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Az útjainkat építõ Swietelsky türelmet kér Közmeghallgatás a mûvelõdési házban

Aláírták a szerzõdést

Jövõre is a város
túlélése a legfõbb cél
Nehéz évet hagyunk magunk mögött, s az ismert gazdasági körülmények között
kellett s kell egyensúlyban tartani a város mûködését, ami
alapjában véve sikerült –
hangsúlyozta Szendrei Ferenc
polgármester a november 27-i
közmeghallgatáson. Az elõre
nem látható kiadások 30 milliós összeget tettek ki, de a költségvetés bevételi fõösszege
még így is közel egymillió forinttal haladja meg a kiadási
fõösszegét.

November 11-én Szajki Ferenc, a Swietelsky Magyarország
Kft. területi igazgatója (balra) és Benedikti József, az útépítõ
A mûvelõdési házban tartott
cég gépészeti igazgatója, valamint Szendrei Ferenc polgármes- rendezvényen hivatalból jelenter kézjegyével látta el a kilenc belterületi út fejlesztésére kiírt lévõ képviselõkön és önkornyertes pályázat megvalósítására vonatkozó szerzõdést.
mányzati munkatársakon kívül
csekély számú érdeklõdõ hallAz eseményen a képviselõ- 15-ig elvégzik. Szajki Ferenc gatta meg a polgármester betestület tagjainak többsége mel- ígéretet tett arra, hogy a berulett részt vettek az építõ céget, házást a legjobb tudásuk sze- Alföldi Géza:
illetve a várost képviselõ mû- rint végzik el, egyúttal az érinszaki ellenõrök. Az építési terü- tett lakosság türelmét és meglet átadás-átvétele megtörtént; értését kérte az útépítés befejeaz elõkészítõ munkálatokat az zéséig.
idõjárás függvényében február
Hídi Szilveszter felvétele Karácsony este. És esik.

számolóját, amelybõl egyebek
közt kiderült: az idõjárás függvényében várhatóan február
közepén indul a kilenc utcát
érintõ útprojekt megvalósításának látványos része. A bruttó
267 millió Ft értékû beruházást
mûszaki irodavezetõ és fõépítész
nélkül vette tervbe a város, ennek ellenére sikerrel veszik az
akadályokat: az elõkészületek
már folynak, s ha a tél engedi,
hamarosan elvégzik a közmûvek szükség szerinti áthelyezését.
Szendrei Ferenc szólt a bölcsõdei csoport beindításának
elõzményeirõl és eredményérõl. A pályázati forrás igénybevételével kialakított körülmények ma tizennégy kisgyermek
(folytatás a 3. oldalon)

Mária dalolja...

Sára Sándor
75 éves
(13. oldal)

Gyermekként sírva csorog az eresz.
S halk szél, mint altatódal
az anyák ajkán halkan neszez.
Ring a csodás égi bölcsõ:
– a gyermek sír, ki ma született, –
s Mária dalolja altató dalát

Dobogós helyen
a Tura VSK csapata és a
Galgavidéki Sakkbarátok ifjú versenyzõi
(18-19. oldal)

a csillagszemû fia felett.

Tura Város Önkormányzata és szerkesztõségünk valamennyi Olvasónknak
áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt kíván!

Önkormányzati hírek

Jövõre az egyes óvoda fejlesztése kerül napirendre
November 26.

Egyhangúlag elfogadták a
képviselõk a II. számú ovi, új
nevén Többsincs Óvoda és Bölcsõde 2007/08-as nevelési évérõl
szóló intézményvezetõi beszámolót. Nehéz év áll az ovi mögött, s az intézmény munkatársainak ezalatt sok feladaton, jó
és rossz eseményeken kellett
átküzdeniük magukat – egészítette ki részletes írásos beszámolóját Szilágyi Józsefné intézményvezetõ. A régi-új intézmény a város és a kicsik – köztük kilenc hallás-, beszédfogyatékos ill. autista gyermek – javát szolgálja. Az intézmény
mûködõképességét nem hátráltatja semmi, bár egyik dajka
álláshelyük betöltetlen, a gondozónõk pedig túlterheltek. Felújításra vár az óvodaudvar,
amire az elnyert pályázati forrásból tavasszal sor kerülhet. A
képviselõ-testület
nevében
Szendrei Ferenc polgármester
megköszönte Szilágyi Józsefné
és munkatársai egész éves kitartó, jó partnerségen alapuló
munkáját, ami a bölcsõdei csoport és a tornaszoba kialakítása
mellett az intézmény mûködtetésében is mérhetõ volt.
Ugyancsak egyhangúlag elfogadták Gólya Istvánné, az I.
számú Napköziotthonos Óvoda
vezetõjének éves beszámolóját,
aki szóbeli kiegészítésében
megköszönte az önkormányzat
által biztosított feltételeket,
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amelyek kiegyensúlyozott körülményeket teremtettek a mûködésben. Egyúttal jelezte, hogy
az óvoda udvarán álló játszóeszközök – amelyek fenntartására az óvoda alapítványa jelentõs összegeket fordított – mielõbbi cserére szorulnak, hiszen
nem felelnek meg a legújabb
szabványoknak.
Marosvölgyi
János elmondta: nemrégiben
megtekintette a sóbarlangot,
majd felvette a kapcsolatot egy
szakértõvel, aki hamarosan felméri a helyiség állapotát. A sóbarlang már nincs víz alatt, s
amennyiben helyreállítható, a
Pénzügyi Bizottság elnöke vállalkozása által térítésmentesen
biztosítja a szükséges építõanyagot.
A polgármester megköszönte
Gólyáné Anikó és munkatársai
áldozatos munkáját, egyúttal
kérte: ne érezzék úgy, hogy idén
kevesebb támogatást kaptak a
várostól. Jövõre az egyes ovit
szeretnék pályázati forrásból és
lehetõség szerint önerõbõl fejleszteni. Szendrei Ferenc arra
is felhívta a figyelmet: a két turai óvoda városunk legfegyelmezettebben, az adott pénzügyi kereteken belül gazdálkodó önkormányzati intézménye.

selõk. Ugyancsak elbírálták a
Hevesy György Általános Iskola
igazgatói álláshelyének betöltésére kiírt pályázatot – errõl a 4.
oldalon külön cikkben olvashatnak.
Elfogadták az önkormányzat
idei háromnegyed éves gazdálkodásának teljesítésérõl szóló
beszámolót. Dr. Schmidt Géza
könyvvizsgáló a beszámoló teljesítési adatóit a nehéz gazdasági helyzet ellenére is kedvezõnek ítélte meg, utalva pl. a bevételi kötelezettségek tervezettnél jobb alakulására, ami év végén várhatóan bevételi többletet eredményez. A felvett 144
milliós rullírozó hitelt a város
visszafizette, felhalmozási hitel
felvételére nem került sor, a
költségvetésben
betervezett
hosszú lejáratú hitel törlesztését
idõarányosan teljesítette az önkormányzat.

Az ország gazdasági helyzetének tükrében nem egyszerû,
ugyanakkor kötelezõ önkormányzati feladat a jövõ évi költségvetési koncepció elkészítése,
amit egyhangúlag elfogadtak a
képviselõk. A város végleges,
2009. évi költségvetésének elkészítésénél felhasználásra kerülõ
keretprogram jövõre is szigorú,
Ezután az egyes ovi intéz- a város mûködõképességének
ményvezetõi pályázatának elbí- fenntartására törekvõ gazdálkorálása következett. Az egyetlen dást irányoz elõ.
pályázó ezúttal is Gólya Istvánné volt, akinek pályázatát egyElfogadták az Aszódi Kistérhangúlag támogatták a képvi- ség Önkormányzatainak Több-

2008. DECEMBER

célú Társulása önkormányzatainak 2009. évi feladat-ellátási
tervét. A szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatban
dr. Baka Gyula jelezte: a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
továbbfejlesztése akadályokba
ütközik, pedig nagy igény lenne rá városunkban. A polgármester információi szerint folyamatban van az új szolgáltató
kiválasztása, ami várhatóan a
szolgáltatás turai elterjedésének
is lendületet ad majd.
Ezután elfogadták az önkormányzat belsõ ellenõrzési tervét, majd a Tura Városi Sportkör kérelmére hozzájárultak
ahhoz, hogy a labdarúgóklub
kétmillió forintot felvehessen a
jövõ évi önkormányzati támogatás terhére. Döntöttek arról,
hogy az oktatási intézményekben tanuló kisdiákoknak, valamint a Turán élõ 70 éven felüli
egyedülálló nyugdíjasoknak a
karácsonyi ünnepek elõtt ajándékcsomaggal kedveskedik az
önkormányzat. A polgármesteri
hivatal munkatársai üdülési
csekk formájában béren kívüli
juttatásban részesülnek azon
bérmaradvány terhére, amely a
be nem töltött hivatali álláshelyek nyomán keletkezett (s ami
jelentõs többletfeladatot jelentett a munkatársak számára).
H. Sz.

TURAI HÍRLAP

Tusor Erzsébet nyerte el a Hevesy iskola igazgatói megbízatását

Tartalmas pályázatok, nem egységes szavazás

Hatan adták be pályázatukat a Hevesy György Általános Iskola megüresedett igazgatói álláshelyére. Az iskolai
és a kibõvített KOS Bizottsági
meghallgatás után a képviselõ-testület is meghallgatta a
pályázókat – pontosabban
csak négyüket, mert egyikük
idõközben visszalépett, egy
másik pályázó pedig nem jelent meg.
A meghallgatáson elsõként
Tusor Erzsébet foglalta össze pályázatát, aki a magas szintû oktatás-nevelést és az iskola gyermekmegtartó erejének megõrzését, valamint az együttmûkö-

dõ, nyugodt légkör csapatmunkában történõ megteremtését
emelte ki. A domonyi Hegyváriné Pauló Mária utalt rá, hogy
pályázata félelmet keltett a tantestület egy részében, pedig õk
is tudják, mire van szükség az
iskola eredményes pedagógiai
munkájához. A jelen finanszírozási helyzetben a kivárás és
túlélés taktikája helyett mozdulni kell a tartalmi munka területén; kiemelte a pályázatok fontosságát, amelyek megírása
ugyancsak jelentõs, összefogást
igénylõ munka. Diligens Károly
a város, a tanulók, a tantestület
és az önkormányzat iránti szolgálatként jellemezte az igazga-

tói megbízatást, amelynek alapja a szeretet és a bizalom. A turai iskola az idõk során sok változáson ment keresztül, erõi szétforgácsolódtak; ennek helyreállítását tûzte ki egyik fõ céljául
megválasztása esetén. Árvai
Beáta a minõségi iskola, azon
belül a folyamatos pedagógusértékelés, a munkatársak és a
tanulók munkájának rendszeres és ezzel ösztönzõ elismerése mellett foglalt állást. Kiemelte a szülõk gyakori iskolalátogatásának fontosságát, ami gyermekük kiteljesedését szolgálja.
A képviselõk ezután titkos
szavazáson döntöttek az új
igazgató személyérõl. Tízen

Tusor Erzsébetet támogatták,
ketten-ketten Diligens Károlynak illetve Hegyváriné Pauló
Máriának szavaztak bizalmat.
Szendrei Ferenc polgármester
gratulált Tusor Erzsébetnek, de
a többi pályázónak is kifejezte
elismerését, hiszen a grémium
komoly és tartalmas pályázatokat ismert meg.
Az új intézményvezetõ megköszönte a bizalmat, amire szeretne rászolgálni. Hangsúlyozta,
hogy a Hevesy iskola ezután is
számít az önkormányzat támogató együttmûködésére.
H. Sz.

Vizsgálni fogják a tulajdonos felelõsségét Eltüntették a tûzkár nyomait

Életveszélyessé vált
a Dora-malom
Egy, az önkormányzat által
felkért független szakértõ lapzártánk után megerõsítette,
hogy életveszélyessé vált városunk egyik jellegzetes épülete, a
Rákóczi út és a Szõlõ utca
sarkán álló Dora-malom. Az
épület utcával határos falait
kordonnal kerítették le. A német tulajdonos várhatóan bontási engedélyt fog kérni az épületre, mert szerinte az életveszélyessé vált helyi védettségû
egykori malom gazdaságosan
már nem újítható fel – tudtuk

Ismét zavartalan a tanítás
a Tabán úti iskolában

meg Szendrei Ferenc polgármestertõl.
A Galga Coop 1995 májusában értékesítette a régi épületet, amely a 2006. július 26-a óta
hatályos Helyi Építési Szabályzat helyi védettségû épületként
tart nyilván. A polgármesteri
hivatal megvizsgálja, hogy az új
tulajdonos miért nem bánt jó
Ilyen volt, ilyen lett: balra a tûzkárt szenvedett tanterem,
gazda módjára a megszerzett
jobbra a legnagyobb kárt szenvedett sarok helyreállítva
ingatlannal, amihez sok turai
polgár kötõdik érzelmileg.
Novemberi számunkban már talos és gipszkartonos munká-hiszi- beszámoltunk arról, hogy a kat. Megtörtént az elektromos
A szerzõ felvétele Tabán úti iskolában elektromos hálózat javítása, új fénycsõ arzárlat miatt tûz ütött ki, amely matúrákat szereltek fel, a tetõn
több helyiséget érintett. Az pedig ereszcsatornát cseréltek.
EKO-tipp Bt. példás gyorsasággal helyreállította a károkat. KiA képviselõ-testület bruttó
festették a tantermet, a torna- 1,35 millió Ft-ot hagyott jóvá a
termet, a raktárt és a folyosót, munkálatokra, ami nem tartalPVC-vel burkolták a tantermet, mazta a villanyszerelõ- és a báelvégezték az ablakok és ajtó dogosmunkát.
teljes üvegezését, valamint asz-a -s

Életveszély miatt valószínûleg le kell bontani.
Lassan õröltek a felújítás malmai

TURAI HÍRLAP
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Közmeghallgatás a mûvelõdési házban

Jövõre is a város túlélése a legfõbb cél

(folytatás az 1. oldalról)

napközbeni ellátását, s ezen keresztül ugyanennyi turai család
mindennapjainak könnyítését
szolgálják. Fontos, hogy a Többsincs Óvoda és Bölcsõdében
átgondolt munkaerõ-gazdálkodással minden munkahelyet sikerült megõrizni. A gazdasági
nehézségek ellenére az önkormányzati kft-k mûködését, szolgáltatásaik színvonalát is szinten tudják tartani.
Egyik legnagyobb kincsünk a
víz, legyen az meleg vagy hideg –
ez lehetne a következõ percekben elhangzottak mottója. A
termálvíz-hasznosítás ügyérõl jó
és kevésbé jó hírekkel is szolgált a polgármester. A Turawell
Kft. – amely összesen 80 millió
Ft-ért megvásárolta a volt Architekton-vagyont, azaz a termálkút körül tíz hektár területet és a kút vízhasznosítási jogának négyötödét – terveit a világgazdasági válság valószínûleg
át fogja rajzolni. A befektetõket
mindenütt elsõsorban az energetikai hasznosítás érdekli, amit
a Turawell mellett a Magyar
Villamos Mûvek turai jelenléte
is igazol.
Ivóvizünk kedvezõ minõsítése esetén egy éven belül húsz
embernek munkát adó ásványvíz-palackozó üzem épülhet a
Hatvani út mentén. Erre igen
jók a kilátások, ugyanis a szakvélemény szerint csupán kétféle ásványi anyagot kell pótolni
a turai ivóvízhez. Egy tõkeerõs
külföldi befektetõ készen áll arra, hogy elindítsa a kb. ötszázmillióba kerülõ – jelentõs helyiadó-bevételt és önkormányzati
részesedést hozó – beruházást,
amelyhez a területet a város
tartós bérleti konstrukcióban
biztosítaná. Emiatt is vigyáznunk kell a tisztítatlanul is kiváló minõségû turai ivóvízbázisra
és környezetünk egészére. Ezt
segíti elõ városunk újabb nyertes pályázata: a település zöld
területeinek fejlesztésére nyert
hárommillió Ft-ból több mint
ötszáz facsemetét vásárolhatnak,
amelyek elültetését a Szép Tu-
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ráért Egyesület, a Vigyázó Kör
(Turáért) Egyesület és a Tura
Biztonságáért 2002 Polgárõr
Egyesület tagjai vállalták társadalmi munkában.
Ezúttal sem nyert városunk
jól elõkészített és menedzselt iskolabõvítési pályázata (holott az
elbírálók a turainál kevesebb
pontszámot elért pályázatot is támogattak). A négy tagintézményben tanuló diákok egyetlen iskolaépületbe költöztetése
jelentõs megtakarítást eredményezne – ehelyett a város öszszes idei iparûzési és gépjármûadó-bevétele, valamint további
negyvenmillió forint kell ahhoz,
hogy a tovább szigorodó állami
finanszírozás és az emelkedõ
energiaárak mellett jövõre is
meg tudják tartani a Hevesy
György Általános Iskola színvonalát. A kistérség egyedüli indulójaként sem nyerte el városunk a városközpontok kis léptékû fejlesztésére kiírt pályázaton igényelt 81 millió Ft-ot. Ennek elnyerésére jövõre, a második körben újra lesz lehetõség,
mint ahogy további utak aszfaltozásának finanszírozására is.
Lehet, hogy hosszú évekre ezek
lesznek az utolsó pályázati alkalmak: Szendrei Ferenc a kistérségi társulás elõzõ napi ülésén tudomást szerzett arról,
hogy a Közép-Magyarországi
Régió 2010-ben az út- és egyéb
fejlesztések többségére nem ír
ki pályázatot.

– 2009-ben is az önkormányzat túlélése lesz a legfõbb célunk – foglalta össze mondandóját a polgármester, majd a
közszolgálati szférát érintõ bérbefagyasztásra és a 13. havi fizetés csorbítására utalva hangsúlyozta: az önkormányzat jövõre is kiáll a munkahelyek megtartása mellett. Igyekeznek minden reális pályázati lehetõséget
kihasználni, s folytatni az útberuházásokat.

Kérdések, panaszok
A kérdezõk egyebek közt érdeklõdtek a kastélypark védettségének ügyérõl (lásd külön
cikkünket a 6-7. oldalon), a kertlocsolásra használt vízmennyiség kapcsán pedig megoldást
sürgettek a vízmérés és a csatornadíj-számítás összhangba hozása érdekében. Jövõre a Magdolna utca is szilárd burkolatot
kap, így bizonyára nem fordul
többé elõ, hogy a földút gréderezése utáni felhõszakadások
nyomán vízzel telnek meg az
ottani pincegarázsok, mint azt
az egyik tulajdonos sérelmezte.
Az is elhangzott, hogy a CBAval szemben, a lekanyarodósáv
építésével érdeksérelmet szenvedett lakók várhatóan polgári
peres eljárásban próbálnak érvényt szerezni igazuknak. A
polgármester elmondta: elõbbinél egy autó leszakadt olajteknõje miatt kellett földmunkagé-

pet küldeni az utcába, az utóbbinál pedig a szakhatóság a járda és a csapadékvíz-elvezetés
megoldására kötelezte a boltot
üzemeltetõ Palócker Kft-t.
A felszólalók jelezték még,
hogy a szûk Elnök utcán zajló
forgalom igen balesetveszélyes
(ugyanakkor az autóbuszok kitiltása esetére a szolgáltató cég
kilátásba helyezte a járatok megszüntetését). Szóvá tették a városközponti üzletek elõtti parkolóhelyek hiányát, a posta
nyitva tartásának meghosszabbításának
szükségességét.
Utóbbira válaszul Jenei Csabáné elmondta: néhány éve tettek
lépéseket az ügyben, ennek
eredménye a hétfõi hosszított
és a szerdai rövidített nyitva
tartás. Szendrei Ferenc ígéretet
tett arra, hogy a kérést továbbítja az illetékeseknek. Sokaknak, így pl. a más településen
dolgozóknak a délutáni orvosi
rendelések idõbeosztása sem
megfelelõ. Egyes zöldhulladékok, így a fenyõ-, a dió- és a
gesztenyefák leveleinek ill. termésének gyûjtésére utaló kérdésre Benke Sándor, a Szelektív
Kft. ügyvezetõ igazgatója elmondta: ezek rontják a telepen
elõállított komposzt minõségét,
ezért nem lehet az erre a célra
kiadott zsákokban gyûjteni.
H. Sz.

Véradás az Õszirózsa
Nyugdíjasházban
November 24-én a Magyar Vöröskereszt Gödöllõ-Aszód Körzeti Szervezete új helyszínen, a turai
Õszirózsa Nyugdíjasházban rendezett véradást. A
Kaszinó téri épületben
huszonhárman (közülük
hárman elsõ alkalommal)
adtak vért, segítve ezzel
beteg, mûtétre szoruló
embertársaikon.

Takács Pál felvételei
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Ünnepi és egyéb akciókat, kedvezõ árakat kínálunk
Kedves Vásárlóinknak az év utolsó hónapjában is!
Akciós Mikulások, akciós szaloncukrok, hétvégi akciók, külön akció...
A különbözõ akciókról bõvebben a COOP reklámújságokban olvashatnak!

AKCIÓ!

AKCIÓ!

december 3-tól 15-ig

COOP finomliszt 1 kg
Gyermelyi tészta 4toj. makaróni 500g
Vénusz napraforgó étolaj
Globus ketchup flak. 490+60 g
Globus majonéz flak. 400+50 g
Globus mustár flak. 440+50 g
Choo’s best darabolt ananász 567g/340g
COOP õszibarack fel.hám. 820g/465g
Royal Umbr. trópusi gyümölcs sal. 567g/340 g
COOP gomba kínai szeletelt 400g/230g
Maggi Milánói makaróni fix 55g
I love Milka epres desszert 125g
Ménesi világos sör 0,5 l
BB Spumante pezsgõ édes egyut. pal. 0,75 l
Amstel lager sör üv. 0,5 l
Kozel sör f. 0,5 l

99,-Ft Rauch Happy Day ananászlé 100% 1 l 299,-Ft
269,-Ft COOP Cola Karácsonyi széns.üdítõ 2,5 l 159,-Ft
415,-Ft Ásványvíz Veritas Gold dús 6 x 1,5 l 419,-Ft
329,-Ft Paloma vákumcsomagolt õrölt kávé 250g 399,-Ft
439,-Ft Jacobs Merido aroma vák. 250g
369,-Ft
239,-Ft Biopon m.por hegyi Friss. komp. 2kg 999,-Ft
189,-Ft Cillit vízkõ-és rozsdaoldó 450+300 ml ajándék 699,-Ft
199,-Ft Vanish intell. Foly.1 l+Van. szappan 999,-Ft
199,-Ft COOP mák 250 g
369,-Ft
199,-Ft Bella növényi habspray 241ml
199,-Ft
199,-Ft Palini parasztkolbász
929,-Ft/kg
599,-Ft COOP trappista sajt
999,-Ft/kg
79,-Ft+ü.Euromilk UHT tej 1,5% 1 l
129,-Ft
649,-Ft COOP UHT tej 2,8% 1 l
185,-Ft
139,-Ft+ü.Danone Dan. krémpuding vanília v. csoki 150g 99,-Ft
109,-Ft+ü.Danone Activia jogh. natúr 125g
85,-Ft

Decemberi KÜLÖNSZÁM AKCIÓ! - december 10-tõl december 31-ig!
Coop B rizs 1 kg
239,-Ft Hohes C Mild Juice narancslé 100% 1 l
259,-Ft
Knorr halászlé kocka 60g
169,-Ft Hohes C rostos narancs gyüm.lé 100% 1 l 259,-Ft
Univer mustár 160g
159,-Ft Kékkúti Theodora ásványvíz enyhe 6x1,5 l 539,-Ft
Arany Ászok sör dobozos 0,5 l
139,-Ft Kékkúti Theodora ásv.víz szénsav. 6x1,5 l 539,-Ft
Borsodi világos sör f. 0,5 l
129,-Ft+ü. Pepsi Cola szénsav. Üdítõit. 2,5 l
299,-Ft
COOP Vincellér Egri Bikavér száraz 0,75l 499,-Ft+ü.Red Bull energy drink 0,25 l
289,-Ft
Dreher 24 sör alkoholmentes üv. 0,5 l 159,-Ft+ü. Törley Charmant doux pezsgõ egyut. 0,75 l 699,-Ft
Dreher classic sör f.üv. 0,5 l
159,-Ft+ü. Törley Talisman félszár. egyut. 0,75 l 699,-Ft
Heineken sör üv. 0,5 l
179,-Ft+ü. Zwack Vilmos szesz.it. DD+Pohár 0,5 l 1999,-Ft
Kõbányai sör üv. 0,5 l
89,-Ft+ü.COOP UHT tej 1,5% 1 l
129,-Ft
Zwack Mézes Vilmos szesz.it. +poh. 0,5 l 1999,-Ft Milram Trappista sajt
949,-Ft/kg
Zwack Unicum + eleg.fekvõ PDD. 0,5 l
1999,-Ft Pick téliszalámi normál
3699,-Ft/kg
Zwack Unicum Next+pohár PDD. 0,5 l
1999,-Ft SZOLE sertésvirsli mûbélben
399,-Ft/kg

Eh. csirke mellfilé
Narancs

1199,-Ft/kg Eh. pulyka mellfilé 1199,-Ft/kg Eh. csirke egész comb
249,-Ft/kg Mandarin
299,-Ft/kg Kaliforniai paprika

MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK
KELLEMES ÉS BÉKÉS ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK!!!

549,-Ft/kg
799,-Ft/kg

G

ALGA
COOP
ZRT.

Tura Város Önkormányzata kontra Tura Invest Kft.:

Megjegyzések a Schossberger-kastély parkjának
Többször lehetett olvasni a Turai Hírlap hasábjain, hogy vita
van a Schossberger-kastélyt körülvevõ kert védetté nyilvánításáról, egyre többen érdeklõdtek ezzel kapcsolatban. Ráadásul a
Turai Invest Kft. megjelentetett egy szórólapot november 8-án,
szombaton, amivel tovább ’homályosította’ a helyzetet. Írásunkkal szeretnénk kicsit alaposabban megvilágítani az elõzményeket, a jelenlegi helyzetet és a probléma lényegét.

I.
Április elején a Tura Invest
Kft. egyik tulajdonosa, Dr.
Gajdos Róbert ügyvéd telefonon
kérte a polgármestertõl a kastélypark védetté nyilvánítását.
Indoklásként azt hozta fel, hogy
parkfelújításra pályáznak, 400
millió Ft-ra van lehetõség. Létrehoztak már egy alapítványt
is. Az ügyvéd kérte, hogy kerüljön elfogadásra egy rendelet a helyi védettségrõl! Már
elsõ hallásra egyértelmû volt,
hogy egy magánterületet szóbeli kérésre néhány nap alatt védetté nyilvánítani nem egyszerû dolog. Ehhez számos körülményt kell figyelembe venni. A
teljesség igénye nélkül, ilyen
példaként a szigorú természetvédelmi törvény elõírásainak
való megfelelés, pénzügyi kérdések, tartozásrendezés (a Tura Invest Kft. tartozása az önkormányzattal szemben több,
mint 35 mFt) stb. Mindezek
ellenére – az önkormányzat jó
szándékának jeleként – Szendrei Ferenc polgármester 2008.
április 7-én, hétfõn 17 órára
rendkívüli
képviselõ-testületi
ülést hívott össze, hogy a Kft.
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képviselõi részletesen elmondhassák kérésüket.
Az ülésre csak Dr. Gajdos
Róbert ügyvéd jött el mint a
Tura Invest Kft. egyik ügyvezetõje és egyik tulajdonosa. Ismertette terveiket, és felhívta a képviselõk figyelmét, hogy a helyi
védettséget el kellene fogadni
még ma, hogy pénteken (2008.
április 11-én!) be lehessen adni
a pályázatot! Nagyon kihangsúlyozta a 400 millió Ft-os pályázati lehetõséget, ami számukra ’biztos’, csak a helyi védettségrõl szóló önkormányzati
rendelet hiányzik.
Jenei Csabáné elmagyarázta
neki a védettségi eljárás menetét, ami hónapokig eltarthat a
szükséges szakhatósági jóváhagyások miatt. Ismertette azokat
a jogszabályokat, amelyek
mindezt tartalmazzák. Kiderült, hogy az ügyvéd úr nem ismerte a természetvédelemrõl
szóló törvényt, sem a rendeleteket. Viszont arról sokat beszélt,
hogy kiket szeretnének felkérni
a parképítéshez. Dr. Gajdos
Róbert elmondta azt is, hogy a
SURA Kft. nevet módosított,
ezután Turai Kastély Ingatlankezelõ Kft. néven mûködik,
melynek egyik tulajdonosa a
Tura Invest Kft. Egy képviselõ
felvetette, hogy a céginfó tanulsága szerint a Tura Invest Kft.
tulajdonosai között van egy
ismeretlen cég, a SILVER
RAIN S. A. – PA – Panama
City, Swiss Bank Building
street East 53rd címen. Az offshore cég nevének megemlítése némi zavart okozott...
Az ügyvéd úr továbbra is a
rendelet fontosságát hangsúlyozta a pályázat beadásához,
amely szerintük formai kérdés,
ha sikertelen lesz a pályázat,
akkor hatályon kívül lehet
helyezni. Ezt a képviselõ-testü-

let nem vállalhatta fel. Elsõsorban azért, mert törvénytelen, s
azért is, mert a Közigazgatási
Hivatal eljárást indítana az önkormányzat ellen. A nem megfelelõen elõkészített, helyi védettséget elrendelõ döntés beláthatatlan következményekkel
járhat. Amennyiben a Közigazgatási Hivatalban ellenõrzik,
kérni fogják az eljárás dokumentumait. Ha ez nincs meg,
akkor akár Alkotmánybíróságra is kerülhet ez az ügy.
A keményedõ vita során az
ügyvéd a HÉSZ 16.§. (2) bek.-re
hivatkozott, bár szó szerint nem
idézte: „A park helyi jelentõségû
természeti védelem alá vonandó
terület, mely védelem elõírásait
TURA város Önkormányzata
rendeletben határozza meg.” Azt
kérdezte: Miért nem készült ez
el? A válasz egyszerû. A leírtak
csak egy szándékot tükröznek,
nem szerepel benne határidõ.
A jelenlegi bozótos területeket
nem védeni kellene, hanem
kitisztítani. Ráadásul az idézett
HÉSZ jelenleg átdolgozás alatt
van.
Képviselõi kérdésként elhangzott, hogy van két szerzõdés, amit a Tura Invest Kft.
nem teljesített. Miért kössön az
önkormányzat egy harmadikat
is velük? Tartozásukat sem
egyenlítették még ki.
Az ülés végén a képviselõknek egységes volt az álláspontjuk, nevezetesen hogy a Tura
Invest Kft. ügyvezetõinek a helyi védettséget meghatározó
rendelet elfogadására vonatkozó szóbeli kérésére törvénytelenséget nem szabad elkövetni.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról kiderült,
hogy a „Gyûjteményes növénykertek és védett történeti
kertek megõrzése és helyreállítása” címû pályázat – kódszáma KMOP-2007-3.2.1/B – beadási határideje 2008. március
28. volt! Vagyis, amit az április 7i testületi ülésen kértek, az már
hiánypótlás (határidõ-módosítás?) lehetett. Itt már csúsztatás
volt, vagy legalábbis elhallgatták
a tényeket.
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II.
A testületi ülés után két bizottság még alaposabban, szakmai szempontból is megtárgyalta a kastélykert helyi védettségûvé nyilvánítását. A Településfejlesztési Bizottság április
24-i ülésén megvizsgálta a védetté nyilvánítás indokoltságát,
a védelem céljainak megvalósításához szükséges intézkedéseket és a védelemhez szükséges
feltételek, a pénzügyi eszközök
biztosíthatóságát, valamint a védelem várható következményét. Ismételten megállapításra
került, hogy Dr. Gajdos Róbert
az április 7-i ülésen elhangzott
szóbeli kérésében nem indokolta szakmailag a védetté nyilvánítást, csak annyiban, hogy a
pályázatukhoz szükséges az erre vonatkozó rendelet. A Bizottság mindezek alapján nem látta
indokoltnak a helyi védettségre
vonatkozó eljárás megindítását.
Ugyanakkor a Bizottság nagyra értékelte a Dr. Gajdos Róbert által átadott, „A Turai
Schossberger Kastélypark Rekonstrukciójának Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmánya”
feliratú Kertépítészeti és Növénykiültetési Terv „B” változatát. A terv tartalmaz a régi
parkhoz képest több új elemet
(pl. vízmedencét, színpadot,
parkolókat) és tartalmazza a
121 db tervezett fa és a 10 db
tervezett erdõfolt jegyzékét is. A
Bizottság álláspontja szerint ez
a terv teljesen új arculatot ad a
jelenleg nagyon rossz állapotban lévõ, járhatatlan, elbozótosodott kastélykertnek. A Bizottság tagjai véleménye szerint ezt
a nagy átalakítást egy védett
kastélypark esetében nem lehetne elvégezni. A Bizottság
szükségesnek tartja, hogy a
Schossberger Kastélypark részletes megvalósíthatósági tanulmánytervét az Örökségvédelmi
Hivatalnak bemutassák, véleményeztessék és engedélyeztessék a tulajdonosok. A Bizottság csak a Hivatal álláspontja
ismeretében foglalkozik ismét
Dr. Gajdos Róbert felvetésével.

TURAI HÍRLAP

védetté nyilvánításával kapcsolatban
Az Ügyrendi Bizottság április 28-án tárgyalta a kastélykert
védettségére vonatkozó kérést.
Megállapította, hogy a Sura Kft.
helyett már az újonnan alapított TURAI KASTÉLY Kft. tulajdonában van a Schossbergerkastély és a park. A 2008. áprilisi céginfó tanúsága szerint ez
2007. november 1-tõl hatályos; a
bejegyzés kelte: 2008. február
19. Ugyanakkor a cégjegyzésre
Gulyás
Istvánné
Molnár
Annamária jogosult!
A TURAI KASTÉLY Kft.ben az egyik tag továbbra is a
United Investments Limited
Bahamas c/o, a másik a Tura
Invest Kft., melynek a szavazati
jog mértéke meghaladja az
50%-ot, de ’homályos’ a Kft-ben
a tagok összetétele. Az egyik tulajdonos dr. Gajdos Róbert, a
másik tulajdonos a SILVER
RAIN S. A. PA. Mindezek
alapján a bizottsági ülésen több
olyan kérdés fogalmazódott
meg, melyeket az Ügyrendi Bizottság szerint jogi szakember
bevonásával kellene tisztázni.
Pl.: A turai Schossberger-kastély
ügyeiben ki jogosult eljárni? Kivel tárgyalhat a polgármester? A
TURAI KASTÉLY Kft.-ben
cégjegyzésre jogosult Gulyás
Istvánné Molnár Annamária
vagy a TURA INVEST Kft.
egyik tulajdonosa, dr. Gajdos
Róbert képviseli a kastély tényleges tulajdonosát? Kinek lett
volna joga a védettséget
kérni?

III.
A kastélykert védettségével
kapcsolatban
szeptemberig
nem érkezett semmilyen írásos
anyag. Elküldésre került egy levél a Tura Invest Kft részére,
melyben a fizetési kötelezettségük teljesítésére szólította fel a
Kft.-t Szendrei Ferenc polgármester. Erre válaszul egy hatoldalas, vitatható stílusú levél érkezett, melyet szeptember 3-án
tárgyalt meg a képviselõ-testület. Ezen az ülésen a Tura Invest Kft.-t képviselõ két ügyvéddel együtt jött egy harmadik, aki õket képviselte. A hely-
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zet ettõl némiképp groteszkké
vált. Kiderült az is, hogy nincs
joguk képviselni a Turai Kastély Kft-t, akinek tulajdonában
van a kastély és a park. Az
ügyvéd urak még olyat is állítottak, hogy az önkormányzat
erõltette (!) rájuk a 2005. április
1-én aláírt „Kizárólagos együttmûködési szerzõdést”. (Megjegyzendõ, hogy az aláírás elõtt
legalább 4-5 alkalommal jöttek
Turára tárgyalni.)
A helyi védettséggel kapcsolatban újra el kellett nekik magyarázni a törvényes eljárás
rendjét. A Településfejlesztési
Bizottság elnöke ismét részletesen beszélt a szakmai kérdésekrõl, többek között elmondta,
hogy kezelési tervet is kellene
készíteniük a 30/2001.(XII.28)
KöM rendelet helyébe lépett
3/2008.(II.5.) KvVM rendelet
alapján. „Ugyanis e nélkül nem
mûködik, mert akkor az önkormányzatnak, Turának kellene
tulajdonképpen karbantartani,
fenntartani. …együtt lehet beadni a védetté nyilvánítást és kezelési tervet. Meg kell beszélni egy
egyeztetõ tárgyalást, természetesen meg kell hívni különbözõ
hatóságokat…” A lényeg, hogy
az önkormányzat nem vállalta
fel a törvénysértõ rendeletalkotást, s a továbbiakban sem
partner abban, hogy a jogszabályban elõírt egyeztetési eljárás nélkül fogadjon el rendeletet a helyi védettségrõl.
A Kft. képviselõi ezúttal sem
reagáltak érdemben arra, hogy
a magánterület helyi védettség
alá helyezése milyen feltételekkel történne? Milyenek lennének a védelem céljainak megvalósításához szükséges intézkedések és a védelemhez szükséges feltételek? Hogyan lehetne leszabályozni a pénzügyi
eszközök biztosítását, valamint
a védelem várható következményét. Nem lenne szerencsés,
ha évek múlva esetleg beperelnék az önkormányzatot, hogy a
helyi védettség miatt beszûkülnek a fejlesztési lehetõségeik a
kastélykertben. A védettség miatt nem alakíthatják át úgy,

ahogy szeretnék. Ráadásul van a pályázatot jelen közlemény
egy rejtélyes offshore cég...
megjelenését követõ 3. naptól,
azaz 2008. május 12-tõl felfüggeszti. A 2008. április 1-i határIV.
napra beérkezett pályázatok elTény, hogy 2008. október 30- bírálására még sor kerül.”
ig, nem érkezett írásos kérés a
2008. november 19.
védettséggel
kapcsolatban
sem a Turai Kastély Kft.-tõl,
Jenei Csabáné Kuti József
sem a Tura Invest Kft. tulajdo- Településfejlesztési Ügyrendi
nosaitól és persze az AlapítBizottság
Bizottság
ványtól sem érkezett válasz az
elnöke
elnöke
üléseken felvetett kérdéseinkre
*
sem.
A szerk. megjegyzése: a fenti
A Szentirmai Ügyvédi Iroda, cikket november 25-én eljuttata Tura Invest Kft. képviseleté- tuk a Tura Invest Kft-hez, leben eljárva, 2008. október 30-án hetõséget adva számukra, hogy
jutatta el az önkormányzat jogi november 28-ig érkezõ esetleképviselõje, Klausmann Kornél ges válaszukat e cikk mellett
ügyvéd részére a helyi védett- közöljük lapunkban. November
ség kezdeményezésére vonat- 28-án Dr. Gajdos Róbert ügyvéd
kozó, október 27-i dátumú leve- úr udvarias hangvételû e-maillét. Ez e-mailben a Hivatalunk- jében arról tájékoztatott: sajnos
ba aznap megérkezett.
nem volt elég idejük a cikk taA jegyzõ november 3-án írás- nulmányozására és válaszcikk
ban kereste meg a Duna-Ipoly írására, ezért a fenti cikk megNemzeti Park Igazgatóságát, jelentetése esetén sajtó-helyrehogy kívánja-e a nevezett terü- igazítási pert helyezett kilátásba.
let országos jelentõségû védett
Válaszlevelemben arról tájétermészeti területté nyilvání- koztattam az ügyvéd urat, hogy
tását. (1996. évi LIII. tv. 25. § (2) a hatályos jogszabályok szerint
bekezdése alapján). A polgár- sajtóperre akkor kerülhet sor,
mester november 4-én levelet ha esetleges helyreigazítási kéküldött a Szentirmai Ügyvédi relmüknek a Turai Hírlap 30
Irodának és kérte: közölje, ki- napon belül nem tesz eleget.
nek a képviseletében jár el, il- Jelen esetben viszont szó sincs
letve kérte a tulajdonos nyilat- helyreigazításról, hiszen szerkozatát a kezdeményezéssel kesztõségünk idõben biztosítotkapcsolatosan.
ta a válaszadás lehetõségét. Az
A Tura Invest Kft. ügyvezetõi ügy fontosságára való tekintetkérelmük megérkezése után tel a válaszadás végsõ határideegy héttel, november 8-án va- jét december 1-je hétfõ déli 12
lótlan állításoktól hemzsegõ órára módosítottam, ám válasz
szórólapot jelentettek meg Tu- továbbra sem érkezett.
rán, hogy az önkormányzati
Mindezek ellenére a lehetõképviselõkre ’nyomást’ gyako- séget januári számunkban is
roljanak.
biztosítjuk a Tura Invest Kft.
Befejezésül néhány sor a számára, mert szeretnénk, ha a
szórólapon is emlegetett pályá- turai polgárok megismerkedzattal
kapcsolatban
a hetnének a cég álláspontjával.
www.nfu.hu honlapról:
„A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatja a Tisztelt
Pályázókat, hogy a KEOP –
3.1.3 számú, Gyûjteményes növénykertek és védett történeti
kertek megõrzése és helyreállítása címû pályázati konstrukció 2007-2008-as évre tervezett
pénzügyi kerete kimerült, ezért
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Karácsony – Jézus és a gyermek
A dekorációk, a kirakatok, a
tévéprogram, a karácsonykor
földíszített lakások mintha arról
szólnának: él még a karácsony.
Mintha keresztény ünnepeink
közül társadalmunk a karácsonyt értékelné a legtöbbre.
De ha utánagondulunk, hogy a
tömegekben milyen források –
üzlet, néprajzi hagyományok,
szentimentális nosztalgia stb. –
táplálják karácsony hangulatát,
kételkedni kezdünk. A motívumok sokféleségének zavaros
egyvelege nehézzé teszi számunkra a karácsony õsi üzenetének fölismerését, tartalmatlanná lúgozza az ünnepet.
Az õsegyház várta és vágyta
Krisztust: „A Lélek és a menyasszony hív: ’Jöjj el!’ Aki szomjazik, jöjjön, és aki kívánja az élet
vizét, igyék ingyen... Aki minderrõl tanúskodik, kijelenti: ’Igen,
hamarosan eljövök.’ Úgy legyen.
Jöjj el, Uram, Jézus!”
(Jel 22,17-20)
Most, 2008. Karácsonyán is
várjuk õt? Sürgetõen invitáljuk
Õt életünkbe: „Jöjj el, Uram,
Jézus!”? Vagy inkább késleltetjük: „Várj csak, ne siess úgy!”
Nem mondjuk mi is Dosztojevszkij fõinkvizítorával: „Egyáltalán miért jöttél? Ne zavarj
minket soha, soha!”? Mi valószínûleg nem mondanánk, legalábbis szavakkal nem. De
ahogyan élünk, azzal szinte túlharsogjuk az õskeresztények
hívogató szavát. Életünk nem
azt kérdezi (talán nem ilyen
nyersen és egyértelmûen):
„Miért jönnél? Nincs idõm!
Tele a határidõnaplóm, tele a
fejem mindenféle gonddal, a
sajtó információival. Nekünk
nem hiányzol. Ha valami hiányzik, az a pénz, de Tõled ez
idegen. Miért jönnél hát? –
Hallottunk Rólad a templomban. Egyébként is mennyi
Jézus-könyv jelenik meg mostanában! Igaz, sokszor furcsamód értelmezik életedet, de
ezek mégiscsak Rólad szólnak,
és nekünk ez elég. Ne zavarj
bennünket!”?
Számba veszem ismerõseimet. Vannak közöttük nagyon
elégedettek (õk legfeljebb az
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idõjárásra
panaszkodnak).
Semmit sem várnak sem Istentõl, sem embertõl. De mások is
eszembe jutnak: vannak közöttük olyanok, akiknek mindenük megvan, mégis elégedetlenek, és egyre meg egyre feszültebbek. Az élet értelme után
kérdeznek. Nem adják föl a reményt: a dolgokon túl is van
valami. Szeretnének kitörni abból a bunkerbõl, amelybe életük beágyazódott. „Jöjj el,
Uram, Jézus!”
Azután vannak olyanok is,
akik várnak Istentõl valamit:
életük megváltozását, azt, hogy
letörölje valaki könnyeiket,

Életünkben nem azért ürül-e
ki a karácsony, mert túl sokat
szervezünk, mert túl sok az
elõkészület, Krisztus utáni vágyakozásunk pedig nem elég
eleven? Az imádság az, ami begyakoroltatja velünk a Krisztus
utáni vágyat.

ben az emberi arcot vett Igében mondja ki szavát. De egy
gyermek nem tud beszélni!
Vagy mégis? Minden gyermek
igazában megtestesült szó:
közvetlenül szívünkhöz beszél.
Bár nem szól, érthetõ szavakat
nem mond, mégis gügyögésével megtöri a hallgatást, a felnõttek pedig beszélni kezdenek
körülötte. Ki ne értené meg
tágra nyílt tekintetét, levegõbe
csapkodó kezecskéjét, kiszolgáltatottságát?

Ha egy házasságban új élet
jelentkezik,
azt
mondjuk:
„GYERMEKET VÁRNAK”.
Mennyi gyöngédség húzódik
meg e szavak mögött?! A gyermeket természetes síkon is
ajándékba kapják a szülõk,
Az Ige Gyermekké lett. A
ezért az ember csak várhatja. hatalmasok világában Isten ma
Ahol várják, ahol vágyakoznak is erõtlen gyermekként szól.
Benne az uralkodás új stílusa
jelenik meg. Benne Isten kimondja: az emberi élet értelme nem a hatalmaskodásban
áll. Isten nem hatalom, hanem SZERETET! Az emberi
élet értelme nem a minél magasabb pozícióban rejlik, hanem a gyermeki nyitottságban.
Ebben a nyitottságban sérülések érhetnek bennünket, mégis
ez tesz képessé arra, hogy
mint egy gyermek szeretetet
adjunk és fogadjunk. A gyermek képes feltörni a kemény
szíveket, mosolyt csal a komor
arcokra. A gyermekké lett Isten
szeretne átváltoztatni bennünutána, csak ott születhet meg a ket: „Ha nem lesztek olyanok,
gyermek. Karácsony GYER- mint a gyermekek, nem mentek be Isten országába!”
MEKÉRE is áll ez.
(Mt 18,3)
Karácsonyról ugyanis nem
beszélhetünk úgy, hogy Istent,
Ezekkel a gondolatokkal kía testté lett Igét, Jézus Krisztust meg sem említjük! Kará- vánok minden embertestvécsonyt ugyanis nem az ember remnek Istentõl megáldott, igatalálta ki! Nem tõlünk indul, mi zán boldog, szíveket megtöltõ,
szeretetteljes Karácsonyt!
csak megérkezünk hozzá.

vagy azt, hogy az alkoholtól, a
drogtól vagy más szenvedélytõl
megszabaduljanak, és életüket
valamilyen módon a szeretet
Istenének uralma alá helyezzék. Velük együtt is mondom:
„Jöjj el, Uram, Jézus!”.
A karácsony elsekélyesedik
annak, akiben kihalt a vágy
Krisztus után. „A vágyakozás
a szív fáradozása. A vágyakozás ad mélységet a szívnek” –
„Az Ige testté lett, és közötírja Szent Ágoston. Ahol a vá- tünk lakott.” Ilyen egyszerûen.
gyakozás megsemmisül, ott az Emberi arcot vett föl. Isten ebélet kilátástalanná válik. A várakozó, a vágyakozó messze, a
távolba néz. „Ha hajót akarsz
építeni – tanítja Saint-Exupery
–, ne arra hívd össze az embereket, hogy fát hordjanak, vagy
szerszámokat készítsenek, vagy
hogy eloszd közöttük a munkát,
hanem hogy fölébreszd bennük
a távoli, végtelen tenger utáni
vágyat.”
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Palya János
plébános

TURAI HÍRLAP

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

Tel/Fax:
06-28/580-025
Telefon:
06-30-961-3247
06-20-942-3819

Tura Betonüzem (Tura, Haraszti Major)
Transzportbeton keverése, szállítása, beton szivattyúzás,
szóródó anyagok szállítása 27 tonnáig
Hétfõtõl szombatig igény szerinti nyitvatartással!

MÛSZAKI VIZSGA
HELYBEN!

Munkanapokon akár 4 óra alatt!
Személygépkocsi: 16.990,- Ft
Tehergépkocsi 3,5 T-ig: 19.990,- Ft
Motorkerékpár: 9.490,- Ft
Utánfutó: 14.990,- Ft

TÉLI GUMI AKCIÓ!
Hévízgyörk, Ady E. u. 58/a

Tel.: 28/435-017

Fax: 28/590-790 Alkatrész: 28/436-096 E-mail: szovicsauto@invitel.hu web: www.szovicsauto.hu
SZOVICS AUTÓ - A GÖRDÜLÉKENY MEGOLDÁS!

ÓRIÁS BOLT Gödöllõn
Extra méretû nõi-férfi
RUHÁZAT és CIPÕ
a Városházával szemben,
a Sulyán Cukrászda mellett!
Nyitva:
Keddtõl péntekig: 10-18
Szombaton:
9-12

TURAI HÍRLAP

Tura Önkéntes Tûzoltó Egyesület

06-70-335-5105
Orvosi
ügyelet
közös
diszpécserszolgálat:

06-1/301-6969
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turaonkentes@freemail.hu
www.tura-ote.atw.hu

Tura Biztonságáért 2002
Fotók:Egyesület
TURA ÖTE
Polgárõr
06-20-264-4722
06-20-264-4705
Számlaszámunk:
65900107-13024136
(Turai Takarékszövetkezet)

Köszönjük, hogy
támogatja mûködésünket!
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A Hevesy György Általános Iskola hírei

Õszi barangolások – hagyománnyá vált,

Október közepén – a sok-sok
gyermekprogram után – iskolánk dolgozóira is várt egy
megérdemelt, szép kirándulás.
Úticélunk hazánk egyik legszebb kisvárosa, az északi régió
„ékszerdoboza”, Eger és környéke volt (1. kép). A „diákvárosba” érve elsõként az érseki
palotához siettünk, ahol a „Város a város alatt” címû kiállítás
levezetett bennünket a kazamatarendszerbe. Akik itt jártak,
azt is megtudhatták, hogyan
lehet „alulról szagolni az ibolyát”, az érseki palota melletti
park fái, növényzetei ugyanis
gyökérzetükkel behálózzák a
kazamata mennyezetét, így
„alulról” csodálhattuk meg egy
hatalmas fa gyökérzetét. Késõ
délután a Szépasszonyvölgyben egy hangulatos fogadóban
ebédeltünk, majd az esti órákban hazaindultunk.

39 ezer lépés
a Cserhátban
Túrázóink sem pihentek az
õszi szünetben. Az Országos
Kéktúra Cserhátsurány-Nagybárkány közötti szakaszát tet-

ték meg október 28-29-én, közel
50 km-t gyalogolva (2. kép).
Nagy dologra vállalkoztak, hiszen eddig két egymást követõ
napon még nem túráztak, és
nem vittek még eddig ennyire
telipakolt hátizsákot sem. 14
vakmerõ Tekergõ kalandozott
a napfénytõl kísérve az erdõkben és a dombokon, leszámítva
a második nap három órás esõzését. A két túra közötti éjszakát Hollókõ skanzenfalujában
töltötte a Kis Gábor tanár úr
vezette kis csapat, ahol egy felújított „kontyos” palócházban
hajthatták álomra fejüket. Bizonyára sokáig nem felejtik el a
szarvasmarhacsorda közötti átkelést, a Tepke-kilátó panorámáját és a jókedv mellett zajlott
közös étkezéseket sem.
November 15-én fáradságot
nem ismerve a csapat újból útra kelt. A Turai Tekergõk Társasága – kiegészülve szülõkkel,
pedagógusokkal – 33 fõvel teljesítette a Gödöllõi Kék Teljesítménytúra 20 km-es szakaszát
(3. kép).
Az õszi jó idõt kihasználva a
kerékpárokat is elõvették gyermekeink. Jenei Csabáné Ili néni
vezetésével az Alsórétre kerekeztek ki a Zöldszíves (környezetvédõ) szakkör tagjai, Jónás
Sándorné Zsuzsa néni pedig
Boldogra vitte el az 5.b osztályt.

hónap volt. A legizgatottabban
november 11-ét várták, ugyanis
ezen a napon az óvónénik látogatták meg volt óvodásaikat.
Délelõtt az óvónénik bementek
a tanórákra. Együtt izgultak,
hogy minden jól sikerüljön.
Délután az óvónénik és a tanítónénik jó hangulatú, tartalmas
beszélgetésen vitatták meg tapasztalataikat az oktatás aktuális kérdéseirõl és a „közös” tanítványaikról.
A következõ délután Gyenes
Orsolya vezetésével sok lábacska járta a táncot a Táncház foglalkozás keretében (4. kép).
Azért is nagy izgalmat jelentett minden elsõs kisiskolásnak
a november, mert elõször kaptak komoly értékelést a tanítónéniktõl eddigi munkájukról, s
arról, hogyan illeszkedtek be az
iskolai életbe. Erdélyi Ágnes és
Tusor Erzsébet megbízott vezetõink is meglátogatták a legkisebbeket. Sok érdekes feladatot
adott a gyerekeknek itt is a
„Zöldség-Gyümölcs Fesztivál”.
Az úszni vágyókat Kis Andrásné Kati néni kíséri hetente a
bagi uszodába.

Pályaválasztási
szülõi értekezlet

Nyolcadikosaink már a pályaválasztás nehéz gondjával
küzdenek ezekben a hónapokKözéppontban
ban. Iskolánk november 17-én
rendezte meg a pályaválasztási
a legkisebbek
szülõi értekezletet, ahol a Hatés a legnagyobbak
vantól Isaszegig terjedõ körzet
A Park úti iskolában az elsõ középiskoláinak képviselõi tarosztályosoknak a november na- tottak tájékoztatót intézmégyon „izgalmas – mozgalmas” nyükrõl. Ez a fórum is azt szolgálta, hogy gyermekek és a
szülõk még több, még pontosabb információt kapjanak tanítványaink leendõ iskolájáról.

Ünnepeink
November 10-én reggel tanítás elõtt Hevesy György szobra
körül sorakoztak fel tanulóink.
A mûsort az 5.b osztály adta (5.
kép). A megemlékezést Márai
Sándornak az ünnep fontos-

10

2008. DECEMBER

TURAI HÍRLAP

meghitt ünnepeink az iskolában
ságáról írt szavaival kezdték,
majd egy Kosztolányi-vers buzdította a tanulókat a hétköznapok tiszta megélésére és a
helytállásra. Ezután Hevesy
György életének fõbb állomásairól és Turához való kötõdésérõl hallhattak az ünneplõk.
Az ünnepség a koszorúzással
ért véget.
Külön kiemelte ennek a napnak a fényét a délutánra szervezett Halloween és Erntedankfest, amely rendezvény az
évek során már hagyománnyá
vált iskolánkban. Minden évben az idegennyelvi munkakö-

zösség vállalja magára ezt a
szép és nemes feladatot, hogy
tanulóink és az érdeklõdõk jobban megismerkedhessenek a
tanult idegen nyelvek kultúrájával, szokásaival, s ezáltal toleránsabbak legyenek a másság
befogadása iránt. Mintegy 160170 tanulót mozgatott meg idén
is ez a nagyszabású rendezvény. Több helyszínen három
angoltanár, két némettanár és
segítõik közremûködésével zajlottak az izgalmas vetélkedõk.
Elõször az „alkalomhoz illõ
nevet” kellett választaniuk, hozzá kitûzõt készíteni, és közösen,

egy száraz termésekbõl készült
képet készíteni (6. kép)
„Szellemek” és „Sárkányok”
küzdöttek egymással a nemes
versengésben, mely próbára
tette ügyességüket (gesztenyehordás két bot segítségével),
okosságukat (szókeresõ angolul
és németül), kombinációs képességüket (puzzle kirakása),
beszédértésüket (kép rajzolása
idegen nyelvû szöveg után) stb.
Gólya Gáborné
és Takács Pál
Bauer Nóra és Kis Gábor
felvételei

Állatorvosi
ügyelet
december 13-14.:
Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.
Tel.: 06-30-275-4718
december 20-21.:
Dr. Dobos László
Tura, Thököly u. 35.
Tel.: 06-20-925-3824
december 25-26.:
Dr. Hudák Péter
Gödöllõ, Százszorszép u. 58.
Tel.: 06-70-213-1961
december 27-28.:
Dr. Hajdú Pál
Galgahévíz, Fõ út 84.
06-30-475-1739

A MÁV Nyugdíjas Szakszervezet fogadónapjai 2009-ben
Január 14-én, 28-án; február 11-én, 25-én; március 11-én, 25-én; április 8-án; május 13-án;
június 10-én; július 8-án (3-án Vasutasnap); augusztus 12-én; szeptember 9-én; október 14én; november 11-én (27-én Taggyûlés); december 9-én.
A fogadónapok ideje 9 és 11 óra között van a Bartók Béla Mûvelõdési Házban.
Szabó Lajos elnök

Nincs megelégedve
jelenlegi könyvelõjével?
Ha Önnek fõ szempont a korrekt ár, a naprakészség és a precizitás,
akkor válasszon minket!
Csapatunk több éves tapasztalattal vállal teljes körû könyvelést.

Express-profit
Gazdasági, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllõ, Blaháné út 72. Telefon: 06-28/527-290, Fax: 06-28/527-291
2170 Aszód, Petõfi Sándor u. 8. fsz. 1. Telefon: 06-28/553-330, Fax: 06-28/553-331
E-mail: expressp@vnet.hu

TURAI HÍRLAP

Honlap: www.expressprofit.extra.hu
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Családi kézmûves
foglalkozás

Karácsonyi
készülõdés
a turai mûvelõdési házban
december13-án, szombaton
15-18 óráig!

Mézeskalács sütés
Mézeskalács írókázás
Egyedi karácsonyfadíszek
készítése
Foglalkozásvezetõk:
Dolányi Anna Nusi
népi kismesterség szakoktató
Tóth Viktória,
a Képzõmûvészeti Egyetem
hallgatója
Ollót, s aki tud, kúposfogót
is hozzon magával.
Részvételi díj:
500 Ft/felnõtt
300 Ft/gyerek

Pontosítás
Elõzõ számunkban az Idõsek
Világnapjáról szóló cikkben
pontatlanul közöltük, hogy a
terített asztalról a Többsincs
Óvoda és Bölcsõde gondoskodott. Ez az intézmény saját készítésû ajándékokat küldött az
idõseknek; a vendéglátást a
mûvelõdési ház, az Õszirózsa
Nyugdíjas Egyesület és Kuti
Mihályné Teri néni mint fánkkészítõ biztosította.

APRÓ
HIRDETÉSEK

Itt a biztosításváltás ideje!
Váltson Ön is K&H biztosításra! Tura, Seres Erzsébet
20/259-9120

ADVENTTÕL
FARSANGFARKÁIG
A többszörösen Kiváló Arany minõsítésû
Veresegyházi Hagyományõrzõ Népiegyüttes
vendégszereplése Turán

Bartók Béla Mûvelõdési Ház
december 14., vasárnap 16 óra
Ízelítõ a mûsorból:
Disznótoros, Szentcsaládjárás és betlehemezés,
Jöttünk köszönteni, Pincében-szobában, Veresi mulatság
Mûvészeti vezetõ és koreográfus: Széphalmi Zoltán
Kísér: Pál Lajos (harmonika) és a Zagyva Banda
A belépés díjtalan.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap Tengertánc
programja támogatja.

Magyartanár korrepetálást és
felkészítést vállal. Tel.: 28/630-673
(esti órákban)

Alig használt mûanyag hurkatöltõ eladó. Érdeklõdni az
Szeretettel várjukazegészcsaládot! esti órákban lehet.
Tel.:06-28/468-027

III. Galgamenti Népzenészek
Újévi Koncertje
2009. január 25. 17 óra
Tura, Bartók Béla Mûvelõdési Ház
Fellépõk:
Szalonna és bandája
(a Magyar Állami Népi Együttes zenekara)
BaHorKa (Jászfényszaru)
Zagyva Banda (Tura)
Turai Énekmondók (Tura)
Almássy Gonoszok Táncegyüttes (Gödöllõ)
Hatvan Banda és Pál Lajos (Püspökhatvan)
Emse zenekar (Tura)
Bencze Mátyás és barátai (Tura)
Horz Banda (Jászfényszaru)
Bonta zenekar (Boldog)

Bõvebben
a januári számban!
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A turai Bartók Béla Mûvelõdési Ház
sok szeretettel hívja és várja

december 21-én, vasárnap 16 órára

ÜNNEPI ÉVZÁRÓ
MÛSORÁRA
Mûsoron:
Ovis néptánc (vezetõ: Szita Eszter)
Viganó AMI turai néptánc tagozata (vezetõ: Mosóczi Lívia)
Unger Balázs és Rónai Zoltán népzene tanárok
Podmaniczky Mûvészeti Iskola turai népzene
tagozatának növendékei
Radics Martin és Rédai Rebeka - cigánytánc
Maczkó Mária és a Turai Énekmondók
Õszirózsa Nyugdíjas Népdalkör (vezetõ: Szita Eszter)
Turai Komédiások (vezetõ: Diligens Károlyné)
Világi Nõi Kórus (vezetõ: Lajkóné Kis Anita)
Kuti Viktor – gitár
Aerobic (vezetõ: Pázmándi Ildikó)
Kincses Videókalendárium (Benke István és Lukács Péter)
Fotókiállítás a Csilla Fotó és a mûv. ház felvételeibõl
Belépõdíj: önkéntes felajánlás szerint
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Megje

lent!

A CimbaliBand második lemeze Feketetó címmel
a napokban jelent meg. Az új dalok közös jellemzõje,
hogy bennük a különbözõ népek zenéje nem pusztán
önmagukért beszélnek, inkább építõkövei egy sajátos,
egyszerre archaikus és modern hangzásvilágnak,
melyet õk maguk leginkább „neofolknak“ neveznek.

Sára Sándor
hetvenöt éves
Hetvenötödik születésnapja alkalmából szeretettel köszöntjük Sára Sándor operatõr-rendezõt, Tura Díszpolgárát, aki 1933. november 28án született Turán.

Elemi iskolás éveim idején
többször is találkoztam vele
Paray tanító úr lakásán, aki
Sáráék szomszédja volt. Aztán
a háború után az aszódi Petõfi
Gimnáziumban együtt töltöt*
tünk el néhány évet. Vonattal
2003-ban a turai
A lemez kapható december 8-tól a városi könyvtárban, jártunk be az iskolába, és a
napköziotthonban
is
találkozmûvelõdési
házban,
a Csilla Fotóban, vagy megrendelhetõ interneten
a
Turai
Mozgó
Filmklub
gattunk,
ahol
akkoriban
tanulóa www.cimbaliband.hu címen!
Szindbád-vetítése után
társunk volt a hévízgyörki
Pauló Lajos, a késõbbi „Ki Mit
További információk:
Tud?”-os tévérendezõ is.
csodálatos fényképek kerültek
www.cimbaliband.hu
ki. Ekkor határoztam el, hogy
www.myspace.com/cimbaliband
Ebben az idõben egyik tanu- az iskolában a gyerekeknek
lótársunk, az aszódi Budai fotószakkört szervezek, amely
Ferenc az Amerikai tragédia 52 évig mûködött eredméFotó: Mihály László (metropol)
címû darab bemutatójára vál- nyesen.
lalkozott és szereplõket tobor*
zott hozzá. Sándor és én is jeSok év telt el azóta. Sára
lentkeztünk; sikeres volt a be- Sándor elismert filmmûvész
mutató az aszódi kultúrházban. lett, számos hazai és nemzetKésõbb szülõfalunkban, az it- közi sikert aratott film fûzõdik
teni kultúrotthonban fotószak- nevéhez. A Duna Televízió elkört vezetett, amelynek termé- nökeként az Európában mélszetesen én is tagja lettem. Ak- tán elismert televízió a kezei
kor még nem is gondoltam, alatt nõtt naggyá. Sokirányú
hogy a képi világ egész életem- munkásságáért kiérdemelte a
ben kísérteni fog. Kezei alól Kiváló és Érdemes Mûvész
címet, a Balázs Béla-, a
Kossuth-, a Magyar Örökség
Karácsonyi könyvmeglepetés turai „kapcsolattal”
Díjat, a Hûség a Hazához Érdemkeresztet, a Magyar Köztársaság Érdemrend KözépkeMegjelent Bermuda User kes olvasmány. Az írónõ festresztjét is.
Az út sodrásában címû regény. ményei díszítik a könyvet, amit
Lovag Bornemissza Attila író a színessé tesznek a naturálisan
Soha nem feledkezik meg
mû utószavában így nyilatkozik megfestett képek és a természülõvárosáról, nagyobb ünnepa kötetrõl:
szet imádata, a maga panteista
ségeinken, rendezvényinken
„Egy elmélyült, szeretet adó, igazságérzetével.”
szívesen együtt van velünk.
igaz ember írása ez, melyben a
Persze, most már minden
Reméljük, még sokáig üdvözölSors, és az Isteni Gondviselést olvasót érdekelhet, hogy ki is az
hetjük õt szülõfalujában, egésztartva szem elõtt, megleli az a Bermuda User és mi köze
ségben.
igazi szerelmét, át távolságokon Turához. Nos, nézze meg a
T. P. -H. Sz.
és az idõn. A kissé fantasztikus, regény hátsó borítóján lévõ
kissé misztikus regény meg fényképet...
Fotó: Hídi Szilveszter
fogja nyerni minden korosztály
-s -l
szívét-lelkét, mert mindenkinek
(A megfejtés: Sándor Irén)
szóló könyv, lebilincselõen érde-

Bermuda User: Az út sodrásában
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Csilla Fotó

foto-video szaküzlet
Tura, Kossuth Lajos út 4. n Tel.: 28/467-874 n e-mail: info@csillafoto.hu

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt
a december 9-én 10 órától tartandó Canon bemutatónkra,
ahol megismerhetõk és kipróbálhatók lesznek a
+ Canon compakt és tükörreflexes digitális fényképezõgépek
+ Canon HDD, DVD, HDV videokamerák
+ Canon tintasugaras és lézer nyomtatók, multifunkciós eszközök

Karácsonyra fotónaptár, hógömb, fényképes falióra,
fotóbögre, számítástechnikai eszközök,
nyomtatási kellékanyagok stb.

14
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Kiemelt betétkamat ajánlat, akár évi 10,5%
A Turai Takarékszövetkezet most egy rendkívüli lekötési lehetõséget kínál
Önnek számla mellett lekötött betét váltással december 31-ig,

fix kamattal 2 hónapos egyszeri lekötésre.
Lekötött összeg és kamat (%/év):
1.000.000 Ft-ig 10,0 %
1.000.001,- Ft-tól 10,5 %
A kiemelt ajánlat a lakossági és pénzforgalmi számlával rendelkezõ ügyfelek részére egyaránt érvényes.

Amennyiben még nem rendelkezik bankszámlával Takarékszövetkezetünknél,
díjmentesen megnyitjuk Önnek, valamint a számlavezetési díj 2 hónapig ingyenes.
Ha rendelkezik bankszámlával, egyéb terméket vagy szolgáltatást nem kell igénybe vennie.

A garantált évi fix kamat a 2 hónapos futamidõ végén realizálódik.
A betét az Országos Betétbiztosítási Alap által, a törvény szerint meghatározott mértékig biztosított.
Jelen tájékoztatás nem teljeskörû, nem minõsül nyilvános ajánlattételnek. További részletekért lapozza fel honlapunkat a www.turaitakarek.hu
címen, vagy kérjük, keresse fel Takarékszövetkezetünk kirendeltségeit, ahol Kollégáink készséggel adnak bõvebb tájékoztatást.

Köszönjük megtisztelõ bizalmát!

a Turai Takarékszövetkezet Igazgatósága

Kirendeltségeink címe, telefonszáma:
2170 Aszód, Kossuth L. u. 1.
1144 Budapest, Zalán u. 23.
2118 Dány, Pesti út 47.
2193 Galgahévíz, Fõ út 155.
2183 Galgamácsa, Vasút út 10.

28/400-251
06-1/223-0378, 06-1/220-4868
28/464-023
28/461-208
28/489-055
Üzleteink:
Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel: 28/402-121
Tura, Bartók tér 3.
Tel: 06-70-360-4385

Szemüvegkeret akció!
Most cserélje le régi/megunt/kinõtt
szemüvegét újra!
Decemberben:
1. Minden komplett szemüveg vásárlása
esetén régi szemüvegkeretét
4.000 Ft értékben beszámítjuk!
2. Minden, raktáron lévõ keret árából
20% árengedményt adunk!
A két akció nem vonható össze.
A részletekrõl érdeklõdjön
boltjainkban!

2192 Hévízgyörk, Ady E. út 129.
2181 Iklad, Szabadság út 94.
2173 Kartal, Petõfi tér 16.
2682 Püspökhatvan, Szabadság út 116/a
2194 Tura, Bartók tér 21.
2114 Valkó, Isaszegi út 1.
2116 Zsámbok, Turai út 1.

28/435-320
28/403-377
28/437-331
27/340-075
28/466-711
28/483-136
28/462-013

ÜNNEPI KÉNYEZTETÉS A FA ALÁ
A Világ változik... Éppen Ön ne változna?
Szeretettel várom az ünnepekre szépülni
vágyó hölgyeket a PRESTIGE és az OLIVA
kényeztetõ termékeivel,
melyek a legproblémásabb bõrtípusokkal
szemben is hatékonyak.

Jöjjön el és engedjen a csábításnak!
Idõpont-egyeztetés: JÚLIA Kozmetika
2194 Tura, Tabán út. 21. Tel.: 06-30-375-1989

TURA TV

(a mindennapokról)

hatékony álláshirdetés, elektronikus cégtábla
(bannerral, reklámspottal)
magánhirdetés sms-el (1000 Ft-ért) 24 órán belül
A térség egyik leghatékonyabb
elektronikus médiája
Dunakeszi, Fót, Göd, Tura, Veresegyház
kábeltelevíziós hálózatán
és internetes portálján

Tel.: 06-20-222-9990
Fax: 06-27/392-193
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A Medcenter Kft.
Aszódi Szakorvosi Rendelõintézete
várja Önöket új szolgáltatásával!

Decemberben

ÓRIÁSI FENYÕVÁSÁR
lesz a ruhaüzlet udvarában!
Olcsó árakkal várjuk vásárlóinkat
a zöldség – gyümölcs üzletünkben,
valamint a ruhaüzletben is!

JADE masszázságy

Karácsonyi díszek is kaphatóak!

A Jade ágy segít az izmok ellazulásában,
meleget ad és kellemesen masszíroz.
Az infravörös hõ pedig átmenetileg megszünteti
az izom és ízületi fájdalmakat, merevséget.

SODEXHO, COOP és TSZ utalványok beválthatók!

20 perc kezelés ára: 500,- Ft

Tura, Zsámboki út 68.

Idõpont egyeztetés:
2170 Aszód, Baross u. 4. (SZTK)
Tel: 06-28/500-790

Tel.: 06-30-497-9158, 06-30-397-0227
Nyitva tartás:

minden nap 8-18 óráig!

INOO-KÕKERT
KFT.
Tura, Kossuth L. út 12. Tel.: 20/460-1011, 20/385-7161
Tel/fax: 28/630-956 e-mail: inoo-kokertkft@t-online.hu

Akció december 31-ig!

KÉZI MEGMUNKÁLÁSÚ
GRÁNIT SÍREMLÉKEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN
Egyes síremlékekre
30-40 % kedvezmény!
16
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NIMRA Kft.
2116 Zsámbok, Jászfényszarusi út 1.
Tel./Fax: 28/592-065
e-mail: nimra@vnet.hu
Nyitva: hétfõtõl péntekig 7.00-16.00
szombaton: 8.00-12.00

MINTABOLT TURÁN!
(a körforgalomnál, Kossuth út 9.)

Meglévõ termékeink mellett megkezdjük a fa és mûanyag nyílászárók,
ablakpárkányok, ajtó- és ablakkilincsek forgalmazását is.

Tel.: 28/467-468

TURAI HÍRLAP
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A Tura VSK hírei

Három gyõzelemmel ismét a dobogó harmadik fokán
A bajnokság félidejében, az
utolsó három forduló megnyerésével visszakerült a dobogóra felnõtt csapatunk.
Putnok VSE – Tura VSK
1:2 (1:0)
Tura: Nagy G. – Polyák, Lilik,
Sukaj, Tóth G. (Téglás), Kuti
(Balog), Less T., Horváth, Szabó,
Aranyos, Havasi. Gól: Szabó
Ádám, Less Tamás.
Erõsen tartalékos csapattal
érkezett a Tura Putnokra, mivel induláskor derült ki, hogy
az épphogy visszatért Less
Krisztián belázasodott, Kiss
Attila gerincproblémája nem javult és Senyviczky munkahelyi
elfoglaltsága miatt fog hiányozni. A hazaiak szó szerint nekiestek csapatunknak, óriási iramot diktálva. A házigazdák csapata mellett a játékvezetõvel is
meg kellett küzdeni, mivel ítéleteivel erõsen támogatta a putnokiakat, pedig segítség nélkül
is jobbnak tûntek, mi pedig kerestük a helyünket a pályán. A
hazaiak már a 11. percben ve-

zetéshez jutottak, melyet a játékvezetõ egy jogtalan büntetõvel szeretett volna növelni –
ajándékként –, de tizenegyesgyilkos kapusunk, Nagy Gábor
ismét a helyén volt. A második
félidõben a hazaiak már nem
bírták az általuk diktált iramot,
mi viszont feléledtünk és sorra
alakítottuk ki a szebbnél szebb
helyzeteket – melyek helyzetek
maradtak a játékvezetõi hármas mûködése következtében:
4 büntetõ maradt el 1 félidõ
alatt, valamint minden helyzetünket les címén állították meg.
Pedig viccesen azt is mondhatnánk: nem LES volt, hanem
LESS. Az 53. percben megtört
a jég, amikor Szabó Ádám a
kint álló kapus felett a kapuba
ívelt. A folyamatos hazai reklamálást megunva a játékvezetõ
a 80. perctõl reálisan kezdett
vezetni, és ami minket is meglepett: a 92. percben be merte
fújni immár az 5. ilyen szabálytalanság után a büntetõt a vendégcsapat javára. A tizenegyest
Less Tamás értékesítte, így
gyõztesen hagytuk el Putnokot.

Tura VSK – Tiszafüredi VSE
4:0 (1:0)
Tura: Nagy G. – SenyviczkyLilik, Nagy Cs., Sukaj, Less T.,
Horváth (Polyák), Havasi, Szabó
(Aranyos), Kuti (Balog), Less K.
Gól: Szabó Á., Less T. (3)
A tabella alsó felén tanyázó
ellenfelünk szervezetten, de
rendkívül sok szabálytalansággal védekezve és sok reklamálással kezdte a mérkõzést. A
labda helyett a lábakat rugdalták, melynek kiállítás lett a vége, így a Tiszafüred a 40. percben emberhátrányba került
(igaz, már a 25. percben ki kellett volna állítani a 6. számú játékost, de a játékvezetõ akkor
még megkegyelmezett). A kiállítást megelõzõ szabálytalanság
büntetõt is eredményezett, melyet Less T. értékesített. A második félidõben már a kezdéskor, a 46. percben Less T. gyors
gólja növelte elõnyünket. A 49.
percben az ifjúsági csapatból
beépített és egyre inkább magára találó Szabó Ádám volt
eredményes, majd a 66. perc-

A rendészeti szakközépiskolák várják a rendõr
hivatáshoz kedvet, elhivatottságot érzõ fiatalokat

ben ismét Less T. talált a vendégek kapujába, ezzel állítva be
a végeredményt.

Összegzés:
15 mérkõzésbõl 10 gyõzelem,
5 vereség; 30 pont, 26 rúgott, 15
kapott gól.
Góllövõlista:
9 gól: Aranyos Márk (Mátra
csoport 2. helyezés); 5 gól: Less
Tamás; 3 gól: Less Krisztián; 2
gól: Szabó Ádám, Havasi Zsolt;
1 gól: Polyák Balázs, Kiss Attila,
Téglás Máté, Kuti László,
Horváth Mihály.
Pályára lépés: Nagy G.,
Horváth M., Aranyos M., Less
T. (15); Sukaj Zs., Lilik P., Szabó
Á., Kuti L. (14); Kiss A. (13);
Polyák B. (12); Havasi Zs. (11);
Senyviczky (10); Nagy Cs.,
Balog L., (9); Less K., Téglás M.
(8); Tóth G. (2); Kiss L.,
Miranda Felipe (1).
A felnõtt csapat megérdemelt
pihenõre vonult. Egyetlen programon vesznek részt a felkészülés kezdetéig: a szokásos december 28-i kókai teremtornán.
A felkészülés 2009. január 13-án
veszi kezdetét, melynek keretén belül idén is részt veszünk
– címvédõként – a 8 csapatos
Újbuda Mûfüves Tornán.
*
Az utánpótlás csapatok a téli
idõszakban, a felkészülési idõszak kezdetéig heti egy alkalommal tartanak tornatermi
edzéseket.
Az U13 és U11 korosztály
részt vesz a Tápiómenti Teremlabdarúgó Bajnokságban.
Az 1999-es korosztály részére
december 7-én Mikulás Kupát
rendezünk a kókai sportcsarnokban, amely után a Télapó is
meglátogatja az ifjú labdarúgó
palántákat.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium rendészeti szakközépiskolái (Körmend, Miskolc,
Adyliget, Szeged) a felnõttoktatás rendszerében érettségire épülõ, kétéves nappali tagozatos
képzést indítanak rendõr szakképesítés megszerzésére 2009. szeptemberében.
A magas követelményeket támasztó, korszerû ismereteket nyújtó iskolák a vonatkozó jogszabályokban rögzített juttatásokban részesítik a tanulókat. (Pl.: diákigazolvány, ösztöndíj, igény és lehetõség esetén szállás és étkezés, természetbeni ruházati ellátás, B kategóriás jogosítvány megszerzésére való felkészítés.) A rendõrség a képzés során szakmai gyakorlatra fogadja a tanulókat, majd
utánpótlási igényei szerinti számban a sikeres szakmai vizsgát tett fiataloknak hivatásos tiszthelyettesi állományban munkakört ajánl fel.
A rendészeti iskolába való jelentkezésével munkahelyet, élethivatást is választ, ezért a felvételi
eljárás során kimondottan szigorúak az erkölcsi tartásra, fizikai állóképességre és az egészségi
állapotára vonatkozó elõírások. A jelentkezés feltételei: magyar állampolgárság, 18. életévét betölti a
jelentkezés évében, de 33 évesnél nem idõsebb, cselekvõképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkezik, büntetlen elõéletû és életvitele kifogástalan, sikeres közép- vagy emeltszintû érettségivel rendelkezik vagy a képzés kezdetéig megszerzi, vállalja a hivatásos szolgálatra való alkalmasságának
megállapításához szükséges vizsgálaton való részvételt, elfogadja egyes alkotmányos jogainak a
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról törvény szerinti korlátozását,
hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez illetve családi és életkörülményeinek vizsgálásához,
Kellemes karácsonyi
vállalja a hivatásos szolgálatot, az azzal járó kötelezettségeket, és azt, hogy az ország bármely ren- ünnepeket és eredményekben
dõr szervénél teljesít szolgálatot, befizeti a jelentkezési adminisztrációs költségét 3.000,-Ft-ot).
gazdag új évet kívánunk
A jelentkezéssel, a szakképzéssel, a rendészeti iskolákkal kapcsolatos információk, illetve a
mindenkinek,
jelentkezési lap Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Fõigazgatóság honlapaki támogatta, segítette
járól ( www.rendeszeti-oktatas.hu) tölthetõ le. A kitöltött jelentkezési lapokat 2009. február 2-ig
a Tura VSK csapatait!
lehet személyesen vagy postai úton eljuttatni a kiválasztott rendészeti szakközépiskolába.
A Gödöllõi Rendõrkapitányságon a képzéssel, a rendõri pályával kapcsolatos kérdésekkel a
Tóthné Horák Mária
személyzeti fõelõadóhoz lehet fordulni a 28/514-655, 28/514-645 telefonszámokon.
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Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesülete

Három turai versenyzõ foglalta el a a dobogót
A Pest megyei (egyben országos) nyílt egyéni sakkversenysorozat harmadik felvonását egyértelmûen a „galgavidéki srácok” erõfölénye jellemezte a felsõ tagozatos, öszszevont korcsoportban.
A verseny érdekessége volt,
hogy az ötödik korcsoportban
két aranyérmet osztottak ki –
mindkettõt mi nyertük: Kuthi
Balázs és Virganc Roland holtversenyben végeztek az élen, s
egyforma lett a Buchholz-, a
Berger-Sonneborn- és a progresszív értékelésük is. Tízezer
versenybõl egyszer, ha elõfordul ez a jelenség. A díjakat átadó megyei sakkszövetség elnöke bölcs döntése alapján
Balázs és Roland is aranyérmet
kapott, akik egyetlen döntetlen
mellett valamennyi játszmájukat megnyerték. Az ezüstöt is
mi hoztuk el az egyre inkább
formába lendülõ Bényi Andrásunknak köszönhetõen. Pásztor
Zoli a bronzérmet gyûjtötte be,
az „i”-re a pontot Pásztor Ákos
negyedik helyezése tette fel.
Benedek Andrásnak azért
kell duplán gratulálnunk, mert
ebben az összevont korosztályban tudott elsõ lenni saját korcsoportjában, ahol egy 12 éves
kölyöknek kell olykor 16-18
éves srácokkal küzdenie a pontokért. Andriska nem ijedõs
gyerek, ráadásul jól sikerült a
formaidõzítése, okosan taktikázott a verseny finisében, s ez
meghozta az általunk is régen
várt aranyérmet számára.
A felnõtt megyei csapatbajnokságon az I. osztályban már
két fordulót játszottunk, de
nem sikerült akkora rajtot vennünk, mint tavaly. Az elsõ fordulóban Vác csapatát láttuk
vendégül, s a legutóbbi vereség
után örömünkre sikerült döntetleneznünk velük (5:5). A második fordulóban a szobi sakkcsapat otthonában ránk mért
7:3 arányú „zakónak” már
nem tudtunk annyira örülni,
hiszen tavaly 8:2 arányban
nyertünk ellenük. Persze most
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egy sokkal erõsebb csapat ellen
kellett leülnünk idegenben. A
város zeneiskolájában játszottuk a fordulót, ahol a zeneiskola
igazgatója, Bogányi Gergely (a
szobi sakkcsapat kilencedik
táblása, nem mellékesen Lisztdíjas zongoramûvész) meglepett minket egy rövid Bach fúgával, amit gyönyörû elõadásban hallhattunk. Cserébe aztán
a mi Kókai Péterünk, tavalyi
legjobb pontszerzõnk lepte meg
õt azzal, hogy egy már-már elvesztett partit mentett döntetlenre ötletes végjáték kezeléssel
(sõt, ha Péter nem hagyott
volna ki egy fontos gyalogtolást,
akár nyerhetett volna az igazgató úr ellen).
November 22-én Fóton, a
Mediterrán Pizzériában rende-

zett – pizzázással egybekötött –
ifjúsági versenyen is részt vettünk. Begyûjtöttünk néhány érmet, bár ebben leginkább hévízgyörki „kollegáink” jeleskedtek az alsó tagozatos korosztályban – amúgy õk is sportegyesületünk növendékei. Horák
Vanda a lányoknál, Kapitz Dominik a fiúknál nyert aranyat a
7-8 évesek korcsoportjában.
Ugyanitt Torda Dávid nyerte az
ezüstöt; a turai Zséli Bencének
csupán fél pont kellett volna a
dobogós helyezéshez, és Burda
Barna is díjas helyre futott be.
A 9-10 évesek csoportjában ötödik lett a turai Steyer Ferenc,
Téglás Matyi pedig hatodik.
Mindketten elég stabilan játszottak, de gyakori még az „elnézések” okozta figuravesztés,

amit nem könnyû korrigálni. A
felsõ tagozatosoknál Bényi András megnyerte az abszolút kategóriát is, Kánai Ádám a 3. korosztály ezüstérmese lett; Benedek András ezúttal negyedik
helyezést szállított.
*
Megszületett sportegyesületünk honlapja, s megtekinthetõ
a www.gvse.freeweb.hu webhelyen. A képgaléria menüben
láthatják gyermekeinket versenyzés közben (is), a sajtófigyelõ menüben olvashatják írásainkat a sakkozás jótékony hatásával kapcsolatban, és eredeti
formájában találkozhatnak néhány eddig megjelent írásunkkal.
Tóth Máté József
edzõ

Turai Takarékszövetkezet:

Karácsonyi ajándék az óvodáknak

Köles Mihályné, a Turai Takarékszövetkezet Turai Kirendeltségének vezetõje átadja a
támogatást Gólya Istvánnénak és Szilágyi Józsefnénak, a két turai óvoda vezetõinek.
A Turai Takarékszövetkezet
karácsony elõtt – ahogy az elmúlt évben is – idén is támogatja a mûködési területén
lévõ óvodákat, hogy ily módon
járuljon hozzá a környékbeli
kisgyermekek karácsonyának
szebbé tételéhez.

Köszönjük kedves ügyfeleinknek, hogy 2008-ban minket
választottak, és nálunk intézték
pénzügyeiket, így Önök is közremûködtek a gyerekek megajándékozásában.

A Turai Takarékszövetkezet
munkatársai békés, boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új évet kívánnak
minden
kedves
olvasónak.
(x)

Hirdessen
2009-ben is
a Turai
Hírlapban!
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Lapzárta
Rendõrségi hírek

Csendes november
Novemberben
szokatlanul
kevés bûncselekmény történt
városunkban (persze így is épp
annyival több a kelleténél, mint
amit az aszódi rendõrõrs szolgálati naplója megörökített). A
balesetek száma „elérte a kívánt szintet”, ugyanis egyetlenegyrõl sem érkezett bejelentés.
Egy Kossuth Lajos úti ház
kertjébõl egy gáznyomás-csök-

kentõt, a Rákóczi út egyik épülõ házából pedig egy gázkazánt szereltek le és vittek el.
Feltörték a vadászházat, ahonnan csöves kukoricát és tûzifát
tulajdonítottak el. Betörõk jártak egy Gábor Áron úti családi
házban, ahol 450 ezer Ft értékben aranyékszert és készpénzt
zsákmányoltak.
H. Sz.

Hirdetési díjaink december 10-tõl:
1/1 oldal:
1/4 oldal:
1/8 oldal:

34.500,- Ft
8.625,- Ft
4.800,- Ft

1/2 oldal: 17.250,- Ft
1/6 oldal:
6.000,- Ft
apróhirdetés: 60 Ft/szó

Hirdetésfelvétel a Városi Könyvtárban
és Éliás Zoltánnál (06-30-4078-786)

Karácsonyi hangulat
„Angyal zenéje, gyertyafénykincses kezem hogy lett szegény?
Nem adhattam ma semmi
mást…”
(Áprily Lajos)
Vízszintes: 1. Az idézet befejezõ sora, zárt betû: S 12. ... a
foltját (illik hozzá) 13. Becézett
nagymama 14. Budapesti Értéktõzsde 15. Fizetés 18. Kiskorú nevelõje 19. Kevert ropi! 21.
Kisméretû hajó 23. Igavonó 24.
Sugár jele 25. Mindenki, németül 27. Pohárba tölt 29. Gramm
30. Téli sporteszköz 32. Elõd 33.
Nõi név 35. Hibáztat 38. Este
közepe! 40. Prímszám 41. Liter
42. Kenyérsütõ 44. Száguldj!,
angolul (ZOOM) 47. Dehogy!
48. Kedves földönkívüli 50.
Dohányzásra használt eszköz
52. ..., alkoss, gyarapíts: s a haza
fényre derül! (Kölcsey) 54. Szõrtelenítõ márka 56. Nem úgy! 58.
Forró, angolul 59. Házasulandókat összead 61. Férfinév 63.
Osztódott petesejtek.
Függõleges: 1. Szén 2. Gyönyörû 3. Opelfajta 4. Kiejtett
betû 5. Néma Jákob! 6. Régi 7.
Méter 8. Engedni kezd! 9. Tengerparti tavak 10. Határozatlan
névelõ 11. Pest megyei település 14. Egytálétel 16. Díszes 17.

rejtvény

12.

Turai Hírlap

–ra párja 20. Repülõgép típus
22. Magasodik 26. Tüzel 28. Néma tanú! 31. Igevégzõdés 34. A
gyengébbik nem 36. Operálni
kezd! 37. Lépésed 38. Illat 39.
Állóvíz 43. Szobából 45. Vissza:
téli csapadék 46. Magyar Hirdetõ röv. 49. Rak 51. 3,14 53. Késõbb 55. Szántó eszköz 57. Igen,
angolul 60. Személyes névmás
62. Sír 53. Félre! 65. Római 100
66. Kifele!
-fné*
A megfejtést a lap aljáról
kivágott rejtvényszelvénnyel
ellátott, nyílt levelezõlapon
küldhetik be a Városi Könyvtár címére (Bartók tér 3.) 2008.
január 6-ig. A megfejtõk között a Galga Coop 3.000 Ft értékû vásárlási utalványát és a
Libra Könyvesbolt 2.000 Ft-os
könyvutalványát sorsoljuk ki.
*
Elõzõ számunk megfejtése:
„...mit felöltök, ha a valót
eltakarni akarom.”
A 3.000 Ft-os vásárlási utalványt Szekeres Petra (Liszt F.
u. 12.), a 2.000 Ft értékû
könyvutalványt pedig Katonáné Kiss Éva (Madách u. 3.)
nyerte.

Gratulálunk!
Nyereményüket
postán küldjük el.

már az IWIW-en is!

Hirdessen
a Turai Hírlapban
és az Aszódi Tükörben!

Hirdetésfelvétel
a Városi Könyvtárban
Turai Hírlap
kö zél eti hav il ap
Felelõs szerkesztõ: Hídi Szilveszter Munkatársak: Balázs Gusztáv, Éliás Zoltán,
Szénási József, Takács Pál, Tóth-Máté József, Tóthné Horák Mária
E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu, rhplusz@gmail.com
Nytsz: B/BHF/567/P/91
Levélcím: Városi Könyvtár – 2194 Tura, Bartók tér 3.
Készült 3..000 példányban a Városi Könyvkiadó Kft. nyomdaüzemében, Gödöllõn
Lapterjesztés: Szilágyiné Erika Tel.: 06-20-381-2150
Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza.

