. Csapattagok: 2. évfolyam: Földes
Gábor, 3. évfolyam: Barsi Mihály, Czégény Erik, Győri
Mihály, Jenei Ágnes, Katona András, Kurucz Dorka,
Marosvölgyi Lara, Meleg Miló, Sima Levente, Szekeres
Nóra, Szilágyi Ákos. 4. évfolyam: Juhász Csenge, Kürti
Tamás, Miklós Edina, Sára Bernadett, Szabó Nóra.
Köszönjük a lelkes szurkolótáborunk biztató, elismerő szavait!
Felkészítő tanító néni: Pászti Éva

2015/03

Turai Hírlap

2015/03

Turai Hírlap

12

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Egyháztörténeti
kutatás felsőfokon
INTERJÚ

TUSOR PÉTERREL

Egyháztörténeti kutatásai rendkívül izgalmasak
és számos feltáratlan területet tartalmaznak. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem habilitált docense, a
Magyar Tudományos Akadémia doktora, az MTA-PPKE
„Lendület” Egyháztörténeti Kutatócsoport vezetője
Tusor Péter, aki fiatalon elkerült Turáról, de a hazai
erős gyökerek a mai napig megmaradtak számára.
Aki azt gondolná, hogy az egyháztörténeti kutató egy
kimért, fekete öltönyös, sótlan, szigorú, komor tekintetű férfiember, az nagyot téved. Tusor Péter jó humorú, vagány, a földön
két lábbal álló egyetemi oktató, akiről mindez az első percekben
kiderült, amikor beültünk beszélgetni a Centrál kávéház patinás
épületének falai közé.
Hogyan lesz a hetvenes évek közepén a turai általános
iskolába járó kisdiákból történelemmel, főleg egyháztörténelemmel foglalkozó kutató?
Gyermekkorom: családom, édesanyám nevelése, szülőfalum meghatározók az éltemben. Tura a hetvenes években
nekem remek igazodási pont volt, hogy milyen irányban induljak
el. Ezekben az időkben, a faluban négy-öt pap is szolgált,
valóságos társas káptalan működött itt. Vonzó mintaképet adott,
amely miatt elkezdtem érdeklődni a teológia iránt. A pártállami
idő kellős közepén olyan szellemiséggel találkoztam, ami iránymutató volt számomra. Persze szeretettel emlékszem több
tanítómra, tanáromra is. Az általános iskola után Kecskemétre
kerültem a piaristákhoz 1982-ben. Édesanyám öccse Nagykőrösön orvos, tőle hallottam erről a gimnáziumról, eredetileg
Pannonhalmára akartam menni. Rendkívül erős, kemény reálgimnázium volt, itt érettségiztem le, majd váci egyházmegyés
növendékként folytattam tanulmányaimat Egerben és rövid
bécsi kitérő után Budapesten. Az egyháztörténethez tehát megvoltak a fogódzók, ismertem a latin nyelvet, ha nem is teológus,
de egyháztörténettel foglalkozó bölcsész lettem. A másik vonzó
dolog, hogy az államszocializmus negyven éve alatt ez a terület
eléggé elhanyagolt volt. Az ELTE történelem–latin szakára iratkoztam be 1989-ben, majd 1990 őszén bekerültem az Eötvös
Collegiumba. Utóbbi intézmény komoly motivációt jelentett,
hogy „merjek” tudománnyal foglalkozni.
Ha már a szocializmust említed, menyire volt akkor nehéz
teológiát tanulni?
Abban az időszakban, amikor én tanultam, már nem
volt nehéz. Igaz, Egerben még beszólogattak a reverenda miatt,
vagy a Hódmezővásárhelyen a katonaság alatt nem kaptunk
kimenőt, „teológus elvtárs” voltam, de szólásszabadság volt:
nyíltan mertünk beszélni, kritizálni, de az is igaz, hogy már az
1988-as évről beszélünk.
A vatikáni titkos iratokról számtalan film és könyv
született, ezeknek a titkos iratoknak a közelébe kerültél?
A Vatikáni Titkos Levéltár rendkívül izgalmas hely
persze szakmai szempontból, régi, értékes és bőséges forrásanyaga miatt. A titkos jelleg nem azt jelenti, hogy nagyon
leplezett dolog ez, hanem azt, hogy a pápa magánlevéltáráról
van szó, melynek a kutathatóságáról ő dönt. Jó hely a Vatikán
közepén. Dan Brown-nak és többi regényírónak tulajdonképpen
hálásak vagyunk, mert felcsigázta az emberek érdeklődését ez
iránt. A vatikáni levéltárba bejutni egyébként nem nehéz: történész diploma és hiteles szakmai ajánlás kell hozzá, ha tanítványaim mennek kutatni, már az én ajánlólevelem is elégséges.
Inkább ott eligazodni és az iratok tengeréből kihalászni a magyar vonatkozásokat, megtalálni a kurrens témákat, ez az igazi

kihívás. Valamint főleg kezdetben komoly gondot okozott, hogy
egyáltalán Rómába kijuthasson az ember. Stoppal, kempingben
lakva, gyakorlatilag anyagi háttér nélkül vágtam bele. 1996-tól
2000-ig szinte csak anyagot gyűjtöttem. Utána a feltárt forrásokat feldolgozni, publikálni kellett, mert egyébként mit sem
érne anélkül a kutatás.
És mi az, ami érdekesség a nagyközönség számára is?
A latin, olasz dokumentumkötetetek talán nem
annyira, de a tanulmányok, könyvek nem száraz elemzéseket,
adatsorokat tartalmaznak (legfeljebb szakapparátusukban),
hanem sokszor fontos és izgalmas történéseket. Hogyan és
miért akarta kiközösíteni V. Pál II. Mátyást az 1608-as protestánsbarát törvények aláírásáért; miért akart élete végén
Pázmány császári követként Rómába költözni, és ez miért nem
sikerült neki. Szintén nem érdektelen annak feltárása, hogy a
magyar főpapok 1644-45-ben hogyan akarták a pápaság
fegyveres, illetve pénzbeli segítségét kérni a támadást indító
protestáns I. Rákóczi György erdélyi fejedelem ellen stb.
De hogy ezeken túlmenően érzékeltessem a vatikáni
gyűjtemények fontosságát a magyar történelem számára, megemlítem, hogy ha nincs a levéltár, nem tudunk például Julianus
barátról, mert honnan is tudtunk volna, hiszen a róla szóló iratok
az Angyalvárban vannak és csak a 17. század végén fedezték fel
őket. Tehát Mátyás király és Pázmány Péter sem tudott Julianusról. Minél távolabb vagyunk egy kortól, annál többet tudunk róla történészként, meg ami persze egy paradoxonnak
(látszólagos ellentmondásnak) tűnik, de nem az. Hiszen mindig
újabb és újabb anyagok kerülnek elő.
2001-ben megvédted a doktori disszertációdat, amelyből
több monográfia készült.
PhD értekezésemben nem monográfiát, hanem monográfia kezdeményeket írtam. Ebből az első a kora újkori
Egyházi Állammal és az Apostoli Szentszékkel foglalkozik, ebből
született meg A barokk pápaság című kötet, amely 2004-ben
jelent meg a Gondolat Kiadónál. A 17. századi magyar, megvalósult és meghiúsult bíborosi kinevezések vizsgálatából lett a
Purpura Pannonica – Az esztergomi „bíborosi szék” kialakulásának előzményei a 17. században című munka. A katolikus
egyetem keretein belül Erdő Péter rektor támogatásával hoztuk
létre a Collectanea Vaticana Hungariae sorozatot, ami kifejezetten a vatikáni eredmények közzétételét szolgálja. A Purpura mellett harmadik monográfiám is itt jelent meg, Magyar
történeti kutatások a Vatikánban címmel.
Jövőre lesz egy jeles évforduló is Pázmány Péterrel
kapcsolatban. Ez az esemény gondolom kiemelt jelentőségű az egyháztörténeti kutató számára.
Pázmány Péter esztergomi érsek kinevezésének 400.
évfordulója 2016-ban lesz. Az esemény mikropolitikai szempontú feldolgozása készen van, könyvvé formálása folyamatban.
Ez volt tavaly megvédett akadémiai doktori disszertációm. A
történet hihetetlenül érdekes és fordulatos. A Róma mellett
Bécsben és Brünnben fennmaradt iratok segítségével közel 400
oldalon elemezhettem és oldhattam meg azt a problémát, hogy
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Akadémiai doktori oklevél átvétele

Akadémiai disszertációja bírálói

hogyan lehetett az egyszerű szerzetesből Magyarországnak a
nádor mellett vezető főméltósága, pláne úgy, hogy jezsuita
fogadalma kifejezetten tiltotta főpapi méltóság ambicionálását,
elfogadását. Annyit előre elárulhatok, hogy nem azért lett az
ország prímása, mert kiváló vitairatokat írt, és sokakat áttérített
prédikációival…
Számos nagy formátumú bíborosa volt Magyarországnak.
Volt közöttük olyan, aki pápa lehetett volna?
Bakócz Tamás lehetett volna, aki a reneszánsz korában
volt bíboros. 2013-ban, éppen 500 évvel ezelőtt zajlott a konklávé, amelyen komoly esélyei voltak a pápaságra a magyar bíborosnak, az eseményre nemzetközi konferenciával emlékeztünk. A sztori lényege egyik tanítványom összefoglalásában a
következő: „II. Gyula váratlanul hunyt el 1513. február 20-án. A
széküresedés idejére háromtagú bíborosi tanácsot választottak
a Pápai Állam élére, melynek tagja lett Bakócz Tamás is, így
komoly esélye volt arra, hogy II. Gyula utóda legyen. Magyarország és Lengyelország uralkodói Bakócz megválasztását
óhajtották, komoly kampányt is folytattak ennek érdekében. A
velencei magyar követ például azzal a kéréssel fordult királya
nevében a szenátushoz, hogy ha a velencei származású bíborosok közül egyiknek sem lenne kilátása a szavazatok többségének elnyerésére, akkor az esztergomi érseket támogassák. A
Signoria természetesen elutasította a kérést, mivel a velencei
Grimani bíborost tekintette jelöltjének. Az idősebb bíborosok
nem tudtak megegyezni a következő pápa személyéről, ám a
fiatalabbak megállapodtak, hogy Giovanni di Medicire adják
voksukat. Az első szavazást március 10-én tartották, ahol
Bakócz Tamás nyolc szavazattal a második helyen végzett. A
kétharmados többség azonban hiányzott, így másnap újabb
szavazást tartottak. Mivel az öreg bíborosok meggyőződtek
arról, hogy a fiatalok döntését nem törhetik meg, maguk is
Medici mögé álltak, aki így 1513. március 11-én fölényes
győzelmet aratott Bakócz fölött. X. Leó néven lépett trónra.”
Ahogy már a 17. században megfogalmazták: „Sosem abból lesz
a pápa, aki arra a legalkalmasabb, hanem abból, akinek a
legkevesebb ellensége van”.
Minden kutató számára fontosak a visszajelzések és a
sikerek.
Természetesen így van. Például ilyen siker volt, hogy
az idei év elején a rangos középkori pápai hivatal, az Apostoli
Kamara XIII–XVI. magyar adatait kiadó két új kötetünk budapesti bemutatóján nem kisebb személyiség vett részt, mint
Mons. Sergio Pagano, a Vatikáni Titkos Levéltár püspökprefektusa. Személyében először járt Magyarországon a levéltár vezetője, amely komoly nemzetközi visszajelzés számunkra a
munkánkkal kapcsolatban. Hasonló elismerés, hogy akadémiai
értekezésem egyik bírálója akadémikusként Erdő Péter bíboros
volt.
A munkádat kik segítik, hiszen ez rendkívül sokrétű és
megterhelő?
A kutató nem egy magányos farkas, munkájába bevon
másokat is. A katolikus egyetemen 10-12 órában tanítok, ahogy
illik, zakóban és nyakkendőben. Egyetemi oktatás és kutatás kéz
a kézben jár, illetve kellene járnia. Fiatal munkatársakat tudok
alkalmazni a tanítványaim közül. Nekik már sokkal egyszerűbb
kijutni Rómába kutatni, hiszen egy újra kitaposott úton járhatnak már. 2012-ben sikeresen pályáztunk a Lendület-programon,

Mons Pagano Budapesten

ami nagymértékben segíti tevékenységünket. A Magyar
Tudományos Akadémia támogatja a kiemelkedő kutatást végzőket. Ez megkönnyíti a feladatok elvégzésének a hatékonyságát. A kutatásoknak jelentős anyagi vonzata van. Ezért is
fontos a Lendület pályázat elnyerése. Így készülhetett el végre
Kutatócsoportunk honlapja is (http://institutumfraknoi.hu).
A megterhelő szellemi munka után milyen fizikai
tevékenységgel tudsz feltöltődni?
Sportolok, futok és biciklizem. Például Turán sokat
futottam a Galga parton. Ekkor ki tudok kapcsolni teljesen.
Hétfőként focizom az Eötvös Collegiumban. Lakásomban van
egy zongorám, amin sokat gyakorolok, és az orgonálás sem
maradhat el. Egyetemista korom óra szolgálok az Egyetemi
Templom vasárnap esti fél 8-as szentmiséin. Turán sajnos már
csak ritkán jut erre időm. Azt hiszem, tudomány aligha
művelhető sport és művészet nélkül.
Ha már Turát és a Galga-partot említetted, a szülőföldedre
mikor jut időd?
Ünnepeken, és szinte minden második hétvégén otthon vagyunk. A kántor úrral, Tóth Péter Lászlóval sokszor együtt
hangoljuk az orgonát a nagy ünnepek előtt. A turai identitás, a
gyökerek nagyon fontosak számomra. Például az első családi
ősünk, Tusor Pál Vácszentlászlóról jött ide az 1820-as években,
anyai ágon a Bozlék, valamint Szilágyi, Benke, Köles, Dolányi,
Sára, Meleg vezetéknevű ősökhöz tartozunk. A Tusor jelentése
vélhetően vájár („törő”, „zúzó”), ugyanúgy képződik a latinból,
mint pl. a pásztor, viktor, lektor stb. Írtam is erről szócikket a
Wikipédiára. A turai kiejtés (egyébként a latin igealak szerint
roppant helyesen) Túsornak mondja. Itthon én is így mondom
például, hosszú ú-val, hogy Túsor nagymamám. A régi temetőben az őseimet az összes dédszülőmig bezárólag mindet
tudom, hogy hol nyugszik, erős a kötődésem Turához.
Van valami terve, vágya annak az egyháztörténeti kutatónak, aki abban a szerencsés helyzetben van, hogy azt
csinálja, amihez ért, és amit szeret?
Nem készítek feljegyzéseket, de azt tervezem, hogy ha
megérem, nyugdíjas koromban megírom történészi emlékirataimat, elsősorban a vatikáni kutatások újrakezdéséről.
Természetesen ezt halálom után harminc évig zároltatnám, így
utána izgalmas olvasmány lenne a titkosított irat a jövő generációs kutatóknak.
Szénási József

Szülei aranylakodalmán készült családi fotó
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Pillangó
A Turai Komédiásoktól eddig bohém, vicces történeteket láthattunk, elég
csak a Miniszter félrelép c. darabra utalnom, melyek mélyebb elmélkedések nélkül kitűnően szórakoztatták, nevettették

a közönséget, kikapcsolták a szürke hétköznapokból. Ezekhez a darabokhoz
viszonyítva a Pillangó jóval többet tett a
nézők elé. Széles érzelmi palettáján
mindenki megtalálta kicsit önmagát.

Diligens Melindával, a darab rendezőjével értékeltünk,
beszél-gettünk.
Milyen szempontok alapján esett épp erre a műre a választás?
Ez a darab kifejezetten a Művészetek Völgyére, azon
belül is a Muharay Udvar színpadára készült, így az egyik fő
szempont az volt, hogy hagyományőrző előadás legyen. Mivel az
előző évben a Turához is kötődő Jó palócok című Mikszáth
novellákat dolgoztuk fel, idén Móricz Zsigmonddal akartam
foglalkozni. Az ő életművéből egyből a Pillangó jutott az
eszembe, hiszen a magyar irodalom egyik legszebb kisregénye,
mely rendkívül jól alkalmazható színpadra.
A szerelem mindent legyőz, akár ez is lehetne Móricz Zsigmond Pillangó c. darabjának üzenete. Egy győzelem előzménye viszont a küzdelem, szomorúság, fájdalom. Ezek a
szavak ellentmondásban vannak a mű címével, hiszen a
pillangó egy kis, törékeny, könnyed, gondtalan és legfőképp szabad élőlény. Melinda, rendezőként ezt a kettősséget hogy élted meg, hogy kezelted?
A pillangó tökéletes szimbóluma az igaz szerelemnek,
hiszen törékeny és nagyon sebezhető, ugyanakkor gyönyörű és
az egekben szárnyaló. Aki egyszer átélte ezt a rendkívüli érzést,
tudja, hogy érte érdemes küzdeni, átemel a nyomorúságon, a
gyűlöleten, a szegénységen, az érdekeken. A történetben szereplő fiataloknak olyan sok mindenen kell felülemelkedniük,
hogy a regény vége szinte szürreális, amit az utolsó jelenet álomszerű képeivel próbáltam visszaadni a színpadon.
Kérlek, néhány szóban mesélj a próbákról, előkészületekről és természetesen a szereplőkről is, milyen szempontok alapján osztottátok ki a szerepeket, mennyire
fontos, hogy az adott szerephez a magánéletben, habitusban is közel álló személyt tudjatok társítani?
A színdarab elkészítésére egy munkacsoport állt össze,
amely zömében a Turai Komédiásokból állt, de bizonyos szerepekre külsős embereket hívtam. A női főszerepre például
Bolbás Csillát kértem meg. Ő már évek óta nem játszik a csoporttal, mégis őt tudtam leginkább elképzelni szépsége és szívből
jövő őszinte játéka miatt. A férfi főszerep nem volt kérdés, hogy
Kuti Viktoré lesz, hiszen ő most igazán a Komédiások bonviván
alakja. Mivel Turán mindig kevés a fiú, így a gödöllői Tiszta
Szívvel csoportból "kölcsönöztem" két tehetséges versmondót,
Baranyi Richárdot és Albert Marcit. Maróti Mari szerepét egy
táncos szerepnek képzeltem, ezért esett Diligens Reginára a
választás, aki már régóta készíti a koreográfiákat a csoportnak.
Szabó Katinak most egy érettebb szerepet szántam, mostanában sokat láttuk őt szép asszonyként, de szerettem volna, ha
kilép ebből a megszokott komfort zónából, és valami komolyabb,
tragikusabb sorsot formáz meg. Nagy János és Csorba Niki is

ebben a színdarabban láthatók újra színpadon pár éves kihagyás
után. B. Nagy Sándort, Sanyi bácsit pedig külön ki szeretném
említeni, nemhogy nem tudnánk elképzelni a munkát nélküle, de
ő egy élő hagyományőrző lexikon, mindenben tudott segíteni a
hitelesség érdekében a debreceni tájszólástól a jelmezekig.
Hogy néz ki a 2015-ös Komédiás programterv? Készültök
újabb darabbal?
Március 21.-én utoljára mutattuk be a Miniszter félrelép előadását, és már gőzerővel készülünk az új színdarabra, ami
az Egy csók és más semmi című komédia lesz.
Rendezői szemmel hogy sikerült az ősbemutató? Elégedett vagy? Mik a visszajelzések?
Én, mint rendező természetesen sosem vagyok elégedett. A képzeletem által létrehozott képek mindig tökéletesek,
de hát azt nem húsvér emberek jelenítik meg. :) Azt gondolom,
hogy a turai, beltéri előadás közelített leginkább az általam
elképzelt Pillangóhoz, bár a színészek Kapolcson hozták a legjobb formájukat. A visszajelzések mindig nagyon fontosak,
kaptunk sok-sok bátorítást, sőt volt egy olyan előadásunk is a
Pillangóból, amikor a bemutató után mindenki véleményére
kíváncsiak voltunk, és át is alakítottunk bizonyos részeket a
kritikák alapján. Ha bárki szeretne véleményezni, várom az
észrevételeket a közösségi oldalakon.
Nagyon köszönöm elsősorban a Turai Művelődési Háznak a sok-sok támogatást és türelmet, amit irántunk tanúsított.
Köszönettel tartozom az élő zenészeinknek is, Farkas Gergőnek,
Gólya Péternek és Takács Tamásnak. És természetesen a mogyoródi Karikás Táncegyüttesnek, akik időt és pénzt nem kímélve,
jöttek lelkesen és művészetükkel emelték az előadás fényét.
T.A.

Fotó: Csilla fotó
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„A hazaszeretet ott kezdődik, amikor egymást szeretik azok, akik egy hazában élnek.”
(Wass Albert)

Fotó: Csilla fotó

Wass Albert gondolataival köszöntötte március
15-én Szendrei Ferenc polgármester az 1848-as
forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepség résztvevőit. Beszédében hangsúlyozta, hogy a magyar
népet hazánk múltjának ismerete, történelmének tisztelete, a
magyar népcsoportokkal történő baráti kapcsolatok kovácsolják
össze, teszik igazi közösséggé.
„A szeretet nem szentimentalizmus, nem érzelgősség,
nem szavak és érzések elsősorban, hanem felelősségérzet,
jövőféltés, jövőépítés. A szeretet – így a haza és faluszeretet is –
nem megélhetési, nem nyerészkedési kategória, hanem építő,
tevékeny, munkát adó akarat. Nehéz döntések, egymásba
kapaszkodás és bizalom. Tudjuk-e szeretni a hazát és benne
egymást?” Az 1848-49 szabadságharc egyben bukásunkból való
újjászületés, hiszen ezt a csodát, az újjászületést megélheti
generációnk is, a XXI. sz. elején itt, a Kárpátok között és itt,
Turán is.
Szendrei Ferenc beszédét követően a Cimbaliband
zenekar és a Fricska Táncegyüttes mutatta be az alkalomra
készített ünnepi műsorát. A forradalmi dalokra épült koreográfia látványos fénytechnikával kiegészítve különlegessé és
egyedivé varázsolta az idei ünnepséget.

A műsort követően a turai csata hősi halottainak
állított emlékműnél folytatódott a megemlékezés. A koszorút
Tura Város Önkormányzata nevében Szendrei Ferenc polgármester, Marosvölgyi János és Juhász Sándor alpolgármesterek
helyezték el. Ezután a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
képviselői, politikai pártok és egyesületek helyezték el koszorúikat. Az ünnepség végén a Szózat eléneklésével köszöntük
meg a '48-as forradalom és szabadságharc bátor hőseinek, hogy
reményt adtak és utat mutattak több nemzedéken átívelve.

T.A.

Kovács Géza
Bánffy Miklós-díjat kapott
„A márciusi ifjak között sokféle kultúra, habitus, akarat volt jelen a világról, Magyarország jövőjéről, de együtt tudtak valamit megvalósítani a döntő
pillanatban” - mondta Balog Zoltán pénteken a Pesti Vigadó
épületében, az állami művészeti és miniszteri szakmai díjak
átadásán.
A nemzeti ünnep alkalmából művészeti és újságírói
teljesítményeket elismerő díjakat adott át Balog Zoltán, az
emberi erőforrások minisztere március 13-án Budapesten.
A kultúra érdekében hosszabb időn át végzett kiemelkedő
tevékenysége elismeréseként Bánffy Miklós-díjat kapott
Kovács Géza, a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár főigazgatója és Turányi Zsuzsanna, a Honvéd Együttes kulturális menedzsere, produkciós titkára.

A gróf Bánffy Miklós emlékére alapított díj a kultúra
és a közművelődés érdekében hosszabb időn át, kiemelkedő
munkát végző minisztériumi, intézményi és egyéb dolgozók
részére adományozható állami kitüntetés.

T.A.
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Hitünk csúcspontja:

HÚSVÉT
Ha Jézus csak meghalt volna Nagypénteken, és nem
támadt volna föl, akkor nem csak megváltás nincs, hanem
kereszténység sem. De mivel föltámadt, ezért van mind a kettő.
Sőt! Egyre többen halnak meg ma is ezért a föltámadt Krisztusért. – Gondoljunk csak a február 15-én lefejezett 21 kopt
keresztényre, akik Jézus nevével az ajkukon haltak meg. Nem
fanatikusok voltak ők, csak egyszerű emberek és egyszerű
keresztények. Semmi rosszat nem tettek, semmi égbekiáltó
bűnt nem követtek el a társadalom ellen CSAK keresztények
voltak, vagyis hittek a föltámadt Krisztusban. Egyházuk pedig –
a Kopt Egyház – azonnal a szentek sorába iktatta őket.
(Megtekinthető a hír a következő weboldalon: http://valasz.hu/
vilag/valasz-a-terrorra-szentte-avattak-a-21-lefejezettegyiptomi-keresztenyt-109956)
Ekkora hatása lenne Krisztusnak ma is a világra? Miért
nem évül el ez a hatás? Miért van az, hogy Európában kihal az
igazi keresztény hit, a muzulmán és a mostani kommunista
világban pedig virágzik? Miért van, hogy ott egyre többen térnek meg, míg Európában egyre többen tagadják meg Krisztust?
Ha Krisztus nem támadt volna föl, akkor mi adna azoknak az
embereknek erőt? A fanatizmusuk? No, de ennyinek? És miért
csak a keresztényeket üldözik? És a világ HALLGAT! A médiában lehet róla hallani valami kis hírt, és ennyi! De Krisztus
megmondta: „Ha engem üldöztek, akkor titeket is üldözni
fognak.” És azt is, hogy „nem lehet különb a tanítvány mesterénél”.
Hát most erről a föltámadt Krisztusról szeretnék
elmélkedni egy kicsit. Elgondolkodni azon, amit halála és feltámadása után tett.
Az első, amit megállapíthatunk, hogy a föltámadt
Jézus előtt nincs akadály. Azért nagy evangélium, vagyis
örömhír ez, mert sokszor kell tapasztalnunk, hogy vannak olyan
helyzetek, amikből nincs kiút. Találkozunk olyan összegubancolódott embersorsokkal, amikre nem látunk megoldást. Beleütközünk kemény szívekbe, vaskos hitetlenségbe, végzetesen
rossz beidegződésekkel találkozunk, félelmek kötöznek meg
embereket, és aki segíteni akar rajtuk, csak a maga tehetetlenségét éli át. Jézus azonban szabad. Ami nekünk megoldhatatlannak és elháríthatatlannak tűnik, az az Ő számára megoldható, és mintha az az akadály nem is lenne ott, úgy megy
tovább. Egyszerűen bemegy a zárt ajtón, majd kijön, megjelenik
ott, ahol akar, akkor, amikor akar, ahogyan neki tetszik, akár a
természeti törvények fölé is emelkedve (v.ö.: Mt 28,8-10; Mk
16,9-14; Lk 24,13-48; Jn 20,11-20; Jn 21,1-17)
Miért lehetséges ez? Azért, mert ő Isten. A húsvéti történetnek az előbb felsorolt részleteiben is a feltámadott Krisztus
örök isteni teljhatalma lesz nyilvánvalóvá. Ha ezt komolyan
vesszük, akkor életünk sok nyomorúsága, sok megoldhatatlannak látszó problémája között is tudunk majd hinni. Mert hinni
– egyebek közt – azt jelenti, hogy olyan nagynak látjuk a Megváltónkat, aki Ő valójában. Így számolunk Vele, így számítunk
Rá, így bízunk Benne és így imádkozunk Hozzá. Ilyen Úr a mi
megváltó Krisztusunk, akinek egyszerűen minden lehetséges,
az is, ami az embereknek lehetetlen.
A másik megállapításunk, hogy az, aki feltámadásával legyőzte a halált, az minden jóra képes. Egészen
más lenne a mi lelki-szellemi közérzetünk – különösen egy ilyen
reménytelen, ideges, csüggesztő jelenségekkel teli világban –,
ha ezt komolyan vennénk. Jézus nagy, Jézus nagyobb, mint
ahogy elgondoljuk. Jézus a legnagyobb. Ezt bizonyítják az Ő feltámadása történetének a következő részletei. Először is az üres
sír.
Mikor támadt fel? Hogyan jött ki onnan? – Ezt senki
nem tudja. Ez az Isten titka, ennek nincs szemtanúja, mint
ahogy a teremtésnek sincs, mert Krisztus feltámadása a
teremtéshez hasonló jellegű és horderejű példátlan isteni tett.
Mind a kettő egyszeri és megismételhetetlen! Bár sokan
szeretnék, ha Isten újra és újra bizonyítaná ezt a tettét is, mint

ahogyan a létezését is. Mint egy kísérletet a fizikában, vagy a
kémiában. De Isten nem teszi, mert van, ami csak egyszer történik meg a mi életünkben is: a születésünk és a halálunk. Ezek
is megismételhetetlenek, és nem lehet velük kísérletezni.
Mindenesetre Jézus feltámadása után az őrök holtra
váltak, az asszonyok pedig, amikor mennek visszafelé a sírtól,
találkoznak a feltámadott Krisztussal. Hiába volt a kő, a pecsét,
az őrség. Jézust nem lehet bezárni a sírba, Jézus él. És nem
lehet bezárni őt a múltba, és nem lehet bezárni emlékekbe.
Jézus örökkévaló Isten. És miután elvégezte a megváltást – vagy
inkább így mondhatnám: a váltságot – helyettünk és értünk, és
valóságos emberként valóságos kínok között elszenvedte az
Isten ítéletét – amelyeket nekünk kellett volna elszenvednünk,
hiszen mi követtük el a bűnt –, ez után dicsőségesen feltámadt.
Hogy hogyan és pontosan mikor, azt senki nem tudja. De a
ténnyel több száz ember szembesült: „Azután megjelent több,
mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még
mindig élnek, néhányan azonban elhunytak.” – olvassuk a Korintusi levélben. (1Kor 15,6)
Hányszor próbálták meg azóta is, vagy próbálta meg a
hatalom bepecsételni Jézust valahova: régi könyvekbe, az
öregek emlékezetébe, bizonyos szertartásokba, vagy a templomba. Megpróbálták és ma is megpróbálják őt bezárni, és
megpróbálják kizárni az életből, a társadalomból, az ifjúság
életéből, az emberek tudatából, de ez soha nem sikerült, mert
Jézus él. Megpróbálták ezt már nem sokkal az Ő feltámadása
után is, amikor lefizették a katonákat, és arra biztatták őket,
hogy hazudjanak (Mt 28, 11-15).
Amikor a feltámadott Krisztusról bizonyságot tettek az
apostolok, akkor megfenyegették őket, és megtiltották nekik,
hogy Krisztus nevében tanítsanak. Erre Péter és János azt mondták: sajnáljuk, nem tehetjük, hogy amit láttunk és hallottunk, azt
ne mondjuk el. Akkor megverték őket és börtönbe csukták.
(ApCsel 5,17-18; és 40. vers) Ott a börtönben is bizonyságot
tettek a föltámadott Krisztusba vetett hitükről.
Pált két évig börtönben tartották mindenféle ítélet
nélkül, de Pál kihasználta ezt a lehetőséget ahelyett, hogy kétségbeesett volna, vagy fenyegető leveleket írt volna, és prédikációja, valamint életpéldája hatására kialakult a börtönőrök
között is és a hallgatósága között is egy kis keresztény közösség,
akik hitték, hogy Jézus feltámadt, és tanúbizonyságot tettek
az életük megváltozásával arról, hogy ez igaz. (ApCsel 28,1631) Azután: Isten sokszor kiszabadította övéit a börtönből
(ApCsel 5,18; 12,1-17). Tehát Jézus újra és újra életjeleket adott
magáról, mert Ő él, akit nem lehet sehova sem bezárni és sehonnan sem kizárni. Azóta is így tapasztaljuk sokan: Jézus él,
mert kijött a sírból. Ez a hit változtat meg emberi sorsokat, ezért
a hitért adják ma is emberek az életüket.
XVI. Benedek pápa írja a „Názáreti Jézus” c. művének
2. kötetében: „Csak ha Jézus feltámadt, akkor történt valami
igazán új, ami megváltoztatja a világot és az ember helyzetét.
Akkor Ő lesz a mérce, amelyre ráhagyatkozhatunk. Hiszen
akkor Isten valóban megmutatta magát.” (i.m.: 182. o.)
Kedves cikket olvasó Testvér! A föltámadott Krisztus
Benned is ott élhet, ha engeded. Téged is megváltoztat, ha
akarod. Általad is csodákat tehet, ha a szeretet vezeti minden
gondolatodat és tettedet.
Ezt hozta el nekünk a Föltámadott. Ezért lesz a hitünk
csúcspontja Húsvét, Jézus föltámadásának ünnepe. Jegyezzük
meg és véssük jól a szívünkbe: „A Világosság határozza meg a
sötétséget, és nem fordítva!”. A mi „világosságunk” pedig a
feltámadott Jézus Krisztus!
Palya János plébános
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... azok a csodálatos ’70-es évek Turán!

Berkesi András
Ilyen találkozó 4-5 volt egy évben

Egy őrs a kastélyban

Kitüntetés egy sulirendezvényen

Irodalmisok

Galga Expedíció Csővár 1975
Galgások Püspökhatvanban 1975
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TAKÁCS PÁL
(1932-2015)

A MIKULÁSOK NEM HALNAK
MEG, UGYE?
(Takács Pali bácsi emlékére)
Komor reggelen
Csillogó hóesés
Ragyog a nap
Tompa a derengés
Vidám kacajjal
Gyerekhad közeleg
Várják a Mikulást
Nagyokat nevetnek
Fehér a szakálla
Piros a sapkája
Arcán ott ragyog
A szeretet csodája
Puttonya tele van
Ragyogó csillaggal
Ossza ajándékait
Szerető mosollyal
Elmúlt a hóesés
Elmúlt a szenvedés
Lélek szállt az égbe
Fénylő és csodaszép
Szeretete megmarad
Örökké mivelünk
Nem véges az elmúlás
Hisz örökké él a Mikulás!
Sándor István József
2015. március 5.

Kedves Pali Bácsi!

BÚCSÚLEVÉL-FÉLE

1974-ben kitaláltál valamit, valami olyat, ami akkor páratlan volt. Elhatároztad, hogy vállalkozó kedvű gyerekekkel végigjárjátok a Galga menti településeket a forrástól a torkolatig. Ez volt a Galga
Expedíció. Egy tábor, amely akkoriban lefordította a hazaszeretet elvont fogalmát
könnyen érthető tevékenységre. Menjünk,
ismerjük meg a Galga völgyében fekvő településeket, az ott élő embereket, a még élő
vagy felkutatható néphagyományt. Hiszen
azt tudjuk igazán szeretni, amit ismerünk.
Az első tábort azután további 39 követte.
Fáradhatatlanul tervezted, szervezted és
vezetted az egymás után következő években a táborokat még akkor is, amikor esetleg jelentős ellenszélben kellet ezt tenned.
Sok gyereknek, fiatalnak és felnőttnek tetted kedvesebbé a Galgát. Sok volt „Galgás”
emlékszik szívesen a Nógrádkövesd melletti erdő széli táborhelyre, az acsa-újlaki
kastély parkjában eltöltött napokra, a nógrádsápi erődtemplomra, a csővári, a szandai várjátékokra és Rád Pali Bácsi, amint
kismotoroddal felvezeted a kerékpározó
gyerekeket, és fotózol mindent, ami fontos.
Csendesen szemléled a tábor nyüzsgő hétköznapjait, táborvezetőként fogadod a látogatókat, módszertani tanácsokat adsz a
feladatokat megoldó csapatoknak. Közben
pedig mindig teljes figyelmedet fordítod a
hozzád forduló táborlakó felé. Pali Bácsi
emléked megőrizzük!
Galga Expedíciósok

Még soha nem éreztem késztetést, hogy búcsúlevelet írjak, de amit gondolok Pali bácsi távoztával nagyon sokan
érzik, hogy meg kell osztani mindazt, amit
gondolnak róla. Egy fél életen keresztül átívelő kapcsolatunk volt családilag vele, hiszen amikor a férjem bekapcsolódott a Galga Expedícióba, gyakorlatilag beépült a
családba ő és a családja. Ritka kivételes
pedagógusként az amúgy nem nagyon szeretett oroszt is belopta a kedvelt tantárgyak
közé, s mint csapatvezető csodás programokat szervezett. A Galgán azután a gyermekeim is „megfertőződtek”, tudták bajban, viharban, mindig számíthatnak rá. Életünk részévé, barátunkká vált, mindmáig.
Aztán gyermekeim, unokám Mikulás bácsija
lett. Unokám máig azt az élményt éli meg
december elején, amikor először találkozott
az élő Mikulással, aki sok éven keresztül a
város Mikulása is volt. Utoljára a Művészkörben találkoztam vele, ahol fotózott, majd
kórházba kerülése előtt néhány nappal a Tabán úton hazafelé találkoztunk. Megjegyezte „én már csak ilyen lassan tudok menni,
megöregedtem”. Hozzá igazítottam a lépteimet, s nagyon jót beszélgettünk. Akkor
még nem tudtam, hogy ez lesz az utolsó
együttlétünk. Már örökre „kicsoszogott” az
életünkből. Lehet, hogy már szervezi a túloldali Galga Expedíciót, vagy fotózza az ottani világot. Pali bácsi! Nyugodj békében,
hisz sokan ezt kívánjuk és imádkozunk
érted.
GREGUS JÁNOSNÉ

TANÁR ÚRNAK, SZERETETTEL
A megszólítás egy régi amerikai filmre utal, amelyben nagyon szerették tanárukat
a diákok, ahogyan én, 50 év távlatából is szeretem Takács Pált.
Minek nevezzelek? Tanár Bácsi? Tanár Úr? Pali Bácsi? Bármelyik megszólítást is
használom, Ő egyszerűen a Legenda! Szívvel tudott szeretni, s akire még rosszakarói sem
tudnak rosszat mondani. Csupaszív ember volt! Büntetni is csak méltósággal büntetett:
maximum hármas helyett kettest adott… Ma nem dicséret az úttörőmozgalomról szólni,
pedig a turai úttörőélet, melyet maradandó emlékekkel őrzünk csodás volt a színes programokkal, túrákkal, táborokkal, játékokkal. Ő volt a vezéregyénisége, a mozgatója. Imádtuk,
mint gyerekek! A kastélyparki őrsi búvóhelyeket ma is megtalálnám… Büszke vagyok, hogy
általa az elsők között jutottam el Turáról a zamárdi táborba, majd ifiként az Eger melletti
Síkfő-kútra, ahol egy német csoport őrsvezetője voltam.
Tisztelt gyászoló Család! Fáj a halál, szomorú a gyász. Legyen valamelyest, vigasz,
hogy amint körültekintünk a temetésen összegyűlteken, látjuk: sokan, nagyon sokan szerették Pali bácsit, s még mennyien jöttek volna el, ha tudnak.
Kedves Tanárom! Köszönöm, hogy szereted és munkád révén hasznos tagja
lehettem a társadalomnak, s megmaradta lelkileg turai maradni!
Dobák Tibor, Budapest
BÚCSÚZUNK, PALI BÁCSI!
Nyugdíjas klubunk taglétszáma csökkent egy fővel, de a másvilági nyugdíjas tagok
száma eggyel gyarapodott. Pali bácsi elment. Hiányzik, hisz nemrég még a farsangi összejövetelünkön fotózott a vidám jelmezesekről, klubtársairól. Hiányzik a versmondása ünnepeinken, kedves szavai. Jelenléte nyugalmat árasztott.
Köszönjük, hogy a Turai Hírlapban képeivel, riportjaival rendszeresen tudósított a
klubéletről, de a város mindennapjairól is. Köszönöm elnökhelyettesi munkáját. Szép emlékeket idéznek a Mikulás bácsi szerepek, amikor kiosztotta az ajándékokat, s mindenkihez volt
néhány kedves, biztató szava.
Köszönjük Pali bácsi, hogy velünk voltál! Tiszta szívemből kívánom a Turai Őszirózsa
Nyugdíjas Egyesület tagjai nevében, hogy nyerd el lelked békéjét és nyerj belépőt az égben
lévő nyugdíjas klubtagjaink közé.
Búcsúzom a klubtagok nevében, nyugodjál békében!
Marinka Sándorné elnök
(Elhangzott a temetésen. Szerkesztett változat.)
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Az Egri csillagok szerelmese
A turai Hevesy György általános iskola 6.c osztályának
nyelvtanórája különleges keretek között zajlott a suli
földszinti egyik tantermében. Szilágyi József nem diákként, hanem felnőttként vett részt a tanórán ahol az olvasás szeretetére
és fontosságára hívta fel a figyelmet. Heine Éva tanárnő meghívására érkezett a hatodikosok közé. Szilágyi Józsefet szinte
mindenki „futólag” ismeri Turán, hiszen reklámújságok terjesztésével foglakozik, így minden utcában megfordul a településen.

Az osztályba beérve minden gyerek asztalán Gárdonyi
Géza regénye az Egri csillagok volt. Annál is inkább, mert
Szilágyi József kedvenc regénye ez, és ami elsőre hihetetlenül
hangzik, kívülről tudja a regényt. A diákok tetszőlegesen felütötték a könyvet és elkezdtek egy mondatot felolvasni és József
onnan folytatta fejből a regény további sorait. Szinte minden
gyerek kipróbálta, hogy a regény szerelmese tudja-e folytatni
Gárdonyi sorait. Bizony tudta és mondta is a szöveget, mint aki
könyvből olvassa. Az óra további részében Józsi válaszolt a feltett kérdésekre az osztályban. Kiderült, hogy Ózdon született
egy nem túl tehetős családba. Ennek ellenére könyv az mindig
volt otthon náluk. Gyerekként már imádta az olvasást és ez a mai
napig megmaradt. Sosem maradhat el számára egyetlen nap
sem olvasás nélkül. Most Rejtő könyveket olvas, de a Pál utcai
fiúk is memorizálva van a fejében. Felhívta a gyerekek figyelmét,
hogy olvassanak minden nap, mert ez által javul a szókincsük és
sokkal ügyesebben fogják magukat kifejezni és magabiztosabban tudnak megszólalni emberek előtt. Heine Éva tanárnő is
megjegyezte, hogy rendkívül rosszul olvasnak a diákok és borzasztó helyesírási hibákat vétenek. A sok olvasás hatással van a
szellemi fejlődésre és később a továbbtanulásban is jótékony
hatással jelentkezik a gyerekeknél. Szilágyi József az óra végén
elmondta, hogy az álma az, hogy Guinness rekordot szeretne
felállítani a regény megtanulásából. Ehhez adottak a diákok
Turán, akik felváltva kérdeznék ki a Gárdonyi regényt, a könyvet
kívülről ismeri, tehát nem kell más csak egy kis pénz, ami rekord
hitelesítéséhez szükséges. Ezzel a rekordkísérlettel is a törekvése az lenne, hogy olvassanak a gyerekek, mert egyre kevesebben vesznek kezükbe tartalmas regényeket, olyat például, mint
az Egri csillagok.

Aranyérmes lett a turai
leány kézilabdacsapat
A Tankerületi Tízpróba 5. versenyére került sor március
25-én a Bagi Arany János Általános Iskola rendezésében.
A kézilabda második alkalommal szerepelt a tankerületi versenysorozatban. Azért „álmodta meg” a bagi testnevelő, Szalai
Zoltán, hogy ezt a sportágat is visszahozzuk kicsit a gyerekek
életébe, mert szinte teljesen feledésbe merült. Ezen a versenyen
az 5-8. osztályos lányokból alkotott csapatok játszanak. Jól látszott a csapatok fejlődése a tavalyi évhez képest, mely bizonyítja, hogy az iskolákban, ha eddig nem volt, akkor most legalább szakkörszinten elindult a rendszeres kézilabdázás.
Így történt ez nálunk is. A felsős lányok nagy lelkesedéssel, tudatos, jól szervezett munkával készültek erre a megmérettetésre. Három csoportmérkőzést játszottak végig veretlenül, így nem volt kérdéses, hogy az első helyért játsszanak a
helyosztón. Az első helyért Bag csapatával kellett megvívniuk.
Kemény küzdelemben nagyon sportszerű, okos játékkal döntetlenre végződött a rendes játékidő. A hosszabbításban azonban a
mieink összeszedettebbek voltak, 2 gólt tudtak dobni, így az
idén A Turai Hevesy György Általános Iskola csapata lett az
aranyérmes ezen a tornán. Szép volt lányok! Gratulálunk Nektek és köszönjük Horváth Zoltán testnevelőnek a felkészítő
munkáját!
Benke Sándorné

Balról jobbra felső sor: Komlósi Napsugár, Tóth Nikolett, Benke
Dorottya, Menyhért Zsuzsanna, Makó Viktória, Karácsondi Réka,
Bata Brigitta. Középső sor: Kátai Enikő, Soós Evelin, Edvi Boglárka,
Szücs Vanessa, Kada Brigitta, Nagy Boglárka, Losó Henrietta.
Kapusok: Apjok Enikő, Deák Anna. Edző: Horváth Zoltán

Szénási J.

Dunakeszi – Galgavidék 8:2
Takács Pál
0,5:0,5
Kuthi Balázs
0:1
Téglás Mátyás 0:1
Virganc Roland 0:1
Pásztor Zoltán 1:0
Tóth Dániel
0:1
Bényi András
0:1
Horák Vanda
0,5:0,5
Steyer Ferenc 0:1
László Béla
0:1

SAKK - Lecsúszóban a dobogóról

Hazudnék, ha azt mondanám,
hogy ezt a „zakót” boldogan viseljük. Az is igaz persze, hogy erősen
tartalékos csapattal utaztunk
Dunakeszire. Tulajdonképp 4 viszonylag jó pontszerző sakkozónk
nem tudott részt venni ezen a
találkozón, ebből kettő a csapat
elejéről hiányzott. Mindez persze
olcsó magyarázatnak tűnik, mert négy fecske sem csinál
nyarat, de tudni kell, hogy ha az erősorrend elejéről
hiányoznak játékosok, akkor a többieknek felfelé kell
csúszniuk. Mi tagadás, a nagyobb játékerővel szemben
ülni… na, ez nem sok sakkozónak tartozik a vágyálmai közé.
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Ezen a találkozón egyedül Pásztor Zoli tudott győzni, akiről
tudni kell, hogy magasan a legjobb pontszerzője csapatunknak, hiszen 7 játszmából 5,5 pontot szerezni, ez a megyei csapatbajnokság viszonylatában is remek teljesítmény.
A Pest megyei 1. osztályú csapatbajnokság állása – egy
fordulóval a befejezés előtt – a következőképp fest:
1.Dunaharaszti 48,5 pont, 2. Dunakeszi 43 pont, 3. Szob 43
pont, 4. Göd 41,5 pont, 5. Galgavidék 39 pont, 6.
Szigetbecse 32,5 pont, 7. Törökbálint 28 pont, 8.
Galgamácsa-Vác 25 pont, 9. Alag 19,5 pont.
Látható, hogy inkább csak matematikai esélyünk van
dobogós helyezéshez, ehhez azonban, már ahogy a sakkozók
mondani szokták: „nagyon bele kéne ülni” az utolsó
fordulóba.
tóthmáté

2015/03
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Tura VSK hírei
1929

U9
Tornagyőzelem Veresegyházán
2015. február 28-án a szadai műfüves sátorban került
sor a Veresegyház VSK által rendezett U-9-es korosztályú
(2006/2007) tornára. A 4 megjelent csapat 2-2 mérkőzést játszott egymással. Eredmények: Tura VSK – Főnix ISE Gödöllő
5:0, Gól: Tóth Márton (2), Bilisánczki Bence, Tóth Csaba, Sukaj
Dominik. Tura VSK – Veresegyház VSK 0:0, Erdőkertes SE – Tura
VSK 0:0, Tura VSK- Főnix ISE Gödöllő 7:0 Gól: Tóth Csaba (3),
Urbán Martin (2), Tóth Márton, Sukaj Dominik, Tura VSK – Veresegyház VSK 2:1 Gól: Tóth Márton, Sukaj Dominik, Erdőkertes
SE – Tura VSK 0:1 Gól: Tóth Márton
A torna végeredménye: 1. Tura VSK, 2. Veresegyház VSK, 3.
Erdőkertes SE, 4. Főnix ISE Gödöllő
Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Farkas Áron kapus, valamint
Tóth Márton (a torna gólkirálya), Tóth Csaba, Sukaj Dominik,
Urbán Martin és Bilisánczki Bence.
Csapat: Farkas Áron, Bilisánczki Bence, Horváth Dániel, Kátai
Krisztián, Soós Levente, Sukaj Dominik, Tóth Csaba, Tóth
Márton, Urbán Martin. Edző: Sukaj Zsolt.

U11 - U13
Március első napját (reggeltől estig) a Tóalmási sportcsarnokban töltöttük. A VII. Sülysápi Kölyök kupán vettünk részt három (2001,2003,2005) korosztállyal. Volt néhány
betegünk, ezért a 2005-ös korosztállyal éppen csak ki tudtunk
állni. A végső helyezéseinket ez is, de az egész nap mutatkozó
góliszonyunk is jelentősen befolyásolta. Ezen a napon leggólképesebbnek a 2001-es csapatunk bizonyult, ennek jutalma egy
2. helyezés lett. A másik két korosztály esetében csak egy-egy
gólt sikerült elérnünk, így a mezőny végén jutott nekünk hely.
Márciusban megkezdődtek a Bozsik Tornák (U11 és
U13), valamint folytatódott az U14-es Bajnokság is. Ezeken az
eseményeken már egy vadonatúj mérkőzésruházatban jelentünk meg. Ezt a szerelést Győri Zoli családjának és vállalkozásának (DOLIMA-CENTER Kft.) köszönhetjük. Nagyon hálásak vagyunk érte. Köszönjük szépen!
VII. Sülysápi Kölyök Kupák - 2015.03.01. Tóalmás
2001 - Eredményeink: Tura – Sülysáp GYFSE 0-2, Tura –
Újpesti TE 1-2 Góllövő: Kakucska Kevin, Tura – Mikepércs
FK 4-2, Gólok: Kakucska K., Rajzinger Á., Kiszely T., Tóth
M. T. A torna végeredménye: 1.Sülysáp GYFSE, 2. TURA VSK,
3. Újpesti TE, 4. Mikepércs FK. A torna legjobb kapusa: Sára
Dávid lett. A tornán részt vettek névsora: Sára Dávid, Kakucska Kevin, Rajzinger Ákos, Kiszely Tibor, Csányi Gábor,
Baranyi László, Molnár Milán, Gólya Balázs, Tóth M. Tamás,
Oszoli Dominik, Szilágyi Bence, Penderik Erik
2003 - Csoport mérkőzéseink eredményei: Tura – Szolnok 0 – 0,
Tura – Nagykáta 0 – 1, Tura - Halásztelek 0 – 1. Helyosztó

VII. Sülysápi Kölyök Kupa 2. helyezett

NOSZTALGIA
FOCI!

Turai Hírlap

Május 9-re
NOSZTALGIA FOCI napot hirdetünk,
amelyre meghívunk mindenkit, aki a 80 és 90es években focizni járt Tura valamelyik
korosztályos csapatába. A délután folyamán
összeállnánk egy kis focira. (Ki mennyit bír!)
Este pedig részt lehetne venni a jelenlegi
gyerekfocistákért tartott jótékonysági bálon.
Ott lenne lehetőségünk felidézni a régi
sikereket, emlékeket és közösen mulatnánk
egy jót. (Mint régen!!!!!)
Kérlek szóljatok egymásnak
és részvételi szándékotokat
jelezzétek a Sportland üzletben Sallai Zolinak.
MINDENKIRE SZÁMÍTUNK!
mérkőzés: Tura – Pécel 1 – 1 Gól: Sallai G. (Büntetőkkel 3-1) A
torna végeredménye: 1.Vác VLSE, 2. Nagykáta SE, 3. Halásztelek FC, 4. Sülysáp GYFSE, 5. Szent Pál Akadémia 6. Szolnoki
MÁV, 7. Tura VSK, 8.Pécel SSE. A tornán részt vettek névsora: Szilágyi Szabolcs, Sallai Gergely, Vidák József, Horváth
Péter, Zadravecz Tamás, Petióky István, Farkas Dávid,
Bilisánczki Márk, Szél Viktor, Sára Péter, Vágány Benedek.
Csapatunkból Sallai Gergely és Szilágyi Szabolcs teljesítménye
emelhető ki.
2005 - Csoport mérkőzéseink: Tura - Mészöly FS 0 – 8, Tura –
Dunakeszi 0 – 1, Helyosztó mérkőzés: Tura – Sülysáp 1 – 2 Gól:
Ancsa B. A torna végeredménye: 1.Mészöly FS, 2. Halásztelek
FC, 3. Dunakeszi, 4. Dunakanyar Régió UFC, 5. Sülysáp
GYFSE, 6. Tura VSK
Csapattagok: Szabó Mátyás, Ancsa Botond, Győri Dominik,
Barabás Máté, Széles Szeverin, Palánki Szűcs Donát.
Kiemelkedően játszott Ancsa Botond, de a többiek helytállása
is dicsérendő.
BOZSIK TORNA
Az ősz folyamán nem rendeztünk Turán Bozsik Tornát
egyik korosztálynak sem. A tavasz folyamán egyszeregyszer mindkét korosztály csapatait vendégül látjuk. Az U11-es
csapatokat mindjárt az első fordulóban fogadtuk. Míg U13-as
csapatunk Hévízgyörkön szerepelt ezen a napon.
U11 2015.03.21. – Tura
A 14 csapat erősorrend alapján összeállított 3 csoportban
mérkőzött párhuzamosan 3 pályán. Mi 2 győzelemmel (Veresegyház 5-0, Gólok: Kis K. 3, Sára P., Győri D. Erdőkertes 30 Gólok: Sára P. 2, Kis K.) és 2 vereséggel (Tökmag FS 3-4,
Gólok: Sára P., Kis K., Győri D. FŐNIX ISE 0-1) nyitottuk a
tavaszi sorozatot. Csapatunkban ezen a napon Szabó Mátyás,
Barabás Máté, Szilágyi Ákos, Barsi Mihály, Ancsa Botond, Kis
Kornél, Sára Péter, Palánki Szűcs Donát, Széles Szeverin sze-

U11 - 2015.03.21. Bozsik torna
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Jótékonysági

Bál!
2015. május 9-én
18 órától
kerül megrendezésre a Demény étteremben
a hagyományos, szülői szervezésű

Jótékonysági Bál
a TURAI GYEREKFOCIÉRT,
amelyre szeretettel meghívunk minden segíteni tudó
és szándékozó sportbarátot, sportolót,
valamint a focista gyerekek hozzátartozóit.

Belépő és pártoló jegyek április 15-től elővételben válthatók a
SPORTLAND üzletben és a szervező anyukáknál.
Belépő vacsorával 4.000 Ft, pártolójegy 1.000 Ft.
A tombolasorsoláshoz köszönettel vesszük a tárgyi felajánlásokat
is. A bálon az élő zenét Csoresz és zenekara szolgáltatja.
repelt. A csapat legjobbja címet Kis Kornél érdemelte ki.
Kiemelkedően játszott még Sára Péter, Szilágyi Ákos.
U13 2015.03.21. – Hévízgyörk
Ebben a korosztályban a 10 csapatot két ötös csoportba sorolták. Így négy mérkőzést játszottunk. 2 győzelem (Tökmag FS 31, Gólok: Szilágyi B. 2, Gólya B. és Hévízgyörk 1-2, Gólok: Varjú
B. 2), 1 döntetlen (Erdőkertes 2-2, Gólok: Zadravecz T., Sallai
G.) 1 vereség (FŐNIX ISE 0-1) a napi mérleg. Csapattagok:
Szilágyi Szabolcs, Varjú Balázs, Tóth M. Tamás, Gólya Balázs,
Oszoli Dominik, Penderik Erik, Baranyi László, Zadravecz
Tamás, Horváth Péter, Szilágyi Bence, Petióky István, Farkas
Dávid. Kiemelkedően játszott Sallai Gergely.

U14
Bajnoki mérkőzés: 2015.03.28.
Tura – Hévízgyörk 7-3 (6-0). Kezdőként (Szilágyi Szabolcs, Baranyi László, Csányi Gábor, Oszoli Dominik, Rajzinger
Ákos, Tóth M. Tamás, Gólya Balázs, Kakucska Kevin, Sára
Dávid).
Pályára lépő csapatunk azonnal magához ragadta a kezdeményezést és hamar (2.perc) megszereztük a vezetést Sára Dávid
révén, amelyet szép sorban elosztva még öt (5. p. Kakucska K.,
10. p. Gólya B., 13. p. Rajzinger Á., 27. p. Kakucska K., 30. p. Kiszely T.,) követett a szinte tökéletesnek mondható első félidőben. Sajnos a játékmegszakítás, vagyis a félidők közötti szünet
nem tett jót a csapatunknak. Jelentősen megtört a játék lendülete, körülményesek és könnyelműek lettünk, így ellenfelünk 3
gólt elérve valamelyest felzárkózott, mert mi már csak 1 gólt
(70. p. Rajzinger Á.) szereztünk. Akik nem kezdtek (Kiszely Tibor, Varjú Balázs, Vidák József, Penderik Erik), azok is mindkét
félidőben játéklehetőséget kaptak. Jók: Sára Dávid, Kakucska
Kevin, Rajzinger Ákos. Nem rossz az eredmény csak kár a második félidőért.

Korosztályos csapatainkba

felvételt hirdetünk
2000 - 2005 között született
szorgalmas, kitartó fiúk részére.
JELENTKEZÉSEKET VÁRJUK:
személyesen edzésnapokon (hétfő-sze.-csüt.)
Előzetes érdeklődés: 06 70 311 2289

SPORT - LABDARÚGÁS - PEST MEGYEI I. o.

2015/03

Turai Hírlap

Pest megyei I.o. felnőtt
16. forduló - TURA VSK - DABAS-GYÓN FC 2-4 (2-3)
Maglód, V.: Tamási (Kányási, Berendi)
TURA VSK: Edelényi - Szabó Á., Sukaj (Tóth Ambrus, 84.), Ladányi, Pinkóczi, Pap, Less T., Tóth T., Thoma, Tóth Attila (Kurilla,
68.), Less K. Edző: Sukaj Zsolt. Gól: Less K. (28., 33.)
Hát ez nem jól indult. Kétgólos vereséggel kezdtünk a DabasGyón ellenében, így sajnos az üldözők is vérszemet kaptak,
lecsúsztunk a dobogóról.
17. forduló - TÁPIÓSZECSŐ FC - TURA VSK 0-0
Kóka, V.: Kovács E. (Obertik, Sinkovitz)
TURA VSK: Hesz - Szabó Á., Pozder, Ladányi, Pinkóczi, Pap
(Kurilla, 46.), Less T., Thoma, Tóth Attila, Less K., Halmos. Edző:
Sukaj Zsolt.
Miután a tápiószecsői pálya felújítás alatt áll, így a kókai pályán
került sor a mérkőzésre. A pálya nagyon rossz minőségű, hepehupás volt. Folyamatos játék, labdavezetés szinte kivitelezhetetlen volt rajta. Bő húsz percbe tellett, mire a csapatok valamelyest tudtak alkalmazkodni a talajhoz. Mindkét oldalon adódtak lehetőségek, de nekünk jóval több, a mérkőzésen adódott 4-5
ziccerből - a többi helyzetről nem beszélve - illett volna legalább
egyet kihasználni.
18. forduló - Tura VSK - Pilisszentiván SE 5-0 (2-0)
Tura, V.: Németh K. (Molnár L., Kovács I. G.)
Tura VSK: Hesz Gy. - Szabó Á., Sukaj, Ladányi (Tóth Ambrus,
70.), Pinkóczi, Kurilla (Takács, 57.), Less T., Thoma (Oláh D.,
75.), Tóth Attila (Szilágyi, 80.), Tóth T., Halmos. Játékos-edző:
Sukaj Zsolt. Gólszerzők: Tóth T. (40., 81.), Less T. (42., 62., 75.)
Az első tavaszi sikerünk gól-záporosra sikerült. Less Tamás
klasszikus mesterhármast rúgott, Tóth Tamás pedig két góljával
foglalta keretbe a mérkőzést.
19. forduló - Viadukt SE-Biatorbágy - Tura VSK 2-2 (1-1)
Biatorbágy, V.: Pal Adrian Loan (Kara, Pásztor)
Tura VSK: Edelényi - Szabó Á., Pozder, Ladányi, Pinkóczi, Halmos, Less T., Thoma, Tóth Attila (Kurilla, 86.), Tóth T., Less K.
Játékos-edző: Sukaj Zsolt. Gól: Tóth T. (16.), Ladányi (62.)
Nem sikerült visszakapaszkodnunk a dobogóra. Egy nehéz talajú pályán, érdekes játékvezetői felfogással játszottuk a mérkőzést Biatorbágyon. Negyedóra után a hazaiak szereztek vezetést fejesből, amit nem egészen öt minutum alatt Tóth T. - szintén
fejjel - egalizált. Fordulás után Ladányi révén megszereztük a
vezetést, ami ki is tartott a hajráig. Ott azonban emberhátrányba kerültünk és a lefújás előtt egyenlített az ellenfél.
20. forduló - Tura VSK - Hévízgyörki SC 3-1 (1-0)
Tura, V.: Péli (Ferenczi, Szigecsán)
Tura VSK: Hesz Gy. - Szabó Á., Pozder, Ladányi, Takács A., Oláh
D. (Pászti, 84.), Less T., Tóth T., Kurilla, Tóth Attila (Szilágyi, 81.),
Less K. Játékos-edző: Sukaj Zsolt. Gól: Tóth Attila (33.), Kurilla
(47.), Less K. (78.)
Betegségektől és megtizedelt csapatunk viszonylag simán hozta
a kötelezőt és otthon tartottuk a három bajnoki pontot.
21. forduló - Gödöllői SK - Tura VSK 0-0
Gödöllő, V.: Peitli (Gyikó, Vargha)
Gödöllői SK: Rónaszéki - Nagy B., Smeló, Hevesi, Kaiser
(Oszvári, 66.), Varga, Józsa, Nagy T., Koziorowski (Nagy R., 60.),
Milkó, Fülöp (Farkas P., 72.) Edző: Nagy Dániel.
Tura VSK: Hesz Gy. - Szabó Á., Pozder, Ladányi, Takács A.,
Pinkóczi, Sukaj, Tóth T., Halmos (Thoma, 57.), Tóth Attila, Less
K. Játékos-edző: Sukaj Zsolt.
Több sebből vérző és felforgatott csapatunkkal gól nélküli
döntetlent értünk el Gödöllőn, így ismét kicsit távolabb került a
dobogó.

Hazai pályán rendezett mérkőzések
a közeljövőben:
04.26 16:30 Tura VSK- Pilisi LK
05.10 16:30 Tura VSK- Üllő SE
05.17 17:00 Tura VSK- Nagykőrösi FC
Hírek és fotók: U11 - 14: Tóth M. Imre
U9 és felnőtt foci forrás: turafoci.gportal.hu
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AKTUÁLIS

VI. CRITICAL MASS TURÁN
A FÖLD
LAPZÁRTA

NAPJA alkalmából

A Hevesy György Általános Iskola,
a Szép Turáért Egyesület és a Turai Tekergők

2015. április 22-én (szerdán)
17 órától
Tura város körbe kerékpározására
hívja a lakosságot 10-99 éves korig.
A cél, hogy a mindennapos kerékpározás fontosságára hívjuk
fel a figyelmet. A kerékpáros közlekedés célja a városközpontot érő forgalomterhelés csökkentése. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral
is el lehet jutni a város egyik végéből a másikba, a kerékpározás nem
környezetszennyező és sportolási lehetőség is egyben.
Aki csatlakozni szeretne a felvonuláshoz, készítse elő
üzemképes állapotba a kerékpárját és szerezzen be láthatósági
mellényt.
Gyülekező: 16:45-tól a vasútállomás parkolójában
Indulás:
17:00
Szent István út - Tabán út - Elnök út - VácszentÚtvonal:
lászlói út - Aradi út - Zsámboki út - Arany J. út Iskola út - Vörösmarty út - Kossuth L. út - Piactér
Itt rövid pihenő és a kerékpárok magasba emelése. Azon résztvevők között, akik végigkerékpározzák az egész távot, kerékpárkiegészítők kerülnek kisorsolásra. Az útvonal bármelyik részén lehet
csatlakozni kerékpárral! Mindenki saját felelősségére vesz részt a rendezvényen! 10 éven aluli gyermekek csak szüleik kíséretében vehetnek
részt! Az utakon a biztonságos haladást a Rendőrség és a Polgárőrség
biztosítja.

Fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánkat,
Szabó Józsefné született Szilágyi Máriát
életének 81. esztendejében – több mint egy évnyi szenvedés után –
magához szólította a Mennyei Atya.
Családjaink nevében őszinte köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik osztoztak fájdalmunkban, gyászunkban.
Hálás szívvel köszönjük a sok-sok segítséget és szeretetet azoknak,
akik a temetési szertartásban közreműködtek, s gondoskodtak a
közéletben és a néphagyományőrzésben aktív, a Kék Szivárvány
Népdalkörben és az Őszirózsa Nyugdíjasklubban évtizedekig daloló
édesanyánk méltó búcsúztatásáról.
lánya, Marika és fia, Józsi

Újra nyitom
textil
kuckómat!
Ha elégedett voltál munkáimmal, ismét sok szeretettel várlak
lakásomban kialakított műhelyben!

Szolgáltatásaim:
Felújítások • Átalakítások
Új ruhakészítés • Igényeid szerint
Kreativitásommal mindent igyekszem megvalósítani!

Pásztorné Dolányi Erzsi • 06-20-991-6975 • Temető u. 19.

TALÁLKOZZUNK ÁPRILIS 22-ÉN!
Jenei Csabáné

Kis Gábor

a Szép Turáért Egyesület elnöke,
a Hevesy György Általános Iskola tanára
a Zöldszives Környezetvédelmi
Szakkör vezetője

a Szép Turáért Egyesület tagja,
a Hevesy György Általános Iskola tanára
a Turai Tekergők túraszakkör vezetője

Nem tartjuk fel a forgalmat - MI VAGYUNK a forgalom!

www.hatalyakoptika.hu

INGYENES
LÁTÁSVIZSGÁLAT
MINDEN SZERDÁN
9-11 ÓRÁIG
- Szürkehályog szűrés
- Kontaktlencse árusítás
- Egészségpénztári kártyák elfogadása
- Erzsébet utalvány beváltás
- Állandó akciók valódi kedvezmények kortól függetlenül
- Komplett szemüveg már 9990

Ft-tól

- Óriási keretválaszték kedvező árakon
ELÉRHETŐSÉGÜNK:
2194 Tura Bartók tér
Tel: 0670-360-43-85
E-mail: hatalyakoptika@gmail.com

NYITVA TARTÁS:
H: Zárva
K, Sz, CS, P: 8-17-ig
Szo.: 8-12-ig
Ebédidő: 12-13-ig

Váltsa ki nálunk forintosított deviza hitelét, keresse a kedvezményes

Takarék Kiváltó Hitelt
a Turai Takarékszövetkezetnél!

2015/03

24

TÖRD A FEJED!
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VÍZSZINTES 1. Ottlik Géza regény: Iskola … 9. 250 éve, 1765. április
15-én halt meg Mihail Vasziljevics Lomonoszov orosz
természettudós. Egyik tudományága. 10. Idős ember beceneve. 11.
Valamely helyre dönt. 13. San …, olasz város a Ligur-tenger partján
kaszinókkal, filmfesztivállal. 15. Szilícium kétirányú kap-csoló ang. röv.
(SBS). 17. Hazánk felségjele autókon. 18. Olasz autójel. 19. 100 éve,
1915. április 20-án született Szeleczky Zita színésznő (+1999).
Filmje a török időkből (1940). 21. Részben nézne (!) 22. Mezőföldi
település Festetics-kastéllyal (Pollák Mihály). 23. Néma Nóra (!) 25.
Furcsán becézett Mária. 26. Vésve ír. 27. Hap-tákban van (!) 28. Előd.
29. Áram igéje. 30. Téli csapadék. 31. Egyik évszakhoz köthető.
33.Kötőszó. 34. Személyes névmás. 35. Lomonoszov másik
tudományága. 37. –re rag párja.
FÜGGŐLEGES 1. Rövid, bölcs, szellemes mondás. 2. 100 éve, 1915.
április 1-én született Cseres Tibor (+1993) Kossuth-díjas író.
1964-ben írt regénye a háború alatt Újvidéken játszódik. 3. Két
névelő. 4. Operett-színésznő (Mária, 1939-) 5. Ze-neszerző, énekes
(Kovács, 1968-) 6. Tömörített fájlnév. 7. Leg-hosszabb orosz folyó. Az
Északi Jeges-tengerbe torkollik. 8. Meg-fázás következménye.12.
Könyvek vonalkód jele, hazánkban 1974 óta. 14. Képzőművészeti
alkotások ismerője. 16. Sötét színű külön-leges marhabőr. 20. 525 éve,
1490. április 20-án itt halt meg Hunyadi Mátyás. 24. Gyakori illatos
virág. 26. Van ideje. 28. Ős-majom része (!) 30. Forróság. 32. Duplán
édesség. 36. Szolmizációs hang.

Beküldendő a V9, V19, F2, és F20 sorok megfejtése.
A megfejtéseket postai úton a szerkesztőség címére, vagy a Művelődési Ház postaládájába várjuk április 24-ig.
Márciusi rejtvényünk helyes megfejtése: V8. Ballagi, V17. Leonov, F5.
Ladányi, F8.Bulgakov.

A szerencsés nyertes: Nyitrai Menyhértné (2194 Tura, Szent
István út 73.) Gratulálunk! Nyereménye a Super 100 market
(turai 100 forintos bolt) 2500 Ft értékű vásárlási utalványa,
melyet az értesítést követően személyesen vehet át a Bartók
Béla Művelődési Házban.

APRÓHIRDETÉS
PEDIKŰR, GYÓGYPEDIKŰR 15 éves tapasztalattal.
Lakkozás, géllakkozás, masszírozás. Ár megegyezés
szerint. Tel: 06 70 55 00 911
Építőipari kivitelező cég keres ÁCS és ASZTALOS
szakmunkásokat, valamint e szakmákban jártassággal
rendelkező munkavállalókat fiatalos csapatába
azonnali kezdéssel. Jelentkezni lehet telefonon:
70/453-6469.
MUNKARUHÁK, MEZEK, PÓLÓK FELIRATOZÁSA
TURÁN bevezető áron, rövid határidővel! Egyedi elképzelések, ajándékötletek megvalósítása!
Bővebb információ: 06 30 513 8181

LAPZÁRTA: ÁPRILIS 27.
KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: MÁJUS MÁSODIK HETÉBEN
A megjelenés napja a lap internetes változatának felkerülése
a www.tura.hu honlapra.
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