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Turai "álomjáték" az õszi szezon záró fordulójában

Egy hetes a tizennégy hetes pihenõ elõtt

Közmeghallgatás

Sok témakör, sok kérdés

értékesítések miatt – elma-
radás tapasztalható. A mûkö-
dési kiadások teljesítése ösz-
szességében idõarányosan
történt, a Polgármesteri Hiva-
tal közvetlen gazdálkodásánál
történt némi elõirányzat-túl-
lépés. A fejlesztési célú hitel
törlesztése idõarányosan tör-

Az õszi szezont csoport-
elsõként záró NBIII-as
turai labdarúgó csapat

az ut olsó fordulóban ha-
zai pályán hét gólt rú-
gott Magyargéc csapatá-
nak. Az igazi örömjáté-
kot hozó mérkõzés ösz-
szefoglalóját és a gár da

õszi meccseinek stati sz-
tikáját lapunk 19. olda-
lán olvashatják. Rácz Zoltán felvétele

tént, az idén felvett 140milliós
munkabérhitelt teljes egészé-
ben visszafizeti a város.

Ezután Tura 2005. évi költ-
ségvetési koncepciójának
megvitatása következett; errõl
külön cikkben olvashatnak.

(folytatás a2.oldalon)

Szinte napra pontosan egy évvel a tavalyi, öt órás köz-
meghallgatás után ismét érdeklõdõ polgárokkal telt meg
a Bartók Béla Mûvelõdési Ház színházterme. A rendez-
vény ezúttal „csupán” négy órán át tartott, ám a képvi-
selõ-testület tagjai ez idõ alatt a tavalyinál is több kér-
dést válaszoltak meg. A mûsorvezetõ szerepét felvállaló
Tóth István polgármester témakörönként rövid beveze-
tõt mondott, a közmeghallgatás kérdezz-felelek szakasza-
it pedig hatékonyan irányította.

(folytatás a4. oldalon)

November 10-én soron kí-
vüli, november 30-án soros
ülését tartotta Tura Város
Képvselõ-testülete. A napi-
rendi pontok többsége a
város idei és jövõre várható
gazdaságihelyzetérõl szólt.
A képviselõ-testület elfogad-

ta a városunk 2004. évi költ-
ségvetésének I-III. negyedévi
teljesítésérõl szóló beszámolót.

könyvvizs-
gáló a tájékoztatót részletes-
nek ítélte meg. A bevételi tel-
jesítés meghaladja az idõará-
nyost, ezen belül a mûködési
bevételeknél az év végéig túl-
teljesítés várható, ami

a gazdálko-
dás egyensúlyára és az ön-
kormányzat fizetési helyzeté-
re. A felhalmozási bevételek-
nél – elsõsorban az ingatlan-

Dr. Schmidt Géza

remélhe-
tõen kedvezõen hat

ElnyertPHARE-
pályázatok

aturai iskolában

2003 októberében isko-
lánk Seszták Sándor akko-
ri igazgató, Tóth A. István-
né gazdasági vezetõ, vala-
mint Hartyányi Mária ok-
tatási és pályázati szakértõ
több hetes felkészülési,
szervezési és operatív mun-
kája nyomán – melyben a
turai nevelõtestület lelkes
partner volt – PHARE-pá-
lyázatot nyújtott be.

A pályázat közvetlen lebo-
nyolítója az Európai Szociá-
lis Alap és az Oktatási Mi-
nisztérium, célja pedig a „21.
század iskolájának” infor-
matikai megalapozása volt.
A pályázat három részbõl

állt, melyek szervesen illesz-
kedtek, épültekegymásra.

(folytatás a 7. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)

November 10-i, soron kí-
vüli ülésén a képviselõ-tes-
tület határozatot hozott ar-
ról, hogy – elõzõ ülésén
hozott döntését

– a hitelkeretének 15
milliós megemelése helyett

.
November 30-án hozott ha-
tározatában a grémium az
önkormányzat 50 millió Ft
összegû bankszámlahitel
szerzõdésének, valamint 16
millió Ft összegû rullírozó
hitel szerzõdésének

kérte – válto-
zatlan feltételek mellett – a
Raiffeisen Bank Rt-tõl.
Az idevágó törvény válto-

zása miatt módosítani kel-
lett néhány helyi rendeletet.
A helyi iparûzési adóról szó-
ló rendelet csupán megfo-
galmazásában változott, míg
a telekadóról szóló rendelet-
ben egy tétel nõtt. Válto-
zatlanul hatezer m -ig adó-
mentes a beépítetlen belte-
rületi földrészlet. A hatezer
m feletti területrészekre
fizetendõ adó mértéke a lap
alján olvasható (vastagon
szedve a változás).

megváltoz-
tatva

20 milliós, egy éven belüli le-
járatú kölcsönt vesz fel

meg-
hosszabbítását

2

2

Attila
a szociális gondoskodás

megtartása miatt

Tóth István

Pálinkás Ildikó

Kálna
Tibor

egy-
hangúlag támogatta

pedig úgy fogalma-
zott:

van szük-
ség az épület önkormány-
zati tulajdonban tartására.

polgármester vi-
szont arra világított rá: a ré-
gi parasztház állagmegóvása
sok pénzbe kerülne, az em-
lített raktározási feladatok
pedig megoldhatók a
VÜCS-nél.
Költségtakarékossági elõ-

terjesztésének részeként a
Pénzügyi Bizottság 2005-re
a Turai Hírlap idei önkor-
mányzati támogatásának
megfelezését – esetleg a lap
megszüntetését – javasolta.

és Békési
István a lap megmaradása
mellett foglalt állást,

pedig kiemelte: elõzõ
heti ülésén a KOS Bizottság
szakmai szempontból

a Turai
Hírlap jövõ évben is válto-
zatlan formában történõ
megjelentetését. A felelõs
szerkesztõvel történt egyez-
tetés után a képviselõk egy-
hangúlag megszavazták,
hogy lapunk jövõre 11 alka-
lommal, változatlanul 190
ezer Ft+ÁFA/lapszám ön-
kormányzati támogatással je-
lenjen meg.
Az önkormányzat támo-

gatja a Galgamenti Szövet-
kezet Régi Vásártér 6. szám
alatti ingatlanának telekha-
tár-rendezését. Korábban a
szövetkezet térítésmentesen
adta át a városnak az ivó-
vízkutak körüli védõterüle-
teket, az alsóréti majornál
épülõ elkerülõ út is díjta-
lanul kerül az önkormány-
zat tulajdonába. A felméré-
sek során kiderült, hogy az

önkormányzat a hulladékle-
rakónál 7027 m -nyi szövet-
kezeti területet is használ,
emiatt a képviselõk egyhan-
gúlag megszavazták 6.086 m
csereterület átadását a szö-
vetkezetnek.
A testület támogatja a gö-

döllõi székhelyû Galga-Ud-
varház Kft. bérleti jogi ké-
relmét, amely a Régi Vásár-
tér 14. szám alatt található
magtár és a fõút közötti, kb.
500 m -es területre vonatko-
zik. A bérlõ parkolót kíván
létesíteni az említett terüle-
ten, melynek pontos mére-
tét földmérõ bevonásával
határozzák meg.
A soron kívüli testületi ülés

után november 30-án ismét
napirendre került a Szent
István u. 82. szám alatti ingat-
lan (a volt bölcsõde) eladása.
A változás mindössze annyi,
hogy a 15 millió Ft vételáron
értékesített ingatlant végül a
közös vételi szándékot beje-
lentõk egyike,
vásároltameg.
A jelenlegi könyvvizsgálói

szerzõdés lejártával a képvi-
selõ-testület új pályázatot ír
ki a feladat jövõ évi ellátá-

2

2

2

Palya Tamás

sára. A pályázat benyújtási
határideje a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést
követõ 15. nap. Január else-
jén a Városi Könyvtár veze-
tõjének megbízása is lejár,
így az álláshely betöltésére
ugyancsak pályázatot írnak
ki. A testület felkérte

jegyzõt arra,
hogy a Városháza informati-
kai rendszerének üzemelte-
tésére és a város honlap-
jának frissítésére gazdasá-
gosabb,

megoldást
keressen. A folyamatban
lévõ perek várható befeje-
zéséig, június 30-ig meg-
hosszabbítják a

ügyvéddel kö-
tött szerzõdést; ez idõ alatt a
jegyzõnek el kell készítenie
az ügyvédi szerzõdés felül-
vizsgálatát.
A Galga utcai lakók kéré-

sére az önkormányzat a jö-
võ évi költségvetés terhére
270 Ft/m , összesen 288 ezer
563 Ft értékben kötelezett-
séget vállalt

kivitelezésére.

Dolá-
nyi Róbertné

egyszerre mindkét
feladatot ellátó

dr. Klaus-
mann Kornél

a mart aszfalt
bitumenes emulziós itatásá-
nak

2

H. Sz.

6.000 – 8.000 m : 2Ft/m
8.001 – 10.000 m : 4.000 Ft és a 8.000 m feletti részre 10 Ft/m
10.001 – 15.000 m: 24.000 Ft és a 10.000 m -en felüli részre 40 Ft/m
15.001 – 20.000m : 224.000 Ft és a 15.000 m -en felüli részre
20.001m felett: 974.000 Ft és a 20.000m -en felüli részre 209 Ft/m .
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150Ft/m100 Ft/m helyett2 2

Két ellenszavazat és két
tartózkodás mellett a gré-
mium a Rákóczi u. 144.
szám alatti önkormányzati
ingatlan értékesítése mellett
döntött. , az
Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke egy-egy, pl.
tûzkár vagy természeti ka-
tasztrófa miatt fedél nélkül
maradó család elszállásolá-
sára vagy a karitatív szerve-
zetek adományainak ideigle-
nes tárolására javasolta az
ingatlan megtartását,

Békési István

Korsós

A Katona József
utcában is
befejezõdött
az útépítés

Takács Pál
felvétele

Lakossági kezdeményezésre

A telekadó
díjtételei
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Tura 2005. évi költségvetési koncepciója:

Rendõrségi hírek

Melyik ujjamat harapjam meg?

Helyszínelhagyásos baleset okozóit keresik

2004.DECEMBER

A fenti kérdés mindvégig
ott lebegett a képviselõ-tes-
tület tagjainak feje felett,
miközben megvitatták az
önkormányzat 2005. évi
költségvetési koncepcióját.
Bár az írásos anyagot a
hozzászólók alaposnak és
többségében jól átgondolt-
nak ítélték meg, a költség-
megtakarítást eredménye-
zõ javaslatok többségénél
további hatásvizsgálatokra
van szükség.
A koncepció elsõ része az

általános pénzügyi helyzetet
és lehetõségeket mutatja be.
Az önkormányzat gazdálko-
dási irányelvei között elsõren-
dû feladat a kötelezõ alapfela-
datok ellátása, az intézmé-
nyek zavartalan mûködtetése

Továbbra is törekedni
kell a bevételi források teljes
feltárására. A költségvetési év
közben felmerülõ újabb fela-
datok megoldására – a forrás
egyidejûmegjelölésével – csak
a képviselõ-testület határozata
alapján kerülhet sor. Kiemelt
feladat még a pályázati forrá-
sok kiaknázása, az önkor-
mányzati intézmények mûkö-
dési feltételeinek egységes
megteremtése, valamint az
önként vállalt feladatok, illetve
támogatások felülvizsgálata és
esetleges megszüntetése.

az eddigi színvonal megtartá-
sával, lehetõség szerinti emelé-
sével.

Az elsõ néhány javaslattal
kapcsolatban határozott véle-
ményt formált a képviselõ-tes-
tület. A jelenlévõk egyetértet-
tek ab-
ban, hogy a város hírnevét
öregbítõ – és az õszi szezont a
bajnokság élén záró – turai
focicsapat bázisául szolgáló
Turai Sportkör támogatását
nem célszerû csökkenteni. A
Polgárõrség 1,2 milliós támo-
gatásának megvonását sem a
képviselõk, sem

könyvvizsgáló nem tar-
totta ésszerûnek. Az amúgy is
alacsony,

képviselõi tisz-
teletdíjak megszüntetését – és

Nagy-Tóth Istvánnal

Dr. Schmidt
Géza

már-már költségtérí-
tésnek számító

ezzel összefüggésben a testü-
leti ülések számának csök-
kentését – egy ellenszavazat
és két tartózkodás mellett el-
vetették a városatyák. A ter-
vezett és soron kívüli testületi
ülések számának csökkenté-
sével kapcsolatban
hangsúlyozta: bár ez a törek-
vés az elõzõ önkormányzati
ciklusokban sem járt ered-
ménnyel, még átfogóbb,

lejjebb lehet
szorítani az ülések számát.

Kuti József

jól
kidolgozott elõterjesztésekkel,
valamint az információáram-
lás javításával

A koncepció többi, a költ-
ség-megtakarításra vonatkozó
javaslata további vizsgálatokat
igényel. A Városüzemeltetési
Csoport megszüntetése he-
lyett meg kell vizsgálni a cso-
port mûködésének ésszerûsí-
tési lehetõségeit. Ugyanez vo-
natkozik a részben vagy telje-
sen önállóan gazdálkodó in-
tézmények kiadásainak csök-
kentésére, ami az intézmény-
vezetõkkel történõ egyeztetés-
sel lehetséges. Az intézmé-
nyek takarítónõinek, valamint
(pl. a Vásártér esetében) a
nyugdíjas munkaerõ foglal-
koztatásának felülvizsgálata, a
szelektív hulladéklerakó tá-
mogatásának csökkentése és

az esetleges díjemelés, a Pol-
gármesteri Hivatal mûködésé-
nek további racionali-zálása
(telefon- és gépjármû-haszná-
lat, üzemanyagköltség stb.)
mellett a háziorvosok és a fog-
orvosok ingyenes helyiség-
használatának,valamint az or-
vosok ésaz önkormányzat kö-
zötti rezsiköltség-megosztás is

– mind-
ezeket a jövõ évi költségvetési
törvény megalkotása elõtt, ja-
nuár 31-ig el kell végezni.
Ha a koncepció valamennyi

költségcsökkentõ javaslatát ér-
vényesíteni lehetne,

így év közben

Azonban a ja-
vaslatok egy részével már az
elsõ körben nem értettek
egyet a képviselõk, a bevételi
oldalon pedig nincs lehetõség
jelentõsebb bevételnövelésre.
A képviselõknek és az önkor-
mányzat pénzügyi szakembe-
reinek nem kis erõfeszítésére
lesz szükség, hogy a város
mûködtetéséhez (és pl. a bér-
emelésekhez nyújtott állami
támogatás kiegészítéséhez)
megtalálják a forrást.

felülvizsgálatra szorul

a város
több mint 71 millió Ft-ot spó-
rolna meg, alig
lenne szükség mûködési célú
hitel felvételére.

H. Sz.

Hirdetmény
a közalkalmazotti
tanács választás

eredményérõl
A közalkalmazotti tanácsi

választással kapcsolatos
egyes kérdésekrõl szóló
175/1998. (X.30.) Kormány-
rendelet 13. § (1) bekezdés
a) pontjában és (2) bekez-
désében foglalt rendelkezé-
sek szerint és a Hevesy
György Általános Iskolában
2004. október 26-án tartott
közalkalmazotti tanács vá-
lasztás szavazatösszesítõ bi-
zottságának jelentése alap-
ján hirdetményi úton te-
szem közzé az oktatás fõ-
csoportban a helyi repre-
zentatív szakszervezetek
névsorát, illetve a helyi szin-
tû érdekegyeztetésben részt
vevõ szakszervezetek név-
sorát:

jegyzõ

Pedagógusok Szakszervezete

Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezete

DolányiRóbertné

Két olyan baleset is tör-
tént az elmúlt idõszakban
Turán, amikor az elkövetõ a
csattanás bekövetkezte után
jobbnak látta menekülõre
fogni a dolgot. Az egyik eset-
ben a vétkes gépkocsi veze-
tõje három parkoló gépko-
csinak ütközött, majd vil-
lámgyorsan elhagyta a hely-
színt. Az Ybl utcában is-
meretlen személy egy csalá-
di ház kerítését rongálta
meg a gépkocsijával, majd
ugyancsak sietve távozott.
Mindkét esetben a Gödöllõi
Rendõrkapitányság folytat
eljárást ismeretlen elkövetõ
ellen.

Ami a bûncselekményeket
illeti, szinte mindegyik típu-
sából akadt „mutatóba”: be-
surranásos tolvajlás, rablás,
gépkocsifeltörés stb. Az Aradi
Vértanúk útjának egyik csalá-
di házában otthon voltak a
lakók, da valószínûleg nem
számítottak arra, hogy ez sem
akadály az eltökélt elkövetõ
számára, aki besurranva sze-
mélyes iratokat és készpénzt
zsákmányolt. A hétvégi házas
övezetben ezúttal a Szajkó
utca egyik nyaralója volt a ki-
szemelt célpont. Ide rácsbe-
feszítésután juttottak be a tet-
tesek, akik mûszaki cikkeket
vittek magukkal. A Galgahé-

vízi úton az egyik ingatlan
udvaráról tûnt el több alumí-
niumlemez tábla és hullám-
pala.

Hatvan és Tura között a
kukorica betakarításával fog-
lalatoskodtak az egyik par-
cella birtokosai. Ezt használ-
ták ki ismeretlen személyek,
akik

betörve kiemel-
ték az ülésen felejtett irat-
tárcát.

A rendõrség mindenkit
kér, fokozottabban ügyel-

jen értékeire.

a dolgozók gépkocsijá-
nak ablakát

arra

R. Z.

http://www.pdfdesk.com


2004.DECEMBER

Közmeghallgatás

Az útépítések folytatása érdekében néhány lakó

TURAI HÍRLAP4

(folytatás az 1. oldalról)

A közmeghallgatás ezúttal
hagyományos

videofilm-összeállításával
kezdõdött, ami a város el-
múlt egy évének legfonto-
sabb eseményeit, eredmé-
nyeit, esetenként kudarcait
mutatta be. A film alapján
(is) elmondható: a jelentõs
költségvetési gondokkal
küzdõ, ennek ellenére mû-
ködõképességét megõrzõ
Turán 2004

Örvendetesen megnõtt a
település határain túlról is
vendégeket csalogató kultu-
rális és sportprogramok szá-
ma, melyek közül több már-
is hagyományosnak mond-
ható. A film egy-két nega-
tívumot is bemutatott:

látványa is jelzi,
hogy nem csupán a város
kasszája, hanem

( talán
nem mindenki járatos a film-
készítésben, ezért fontosnak
tartom hangsúlyozni, hogy
Benke István filmje – vélhe-
tõen szerény technikai háttér-
rel, épp ezért – nem kis ener-
gia-ráfordítással készült.

)

Elsõként a
Genorax kft. ügyvezetõ igaz-
gatója adott tájékoztatást a
kábeltelevíziós hálózat hely-
zetérõl. Az engedélyeztetési
eljárás elhúzódása miatt a
projekt késve indult, a cég
által kínált programcsoma-
gok jelenleg kb. kétszáz la-
kásban lennének foghatók
(ám eddig csak 16 lakásban
fizettek elõ rá). A következõ
ütemben, ha a villany-
oszlopok használatát lehetõ-
vé tevõ ÉMÁSZ-engedély
megérkezik, a Vasút-Újtelep

Benke István

a jelentõs la-
kossági hozzájárulással meg-
valósított útépítések éve volt.

a ha-
tárban lerakott illegális sze-
méthegyek

egyes lako-
sainak világszemlélete is gaz-
dagításra szorul.

A szerk. megjegyzése:

Talán
megérdemelt volna egy kicsiny-
ke tapsot…

Turóczi Tamás,

Kábeltévé

kábeltévé-hálózatát építik ki,
amit remélhetõen karácso-
nyig be is fejeznek. Lehe-
tõség szerint télen is folytat-
ják a munkát; mivel plusz öt
fok alatt a vezetékek merev-
vé válnak, ká-
beleket használnak. Jövõ
októberre szeretnék Tura
négyötöd részét lefedni a
hálózattal; a szélessávú in-
ternet várhatóan

elérhetõ lesz a be-
kötött háztartásokban, csak-
úgy, mint a felárért nézhetõ
HBO mozicsatorna. Az egy-
szeri bekötési díjat és a havi
elõfizetési díjat a tavaly jel-
zett összeg alá szorították:
elõbbi 19.800, utóbbi 2.277 Ft.

Idén letelt az önkormány-
zat tíz évre vállalt, a csator-
na-beruházásra vonatkozó
készfizetõ kezességvállalása,
így az inf-
rastruktúra-fejlesztésre elõ-
ször kiírt, húsz évre felvehe-
tõ hitel elnyerésére. Bár az
útépítés nem tartozik az ön-
kormányzatok kötelezõ fela-
datai közé, a város vezetése
természetesen támogatja a
turai utak szilárd burkolatú-
vá tételéért indult lakossági
kezdeményezéseket. Az út-
építések folytatásának fel-
gyorsításához
felvetette helyi lakossági
hozzájárulás bevezetését,
míg többen jelezték: az idén
leburkolt utcák majd mind-
egyikében élnek lakók, akik
– autójuk nem lévén –

a lakossági önrész
befizetésétõl. Volt, aki hang-
súlyozta, hogy a szilárd bur-
kolat elsõsorban nem az au-
tósok, hanem

míg
mások rávilágítottak:

a megyei
közútkezelõhöz tartozó Tán-
csics Mihály út, valamint a

elõmelegített

már feb-
ruárban

Tura is pályázhat

Volosz Gábor

elzár-
kóztak

a gyalogosok
kényelmét szolgálja,

az út-
építés növeli az utcában álló
ingatlan értékét.
Pásztor Sándor

Útépítés,
közlekedés

Rákóczi út árkainak eltûné-
sét, illetve virágágyásokká
történt átalakítását tette szó-
vá; mindez
hömpölygõ – egyúttal bale-
setveszélyt jelentõ – áradatot
eredményez az utakon.

képviselõ
köszönetét fejezte ki az út-
építésben érintett utcák la-
kóinak anyagi áldozatválla-
lásukért, valamint a Turai
Takarékszövetkezetnek,
mert hitellehetõséget terem-
tett a pénzszûkében lévõ,
ám az útfejlesztést támogat-
ni kívánó polgároknak.

jegyzõ el-
mondta: a városrendészi fe-
ladatokat ellátó köztisztvi-
selõ feladatai közé tartozik
az eldugaszolt árkok men-
tén álló ingatlanok tulajdo-
nosainak

Ha ezután sem tör-
ténik változás, a hivatal ha-
tósági eljárást indít.

az aszódi
forgalomkorlátozás miatt a
Turán is áthaladó kamion-
forgalom, valamint a szágul-
dozók sebességének draszti-
kus csökkentését szorgal-
mazta, pedig
joggal kérdezte:

alpolgármester
válaszában kiemelte: a PE-
MÁK a közeljövõben sebes-
ségkorlátozó táblákat helyez
el a város fõ közlekedési út-
jain, a Turán járõrözõ ren-
dõrök pedig már megbün-
tettek néhány, a hidak ter-
helési határára fittyet hányó
kamionost. Szó esett még a
mezõgazdasági jármûvek
sárfelhordásáról, hiszen pl.
nem minden traktoros tesz
eleget a KRESZ elõírásai-
nak, tudniillik a fõútra haj-
tás elõtt

a rá-
ragadt sártól, trágyától és az
ugyancsak csúszásveszélyt
jelentõ növényi rostoktól.

esõs idõben

Baranyi Károly

Dolányi Róbertné

írásbeli figyelmez-
tetése.

Benkó Sándor

Kajtor Péter
vajon egy

húsz tonnás kamion meddig
tud áthaladni a jóval keve-
sebb teherbírású hidakon?
Korsós Attila

le kell(ene) takarí-
tania a jármû kerekeit

Csatornázás,
talajterhelési díj

Városfejlesztés,
településszépítés

Aki a legutóbb meghosz-
szabbított kedvezményes
akció során sem csatlakoz-
tatta otthonát a szennyvíz-
hálózatra (a legutóbbi ada-
tok alapján
háztartásról van szó), a tör-
vény szerint 2005-ben a víz-
óráján mért fogyasztás alap-
ján köbméterenként 75 Ft
talajterhelési díjat köteles
fizetni – hangzott el a köz-
meghallgatáson. (

az azóta napvi-
lágot látott újabb jogszabály
szerint január elsejétõl ez az
összeg Turán ) Az
önkormányzat a tervek sze-
rint jövõre is lehetõséget
biztosít a kedvezményes
csatornára kötésre.

A közmeghallgatás részt-
vevõi egyebek közt javas-
latot tettek a vasútállomás
mellett P+R rendszerû par-
kolóhelyek kialakítására,
mert

Szóba került,
hogy a váróteremben egyre
több átutazó hajléktalan ta-
nyázik. Korsós Attila el-
mondta:

a hajléktalanokat, át-
irányítják õket a hatvani
vasútállomáson kialakított
átmeneti szállóra.

egyebek közt javas-
latot tett a piac kiköltözteté-
sére a nagybani piac terüle-
tére, emellett a városköz-
pont fejlesztését szorgalmaz-
ta. polgármester
elmondta: a Pest Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapít-
vány egy pályázat keretében
dolgozik a turai városköz-
pont hasznosítási tervén. A
városnak nem kis fejtörést
okoz aNeszûr tulajdonviszo-
nyainak rendezése, ami re-
mélhetõen néhány éven be-
lül megoldódik.

több mint ezer

A szerk.
megjegyzése:

36 Ft/m .

ismét nõ a vasúton
utazók száma.

nem hagyják ma-
gukra

Darnyik
Árpád

Tóth István

3
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Darnyik Arpád a fedett
buszvárókat is hiányolta,
amelyek finanszírozására
azt javasolta:

Baranyi Károly erre re-
agálva elmondta: amellett,
hogy többségük táborozta-
tási célra felajánlotta egy-
havi tiszteletdíját (bruttó 30
ezer, a bizottsági elnököké
60 ezer Ft), ezek a jelképes
összegek épphogy fedezik a
képviselõk telefon-, benzin-
és egyéb költségeit.

képviselõ, a Szép
Turáért Egyesület elnöke
szerint kb. 700 ezer Ft-ért
lenne lehetõségük egy-egy
fedett buszváró kialakításá-
ra; ezt az összeget a rajtuk
lévõ hirdetési felület bérbe
adásával illetve szórólapok
tárolására alkalmas ún.

elhelyezésével próbálják
csökkenteni.

Benke István filmjének
megdöbbentõ képsorai to-
vábbi lakossági észrevétele-
ket, illetve javaslatokat ered-
ményeztek. Volosz Gábor a
szemétszállítási díj

javasolta a termelt
hulladék mennyisége, illetve
a lakók szociális helyzete
alapján. a Vá-
rosüzemeltetési Csoport ve-
zetõje elmondta: ha valaki
hétvégén rátelefonál, szíve-
sen kinyitja az illetõnek a
szeméttelep kapuját, mégis
többször elõfordult, hogy is-
meretlen személyek a be-
zárt kapu elé öntötték a sit-
tet, hulladékot. A várost
övezõ réteken és erdõkben
folyamatosan szaporodó
szeméthegyek elõidézõinek
tettenérésére és szigorú
megbüntetésére Kajtor
Péter szemétkommandó fel-
állítását javasolta.
Azért egy-két pozitívum is

elhangzott szemét-ügyben.
Tavaly a Szelektív Kft. mû-
ködési területén fekvõ négy

a képviselõk
mondjanak le tiszteletdíjuk-
ról.

Jenei
Csabáné

info-
box

differen-
ciálását

Boda Sándor,

Szemét-ügyek

településen tíz százalékkal
nõtt a szállított szemét
mennyisége. A lakosság fo-
lyamatosan javuló

köszönhetõen a szét-
válogatott hulladék aránya is
nõtt, s mint azt

a kft. ügyvezetõ igaz-
gatója hangsúlyozta:

A közeljövõben több ön-
kormányzati ciklus képvise-
lõ-testületi munkájának gyü-
mölcse érik be: a melegvíz-
hasznosítással kapcsolatban
a napokban megkezdõdnek
a befektetõi tárgyalások, és

A
Vásártér környékén tapasz-
talható zajártalom kapcsán
az ott lakók nevében

hangsúlyozta:

de az illetéktelen motorosok
éjszakánként is bõgetik jár-
mûvüket, ezért kérte, hogy
mielõbb tegyék zárhatóvá a
Vásárteret, a testületi hatá-
rozatban rögzített edzési
idõpontokat pedig tartassák
be az érintett turai spor-
tolókkal. Korsós Attila jelez-
te: a terület zárhatóvá tétele
folyamatban van, emellett
tervbe vették a Vásártér zaj-
fogó falakkal történõ körbe-
határolását, amihez számí-
tanak a turai vállalkozók tá-
mogatására.
Bár a munkatársak is sze-

retnék,
a Polgármesteri Hivatal ügy-
félhívó rendszerének kiépí-
tésére, amely a nemrégiben
kért árajánlatok alapján 1,6
millió Ft-ba kerülne. Egy
felszólaló a Galga Coop ma-
gas élelmiszer-árait kifogá-
solva elmondta: sokan látná-
nak szívesen Turán Plus,
Profi vagy Penny Market
áruházat.

hozzáállá-
sának

Benke Sán-
dor,

nincs
még egy ilyen jól mûködõ
telep az országban.

várhatóan már tavasszal ki-
választhatják a befektetõt.

Hor-
váth Zoltánné
nem a turai motorsport meg-
szüntetését szeretnék elérni,

egyelõre nincs keret

Nagy-Tóth István

Amirõl
szó esett még…

képviselõ válaszában el-
mondta: az említett áruház-
láncok üzletpolitikájának is-
meretében sajnos erre

hiszen õk több tízezer
fõt számláló körzetekben
gondolkodnak, Aszódon
vagy Hatvanban pedig már

nincs
esély,

van boltjuk. Végezetül ismét
egy slágertéma következett:
néhányan a Tüzér utcai ille-
gális fém- és fatelep üzemel-
tetõi elleni hathatósabb ha-
tósági fellépést sürgették.

-hiszi-

A Turai Sportcsarnokért
Közalapítvány tájékoztatója

A Turai Sportcsarnokért Közalapítvány kuratóriuma
2003. május 5-én tartott ülésén – a város iskoláinak szem-
revételezése után – döntött az anyagi segítségnyújtás mel-
lett. A Közalapítvány számláján levõ összeg felhasználása
csak az Alapító Okirat módosítása után vált lehetségessé.
Az okirat módosításában – az alapvetõ cél mellett – bõ-
vebbé és szélesebb körûvé vált a tanulók sportolási lehetõ-
ségeinek támogatása.
Az alapító okirat módosítása 2003. május 14-én, ügyvádi

közremûködéssel történt. A 2003. évben az alapítvány
számlájára érkezett személyi jövedelemadó 1 százaléka-
ként felajánlott összeg 513.812,- Ft volt.

a bankszámlán 966.891,- Ft
Optima értékpapírban 900.000,- Ft
házipénztárban 37.671,- Ft
összesen 1.904.562,- Ft összeg volt.

hozambevétel 194.035,- Ft
bankkamat 4.052,- Ft
2002. évi szja bevétel 513.812,- Ft
összesen: 2.616.461,- Ft

aszfaltozás (Tabán úti iskola): l.566.000,- Ft
kosárlabda szett: 63.100,- Ft
kézilabdakapuk 287.500,- Ft
4m magas drótháló javítás, felrakása a Hevesy György
Általános Iskola udvarán 25.000,- Ft
ügyvédi díj 10.000,- Ft
anyagköltség 4.188,- Ft
egyéb költség 67.019,- Ft
bankköltség 19.860,- Ft
összesen: 2.042.667,- Ft

Abevétel és kiadás egyenlege 573.794,- Ft 2003. december
31-én, mely összegbõl 573.642,- Ft a bankszámlán és 152,-
Ft a házipénztárban található.
Ezúton ís köszönjük a Közalapítványnak nyújtott szíves

támogatást!

2194 Tura, Petõfi tér 1.

Közalapítványunknak 30.000,- Ft induló tõkébõl, valamint
a személyi jövedelemadóbevételbõl 2003. január1-jén

A 2003. évben a Közalapítványunk bevétele a követke-
zõk szerint alakult:

A 2003. évben a következõ felhasználásra került sor:

Turai Sportcsarnokért Közalapítvány

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

településfejlesztési hozzájárulás fizetését is vállalná
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Hevesy György Általános Iskola

A 2004-ben elnyert PHARE-pályázatok
céljairól, végrehajtási helyzetérõl

TURAI HÍRLAP6

(folytatás az 1. oldalról)

Az elsõ rész komplett la-
boratóriumok kialakításáról
szólt: termek teljes mûszaki
felújítása (2 db), aljzat, falak,
nyílászárók, légkondicioná-
lás, valamint ezen helyisé-
gek felszerelése a legkorsze-
rûbb info-kommunikációs
technikai eszközökkel, úgy-
mint számítógépes hálóza-
tok, projektorok, laptopok,
stb. A második rész az isko-
lában tanító személyzet szá-
mítástechnikai képzését cé-
lozta, hogy a korszerû esz-
közöket fel tudják majd
használni az oktató-nevelõ
munkában és saját hasz-
nukra. A harmadik pedig
azt tûzte ki célul, hogy vál-
lalkozóbb kedvû nevelõk
maguk is elõ tudjanak állí-
tani digitális tananyagot,
hasznosítva azt saját órái-
kon, bõvítve módszertani
gazdagságukat.
A pályázatok sikeréhez az

elkészítõk áldozatos munká-
ján kívül szükség volt a ne-
velõtestület innovációs kész-
ségére, lelkességére a le-
endõ részvétel vállalásában
és az önkormányzati képvi-
selõ-testület támogatására,
ami az elõírt 10%-os önrész
biztosítását jelentette.
A pályázaton való nagy-

számú résztvevõ (csak a Kö-
zép-Magyarországi Régióban
500!) mellett, sajnos az elsõ
részpályázatunk nem került
be a gyõztesek közé, így
122.449 (kb. 30 millió Ft)
megszerzése nem sikerült.
2004 tavaszán és nyarán vi-
szont a másik két rész eseté-
ben teljes sikert arattunk, a
továbbképzésre 26.044 -t (kb.
6 és fél millió Ft), az elek-
tronikus tananyag elõállításra
pedig 43.460 -t (kb. 10,8 millió
Ft) nyertünk.
Idõközben a lemondott

igazgató helyett
lett a projekt menedzs-

e

e

e

Villányi Jó-
zsefné

ment vezetõje, aki a további-
akban informatikai szakértõ-
ként vesz részt amunkában.
2004. szeptember közepén

megkötöttük a szerzõdése-
ket a szerzõdõ hatóságokkal.
Megindultak az adminiszt-
rációs munkák, az alapító
okiratok, árajánlatkérések,
szabályzatok elkészítése,
projekt-tanácskozások, fela-
dat-meghatározások, megva-
lósítási szakaszok kijelölése,
különféle módosítások.
A képzési program már

zajlik: az ECDL, az OKJ-s
oktatási informatikus, a mul-
timédia-fejlesztõ, a digitális

tananyagkészítõ (130, 150,
500 órás és távoktatás) tan-
folyamok részben zajlanak,
részben a nyárra végzõdnek
és több mint 30 nevelõ tu-
dása gyarapszik ezeken. Rö-
videsen a tananyagkészítés
is elkezdõdik. A teljes pro-
jekt zárása 2005. szeptember
30-án várható.
Az önrésszel megnövelt

összeg, a kb. 19 millió Ft cél-
tudatos felhasználása után a
projekt végén – reményeink
szerint – a turai nevelõk meg-
közelítõleg 100%-a eredmé-
nyesen, tudatosan használja
majd a korszerû informatikai

eszközöket a nevelés-oktatás
folyamatában, tanulóink és
saját hasznára. Ezen túl képe-
sek lesznek önmaguk is digi-
tális tananyagot, segédanya-
gokat készíteni, amit foglalko-
zásaikon, a tanulók pedig ott-
hon is fel tudnak használni,
ahogy a jövõben (az oktatási
minisztérium által már 2005-
ben!) tervezett digitális tan-
könyveket is.
A projekt vezetõi bíznak a

nevelõtestület kitartásában,
az önkormányzati testület
ígéretében, az iskolavezetés
támogatásában, hogy sikerre
tudjuk együtt vinni a kitû-
zött célokat és valóban egy
újabb lépéssel közelebb ke-
rülhet Tura, az iskolája a 21.
századhoz.

A projekt vezetése

Karácsonykor sem árt az óvatosság

A szeretet lángja pusztítani is képes!
A másik jelentõs veszély-

forrás a láng hõsugárzása,
ezért az eszközöket, illetve a
környezetükben lévõ éghetõ
anyagokat úgy kell elhelyez-
ni, hogy azok egymáshoz
képest ne legyenek gyújtás-
közelben. Ez a biztonsági
távolság normál esetben kb.
30 cm, de ez függ a láng
nagyságától, a huzat irányá-
tól stb. Javasoljuk, hogy a
fenti távolság figyelembevé-
telével helyezzük el az esz-
közöket, és a meggyújtott
láng körül tenyerünkkel ke-
ressük meg azt a távolságot
ahol a kezünket tartósan ott
tudjuk tartani. A nem stabi-
lan rögzített anyagokat az
eszközök közelébõl minden-
féleképpen el kell távolítani.
Az is fontos, hogy a párolog-
tatókba vagy kis porcelán
vagy cserép díszekbe kizá-
rólag teamécsest helyez-
zünk, ne temetõi mécsest,
mert annak hõsugárzása
sokkal nagyobb.
Az óvatosság érvényes az

olyan anyagokra is, melyek
gõze szobahõmérsékleten ké-
pes ellobbanni (pl. benzin,
alkoholszármazékok). A gyer-

tyafény mellett végzett autó-
makett festés vagy körömlak-
kozás nem biztos, hogy a
megfelelõ eredményt hozza.

Szót kell ejtenünk a világító
eszközök modern rokonairól,
a karácsonyfákon alkalmazott
elektromos lámpafüzérekrõl
is. Ezek a biztonságos és a
szabványoknak megfelelõ ki-
alakítás esetén szinte teljes
biztonságot nyújtanak anyíltl-
ángú eszközökhöz képest. Itt
különöshangsúlyt kell helyez-
ni a biztonságos kialakításra
mivel a kéz alatt vásárolható
vagy igen leértékelt árú bóvlik
amellett, hogy „igen meg-

rázó élményt” tudnak nyúj-
tani túlmelegedésükkel, zár-
lataikkal ugyanakkora tüzet
tudnak okozni, mint nyílt
lángú társaik.

A karácsony évszázadok
óta a legszebb ünnepünk,
egy kis odafigyeléssel, elõvi-
gyázatossággal megelõzhet-
jük, nehogy a legszomorúbb
legyen.

–

–

Gödöllõi Tûzoltóság

A karácsony és a hozzá
kapcsolódó ünnepkör egyik
legjellegzetesebb színfoltja
a gyertyák, mécsesek, kis
fáklyák használata. Régen
ezek a folyamatosan csök-
kenõ természetes fény pót-
lására szolgáltak, mára
azonban több jelentéssel is
bíró jelképpé váltak. Elõde-
inknek a folyamatos gyer-
tyahasználatból eredõ ru-
tinja a mai emberekbõl hi-
ányzik, és mi, tûzoltók ta-
pasztaljuk csak igazán:
néha milyen hajmeresztõ
dolgokra vagyunk képesek.

nem éghetõ

Agyertyák, mécsesek hasz-
nálatánál mindenképpen te-
gyünk alájuk
anyagú alátétet (tányér, csé-
szealj) vagy erre a célra készí-
tett gyertya- vagy mécsestar-
tót, melyet eldõlés, leesés el-
len biztosítottunk. Sok tûzeset
keletkezik abból, hogy a leé-
gett eszköz a mûanyag aláté-
tet, asztallapot, terítõt, adventi
koszorút gyújtjameg. Jómeg-
oldás, ha nem hagyjuk telje-
sen leégni a gyertyát, illetve
nem hagyjuk hosszabb idõre
egymagában lobogni.
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Fórum közéleti kérdésekrõl

Mirõl szól(t) a december 5-i népszavazás?
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Aszód központjábaneladó egy 66 m -es, 2,5 s zobás, összkomfortos t ársasházi
lakás 50 m -es, külön lakásként is beép íthetõ tetõtérrel. Telefon, beépítet t
ko nyha -és hálószobabútor, rendkívül alacs ony rezsi. Irányár : 16 millió Ft.

Érdeklõdni lehet: 06-30-572-1913, 28/400-312(este éshétvég én)

2

2

Aszódon a Fa lujá rók úti lakóte lepen tég lából ép ült társasházban e ladó ma-
gasföldszinti 41 m -es, egy szoba összkomfortos, felújítandó laká s zá rható
pi ncéve l. Telefon, konvek toros fûtés, alacsony rezsi; ká beltév é a lépc sõházban .
Irányár: 7 millió Ft. Érdeklõdnile het: 06-20-9749-850.

2

A P R Ó H I R D E T É S E K

Szerkesztõségünk valamennyi
állandó és külsõs munkatársa

nevében boldog karácsonyi
ünnepeket, egészségben
és sikerekben gazdag

új esztendõt kívánunk!

Mirõl szól a december 5-i
népszavazás? címmel

szervezett tájékoz-
tatót december 3-án a mûve-
lõdési házban. A rendez-
vényt Horváth Lajos elnök
nyitotta meg. A rövid kultu-
rális mûsorban Maczkó
Mária énekelt, majd a Zagy-
vaBanda muzsikált.

a most
alakult turai Fidesz-MPSZ
szervezet

Ezt követõen
polgármester olvasta fel

levelét. A jászói
képviselõ arra kérte a turai-
akat, hogy „

” A
levél felolvasását követõen

mondott ver-
set, majd
országgyûlési képviselõ
(Fidesz) ismertette a nép-
szavazással kapcsolatos
álláspontját. Lényege, hogy
az egészségügyi közszolgál-
tató intézmények, kórházak
maradjanak állami, önkor-
mányzati tulajdonban. Van a

Tóth István

Csoltkó Jenõ

a 2004. december
5-i népszavazáson vegyenek
részt, és IGEN szavazatukkal
támogassák a kettõs állam-
polgárság elnyerésének lehe-
tõségét, ill. visszaadását a
nagyhatalmi döntéssel elsza-
kított testvéreik számára.

Szilágyi Zoltán
Tirts Tamás

magánosításnak helye, a
közhasznú szervezetek által
mûködtetett egészségügyi
intézmények létrehozásá-
ban. Az nem érinti hát-
rányosan sem az alapellátás
rendszerét, sem az adófizetõ
állampolgárokat. Hangsú-
lyozta, hogy az egészség
nem üzlet. Meg kell védeni
a kórházakat; nem rendel-
hetjük az egészségünket
megvédõ intézmények mû-
ködését a profitszerzés kizá-
rólagos szempontjai alá.
A kettõs állampolgárság

támogatására vonatkozó

igen

kezdeményezést egyértel-
mûen támogatja, hisz az ál-
lampolgárságot vissza kell
adni a határon túl élõ ma-
gyaroknak. Valótlanoknak
nevezte azokat az állításo-
kat, hogy a kettõs állampol-
gárságra adott szavazat
veszélyezteti a magyar
nyugdíjasok életviszonyait.
A kettõs állampolgárság, és
a nemzeti összetartozás
nemzeti ügy, ezért arra kér
mindenkit, hogy szavazzon
igennel! A szükséges számú
igennel a parlamenti párto-
kat rá lehet kényszeríteni

igen

arra, hogy megalkossák a
kétharmados többséget
igénylõ törvényt. A törvény
elfogadásához szükség van a
Fidesz és MSZP megegye-
zésére. Csak olyan törvényt
tudnak megszavazni, ami a
választópolgároknak egyet-
len forintjába sem kerül.

Újpest alpol-
gármestere a népszavazás-
sal kapcsolatos kérdéseken
kívül beszélt az önkormány-
zatok nehéz helyzetérõl. A
rendezvény a Himnusz és a
Székely Himnusz eléneklé-
sével ért véget.

Nagy István,

-r-

Megjelent
Frank Sorel

legújabb könyve,

(azaz a turai származású
dr. Szigeti Zoltán szemészprofesszor)

amely megvásárolható
Turán, a Bartók Béla úti
Libra Könyvesboltban!
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Beszélgetés Lukács András plébánossal

Szolgálatban - 22 éve Turán

TURAI HÍRLAP8

Az elcsendesedés, a meg-
igazulás, a várakozás heteit
éljük. Karácsonyhoz közelít-
ve közelebb kerülünk csalá-
dunkhoz, hitünkhöz, Terem-
tõnkhöz, Jézus Krisztushoz.
Advent idõszakában kopog-
tattunk be a római katolikus
plébánián Lukács András
plébános atyához, aki a tõle
megszokott szeretettel foga-
dott bennünket.

- Lukács atya több mint
húsz éve plébános Turán.
Ez idõ alatt nagyon sok
esemény történt az egyház-
községben.

Mirõl is beszélgettünk az
õ 22. turai karácsonyához
közeledve? Arról, hogy nem
gondolta volna: valamikor
településünkre kerül. Arról,
hogy amikor elfárad a mun-
kában, az Úristen kegyel-
mébõl kap új erõt. Arról,
hogy az a fa is teremni
kezd, amit a vallásüldözõk
ültettek el. És arról is, hogy
Turán még nem érzik meg
a hívõk az országosan je-
lentkezõ gondterhes paphi-
ányt. Végül pedig arról,
hogy sok ember elõtt a lel-
kipásztor is nagyobb öröm-
mel hirdeti aSzentírást.

- Sohanem gondoltam azt,
hogy Turára kerülök plébá-
nosnak, mert olyan nagy
helynek tartottam a telepü-
lést. halá-
los balesete után mégis erre
került sor. Amikor megérkez-
tem, a toronysisak le volt
szedve, az Isten háza felújítás
alatt állt. Ilyen körülmények

Kovács Gábor atya

között kezdtem itteni szolgá-
latomat, amely során nagyon
sok öröm ért. Boldog voltam,
amikor atya
tervei szerint megújult a
templombelsõ. Igaz, nem
akarta vállalni a belsõ átren-
dezést, már az ajtóból vissza-
fordult, de a vasárnapi nagy-
misén bejelentettem: õ az az
atya, aki a belsõ tervezést ké-
szíti. Örömömre szolgált, hogy
a színes üvegablakok rend-
szerét, alakjait, feliratait én
határozhattam meg.
Tengernyi gonddal jár egy

templom megújítása. Kevés
pap mondhatja el, hogy ilyen
munka közben nem akadt
anyagi gondja. Nálunk úgy
történt, hogy a végén több
pénzünk volt, mint az elején.
Így megépülhetett a plébánia-
hivatal új otthona is. Bõví-
tettük az orgonánkat, új nagy-
harang is költözött ebben az
idõszakban a templomtorony-
ba. És hasonló boldogságot
szerzett számomra, amikor a
Zsámboki úton keresztet állí-
tottak cigány embertársaink.
Mindent õk vállaltak, nekem
nem volt más dolgom, mint
gondoskodni a megáldásáról
a búcsú napján.

- Valaki azt mondta ne-
kem, amikor ide kerültem:
nagyon sajnál, mert nekem
kell megélnem Turán a le-
épülést. Valóban sok min-
den nem úgy van már, mint
régen volt. Kevesebben jár-
nak hajnali misére, rózsa-
füzérre, májusi ájtatosságra.
Kezdetben 40 ministráns
volt, ma 25. De kevesebb
gyerek is születik. Idekerü-
lésemkor az iskolába több
mint ezer gyerek járt, ma
kétszázzal kevesebb. A hitta-
nosok száma kevésbé válto-
zott, általában négyszáz.
Mégis be kell látni: más
településekhez viszonyítva
azért töltjük még meg job-
ban a templomot, mert so-
kan laknak itt.

Kákonyi Asztrik

- A hitélet feltételei adot-
tak városunkban. Vajon
mennyire tükrözõdik ez a
mindennapokban?

Súlyosan érint bennünket
társadalmunk erkölcsi állapo-
tának romlása. Nemrég arról
panaszkodott nálam egy egy-
kori vezetõ, volt pedagógus,
hogy

Azt válaszoltam: csodál-
kozik, hogy teremni kezd a fa,
amit elültettek? Mi mindent
megtettünk azért, hogy a gye-
rekek tiszteljék az idõsebbe-
ket, a szüleiket, maguk pedig
azt mondták évtizedeken át,
hogy a papok hazudnak, a
maradiság képviselõi. Most
csodálkozik, hogy rengeteg a

élet? Hogy elural-
kodott az anyagiasság és a
család, a nemzet jövõjével
szembeni közömbösség? De
ha errõl beszélek, feltétlenül
meg kell említenem: mindig
boldogsággal tölt el, ha fiatal
családokat látok a templom-
ban, mert legalább arra jut
idejük, hogy ide együtt jöjje-
nek el.

- Turán még nem érzik az
emberek, mekkora a pap-
hiány. Ma reggel is két pap
misézett, s majdnem min-
den alkalommal két gyónta-
tó is van. De ezt a kedvezõ
helyzetet nehéz lesz fenntar-
tani, amikor van olyan lelki-
pásztor is az egyházmegyé-
ben, aki 8 falu plébánosa. A
papi szeminárium 7 évfolya-
mán összesen 21 kispap
tanul. Valkó és Vácszentlász-
ló papi ellátása nem nagy
teher, sõt, mióta megkezd-
tük a szolgálatunkat, örö-
münkre több szentmisét tar-
tunk a korábbinál, és már
mondatnak is szentmisét az
emberek. Szentlászlón négy
gyerek jelentkezett minist-
ránsnak; olyan elevenek,
hogy nem égetné meg õket
a tûz.
Azt azért elmondhatom, hi-

ányzik a pihenés, a kertben
való tüsténkedés, a séta a vá-
rosban. Volt idõ – s remélem,

milyenek a mai gyere-
kek.

semmilyen

- Augusztus 1-jétõl még
több lett a feladat. A valkói
és a vácszentlászlói híveket
is Önre és segítõire, Mihály
atyára és NagyRichárd káp-
lánra bízta apüspök atya.

még lesz is –, amikor elbal-
lagtam a vasútállomásra és a
hatvani úton jöttem vissza.
Végig imádkoztam, bekerítet-
tem az utcákat a rózsafüzér-
rel. Máskor elsétáltam Hévíz-
re, megkérdezni Árpád atyát:
bír-e aludni.

- Ahhoz, hogy az ember
kitartson, az Úristen kegyel-
me kell. Nagy örömömre
szolgált a legutóbbi idõben,
hogy sok olyan beteghez el-
jutottam, akik hallani sem
akartak gyónásról, áldozás-
ról. Az ilyen találkozások azt
bizonyítják: a lelkük mélyén
azok az emberek is elfogad-
ják a szentségeket, akikrõl
gondolni sem mertük.

- Vasárnap Turán elkez-
dõdik a háromnapos lelki
gyakorlat. Hétfõn, kedden és
szerdán itt járjuk a betege-
ket, csütörtökön és pénte-
ken a két községben. Csü-
törtöktõl szombatig Valkón
tartok lelkigyakorlatot. Né-
hány nap marad arra, hogy
a karácsonyi szentmisékre
készüljek. A beszédeket is
meg kell írnom, de még azt
sem döntöttem el, hogy hol,
mikor fogok misézni. Úgy
illene, hogy mind a három
helyen, hiszen egy csomó
emberrel csak ilyenkor le-
het találkozni. Advent idõ-
szakában bizony jól elfárad-
nak a papok. De ennek
csak örülni lehet, mert ha
sokan jelentkeznek gyónás-
ra, tudjuk róluk: szívvel és
lélekkel, szeretettel akarnak
ünnepelni. Amikor pedig
megtöltik a padokat a szent-
misére érkezõ emberek, ak-
kor bizony másképp hang-
zik a szentbeszéd. Ami en-
gem illet, mindig hálás va-
gyok az Úristennek, hogy
beszélhetek az õ nevében,
az õ kegyelmébõl.

- Ön a 14 egyházközséget
magába foglaló egyházkerü-
let esperese is. Hogyan bírja
energiával a szolgálatot?

- Közeleg a Karácsony, s
tudjuk: ilyenkor, ha lehet,
még több feladat hárul a
lelkipásztorokra.

BalázsGusztáv-Kuti József
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A törõdés értékesebb minden ajándéknál

Megszívlelendõ gondolatok a szeretet ünnepén

TURAI HÍRLAP 9

Eljött az év utolsó hónapja,
december van. Jön a Miku-
lás, aKarácsony, a Szilveszter.
Sokakban hirtelen felsejlik,
hogy ez a szeretet hónapja.
Másokban pedig az, hogy ez
az év is eltelt, méghozzá
milyen gyorsan. Mintha csak
egy perc lett volna az egész,
mintha csak most keresgél-
tünk volna a fenyõfák között
egy szép formásat, mintha
csak most táncoltunk volna a
legutóbbi szilveszteri bulin.
Bizony, kedves olvasóink,

itt van a december, és
a legszeretetteljesebb, magasz-
tos, meghitt családi ünnep: a
Karácsony. Azonban a szent-
este elõtti napokban elkapja
az embereket a hirtelen vá-
sárlási láz. Õrült rohanás kez-
dõdik az idõvel. Üzletrõl üz-
letre rohanás, lázas keresgé-
lés, kutatás. A legdrágább
ajándékért folyik a verseny,
az irigy egymásra licitálás,
hogy minél drágább aján-
dékot vegyünk szeretteink-
nek. Méregdrága ajándékkal
akarjuk az elmulasztott dol-
gokatbepótolni, kárpótolni.

A szeretet mértékegy-
sége nem egyenesen arányos
az ajándék drágaságával! Áll-
junk meg egy pillanatra, és
hagyjuk abba a két infarktus
közötti pénzhajhászást! Áll-
junk meg egy pillanatra a ro-
hanással két bevásárlóköz-
pont között!
Higgyük el, nem lehet az

elvesztegetett idõt kárpótolni.
L az év utolsó hónap-
ján és töltsünk több
idõt a szeretteinkkel!
Cégek, hivatalok, üzletek, is

visszatekintenek az elmúlt
idõszakra, és számvetést ké-
szítenek. Mindenkinek ezt
kell tennie a lelkiismerete
szerint. Gondoljunk vissza az
elmúlt hónapokra. Emlékez-
zünk a szeretteinkre. A nagy-
szülõkre, szülõkre, testvérek-
re, gyerekekre, rokonokra, ba-
rátokra, és mindenkire, aki
fontos az életünkben.

benne

egalább
lassítsunk

De nem, nem errõl szól ez az
ünnep!

Gondoljunk vissza arra,
miért is nem volt legalább öt
percük a nagyszülõk pana-
szait meghallgatni, miért is
nem volt idõnk a családtagja-
inkra? Biztosan jön a válasz:
mert pénzt kell keresni éjjel-
nappal.
Szánjunk idõt a szerette-

inkre, mert higgyék el,

Menjünk el a nagyszülõk-
höz, ésne sajnáljunk rájuk tíz
percet. Hallgassuk meg az
esetleg már elcsépelt történe-
teket és együnk a nagyi süti-
jébõl. Ez az igazi ajándék
nekik! Ne legyünk mérgesek
a szülõkre az ezerszer hallott
„vigyázzmagadra, fiam”-tól!

min-
denki bánni fogja az elveszte-
getett perceket, órákat, de ak-
kor késõ lesz.már

Hallgassuk meg a gyereke-
ket, és ne mondjuk a már
megszokott, „menj anyádhoz/
apádhoz, nem érek rá” szöve-
get. Legyen idõnk a szerette-
inkre. Legyen együtt a család,
hiszen ez a karácsony lénye-
ge, ebben rejlik az ünnep mi-
volta.
Tényleg álljunk meg az év

utolsó napjaira, hiszen észre
sem vesszük, amint felnõnek
a gyerekek, észre sem vesz-
szük az öregek segélykérését,
akik lassan csoszognak elõt-
tünk, és mi a segítség helyett
mérgesek vagyunk rájuk,
hogy útban vannak.
Gyûjtsük magunk köré a

szeretteinket. Beszélgessünk
velük nagyokat. Vegyük elõ a
fiók mélyén rejlõ régi családi

fotókat. Higgyék el, mindjárt
elõjönnek a régi sztorik, fel-
harsan a kacagás, a fényké-
pek láttán elindul a beszélge-
tés. Üljünk le a szõnyegre
játszani a gyerekkel, ha úgy
akarja.
Örüljünk annak, hogy még

együttünnepelhetünk!
Higgyék el, nem lehet a

szeretetet drága ajándékkal
kárpótolni.
Évek múltán is eszünkbe

jutnak majd ezek a családdal
töltött csodálatos karácso-
nyok, amibõl erõt meríthe-
tünk. Remélhetõleg abból a
szeretetbõl, amit elraktáro-
zunk, majd jut az új év többi
napjaira is.
Boldog, békéskarácsonyt!

Sz.J.

Karácsonyváró

Most elmesélek egy külö-
nös történetet, ami egy kisfiú-
ról szól, és ami már nagyon-
nagyon régen történt!
Ez a kisfiú fenn élt a he-

gyek között anyukájával és a
nagymamájával, no meg az
apukájával, aki már régóta
nagyon messze volt hazulról,
a családjától. Bár megígérte,
hogy hamar hazajön, a kisfiú
csak várta, várta, de az apu-
kája mégsem jött. Eljött Ka-
rácsony estéje, odakint sûrûn
hullt a hó, bent pedig égett a
kandalló, és ezer színben ra-
gyogott a fenyõfa. A kisfiú
szíve mégis szomorú volt,
csak állt az ablakban éshiába
várta az apukáját.
Ekkor hirtelen kirohant az

ajtón, térdig süppedt ahóban,
felnézett az égre, és így szólt:
- Télapó, kedves Télapó!

Kértem játékot, kisautót, cso-
koládét tõled, de nem kell!
Csak azt kérem, hogy hozd
haza az apukámat ma este!
Csak ezt az egyet kérem!
mondta, és térdre borult a
hóban, miközben egy könny-
csepp folyt végig azarcán.

–

Egyszer csak szánkó suha-
nását lehetett hallani

A kisfiú fölnézett és
látta, hogy egy hatalmas szán-
kó tart feléje, ami egyre köze-
lebb és közelebb ér. Felállt a
hóból, megtörölte szemeit,
majd odarohant az úthoz,
ahol megállt a szánkó és le-
szállt róla az apukája. Köny-
nyes szemmel egy-
más nyakába, majd elindul-
tak a jó meleg ház felé. Az
ajtóban megállt a kisfiú, föl-
nézett az égre és
aztmondta:
-Köszönöm!

a havas
út felõl.

borultak

mosolyogva

TakácsPál

Pali bácsi egypercese

A Télapó meséje
December elsõ napjaiban,

immáron több évtizede öltöm
magamra a Mikulás ruhát és
indulok el a gyerekek közé.
Eleinte csak településünk is-
kolaegységeiben vártak rám,
késõbb a szomszédos telepü-
lések egyikén-másikán is,
majd egy alapítvány jóvol-
tából a Hargita városaiban és
a tanyavilágban, tavaly óta pe-
dig országunk városaiba és
falvaiba viszem el

ajándékaimat és jó-
kívánságaimat a gyermekek-
nek.

Mielõtt a
felolvasok egy mesét,

el szoktam mondani a gyer-
mekeknek, hogy a karácsony
a legszebb ünnep a világon,
ez a szeretet és a boldogság
ünnepe, és a legfontosabb,
hogy ilyenkor minden gyer-
mek és felnõtt örüljön, hogy
mindenki boldog legyen!
Ezért minden évben, Kará-
csony este felülök a szánom-
ra, amit 9 rénszarvas húz, és
elindulok,hogy örömöt vigyek
mindenki szívébe.

manóim kí-
séretében

Nagy Mikulás-
könyvbõl

Ki hozza...?
„Tudod, kisfiam: vannak

olyan gyerekek, akiknek a
Jézuska, míg másoknak a
Mikulás, másik nevén a
Télapó hozza a karácsonyi
ajándékot. Persze nem az
ajándék a legfontosabb – s
talán nem is az, hogy ki
rakjaa karácsonyfa alá.”
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A Turáért Emlékérem birtokosa, akinek prímásként

TURAI HÍRLAP10

Az utolsó nagy generációs
korszak kiemelkedõ alakja,
a turai cigányság egyetlen
máig aktív vezetõ prímása

azaz
bácsi. Tura városa

2001-ben Turáért Emlék-
éremmel ismerte el

.

- Nem volt szinte semmink
se. Nagyon nagy a sze-
génység, alig jutott valami kis
ennivaló az asztalokra. Mégis
szeretetben éltünk és az esték
csodálatosak voltak. Az öreg
cigányok összegyûltek és mu-
zsikáltak, én pedig a többi
gyerekhez hasonlóan ámulat-
tal figyeltem õket. Hálás va-
gyok a sorsnak, hogy én még
közöttük nõhettem fel.

- Nem volt az, de abban az
idõszakbanmás lehetõségünk
nem is volt. A cigányok csak
a muzsikálásból éltek, az asz-
szonyok meg kéregettek. Az
idõs zenészek látták, melyik
kisgyerekbõl lesz jó muzsikus;
fõleg a mozgásából, ahogyan
a hangszert fogta, és kiállá-
sából. Akkoriban szinte min-
den házban volt hangszer és
lehetett tanulgatni.

-Á, az lehetetlen volt.
Még kenyérre sem volt pén-
zünk, nemhogy iskolára.
Sajnos csak

Szénási Bertalan Tibor,
Tosko

zenei
munkásságát

volt

azt tudtam,

- Tibi bácsi, Ön még a
„régi cigánysoron”nõtt fel
gyerekként. Milyen volt ak-
koriban élete?

- A zene akkoriban szinte
kötelezõ volt agyerekeknek?

- Volt lehetõsége zeneis-
kolai tanulmányok folyta-
tására?

a cigányok

Zenészlegendák: Szénási Bertalan Tibor (Tosko)

amit magamtól megtanul-
tam. Saját magamat képez-
tem, de a zenére, mint min-
denre, születni kell, ahogy
szokták mondani, és nekem
volt hozzá érzékem.

- Érdekes módon nem,
mert bõgõzni kezdtem el, és
bõgõsként kerültem az elsõ
zenekarba. Volt egy drága jó
nagynéném, akinek a segítsé-
gével sikerült bõgõt vennem.
A bõgõ a mai napig az egyik
kedvenc hangszerem.

- 1944-ben ban-
dájába kerültem, ekkor
voltam 14 éves. Fiatal korom
ellenére befogadtak, pedig
akkortájt öt-hat cigányban-
da is játszott, és volt után-
pótlás bõven.

- Melyik zenekar fogadta
be elõször?

Kis Berci

- Vidéken is népszerûek
voltak; hol zenéltek még?

- A zenekarban mikor lett
prímás?

- Mikortól lehet beszélni a
nevezetû

cigányzenekarról?

- Az ötvenes években Ve-
resegyházon igaz, ott én és
Kis Berci játszottunk: nyá-
ron a strandon, télen az ét-
teremben. Vonattal elmen-
tünk Gödöllõig, onnan pe-
dig az akkor még mûködõ
kisvasúttal Veresig. Valkón
és Vácszentlászlón is sok-
szor megfordultunk. Ekkor
már kötelezõ továbbképzé-
sekre kellett járnunk Gödöl-
lõre. Itt inkább operetteket
tanultunk muzsikálni, elmé-
let és vizsga azonban nem
volt. Egy idõs karmester ta-
nított; csak annyira emlék-
szem, hogy volt a
neve.

- Sajnos ennek szomorú
története volt, ugyanis 62-
ben meghalt Kis Berci és
vezetõ nélkül maradtunk.
Mivel én több hangszeren is
elég jól játszottam, én lettem
a prímás.

- Tulajdonképpen 1964-tõl.
A régi banda teljesen kihalt,
és egy új zenekar alakult a
vezetésemmel, ami ugyan-
olyan népszerû volt, mint a
régi csapat. Egy új aranykor
kezdõdött el: Turán, a

-féle vendéglátóhelyen
minden hétvégén zenéltünk.
Cigánybálokat szerveztem,
ahol híres muzsikusok ismeg-
fordultak. A faluból, vidékrõl,
sõt még Pestrõl is eljöttek a
muzsikánkat hallgatni. Emel-
lett állandó zenekara lettünk
a zsámboki hagyományõrzõ
egyesületnek; sokszor szere-
peltünk velük a televízióban
is. Az úgynevezett
még Franciaországból is el-
jöttek megnézni. A zsámboki-
akkal több helyen felléptünk,
a 80-as évek elején az akkori
NDK-ban is vendégszerepel-
tünk.

–

Ramor

Bara-
nyi

mûlagzit

Tosko és bandája

Az 1930-as évektõl a lakodalmi és báli
zenei igényeket Turán a cigányzenészek szolgálták ki. A
második világháború elõtt és után is annyi tehetséges
muzsikus élt településünkön, hogy egyszerre több cigány-
banda mûködött, akik különbözõ kocsmákban, vendéglõk-
ben zenéltek, és nem gyõztek a lakodalmi felkéréseknek
eleget tenni. Sajnos a cigányzenekarok fokozatos kihalása a
80-as évek elejétõl folyamatos; részben az utánpótlás miatt,
de fõképpen azért, mert már nem jelentett kizárólagos
megélhetési formát a zenélés.

a 70-es évek végéig

Kis Berci bandája

- Hogyan él az emlékeze-
tében: hány éves volt, ami-
kor elõször vett a kezébe
hangszert?

-A hegedûekkor vált meg-
határozóváaz életében?

-Talán öt vagy hat éves
lehettem, amikor hegedût fog-
tam és gyakorolgattam. A ke-
serves élet ellenére szép em-
lékeim vannak ebbõl a korból.
Emlékszem, tél volt; az egyet-
len szobácskánkban

, ami konyha is volt egy-
ben. A sarokban amasinában
égett a tûz, ropogott a fa ben-
ne. Estefelé szegény anyám
hazajött a koldulásból a jó-
szívû parasztok mindig adtak
valami maradékot neki , le-
ült az ágy szélére, varrogatott
és közben énekelt. Próbáltam
lejátszani, amit õ dudorászott,
és rövid idõ elteltével tökéle-
tesen elmuzsikáltam anótáit.

ücsörög-
tem

–

–

- Kik voltak a bandában
a zenésztársai?

- Volt-e állandó helyük,
ahol játszottak? Mekkora
kötöttséget jelentett a muzsi-
kálás?

- Kis Berci volt a prímás,
a klarinétos,

a cimbalmos,
a brácsás, én pedig

bõgõs. Sajnos ebbõl a zene-
karból már csak én élek.

- Minden muzsikus csapat-
nak megvolt a saját helye,
ahol játszott. Nekünk a törzs-
helyünk a féle
vendéglátóhely volt, ahol ma
a mûvelõdési ház van. Any-
nyira igényelték az emberek
a cigányzenét, hogy nem
gyõztünk eleget tenni a felké-
réseknek, úgy lagziknak, mint
a báloknak, vagy a Kékszivár-
vány népdalköri muzsikálá-
soknak.

Kis Fercsi Bagi
András Szénási
Miklós

Benke Misa-
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- Ekkorra sorra elhunytak
a cigányzenészek,utánpótlás
pedig nem volt. Miben látja
ennek az okát?

- Van, ahová ma is hívják
a zenekarát játszani?

-Többek között abban,
hogy márnem lehetett csak a
zenélésbõl megélni. A fiatalok
más felé keresték a boldogu-
lásukat, folyamatos utánpótlás
már nincs. Igaz, egy-két fiatal
most is tanul zenét. Én is ta-
nítok fiatalokat hegedülni, de
idõvel õk is lemorzsolódnak.
Nincs meg az a lehetõségük,
mint nekünk volt, hogy idõs
zenészekkel játsszanak, és
eközben tanuljanak. Sajnos
ma már egy vendéglátóhe-
lyen sem kell a cigányzene.

- Egyre ritkábbak a felké-
rések. Igazából már nincs
zenekar, mert már csak hár-
man vagyunk öreg zené-
szek, így ha elmegyünk ze-
nélni, vidéki muzsikusokkal

egészülünk ki. És maradtak
még a temetések, ahol ha-
gyomány szerint zenélünk,
ami, ha így folytatódnak a
dolgok, velünk együtt fele-
désbemerül.

- Azthiszem,hogy keserves,
de muzsika által szép életem
volt. 75 éves vagyok, és szinte
mindennap bebiciklizem a
városba. Bemegyek a boltba
és nagyon sok ismerõssel ta-

jót mulattunk!
én

csak cigányzenére tudok mu-
latni, ebédnél is ezt hallgatom.

bárcsak
megint ott lehetnék a mulatsá-
gok helyszínén, és húzathat-
náma nótámat.

Jön egy újabb
ismerõs, és máris mondja:

Megint jön egy barát:

Bár a gyerekeim közül
zenél, és már a

feleségem sem él, az elõbb
említett élmények miatt nyu-
godtan mondhatom, hogy ér-
demes volt. Ezért úgy volt jó
minden, ahogyan történt,
nem változtatnék semmin.

Egyszer talán valamikor
eljön az idõ, amikor újra sok
helyen csendül fel a cigány-
muzsika. Ha máshol nem is,
de az idõsebb emberek em-
lékezetében biztosan.

egyik sem

Szénási József

- Visszatekintve az elmúlt
idõszakra: ha lehetõsége len-
ne rá, másképpen csinálna-e
valamit?

lálkozom. A fiatalok is köszön-
nek, az idõsek pedig átkarol-
nak és nosztalgiázunk: emlék-
szel, Tibikém, a lagzinkra, de

Szeretnénk kö-
szönetet monda-
ni a rendezvény
technikai segítõi-
nek, a Mûvelõ-
dési Háznak, a
Calipszó zenekar-
nak,
videósnak,

díszletter-
vezõnek, valamint
iskolánk sokat segítõ pedagó-
gusainak, technikai dolgozói-
nak és a szülõi munkaközös-
ség tagjainak.”
A mûsort

tanárnõ Sissy Gyermektánc-
csoportja nyitotta meg egy
új mazsorett bemutatóval.
Õket két turai fiatal: V

, az Állami Balettinté-
zet hallgatója és

középiskolai tanuló la-
tin-amerikai táncprodukció-
ja követte, majd a Turai Ko-
médiások egykori szereplõi

Benke István
Lukács

Gábor

Raksányi Ildikó

ígh
István

Szilágyi
Ildikó

Részlet a Turai
Komédiások elõadásából

T. P.

Szota Katalin felvétele

Petõfi Sándor:
A helység kalapácsa
vitték színre

címû
költeményét. Ezután követ-
kezett a vacsora, amelyet
egy finom francia recept
alapján készítettek el az is-
kolai konyha dolgozói.
A hangulatos mulatozáson

a Calipso zenekar szolgáltat-
ta a zenét.

A Bartók Béla Mûvelõ-
dési Házban hatodik alka-
lommal is nagy sikerrel
rendezték meg a Turai Ta-
nulókért Alapítvány javára
szervezett jótékonysági
bált.
A vendégeket

tanárnõ, az alapít-
vány kuratóriumának elnö-
ke köszöntötte.
„Mi itt most azért vagyunk

együtt, mert mindannyian azt
szeretnénk, hogy a turai is-
kola még szebb, még jobb
legyen. Hiszen itt a mi gye-
rekeink tanulnak, a mi peda-
gógusaink tanítják õket, a mi
városunkban.
Nagyon köszönöm mind-

annyiuknak, hogy eljöttek,
hogy meghallották a kérõ
szót, hogy nem zárták be a
fülüket. Köszönöm a tombo-
latárgyakat vállalkozóinknak
és apénzbeli támogatásokat.

Diligens
Károlyné

Közel félmillió forint volt a bevétel
Jótékonysági bál a Turai Tanulókért Abál támogatói voltak:

Nagy T. István, Fürdõszoba-
Textil Kft, Király Gyöngyi
fodrász, Sára Istvánné kozme-
tikus, Zágoni Szabó István
CBA, Zséli Erzsébet, Csilla Fotó,
100 Ft-os bolt, Gyõri Tibor
(Agressor), Sped Pack Kft,
Macskaszem, Horgászbolt, Gála
Ruházati Bt, Libra könyvesbolt,
Számítás- és Híradástechnikai
Szaküzlet, TextilKuckó,Molnár
Mónika Avon tanácsadó, Bol-
básné Csányi Erzsébet virág-
boltja, Szoliter Kft, Ali Lakás-
kultúra, Galga Coop Rt., Darkos
Bt., Sára Péter gazdaboltja,
Hatalyák Jánosné látszerész, hé-
vízgyörki Autósbolt, hévízgyörki
Lenke ruhakölcsönzõ, Tóth Zs.
Anita cukrász, Elmo-Tech,
Baranyi Károly, Domoszlai
Pékség, Bácskainé, dr. Basa
Antal, dr. Dobos László, Tekker
Kft., Sport Büfé, galgahévízi
Festékbolt, Kis Gábor fuvarozó,
Tóth Mihályné virágkereskedõ,
Meleg Zoltán, Karácsondi Zol-
tán, Tóth Zs. Istvánné tisztítója,
Németi Péterné, Abért Zsolt,
Fortuna Büfé.

Napjainkban az egyik turai rendezvényen

mindmáig a bõgõ a kedvenc hangszere
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Szigorú fellépés a fatolvajok ellen

A lopott tûzifa vásárlói is
büntetésre számíthatnak

Barbárok

TURAI HÍRLAP12

Tura erdeiben elharapód-
zott a nagyobb mennyiség-
ben történõ falopás, mely-
nek elkövetõi mérhetetlenül
nagy kárt okoznak a tulaj-
donosoknak, a szakszerûtle-
nül végzett illegális fakivá-
gás pedig felbecsülhetetlen
környezeti kárt eredményez.
A falopás károsultjai nem-

csak az erdõtulajdonosok,
hanem sajnos a település is,
hiszen a pillanatok alatt ki-
vágott fák pótlása, telepítése,
növekedése az erdõk meg-
tartásához hosszú éveket
vesz igénybe. A nagy meny-
nyiségben ellopott fa vélhe-
tõen eladásra vagy egyéb
hasznosításra kerül.
Aki

erdõgaz-
daságilag hasznosított földön
lévõ terményre, termékre,
illetve haszonállatra, vagy az
ott elhelyezett felszerelésre,
eszközre követi el,

Ezen szabálysértés miatt
az eljárás a bíróság hatáskö-
rébe tartozik.

Aki a lopásból származó
fa elrejtésében vagy elidege-
nítésében közremûködik,

követ el. A tíz-
ezer forintot meg nem hala-
dó értékre elkövetett orgaz-
daság, illetve

százezer forintig terje-
dõ pénzbírsággal sújtandó.
Amennyiben az orgazdasá-
got tízezer forintot megha-
ladó értékre követik el, bûn-
cselekménynek minõsül,
melynek legenyhébb bünte-
tése két évig terjedõ szabad-
ságvesztés, közérdekû mun-
ka vagy pénzbüntetés.
A károsult erdõtulajdono-

sok kérték az önkormány-
zat, a lakosság, a rendõrség

a tízezer forintot meg
nem haladó lopást

elzárással
vagy százötvenezer forintig
terjedõ pénzbírsággal sújtan-
dó.

A tízezer forint
értékhatárt meghaladó lopás
bûncselekmény legenyhébb
büntetése két évig terjedõ
szabadságvesztés, közérdekû
munka vagy pénzbüntetés.

or-
gazdaságot

annak kísér-
lete is

és a polgárõrség segítségét a
falopások visszaszorítása ér-
dekében. Ezen kívül elhatá-
rozták, hogy minden eset-
ben

.
Felhívjuk a lakosok figyel-

mét, hogy a lopásból szár-
mazó fát az elkövetõk való-
színûleg fõként tûzifaként
kívánják értékesíteni. Kér-
jük a lakosokat, hogy fa és
tûzifa vásárlása esetén na-
gyon körültekintõen járja-
nak el, gyõzõdjenek meg
arról, hogy a megvásárolni
kívánt fa milyen forrásból
származik, illetve

a megvásá-
rolt fáról, és azt õrizzék
meg, hogy annak eredete
igazolható legyen.

aljegyzõ

feljelentést tesznek a
lopást elkövetõk, valamint a
lopásból származó fát meg-
vásárló személyek ellen is

minden
esetben kérjenek számlát
vagy bizonylatot

Erdélyiné Imró Ildikó

Halottak napja elõtt, egy új-
ságcikk olvasásaközben érde-
kes ötletem támadt. Unokám,
magam és mások örömére

faragok. A töklám-
pások elkészültek, és két este
– rendeltetésüknek megfele-
lõen – riogatták a szellemeket,
látványukkal pedig kellemes
perceket szereztek nekünk és
azoknak, akik látták.
Esténként családtagjaimat

unszolva beszedtük a tököket
– mondván, az ördög és a
rossz ember nem alszik! Har-
madik éjszakára idõhiány
miatt a tökök a kapu tetején
maradtak. Emberismeretem
nem csalatkozott! Miután
egyet a kisunokámnak aján-
dékoztam, reggelre kettõt el-
loptak! Egy árválkodott szo-
morúan, ajkát sírásra bigy-
gyesztve! No meg én árvál-
kodtam elkeseredetten, ajka-
mat ugyancsak sírásra bigy-
gyesztve. Ez nem lehet igaz!

töklámpást

Ilyen nincs! Csak egy sütõtök
kell hozzá, meg egy éles kés,
no meg jó szándék, és még
örömteli perceket hoz az idõ-
töltés, amíg faragjuk. Ki lehet
az – –, aki
erre vetemedik? Az illetõ va-
lószínûleg nem ismeri a szel-
lemûzõ tökhöz kapcsolódó
hagyomány meséjét, misze-
rint:

Felmerül a kérdés: nem
ez az ember vagy a hozzá
hasonló lelkületûek lopják el
a temetõkbõl a kegyelet vi-
rágjait, koszorúit? Aki az
ilyen semmitmondó töklám-
pást ellopja, nagy valószínû-
séggel nem riad vissza má-
sok személyes tárgyainak el-
tulajdonításától sem!
Elkeseredett vagyok! A

tök kevéske örömöt és mér-
hetetlen bánatot ! Le-
galább kiírtam magamból a
szomorúságot, és megosztot-
tam gondolataimat más jó-
érzésû emberekkel, és re-
mélem – ha soraimat netán
olvassa –, elgondolkodtattam
a tolvajt, visszatartva õt ha-
sonló cselekedetek elköveté-
sétõl.
Gondolataim találjanak nyi-

tott fülekre!

milyen ember???

Aki a tököt ellopja,
maga is a szellemek számát
fogja gyarapítani – mert
ezzel megakadályozza a jó-
szellemek áldásos tevékeny-
ségét!

Lendvai Mártonné

hozott

Lába kélt az ajándéknak

Valakinek útjában volt
a gyerekek töklámpása

Mindig elszörnyülködtem,
ha bárhol rombolást láttam
– mindegy annak a mérté-
ke, értéke. Az eszméletlen,
értelmetlen pusztítás még
akkor is felbosszantott, ha
csak egy vasárnapra szépen
kitakarított ház elõtti árok
feldúlását jelentette, vagy
egy megtépett fát, bokrot.
Milyen szép lenne a piactér,

ha minden fa, amit egykor
elültettek, ma ott díszelegne
teljes pompájában.
Nemrégen a Polgármeste-

ri Hivatal elõtt tépték ki az
összes virágot és szórták a
bejárat elé – de ami ször-
nyûbb: letépték, meggyaláz-
ták a nemzeti zászlót.
Hogy kik voltak? Nyomoz

a rendõrség, de nem biztos,
hogy megtudjuk…
Mindenesetre: !
Mint azok is, akik az iskola

elõtt álló Hevesy-szobrot igye-
keztek tönkretenni: keresztet

barbárok

véstek a homlokára, össze-
karcolták az arcát. Annak a
Nobel-díjas magyar tudósnak,
aki magyarként vette át a leg-
nagyobb nemzetközi kitünte-
tést, és akire mi, turaiak is
büszkék lehetünk: sokszor
megfordult, dolgozott édes-
anyja turai kastélyában. Kik
tették? Nem tudjuk. De
„dicsõ” tett, s nem hiszem,
hogy „diákcsíny”!
Az egyház által a névadón

megszentelt szobor ugyan
kinek/kiknek áll útjában?
A , akik sem-

mit sem tisztelnek, akiknek
„ötletei” és tettei még számos
bosszúságot okozhatnak a
tisztességes turaiaknak.
Hacsak minden szinten –

iskolában, templomban, bará-
ti közösségekben – nem ítél-
jük el ezt a gyalázatot, nem
közösítjük ki az elkövetõket –
a !

barbároknak

barbárokat
Szarvas László

Tura
Közbiztonságáért

2002 Polgárõr
Egyesület

Éjjel-nappal hívható
számaink:

Turai Takarékszövetkezet

06-30-200-2452
06-70-247-3686

65900107-13024136
Kérjük, támogassa
mûködésünket!

Számlaszámunk:
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Összefoglaló az Alsó-Galgamente népzenészeinek õszi fellépéseirõl

Turai Énekmondók, Zagyva Banda:

Nívódíjas Zenekar lett a Zagyva Banda

Ismét lemezbemutató koncert

TURAI HÍRLAP14

Az õsz eleje egy népze-
nész számára szerencsés
idõszak. A még enyhe szep-
temberben sok a kültéri
rendezvény, fesztivál. Így
volt ez a mi városunk nép-
zenész-palántáival is.
A Zagyva Banda tagjai

szeptember elején immár
teljes létszámban megkezd-
ték tanulmányaikat a Váci
Pikéthy Tibor Zenemûvé-
szeti Iskolában.

második, míg

elsõ évét kezdte meg a
váci iskolában. A Zagyva
Banda ebben a hónapban
Jászberényben kezdte ven-
dégszereplését a Szolnok
Megyei Táncegyüttesek ta-
lálkozóján, ahol jászfénysza-
rui táncosokat kísértek.
Szeptember 18-án Kartalon
muzsikáltak egy kistérségi
rendezvényen a Galgahévízi
Hagyományõrzõknek, majd
a következõ héten az Etyeki
Kezes-Lábas Fesztiválon két
koncerttel öregbítették váro-
sunk hírnevét.
Az október is nagy kihí-

vással kezdõdött muzsikusa-
inknak: Bonyhádon
vettek a Magyar Rádió Nép-
zenei versenyén, ahol siker-
rel szerepeltek, korosztá-
lyukban egyedül megkapták
a Nívódíjas Zenekar címet.
Ezen a napon még részt
vettek Jászfényszarun az
Iglice táncegyüttes 10 éves

Boda
Gellért, Boda Márton, Szabó
András
Kálna Natália és Tóth Sebes-
tyén

részt

jubileumi mûsorán, ahol a
Jászság táncegyüttes után-
pótlás csoportjait is õk kísér-
ték. A Jászság táncegyüttes-
rõl tudni kell, hogy jelenleg
a legjobb amatõr táncegyüt-
tes Magyarországon. Remél-

szarun, ahol az idõsek köré-
ben is nagy sikert arattak.
Tóth Sebestyén számára is

nagy kihívást hozott ez a hó-
nap. A Cimbalmos Világszö-
vetség szervezésében rendez-
ték meg a Fonó Budai Zene-

Novemberben a Zagyva
Banda a Pest Megyei Tánc-
együttesek és Zenekarok
Találkozóján vett részt, ahol
már a turai Emse zenekar
is játszott egy összeállítást. A
neves szakmai zsûri elisme-

jük, a zenekar és a Jászság
között tovább fog mélyülni a
baráti és szakmai kapcsolat.
Október 9-én a Falumúze-

um jubileumi ünnepségén
zenéltek együtt a fiatalok
példaképeikkel,

(Tosko) bandájával.
Ebben a hónapban felléptek
a Szolnok Megyei Nyugdí-
jasok Találkozóján Jászfény-

Szénási
Tibor

házban a Cimbalmos Világ-
napot. Erre a rendezvényre
kértek fel engem és tanít-
ványomat is koncertezni. A
találkozóra Kínából, Izraelbõl,
Romániából, Szlovákiából,
Csehországból, Ukrajnából és
Moldovából érkeztek cimbal-
mosok, míg a magyar népze-
nei cimbalommuzsikát mi
képviseltük.

rõen nyilatkozott, és példa-
ként állította a két zenekart.
Ezen három hónap alatt

még egy új CD felvételére is
jutott a gyerekek energiájá-
ból: októberben és novem-
berben került sor a Turai
Énekmondók és a Zagyva
Banda közös CD-jének fel-
vételére a Budapesti Hon-
véd Stúdióban
hangmérnök segítségével.

Ezúton is szeretném kife-
jezni köszönetünket a szü-
lõknek, hogy segítik és tá-
mogatják ifjú muzsikusaink
pályáját. Reméljük, õk is
olyan sikeres zenészek lesz-
nek, mint idõsebb példaké-
peik.

cimbalmos, népzeneoktató

Rossa Leven-
te

Unger Balázs

December 23-án 18 órakor
ismét élõ lemezbemutató
koncert színhelye lesz a
Bartók Béla Mûvelõdési
Ház: A vezet-
te Turai Énekmondók, vala-
mint az és

irányításával
mûködõ Zagyva Banda tag-

Maczkó Mária

Unger Balázs
Rónai Zoltán

jai
címû közös CD-jüket

és kazettájukat mutatják be
a közönségnek.
A koncerten a

valamint
a

A

Énekeljünk víg öröm-
mel...

Galgamente
karácsonyi szokásait,
turai lakodalmas dalokat és

võfélyszövegeket tartalmazó
hanganyagot mutatják be.

„
”

belépés ingyenes, a közönség
által felajánlott összeget a stú-
diómunkálatok és a sokszoro-
sítás költségeire fordítják.
A lapzártánkkor is tartó ze-

nei utómunkálatok finanszíro-
zásához a közremûködõk ez-
úttal is számítanak a támoga-
tóknagylelkû segítségére.
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A november 09-tõl
december 23-ig nyújtható

„FENYÕÁG”
akciós fogyasztási

hitelekrõl
hitelbírálati díj befizetése nélkül

Ahitel összege:
Ahitel lejárata:
Ahitel kamata:
Ahitel kezelésikötsége:
Ahiteligénylõrészérõl
a hitelokmányok benyújtásával
egyidõben befizetendõ:

Ahitel folyósításakor befizetendõk:

Teljeshiteldíj mutató3 évre
500.000.- Ft összegre
egyenletes törlesztéssel (THM):

2004. Pénztár Ügyfélfogadás

Zárva

December24. (péntek) Zárva
December25. (szombat) ÜNNEP

ÜNNEP

BANKSZÜNNAP

2005
Január 1. (szombat) ÜNNEP
Január 2. (vasárnap) ZÁRVA
Január 3. (hétfõ) BANKSZÜNNAP
J

A Turai Takarékszövetkezet
vezetése és dolgozói

maximum500.000Ft-ig
maximum36 hó
évi, változó 15%

évi3%

Pénzintézeti költség 500Ft

folyósítási jutalék a folyósított
hitel%-ában egyszeri 1%

20,66 %

A kölcsönfeltételekkel kapcsolatban dolgozóink készséggel
adnaktájékoztatást.

December 18. (szombat) 8-13 óráig 8-14 óráig
December 19. (vasárnap)

December 26. (vasárnap)
December 27. (hétfõ) 8-17 óráig 8-18 óráig
December 28. (kedd) 8-15 óráig 8-16 óráig
December 29. (szerda) 8-15 óráig 8-16 óráig
December 30. (csütörtök) 8-15 óráig 8-16 óráig
December 31. (péntek)

anuár4. (kedd) 8-15 óráig 8-16 óráig
Január 5. (szerda) 8-15 óráig 8-16 óráig
Január 6. (csütörtök) 8-15 óráig 8-16 óráig
Január 7. (péntek) 8-13 óráig 8-14 óráig

NYITVATARTÁS

Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag,
boldog új évet kívánunk Kedves Ügyfeleinknek!
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Észak-amerikai hagyományok

Halloween az iskolában

TURAI HÍRLAP16

Az ünnep a tengerentúl-
ról érkezett hozzánk, nem
volt hagyománya a magyar
kultúrában. Hogyan ünne-
pelhetjük a Halloween-t?
Az iskola nyelvszakos taná-
rai megmutatták, hogyan
lehet ez egy tartalmas és
vidám délutáni program a
gyerekeknek.

feladata volt: mindegyik figura
ötletes és zseniális volt. A
tanult nyelvet is gyakorolhat-
ták, hiszen angolul és néme-
tül beszéltek tanárok és diá-
kok egyaránt. Sokszínû vetél-
kedõ volt: tippeltek, memóriá-
jukat tornáztathatták, alliterá-
ciókat gyûjtöttek; kicsiknek-
nagyoknak egyaránt tetszett
az utolsó feladat: narancssár-

Az ünnep mai elnevezése
a keresztény idõkbõl szár-
mazik. Mindenszentek elõ-
estéjérõl van szó, ami ango-
lul En-
nek összevont és némileg
torzult alakja a A
szó német megfelelõje az

Napjainkra
legfõbb ismerte-

tõjegyei a rémisztõ ször-
nyek, boszorkányok, fekete
macskák, denevérek és nem
utolsósorban a töklámpás.
A felsõsöknek évek óta

megrendezik angol és né-
met szakos tanáraik az ün-
nep alkalmából a vetélke-
dõt, amely egyre népsze-
rûbb: idén már töl-
töttek meg a résztvevõk. A
nevelõk remek játékokkal
készültek, egyikük – emelve
az ünnep varázsát – boszor-
kánynak öltözött.
Eredeti ötleteik segítségé-

vel díszítették a termeket, így
teremtették meg a rendez-
vény hangulatát. A csapatok
terménybábot készítettek il-
letve csapatnevet választottak
maguknak. A bábok díjazá-
sakor a zsûrinek igen nehéz

„All Hallow’s Eve”.

Halloween.

Erntedankfest.

öt termet

a
Halloween

ga kartonra rajzolt tök szájá-
ba kellett beletalálni. A leg-
több pontot gyûjtött csapatok
állhattak dobogóra: oklevelet,
müzliszeletet és gyümölcsöt
kaptak.
Mindenki jól érezte ma-

gát, reméljük, jövõre is ilyen
nagy lesz az érdeklõdés!

Bauner Nóra
A szerzõ felvétele

Egész napos programmal
emlékezett meg iskolánk
névadójáról október 29-én.
Az ünnepi mûsor után
Tóth Jánosné igazgatóhe-
lyettes emlékezett Hevesy
Györgyre.
„A Turai Duma 2000. szep-

temberi számában a követke-
zõket olvashatjuk:

Emlékeztek, 6., 7., 8. osztá-
lyosok? Ti már 2000-ben,
azon az október 13-i napon
jelen voltatok a névadó ün-
nepségünkön. Akkor is itt,
Hevesy György szobra körül
rendben felsorakoztunk és
hallgattuk az ünnepelt lá-
nyát, I

és a meghívott híres
tudós vendégeinket. …
1943-ban megkapta a ké-

miai Nobel-díjat az izotópok
indikátorként történõ alkal-
mazásáért. A díjat magyar
állampolgárként vette át. A
Hevesy György által felfede-
zett radioaktív nyomjelzés
akkor vált jelentõssé, ami-
kor kiterjesztette a biológiá-
ra, a fiziológiára és az orvos-
tudományra. Ezenkívül szá-

„Az önkor-
mányzat tavaszi döntése óta
hivatalosan új neve van isko-
lánknak. A névadó ünnepségre
október 13-án, pénteken 10
órakor kerül sor.”

ngrid Hevesy Rodd-
mant

mos más tudományos ki-
tüntetéssel ismerték el érde-
meit. 1966. július 5-én Frei-
burgban halt meg. Halála
után 35 évvel szülõhazájá-
ban helyezték hamvait örök
nyugalomra.
Született magyar volt, aki

tudományos pályájának csú-
csára külföldön jutott. Tipi-
kus 20. századi géniuszsors

Hevesy-nap

Négy éves hagyomány

az övé. S bár kevés jutott
belõle a hazának, mégis ki-
mondható, hogy a nemzet
nagy alkotó szellemei közé
tartozik, aki többet adott a
hazának mint tudományos
eredményeket. Adjon hitet,
s reményt sok-sok magyar-
nak, turai diáknak, váljon
számunkra lelkesítõ példává
világraszóló tudományos
munkássága, emberi küzdel-
me és mindhalálig megõr-
zött amagyarsága.
Váljon e hely, a Hevesy-

szobor környéke emlékhely-
lyé, ahol tisztelettel adó-
zunk emlékének. Jusson
eszünkbe, hogy a hétközna-
pi rohanásban is jár egy fõ-
hajtás, egy tekintet a diák-
nak, a tudósnak, az ember-
nek, aki soha nem szûnt
meg magyarnak lenni.”

Az ünnepi emlékezés után
az iskola vezetése koszorút
helyezett el az emlékoszlop
elõtt, majd többórás program
várta tanulóifjúságunkat.

Takács Pál

Megalapítása 15. évfordu-
lója alkalmából november
elsõ szombatján tartotta
közgyûlését a Magyaror-
szág Felfedezõi Szövetség.
A rendezvényen a szövet-

ségben még ma is ténykedõ
egykori alapító tagok mellett
megjelentek az „új generá-
ció” képviselõi is – azok a
fiatal gyermekvezetõk, akik
a szövetség megújulásának
és továbbmûködésének nél-
külözhetetlen szereplõi.
Köztudott, hogy a szövetsé-

get másfél évtizede létrehozó
csapatok egyike városunk
Galga Expedíciós csapata,

amely a Szövetség elõkelõ
„kettes” számát kapta meg.
Csapatunkat három alapító
tag:

és , vala-
mint két új vezetõségi jelölt:

és
képviselte az ünnepségen. A
Galgás alapító tagok megkap-
ták a szövetség egyik legma-
gasabb,

kitüntetését.
A rendezvényen
elnök nyílt levelében is-

mertette a második éve álla-
mi támogatás nélkül, jobbára
a felajánlott 1%-ból mûködõ
szervezethelyzetét.

Békési István, Szarvas
László Takács Pál

Abért Zsolt Békési Judit

Rakó Jó-
zsef

„Rákóczi hûségében”
elnevezésû

-tépé-

15 éves a Pro Pátria Szövetség

Turai kitüntetettek
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Jenei Mihály:

Lapzárta után::

Karácsony (1926)

A december 5-i népszavazás végeredménye

TURAI HÍRLAP 17

Vártuk a karácsonyt, mint
a messiást, gyermekkorunk-
ban.
Álmodoztunk róla, a Jé-

zuska hozza majd a kará-
csonyfát, teleaggatva min-
den finomsággal. Lesz rajta
piros alma, szaloncukor, mé-
zeskalács, füge, mogyoró,
dió és fénylõ gyertya. Imád-
koztunk, hogy kapjunk fi-
nomságokat, álmunkban
már kóstolgattuk is.
Elérkezett végre a szent-

este, a várva várt kará-
csonyest. Megtekintettük,
kinek mit hozott a Jézuska.
A szobábani a kanapé sar-
kában egy nyírfaseprû he-
gyeskedett feldíszítve. Rajta
a szaloncukor – rozskenyér
béle kristálycukorral össze-
gyúrva, a stelázsiról levett
cifra papírba csomagolva.
Piros alma helyett – sült
krumpli. Rozskenyér égett
héja – a füge. A mogyoró –
pattogatott kukorica. Mézes-
kalács helyett – sárgarépa.
Nem égett a gyertya sem,

mert káposztatorzsából lett
kifaragva...
A nagyobbik lánytestvére-

im ötlete volt a nyírfaseprû-
bõl varázsolt karácsonyfa.
Nem tetszett, de mégis cso-
dáltuk, az igazit képzeltük a
helyébe. Zöld fenyõt gyer-
tyafénnyel, valódi szalon-
cukrot ezüst csillogással. Ro-
pogós piros almát valódi

Adjon Isten minden embernek
Jó egészséget, sok szerencsét,
Egymás iránt a megértést,
A bánat helyett sok-sok örömet,
Szükség helyett a javakból eleget.

Téli napokon a szobákban jó meleget.

Adjon Isten minden embernek
A munkához erõt, jó egészséget.
Szorgalmas munkának van gyümölcse,
Teljen meg a kamrád vele.
Ne tátongjon, kongjon üresen,
Ne legyen hiány holnap sem a javakból.

Adjon Isten minden embernek
Kevesebb gondot, a javakból eleget,
Hogy ne legyenek napjaid gondterhesek.
Ha neked a javakból több jutott,
Adj belõle, akinek nem jutott.
Kérni nem, de adni öröm.

pörkölt mogyoróval, édes
füge füzért a kenyérhéj he-
lyett. Nem volt igazi a kará-
csonyfánk, de mégis ör-
vendtünk, elénekeltük a ka-
rácsonyi éneket, a „Menny-
bõl az angyalt.” A nyírfa-
seprû ott pihent a kanapé
sarkában – Vízkeresztig.

*
A turai születésû

írásaiból áprilisi szá-
munkban közöltünk néhá-
nyat. A fenti vers mellett az
ünnep alkalmából vettük
elõ ismét karácsonyidézõ
sorait; további írásaival ké-
sõbbi számainkban találkoz-
hatnak olvasóink.

Jenei
Mihály

-hsz-

Jenei Mihály:

Adjon Isten

Az Idõsekért Turán
Közalapítvány kuratóriuma
köszönetet mond mindazok-
nak, akik 2003. évi személyi
jövedelemadójuk 1 %-ával,
összesen 353.307,- Ft-tal tá-
mogatták mûködését. A be-
folyt összeggel az Õszirózsa

Idõsek Otthona sikeres pá-
lyázatát támogattuk, mely
hozzásegítette az Otthon la-
kóit egy mikrobusz megvá-
sárlásához.
Segítségükre a jövõben is

számítunk!
Adószámunk: 18678895-1-13

Idõsekért Turán Közalapítvány

Tájékoztató az szja
1% felhasználásáról

Bartók Béla Mûvelõdési Ház

Évadzáró mûsor, fotókiállítás
és videofilm-vetítés

A hagyományokhoz híven
december 19-én, vasárnap
16 órától a Bartók Béla
Mûvelõdési Házban mûkö-
dõ csoportok adnak mûsort
az intézmény színháztermé-
ben. A rendezvényt a mûve-
lõdési ház idei pillanatképeit

megörökítõ fotókiállítás és
videofilm-vetítés színesíti.

A belépõdíj 300 Ft. A szer-
vezõk minden érdeklõdõt
szeretettel várnak!

A december 5-i népszava-
záson a szavazásra jogosul-
tak 37,48 %-a, 3.016.004 fõ
voksolt.

elsõ,

1.921.237 igen (65
%) 1.034.425 nem (35 %)

1,78 %-a, 53.600 fõ
érvénytelen

második,

Az

kapcsolatos
kérdésre

és
szavazat született. (A szava-
zók adott
le szavazatot.)

A

az egészségügyi
intézmények állami tulajdon-
ban tartásával

a határon túl
élõ, magukat magyarnak

valló nemzetiségiek magyar
állampolgárságának megadá-
sával kapcsolatban a vok-
soló választópolgárok közül

míg
voksolt.

A turai részvételi és szava-
zati arányról sajnos nincs
összesített adat, így azt nem
tudjuk összevetni az orszá-
gos végeredménnyel. Miu-
tán a többi településhez ha-
sonlóan Turán is minden
szavazókörben összeszámol-

1.519.856 fõ (51,55 %) igen-
nel, 1.428.358 fõ (48,45
%) nemmel

ták a szavazatokat, azok
eredményeit továbbították
az aszódi körzeti választási
irodába. A helyi adatok ösz-
szesítése nem volt elõírás
legfeljebb érdekességként
lehetne elemezni, hogy vá-
rosunk szavazópolgárai

jelöltek be a kérdé-
seknél...

–

több
vagy kevesebb igent vagy
nemet
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Turai "álomjáték" az õszi szezon záró fordulójában

Egy hetes a tizennégy hetes pihenõ elõtt
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(folytatás az 1. oldalról)

Pétervására - Tura 1-3 (0-1)

Tura: Nagy G. Szilágyi,
Lilik, Sukaj, Lõrincz Kuti,
Gohér, Horváth (Kis), Less T.
Takács (Kovács), Less K.
(Folmer).

–
–

–

–
–

Góllövõk:
Jók:

Kuti (2), Horváth.
Kuti, Horváth, Nagy G.

ez-
zel

A napos, de igen hûvös
szombat délutánon a harma-
dik helyen álló Pétervásárára
utazott csapatunk. A csapat
szempontjából igen fontos
mérkõzésre került sor.
Az elsõ félidõben uraltuk a

játékot, letámadtuk az ellen-
felet. A 24. percben Horváth
beadásából Kuti szereztemeg
a vezetõ találatot. A 36. perc-
ben egy véleményünk sze-
rint nem jogos büntetõvel
találta magát szemben Nagy
G., amitbravúrral hárított.
A második félidõben a Pé-

tervására feljebb tolta véde-
kezését, lehetõséget adva

csapatunknak a kontrajá-
tékra. Ebbõl sok helyzete
adódott a Turának, de a pon-
tatlan elõrejáték miatt csak
nehezen tudták ezt a fiúk
kihasználni. Az újabb találatra
az 53. percig kellett várniuk a
nézõknek, amikor is Kovács
K. gólpasszából Horváth volt
eredményes.
Az 56. percben a hazaiak

szépítõ találatát Gohér öngól-
ja hozta meg. Egy szögletrú-
gást követõenNagyG.öklözte
ki a labdát, ami Gohér elé
pattant és a felszabadító rú-
gás a saját hálónkban kötött
ki. A 60. percben a gólhely-
zetbe kerülõ Kovács Kriszti-
ánt buktatták a büntetõterü-
leten belül, ám ezt 11-es he-
lyett mûesés címén sárga lap-
pal jutalmazta a játékvezetõ.
A 87. percben állította be Kuti
a végeredményt, amikor fél-
pályától indulva mutatott be
cselsorozatot a védõk között
és talált a hazaiak kapujába.

Az õszi elsõség szempontjá-
ból nagyon fontos gyõzelmet
aratott a csapat, ám ha hely-
zeteinknek csak a felét ki-
használjuk, nagyobb arányú
gyõzelem született volna.

Tura-Magyargéc 7: 0 (3:0)

Tura:

Gólszerzõk:

Jók:

Nagy G. – Szilágyi,
Lilik, Sukaj – Kuti, Horváth,
Gohér, Less T. – Less K (Kis),
Takács, Völgyes.

Horváth (2),
Völgyes (2), Lilik, Less T.,
NagyG. az egész csapat

dáraVölgyes csapott le és po-
fozta be ahálóba.
Szünet után ott folytatta a

Tura, ahol abbahagyta.
Elõbb Gohér veszélyeztetett
egy távoli bombával, majd egy
kapu utáni kavarodást köve-
tõen Völgyes a kapust is el-
fektetve gurított a hálóba:4:0.
Talán ekkor hangzott fel

elõször a „Bajnokcsapat” buz-
dítás; a szurkolók számára
már csak az volt kérdéses,
hány gól születik még. Nem
kellett sokáig várni: Less
Tamás futott el a bal oldalon,

dõdött, melynek végén a játé-
kosok az oldalvonalhoz hason
csúszva érkeztek, hogy meg-
köszönjék szurkolóiknak a
biztatást.

*
A mérkõzést

így értékelte:
- Nem számítottam ilyen

nagy arányú gyõzelemre. A
csapat bebizonyította, hogy
van tartása, nem bénította
meg az õszi elsõség kivívá-
sának tétje, simán hozta a
papírforma szerinti gyõzel-
met, helyenként

játékot nyújtva.

Aczél Zoltán

közönség-
szórakoztató

Õszi statisztika
Összesítés:

Minden kedves
szurkolónak, támogatónak
és sportbarátnak békés,

boldog karácsonyt
és sikerekben gazdag
új esztendõt kivánnak
a Tura VSK játékosai

és vezetõsége.

Horák Mária-Rácz Zoltán

1. hely, 13 mér-
kõzés, 9 gyõzelem, 3 döntet-
len, 1 vereség, 30 pont, 32-11
gólarány.
2. hely, 6 mérkõzés, 4 gyõze-
lem, 1 döntetlen, 1 vereség, 13
pont, 17-4 gólarány.

1. hely, 7 mérkõzés, 5
gyõzelem, 2 döntetlen, 0 vere-
ség, 17 pont, 15-7 gólarány.

Pályaválasztóként:

Vendég-
ként:

Nem egészen tíz percet
kellett várniuk a hazai nézõk-
nek ahhoz, hogy gólt lássa-
nak. A remekül kezdõ csapat
kezdettõl fogva a kapuhoz
szorította a vendégeket, akik-
nek mindössze arra volt ere-
jük, hogy kivagdossák a lab-
dát. A 9. percben Less Tamás
beadását Horváth lõtte közel-
rõl a magyargéciek hálójába.
Cseppet sem vettek vissza az
iramból a fiúk, s rövid idõn
belül Völgyes növelhette vol-
na az elõnyt, ám elõször a
vendég hálóõr védett bravú-
rosan, majd õ hibázott három
méterrõl. A 35. percben aztán
újabb találatnak tapsolhattak
a lelkes szurkolók. Gohér be-
adását Lilik fejelte mintasze-
rûen a kapuba. A félidõ vé-
gén még egy hazai gól szüle-
tett, ekkor egy kipattanó lab-

és ezúttal nem beadta a lab-
dát, hanem éles szögbõl a bal
felsõ sarokba bombázta azt.
Néhány percet követõen –

ekkor rúgott elõször és utol-
jára kapura az egyik vendég
csatár – ismét megrezgett a
vendégek kapujának hálója:
Horváth a 16-osról leadott
lövésével „köszönt be”.
Nemcsak a mezõnyjátéko-

sok elõtt nyílt lehetõség a
gólszerzésre, hanem Nagy
Gábor kapus számára is. Õ
vállalta el ugyanis a bünte-
tõrúgás elvégzését, amit jo-
gosan, Völgyes 16-oson belü-
li buktatásáért kapott csapa-
tunk. Nagy alaposan feladta
a leckét sporttársának: véd-
hetetlenül bombázott a jobb
alsó sarokba .
A mérkõzés lefújását köve-

tõen felhõtlen ünneplés kez-

(képünkön)

Sportbál
A Tura Városi Sport

Klub 2005. január 15-én
rendezi hagyományos
sportbálját. Jegyek az
Elnökség tagjainál
igényelhetõk.

Rácz Zoltán felvétele

http://www.pdfdesk.com


Függõleges: 1. A költõ leg-
nagyobb szabású mûve,
négyrészes bibliai regény
(zárt betû: T) 2. Ákosbecézve
3. Gyerek orr 4. Kezdõpont
5. Az út jele a fizikában 6.
Hajít 7. Oxigén 8. Udvarra 9.
Lakoma 10. Határozó rag 12.
Meghívott 17. Tinta, angolul
(INK) 22. Engedély, rövidítve
24. Káposzta féle 25. Sütõ-
forma 27. Kemény szárnyfe-
dõjû rovar 30. Gyorsan ide-
oda mozgat 32. Félig germán!
34. Megtermékenyített pete-
sejt 38. Szófaj 40. Tagadó szó
43. Angol sörféle 45. Nyúl is
van ilyen 50. Halk zörej 51.
Szobában 53. Orrához 55.
Nyitni kezd 57. Asszonynév
képzõ 59. Ultraviola 60. Betût
formál 64. Kérdõ szócska 65.
Volt 66. Jód.

- fné -
*

Amegfejtést a lap aljáról ki-
vágott rejtvényszelvénnyel el-
látott, lehet
beküldeni a Városi Könyvtár
címére (Bartók tér 3.)

A megfejtõk között

nyílt levelezõlapon

2005.
január 6-ig.
a GalgaCoop 2.000 Ft értékû

Turai Hírlap
közéleti havilap

Felelõs szerkesztõ: Hídi Szilveszter
Munkatársak: Takács PálBalázs Gusztáv, Rácz Zoltán,

Lapterjesztés : Éliás Zoltán
Nytsz: B/BHF/567/P/91 E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu

Levélcím: Városi Könyvtár - 2194 Tura, Bartók tér 3.
Készül t800példánybanazArtWind-NyomdaKft . nyomdaüzemében,Gödöllõn

Ifjú sakkozóink újabb sikerei

Turai éremesõ Gödöllõn
November 20-án Gödöl-

lõn rendezték meg a Pest
megyei ifjúsági nyílt sakk-
versenysorozat harmadik
felvonását, ahol egy híján
ötven ifi versenyzõ ült a
sakkasztalokhoz.

A Galgavidéki Sakkbará-
tok Sportegyesülete (GVSE)
tizenhat versenyzõt nevezett
a svájci rendszerû tornára.
A hét fordulóban a kétszer
15 perces rapidpartik majd-
nem négyórás kõkemény
koncentrálást igényeltek
gyerekeinktõl.
Csapatunkból négyen is

ígéretesen kezdtek, hiszen
megnyerték az elsõ két
játszmájukat. Közöttük volt
a nyolcéves is, s
neki a folytatás is jól sike-
rült: az ötödik foduló után a
verseny élén állt 100 %-os
eredménnyel, így az utolsó
két fordulóban már maga-
sabb korosztályú, sokkal ru-
tinosabb versenyzõkkel kel-
lett megmérkõznie. Bár a
hatodik fordulót elvesztette,
az utolsó játszmáját sikerült
döntetlenre mentenie. Ger-
gõnek ez az abszolút máso-
dik helyezés megszerzését
jelentette, így magasan meg-

Gyõri Gergõ

vásárlási utalványát és a
Libra Könyvesbolt 1500 Ft
ér tékû könyvutalvá nyát

Novemberi számunk
megfejtése:

Gratu lálu nk! Nyeremén yüket
postán küldjü k el.

sorsoljukki.
*

Aszaglórendszerfelépítése
és mûködése.

A 2.000 Ft értékû vásárlási utal-
ványt
(Vácszentlászlói u. 48.), az 1500
Ft értékûkönyvutalványt pedig

(Vasút u. 14.)
kedves olvasónk nyerte.

Tóthné Borbély Judit

Szilágyi István

Lapzárta

Th om as M ann
Vízszintes: 1. Az egyik

evangélista

11. Történelmi kor
12. Fél volt! 13. Villamos töltést
hordozó anyagi részecske 14.
Fluor 15. Édesség 16. Hal is
van ilyen 18. Sugár jele 19.
Amper 20. Félsz! 21. He-lyeslõ
szó 23. Néma Niki! 25. Re-
pülõgéptípus 26. Kutya 28. A
hét vezér egyike 29. Kutat 31.
Markol 33. Kötszer 35. Ingo-
ványos talaj 36. Tanuló vezetõ
37. Európai tenger 39. Alko-
holféle 41. Becézett Zsuzsan-
na 42. Élénk szín 44. Irodai
kapocs 46. Szintén 47. Török
autójelzés 48. Tova 49. Jó vagy
rossz elõjel 51. Bór 52. Egye!
53. Spanyol autójel 54. Fa-
pásztor 56. Muzsika 58. Iskola

61. Nyak rész! 62. Kiejtett
betû 63. Magam 65. Lá-

togatás.

6. Thomas Mann
II. világháború után meg-
jelent regényének címe (zárt
betû: R)

12.

nyerte saját I. korcsoportját
is, s immár a harmadik
aranyérmét hozhatta haza.
A többieknek kevésbé si-

keredett a koncentrálás, de
(4,5

pont) má-
sodszor is sikerült megsze-
reznie a bronzérmet.

négy pontja nagyon
kellett ahhoz, hogy újra ha-
zahozhassuk a III-IV. korosz-
tályos csapat harmadik he-
lyezését igazoló okleveleket,
s ebben a korosztályban ját-
szott még (3,5
pont), (3,5
pont), (3 pont),

Virganc Rolandnak

Kuthi
Balázs

Pásztor Ákos
Pásztor Zoltán
Kókai Péter

korosztályában

Kronovetter Márton
Som Bence

Farkas Bence

Benedek
Andris Basa
Ádám

Benedek Zsuzsa

(3 pont),
(3 pont).

Egyéniben a legmagasabb
ifi korcsoport bronzérmét is
elhoztuk, ezt
szerezte meg. Csapatban egy
második helyezést is

(I-II. korcsoport), itt
Gyõri Gergõ kiváló teljesítmé-
nyéhez kellett még

és a hévízgyörki
2-2 pontja.

Hölgyversenyzõnk bemu-
tatkozása sem volt akármi-
lyen, hiszen
most kapcsolódott be a ver-
senysorozatba, s mindjárt
egyéni aranyérmet szerzett
a IV. korcsoportban. Gratu-
lálunk!

sakkoktató

nyer-
tünk

TóthMáté József
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