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A halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek felzárkóztatására

Április 29.

A képviselõk tudomásul vet-
ték rendõr õr-
nagy, aszódi õrsparancsnok be-
számolóját városunk 2007. évi
közbiztonsági helyzetérõl. A
bûncselekmények száma tavaly

az
elõzõ évihez képest; elsõsorban
a családi- és hétvégiház-betö-
rések száma jelentõs (ezek szá-
ma idén ugrásszerûen meg-
nõtt, amelynek megfékezésére
a parancsnok a lakosság aktí-
vabb közremûködését kérte).
Példaértékû az együttmûkö-

dés az önkormányzattal, a
KÖVI-SEC-cel és a Tura Köz-
biztonságáért 2002 Polgárõr
Egyesülettel; nélkülük váro-
sunknak és körzetének valószí-
nûleg rosszabb közbiztonsági
mutatói lennének. Az aszódi
rendõrõrs tavaly óta – elsõsor-
ban a nyugdíjba vonuló kollé-
gák magas száma miatt –

az URH-rendõrjárõr mellett
Turán folyamatosan szolgálatot
teljesítõ négy fõbõl mára egy
sem maradt, a körzeti megbí-
zotti álláshely jelenleg betöltet-
len. A közlekedési helyzet a
rendszeres közúti ellenõrzések-
nek és a sebességméréseknek
köszönhetõen folyamatosan
javul: halálos baleset évek óta
nem volt Tura területén, és a
súlyos balesetek száma is csök-
kent. Az aszódi õrs önkor-
mányzati segítséggel

ami még gyakoribb
ellenõrzésekre ad lehetõséget.

a csoportosan
elkövetett megélhetési bûnö-

Gódor Ferenc

minimális mértékben nõtt

egyre
növekvõ létszámgondokkal küzd:

saját
FÁMA lézeres sebességmérõ mû-
szerhez jut,

Jenei Csabáné

zéssel, valamint a kiskorúak éj-
szakai szórakozóhelyeken tör-
ténõ felbukkanásával kapcsola-
tos tapasztalatokról és ellenõr-
zésük fontosságáról szólt.

a kábítószer-helyzetrõl
érdeklõdött, illetve tolmácsolta
a Zsámboki úti lakók köszöne-
tét a dányi járõr gyakori jelen-
léte miatt. Gódor Ferenc el-
mondta: a dányi körzeti megbí-

Sára
Tamás

zottak mellett budapesti kollé-
gáik, a Rendõri Biztonsági
Szolgálat tisztjei is rendszeres
„vendégek” Turán, akik folya-
matos ellenõrzésekkel igyekez-
nek visszaszorítani a közrendet
veszélyeztetõ személyek tevé-
kenységét. A rendõrök sajnos

n találkoz-
nak a drogfogyasztás jeleivel, fõ
az egész Galgamenté

(folytatás a 2. oldalon)

A közútkezelõ elõírásainakmegfelelõen, a Palóckermegbízá-
sából épül a Galgahévízi út városhatárhoz közeli szakaszának
kiszélesítése, amellyel az eddiginél biztonságosabb le- és felka-
nyarodási lehetõséget biztosítanak a CBA-áruházhoz.

Fotó: Hídi Szilveszter

A Hevesy iskola 670 tanulója
közül 271 halmozottan hátrá-
nyos helyzetû. Felzárkóztatá-
suk, speciális foglalkoztatásuk
nem 2007-ben, a nyertes pályá-
zat elkészítésével és elnyerésé-

vel kezdõdött: az oktatási intéz-
mény az elõzõ két évben a nor-
matív támogatáson felül 5-5
millió Ft-ot kapott erre a célra
az államtól. A tavaly kiírt pályá-
zat esetében viszont a turai ne-

velõtestületnek részletes és ala-
pos dokumentációt kellett ösz-
szeállítania.
– A projekt elõkészítése nagy

kihívást jelentett számunkra –
mondta
igazgató. – A pályázati anyag
összeállítását kollégáim

ami
nagyon sok munkaórát elvett
tõlük, s amivel tulajdonképpen
„kigazdálkodták” a pályázattal
elnyert összeget. Az integrációs
pályázat sikeréhez nagyban
hozzájárul, hogy valamennyi
osztályfõnök vállalta: figyelem-
mel kíséri a halmozottan hátrá-
nyos helyzetû gyermekek fejlõ-
dését, amit negyedévente

Emellett korrepetálásokkal,
különfoglalkozásokkal segítik a
rászoruló gyermekek ismeretei-
nek gyarapítását.

– Az integrációs programunk
azt célozza, hogy a hátrányos
helyzetû gyermekek együtt

dr. Liposits Zsoltné

társa-
dalmi munkában végezték,

a
szülõ jelenlétében értékelnek.

– A program megvalósítása
mennyiben jelent új feladatot
a nevelõtestület számára?

(folytatás a 3. oldalon)

A Hevesy György Általános Iskola 13 millió 776 ezer Ft-ot
nyert el a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek és tanu-
lók esélyegyenlõségének biztosítására kiírt pályázaton. A turai
intézmény projektjét teljes egészében támogatta a pályázatot
kiíró Oktatási és KulturálisMinisztérium.

Régi idõk

új Turája

Faluforduló
a Néprajzi

Múzeumban
(részletes program

a 7. oldalon)

Közbiztonsági beszámoló a testületi ülésen: Turán is kevés a rendõr

Saját FÁMA-lézert kap a körzet

Le- és felhajtósáv
épül a Galgahévízi úton

13,8 milliós pályázatot nyert el a Hevesy iskola



Õsszel egy bölcsõdei csoport is indulhat

TURAI HÍRLAP2 2008. MÁJUS

(folytatás az 1. oldalról)

céljuknak tekintik a terjesztõk
elfogását. A csellengõ, eseten-
ként a drogokkal kapcsolatba
kerülõ gyerekekre utalva az
õrsparancsnok

A II. számú Napköziotthonos
Óvoda ügyében

Az egy év elõkészítõ
munka után

néven újjáalakuló in-
tézményben õsszel a hat óvodai
mellett egy bölcsõdei csoport
indul. Az intézmény mûködési
körzetébe tartozó Aradi Vérta-

a szülõk felelõs-
ségére is felhívta a figyelmet.

tizenkét kérdés-
ben kellett szavazniuk a képvise-
lõknek.

Többsincs Bölcsõde
és Óvoda

núk útja, a Tüzér utca és a
Hõsök útja az I. számú Napkö-
ziotthonos Óvoda körzetébe ke-
rül át. Az új intézmény alapte-
vékenységei között a sajátos
nevelési igényû (pl. enyhén hal-
lássérült, beszédfogyatékos, au-
tista) gyermekek integrált neve-
lésére-ellátására is lehetõséget
biztosítanak.
A képviselõ-testület szeptem-

ber 1-tõl 2009. augusztus 31-ig
bízta meg az

intézményvezetõi feladatok el-
látásával és az óvoda alapdoku-
mentumainak átdolgozásával.
A régi-új intézményvezetõ

Szilágyi Józsefnét

megköszönte a bizalmat és a
támogatást, majd elmondta:
bízik benne, hogy feladataikat
az átalakítás után is maradék-
talanul és közmegelégedésre
tudják majd ellátni. A napi-
rendhez kapcsolódóan

a KOS-bizottság elnöke
jelezte a két óvoda egy-egy
újabb álláshely létesítésére vo-
natkozó kérését.
Elfogadták a képviselõk a

Bartók Béla Mûvelõdési Ház
Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatát, amely az intézmény
kezelésébe vont Falumúzeumét
is tartalmazza. Ezután

Kálna
Tibor,

Novo-

donszkiné Fercsik Margit

nyilvános
illemhely sokan a mûvelõdési
ház udvarát tekintik annak,

a
következõ önkormányzati ciklus
feladata

az
önrész elõteremtése is óriási ter-
het jelent

meg-
bízott intézményvezetõ beszá-
molója következett a mûvelõ-
dési ház tavalyi tevékenységé-
rõl és megoldásra váró felada-
tairól. Az intézmény csekély lét-
számával és csökkentett költ-
ségvetésével is igyekszik ellátni
alapvetõ feladatait: tizennyolc
csoportnak illetve közösségi
vagy egyéni tevékenységnek ad
rendszeresen otthont, s bõvült
népmûvészeti gyûjteményük.
Sajnos amegoldásra váró prob-
léma sem kevés: amióta a Ka-
szinó téri épület Nyugdíjas-
házként mûködik, a mûvészeti
csoportok olykor csak méltány-
talan körülmények között tud-
nak próbálni a mûvelõdési ház-
ban. Júliusban felújítják a szín-
padot, de az elektromos hálózat
és a színpadvilágítás is felújítás-
ra szorul. A városközpont neu-
ralgikus pontja a

–
és

még arra sem veszik a fáradsá-
got, hogy elkérjék az épület zár-
hatóWC-jének kulcsát.
A polgármester elmondta: a

fenti gondokra egy új mûvelõ-
dési ház jelentene megoldást,
de az önkormányzattól a 2010-
ig vállalt célkitûzések teljesítése
is rendkívüli erõfeszítéseket
kíván. Az új turai mûvelõdési
ház megvalósítása várhatóan

lesz, de az már most
látható: egy esetleges komoly
pályázati lehetõség esetén

majd városunk szá-
mára. A megbízott intézmény-

Mint arról korábban beszá-
moltunk, a novemberi közmeg-
hallgatáson épí-
tészmérnök térítésmentesen
felajánlotta városunknak diplo-
mamunkáját, amelyben egy
modern, kétemeletes turai kul-
turális központot álmodott pa-
pírra. A Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság
április 24-i ülésén foglalkozott a
mûvelõdési ház jövõjével, ahol
megfogalmazódott: a látványos
épületterv

a falusias hangulatú, zsúfolt
városközpontba; szerencsésebb
volna egy nagyobb térségben,
parkban elhelyezni.
Mint azt Szikura Tamástól

megtudtuk, az általa tervezett
kulturális központ felépítéséhez
ma kb. négyszázmillió Ft-ra
lenne szükség. Az önkormány-

Szikura Tamás

nem igazán illeszke-
dik

zati szakbizottság határozatá-
ban megállapította: az intéz-
ményegyüttes csak pályázati tá-
mogatásból valósítható meg; en-

nek kiírásáról egyelõre nem
tudni, emellett az épület vár-
ható mûködési költségei sem
ismertek. -hiszi-

Turai kulturális központ:

Új helyen, ha lesz pályázati lehetõség

Többsincs Bölcsõde és Óvoda néven mûködik tovább
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vezetõ szerint egy új létesít-
ménynél szigorú és költséges
elõírásokat kell teljesíteni, ezért

hogy új kultúr-
ház építése helyett esetleg a
jelenlegi épületet bõvítse az
önkormányzat. (Mindenesetre
május második felében kiderül,
hogy Tura Város Önkormány-
zatának iskolabõvítési pályázata
elnyeri-e a támogatást – ha
igen, a tervezett sportcsarnok

a túl-
zsúfolt mûvelõdési házat.)
Ezután a Bartók Béla Mûve-

lõdési Házban és a Városi
Könyvtárban nemrégiben
megszûnt közcélú takarítói
munkakör pótlására

döntöttek a
képviselõk, majd A/4 oldalan-
ként 15, A/3 oldalanként 25 Ft-
ra emelték az intézményben
igénybe vehetõ fénymásolás
szolgáltatás díját.
A 210 millió Ft elnyert útépí-

tési támogatással kapcsolatban
április 16-án és 17-én

a város útépítési hoz-
zájárulásra vonatkozó rendele-
tét, amelyet egyhangúlag elfo-
gadott a képviselõ-testület. Szi-
lárd burkolatú út építésénél a
hozzájárulás mértéke ingatla-
nonként százezer Ft; saroktelek
tulajdonosa is csak egy alka-
lommal kötelezhetõ annak
megfizetésére. Rögzített felté-
telek alapján, lakossági kére-
lemre

A hozzájáru-
lást meg nem fizetõ ingatlantu-
lajdonos útépítéssel érintett in-
gatlanára az önkormányzat

jegyeztet be.
A grémium az általános isko-

la tankönyv-befizetési tétele ill.
a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat támogatásának átve-
zetése miatt egymilliárd 26 mil-
lió 352 ezer Ft-ra módosította
városunk tavalyi költségvetésé-
nek kiadási és bevételi fõössze-
gét, majd elfogadta a költség-
vetés végrehajtásáról szóló be-
számolót. Az önkormányzat
2007-ben nem élt az évközi nor-
matíva lemondásának lehetõsé-
gével az iskola és az óvodák

megfontolandó,

némileg tehermentesítheti

új állás-
hely létesítésérõl

lakossági
fórumokon bocsátották társadal-
mi vitára

a polgármester legfeljebb
24 havi kamatmentes részletfize-
tést engedélyezhet.

jel-
zálogot

esetében – ezért és a jogszabá-
lyokban foglalt, elõre nem ter-
vezhetõ ún. „adóerõ-képesség”
alakulása miatt

az Állam-
kincstárnak. A lakosság adófi-
zetési morálja miatt a helyiadó-
bevételek teljesülése – minde-
nekelõtt a gépjármû teljesít-
ményadóé – mélyen a terve-
zett szint alatt történik, ezért a
polgármester jelezte:

Elfogadták a szociális rászo-
rultságtól függõ pénzbeli és ter-
mészetbeni ellátásokra vonat-
kozó rendeletet. A helyi jogsza-
bály tartalmazza egyebek közt
a rendszeres szociális, az átme-
neti, a temetési segély, a helyi
lakásfenntartási támogatás, a
méltányos jogcímen járó ápolá-
si díj, az étkeztetés és a házi se-
gítségnyújtás szabályait. A ren-
delet is tartalmaz:
pl. ha a rendszeres szociális se-
gélyben részesülõ polgár

a felajánlott szociális
munkát,

a segély folyósításából.
A könyvvizsgálói jelentés ko-

rábban utalt rá, hogy a telepü-
lések többségéhez hasonlóan a
turai önkormányzati ingatlan-
vagyon

Ezen egyezõség megte-
remtésével és karbantartásával
a környék több településén
közremûködõ „Elsõ-lépés” 2007
Kft-t bízta meg a képviselõ-tes-
tület 1,5millió Ft +ÁFÁ-ért.
Elfogadták az Aszódi Kistér-

ség Önkormányzatainak Több-
célú Társulása szociális szolgál-
tatástervezési koncepcióját. Ez-
után úgy döntöttek, hogy nyer-
tes pályázat esetén

a városközpont-re-
habilitációs program tíz száza-
léknyi önrészét, 9,1millió Ft-ot.
A jelenlegi képviselõ-testület

nemes gesztust gyakorolt, ami-
kor részére
élete végéig rendelkezésére bo-
csátotta a Kossuth Lajos utcá-
ban nemrégiben megüresedett
önkormányzati bérlakást. A
Sára házaspár korábban a
Thököly úti önkormányzati

17 millió Ft-ot
vissza kell fizetnie

szigorú lé-
péseket tesznek a kinnlevõségek
behajtására.

szigorításokat

visz-
szautasítja

hat hónapra kizárja
magát

kataszteri és pénzügyi
mérlegének egyezõsége sem meg-
felelõ.

hitelfelvétel-
bõl fedezik

özv. Sára Ferencné

(folytatás az 1. oldalról)

tanuljanak a többiekkel, s

hozzanak létre produk-
ciót – hangsúlyozta az igazgató
asszony. – De az is célunk,
hogy e tanulóink minél keve-
sebb alkalommal hiányozza-
nak, lehetõleg ne ismételjenek
évet, ne váljanak magántanu-
lóvá, s körükben is jelentõsen
növekedjék a továbbtanulók
száma.
Turán több évtizedes hagyo-

mány a heterogén csoportok-
ban való oktatás-nevelés, így a
Hevesy iskolának viszonylag
egyszerû volt csatlakoznia az
országos programhoz. A to-
vábbképzések, iskolalátogatások
szervezésének legfõbb célja,
hogy a városunkban dolgozó is-
kolapedagógusok együttmû-
ködõ tanulás keretén belül
olyan módszereket alkalmazza-
nak, amelyekkel

az órai munkába
a kevésbé teljesítõ gyermeke-
ket. A kollégák olyan budapesti
iskolákba is ellátogatnak, ahol a

gyer-
mekek integrált oktatása folyik.
A turai oktatási intézmény
ebbe a programba még nem
kapcsolódott be, a tapasztalat-
szerzéssel ennek lehetõségeit
szeretnék felmérni.
A pá-

lyázati összegbõl 4,2 millió Ft-ot
tanulóbarát osztálytermek ki-
alakítására fordítanak. Dr. Lipo-
sits Zsoltné elmondta: kénysze-
rûségbõl az alapoknál –

– kellett kez-
deniük a fejlesztést. A csoport-
munka szervezése az integrá-
ciós program alapvetõ eleme,

a cso-
portmunka során egymást segít-
ve, közösen érjenek el eredmé-
nyeket,

az

aktívabban be-
kapcsolhatják

speciális nevelési igényû

teljes egészében elnyert

azaz a
bútorbeszerzésnél

amihez gyakran az iskolapadok
átrendezése is szükséges – a
régi padok viszont korszerûtle-
nek és igen nehezen mozdítha-
tók. Elõször a Tabán úti épület
iskolapadjait cserélték le, s ha-
marosan a Hevesy úti épületbe
szánt bútorszállítmány is meg-
érkezik. Az iskola vezetõsége
további pályázatok elnyerésével
szeretné folytatni a bútor- és
eszközbeszerzést.
A pályázati pénzbõl a szociá-

lis hátrányokat enyhítõ tevé-
kenységekre 2,7 millió Ft jut.
Ebbõl a részösszegbõl a rászo-
ruló gyermekek által kikölcsö-
nözhetõ játékokat, könyveket,
felszereléseket szereznek be.
Tantestületi továbbképzésre és
hospitálásra 1,4 millió, a mód-
szertani adaptációt segítõ mun-
kacsoport támogatására 1 mil-
lió, pályaorientációs progra-
mokra pedig 1,4 millió Ft-ot
terveztek be. Fejlesztõeszközök-
re ill. a halmozottan hátrányos
tanulók

másfél-másfélmillió Ft-ot fordí-
tanak. (A hátrányos helyzetû
gyermekek többsége a család
anyagi helyzete miatt eddig
nem vagy nagyon ritkán jutott
el kirándulásra, színházba és
moziba; a pályázati pénz egy
részébõl utazási költségre és a
belépõjegyekre is futotta.)

A pályázati összeg felhaszná-
lásának és elszámolásának ha-
tárideje június 30. Az integrá-
ciós program természetesen
folytatódik: a módszertani és
tárgyi fejlesztésektõl

a
szakemberek.

kulturális rendezvé-
nyekre jutásának támogatására

évrõl évre
tapasztalható fejlõdést várnak

Hídi Szilveszter

13,8 milliós pályázatot
nyert el a Hevesy iskola

ikerlakások egyikében lakott.
Miután õk nem éltek a lakás
megvásárlásának lehetõségével,
az önkormányzat a ház másik
felében élõ családnak adta el az
ingatlant. A képviselõ-testület
csak azzal a feltétellel hagyta

jóvá az adásvételt, hogy a há-
zaspár ugyanabban
a lakásban élhet, a szerzõdés
szövegébe viszont

került be. A lakás
tulajdonosa nemrégiben jelezte,
hogy szeretné megkapni tulaj-
donát, emiatt vált szükségessé
özv. Sára Ferencné lakásgond-
jánakmegoldása.

élete végéig

határozatlan
idõtartam

H. Sz.



Ültess fát! követendõ példa egész évre–

Facsemeték a turai
oktatási intézményeknek
Április 22-én, A Föld Napján Tura Város Önkormányzata az I.
és a II. számú Óvodának, valamint a Hevesy György Általános
Iskolának egy-egy fûzfát ajándékozott.

„Ültess fát! Hogyha mást nem, lombot ád.
Árnyékában megpihenhetsz, gondot õ visel reád...”

JókaiMór

Óvodai beiratkozás

Felhívás

Az (2194 Tura, Kossuth Lajos út 44.) felvé-
teli (mûködési) körzete: Csendes u., Délibáb u., Erdész u., Kossuth L. út,
Park u., Szövetség u., Temetõ u., Vásár u., Akácos u., Alsóerdõsor, Délibáb u.,
Bocskai u., Gábor Áron u., Iskola u., Arany J. u., Holló köz, Vörösmarty u.,
Gyóni G. u., Tavasz u., Cinka P. u., Tárogató u., Határ u., Rajkó u., Nyár u.,
Zsámboki u., Jókai u., Báthory u., Liszt F. u., Mártírok u., Munkácsy u., Régi
Vásártér, Sport u., Aradi u., Hõsök u., Tüzér u.

A (2194 Tura, Dózsa György út 2-3.) felvé-
teli (mûködési) körzete: Madách u. Vasút u., Nyárfa u., Árpád u., Alkotmány
u., Honvéd u., Bajcsy Zs. u., Bem J. u., Szegfû u., Ibolya u., Mária u. Verseny
u., Dobó u., Szent István u., Patak u., Éva u., Gyár u., Galga u., Köztársaság
u., Radnóti u., Toldi u., Bartók Béla u., Magdolna u., Ady E. u., Móricz Zs u.,
Rákóczi u., Galgahévízi u., Kenderföld u., József A. u., Széchenyi u., Hõforrás
u., Bacsó B. u., Puskin tér, Tó köz, Lehel u., Ybl M. u., Búbosbanka u., Har-
kály u., Pacsirta u., Hajnal u., Radics u., Fráter u., Dankó u., Bartók tér, Béke
u., Damjanich u., Elnök u., Galábos u., Hatvani u., Katona u. Nefelejcs u.,
Fûzfa út., Petõfi tér, Rózsa u., Szabadság u., Szele A. u., Szent János sor,
Szõlõ u., Tabán u., Táncsics M. u., Templom köz, Thököly u., Dózsa Gy. u.,
Tövis u., Vácszentlászlói út.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülõket, hogy a 2008/2009-es nevelési
évre Tura Város Önkormányzatának I. és II. számú Óvodájába
a beiratkozásramájus 19-tõl 23-ig 8-16 óra között kerül sor.

A gyermeket elsõsorban abba az óvodába kell felvenni, átven-
ni, amelynek körzetében lakik, illetõleg ahol szülõje dolgozik. Az
óvodai átvétel, felvétel jelentkezés alapján történik.
Tura Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 37/2006

(III. 28) számú határozatával az alábbiak szerint határozta meg
az óvodák felvételi (mûködési) körzetét. Az e körzetbe tartozó
gyermekek felvételét, átvételét az óvoda nem tagadhatjameg.

Felhívjuk a szülõk figyelmét, hogy a gyermeknek, abban az
évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdõ
napjától (2008. szeptember 1.) legalább napi négy órát

kötelezõ óvodai nevelésben.

Szeretettel várjuk a gyermekeket és a szülõket!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülõket, hogy a II. számú Napköziott-
honos Óvodában (az óvoda neve 2008. szeptember 1-tõl
Többsincs Óvoda 2194 Tura, Dózsa György út 2-3.)
várhatóan 2008. szeptember 1-tõl egy bölcsõdei csoport indul.

május 19-tõl 23-ig 8-16 óra között a II. számú
Napköziotthonos Óvodában óvodavezetõnél

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
a lakcímigazoló kártyát

Szeretettel várjuk a gyermekeket és szülõket!

óvodavezetõ

I. sz. Napköziotthonos Óvoda

II. sz. Napköziotthonos Óvoda

részt kell
vennie

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
a lakcímigazoló kártyát

Bölcsõde és –

Abeiratkozáshoz hozzákmagukkal:

Óvodavezetõk

Jelentkezés:

A jelentkezéshez hozzákmagukkal:

Szilágyi Józsefné

+

+

Szilágyi Józsefné

+

+
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Munkahelyi elfoglaltságai
miatt minden tisztségérõl le-
mondott

, a Turai Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat elnöke.
Képviselõi helyét a 2006. októ-

Csámpainé Gáspár
Tímea

ber 1-jei választáson kapott sza-
vazatok alapján
vette át. A CKÖ képviselõi

választották meg
a CKÖ új elnökévé, helyette-
sévé pedig

Radics Józsefné

Farkas Zsoltot

Baranyi Józsefet.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Változások a vezetõségben

Megváltozott a falugazdász
fogadóórájának idõpontja
A falugazdász legközelebbi fogadóórája

lesz a Bartók Béla Mûvelõdési Házban; ezt
követõenminden szerdán 13.00 és 15.30 között várja ügyfeleit.

május 21-én, szerdán
13 órától 15.30-ig

Április 7-én soron kívüli tes-
tületi ülésen tárgyalták a kép-
viselõk a Tura Invest Kft. azon
kérelmét, amely

vonatko-
zott. A Schossberger-kastély tu-
lajdonosának egy 400 milliós
EU-s pályázat elnyeréséhez volt
szüksége a terület átminõsíté-
séhez. A testület nem támogat-
ta a védetté nyilvánítást, mert a
Tura Invest Kft. az önkormány-
zattal 2005 májusában kötött ki-
zárólagos együttmûködési meg-
állapodás megszegése miatt

tartozik Turának.

a kastélypark
védetté nyilvánítására

kö-
zel 30 millió forint elmaradt ha-
szonnal

A városatyák a cég képviselõ-
jétõl tájékoztatást kaptak arról,
hogy az említett mûemlék és az
azt körülvevõ park a

tulaj-
donába került, amelynek több-
ségi tulajdonosa a Tura Invest
Kft. Az Ügyrendi Bizottság bir-
tokába jutott friss céginformá-
ciók szerint viszont

emiatt
tisztázásra vár: jelenleg

a kastély jövõjét
érintõ tárgyalásokon.

Turai
Kastély Ingatlankezelõ Kft.

a tulajdo-
nosszerkezet jelentõsen és nem
átláthatóan megváltozott,

ki a
kastély tulajdonosa, ill. ki képvi-
selheti a céget

n

Nem támogatják
a turai kastélypark védetté nyilvánítását

Következõ

lapzárta: május 28.

megjelenés: június 6.
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Hamarosan itt az OLIMPIA!

Kedves vásárlóink és olimpiai szurkolók!

Hamarosan ismét jókívánságokat küldhetnek a COOP segítségével

a Magyar Olimpiai Csapatnak. Június és július hónapokban

a         üzleteiben kihelyezésre kerülnek a szurkolói szalagok,

melyekre felírhatják lelkesítõ üzeneteiket.

Gyûjtsük össze ismét
Magyarország leghosszabb szurkolói szalagját!

Ízelítõ akciónkból május 14-tõl június 2-ig:

Májusi szuper hétvége akció!!!  (május 14-18.)

Finomliszt BL-55 1 kg Jacobs Merido aroma 250g+10%

Vénusz napraforgó étolaj 1 l Biopon mosópor takarékos komp. 4kg

Snickers szelet 55g PUR extra mosogatószer balzsam 1 l

Choo’s best darabolt ananász 567g Golf hajöblítõ balzsam normál 200 ml

Csemege uborka Bolgár 720ml Tatra UHT tej 1,5% 1 l

Knorr tyúkhúsleves kocka 60g Rama harmónia szögletes csészében 500g

Bernstein sör vil. Dob. 0,5l COOP trappista sajt

Steffl sör üv. 0,5l Rama kocka marg. 250 g

Nestlé Aquarel ásványvíz szénsavas 1,5l Délhús borjúmájas viaszos

Rauch Happy Day narancslé 100% 1 l Edami Mlekpol sajt

Mirinda narancs szénsavas üdítõ 2,5l Szentkirályi ásványvíz szénsavmentes 1,5l

Pepsi Cola szénsavas üdítõ 2,5l Szentkirályi ásványvíz szénsavmentes1,5l

119,-Ft 379,-Ft

499,-Ft 1299,-Ft

89,-Ft 249,-Ft

179,-Ft 329,-Ft

219,-Ft 159,-Ft

149,-Ft 899,-Ft/kg

99,-Ft 1199,-Ft/kg

129,-Ft+ü. 165,-Ft

85,-Ft 1199,-Ft/kg

259,-Ft 1199,-Ft/kg

249,-Ft 99,-Ft

249,-Ft 99,-Ft

G
ALGA
COOP

ZRT.G
ALGA
COOP

ZRT.

TÖRZSVÁSÁRLÓI HÍREK

A COOP Club törzsvásárló kártyával rendelkezõ

kedves vásárlóink az összegyûjtött pontok mennyiségérõl
az alábbi ingyenes zöld számon érdeklõdhetnek:

06-80-870-220

IGÉNYELJEN ÖN IS TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!



Gondolatok Húsvét és Pünkösd között
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A keresztények számára a
legnagyobb ünnep a Húsvét,
hiszen kereszténységünk alap-
ját – Jézus föltámadását – ün-
nepeljük. Ezért ez az ünnepkör
tart a legtovább: 90 napig (1.
része Nagyböjt szent 40 napja:

,
majd a 2. rész Húsvéttól Pün-
kösdig 50 nap).
Jézus – föltámadása után –

még 40 napig (mennybemene-
teléig) számtalan alkalommal
megjelenik apostolainak, hogy
bizonyítsa: él, létezik, valóságos,
tapintható teste van és nem
szellem. Persze ma is vannak
nagyon sokan, akik szeretnék
Jézust, meg az Isten világát a
mesék világába visszapakolni.
„Nem is létezik a túlvilág! Még
senki nem jött vissza onnan!” –
halljuk számtalanszor! Pedig lé-
tezik! Jézus visszajött, és be-
szélt azoknak, akikre késõbb az
õ tanítását bízta. Ennek a taní-
tásnak az elfogadása csak hittel
lehetséges. A pedig

. Hiába tudok én
mindent a Szentírásról, hiába
tanulom meg szóról-szóra a
benne foglaltakat, ezmég kevés
ahhoz, hogy elfogadjam Isten
létezését, a mennyei Atya sze-
retetét! És még kevesebb ah-
hoz, hogy keresztény módon is
tudjak, vagy akarjak élni!
Ez a Szentírás azt is leírja,

hogy a tanítványok kétségbe
voltak esve akkor, amikor Jézus
– föltámadása után – kezdett
búcsúzkodni tõlük: mi lesz ve-
lük Jézus nélkül? Attól kezdve

Hamvazószerdától Húsvétig

HIT Isten
ajándéka

azonban, hogy Jézus elhagyja
õket, meg kell majd tanulniuk,
hogy az a Jézus, akivel 3 éven
át járták Palesztina poros útjait,
nem az Õ testi jelenlétével bizo-
nyítja igazában, hogy velük van
minden nap, hanem

, és meg kell tanulniuk
azt, hogy Jézus a lelki jelenlété-
vel bizonyítja, hogy a benne hí-
võkkel minden nap velük van.
János evangéliumában azt

mondja Jézus az apostoloktól
való búcsúzás alkalmával, hogy

Mit ért a Szentírás ?
Biztos, hogy nem ezt a terem-
tett világot! Nem ezt, amelyik
még mindig olyan gyönyörû-
séges és csodálatos, mert ez az
Isten alkotása, pedig mindent
megteszünk azért, hogy tönkre-
tegyük. Nem erre a teremtett
világra gondol itt a Szentíró.

Amirõl itt szó
van, az a

:
. Az Isten nélküli gondol-

kodás az, amit a Biblia szintén
világnak nevez. Mondhatnánk
azt is:
ahova eljutott az Isten ellen fel-
lázadt ember. Az ember magá-
ban, magára hagyatva hihetet-
lenül öntelt, gõgös.

és kide-
rül:
. Nem tud magán segíteni.

Idegen befolyás alá került, sõt

rá kell lép-
niük a tanítványoknak is a hit
talajára

A
Biblia eredeti szövegének

is van erre.

Azt gondolja,
hogy bármit megoldhat,

„amikor eljön a Szentlélek,
vádlón bizonyítja majd a
világnak a bûnt…”

világon

másik
szava

világnak a másik
jelentése

képtelen a legkisebb jóra
is

az Istenellenes lel-
kület

az ember – Isten nélkül;

idegen uralom alá.
Jézus szól arról, hogy a bûn

uralkodik az Istentõl elszakadt
emberen. Az ördög azzal hite-
gette: „ha otthagyod Istent, a
magad ura leszel”, és az ember
ehelyett az ördög rabszolgájává
vált. Mert aki bûnt cselekszik,
az rabszolgája a bûnnek –
mondja Jézus. Amikor tehát vi-
lágot említ Jézus, akkor erre az
Isten nélküli gondolkodásra,
Istennel szembeszegülõ lelkü-
letre, az Isten nélkül magára
maradt emberre gondol. Mi pe-
dig ebben a légkörben élünk.
Ebbe a világba jött el Jézus,

és ez a világ meg is ölte Õt. Azt
olvassuk a Szentírásban:

mondja Jézus tanítványainak

Mégis ugyanebbe a világba
küldi el Szentlelkét. Miért?
Mert ebben a világban élnek a
benne hívõk, akik vállalják a
sorsukat, és ezért a világért, a
még nem hívõ sokaságért igye-
keznek megtenni mindent,
amit lehet.
Mi a Szentlélek munkája eb-

ben a közegben, ebben az Isten
nélkül élõ és gondolkozó világ-
ban? Az, hogy

. Úgy is mondhatnánk, hogy
. Ez rendkívül

gazdag jelentésû szó. Az
az, hogy valamit
, és ha hibát talált, ak-

kor rábizonyítani a másikra.
Benne van az is, hogy: megin-
teni,

Fontos jelentése:
. Azt, amit az ember lep-

lezni, takargatni akar, azt a
Szentlélek leleplezi, néven ne-
vezi a bûnöket, megítéli a bû-
nöst. Az ügyésznek a feladata
ez. Kideríteni a tényállást, né-
ven nevezni a bûnt, és elmon-
dani, hogy azért milyen bünte-
tés jár.

Benne van ebben az is, hogy
. Mi

emberek (szinte mindannyian)
alkotunk ma-

„Ha
gyûlöl titeket a világ, ne csodál-
kozzatok, mert engem elõbb gyû-
lölt. Ha a világból volnátok –

–,
a világ szeretne titeket, mint övé-
it. Mivel azonban nem a világból
vagytok, hanem én választotta-
lak ki magamnak titeket a világ-
ból, ezért gyûlöl titeket a világ.”

alap-
jelentése meg-
vizsgálni

meggyõzni arról, hogy mi a
valóság. lelep-
lezni

elvezet helyes önismeretre

vádolja

MEGFEDDI

A Szentlélek tehát
szembesít a valósággal.

a vilá-
got

vagy szebb képet

gunkról, mint a valóságos,
, és ennek megfele-

lõen sokan egyik végletbõl a
másikba esnek. A Szentlélek
bemutat minket önmagunk-
nak. Elénk tartja Isten Igéjének
a tükrét, és aki belenéz a sza-
badság tökéletes tükrébe –
ahogy Szent Jakab apostol írja
levelében –, az megismeri, ki-
csoda õ valójában. A Szentlélek
meggyõz minket arról, hogy

, nem
hiba, hanem . Amikor má-
sokat okolunk a magunk nyo-
morúságáért, akkor esetleg azt
kell mondani, hogy nem õk az
okai, hanem én vagyok az oka.

.
Ez pedig az Isten nélküli gon-
dolkodásra jellemzõ, amiben
mi is mindnyájan felnõttünk,
vagy talán még most is benne
vagyunk. A Szentlélek kizök-
kent ebbõl a fajta gondolkodás-
ból, és azt mondja: nem ez a
valóság! A valóságot akkor lát-
juk meg, amikor Õ leleplez és
megítél. Felállítja életünk helyes
diagnózisát.
Jézus vigasztal minket, ami-

kor megígéri a Szentlelket, hi-
szen Õ is megtanulta, milyen
ez a világ, milyen az Isten-elle-
nes lelkület, az Isten nélküli
gondolkodás. Ez a világ ölte Õt
meg. Õ ezt vállalta, és tudja,
hogy az övéi ebben a világban
kell, hogy éljenek. Nem azt kér-
te, hogy vegye ki az Atya õket,
vegyen ki minket a világból,
hanem hogy õrizzen meg a go-
nosztól. Vagyis: õrizzen meg
attól, hogy a világgal eggyé vál-
junk mi is, hogy visszavilágia-
sodjunk. Azt szeretné, ha meg-
változna a gondolkodásunk, és
ez a megváltozott gondolkodás
irányítaná életünk minden cse-
lekedetét, hiszen éppen ez a
Szentlélek munkája bennünk.

Adja Isten, hogy
minél többen megértsék a
Lélek szavát, és megújulhasson
pünkösdi örömben a világ,
hogy egy nyelvet – a szeretet
nyelvét – beszéljemindenki!

plébános

vagy
rosszabbat

Ez a világ mindig kibújik
az igazság elõl.

amit hibának nevezünk az

Szépíti a való-
ságot, mellébeszél, mentegetõzik

bûn

Ha hallgatunk a belsõ hangra,
a lelkiismeretre, akkor a
Szentlélekre hallgatunk. Õ
pedig a jóra fog irányítani
minket, hogy Isten munkatár-
sai lehessünk!

Palya János

Sok év telt el azóta, s talán
kevesen emlékeznek

atyára, aki 1979-tõl 1981-
ig élt Turán. Tette a dolgát
nagy megszállottsággal az ak-
kori idõk ellenszelében. Az
emberért, az emberi tisztessé-
gért, a szenvedélybetegekmeg-
mentéséért.

Olyan kisugárzással teljesí-
tette küldetését, mely kevesek-
nek adatik meg. Sokoldalú tá-
jékozottsága és különös képes-
sége folytán szót értett idõssel,
fiatallal, iskolázott és egyszerû

Szabó
János

emberrel. Akihez szólt az tud-
ta, érezte, hogy fontos számára.

1988. május 5-én elment egy
ember azok közül, aki különö-
sen nagy ûrt hagyott maga
után. Hiányzik szelleme, viga-
sza, segíteni akarása és tudása,
kézszorítás közbeni biztató
mosolya.

Hiányzik az ember, aki ön-
zetlenül csak adott és adott...
Nyugodjon békében.

Tóth János

Emlékezünk



A Néprajzi Múzeum és Tura Város Önkormányzata
sok szeretettel hívja és várja Önt és családját

ahol 3. alkalommal rendezik meg
a Faluforduló címû sorozat eseményeit

9.00-11.00
11.00-17.00

HÍRESVÁROSI TURAI VÁSÁRI VIGADALOM

10.00-16.30
KÉZMÛVES KAVALKÁD

NEMCSAK GYERMEKEKNEK

10.00-16.30
ETNOMOZI

10.30
MÚLTIDÉZÉS ÉS JELENKOR TURÁN avagy

TÛNÕBEN LÉVÕ TITKOK TURÁRÓL
címû kiállítás megnyitója

június 7-én a Néprajzi Múzeumba,

„Ha elmegyek a turai vásárra…”

„Kicsi vótam, mikor én megszülettem…”

Bóbita Alapítvány (
Összefogás Óvodásainkért Közhasznú Alapítvány

Dolányi Anna
Bozó Györgyné

Kuti Mihályné

„Ablakimba, ablakimba besütött a holdvilág…”

Kovács László
Benke István

„Galga vize szép csendesen kanyarog…”

Fejõs Zoltán, a

Szendrei Ferenc,

Szarvas Zsuzsa, Katona Edit, Szuhay Péter, Máté György

Zagyva Banda, Maczkó Mária, Turai Énekmondók,
Turai Õszirózsa Nyugdíjas Népdalkör

a Kossuth téri fõbejárat elõtt,
a Néprajzi Múzeum aulájában:

Népviseletárusító „asszonypiac”, Kézmûves kirakodóvásár
(turai hímzés, Szaszkó termelõi méz, mézeskalács,

történelmi öltözékkiegészítõk, faragott használati tárgyak,
gyöngyékszerek, agyagedények, vesszõseprûk...)

Vásári kikiáltók és mutatványosok (Turai Komédiások,
Turai Énekmondók, Turai Bábszínpad, Hevesi György

Ált Isk. történelmi tánccsoportja,
Galgamenti Dudazenekar, Csilla Fotó vándorfényképész)

Turai kiadványok
A Szent András-dombi Vadásztársaság

és más turai ill. galgamenti civil szervezetek
bemutatkozása

Néprajzi Múzeum I. emeleti folyosói:

Foglalkozásvezetõk: I. Óvoda. Tura);

(II. Óvoda, Tura); turai kézmûves
és kismesterség szakoktató; trukkoló-
hímzõ népi iparmûvész, A Népmûvészet Mestere;

hímzõ

Néprajzi Múzeum 105-ös elõadóterme:

Szerkesztõk: turai származású rendezõ-
operatõr; turai videómûsorkészítõ

Dokumentum- és portréfilmek, helytörténeti híradók
régi aratóünnepekrõl, szüreti felvonulásokról,

egyházi körmenetekrõl

Néprajzi Múzeum aulája:

Megnyitja: Néprajzi Múzeum fõigazgatója
Ünnepi köszöntõt mond:

Tura Város Polgármestere
A kiállítás kurátorai:

Közremûködik:

„Húzzad, cigány…”

Unger Balázs

Mohácsy Albert
Hagyományok Háza Budapest

Unger Balázs, Szénási Tibor Tosko és cigánybandája

„Rétest ettem, megégette a számot…”

„Már énnékem a falu az irígyem…”

Dr. Varga Marianna
Katona Edit, a

Seres Tünde

„Köszönöm anyám, hogy fölneveltél…”

„Ez a gõzös, ha elindult, hadd menjen…”

Fekete János, Gólya József, Szabó Lajos
Máté György

Seres Tünde

11.00
GALGA MENTI VONÓSBANDÁK
címû könyv ünnepi bemutatója

12.00-17.00
TERÍTETT ASZTALOK

13.00
TÁRULÓ TULIPÁNOS LÁDAFIAK avagy

RÉGI ÉS MAI TURAI HÍMZÉSEK c. elõadás

14.00-17.00
TEREMTÕ HAGYOMÁNY TURÁN

SZÍNPADI GÁLAMÛSOR

15.00
VASUTAS HAGYOMÁNYOK TURÁN c. elõadás

Néprajzi Múzeum I. emeleti díszterme:
A

Szerzõ: cimbalmos, népzenetanár
Szerkesztette és a könyvet méltatja:

népzenekutató, népzenész
Kiadó:

Közremûködik:

Néprajzi Múzeum belsõ udvara:

Kedvezményes ételkóstoló võfélyrímekkel, cigányzenével
Kínálat: füstölt csülkös gölõdinyleves turaiasan,
õzpörkölt vadász módra, turai húsos káposzta

árpakásával, szárazsütemények, málék és „kõtt” tészták

Néprajzi Múzeum I. emeleti díszterme:

Elõadók: etnográfus,
NM textil- és viseletgyûjtemény
fõmuzeológusa
turai mûvelõdésiház-igazgató

Mûsoron:

Néprajzi Múzeum I. emeleti díszterme:

Adatközlõk visszaemlékezései:

Moderátor: néprajzkutató
és turai

Maczkó Mária

Szénási Tibor (Tosko)

Gólya József Tóth István

Gyõriné Szécsényi Mária
Turai népviseleti „divatbemutató”

ünnepeken és hétköznapokban

népdalénekes, A Népmûvészet Ifjú Mestere,
Turai Énekmondók, a Turai Õszirózsa Nyugdíjas Egyesület
Népdalköre, Jászberényi Viganó AMI turai néptánc tagozata

– Levendula Néptánccsoport, Vadvirágok roma
néptáncegyüttes, Zagyva Banda,

és cigánybandája, Galgamenti Dudazenekar, Emse zenekar,
citerás és furulyás,

a Gödöllõ Táncegyüttes és a Galgahévízi Népiegyüttes
turai néptáncosai, történelmi
ruhabemutatója, a

címû összeállítás
és még számos turai hagyományõrzõ

mûvelõdésiház-igazgató

Belépõdíj diákoknak és nyugdíjasoknak 400 Ft (6 éves kor
alatt és 70 éves kor felett ingyenes), felnõtteknek 800 Ft.

Rendezvények alkalmával az egyéb díjmentesítõ
kedvezményeket nyújtó igazolványok nem vehetõk igénybe.

Faluforduló a Néprajzi Múzeumban

RÉGI IDÕK ÚJ TURÁJA
Tûnõben lévõ titkok, teremtõ hagyományok, táruló tulipános ládafiak,

terített asztalok Turáról, a Galgamente fõvárosából
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Közgyûlés a Vigyázó Körben

Szükség van a jóravalóságra és az emberségre

TURAI HÍRLAP8 2008. MÁJUS

A megjelentek minden alka-
lommal tájékoztatást kaptak a
képviselõ-testületi döntésekrõl.
Nagyra értékelték, hogy hosszú
évek óta ismét, többször is a
polgármester számolt be az ön-
kormányzat munkájáról, tervei-
rõl és gondjairól. Az egyesület
rendszeres elõadója

tanár úr, akinek feledhe-
tetlen marad az a megemléke-
zése, amelyet az ülés elõtti na-
pon elhunyt köl-
tõrõl mondott. Más alkalommal
az aradi vértanúk tetteirõl be-
szélt; A kõszívû em-
ber fiai címû regényébõl idézett
harci eseményeket.

elnökhelyettes
idõszerû témákat választott.
Elõbb „Mi a különbség a szél-
sõbal és a szélsõjobb között?
Jelképeik” címmel értekezett,
majd „Történelmi pesszimiz-
mus és nemzettudat” cím alatt
a Himnuszról és a Szózatról
beszélt. „Agy-
mosás a médiában, média az
agymosásban” témakörrel je-
lentkezett az elõadók sorába.
Unikumnak bizonyult

beszámolója a 2006 októ-
berében Budapesten átélt órái-
ról. Társaival egy Dohány utcai
pinceféle helyiségben vészelték
át a rendõrrohamot, s csak
több órával utóbbmertek haza-
indulni. Ezután

címmel Kálna Tibor is-
mertette cikkét,
mely remekül összefoglalta a
helyzetet. 1956 turai eseményei-
re emlékezett visz-
sza, és sok értékes adatot is tu-
dott mondani dr. Király János
életérõl. Az elõadás jelentõs
elõrelépés a turai történelem
fehér foltjának tisztázására.

Heltai
Bálint

Nagy Gáspár

Jókai Mór

Kálna Tibor

Dr. Baka Gyula

Seres
László

Tényleg „követ-
kezmények nélküli országban”
élünk?

Fricz Tamás

Tóth András

– A közügyek legjobb iskolái
a közösségek – hangsúlyozta
Kuti József elnöki beszámolójá-
ban. – Ennek tudatában törek-
szik arra a Vigyázó Kör, hogy a

ben a Vigyázó Kör is szerepet
vállal. Az elõadásokat tartalma-
zó kötet megjelentetésével jól
elõ lehetne készíteni a 160. év-
fordulóméltómegemlékezését.
A közgyûlésenmindazonáltal

azzal is foglalkoztak, hogy las-
sabban alakul a civil társada-
lom, mint ahogyan a rendszer-
változáskor remélték. Mégmin-
dig nincs annyi civil szervezet
Turán, mint a két világháború
között volt. Ezekre pedig azért
is szükség van, mert utánpót-
lását adhatják az önkormány-
zati képviselõknek, és a helyi
közéleti célokat célszerûbb

együtt megfogalmazni, s meg-
vitatni megvalósításuk célszerû
módját. A tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy a minden ismeret,
tájékozódás nélkül a képviselõ-
testületbe bekerült emberek
hónapokig keresik a helyüket.

A közgyûlés óta áprilisban és
lapzártánk után már májusban
is tartott összejövetelt a Vigyázó
Kör. személyében
új elõadót köszöntöttek, aki
multimédiás eszközt is bevetve
próbálta meggyõzni a füstölõ
tagokat arról, hogy a dohány-
zást abba lehet hagyni. Heltai
Bálint pedig a költészet napi
megemlékezésrõl is gondosko-
dott, elõadást tartva a Nyugat
címû folyóiratról és Ady Endre
istenes verseirõl, az Istenhez és
az egyházhoz fûzõdõ viszonyá-
ról. Az év folyamán minden
alkalommal lesz egy viszonylag
rövid elõadás, de annál fonto-
sabb téma az összejöveteleken.

Dr. Baka Ida

Balázs Gusztáv

A Vigyázó Kör (Egyesület Turáért) azon civil szervezetek
közé tartozik, amelyek kevésbé látványos tevékenységet folytat-
nak, mint például a hagyományõrzõ együttesek vagy sport-
klubok. A Vigyázó Kör üléseit a tájékozódás, az eszmecsere jel-
lemzi. Esetenként két-három rövidebb lélegzetû elõ-
adás is elhangzik az összejöveteleken a legkülönfélébb, de a
közösséget egyaránt érintõ és érdeklõ témakörökben. Erre
utalt Kuti József elnök is, amikor a kör idei közgyûlését azzal
a megállapítással kezdte: bár nem szervezett „látványos” ren-
dezvényt az egyesület, de egyre több és jobb elõadást igen, átla-
gosan 16-17 fõs létszámmal.

hosszabb-
–

A négy évvel ezelõtti közgyûlésen is elemezték a kör tagjai, mit
is jelent egyesületük neve. Az eredeti magyarázat – arra vigyáz-
nak, hogy a múlt ne ismétlõdjék meg – kibõvült az elmúlt évek
folyamán. Az egyesület a helyi értékek megnevezésére és azok
megõrzésére is egyre nagyobb hangsúlyt helyezett. Az 1849. július
20-i turai csatáról való megemlékezés ezért is fontos számukra. A
régi szlogent nem kell elfelejteni, de az a rendszerváltáshoz kap-
csolódott. Akkor még valami ellen kellett összefogni, most sokkal
inkább a közös értékekre kell helyezni a hangsúlyt. Szükség van
a jóravalóságra és az emberségre.

helyi problémákat megoldani
tudó, szükség esetén a döntést
felvállaló csapat alakuljon ki és
mûködjön együtt, ügyelve a
kulturált vitastílusra. Abban a
reményben dolgozunk tovább,
hogy közösséggé formálódik a
szétesõben lévõ társadalomban
mindenki, aki értéket keres, aki
közös értéket képvisel.
Ezutánmindenkinek jól esett

hallani polgár-
mester elismerõ értékelését a
Vigyázó Kör tevékenységérõl.

tartsanak

Szendrei Ferenc

A gondolatsort Kálna Tibor egy
Széchenyi István-idézettel fûzte
tovább:

Nyilvánvalóan ezt politi-
kai értelemben mondhatta,
csak a közélet területén értel-
mezhetõ, de itt nagyon. A poli-
tikai pártok érdekek mentén,

Az elnökhelyettes az idei ter-
veket ismertetve méltatta Hel-
tai Bálint ötletét, amit az önkor-
mányzat is felkarolt, nevezete-
sen: tudományos ta-
nácskozást az 1849. július 20-i
turai csatáról. Az elõkészítés-

„A magányos ember
semmi, csak az egyesületeknek
van hosszú életük és igazi sú-
lyuk.”

az egyesületek értékek mentén
szervezõdnek és politizálnak.



Rendõrségi hírek

Bántalmazás, lopott laptop
Ismét zúttal

a Zsámboki úti COOP ABC-be
törtek be s onnan 50 ezer Ft
értékben cigarettát vittek el; a
rongálási kár 15 ezer Ft. Az Új-
hegy közben 45 ezer Ft rongá-
lási kárt okozva jutott be az el-
követõ egy hétvégi háza, ahon-
nan 297 ezer Ft értékben mû-
szaki cikkeket lopott el. A vas-
útállomáson a jelfogó épületrõl
60 ezer Ft értékû horganyzott
lemeznek kélt lába, egy másik
alkalommal pedig két lámpa-
testet törtek össze ismeretle-
nek; a kár 152 ezer Ft. A Hat-
vani út egyik családi házában
valaki álkulcssal tett látogatást,
majd egy laptoppal távozott.
Az általános iskolában egy kis-
diák az ellopott mobiltelefonja
miatt bánkódhatott.
A Bartók Béla utcábanmint-

egy 40 ezer Ft készpénz volt a
zsákmánya egy ott parkoló sze-
mélygépkocsit feltörõ tolvajnak.
A Délibáb utcában egy épülõ

„egy füst alatt”: e házból 200 ezer Ft értékben la-
minált padlót és egy bojlert vit-
tek magukkal az elkövetõk, 15
ezer Ft rongálási kárt okozva.
A Holló közben egy ingatlantu-
lajdonos az elektromos kisgépe-
it eltulajdonító betörõknek üt-
hette bottal a nyomát, miután
azok ajtóbefeszítés módszerével
az épületbe .
Az Alsóerdõsoron egy elfajult

családi vitához hívták ki a rend-
õrjárõrt. A Jókai utcában egy
zsámboki illetõségû ismerõse
bántalmazta a házigazdát. Egy
asszony feljelentette volt házas-
társát, aki a láthatás végén

kiskorú gyermekü-
ket az anyához.
Az elmúlt hónapban Turán

egyetlen bejelentett közlekedési
baleset történt: a Régi Vásár-
téren egy zsámboki nõ autójá-
val kikerült egy kátyút, s a ma-
nõver közben letörte egy szem-
bejövõ autó visszapillantó-
tükrét.

jutottak

nem
vitte vissza

-hiszi-

került: minõsítést
kaptak és egyben részvételi le-
hetõséget az országos döntõre.
Április 18-án

Õ Debrecenben született, majd
egy hajdúsági kis faluban,
Ebesen nõtt fel, s ott járt isko-
lába. Késõbb Nagykõrösre ke-
rült, ahol 1983 óta versírással is
foglalkozik. Eddig négy verses-
kötete jelent meg

és a
címmel. Hangulatos,

kedves elõadására emlékeztes-
sen bennünket az alábbi rövid
versidézet a
címû költeményébõl:

Kiváló Arany

Az érzelmek
árnyékában, Dal szárnyán nõtt
szerelem, Szemeden át a csilla-
gok útján Ludas Matyi
visszatér

Ketten maradtunk

„Mennyi év vanmár a hátunk
mögött,
Mind jó, mind a rossz minket
összeköt.
Az eltelt éveknekmegfáradt
otthona,
Ifjúságunk elszállt, alig vanmár
nyoma.”

A Költészet
Napja alkalmából

költõnõt látták vendégül.
Zsíros Simon

Mária

Takács Pál

Õszirózsáék tavaszi utazásai

Kiváló Arany minõsítés

Bár addig igazán erõl-
tette meg magát a tavasz, az
Õszirózsa Nyugdíjas Egyesület
tagjai mégis útra
keltek. Úgy gondolták, hogy a
világháborús emlékmû környé-
kének rendezése után rászol-
gáltak egy kis pihenésre. Ezért
buszra szálltak és Jászberény-
be utaztak, ahol elõször a Jász
Múzeum csodavilágával ismer-
kedtek meg, majd a strand
adott igazi felüdülést, végül

a város állat-
kertjét. A hangulatos hazauta-
zás alapján mind a harminc-
nyolcan jól éreztékmagukat.
Két hét sem telt el, amikor

Kiskunfélegyházára a
Vass Lajos Emlékverseny kö-
zépdöntõjére. A Turai Ének-
mondók is velük tartottak, s a
Galgamentét képviselte a hévíz-
györki asszonykórus is. A meg-
mérettetésre a szereplõket 13
klubtag is elkísérte. E

volt hiábavaló, hiszen
mindkét turai együttes az or-
szág 18 különbözõ településérõl
érkezett csoportok élvonalába

nem

április elején

megtekintették

utaztak

z az uta-
zás sem

A Turán és környékén élõ
fogyatékosok ügyét szolgáló
Mint a Többi Ember Alapít-
vány (2194 Tura, Dózsa György
u. 7.) kitûzött, hosszú távú célja
a fogyatékos fiatalok önálló élet-
re nevelése, a társadalmi tole-
rancia növelése, a fogyatékos
emberek társadalmi integráció-
jának növelése.
Az alapítvány 2007-ben nem

részesült támogatásban a költ-
ségvetéstõl ill. települési önkor-
mányzatok társulásától és ezek
szerveitõl. A helyi önkormányz-
attól kapott céltámogatás
250.000 Ft, az OTP Bank Nyrt-
nek juttatott reklámszolgáltatás
bevétele 100.000 Ft.

az
önkormányzattól kapott 250.000
Ft céltámogatást egy elektro-
mos égetõkemence vásárlására
és beüzemelésére fordítottuk. A
reklámszolgáltatás bevételének
egy részébõl mûködtettük az
alapítványt, fedeztük a dologi
kiadásokat.
2007-ben az alapítvány meg-

alapozott egy foglalkoztatói

A vagyon felhasználása:

programot, amely nemminõsül
vállalkozási tevékenységnek. A
kerámiázás fõleg rehabilitációs
célokat szolgál. Emellett közös-
ségerõsítõ összejöveteleket tar-
tottunk. 2007 végén az alapít-
vány megnyert egy e-Magyar-
ország-pont pályázatot. Ez kö-
zösségi internet-hozzáférést
biztosít a lakosság számára.
Számítógépes foglalkozásokkal
is fejlesztettük a fiatalok képes-
ségeit.

Az alapítvány kuratóriuma

Közhasznúsági jelentés

Április 17-én közgyûlést tar-
tott a Gödöllõ Környéki Re-
gionális Turisztikai Egyesület
(GKRTE) Domonyvölgyben, a
Lázár Lovasparkban.

A jelenlévõk tájékoztatást
kaptak a térséget érintõ straté-
giai turisztikai feladatokról és a
jelentõsebb rendezvényekrõl.
Az önkormányzatok, intéz-

mények, vállalkozók, szolgálta-
tók és magánemberek részvé-
telével alapított, 150 tagot szám-
láló GKRTE évtizedes munká-
járól elismeréssel szóltak a ren-
dezvény elõadói. Az EU-s pá-
lyázatokon is sikerrel induló
egyesület ugyanakkor anyagi
gondokkal küzd; a gödöllõi ön-
kormányzattal folyó tagdíjvita
miatt a vezetõség nemrégiben

a szervezet nevének módosítá-
sára kényszerült.
Átadták a „Gödöllõ Régió

Turizmusáért 2008” díjat, ame-
lyet Pécel pol-
gármestere, , a
Gödöllõ Coop Zrt. elnök-vezér-
igazgatója és fóti al-
polgármester mellett a házigaz-
da vehették át.

Benkovics Gyula,
Dúl Udóné

Földi Pál

Lázár fivérek
H. Sz.

Turisztikai közgyûlés Domonyvölgyben

A szerzõ felvétele

Elismerik a GKRTE munkáját
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Szép tavaszi zsongás

Fekete László emlékkoncert, harmadszor
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Az elsõ igazán szép tavaszi

napon immáron harmadik al-

kalommal gyûlt össze a kö-

zönség, hogy az öt éve elhunyt

Fekete László kántor-kar-

nagyra, ének-zene tanárra

emlékezzen.

Fekete Lászlóné és a

Bartók Béla Mûvelõdési Ház

dolgozói

A teltházas koncerten gaz-
dag, színvonalas mûsort hallha-
tott a közönség. Laci bácsi egy-
kori tanítványai növendékeik-
kel együtt tanúbizonyságát

annak, hogy méltók az
örökség továbbvitelére. A mesz-
szi Debrecenbõl, Tiszafüredrõl,
Hatvanból, Budapestrõl, a
szomszédos Galgahévízrõl, vala-
mint Turáról érkezõ tanítvá-
nyok és családtagok igazi
örömzenével szórakoztatták az
emlékmûsoron résztvevõket.

sokszínû pedagó-
giai munkásságának köszönhe-
tõen a rendezvényen magán-
énekesek, kórusok, népzené-
szek és klasszikus zenét mûve-
lõk egyarántmegszólaltak.

A délután nagy sikeréhez
hozzájárult az is, hogy

számos támogatója
volt. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni a részvételét, közre-
mûködését, segítségét minda-
zoknak, akik nélkül ez a meg-
emlékezés nem jöhetett volna
létre.

Bõkezû támogatóink voltak:
Galga COOP, Zágoni CBA,
Domoszlai Pékség, Húsprofil
Kft., virágkertész
és családja, Demény Zöldség-
bolt (Piactér), Aquafontis Pati-
ka,

(Tiszafüred),
I. szá-

múÓvoda, II. számúÓvoda.

Köszönjük mindenki kedves-
ségét:

ad-
ták

a ren-
dezvénynek

Fekete László

Tóth Józsefné

Tóth Andrásné Sára Mária,

Királyfi Ferenc

Gyõriné Szécsényi Mária,

Pásztó, Jászárokszállás,
Tiszafüred, Tura – ezek Laci
bácsi életének helyszínei, aki
életének 87. évében hunyt el. 85
éves koráig aktívan dolgozott
mint ének-zene tanár. A mû-
sor összeállításakor 13 zenepe-
dagógus tanítványát, kollégáit
kérték fel növendékeikkel
együtt, hogy halálának ötödik
évfordulója alkalmából ünnepi
mûsorral emlékezzenek rá.
A csodálatos mûsor feledhe-

tetlen élményt nyújtott a telt-
házas koncert közönségének.

Új „banda” születik

Turai zenészek sikere a Budapest Arénában

Április 13-án a legfiatalabb
turai népzenészek a Zagyva
Banda nyomdokain felléptek
az Országos Táncháztalálkozón
és Kirakodó Vásáron a buda-
pesti Papp László Sportaréná-
ban, ahol jászfényszarusi és
boldogi zenészekkel együtt 30
perces folklórmûsort .

A 8-10 éves ifjú turai zené-
adtak

szek a helyi mûvelõdési ház ke-
retein belül tanulják a népzenét

és
. A zenekar még annyira

új, hogy nevet sem válasz-
tottak maguknak. Tagjai:

(hegedû),
(brácsa),

Unger Balázstól Rónai Zol-

tántól

Farkas Melinda, Gólya Sára,

Bencze Mátyás, Hídvégi Renáta

Gólya Péter, Takács

Tamás Steyer Ferenc

még

(cimbalom),
(nagybõgõ).

Reméljük, nagy kitartás és
szorgalom párosul majd tehet-
ségükhöz, és méltó
utódai lesznek a Zagyva Ban-
dának és az Emse zenekarnak,
hogy tovább öregbítsék Tura
város hírnevét.

Gólya Eszter, Seres

Balázs

a fiatalok

T. P.

Turai zenészek sikere a Budapest Arénában
Új „banda” születik

Takács Pál felvételei



Bóbita Bál a mûvelõdési házban

Résztvevõbõl, támogatóból és jókedvbõl sem volt hiány
Március 29-én este a Mûve-

lõdési Házban tartottuk az

Bóbita Alapítványának 11. jó-
tékonysági bálját. Évrõl-évre
nagy öröm nekünk, szerve-
zõknek, hogy sokan fogadják
el a meghívásunkat, és töltik
velünk ezt az estét.

1.
sz. Napköziotthonos Óvoda

Öröm volt látni, ahogy a rég
nem látott barátok, ismerõsök,
régi munkatársak köszöntötték
egymást. Fél nyolckor

polgármester és
óvodavezetõ köszön-

tötte a vendégeket, és megkö-
szönte a jenlévõknek, hogy
megtisztelték rendezvényünket.
A polgármester úr nagylelkû
felajánlását az óvoda alapítvá-
nyának vastapssal köszönte
meg a közönség.
Ezután a Vadvirág tánccso-

port nyitotta meg a bált. Az
ízletes vacsorát az óvoda kony-
hásai készítették. A menü a
következõ volt: sertésborda
Budapest módra tarhonyával,
rántott csirke burgonyával, sü-
temények. A vendégfogadó ital-
hoz a pogácsát a H&T Pékség
ajándékozta. A vacsora elfo-
gyasztása után igazi meglepe-
tésmûsor következett:

erdélyi mesemondó és
kecskedudás a mit sem
sejtõ báli közönségbõl választott
szereplõkkel adta elõ a „Gyula
és a csodaduda” címû népi
színjátékot. Szereplõk: Gyula –

, a feleség –
Kató

néni – Szolgáló –
, Király –

Plutó a pokolból
– és még sokan
mások. Nagy sikerük volt.
Ezután kezdõdött az igazi

mulatság. Megállás nélkül húz-
ta a zenét a Calypso zenekar. A
vendégek ellátásáról

büféje gondos-
kodott
Az éjfél utáni tombolahúzá-

son sok ajándék talált gazdára,
a fõdíjak a Fürdõszobatextil
Kft. és ajándékai
voltak.

Szendrei
Ferenc Gólya
Istvánné

Horti
Zoltán

Belovai Tibor
Ambrusné Jászai Ildikó,

Szita Eszter,
Dr. Dobos Lászlóné
Szilágyi Attila,
Lukács István

Nagyné
Bata Erzsébet

Hantai József

társa

Sándor Irén

Strausz Tibor

Szomszéd János

Farkas
Szilvia

Aranyecset-díjas
festõ két festményt ajánlott fel a
óvodának. A képekre licitálni
lehetett. A Vitorlás címû képért

a kikiáltási ár há-
romszorosát, a Csendélet címû
képért a két és
félszeresét fizette. A tombola-
húzás után pezsdítõként

hastáncos adott mûsort.

A bál hajnal 3 óráig tartott.
Mindenki kedvére mulathatott,
igazán jó volt a dolgos hétköz-

napok után egy kicsit felszaba-
dultan, önfeledten és jókedvû-
en szórakozni.

Köszönjük a fáradozást a
szervezés során segítõknek!
Köszönjük a vendégeknek a
részvételt, és a támogatást! Mit
is mondhatnánk még ezután?
Talán csak annyit, hogy:
„Önökkel, Veletek jövõre ugyan-
itt találkozzunk!”

Gólya Istvánné

Az 1. sz. Napköziotthonos Óvoda (Tura, Kossuth u. 36) Szülõi Munkaközössége és a Bóbita
Alapítvány nevében köszönjük, hogy pénzzel, ajándékokkal és részvételükkel támogatták a március
29-én rendezett Jótékonysági Bálunkat. A bál bevételét az alapítvány számlájára fizettük be, amely-
bõl játékokat és bútorokat vásárolunk.

Támogatóink: Tura Város Polgármestere, Calypso Zenekar, Mûvelõdési Ház 2000mester Barkácsbolt, 100Ft-os
Bolt, Ali Lakáskultúra, Állatetetõ, Angol Ruha, Aquafontis Patika, Babu Virágüzlet, Bácskai Elemér Banktex Bt.
Békésiné Kókai Erzsébet Bendzsó Beton Csilla Fotó Diófa Büfé Dr. Gólya Gellért Dobroviczki Zoltánné Elfriede
Gabrielle Farkas Szilvia Fekete István és neje Fürdõszobatextil Kft. Gála Kft. Géczi István Gera Attila Gólya István
H&T Pékség Hantai József Hatalyák Optika Hóka Tamás Hot Chili Sörözõ Hubert-ker Kft. Ifj. Diós István
Papírboltja Ízvilág Sarok Juhászné Balog Krisztina Kajtor Péter Kati Virágüzlet Kék Páfrány Virágüzlet Király
Gyöngyi Kiss Andrásné ICU-tészta Kókai László Kastélybolt Kónya ABC Könyv-LM Bt. KÖVI-SEC Kristály-
kuckó Lajtos János Lévai Gabriella Libra Könyvesbolt Lin-Fa Kínai Bolt Lipcsei Videotéka Marcsi Falatozó Maros
Épker Kft. Mazsola Bababolt Menyhért Andrásné Nagyné Bata Erzsébet Németi Péterné Niki Ékszerbolt
Novodonszkiné Fercsik Margit Öt-Mol Kft. Piactéri Papírbolt Polgár János Polgárõr
Egyesület Póló Üzletház Sallainé Pekker Szilvia Sándor Irén Sanoma Kiadó Sára Péter Agrodiszkontja Sóti László
Húsboltja Sótiné Pecze Tímea Szabóné Csörgi Ágnes Számítástechnika Bolt Szomszéd János TIM Sport Toptika
Tóth Tiborné Cipõboltja Tóth Viktorné Tura Metál Kft. Turai Takarékszövetkezet Vágányné Könczöl Krisztina
Varjú József Autósboltja Varjú József autószerelõ Városüzemeltetési Csoport Virgancz Lászlóné Zséli Erzsébet
Vadvirág tánccsoport.
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Megyei Mesemondó Verseny alsó tagozatosoknak a Hevesy iskolában

Egy elsõ és egy második helyezés a turai versenyzõknek
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Április 18-án
a

Park úti iskolában rendezték
meg a Pest Megyei Mesemon-
dók versenyét. A helyi részt-
vevõk kiválasztása már koráb-
ban megtörtént a két Ki Mit
Tud?-vetélkedõn;

az 1-2.
illetve a 3-4. osztályok ver-
senyzõimutatkoztak be.

a korábbi ha-
gyományok szellemében

akkor a mû-
velõdési ház színpadán telt-
házas közönség elõtt

A turai városi döntõ elsõ cso-
portjában 28 versenyzõ mutatta
be tudását, ahol eldõlt, hogy a
megyei megmérettetésen

vehet
részt. A második csoportban
100 tanuló 38 versenyszámban
mérte össze tudását. A zsûri
megállapítása szerint nagyon
változatos versenyszámokkal
álltak elõ, ugyanis a mese

Debre
Noémi és Farkas Nikolett

mellett volt vers, zene, ének, és
négy csoport is bemutatkozott.
A megyei megmérettetésre in-
nen két verseny-
zõ kapott meghívást:

A Turán rendezett megyei
versenyre 12 iskola 1-2. osztá-
lyosai és 8 iskola 3-4. osztályosai
érkeztek, összesen 28 tanuló.
Megnyitó beszédében

nagyon ér-
tékes nevelési tényezõnek mi-
nõsítette ezt a rendezvényt.
A megyei verseny nyertesei,

díjazottjai az alábbi mesemon-
dók lettek:

I.
(Százhalombatta); II.

(Gödöllõ) és
(Tura); III.

(Kistarcsa) és
(Vácszentlászló). Tura

Város Önkormányzatának kü-

elsõ helyezett

polgármster

Martonosi
Márk és Kolompár József.

Kántor
Flórián
Lukács Lilla Debre
Noémi Nagy Noel

Németh Kamilla
Fanni

Szendrei
Ferenc

1-2. osztályosok:

A zsûri és a közönség jól felkészültmesemondókat láthatott

löndíját (Domony),
a közönségdíjat
(Érd) .

I.
(Tura); II.

(Inárcs) és

Balázs Nóra
Kecskés Dorka

Martonosi
Márk Csányi Gréta

Gáspár Bernadett

vehette át
3-4. osztályosok:

(Érd); III.
(Örkény). Tura Város Önkor-
mányzatának díját
(Domony) kapta.

Gyebnár Katalin

Pauló Dóra

A szerzõ felvétele
Takács Pál

A bagi Helytörténeti Baráti
Társulat szervezésében mese-
mondó versenyt rendeztek áp-
rilis 12-én a helyi mûvelõdési
otthonban, amelyen szép turai
siker született.

Az elnöki megnyitó, a részt-
vevõk köszöntése után

második önálló mese-
könyve,
bemutatójára került sor. A me-
sékre és a szerzõre

tanár hozzáértõ elõ-
adása hívta fel a figyelmet.
Amesemondó, mesefelolvasó

versenyzõk elõadását három-
tagú zsûri –

elnök – érté-
kelte. Elõször a turai gyerekek

adtak
elõ varázslatos árnyjátékot,
majd az egyéni elõadók követ-
keztek. A több mint száz részt-
vevõ figyelmesen hallgatta a
szebbnél-szebbmeséket.
A vendéglátók a szünetek-

ben üdítõkkel, süteményekkel

Polgár
Jutka

A Galgaparti varroda

Paltán
Bernadett

Gigorné Porlaki
Judit, Katonáné Kovács Erika
és Takács Péterné

( tanítónõ negyedi-
kes osztályának tanulói)
Kovács Éva

szolgáltak a megjelenteknek.
Az utolsó mese elhangzása
után a zsûri elvonult és értékel-
te a 25 versenyzõ produkcióját.
A mérlegelés fõ szempontjai a
következõk voltak: érthetõ, tisz-
ta szövegmondás, hangsúlyo-
zás, kapcsolattartás a közönség-
gel, testbeszéd.
Az alsós kategória versenyét

a turai nyerte;
a különdíjat, egy tortát az árny-
játékos gyerekek érdemelték ki.
A nyertesek oklevelet, a

címû HBT kiadványt, könyve-

Martonosi Márk

Hej,
építik a pirosbagi templomot

ket, bagi hímzett zsebkendõt
kaptak. A verseny minden
résztvevõjét emléklappal, cso-
koládéval, a HBT jelvényével
jutalmazták a rendezõk.
A HBT ezúton is megköszö-

ni a Galgaparti mesékre Turá-
ról érkezett versenyzõk és fel-
készítõik, kísérõik szíves közre-
mûködését.
A bíztató kezdet igazolja a

kezdeményezés életrevalóságát,
reményt nyújt hagyományossá
válására.

Balázs Gusztáv
A szerzõ felvétele

Turai kisdiákok sikerei Bagon

Galgaparti mesék árnyjátékkal
AKöltészetNapja
A Bartók Béla Mûvelõdési

Házban megrendezett ünnepi
találkozót , a hatva-
ni Bajza József Gimnázium és
Szakközépiskola igazgatója nyi-
totta meg, majd

költõ kiállított fényképeit
ígymutatta be:
„A fotó a pillanat mûvészete

– szokták mondani. A pillanat
pedig egy villanásnyi idõ a
végtelen idõfolyamból, melyet a
fényképezõgép objektíve örökít
meg a térbõl. ...
...Az idõ mindhárom dimen-

ziója jelen van Karácsondi
Imre képeiben. Ahogy egy
nemzet vagy az egyén életében,
a jelenben benne van amúlt és
a jövõ, úgy a természetben is.”
Ezután a

Hatvani Városi Könyvtár nyu-
galmazott igazgatója mutatta be
a költõt, majd egy szavalóné-
gyes adott ízelítõt a vendég ver-
seibõl. A mûsorban közremû-
ködött

és
. A nívós rendezvénynek

mindössze 25 fõs közönsége
volt...

Nagy László

Karácsondi
Imre

Kovács István,

Novodonszkiné Fercsik
Margit, Pecze Krisztina Sára
Gábor

Takács Pál
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Takarékszövetkezetünk

, amelyet bármely célra

felhasználhat, bútort vásárolhat, lecserélheti autóját, felújíthatja lakását,

megvalósíthatja álmai nyaralását.

ingatlanfedezet mellett nyújtott akciós fogyasztási
kölcsönt kínál 2008. május 5-tõl július 31-ig

A felvehetõ hitel összege: 700.001.-Ft-tól 3.000.000.-Ft-ig.
A lejárati idõ 1-20 év.

Álmai végtelenek,
de anyagi lehetõségei végesek?

A THM meghatározása az aktuális feltételek és hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke
módosulhat. Jelen hirdetésben meghatározott THM értéke az ügyfelek elõzetes tájékoztatását célozza. Az egyedi kölcsönszerzõdés tartalmazza

a szerzõdéskötés napján érvényes feltételek alapján számított THM-et, amely eltérhet a jelen hirdetésben meghatározott értéktõl. A fenti hirdetés
nem minõsül ajánlattételnek.

A havi törlesztõrészlet:
1.000.000.-Ft- 60 havi lejárat esetén THM: 15,5 %

2.000.000.-Ft 120 havi lejárat esetén THM: 14,58%

3.000.000.-Ft 120 havi lejárat esetén THM: 14,55%

22.654.-Ft
29,741.-Ft
44.610.-Ft

Kirendeltségeink címe, telefonszáma:

2170 Aszód, Kossuth L. u. 1. 28/400-251

1144 Budapest, Zalán u. 23. 06-1/223-0378, 06-1/220-4868

2118 Dány, Pesti út 47. 28/464-023

2193 Galgahévíz, Fõ út 155. 28/461-208

2183 Galgamácsa, Vasút út 10. 28/489-055

2192 Hévízgyörk, Ady E. út 129. 28/435-320

2181 Iklad, Szabadság út 94. 28/403-377

2173 Kartal, Petõfi tér 16. 28/437-331

2682 Püspökhatvan, Szabadság út 116/a 27/340-075

2194 Tura, Bartók tér 21. 28/466-711

2114 Valkó, Isaszegi út 1. 28/483-136

2116 Zsámbok, Turai út 1. 28/462-013

A hitel felvételével kapcsolatos

bõvebb tájékoztatás érdekében

keresse kirendeltségeinket

vagy látogasson el

a

internetes honlapunkra.

www.turaitakarek.hu
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Minõségi fa

nyílászárók

gyártása CNC

technológiával!

Alapanyag:

Vasalat:
Üveg:

Felmérés:
Beépítés:

Festés, lazúrozás:

3 rétegû borovi

GU

4x16x4 LOW-E

K:1,3 W/m2

Ingyenes

Bontás nélkül

Milesi ipari szórással

Pl.:

34.000,- Ft

58.000,- Ft

65.000,- Ft

nettó alapár

nettó alapár

nettó alapár

90x150 b.ny.

150x150 k.ny.b.ny.

180x150 k.ny.b.ny.

Tel.: 06/70-550-8452

06/70-251-9428

ILONKA VIRÁGBOLT
Tura, Régi Vásártér 19.    Tel.: 06-28-796-011

sziklakerti növények, muskátlik
vágott és cserepes virágok, virágkosarak

Temetésre koszorúk fenyõfa alappal 2.990,- Ft

csokrok 1700,- Ft

Dísznövények megújult választékban, akciókkal!

Tuják 1390,- Ft120cm

Állatorvosi
ügyelet
május 10-12.:

Tel.:

május 17-18.

Tel.:

május 24-25.

Dr. NémethMihály

Dr. Dobos László

Dr. Dóka József

Aszód, Kossuth Lajos út 62.
06-30-275-4718

Tura,Thököly u. 35.
06-20-925-3824

Vácszentlászló,Kossuth u. 3.
Tel.:06-30-270-6872

május 31-június 1.:

Tel.:

június 7-8.:

Tel.:

június 14-15.:

Tel.:

Dr.Márton János

Dr. Hajdú Pál

Dr. Szõke Zsolt

Galgamácsa, Kiskút u. 3.
06-30-400-9819

Galgahévíz, Fõ út 84.
06-30-475-1739

Kartal, Baross u. 207.
06-20-956-6529

Fotók: TURA ÖTE
Tura Közbiztonságáért 2002

Polgárõr Egyesület

06-20-264-4722    06-20-264-4705

Adószámunk, amelyre köszönettel fogadjuk
jövedelemadója 1%-ának felajánlását:

18703980-1-13
Számlaszámunk: 65900107-13024136 (Turai Takarékszövetkezet)

Ha portájára idegen méhraj
fészkeli be magát,

hívjon minket, segítünk!

Üzleteink:

Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel:

Tura, Bartók tér 3.
Tel:

28/402-121

06-70-360-4385

Szemvizsgálat kontaktlencse

Szemvizsgálat

Szemészeti szûrõvizsgálatok
cégek és közületek részére is!

és bemérés

minden kedden és csütörtökön

+próbalencse+ápoló:

Vények beváltása, vizitdíj visszatérítés

2.500,- Ft

Akció!
Komplett szemüvegek már

Bõvítettük szolgáltatásainkat!
Várjuk minden kedves régi és új vásárlóinkat

megújult szemvizsgáló szalonunkban!



TURAI HÍRLAP 152008. MÁJUS

Nyitvatartás: hétfõtõl péntekig 7.30-17.00, szombaton 7.30-12.00

Tura Betonüzem

Hétfõtõl szombatig igény szerinti nyitvatartással!

(Tura, Haraszti Major)

Transzportbeton keverése, szállítása, beton szivattyúzás,

szóródó anyagok szállítása 27 tonnáig

Tel/Fax:

06-28/580-025

Telefon:

06-30-961-3247

06-20-942-3819



BESZ

TER

CE

Megbízónk egy Gödöllõ környéki stabil nemzetközi
vállalatcsoport. Most új munkatársak felvételére nyílik

lehetõség az alábbi munkakörökbe:

Az ideális jelölt profilja:

Az ideális jelölt profilja:

Az ideális jelölt profilja:

Az ideális jelölt profilja:

HR generalista

Tervezõmérnök

Projektmenedzser

IT specialista

H

·munkaügyi (HR) közép vagy felsõfokú végzettség
·kommunikáció képes angol nyelvismeret
·nagyon jó számítógépes ismeretek (Excel, World, Nexon)
·naprakész munkaügyi ismeretek
· jó szervezõkészség
·motiváló csapatjátékos
(Várható fizetés: 3,5 Mio. Ft/év+)

·gépészmérnök vagy mûszaki menedzser
·kommunikáció képes angol nyelvtudás
·magas szintû PC ismeretek (Word, Excel, Pro/Engineer
WF2-modelling/Drawing/Sheetmetal)
·1-3 év tapasztalat
·Motivált
(Várható fizetés: 4,5 Mio. Ft/év+)

·mûszaki felsõfokú végzettség
·min. 3-5 év gyártási tapasztalat
·projektmenedzseri gyakorlat
·angol nyelv kommunikációs szintû ismerete
·kiemelkedõ prezentációs képesség
·6 Sigma és Lean ismeretek
·Motiváló képesség
(Várható fizetés: 7 Mio. Ft/év)

· felsõfokú IT végzettség
·min. 2-3 év tapasztalat
·programozói ismeretek
· tárgyalási szintû angol nyelvismeret
· jó MFG-Pro és SAP ismeretek
·rendszer- adminisztrátori gyakorlat
·önálló és ügyfélbarát attitûd
(Várható fizetés: 5,5 Mio. Ft/év+)

Info: 06 20 551 9316

Megbízónk hosszú távú, stabil munkahelyet
és versenyképes juttatást kínál a pozícióban.

Amennyiben felkeltette érdeklõdését
a fenti munkakörök valamelyike, úgy kérjük,
küldje el önéletrajzát az alábbi email címre:

hrschmiedt@invitel.hu

R SCHMIEDT KFT
www.hrschmiedt.hu

Köszönet a varázslatért!
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HR SCHMIEDT

ETIKA, SZAKÉRTELEM, MINÕSÉG.

láttunk, jó szereposztásokban.
Kiemelkedõ volt és

teljesítménye, de
megérdemelné az összes sze-
replõ, hogy név szerint felsorol-
juk õket.
Nagyon jól szórakoztunk.

Remélem, hogy az önkormány-
zat tagjai, a Kulturális Bizottság
elnöke és tagjai is látták már az
elõadást, és legalább egy emlék-
lappal vagy vacsorával megkö-
szönték a „színészek” fáradsá-
gos munkáját. A nézõk elisme-
rését a taps és a jó hangulat
tolmácsolta! Remélem, hogy a
„csapat” együtt marad és Jutka
irányításával még sok varázslat-
nak lehetünk részesei. További
jó és sikeres fellépéseket, ehhez
jó egészséget kívánok a társulat
minden tagjának.
Véleményem szerint kevés a

két elõadás. A Mûvelõdési Ház
pedig biztosíthatná a számozott
helyeket és a környezõ közsé-
gekben is a fellépési lehetõsé-
geket.

*
Levél-

írónk kívánsága gyorsan telje-
sül, hiszen májusban Turán
újabb elõadás színhelye lesz a
mûvelõdési ház. Sajnos a Bar-
tók Béla Mûvelõdési Ház sze-
mélyi és technikai lehetõségei
korlátozottak a számozott ülõ-
helyek biztosításához. Tudomá-
som szerint a Komédiások pl.
Aszódon már bemutatták a
Beszterce ostromát, és a darab
sikere más településeken is
felkeltette az érdeklõdést.

Gólya Ági
Sallai Rita

A szerk. megjegyzése:

Móré Lászlóné

A Turai Komédiások által
bemutatott
címû darab mindkét elõadását
megnéztem.
Jutka! Sikerült a nézõket el-

varázsolnotok. Nagyon jó han-
gulatú, színvonalas elõadásokat

Beszterce ostroma

Szép volt,
Fiúk, Lányok!
Április 12-én muskátlival ül-

tettem körül a Turai Korona-
szobrot. Április 26-ra gondos
kezek földlabdaccsal együtt tá-
volítottak el minden virágot az
ágyásokból.
„Ez jó mulatság, férfimunka

volt”...
Dr. Baka Ida

A Bartók Béla
Mûvelõdési Ház

programajánlója
Május 17-18.

MagyarNemzetiMúzeum
kertje:

A turai Falumúzeum prog-
ramja:

(szombat-vasárnap)

a turai Falumúzeum
részvételével

XIII.
MÚZEUMOK
MAJÁLISA

Kitelepült országos és helyi
gyûjtõkörû múzeumok kiállító
sátrai, élõ bemutatói, színpadi
programok, kézmûves foglalko-
zások, látványkonyhák.

piaci, vásári kirakodó
hangulat, gyermekkézmûves
foglalkozások, színes lakásbelsõ
részletek a falumúzeum gyûjte-
ményébõl.
A Múzeumkert e napokon 9-

tõl 21 óráig fogadja a látoga-
tókat!

Május 24-én, szombaton
18 órakor

Beszterce ostroma

a Bartók Béla
Mûvelõdési Házban a Turai
Komédiások ismét bemutat-
ják a
címû színdarabot.

regénye
alapján Müller Péter forgató-
könyvét átdolgozta

rendezte
Díszlet:

zene:
koreográfus:
Belépõdíj felnõtteknek 500

Ft, diákoknak 300 Ft. Jegyek
elõvételben is kaphatók a
Városi Könyvtárban és a
Bartók Béla Mûvelõdési
Házban.

Mikszáth Kálmán

Diligens
Melinda, Diligens
Károlyné. Lukács
Gábor, Tóth Csaba,

Lajos Julianna.
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NIMRA Kft.
2116 Zsámbok, Jászfényszarusi út 1.

28/592-065

nimra@vnet.hu

hétfõtõl péntekig 7.00-16.00

szombaton: 8.00-12.00

Tel./Fax:

e-mail:

Nyitva:



Második helyen zárt a Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesülete

Szépen csillogó ezüstérem
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Hajszállal ugyan, és az utol-
só fordulóban egy itthoni ve-
reséggel, de második helyen
végeztünk a Pest megyei fel-
nõtt sakk csapatbajnokságon.
Mindez holtversenyben tör-
tént Biatorbággyal, ám az egy-
más elleni eredmény nekünk
kedvezett, így miénk az ezüst-
érem.

Nem kis teljesítmény volt ez,
hiszen „csikócsapatunkkal”
nem lehettek különösebb álma-
ink a dobogós helyezést illetõ-
en. A tavalyi bajnokság alkal-
mával kapcsolódtunk be a me-
gyei csapatversenybe; akkor az
utolsó helyezés elkerülése volt a
cél, ami épphogy sikerült.

A mostani bajnokság kezde-
tén már merészebb terveket
szõttünk. Úgy gondoltuk, hogy
a felnõttek megyei versenyén,
ahol ezúttal tíz csapat indult, jó
lesz nekünk a hatodik (esetleg
ötödik) helyezés, és akkor köl-
csönös vállveregetésekkel zár-
juk a versenyévadot. Ehhez ké-
pest pár fordulón át

Mi tagadás, óriási len-
dületet adott a csapatnak a
Gödi SC elleni 9:1-es gyõzelem,
mindjárt az elsõ fordulóban (és
idegenben). Ezután egy döntet-
len (5:5) következett itthon a
késõbbi bajnok Gödöllõ csapa-
tával, majd egy újabb gyõzelem
(6:4) idegenben, Göd másik
sakkcsapata ellen. Ettõl aztán
fiaink úgymond kezdtek „el-
szállni”, de Szigetszentmiklós
rutinos csapata egykettõre leho-
zott minket a földre a csapa-
tunk elleni 7:3-as „ruhájával”,
amit ráadásul itthon kellett „fel-
öltenünk”. Ám ezután Fót csa-
pata ellen köszörültük a csor-
bát egy ugyancsak 7:3-as gyõ-
zelemmel, majd egy újabb dön-
tetlen (5:5) következett Zsám-
bék erõs csapatával itthon.

Ezután történt a 7. forduló
legnagyobb meglepetése: 6:4-re
nyertünk idegenben Biator-
bágy erõs csapata ellen, s

hogy

vezettük a
tabellát.

az
már „hab volt a tortán”,

ezt követõen Szob rutinos csa-
patát is legyõztük 7,5:2,5-re,. Kár,
hogy a befejezés nem volt szép
számunkra, merthogy

Vác csapata 6:4-re
megvert minket itthon, s lénye-
gében fél ponton múlott, hogy
nem lettünk „csak” bronzér-
mesek.

*
Néhány szót kell ejtenünk

csapatunk tagjairól.
kilenc fordulóban hétszer ült
sakkasztalhoz, és egy döntetlen
mellett hatszor nyert, ami ritka
jó teljesítmény. Ráadásul az
utolsó fordulóban egy meglehe-
tõsen aszimmetrikus állásban
Péter kapott egy döntetlenaján-
latot jóval erõsebb ellenfelétõl, s
legjobb pontszerzõnk nagy haj-
landóságot mutatott ennek elfo-
gadására. Szerencsénkre to-
vább folytatta a küzdelmet (né-
mi csapatvezetõi rábeszélésre),
s végül begyûjtötte az egész
pontot. Ez nagyon kellett az
ezüsthöz! Bravó, Peti!

Második legjobb pontszer-
zõnk lett, aki
mind a kilencszer asztalhoz ült,
és egy vereség, két döntetlen
mellett hatszor nyert. Ez remek
teljesítmény, még akkor is, ha a
Vác elleni utolsó „vesztõgya-
nús” partiját egy jó idõben el-
helyezett csapatvezetõi, kombi-
nált remiajánlat mentette dön-
tetlenre.

Csapatunk „doyen-je”, egyet-
len nyugdíjas versenyzõnk,

bácsi ugyancsak jól
hozta a pontokat. A kilencbõl
két vereség, két döntetlen és öt
gyõzelem jelzi, hogy bár a fiata-
loké a jövõ, a jó öreg sakkozó-
kat sem lehet könnyen „leírni”.

nyolcból két

az utolsó
fordulóban

A 2007-2008. évi Pestmegyei
sakk csapat bajnokság

I. osztályának végeredménye:

1. Gödöllõ (58),
3. Biatorbágy (52,5), 4. Szigetszent-
miklós (47,5), 5. Vác (46,5), 6. Gödi
SE (46.5), 7. Zsámbék (41), 8. Szob
(39), 9. Gödi SC (36,5), 10. Fót (29)

2. Galgavidék (52,5),

Kókai Péter

Pásztor Zoltán

László Béla

Bényi András

vereség, egy döntetlen mellett
ötször nyert, tehát õ is erõsen
„pluszban” végzett.

nyolcból két vereség, két
döntetlen és négy gyõzelme fe-
ledteti a Vác elleni gyors „elvér-
zését” az utolsó fordulóban. Azt
viszont ne feledjük, hogy az
ötödik táblát kell tartania Ger-
gõnek, aki 11 éves, és szinte vé-
gig felnõttek ellen kellett játsza-
nia. A közös elemzések során a
kissé fegyelmezettebb hozzáál-
lás valószínûleg leszoktatná õt a
felületes és kapkodó játékról.

a bajnokság
elsõ felében egyik legjobb pont-
szerzõnk volt. A végére talán
elfáradt kicsit, mert nyert állá-
sokban érthetetlen hibákat vé-
tett, viszont az egyéni versenye-
ken õ teljesít legjobban. Legif-
jabb nincs köny-
nyû dolga az elõkelõ második
táblán (játszott az elsõn is), s ki-
válóan tartotta az éltáblák
mindegyikét, hiszen kilencbõl
csupán egyetlen partit vesztett.
Stabil játékával sokat nyert csa-
patunk. a har-
madik táblán (ami szintén nem
könnyû) változó teljesítményt
produkált. Túl gyors játéka mi-
att néha tiszthátrányba ,
amit ezen a szinten már

könnyû kompen-
zálni.

Külön dicséret illeti
, minthogy fiatal játéko-

saink közül talán õ mutatja a
leghiggadtabb játékot (hasonló-
an Kókai Petihez), továbbá elég
mélyen értékeli a mindenkori
állást, s a közös elemzések so-
rán is remek észrevételei van-
nak. Az pedig bravúr, hogy va-
laki a verseny finisében, amikor
minden fél pont számít, hár-
mas nyerõsorozatot produkál-
jon a nem könnyû negyedik
táblán. Balázs ezt megtette, s
mindez nagyon kellett az ezüst-
éremhez! Gratulálunk!

edzõ

Gyõri Ger-
gõnek

Pásztor Ákos

Takács Pálnak

Virganc Roland

Kuthi
Balázst

kerül
az im-

ponáló támadó szellemû játé-
kával sem

TóthMáté József

Balaton
Szupermaraton
turai résztvevõkkel

A Budapesti Sport Iroda
elsõ alkalommal rendezte
meg négy fõs csapatok és
egyéni versenyzõk részére a
BSI Balaton Szupermaratont.
A megmérettetésre 80 egyéni
versenyzõ és 80 csapat neve-
zett be, köztük külföldiek is.

A turai Szaratov II. Ifjúsági
Klub is elhatározta, hogy részt
vesz a versenyen.

egy hévízgyörki
jelentkezõvel,
kiegészülve befizette a fejen-
ként 25 ezer forintos nevezési
díjat, s így jogot nyertek a rész-
vételre.

egy csapattal
Kardoss Edit, Gregori Ákos,
Kardoss Lóránt

Horváth Zsolttal

A csapatok egy-egy tagjának
naponta 50 kilométert kellett
lefutnia. A köztes három éjsza-
kát a mieink itthon töltötték, s
minden nap gépkocsival utaz-
tak vissza a helyszínre.
– Nagyszerû élmény volt csa-

patunk minden tagjának ez a
négy nap, és úgy érzem, hogy
eredményes is volt, hiszen a 27.
helyet sikerült megszereznünk
– mondta Edit. – Máris készü-
lünk a további versenyekre.
Részt veszünk Budapesten a
Hegyi Félmaraton versenyen,
amely Csillebércrõl indul a bu-
dai hegyek felé, de április vé-
gén kerül sor a Délibáb Félma-
ratonra is. Ezután a Hortobágy
Délibábos Futás és még né-
hány hasonló lehetõség kínál-
kozik csapatunknak. Igyek-
szünk valamennyin részt venni
és jó eredményeket elérni.

Takács Pál
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A Magyar Kupa fõtábláján
a Mátra-csoport válogatott
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A 3. forduló, azaz a Veres-
egyház elleni mérkõzés óta so-
rozatos sérülések, betegségek
okoznak gondot a csapat leg-
jobb összeállításánál.

Újpest FC „B”-Tura VSK
2:0 (1:0)

egy évet kell
kihagynia lépeltávolítása miatt.

újabb sérülése miatt
kénytelen volt úgy dönteni,
hogy még bajnokság közben
befejezi labdarúgó pályafutását.

és
már edzenek, de Kiss tétmér-
kõzésen még nem vállalja a já-
tékot. Az õszi szerepléssel meg-
szerzett elõnyünk miatt elmé-
letileg másodiknál rosszabb he-
lyezett nem lehet csapatunk; az
MTK elõnye elméle behozható
lenne, ám gyakorlatilag nincs
rá esély.
A bajnokság közben folyó

Pest Megyei Kupa fordulóiból
túljutva a csapat felkerült a
Magyar Kupa fõtáblájára. A IV.
UEFA Amatõr Régió Kupa
Mátra-csoport válogatottjának
gerincét is csapatunk adja.
Nem csak azért, mert a ver-
senybizottság felkérte erre klu-
bunkat, hanem azért is, mert a
csapatok

A Mátra-
csoport 16 csapatából csak
Tura (7), Putnok (4), Gyöngyös
(1) és a RAFC (3) biztosított
játékost.

Az április 23-i Alföld-csoport
elleni mérkõzést 5:1 arányban
nyerte a Mátra-válogatott. (A
következõmérkõzésre május 7-
én, lapunk nyomdába adásakor
kerül sor Kisvárdán a Tisza-
csoport válogatottja ellen.)

Még mindig Kiss A. és Hor-
váth M. nélkül lépett pályáta a

Havasi Zsoltnak

Lilik Pál

Horváth Mihály Kiss Attila

nem adnak játékoso-
kat a válogatottba.

Nagy G. – Senyviczky –
Lilik (Csépányi) – Nagy Cs. –
Sukaj – Kuti – Szûcs – Téglás –
(Garai) – Less T. – Less K. –
Kiss L.

Tura:

csapat, de Lilik már vállalta a
játékot – sajnos rövid ideig,
ugyanis a 6. percben ismét
megsérült. Hiába dolgoztunk ki
helyzeteket, a góllövés nem
sikerült.

Csépányi (2),
Nagy Cs. Less K.

Az elmúlt két forduló vere-
sége után ezen a mérkõzésen
csak a gyõzelem volt fontos a
csapat számára. Erõsen tartalé-
kos gárdánk megérdemelten
szerezte meg a gyõzelmet, bár
a helyzetek alapján ennek
kétszámjegyûnek kellett volna
lennie. Nagy Gábor a 79. perc-
ben büntetõt hárított.

A
mérkõzést a Jászapáti kérésére
május 14-re halasztották.

Ellenfelünk helyenként dur-
va, agresszív játékot produkált
megtorlatlanul. Helyzeteinket
sorra kihagytuk. Két büntetõt
kellett volna megítél-
nie a játékvezetõnek, de számá-
ra észrevétlen volt a szabály-
talanság.

Tura VSK-MaglódKSK
4:0 (2:0)

Jászapáti VSE-Tura VSK

Tura VSK-Salgótarján SBFC
1:1 (0:0)

TóthnéHorákMária

Tura:

Gól:

Tura:

Gól:

Nagy G. – Kis A. (Tóth
G.) – Nagy Cs. – Sukaj – Tatár –
Kuti (Garai) – Szûcs – Less K. –
Less T. – Kiss L. – Csépányi
(Szabó M.)

Nagy G. – Senyviczky –
Nagy Cs. – Sukaj – Less T. –
Kuti – Szûcs – Horváth – Less
K. – Csépányi (Deákvári) – Kiss
L. Kuti.

javunkra

Április 19-én az öregfiúk
szervezésében várta vendégeit
a Tura VSK sportbálja. A
nem túl nagy létszámú, de an-
nál mulatósabb vendégek tal-
pa alá valót a Galgahévízi
zenekar szolgáltatta. A bálon
nívós mûsort mutatott be
Raksányi Ildikó tánccsoportja.

A bál támogatói: Bartók
Béla Mûvelõdési Ház, Marcsi
Falatozó, Sport-
land, Hús-
profil Kft., Domoszlai Pékség,

Demény Zsolt,
Kronovetter Róbert,

Pintér János, Ujvári István,
Lapu Lászlóné, Király Elek,
Pásztorné Dolányi Erzsébet,

Macskaszem Horgászbolt,
Kékpáfrány Virágbolt (Piactér),
Kisbagi Csárda, Új lebuj, Adri
Butik, Hot Csili, Maros Tüzép,

(cipõ-
bolt), Virgancz Festékbolt,
Gyógynövény Íz-
világ –

Ali
Ajándékbolt, Hatalyák Optika,
Grafit Papír – ,
PÓLÓ Üzletház, Kastély Üzlet-
ház, Kristály Kuckó, Tulipán
Bútorbolt, , Sport
Büfé, Piactéri
Papír-írószer, ,
Swing Kisáruház, 2000 Mester,
Varjú Autósbolt.

Böbe néni, Tóthné Évi

Kovács M.,
Seresné Módos Andrea,

Gregus János, Abért Zsoltné,

Diós István

Tóth László
Bácskai Elemér,

Baranyi Károly

–

Sportbált rendeztek
a mûvelõdési házban

EGYNYÁRI CSEREPES
VIRÁGOK

különbözõ színekben
és nagy választékban

Begónia
Catarantus
Gazánia

Muskátli:

Pistike
Petúnia

Surfínia
Szalvia

Tagates

(bokros és futó)
(Vinka)

(Napvirág)

- álló (piros, fehér, lila)
- futó (piros, lila)

-félfutó (világos és sötétpiros)
(Nebáncsvirág)

(bokros, különbözõ színekben)
(futó petúnia különbözõ színekben)

(Paprikavirág piros színben)
(Büdöske)

Szeretettel várok minden kedves vásárlót!

Tóth Mihály virágkertész
Tura Petõfi S. tér 30.

hétfõtõl szombatig: 7-tõl 19-ig
28/466-081, Mobil: 06-20-456-34-64

totmihaly38@invitel.hu

(a Központi Orvosi és Ügyeleti rendelõvel szemben)
Nyitva:

Tel./Fax:
E-mail:

Tura Önkéntes Tûzoltó Egyesület
www.tura-ote.atw.hu turaonkentes@freemail.hu

06-70-335-5105

Az Öregfiúk szervezésében
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34. A vers folytatása,
második rész (zárt betû: E)

május 28-ig.

Kis cserje Lo-
pakodik Holland autójelzés
Állóvíz Kén Nyílászáró
Vágóeszköz Szentkép
Tréfa azonos hangzói Er!

Becézett Erika Nõi név
Ritkán Kéte! Gyógyító

doktor Szomorú Virág
Rangjelzõ Félsz!

Arany és Soproni sör is van
ilyen

Szobába Sugár jele RCR
Inter City Égtáj Gyö-

kérdarab! Késõn Gabo-
naféle Olvadni kezd! Sze-
mélyes névmás Morzehang

Tátogni kezd! Rege köze-
pe! Félbe! Óra közepe!

-fné-

*
A megfejtést a lap aljáról

kivágott rejtvényszelvénnyel
ellátott,
küldhetik be a Városi Könyv-
tár címére (Bartók tér 3.)

A megfejtõk kö-
zött a Galga Coop 3.000 Ft
értékû vásárlási utalványát és
a Libra Könyvesbolt 2.000 Ft-
os könyvutalványát sorsoljuk
ki.

*

nyílt levelezõlapon

Elõzõ számunkmegfejtése:

A 3.000 Ft-os vásárlási utal-
ványt

(Vácszentlászlói út 64.), a
2.000 Ft értékû könyvutal-
ványt pedig
(Dobó István u. 17) nyerte.

„...az éneklésnek ideje eljött.”

.

Konczné Varga Erzsé-
bet

Baranyi Józsefné

Turai Hírlap
közéleti havilap

Felelõs szerkesztõ:

Levélcím:

Lapterjesztés:
Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza.

Hídi Szilveszter

Városi Könyvtár 2194 Tura, Bartók tér 3.
Készült 3..000 példányban a Városi Könyvkiadó Kft. nyomdaüzemében, Gödöllõn

Szilágyiné Erika Tel.: 06-20-381-2150

Munkatársak:

E-mail:
Nytsz:

Balázs Gusztáv, Éliás Zoltán,
Szénási József, Takács Pál, Tóth-Máté József, Tóthné Horák Mária

rhplusz@rhpluszvideo.hu, rhplusz@gmail.com
B/BHF/567/P/91

–

Turai HírlapTurai Hírlap
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„Ébresztem a napot,
Hogyma szebben keljen.
Édesanyám felett
Arany fénye lengjen!
Ébresztem a kertet,
Minden fának ágát, ...”

ÁmonÁgnes

Norvégia fõvárosa Kétéltû
Részvénytársaság Knock

Out Nem felsõ Soha, né-
metül Egy, angolul Nát-
rium Bibliai alak Bór

Sugár jele Nõi név
Páratlan ruha! Súgni kezd!

Nóta közepe! Ízzó folyam
Kén Liter Ruhát

méretre vág Ételízesítõ ...
Ramazotti (olasz énekes)
Becézett Erzsébet Kálium

Gramm Egyesületi
egység Szénmonoxid
Cserélni kezd! Szemezni
kezd! Amerikai nagyváros
New ... Bolt közepe!
Középen szab! Ûrlapot
teleír Sportág, lengõ is van
ilyen.
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Gratulálunk!

Nyereményüket

postán

küldjük el.

5.5.
már az IWIW-en is!már az IWIW-en is!

Májusi arany fények


