Ára: 70 Ft

TURAI HIRLAP

KÖZÉLETI HAVILAP

Karácsonykor is
helyszíneltek
a rendõrök
Szemben a korábbi esztendõkkel, a december igen sok
mukát adott a rendõröknek.
Olyannyira, hogy még karácsony másnapján is helyszíneltek Turán egy betörés
helyszínén.
Az esetek többségében a
szokásosnak mondható módszereket alkalmazták az elkövetõk, például befeszítéssel jutottak be a kiszemelt helyszínre. Ettõl eltért a Tabán úti
sörözõ esete, ahová tetõbon(folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek

Nõtt a közétkeztetés, a hulladékszállítás és az ivóvíz térítési díja

December 14-i ülésén a
képviselõ-testület elõször a
2005-re érvényes hulladékszállítási közszolgáltatási díjról
döntött. Mint az Benke Sándor, a Szelektív Kft. ügyvezetõjének részletes, szóban kiegészített írásos beszámolójából is kiderült, a jelenleg 11
fõt foglalkoztató hulladékteleSzabó
felvétele
pen
márKatalin
eddig is legalább
két
fõvel kellett volna bõvíteni a
létszámot. Az ideálisnak nem
mondható körülmények között dolgozó hulladékválogató
munkatársak a csarnokban
nyáron pokoli hõségben, télen

pedig nagy hidegben végzik
munkájukat; õk havonta nettó
46 ezer Ft-ot visznek haza, a
kukásautók vezetõi pedig nettó 65 ezret. Ha valamelyikük
egy kedvezõbb állásajánlat
miatt elhagyja a Szelektív Kftt, nehéz embert találni a helyére. A dolgozók megtartása
érdekében emelni kellene a
fizetésüket, létszámukat pedig
– a négy településen keletkezõ hulladék egyre növekvõ
mennyisége miatt – a taggyûlés javaslata alapján hat fõvel
kellene emelni.
Mindemellett vannak egyéb

Gálaest víg örömmel

M egje le nt a T ura i É ne km o ndó k
é s a Z agy va B an da új CD-je

Énekeljünk víg örömmel
címmel, Maczkó Mária,
Rónai Zoltán és Unger
Balázs mûvészeti vezetésével
közös CD-t készítettek a
Turai Énekmondók és a
Zagyva Banda. A hanganyag
a Galga mente karácsonyi
énekeit, valamint turai lakodalmas dalokat és võfélyszövegeket tartalmaz.
A lemez ünnepi bemutatóját december 23-án tartották a
Bartók Béla Mûvelõdési Házban. A karácsonyra hangoló
gálaestet telt ház, hálás köFotó: Balázs Gusztáv
zönség fogadta, méltán számítva arra, hogy a megörökí- is bemutató elõadása, a sze- ménnyel gazdagítja a szem(folytatás a 6. oldalon)
tett anyag élõ, a népviseletet replõk játéka feledhetetlen él- tanút.

tényezõk is (üzemanyagárak
emelkedése, a Környezetvédelmi Felügyelõség által elõírt
mérések díja), amelyek jelentõs díjemelést indokolnának.
Az ügyvezetõ három alternatívát javasolt a jelenlegi létszám megtartásával, valamint
4 illetve 6 fõ felvétele esetére.
A Pénzügyi Bizottság képviseletében Baranyi Károly elmondta: bár elismerik annak
szükségességét, jelenleg nincs
lehetõség a létszám bõvítésére, ezért a bizottság a 8.800
Ft/év hulladékszállítási díjat
javasolta elfogadásra, amit a
képviselõk egyhangúlag elfogadtak.
Tóth István polgármester
elmondta: a havi alig 800 Ftos díjból nyolc kukányi, azaz
majd´ egy köbméter hulladék
elszállítását végzik el, ami
(folytatás a 2. oldalon)

Vélemények Turáról
és a határon túlról

A népszavazás
és háttere
(4-5. oldal)

Zenészlegendák:

Gémesi
József

(8-9. oldal)

Önkormányzati hírek

Nõtt a közétkeztetés, a hulladékszállítás és az

(folytatás az 1. oldalról)

méltányosnak
mondható;
sajnos az önkormányzatnak
még így is ki kell egészítenie
az összeget (idén már évi
12.220 Ft-ra). Jenei Csabáné a
szelektív
hulladékgyûjtést
maradéktalanul megvalósítók
esetleges kompenzációjáról
érdeklõdött, míg Korsós Attila
alpolgármester a szociálisan
rászorulókat érintõ díjfizetési
kedvezményrendszer kidolgozását szorgalmazta. Dolányi
Róbertné jegyzõ elmondta: az
önkormányzat talajterhelésrõl
illetve a hulladékszállításról
szóló rendelete már tartalmaz
a díjfizetési kedvezményre vonatkozó szociális elemeket.
Információink szerint az
új esztendõ elsõ hetében –
és nem csak Turán – az
utcák néhol igen vegyes képet mutattak az elszállításra
kihelyezett hulladék tekintetében. A Szelektív Kft. munkatársai az óév utolsó hetéhez hasonlóan 2005 elsõ
hetében is a háztartási hulladékot szállították el elõször,
amit az e célból készített
naptárban fel is tüntettek.
Úgy tudjuk, néhányan nem
kaptak naptárt, illetve ha
mégis, „rutinból”, azaz a tavaly megszokott rend szerint
rakták ki az idei elsõ szállítmányt.
Mint arra elõzõ számunkban a közmeghallgatásról szóló cikkünkben is utaltunk, november végén megjelent a
környezetterhelési díj 2005.
évi megállapítását is tartalmazó költségvetési törtvény,
ezért módosítani kellett az
errõl szóló, nyáron elfogadott
helyi rendeletet. Ennek megfelelõen a szennyvízhálózatra
nem csatlakozott háztartások

az elfogyasztott víz mennyisége után – a korábban számított 72 helyett – 36 Ft talajterhelési díjat kell fizetniük
köbméterenként*. A csatornára rá nem csatlakozott ingatlanok tulajdonosainak a
polgármesteri hivatal által kiküldendõ adatlapot kell kitölteniük, az esetleges évközi
változásokat (tulajdonosváltás,
csatornahálózatra kötés megtörténte stb.) 15 napon belül
be kell jelenteniük azt a hivatal adóirodájában.
A képviselõk elfogadták a
személyes gondoskodást nyújtó
ellátások igénybevételéért fizetendõ intézményi térítési
díjakról szóló rendeletet.
Eszerint január 1-jétõl az
Õszirózsa Idõsek Otthonában
gondozottak havi térítési díja
42.000 Ft, a gondozottak napi
élelmezési normája 500 Ft, az
intézménybõl biztosított hétvégi étkeztetés díja pedig
adagonként 403 Ft. A házi segítségnyújtás óradíja 330 Ft.
Az önkormányzat által vállalkozótól megvásárolt étkeztetés intézményi térítési díja
ebédadagonként 403 Ft, amit
az igénybevevõ havi rendszeres jövedelme alapján – ha ez
az összeg 24.701 és 47.700 Ft
közé esik – a rendeletbe foglalt táblázat szerint 30-90 %
kedvezmény illeti meg. 24.700
Ft-ig nincs térítési díj, 47.701
Ft felett pedig a teljes összeget kell megfizetni.
A gyermekek napközbeni
ellátása keretében biztosított
óvodai étkeztetés nyersanyagnormája 214 Ft, napi térítési
díja 246 Ft; az általános iskolai étkeztetés nyersanyagnormája 312 Ft/nap, a térítési díj
pedig 359 Ft. A díjkedvezmények megállapításánál a helyi
szociális ill. gyámügyi rendeletben foglaltak az irányadók.

Két ellenszavazattal a képviselõ-testület határozatot fogadott el arról, hogy az Aszódi
Kistérség területfejlesztési tanácsának mint utódszervezetnek megindulását és a vidékfejlesztési feladatok átadását/
átvételét követõen – várhatóan 2005. június 30-i hatállyal –
kimondja a Galgamenti és Gödöllõi Önkormányzatok Társulásának megszûnését. Tóth
István polgármester elmondta: a kistérség települései közül eddig csak Kartal lépett ki
a gödöllõi központú társulásból. Bár az aszódi kistérségi
társulás már megalakult, még
nem mûködik, az elsõ félévre
viszont már kaptak támogatást a földmûvelésügyi tárcától, így még tagdíjat sem kell
fizetni. Baranyi Károly elmondta, hogy a régi társulás
disszonáns érzéseket kelt benne: szerinte az alapító tag
Tura éveken át nem haladt
elõre, majd reményét fejezte
ki, hogy az új társulás sikeresebb lesz. A polgármester
szerint a régi társulás környezetvédelmi programja sikeres
volt, s bár az aszódi társulástól is sokat várnak, egyelõre nem biztos, hogy pályázatokat tudnak benyújtani.
A testület döntése értelmében a budapesti NEW-LINE
Kft. bonyolítja le a Szelektív
Kft. konténerszállító teherautójának közbeszerzési eljárását. A Szelektív Kft. erre a
célra 16 millió 625 ezer Ft
vissza nem térítendõ támogatást nyert a Közép-Magyarországi Feljesztési Tanács által
kiírt pályázaton. A nyertes
cég három beérkezett ajánlat
egyikeként a legolcsóbban,
210 ezer Ft plusz áfáért végezheti el a munkát.
A grémium elfogadta a Galgamenti Víziközmû Rt. elõter-

* A szerk. megjegyzése: Lassan követhetetlenné válnak a talajterhelési díj megállapítására
vonatkozó törvényi változások. A legfrissebb törvénymódosítás szerint a turi ivóvízbázis fokozottan érzékeny besorolást kapott, így 2005-re az elhasznált ivóvíz után köbméterenként ismét
72 Ft a talajterhelési díj. Ez az összeg 2010-ig fokozatosan nõ, akkor már 360 Ft-ot kell fizetni
köbméterenként (Figyelem, ez valószínûleg csak lapzártánk idején érvényes adat!!! J ).
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jesztését, így január elsejétõl
az eddigi 174,19 Ft helyett
184,78-os átlagárat kell fizetni
az ivóvízért. Ugyanakkor Kuti
József felvetette: a vízdíj megállapításával kapcsolatban
számos lakossági észrevételt
kapott, pl. a térség vízellátásának fõ pillére, a turai ivóvízbázis mentén lakók ugyanannyit fizetnek, mint a húsz
kilométerrel távolabb élõk. Az
ivóvízbázis védelmét ugyanakkor csak Tura és Galgahévíz fizeti meg, ám Kuti
József tudomása szerint az
aszódi szennyvíztisztító telep
jelentõs támogatást kapott a
Galgamenti Víziközmû Rt-tõl.
A képviselõ végezetül javasolta a Pénzügyi Bizottságnak
az önköltségszámítás felülvizsgálatát.
Ritecz György, a Galgamenti Víziközmû Rt. ügyvezetõ
igazgatója válaszában elmondta: az 1992-93-ban lezajlott vagyonátadás során a vízmûrendszer a térség tizenegy
településének közös, osztatlan
tulajdonába került, egyúttal a
közös költségviselésrõl is döntés született (ami véleménye
szerint egyfajta szolidaritást
jelent a nagyobb települések
részérõl a kisebbek felé). Elismerését fejezte ki a rendkívül értékes turai ivóvízbázis
megõrzéséért, majd hozzátette: technikailag nem megoldható a vízfogyasztás menynyiségének településenkénti
mérése, egyéb megoldási lehetõségrõl pedig csak a Víziközmû taggyûlése dönthet.
Mint azt hangsúlyozta, a vízvédelmi költségek nem elemei
a részvénytársaság költségvetésének, így az aszódi szennyvíztisztító telepet sem támogatták.
A részvénytársaság a társtulajdonos települések polgármestereinek javaslata alapján
30 liter/nap/fõ erejéig (ez a
létfenntartáshoz
szükséges
mennyiség)
kedvezményes
tarifát számol a vízfogyasztásért. Korsós Attila felvetette
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ivóvíz térítési díja
a vezetékes vízzel nem rendelkezõ nagycsaládosok számára az ingyenes rákötés lehetõségének
bevezetését.
Ritecz György válaszában elmondta: erre a célra tíz évig
ingyen biztosították a munkagépet, de a rászorultság igazolásával ezután is anyagáron
lehetne bevezettetni a vizet a
még ellátatlan háztartásokba.
A grémium ezután zárt ülésen döntött Tura és Galgahévíz közös szennyvíz-elvezetési és tisztító rendszere üzemeltetésének átadásáról a
Galgamenti Víziközmû Rt.
részére.
A Galgamenti Víziközmû
Rt. által szolgáltatott vízmennyiség négyötöde a turai
ivóvízbázisból származik.
Ennek minõsége kifogástalan, míg a vízmennyiség
maradékát a vasat tartalmazó bagi vízkutakból nyerik,
ami tisztítást igényel.
A vízfogyasztás mennyisége 2004-ben öt százalékkal
csökkent az elõzõ évihez
képest, 2005-re pedig kb. 2,3
százalékos
növekedéssel
számolnak. A részvénytársaság elmúlt tíz évben szerzett
tapasztalatai szerint a térségben – az idõjárástól függõen – az éves vízfogyasztás
mintegy 1,2-1,3 millió köbméter között mozog.

Az Egyebek napirendi pontok között a testület döntött
arról, hogy ötvenezer Ft-tal támogatja a Turai Énekmondók és a Zagyva Banda legújabb hanghordozójának kiadását. Ezután 2004. december
végéig meghosszabbították a
kedvezményes – azaz a közmûfejlesztési
hozzájárulás
megfizetése nélküli – szennyvízcsatornára kötési akciót.
Korsós Attila felhívta a képviselõ-testület figyelmét arra,
hogy Turán a lakosságszámhoz viszonyított bûncselekmények aránya 2004-ben három
százalék alatt maradt. A városban javultak az állandó
rendõri jelenlét feltételei,
emellett néhány, a közlekedés- és a közbiztonságot erõsítõ programot is szerveztek.
A fent említettek miatt Tura
2005-ben pályázhat a „Biztonságos Település” címre, ami
ötszázezer és egymillió Ft
közötti, a közbiztonság további javítására fordítható öszszeggel jár.
(A szerk. megjegyzése: a
napokban Tura polgármestere is hozzájárult a felderített
bûncselekmények arányának
javításához. Tóth István a
Tüzér utcában gépjármûvével állta útját egy lovaskocsinak, amit a fogaton ülõk engedély nélkül kivágott fával
raktak meg.)

Karácsonykor is
helyszíneltek a rendõrök

(folytatás az 1. oldalról)

gázpalackot és televíziót vit-tással hatoltak be ismeretlen tek el.
tettesek. Zsákmányként a dohányárut vitték el.
Többször írtuk már, hogy
érdemes a bûnözõk dolgát
Elég volt az udvarig be- megnehezíteni. Ez most újra
mennie annak a személynek, beigazolódott. A Búbos Banaki elhatározta, hogy az egyik ka utca egyik ingatlanába iscsaládi házban üzemelõ gáz- meretlen elkövetõk hatoltak
csereteleprõl zsákmányol pa- be. Kénytelenek voltak azonlackokat. Bár az áru egy be- ban idõ elõtt, zsákmány nélzárt keretben volt, a lakattól kül távozni, mert észrevették,
hamar megszabadult.
hogy a házban csendes riasztórendszer mûködik, és valóHoppon maradt viszont az színûleg azt is észlelték, hogy
a személy, aki a Harkály utca közelít a biztonsági szolgálat
egy víkendházába tört be, járõrautója. Bár a tetten érés
ugyanis nem volt olyan érték, nem sikerült, a tulajdonos
amit érdemes lett volna el- örülhet, hogy nem tûnt el érvinni. Jobban járt az az elkö- téke.
vetõ, aki az Alsóerdõ sor
egyik házának pincéjében tett
A legnagyobb sláger ebben
látogatást, ahonnan szerszám- az idõszakban a falopás volt.
gépeket vitt el 260 ezer Ft Három hónap alatt több tíz
értékben.
köbméter tûnt el az erdõkbõl.
A rendõrség a napokban leSzerszámgép okozta annak fülelt egy bandát, amely taga férfinek a vesztét is, akit jainak kihallgatása még tart.
december 22-én értek tetten Eddig 50 köbméter fa eltulaja rendõrök. Nemcsak a tárgyi donítását ismerték be. A
bizonyítékok miatt nem tu- rendõrségnek az a kérése a
dott tagadni, hanem azért lakossághoz, hogy ne vásárolsem, mert erõsen ittas álla- janak „közismert” személytõl,
potban volt. A rendõrök õri- a napi árfolyamnál jóval olzetbe vették.
csóbban kínált fát. Könnyen
elõfordulhat ugyanis, hogy a
Befeszítés módszerével ju- vétellel orgazdákká válnak,
tottak be ismeretlen elköve- annak minden jogi következtõk az egyik Arany János ut- ményével együtt.
cai ingatlanba. Az épületbõl
R. Z.

A Misszió Eü. Központ és az Idõsekért Turán Közalapítvány támogatásával

Új mikrobuszt kapott az Õszirózsa Idõsek Otthona

Kellemes karácsonyi meglepetésként december 23-án
új mikrobusz kanyarodott
be az Õszirózsa Idõsek Otthona udvarára. A korszerû,
kényelmes, 9 személyes gépkocsit a Misszió Egészségügyi Központ és az Idõsekért Turán Alapítvány támogatásával tudta megvásárolni az intézmény.
A támogatás feltétele volt,
hogy az Otthon nem csak a
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saját gondozottjai részére biztosítja a szakorvosi ellátásokra és szûrõvizsgálatokra való
szállítást, hanem a nehéz szociális helyzetû idõs turai lakosok számára is. Ennek szervezése jelenleg is folyik a családorvosok és a házigondozók
bevonásával. Az igénybevétel
lehetõségérõl szívesen adunk
tájékoztatást a 28/580-300-as
telefonszámon.
- kl -
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kommentár nélkül

A december 5-i népszavazás kapcsán

Levél Csíkszentimrérõl
,,nem kellünk mi testvér
sem itten sem ottan
a nem kellésekbe
beleszomorodtam”

(Kányádi Sándor:
A bujdosni se tudó Szegény legény éneke)
Tisztelt Tura Város Önkormányzati Képviselõ-testülete!
Kányádi Sándor verssorai leírják azt a szomorúságot,
amelyet a kettõs állampolgárságról szóló szavazás eredménytelensége láttán éreztünk. Évtizedes történelmünk folyamán
többször maradtunk már magunkra, kerültünk olyan helyzetbe, amelybe beleroppantak volna a sors által elkényeztetettek.
Hosszas vitát váltott ki önkormányzati testületi üléseinken a
testvértelepülési kapcsolatok újraértékelése. Aztán megszületett a döntés: úgy gondoljuk, hogy tanulságos számunkra az
elmúlt idõszak, a legnemesebb ügyet is elveszíthetjük, ha a
tudatlanság felülemelkedik a nemzeten. Ezért úgy gondoljuk,
szükség van a párbeszédre., az együttmûködésre, hogy a
NEM-mel szavazók is megismerjenek bennünket, és ne érezzék veszélyeztetve magukat, hiszen MI itthon, szülõföldünkön
akarunk érvényesülni, dolgozni, tanulni. Úgy véljük, meg kell
ismertetni a nemmel szavazókat a határon túliak igényeivel,
továbbra is együtt kell dolgoznunk, hogy az anyaországi
magyarok személyesen tapasztalják meg az erdélyi emberek
világát, a székelyföldi vendégszeretetet és gondolkodásmódot.
Ezért javasoljuk a testvértelepülés önkormányzati képviselõtestülete számára, hogy támogassa a további jó együttmûködést Csíkszentimre község polgáraival, hogy alkalmunk legyen
bebizonyítani: együvé tartozunk. Felkérjük Önöket, amenynyiben tehetik, támogassanak minden olyan kezdeményezést,
amely arra irányul, hogy egymást jobban megismerjük: kölcsönös látogatások, vendégszereplések, iskolák közötti kapcsolatok, táboroztatások. Legfõképpen a fiatal nemzedék körében
terjeszteni az õsigazságot, hogy mi egy nemzet vagyunk, hiszen döbbenetes, hogy milyen véleményeket nyilvánítottak a
népszavazás kapcsán az anyaországi fiatalok e-mailekben,
levelezõlistákon.
Szeretettel várunk Mindannyiatokat, hogy személyesen
tapasztaljátok meg az erdélyi magyarok világát!
Megbizonyosodtunk arról már, hogy Tura város polgármestere, Tóth István úr szemléletmódja az együvé tartozást erõsíti, amelyet tettekkel is alátámasztatott, és reméljük, az eltévelyedettek, félrevezetettek is cselekvõ magyarokká válnak.
Gyertek ezután is jó lelkiismerettel Erdélybe. Hozzátok
magatokkal a hitetleneket is, hogy megnézzék az ezeréves
határt és meggyõzõdjenek arról, hogy közösségünk bölcs,
valamint szülõföldszeretõ és MAGYAR.
A remény, hogy önök nagyobb megértéssel, szeretettel,
bölcsességgel fognak ezentúl dönteni, enyhíti a kudarc keserûségét, és bízunk abban, hogy meg tudjuk menteni magunknak azt az országot, amelyet õseink közösen teremtettek.
Eredményes, sikerekben gazdag, áldásos munkát kívánunk
Önöknek, a jó együttmûködés és kölcsönös tisztelet reményében:
Fülöp Kinga
külkapcsolatokért
felelõs alpolgármester
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Kencse Elõd
polgármester

Helyi Tanács

Nyílt levél

Gondolatok és tények

Már 20 nap elmúlt a népszavazás óta, de városunkban
a beszélgetések alapján kiderült: sokan még most sem
tudják, mire és hogyan kellett
volna szavazni.
Elõzmény
A Magyarok Világszövetsége aláírásgyûjtõ ívén ez a
szöveg szerepelt: „Akarja-e,
hogy a Magyar Országgyûlés
alkosson törvényt az országhatáron kívüli magyar nemzetiségnek kettõs állampolgársága
megadásáról?” A törvényben
elõírt aláírások száma összegyûlt. Mádl Ferenc köztársasági elnök úr 2004. december
5-ére kitûzte a népszavazást
és kérte a lakosságot a részvételre és az igen szavazatra.
A hazai egyházak vezetõi, társadalmi szervek, köztiszteletben lévõ hiteles emberek,
politikusok (a baloldal is),
tudósok, írók, olimpiai bajnokok a szavazáson való részvételre, igen szavazatra kérték a választópolgárokat. A
határon kívüli magyarok képviselõi a Parlamentben kérték
a kettõs állampolgárság megadásának támogatását. A határon túli magyar egyházak
vezetõi is ugyanezt kérték. A
trianoni határon átívelõ nemzetegyesítést.
A kormánypártok képviselõi és miniszterelnöke sietve
nyilatkozott: „A népszavazáson NEM-mel szavazni!”
Megkezdõdött a kampány,
de most már nem a 23 millió
románnal riogattak, hanem:
mi lesz, ha az a sok magyar,
esetleg 200 ezer a határon túlról idejön. Jött a sok szórólap,
számolták a 20-féle kedvezményt, és ez mennyibe fog
kerülni az adófizetõknek. A
gazdaság nem bírja a terhelést, ezért nem lesz 13. havi
nyugdíj, fizetésemelés, 13. havi
fizetés, elveszik a munkahelyet, kórházi helyet stb. A
kampány sikeres volt, az alacsony részvétel miatt a népszavazás eredménytelen lett;
ezért az Országgyûlésnek
már nem kell a kettõs állampolgárságról törvényt alkotnia
a határon túli magyarok ré-
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szére. Ha a népszavazás érvényes, és az igen lett volna
többségben, akkor 2/3-os
többséggel, a kormánypártok
és az ellenzék egyetértésével
lehetett volna megalkotni a
kettõs
állampolgárságról
szóló törvényt.
Életünk legveszedelmesebb
járványa a félrevezetés.
Ki érti, mire volt jó ez a
nagy ellenkampány? A nemzeti egység ellen. (Megtette
káros hatását.)
A sikertelen népszavazást a
kormánypártok vezetõi és
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr nagy sikernek és
gyõzelemnek értékelte, de hát
mi a gyõzelem ára?
Sikerült az anyaország lakosait a trianoni diktátummal
elszakított területen élõ magyar testvéreinkkel szembeállítani, a nemzeti egységet
tovább gyengíteni.
Mostanában sokan az ároktemetésrõl beszélnek, de új is
készül. Ez most már a trianoni határvonalat erõsíti. Az
elszakított területen élõ testvéreink 84 év alatt sok üldözés, sorscsapás ellenére megtartották magyarságukat, eddig az adott nekik mindig
erõt és biztonságot, hogy mögöttük áll az anyaország és
megvédi õket.
A sikertelen népszavazás a
határon túli magyarságban
súlyos lelki válságot okozott,
mert úgy tûnik, ez a háttér
megszûnik. Kérésüket elutasítottuk.
Magyarország még sohasem volt ennyire közömbös
és megosztott. Meggyengült a
nemzeti öntudat és a nemzeti
összetartozás testvéri érzése.
Mostanáig a magyar emberben nem merült fel, hogy ne
volna testvére a többi magyarnak. (Az ok abban kereshetõ, hogy 1945 után évtizedekig tilalmas kérdés volt a
határon túl élõ magyarság
sorsáról beszélni.) Minden
nép védi saját nemzete tagjait, bárhol él, csak mi, magyarok nem. Az érvénytelen népszavazás nagy szégyenünk.
Önpusztító nemzet lettünk,
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kommentár nélkül

a december 5-i sikertelen népszavazásról

évente több 10 ezerrel kevesebben vagyunk.
A kettõs állampolgárság
nem új keletû, sok országban
megvan a szomszédos és a távolabbi országokban is. Május
óta az Európai Unió tagjai
vagyunk. A kettõs állampolgárság intézménye szervesen
belesimul az Unió jogrendjébe. A kettõs állampolgárság
megadása a határon túli magyarság beolvadását is mérsékelné, védelmet, biztonságot adna.
Emlékezés
a népszavazás estéjére
A TV-ben láttuk és hallottuk Fodor Gábor (SZDSZ)

képviselõt,
aki büszkén
mondta: „Becsületes magyar
ember vagyok, mert én NEMmel szavaztam.”
Ez a kijelentés sértõ, mert
azt sugallja, aki másként
szavaz, az nem magyar, vagy
nem becsületes. És a nagy
többség, a távolmaradók, akik
nem mentek szavazni, melyik
csoporthoz tartoznak?
Tartsunk egy kis önvizsgálatot.
1989-ben az erdélyi-romániai forradalom napjaiban Tura
lakossága testvéri szeretetbõl,
segíteni akarásból sok tartós
élelmiszert, konzervet, kötszert, gyógyszert vásárolt. Te-

herfuvaros kiszállította, ezzel
segítve a rászorultakat.
2004-ben Jászó és Csíkszentimre testvérközségünk,
magyar testvéreink csak szavazatainkat kérték támogatásul. Turán a többség itt sem
szavazott – 15 év múltával itt
is ennyit gyengült a nemzettestvéri szeretet? Hogy nézünk a határon túli testvéreink szemébe? Vagy itthon a
tükörbe?
Ilyen lehetõség még nem
volt a nemzet egyesítésére,
önként mondtunk le róla.
Tisztelt Olvasó! Ha úgy
gondolja, elfogult vagyok, legyen mentségemre, hogy én

Gyergyóban kisebbségi sorsban élõ gyermek voltam.
Sikeres békés boldog új
esztendõt kívánok:
2004 karácsonyán
Lukács Vilmos
Utóirat: A népszavazás eredményeként, vagyis eredménytelensége miatti elkeseredettségükben december 6-án a
magyar nemzeti zászlóra fekete
szalagot kötöttek Gyergyóban.
A kopjafára és Csíkszentimre
ajándék keresztfájára mi is felkötöttük a szalagot.

Hõforrás, kastély-ügy, testvértelepülési kapcsolatok

Sikerek és kudarcok, avagy még van mit tanulnunk…
Lapzártánk elõtt a Magyar Távirati Iroda külön hírben
foglalkozott a turai hõforrás helyzetével és jövõjével. Ennek
köszönhetõen január 10-én a Magyar Televízió forgatócsoportja is ellátogatott városunkba, ahol Tóth István polgármester nyilatkozott a tervezett beruházás lehetõségeirõl.
Mint azt a polgármestertõl megtudtuk, a Schossbergerkastély ügye is kedvezõ fordulatot vehet. Mindezek ellenére
a város közeljövõje pénzügyi szempontból igen nehéznek
tûnik.
Nem újdonság, hogy a továbbra is nehéz pénzügyi
háttérrel mûködõ Tura helyzetén nagyot lendítene, ha a
fent említett projektek végre
megvalósulnának. Egyelõre
nem túl rózsás a helyzet: a
város pénztelensége a tavalyinál nagyobb, ugyanis városunk 2005-re az állami normatívák egy részének csak a
felét kapja, az önkormányzat
ingatlaneladásai pedig ismét
elmaradtak a várttól. Tóth
István megjegyezte: ebben a
helyzetben
természetesen
még az sem vigasztalja, hogy
a magyar önkormányzatok háromnegyede csõdközeli helyzetben van.
- A város idei költségvetése
várhatóan február elején kerül a képviselõ-testület elé –
mondta a polgármester. – Az
önkormányzati intézmények-
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mindeddig kiegyenlítette tartozásait.) Talán kedvezõ fordulatot hoz az ügyben, hogy
egy befektetõi csoport tárgyalásokat kezdett a tulajdonossal. Az egyeztetések célja,
hogy a mûemlék megmentése és hasznosítása érdekében
életképes üzleti együttmûködést hozzanak tetõ alá.

nél feladat-ésszerûsítések, átcsoportosítások lesznek. SajA Kulturális Örökségvédelnos van olyan mûködési terü- mi Hivatal legújabb határozalet, ahol létszámcsökkentések- tában április 30-át tûzte ki a
re kényszerülünk.
tetõszerkezet héjazata felújításának végsõ határidejéül.
Jó hír, hogy a turai hõforrás
Tóth István erõsen kétli, hogy
ügyében megkezdõdnek a
befektetõi tárgyalások. A vá- a KÖH ezen erõfeszítései
ros és az Architekton Rt. ve- eredményt hoznak: ha a tél
zetése szeretné, ha már az végre kimutatja a foga fehérelsõ félévben sikerülne meg- jét, a munka nem teljesíthetõ,
egyezni a beruházás mielõbbi amit feltehetõen újabb, immámegvalósításában érdekelt ron sokadik határidõ-módosíbefektetõkkel. Az eddigi ese- tás követ majd. (A KÖH rekmények ismeretében már lámját, ami a honi mûemléknem biztos, hogy jó hírként védelem érdekében tett erõértékelhetõ, de a Shossberfeszítéseikre (?) utal, karáger-kastély
tulajdonosának
csony elõtt többször láthattuk
újabb ingatlanadó-tartozása
van az önkormányzat felé, a televízióban – a szerk.)
ezért február 2-ára ismét kiMint az lapunkezen oldatûzték az árverést. (Mint ismeretes, a korábbi árverések lain is olvasható, a december
megkezdése elõtt az utolsó 5-i eredménytelen népszavautáni pillanatban az adós zás – pontosabban annak a
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kettõs állampolgárságra vonatkozó része – mégiscsak
hozott eredményt, még ha
sajnálatosat is.

- A számadatok ismeretében testvértelepüléseink fájdalmukat fejezték ki – mondta
Tóth István keserûen. – Turán mindössze 13-mal „gyõztek” az IGEN szavazatok.
Nehéz lesz csíkszentimrei és
jászói barátaink szemébe
nézni, amiért ennyire nem
vállaltuk fel õket. A NEM-re
buzdító kampány után emlékeztetnem kell a lakosságot:
bár szavazatukkal vagy távolmaradásukkal elutasították a
kettõs állampolgárság bevezetését, januártól ismét jelentõs
áremelések lépnek életbe.
Ezek után már az is kérdéses:
mi, magyarok tudunk-e öszszefogni, hogy büszkék lehessünk az ezeréves múltunkra?
Ezzel kapcsolatban – különösen az oktatás és nevelés terén – sok még a tennivalónk.
-hiszi-
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Gálaest víg örömmel

A Turai Énekmondók és a Zagyva Banda új CD-je

(folytatás az 1. oldalról)

A mûsor kezdete elõtt Tóth
István polgármester köszönetet mondott mindazoknak,
akik éjt nappallá téve dolgoztak a lemezen. Mindig élmény, ha vidékünkrõl szóló
dalt sugároz a rádió, tette
hozzá a város vezetõje. Énekmondóink, muzsikusainak
rövid idõn belül immár a második lemezzel örvendeztetik
meg Turát és az országot.
– Tavasz óta éreztem
Maczkó Máriában a fesztültséget, az izgalmat, vajon hogy
jön össze, bárcsak összejönne
ez a lemez. Robert Schumann zeneszerzõ megfogalmazása szerint a mûvész hivatása fényességet küldeni az
emberi szív mélységeibe. Így
alkotnak, ezt a hivatást teljesítik a Turai Énekmondók és
a Zagyva Banda is. Csodálatos fényességet küldenek a
Galga menti emberek szívébe, arcuk, mosolyuk, izgalmuk, gyötrõdésük példa elõttünk.
Tóth István külön is köszönetet mondott Maczkó Máriának (akit a köztársasági elnök
felkért arra, hogy kísérje el
másnapi látogatására a Szeretet Misszionáriusai által
fenntartott otthonba és vegyen részt a hajléktalanok karácsonyi ünnepségén), Seres
Tündének, aki mozgatója, motorja, fáradhatatlan harcosa a
város mûvelõdési életének,
továbbá Unger Balázs és
Rónai Zoltán mûvészeti vezetõknek.
A sort Maczkó Mária folytatta, aki kiemelte Szilágyi
Gáborné, a falumúzeum volt
gondnoka, Sára Ferenc népmûvelõ, népdalkörvezetõ és
Szénási Tibor (Tosko) hagyományõrzõ munkáját. A lemezt
jó szívvel ajánlotta népdalköröknek, hagyományõrzõ csoportoknak, szakkörvezetõknek,
pedagógusoknak és tanítványaiknak; mindazoknak, akik örömüket lelik a hagyományõrzésben, határon innen és túl,
hiszen ebben gyökerezik a
magyar nép jövõje.

6

– Nem mulaszthatom el,
hogy azokról is megemlékezzek, akik fentrõl segítenek
bennünket,
mindenekelõtt
Fekete Laci bácsiról, akinek a
kendõje rajtam van, aki óv és
vigyáz ránk – folytatta ezután
Maczkó Mária. – Köszönjük
mindenki segítségét, akik
igaznak tartanak bennünket.
Egyedül nem tudunk annyi
szeretetet adni az embereknek, hogy mindenkinek és
önmagunknak jól megfeleljünk. Ezért kell összefognunk,
kéz a kézben énekelnünk
tovább a titkok urához, aki
éppen e kézfogás melegéért
jött a földre.
A mûsor végén is Maczkó
Mária köszönt el a közönségtõl a következõ népköltéssel:
„Megzendült az ének
ember gyermek ajkán,
az Úrjézus Krisztus
születése napján,
örömünnepe van
az emberiségnek,
öröme az égnek ünnepe
a földnek,
a várva-várt vendég
hozzánk megérkezett,
az ígért Messiás
Jézus megszületett,
Jézus az árváknak
igaz szószólója,
a bánatos szívnek
megvigasztalója,
akik a búbánat poharát
ürítik,
hozzon az Úrjézus
boldog jövõt nékik.”
B. G.
A szerzõ felvételei
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Felléptek a házban mûködõ csoportok Õszirózsa Nyugdíjas Klub

Évadzáró a mûvelõdési házban

Karácsonyi találkozó

Az Õszirózsa Nyugdíjas Klub is
megtartotta
h agyo má nyos karácsonyi összej övetel ét.
Természetesen ez alkalommal
is
egy csodálatos dalcsokorral nyitották
meg a találkozót, majd a
megjelentek beszámolót hallgattak meg a klub elmúlt esztendei mûködésérõl. A Mikulás is megérkezett kis manócskái kíséretében. A hangulat az ünnepléshez illõen
alakult, így ismét néhány kellemes órát tölthettek el egymással nyugdíjasaink.
Takács Pál

December 19-én a hagyományokhoz híven bemutatkoztak a Bartók
Béla Mûvelõdési Házban
mûködõ csoportok. A mûsor végén a jelenlévõk az
elõcsarnokban megnyitott
kiállításon és videovetítésen megismerkedhettek a
mûvelõdési ház 2004-es
tevékenységével.
Takács Pál felvételei

Nem történt szabálysértés

Még egyszer a román zászlóról…

Darnyik Árpád (Venci) lapzárta idején szerkesztõségünkhöz eljuttatott levelében
ismét szóvá tette a Kónya-tó
mellett, a volt TSZ-pékség falán lengedezõ román zászló
ügyét. Ezúttal azt sérelmezte,
hogy a december 5-i népszavazáson a volt MESZ-épületben mûködõ szavazókörbe
igyekvõknek szembesülniük
kellett a zászló látványával.
Bár az üggyel kapcsolatosan Venci sem a pékség tulaj-

donosát, sem a polgármesteri
hivatalt nem kereste meg
írásban, kérésemre a hivatal
illetékesei megtudták: a pékséget egy román-magyar vegyesvállalat üzemelteti, ezért
van kint a román zászló, nem
pedig
polgárpukkasztás(?)
végett. (Az egyik tulajdonost
telefonon elérték, aki jelezte:
ha szükséges, a társával való
egyeztetés után hajlandó levenni a zászlót.)
A magyar zászló használa-

tát – s most már az EU-ét is –
hazánkban is törvény szabályozza, de más nemzetek lobogóinak használatát nem
korlátozza.
Úgy tûnik, egy esetleges
írásbeli lakossági bejelentés
nyomán sem kötelezhet a
polgármesteri hivatal senkit a
kifogásolt zászló levételére,
hiszen sem törvénysértés, sem
pedig zászlógyalázás nem történt.
H. Sz.

A szerzõ felvételei

Ezúton
köszönjük...
...mindazoknak, akik kifejezték karácsonyi és újévi jókívánságaikat szerkesztõségünk felé.
*
Tóth Gábor, körzetünk országgyûlési képviselõje ezúton kíván boldog és sikeres
új esztendõt a Turai Hírlap
valamennyi olvasójának.

"Énekeljünk víg örömmel", avagy néhány infó a CD-rõl
Turai Énekmondók: Belovai Anita, Bíró Boglárka, Darnyik Alíz, Dolányi Anna, Gódor Nikolett, Gódor Petra, Gregori Éva, Gyenes Orsolya,
Köles Ágota, Köles Éva, Mészáros Petra, Mogyorósi Noémi, Radó Dévi, Sápi Zsófia, Seres Tünde, Sima Fanni, Szita Eszter, Szovics Berta, Tóth
Bernadett, Zágoni Tünde. Mûvészeti vezetõ: Maczkó Mária. Zagyva Banda: Boda Gellért (hegedû), Boda Márton (nagybõgõ), Kálna Natália
(hegedû), Szabó András (Brácsa), Tóth Sebestyén (cimbalom). Mûvészeti vezetõk: Unger Balázs, Rónai Zoltán.
Támogatók: Pest Megye Önkormányzata, Szabó Imre - a Közgyûlés elnöke, Nemzeti Kulturális Alapprogram Népmûvészeti Kollégiuma,
Honvéd Együttes, Mobilitas Közép-Magyarországi Regionális Iroda, Duna Televízió, Tura Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete,
Aqua Fontis Patika, Áts Etele, Bácskai Elemér, Csilla Fotó, D&D Kft. - Galgahévíz, Dolányi Mihály, Domoszlai Pékség, Erdélyi Ágnes, Fazekas
Istvánné, Fekete Lászlóné, Futó Lászlóné, Galga COOP Rt., Galga Menti Voc Info Bt., Géczi István, Gódor Imre, Gólya József (Loby), Gyõriné
Szécsényi Mária, Juhász Sándorné, Larus Holding, ifj. Lévai József, Lévai Józsefné, Maczkó Mária, Marcsi Falatozó, Maros-Ép-Ker Kft., Meleg
Zsolt, RH+Video Bt., Sápiné Lukács Ildikó, dr. Sára István, Sára Sándor, Seres László, Sörpatika - Aszód, Sped-Pack Kft., Szaratov II. Klub,
Számítástechnikai Szaküzlet - Tura, Szilágyi József (Söpy), Tekker Kft., Tóth István (Ödön), Tóth József virágkertész, Unger Balázs, Uni-Vill
2101 Bt., Vigyázó Kör (Egyesület Turáért), Volosz Gábor, Zágoni István. Külön köszönet Seres Tündének a sikeres pályázatokért.

A CD 2000 Ft-ért kapható a Bartók Béla Mûvelõdési Házban, a Városi Könyvtárban, a Falumúzeumban,
a Csilla Fotónál és a CBA Zágoni Marketnél. A felvétel februártól kazettán is megvásárolható lesz 1000 Ft-os áron.
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Zenészlegendák: Gémesi József

Hajnalig a turai kastélykertben, reggel pedig

Gémesi József életét a második világháború utáni zûrzavaros idõszak, a szegénység, és a reménytelenség szõtte
be. Nagyapját az elsõ, édesapját a második világháború
zivatara sodorta el. Az 1956-os történések, egyéni tragédiák
kapcsán olyan élmények érték, melyek a zene felé irányították az életét. Több zenekarban is megfordult, fõ zenekarai a Hangulat és a Dominó voltak, amelyek meghatározó tagja és vezetõje volt.
A zenéhez semmit sem
értõ ember is rögtön tudná,
hogy egy muzsikus házában
jár. A hangszerek használatra
készen sorakoznak a szobában. Az egyik kedvenc hangszere beszélgetés közben is
mellettünk volt készenlétben,
hogy gazdája bármikor csodálatos hangokat csalogathasson
ki belõle.
- Józsi bácsi, korábban
volt a családjában zenész?
- Nem, de a sógoromnak
volt hangszere – egy harmonika, amit, ha nála voltam,
soha nem mulasztottam el,
hogy kipróbáljam; már akkor
mondták, hogy van érzékem
hozzá. De nem ez volt az,
amiért a harmonikát megszerettem és elhatároztam, hogy
megtanulok rajta játszani.
Sokan emlékeznek még a
néprádióra. Tulajdonképpen
ez egy hangszóró volt a lakásokban, és hogy mi szólt belõle, azt központilag irányították.
Az 1956-os évben jártunk. A
forradalom után ment egy riport a néprádióban. A mai
napig elszorul a torkom, ha
rá gondolok. Egy võlegény és
menyasszonya mentek egy
pesti utcán, és tervezték a
közös jövõt. A híradások szerint egy eltévedt puskagolyó
eltalálta a lányt, aki rögtön
meghalt. De mindenki tudta,
hogy ez szándékosan történt:
akkor már itt voltak a szovjet
csapatok és fel hatalmazták
õket a kíméletlen öldöklésre.
A riporthoz kapcsolódva megszólalt egy csodálatos nóta, a
Bolyongok a város peremén.
Ez dal jelképesen elmondta a
võlegény helyett azt, ami akkor a szívében lakozott. A
történet és a fantasztikus muzsika hatására eldöntöttem,
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hogy ezen a hangszeren meg
kell tanulnom játszani.
(Mintha az idõ kereke
visszarepítette volna, úgy élte
át újra az eseményeket, és a
könnycseppek megállíthatatlanul törtek utat a szemébõl.
Mintha megállt volna az idõ,
pár percig szótlanul ültünk.)
- Ezen élmények után már
nagyon vágytam egy ilyen
hangszerre – folytatta. – Mintha ma lenne úgy emlékszem
rá, hogy majdnem a templommal szemben volt egy papírbolt, Pece Feri bácsi boltja.
A polcon volt egy Cantulia
harmonika. Szinte minden-

nap bementem az üzletbe és
sóvárogva néztem rá. A csodára vártam és reméltem,
hogy egyszer az enyém lesz.
Egyik nap, amikor beléptem
a boltba, nagyon elkeseredtem: a hangszer már nem
volt a polcon.
Aztán az iskolát befejezve,
1959-ben, tizennyolc évesen
Pestre kerültem dolgozni.
Nemsokára a Rákóczi úti
hangszerboltban megvettem
az elsõ harmonikámat. Egy
barátom és kollégám rábeszélésére Pesten beiratkoztunk
egy zeneiskolába, aminek a
Zenei Munkaközösség volt a
neve. Fehér Béla volt a tanárunk, aki a Csillebérci Úttörõzenekart is irányította. Két
évig jártam ide.
- Ekkor már zenélt Turán?
-Ünnepségeken, és csakúgy
spontán is fiatalokkal összeverõdve a kastélykertben muzsikáltunk. Mi voltunk a há-

Két fotó, két idõszak: a Hangulat zenekar

2005. JANUÁR

ború utáni új nemzedék, a
jövõ. Akkor kastély és a hozzá
tartozó park – nem úgy, mint
ma – gyönyörû volt, telis-teli
virágokkal, gondozottan, az
épületet a hatalmas fák lombkoronái mint óvó kezek vették körül. Olyan is elõfordult,
hogy reggel a mulatságból
mentem dolgozni az elsõ vonattal.
- Hogyan bírta mindezt
fizikailag és szellemileg?
-Egy hévízgyörki barátommal, Aszódi Lacival együtt
jártunk be dolgozni. Akkor
még a kocsik tehervagonokból voltak kialakítva és külön
kis kályhában fûtöttek a sarokban. Én és a haverom végigmuzsikáltuk az utat Budapestig. Olyan hangulatot teremtettünk, hogy reggelente
már vártak minket a vonaton.
Emiatt aztán eszembe sem
jutott a fáradtság.
- Ekkor már a Hangulat
zenekarban is játszott...
-Igen, 1959-tõl már itt zenéltem, Tóth Zs. Mihály (Tõke
Miska) hívott a csapatába.
Majd nemsokára bevonultam
katonának.
- A seregben volt lehetõsége foglalkozni a zenéléssel?
-Szerencsére igen! Kiskatonákból alakult a nem igazán
profi, de annál lelkesebb zenekarunk. Innen van egy jó
történetem. Hétvégéken a
helyi hangulatos kocsmában
húztuk a talpalávalót. Az
„Egyik szemem sír, a másik
meg nevet” címû számot játszottuk, amikor a bõgõsünk
lefektette a hangszerét és a
nyakát törölgette zsebkendõvel, mintha az is sírna. Óriási
sikerünk volt!
- A katonaság után visszatért a turai csapatba?
- Természetesen igen. Csodálatos évek következtek.
1962-tõl a zenekar vezetõje
lettem. Ez egy ki nem mondott dolog volt, amit úgy kell
érteni, hogy én fogtam össze
a társaságot, én állítottam
össze, mit játszunk, szemmel
intettem, amikor egy másik
számba kezdtem bele. Rövid
idõn belül a környék egyik
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a Pest felé tartó vonaton muzsikáltak
legnépszerûbb zenekara lettünk. Dolányi Lacinak volt
egy Tesla magnója, arra vettük fel a zenéket és megtanultuk azokat. A táncdalfesztiválok slágereit mi is rögtön
játszottuk. Hóban, fagyban,
hidegben bejártuk a környezõ településeket, számtalan
lagzis, báli és éttermi felkérésnek tettünk eleget.
- Meddig tartott ez a jó
„Hangulat” az ön számára?
- Több mint másfél évtizedig muzsikáltunk együtt. Igaz,
közben voltak változások.
1970-ben kisebb-nagyobb sérelmek miatt régi tagok mentek, újak jöttek. Az új formációban 1975-ig játszottunk,
majd a következõ évben a
vezetésemmel megalapítottuk
a Dominó zenekart.
- Miért kellett a váltás és
hogyan próbáltak megújulni?
-Belefáradtunk a sokévi
együttlétbe, mindennaposak
voltak a súrlódások. A Dominóval már haladnunk kellett
a korral. Be kellett szereznem
egy elektromos orgonát, erõsítõt, mikrofont. Az új kihívások megint feltöltöttek energiával, ismét fantasztikus
évek következtek. Négy év
után, 1980-ban eldõlt az

utolsó Dominó és szétment a
zenekar.
- Egy zenésznek a muzsika
lételeme. Mi történt ezek
után, tudta-e a zenészi képességét más zenekarban is
kamatoztatni?
- Én úgy gondolom, igen.
Zenéltem többek között a

azonban a tûz lassan kialszik.
Sajnos sehol nem szól már
élõzene Turán, pedig a kulturális élet fantasztikus volt a
településünkön.
- A rádióban meghallgatja
a régi slágereket?
- Mindennap délben meghallgatom a Petõfin a Jó ebéd-

A hetvenes évek második felének egyik
legnépszerûbb zenekara volt a Dominó
Szatyorékkal is, de más csapatokba is szívesen beálltam.
Sajnos a 90-es évektõl már
nincs állandó zenekarom.
Élem a nyugdíjasok életét,
dolgozgatok a kertben. Ha felkérés érkezik, elvállalom,

hez szól a nótát, utána pedig a
Verklit. Az ebéd utáni idõszak
szent a számomra, ilyenkor
nem illik zavarni. A magnó
mindig készenlétben áll és a
jó számokat rögzítem. De
nem csak a régieket, az úja-

kat is, ha tetszik. Például nagyon szeretem a Váradi
Roma Café zenéjét.
- Ha lehetne egy zenével
kapcsolatos kívánsága, mi
lenne ez?
- Az, hogy újra szóljon a
zene Turán, úgy, mint az én
gyerekkoromban. A zenével
mindent el lehet mondani:
örömöt, bánatot egyaránt.
Egy szerelmes, ha nem tudja
elmondani azt, ami a szívében van, hát a muzsika hangja elmondja helyette. A zene
egy csodálatos valami, s aki
ezt megérti, annak egy másik,
gyönyörû világ nyílik meg. A
lelke megtöltõdik szeretettel,
megérti mások bánatát, érzékenyebb lesz és megértõbb. A
zenész számára, ha játszik a
hangszerén,
megszûnik
körülötte minden.
És hogy ez mennyire így
van, azt higgyék el nekem.
Mert Józsi bácsi búcsúzóul
elkezdett játszani harmonikáján és megállíthatatlanul jöt-tek
a slágerek. Természetesen a jó
értelemben vett „mindenért
felelõs” Bolyongok a város peremén is felcsendült.
Szénási József

A M AG Y A R KU LT Ú R A N A P JA A L K A L M Á B ÓL

NAGYSZABÁSÚ ÚJÉVI KONCERT TURÁN
OPE R A- é s OPER E TTSL ÁG ER E KK EL!

2005. január 23., vasárnap 16 óra - Bartók Béla Mûvelõdési Ház, Tura
Közremûködik:
A 25 tagú KASTÉLYZENEKAR - vezényel: Farkas Pál
MOLNÁR MARICA - az Interoperett primadonnája, az Erkel Színház magánénekese
ALBERT TAMÁS - a Magyar Állami Operaház magánénekese
VÁRKONYI SZILVIA és EGRI JÓZSEF - táncos-komikusok, az Interoperett szólistái
TÓTH JÁNOS - a Magyar Állami Operaház énekese
Ifj. RÓNAI LAJOS és VÉGSÕ ZSOLT - táncosok
Koncertmester: KIRÁLY GYÖNGYI - a Kastélyzenekar vezetõje, az aszódi Podmaniczky Mûvészeti Iskola tanára

Mûsoron: Erkel Ferenc: Bánk Bán (részletek), Erkel Ferenc: Hunyadi László (részletek),
Kodály: Háry - Intermezzo, Kálmán Imre operettrészletek, Strauss polkák és nyitányok, francia sanzonok stb.
Jegyek elõvételben a mûv.házban és a könyvtárban kaphatók:
900,- Ft/gyermek (18 éves korig) és 1.200 Ft/felnõtt; támogatói jegy: 2.000 Ft/db
Helyszínen: 1.200,- Ft/gyermek és 1.500,- Ft/felnõtt; támogatói jegy: 2.000 Ft/db
S z e r e t e t t e l v á r un k m i nd e n é r d e k lõ d õ t , a k i r é s z v é t e l é ve l i ll. j e g yv á s á r l á s á va l
a z e n ek u lt ú r á t é s a m a g ya r k u l t ú r á t t á m o g a t n i k ív á nj a .
Bartók Béla Mûvelõdési Ház - Tura, Bartók Béla tér 3. - Tel.: 28/580-580, 580-581, 06-30-638-4603
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Olvasói levél

Kedves petárdások
és tûzijátékosok!

nézõpont
Pali bácsi egypercese

Gondolom, szeretitek, ha a petárdák hatalmasokat szólnak
és a rakéták magasra szöknek és ott fénycsíkokat szórnak.
Különben miért csinálnátok?
Én is szerettem a tûzijátékot, mert nagyszerû látvány volt.
az embert szinte feldobta. Most már nem szerelem. Elvettétek
ezt az érzést tõlem 2004-ben, karácsonykor.
Úgy gondolom, hogy a tûzijáték addig volt jó, amíg a megfelelõ helyén szerepelt. Augusztus 20-a, szilveszter, esetleg
esküvõ, születésnap, névnap. Vagyis megfelelõ ünnepek alkalmából.
Nem tudom, mi történt veletek, de elfelejtettétek, hol a
határ! Úgy viselkedtetek, mintha mindenki csak arra vágyna,
hogy esténként durrogásokra rezzenjen össze, és úgy érezze,
mintha valami harctérre tévedt volna. Vegyétek figyelembe,
hogy a városban rajtatok kívül több ezer ember él! Nekik más
örömeik, hobbijuk van. Nem akarjuk ezt hallgatni órákon át!
Biztos van közöttetek, aki nem szereti pl. a metálzenét.
Pihenésre vágysz, de a szomszéd minden éjjel azt bömböltetné. Nem lenne egy csendes perced se. Örülnél neki?
A mostani karácsonyt én így éltem meg miattatok. Nem
tiszteltétek a Karácsonyt, a szeretet ünnepét! Szentestén, 25én, 26-án is ezer meg ezer meghitt percet tettetek tönkre!
Megsértettétek az ünnep szentségét!
Csak így tudtok ünnepelni? Csak erre tudtok gondolni karácsonykor? Minek ez az önmutogatás? Nagyon önzõek vagytok! Ha nem bírtok magatokkal mit csinálni, és mindenképpen kell a rakéta és a petárdapuffogtatás, menjetek ki a határba és játsszatok ott, ahol nem zavartok senkit! Vagy jelentkezzetek a hadseregbe és ott lesz részetek ilyen zajokban!
Kérlek benneteket, ne vegyétek el tõlünk az estéink, gyermekeink nyugodalmát!
Együtt élünk! Úgy ünnepelj, hogy mások ünneplését ne
rontsd el!
Kovács Gábor

Határtalan
„Tudod, kisfiam: nem tudni, miért, az emberek határtalan öröme olykor határtalan idiotizmusba csap át...”

Tura
Közbiztonságáért
2002
Polgárõr Egyesület
Éjjel-nappal hívható
számaink:
06-30-200-2452
06-70-247-3686
Számlaszámunk:
Turai Takarékszövetkezet
65900107-13024136
Kérjük, támogassa
mûködésünket!
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KÖVETKEZÕ
lapzárta:

január 31.

megjelenés:

Petárdastop

Mélységesen egyetértek a belügyminiszter asszonnyal, aki a
petárdahasználat további korlátozását javasolja.
Abból indulnék ki, hogy nagyon szép gesztus az, ha egy
közintézmény, vagy egy egyesület bizonyos ünnepnapon tûzijátékkal igyekszik meglepni vendégeit; egy nagyobb családi
esemény (pl. esküvõ) is lehetõvé teszi egy kellemes tûzijáték
mások általi elviselését. A petárdázás is nagyon beleillik az új
esztendõ köszöntésébe, de csak abban az órában, amikor ez
mindenki által örömteli.
Sajnos mindez a közelmúltban nem ilyen formában jelentkezett városunkban. Már több nappal karácsony elõtt – fõleg
az esti órákban – megjelentek az utcákon és tereken a sunyi
pufogtatók. Nem egy esetben mások kertjeibe, udvaraira szórták a robbanóanyagot, majd nagy röhögés kíséretében gyorsan elszáguldottak a tett színhelyérõl. A legszomorúbb az volt,
hogy december 31-én délelõtt egy tisztességben közel 100 évet
élt idõs asszony temetési szertartása közben is több petárda
dördült el a temetõ közelében.
Ez a pufogtatás nekem a háborút juttatja eszembe. Akkor
ugyanis 12 évesen egy hideg, házilag készített bunkerben voltunk kénytelenek végighallgatni a fegyverek kegyetlen dörgését. Kedves mai fiatal barátaim! Tudjátok, hogy akkoriban
szüleink és testvéreink társaságában milyen borzalmas órákat
éltünk át? Nem hiszem, hogy ilyen gondolatokkal is foglalkoztatok akkor, amikor jókat vigyorogva egymás után szórtátok a
petárdáitokat mások bosszantására.
Mindezek ellenére én nem tiltanám be a petárdázást és a
tûzijátékot sem, csak az alábbiak szerint szabályoznám:
1. A petárdák és egyéb dörrenést okozó eszközök használatát csak az újesztendõ bejelentésének órájában engedélyezném (december 31-én 24 órától január 1-én 1 óráig).
2. Az ilyen eszközök használatát kitiltanám a közutakról és
terekrõl, valamint mások udvaráról és kertjébõl, csak otthon,
a saját tulajdonú helyeken engedélyezném – esetleg sportpályákon vagy a vásártéren tudnám még elképzelni.
3. A rendõrség és polgárõrség lakossági aktivisták segítségével állandóan ellenõrizze és jelentse (büntesse) a szabálytalankodókat.
Végül szabadjon megemlítenem: ha a „puffancsokért” kiadott pénzösszegnek csak a felét felajánlották volna a közelmúltban lezajlott természeti katasztrófa túlélõ áldozatainak
megsegítésére, valamennyiünknek nyugodtabb álmai lennének!
Takács Pál

Gázkészülék
szerelés!
Cirkók, kazánok, bojlerek, tûzhelyek,
vízmelegítõk beüzemelése, javítása,
karbantartása,
idõszakos felülvizsgálata.

február 10.
2005. JANUÁR

Bonafert László
Kartal, Bartók Béla út 21.
Tel: 06-30-415-6641
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Köszönet a turai Vöröskereszt támogatóinak

Karácsonyi meglepetés harminc családnak

Amit most le szeretnék
írni, akár kezdhetném úgy
is, hogy: „Egyszer volt, hol
nem volt, volt egyszer egy
szegény édesanya, akinek öt
kiskorú gyermekérõl kellett
gondoskodnia, de emellett
még a lepusztult lakásukat
is saját magának kellett
használhatóvá tenni.”
Innentõl már valósággá alakul át a mese, ugyanis a karácsony elõtti héten a Vöröskereszt helyi szervezetének vezetõje látogatott el a szegény
asszonyhoz, aki vakoláshoz
szükséges szerszámokkal a
kezében épp az egyik szoba
felújításán munkálkodott. A
látogató nem jött üres kézzel:
két karton finom joghurttal
lepte meg az édesanyát és
családját (képünkön).
Kürti Ferenc, a helyi Vöröskereszt elnöke elmondta: az
ünnepek elõtt harminc több-
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gyermekes családot látogattak
meg és kis ajándékot vittek
magukkal, elsõsorban a gyermekeknek.
- A Családsegítõ Szolgálattól kaptuk meg a rászorultak
névjegyzékét – tájékoztatott
Kürti Ferenc –, így több szász
gyermek juthatott hozzá a

finom ajándékhoz. Utóbbiakhoz Kovács László kartali polgármester révén jutottunk.
- Milyen egyéb segítséget
tudnak nyújtani a rászorulóknak?
- Több akciónk volt már,
amikor ruha és bútor beszerzéséhez adtunk segítséget.

2005. JANUÁR

Most is nagy mennyiségû
ruhanemû vár az igénylõkre.
Több helyrõl kapunk rendszeres segítséget akcióink lebonyolításához: Szilágyi József
(Söpy), Marosvölgyi János
(Fuva), Zágoni Szabó István
(CBA),
Nagy-Tóth
István
önkormányzati
képviselõ,
Könczöl István, Síma István
vállalkozó, Számítástechnikai
Szaküzlet, Kövi-Security Bt.
Segítõink fogadják hálás köszönetünket
mindazokért,
amit 2004-ben szervezetünknek nyújtottak. Eredményekben gazdag, boldog új évet
kívánunk valamennyiüknek!
- Úgy tudom, legközelebb
nagy farsangi rendezvényre
készülnek...
- Igen, nagy szeretettel várunk mindenkit rendezvényünkre, amely emélhetõen
nem fog szûkölködni vidámságban!
Takács Pál

TURAI HÍRLAP

Nem mindegy, mert nem mind egy…

Hajrá, fizetek! Haj, ráfizetek?
1875 Ft-ot azért számlázták ki,
mert az új lakással vásárolt
telefonvonalat átírták a nevemre.)
Miután az ügy nagyon kusza,
összefoglalom: ha egy telefonszámot az A pontból a B pontba helyeztetünk át, egy másikat
pedig a B pontból az A pontba,
a két mûvelet összesen 3.750 Ftba kerül. Ha a két telefonszámot egyszerûen felcseréltetjük,
míg a régi számunk deakti- 6.250 Ft-tal lesz könnyebb a pénzválva került át az új lakásba tárcánk. „Ügyfélbarát” megolstb. Örömöm végleg elillant,
amikor a következõ havi két
telefonszámla egyenként 3125
Ft számcsere díjtételt is tartalmazott.
Alig több mint egy évtizede,
Másnap irány az ügyfélszol- hogy a vezetékes telefon is
gálati iroda, ahol csodák cso- kézzelfogható elérhetõségbe
dájára azonnal sorra kerül- került, ami akkor az álmok
tem. Magammal vittem az el- netovábbja volt, hiszen abban
múlt néhány hónapban ka- az idõben Turán nagyon
pott telefonszámlákat és a be- kevés helyen volt telefon.
fizetést igazoló csekkszelvé- Napközben sorbanállás volt a
nyeket. (Bevallom, nem kis postán, esténként pedig a
büszkeség töltött el, amikor mûvelõdési ház melletti két
az ügyintézõ hölgy az egyik, nyilvános telefonfülke elõtt
meglehetõsen zavaros össze- kígyóztak hosszú sorok.
tételû számla láttán elkerekeHosszú huzavonát követõen
dett szemmel jegyezte meg: csodák-csodájára megtörtént
Ilyet õ még nem látott…) Az- a vonalak kiépítése. Nevetve
tán közel egy órán át többnyi- telefonáltak egymásnak az
re magányosan ücsörögtem emberek, még a szomszédba
az asztalnál, mert a hölgy a is. Már nem kellett a fülkék
hátsó irodában egyeztette fe- elõtt várakozni. Nem kellett
lettesével a kérelmemet és a egy ügyintézés miatt Pestre
történteket rögzítõ kimutatá- utazni. Nem kellett attól félni,
sokat. Ezután közölte, hogy a hogy esetleg egy munkahelyi
2x3125 Ft jogos követelehetõség elúszik, mert
lésük, mert kérelcsak telefonon lememben a két
hetett érdeklõdni.
t e l e fo n s z á m
Sokan emlécseréjét kérkeznek még
tem, kollérá,
fõleg
gája pedig
akik akkor
nem íratta
babát várát velem,
tak, hogy
h o g y
éjs zaka
inkább az
csak
a
általa
tsz-irodáj ava s ol t
ból lehe(számontett menként 1875
tõt hívni.
Ft-ba keHóban,
rülõ számfagyban, söátvitelt) kértétben kellett
jem. (Az is ekodabotorkálni.
kor vált világosMa már nagyon
sá, hogy az egynagy segítség fiaszer befizetett közel
taloknak, és idõsek-

- Jó napot! Itt lehet fuvart rendelni?
- Igen. Mirõl lenne szó?
- Egy szekrényt kellene elvinni Aszódról Turára.
- Rendben, ötezer forint lesz.
- Turáról pedig el kéne hozni egy másik szekrényt.
- Az újabb ötezer forintba kerül.
- Micsodaaa??? De hát a fuvar egyetlen oda-vissza úttal
teljesíthetõ…
- Oda-vissza úttal…??? Hát miért nem így mondta? Így
húszezerbe kerül a fuvar!
A fenti „tanmesét” akkor
találtam ki, amikor a méregtõl majd´ eldurranó fejjel hazafelé tartottam térségünk
vezetékes telefonszolgáltatójának gödöllõi ügyfélszolgálati
irodájából. Nem szokásom a
sérelmeimet bosszúvágytól
hajtva közzétenni, viszont úgy
vélem, az alábbi eset sokak
számára tanulságos lehet.
Nemrégiben új lakásba költöztünk, amivel egy ideiglenesen kikapcsolt telefonvonalat
is „örököltünk”. Már a költözés elõtt elhatároztuk, hogy a
két telefonvonalat – azaz a
hozzájuk tartozó telefonszámokat – felcseréltetjük a szolgáltatóval, így rokonaink és
ismerõseink új lakóhelyünkön is gond nélkül elérhetnek
bennünket, a régi lakásunk
majdani tulajdonosa pedig
akkor aktiváltatja a másik vonalat, amikor szükségét érzi.
Kérelmünket meg is írtam a
szolgáltató felé, majd bevittem a gödöllõi ügyfélszolgálati
irodába. Az ügyet intézõ
munkatárs jelezte: a cserénél
van olcsóbb megoldás, így a
két telefonszám átvitele csupán kétszer 1875 Ft lesz; az
egyik részletet a következõ
havi számlával fizetjük (ez
meg is történt), a másikat
pedig az átkapcsolás után.
Nagyon örültem a munkatárs ügyfélbarát hozzáállásának és annak: az õket érõ panaszáradatról szóló kósza hírek ellenére mégiscsak nekünk van a legjobb szolgáltatónk. Örültem – egészen a
tényleges számcsere megtörténtéig, ugyanis a központban
mindent összekuszáltak, így pl.
néhány napig csak a régi lakásból tudtunk telefonálni,
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dás: választhatunk, mennyit
vagyunk hajlandók áldozni a
célra – feltéve, hogy idejében
tudomást szerzünk a két lehetõségrõl.
Ezek után ügyfélbarát megoldást jelentene, ha a szolgáltató az egyszerûség kedvéért
megszüntetné a két lehetõség
egyikét. Arra viszont nem merek tippelni, a cég számára
melyik megszüntetése lenne
kézenfekvõ…
-hiszi-

Telefonrongálók...
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nek egyaránt a lakásokban
megcsörrenõ telefon. Egy idõben kihívott orvos vagy mentõautó bizony életet menthet!
Igen, életet menthet – de
ezzel valaki vagy valakik
mit sem törõdnek!
Az Arany János utca sarkán, ismertebb nevén a „trafónál” lévõ telefonelosztó kis
fehér dobozt folyamatosan
összetörik. Piszkosul irritálhatja ez kis doboz azt, aki ezt
a dobozt szétveri, lerúgja,
megtapossa. Miután a szakemberek megjavítják, napok
kérdése, és újra a földön van
– pedig nincs kiálló, éles része, amibe beleakadhat bárki,
mert ez egy legömbölyített
élû, kicsi fehér doboz.
Mindez bizony nevelés kérdése. Aki kiskorában megtanulja, mit lehet és mit nem,
az nem töri szét az utcán található technikai eszközöket,
mert tudja, mennyi munka,
mennyi várakozás elõzte meg,
hogy Turán vezetékes telefon
legyen.
Hogy végre bármikor lehessen otthonról telefonálni.
Hogy az idõsek bármikor
segítséget tudjanak kérni.
Legközelebb talán éppen
annak lenne szüksége az elnémult telefonra, aki elõzõleg
megrongálta a hálózatot...
Sz. J.

TURAI HÍRLAP

Labdarúgóink megvédték bajnoki címüket Kókán

Mozgalmas téli pihenõ
edzõ- és kupamérkõzésekkel

A klub csapatai a téli
szünet alatt sem vonultak
teljes pihenõre. A felnõttek
(NB-III és öregfiúk) csütörtökönként a tóalmási csarnokban tartanak edzéseket,
míg az utánpótláscsapatok a
galgahévízi tornateremben
gyakorolnak.
A felnõtt csapat teremtornákon vett részt. December
4-5-én Pécsett, a XIII. Baranya-Rutinmix kupára 52 csapat nevezett; a mieink csoportjuk megnyerése után az

Taek-won-do

APRÓ

Gyermekotthon
kisegítõ
nyugdíjast keres hétvégéken
kísérésre, programszervezésre.
Jelentkezés levélben:
egyenes kieséses rendszer 3. csapat versengett 5 csoportKoordinációs Iroda
körében büntetõrúgásokkal ban.
Csoportgyõzelmünk
2170 Aszód, Pf. 15.
estek ki. December 28-án a után az egyenes kiesés rendAszód központjában eladó
kókai teremlabdarúgó kupán szerének 2. körében ismét
2
csapatunk címvédõként in- büntetõkkel maradtunk alul. egy 66 m -es, 2,5 szobás,
társasházi
dult, s megvédte azt. DecemA csapat téli felkészülése összkomfortos
2
lakás 50 m -es, külön lakásber 29-én a Mór-III. Ham- január 11-én kezdõdött.
merstein kupán 20 induló
Horák Mária ként is beépíthetõ tetõtérrel.
Telefon, beépített konyha- és
hálószobabútor,
rendkívül
Tervezett edzõmérkõzések:
Tura VSK - Zsámbék (NB III) Február 2., Láng mûfüves pálya alacsony rezsi. Irányár: 16
millió Ft. Érdeklõdni lehet:
Tura VSK - REAC (NB I/B) Február 5., UTE mûfüves pálya
Tura VSK - MTK (NB I) Február 8. 11 óra, Láng mûfüves pálya 06-30-572-1913, 28/400-312 (este
és hétvégén)
Tura VSK - MTK (Junior) Február 16., Láng mûfüves pálya
Tura VSK - TE (NB I) (idõpont-egyeztetés alatt)
Aszódon a Falujárók úti
lakótelepen téglából épült társasházban eladó magasföld2
szinti 41 m -es, egy szoba összkomfortos, felújítandó lakás
zárható pincével. Telefon, konvektoros fûtés, alacsony rezsi;
kábeltévé a lépcsõházban.
harmadikon nyertem. Sokan
Irányár: 7 millió Ft. Érdekvoltak az országos döntõn az
lõdni lehet: 06-20-9749-850.
ország minden részébõl.
Az ifjú bajnok elmondta: az
iskolában az olvasást, írást,
matekot, és a rajzot szereti
legjobban, szabadidejében peTisztelt
dig legózni szeret; már sok
Turai Polgárok!
autót, motort épített. Nem
csoda, hiszen felnõttként –
Továbbra is várjuk adójuk
bár a küzdõsportot is folytatja
egy százalékának felajánlását,
– motorversenyzõ szeretne
lenni. Kedvenc étele a „lagmely a Turai Tanulókért
zisleves”, a bolognai makaAlapítvány munkáját segíti.
róni és a túrós tészta. Az
osztályában társai büszkék
Adószámunk:
rá. Reméljük, továbbra is
18673120-1-13
szorgalmas lesz, s még sok sikerben lesz része!
Ádám az Orosházán
Köszönjük segítségüket!
Gratulálunk, Ádám!
nyert kupával
Juhász Betty
a Turai Tanulókért
Alapítvány kuratóriuma

A másodikos Csorba Ádám
országos bajnok lett Orosházán

Egy mosolygós, szõke turai
kissrác, Csorba Ádám 2. d
osztályos tanuló súlycsoportjában (28 kg) taek-won-do
bajnoki címet szerzett az
Orosházán megrendezett országos versenyen.
Ádámot hat éves korában a
nagyapja vitte el Hatvanba
egy iskolai karateklubba, hogy
megtanulja levezetni fölösleges energiáit. A kisfiú hamar
megkedvelte a sportot, s lám:
a sok gyakorlásból siker lett.
- Heti két alkalommal járok
két órás edzésre Hatvani
Ferenc edzõ foglalkozásaira.
Nem könnyû a munka, de
szeretem! Korábban két versenyen vettem részt, s most a

Felhívás

Libra Könyvesbolt
Tura, Bartók Béla u. 9.

Könyvújdonságok és -régiségek, térképek,
hanghordozók, videokazetták, fénymásolás

Nézzen be hozzánk!
TURAIHÍRLAP
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Lapzárta
Karácsonyi ünnepség az I. számú Óvodában

Sóbarlangot hozott a Jézuska

Városunk I. sz. Óvodája
igazi sóbarlangot kapott karácsonyi ajándékként.
- A Jézuskától? - kérdeztem Gólya Istvánné vezetõ
óvónõtõl.
- Igen a Jézuskától, de mi
magunk teremtettük meg a
szükséges anyagi feltételeket.
Az ötlet dr. Tóth Máriától,
gyermekorvosunktól származik, aki megszerezte a szükséges szakvéleményeket és
segített beszerezni az eszközöket, valamint a gyógyászati
anyagokat.
- A pince, amit berendeztek, korábban nagyon elhanyogolt állapotban volt.
- Valóban, sok munka árán

sikerült olyanná tennünk,
hogy megfeleljen az elképzeléseknek.
- Milyen forrásból fedezték
a szükséges kiadásokat?
- Már tavaly bejelentettem a
jótékonysági bálunkon, hogy a
bevételüket a sóbarlang kialakítására fogjuk fordítani. Ezzel

egyetértett óvodánk Bóbita
Alapítványa is melynek elnöke
Haagné Lévai Gabriella.
A sóbarlangot természetesen karácsonyi mûsorunk keretében adtuk át a gyerekeknek. A szûk hely miatt a szülõk egy nappal korábban láthatták nagycsoportosaink elõ-

adását. A mûsor egy pásztorjáték volt, amelyet Szita Eszter óvónõ csodálatos éneke
gazdagított. Vendégünk volt
még a polgármester úr, a doktor nénink és a védõnõk.
Gólya Istvánné elmondta:
január 29-én, szombaton egy
vidám, óvodai farsangi bállal
lepik meg a szülõket és támogatóikat. A mûvelõdési házban tartandó bálon az egykori
komédiások bemutatják Petõfi: A helység kalapácsa címû
költeményébõl készült bohózatukat; rajtuk kívül a Calypsó zenekar gondoskodik a jó
hangulatról. Az immáron
nyolc évre visszatekintõ báli
hagyományaiknak megfelelõen a finom vacsora után tombola is lesz. Jegyek már kaphatók az óvodában.
Takács Pál
A szerzõ felvétele

Ja nuá r i e m lé k
„Midõn az évnek vége már
Függõleges: 1. Hüvelyes nöS kezdõdni kezd a január
vény 2. Elõidéz 3. Liter 4.
Tenéked…”
Szolmizációs hang 5. Óvoda
(Heltai Jenõ: Újév) 6. Gramm 7. Férfi, udvarias
megszólításban 8. Téli hónap
Vízszintes: 1. A megfejtés 9. Prímszám 10. Iskola becézelsõ része, zárt betû: T 12. ve 11. Félsz! 17. Lábító 19.
Indok 13. Véd 14. Aprólékból Vissza: hangszert! 21. Áraszt
készült étel 15. Spanyol autó- 23. A megfejtés második
jelzés 16. Táncot jár 18. Infor- része, zárt betû: N 24. Félig
mation Technology 20. A ha- éber! 28. Részvénytársaság
risnya is ilyen anyagú 22. 29. Olvadás utáni sár 30. BoÁllati erõvel hajtott jármû 25. csánat, angolul (SORRY) 34.
Urán 26. Indulni kezd! 27. Letakarít 36. A megfejtés
Hangos kiabálás 31. Növény harmadik része, zárt betû: L
része 32. Megtett út 33. Töme- 38. Nyugtalan 40. Nagy, tömör
gesen levágja a növényt 35. golyó 42. Olivér, becézve 43.
Tanuló vezetõ 36. Félév! 37. Nem téged! 44. Állatok végBujtogat 39. Rettegni kezd! tagjain található 46. Férfinév
41. Ételízesítõ 45. Angol sör- 50. Egy-…-hár’ 55. Oxigén,
fajta 47. Volt 48. Mesebeli öreg Kálium 57. Bácsi, népiesen
néni 49. Gyerekrajz 51. Kilo- 58. Totózni kezd! 59. Nitrogén
gramm 52. Serleg darab! 53. 61. Origó 62. Sugár jele
Egye! 54. Hírhedt róma csá- fné szár volt 56. Kutya 58. Álló*
víz 60. Dunántúli város.
A megfejtést a lap aljáról ki-

1.

vágott rejtvényszelvénnyel el- a Libra Könyvesbolt 1500 Ft
látott, nyílt levelezõlapon lehet értékû könyvutalványát sorbeküldeni a Városi Könyvtár soljuk ki.
címére (Bartók tér 3.) 2005.
*
január 31-ig. A megfejtõk köDecemberi számunk
zött a Galga Coop 2.000 Ft
megfejtése:
értékû vásárlási utalványát és
Doktor Faustus,
József és testvérei
A 2.000 Ft értékû vásárlási utalTurai Hírlap
ványt Barna Mátyás (Alkotközéleti havilap
mány u. 2.), az 1500 Ft értékû
Felelõs szerkesztõ: Hídi Szilveszter
könyvutalványt pedig Tóth M.
Munkatársak: Balázs Gusztáv, Rácz Zoltán, Szénási József, Takács Pál
Ferencné (Ybl M. u. 2.) kedves
Lapterjesztés: Éliás Zoltán
olvasónk nyerte.
Nytsz: B/BHF/567/P/91
E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu

Levélcím: Városi Könyvtár - 2194 Tura, Bartók tér 3.
Készült 800 példányban azArtWind-Nyomda Kft. nyomdaüzemében, Gödöllõn

Gratulálunk! Nyereményüket
postán küldjük el.

