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Tisztelettel jelentem!
Kedves Lakótársam!
2014 Albertirsa életében „az óvodától
az óvodáig” tartott. Lehet azzal vádolni,
hogy írásom első mondata túlságosan
hangzatos, és még pontatlan is. Ám ne
feledjük, hogy lakótársaink zöme teljesen
természetesnek, s így már – már szóra
sem érdemesnek tartja azt a tényt, hogy
az önkormányzatunk által biztosított
szolgáltatásokat zökkenőmentesen, nagy
biztonsággal működtetjük. Érdeklődésüket leginkább a napi működés fölötti
szféra, a felhalmozás, tehát a beruházások, beszerzések eredményei váltják
ki. Így van ez más településeken is. Nos,
ezért engedtem meg magamnak az ominózus kezdőmondatot. Ennek tartalma
ugyanis két olyan beruházásunkra utal,
amely sokakat érint, s gyermekeink révén, egyúttal a jövőt szolgálja. Arról van
szó, hogy a kibővített Luther utcai óvoda
épületet 2014. Vízkeresztjén (január 6.)
avattuk fel. Ugyanez az esemény a Dózsa
György úti épület felújítását követően november tizedikén zajlott le. Az esztendő
egészében persze sok minden más is történt városunkban az óvoda fejlesztéseken
kívül, és túl. Úgy gondolom, önmagában
is értékes dolog, hogy összesen mintegy
kettőszázhetvenöt-millió forintot fordítottunk fejlesztésre.
Beruházásaink közül (az említett kettőn túl) kiemelkedő a közlekedési feltéte-

leinket javítók aránya. A legnagyobb ilyen
jellegű feladatvégzés a Gróf Széchenyi utca – vasúti átjáró és Mikebudai út közötti
szakaszának, huszonhárom-millió forint
értékű aszfaltozása volt. A Tavasz utca teljes, és a Sport utca ötvenkettő méternyi
szakaszára, nyolc-millió forintért szintén
új aszfalt szőnyeget terítettünk. A COOP
– parkoló és a Vinnyica utca között, a piac
előtt elhaladó útra elhelyezett koptatóréteg a városközpont talán legnagyobb szégyenfoltját tüntette el.
A MÁV állomás melletti ún. P+R parkoló az utóbbi két esztendőben igencsak
szűkösnek bizonyult. Ezért huszonnégy
személygépkocsi befogadását biztosító leállósávot alakítottunk itt ki. A beruházás
tizenkettőmillió-ötszázhuszonkettőezer
forintba került. Két buszmegállót építettünk összesen egymillió-négyszázezer
forintért, annak érdekében, hogy a város
északi (az M4. sz. út felé eső) területein
is elindulhasson az iskolabusz. Ez a cél az
ősz folyamán megvalósult.
Új gyalogjárdák létesültek a Határ,
a Pesti és a Liszt Ferenc utca mentén,
összesen nyolcszáz folyóméteren. A felsoroltak teljes bekerülési költsége négymillió-hatszázezer forint. Mindezt jól
kiegészítette az ún. lakossági járdaépítési akció. Ennek segítségével (az önkormányzat és egyes ingatlan tulajdonosok
összefogásával)
háromszáznegyvenöt
folyóméter járda készült el. Emellett, a
Pesti út – Szentmártoni és Pozsonyi út

közötti szakaszán hozzáláttunk ahhoz a
harminckilenc-millió forint összértékű
járdaépítéshez, amely egy új Gerje-hidat
is magába foglal. A munka egésze május
végéig elkészül.
Az Irsai Evangélikus Temető Gróf Széchenyi utcai főbejárata elé parkolót, a
következő nagykapuig pedig járdát építettünk. Ezek költsége kettőmillió-nyolcszázezer forint volt. Az Alberti Evangélikus
Temető előtt 2013-ban kialakított parkolót
másfél-millió forintért kibővítettük.
2014 áttörést hozott önkormányzatunk
életében a megújuló energiaforrások kihasználása területén. A történet azzal
kezdődött, hogy európai uniós pályázaton harminchat –millió forint támogatást
nyertünk három intézményi épület napelemekkel történő felszerelésére. A három épület a következő: művelődési ház,
sportközpont és önkormányzati hivatal.
Az utóbbi esetében alapos (nyolc-millió
forintos) tető felújításra volt szükség a
napelemek felszerelése előtt. A beruházás
eredményeként, 2015-től az érintett épületek éves elektromos energia szükségletének mintegy nyolcvanhat százaléka
ebből a forrásból nyer kielégítést.
Több (főként kisgyermekes) lakótársunk régi igénye volt az Erzsébet téri
játszótér körbekerítése, amit kettő-millió
forintért elvégeztettünk.
Közterületeink állapotának javítása,
biztonságuk megóvása (esetenként megteremtése) érdekében bizony rengeteg
teendőnk akad. Örömmel jelenthetem,
hogy ezek sorában (az Alberti Evangélikus
Gyülekezettel közös pályázat eredményeként) sikerült felújítanunk Alberti község
I. világháborús emlékművét, amely az
ún. Szoborparkban található. Hozzájárultunk továbbá a katolikus egyházközség
vállalásához, amelynek révén városunk
legrégibb, Nepomuki Szent Jánost ábrázoló szobra, teljes rekonstrukcióját és áthelyezését követően az Erzsébet tér egyik
legszebb ékkövévé válhatott. Egészen más
jellegű munka révén, de szintén közterületeink esztétikumát szolgálja húsz darab
új hulladékgyűjtő edény kihelyezése utcainkra, tereinkre.
A Pesti úton és a posta épületénél felállított egy-egy buszváró kényelmi szempontoknak felel meg, de arculatformáló
jelentőséggel is bír.
Folytatás a következő oldalon >>
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Apróságnak tűnik, ám az ott lakók és
közlekedők pontosan tudják, mennyire
régen és joggal várt kérésük teljesült a
meglehetősen szűk Vasvári utcában lévő
kilenc darab villanyoszlop áthelyezésével.
Nagyszerű eredménynek tartom, hogy
az ősz folyamán a sportközpontban elkészült a labdarúgó centerpálya megvilágítása. Mint a gyakorlat bizonyítja, fényereje esti mérkőzések megrendezéséhez is
elegendő.

Kedves Lakótársam!
Beruházásaink fenti felsorolása korántsem teljes. Az itt szereplőkön kívül számos, pénzbeli értékét tekintve viszonylag
kicsi, ám a város zökkenőmentes „működése” érdekében mégis lényeges feladatot
sikerült megoldanunk.
Intézményeink, szolgáltatásaink működtetésén, valamint új tárgyi értékek
létrehozásán kívül rendkívül fontosnak
ítélem a helyi civil szférával (egyesületek,

alapítványok) meglévő kapcsolataink folyamatos erősítését. Ennek egyik legfőbb
eszköze az ilyen szervezetek működésének és konkrét terveik megvalósításának
anyagi támogatása. Az e célból funkcionáló pályázati rendszerünk keretében 2014ben közel tizenhárom-millió forintot fizettünk ki részükre.
Az itt megemlített feladataink teljesítéséhez (működtetés és felhalmozás együtt)
összesen mintegy 1710 millió forint állt
rendelkezésünkre.
Szociális ellátórendszerünk ebben az
esztendőben is jól működött. Klasszikus
munkaformáin kívül, olyan plusz szolgáltatásokat nyújtott, mint a tizennyolc év
alattiak első nyelvvizsga díjának átvállalása, a felsőfokú tanulmányokat folytatók
ún. „Bursa Hungarica” ösztöndíj keretében történő támogatása, diákjaink balatonszárszói nyaralási költségei felének
kifizetése, a HPV védőoltások kedvezményes rendszerének működtetése vagy a
hetvenedik életévüket betöltött lakótársa-

ink karácsonyi ajándék utalványa.
2014 rendhagyó év volt a magyarországi települések számára, mivel az ősz folyamán önkormányzati választásokra került
sor. A megválasztott képviselők és polgármesterek felelőssége ezúttal különösen nagy, ugyanis mandátumuk most öt
esztendőre szól. Új képviselő-testületünk
időben, lendületesen munkához látott.
Lakótársaink bizalmát mindannyiunk nevében, ezúttal is megköszönöm, csakúgy,
mint az előző ciklusban a testületben dolgozó képviselők és valamennyi munkatársam 2014. évi munkavégzését.
A közeljövőre vonatkozó kilátásainkat
jelentősen behatárolja, hogy az Ország�gyűlés által 2015-re elfogadott költségvetési törvény tovább szűkíti az önkormányzatok mozgásterét. Mégis optimista
vagyok: bízom benne, hogy 2014-hez hasonlóan, Albertirsa ezúttal is előbbre juthat. Sokunkon múlik, hogy így lesz-e.
Fazekas László
polgármester

Üléseztek a képviselők
December 18-án megtartotta utolsó
2014-es ülését az albertirsai képviselő-testület. A szokásoknak megfelelően
először Fazekas László számolt be a két
ülés között eltelt időszak történéseiről,
majd egyhangúan elfogadták az előterjesztett napirendet, és elkezdődött az
egyes pontok tárgyalása.
Elsőként a 2014-es költségvetés módosítását tárgyalták. Erre azért volt
szükség, mert be kellett vezetni az előre
nem tervezett bevételeket, pályázati forrásokat a költségvetésbe, illetve a tervezetthez képest csökkenő egyes központi
forrásokat is alakítani kellett.
A testület egyhangúan fogadta el a
módosítást, és áttértek a második napirendi pontra, ami a tiszteletdíjak összegének meghatározása volt. Szintén egyhangúan fogadták el az előterjesztést,
melynek értelmében a tiszteletdíjak
változatlanok maradnak.
A folytatásban módosították a vagyonrendeletet, majd a Babaköszöntő Ajándék bevezetése került sorra. Öt ajánlat
érkezett be ebben a témában az önkor-

mányzathoz, így azokról egyeztettek a
képviselők. Alapvető kérdés volt, hogy
utalványt, vagy valamilyen egységcsomagot kapjanak majd az újszülöttek
családjai.
Lehoczky Pálné elmondta, hogy szerinte a csomag hasznos dolgokat tartalmaz, olyanokat, amik fontosak a szülőknek, és neki szimpatikus ez a megoldás.
A Remény gyógyszertár által javasolt
csomag Major Judit alpolgármesternek
is szimpatikus volt.
Zátrok Márton azt vetette fel, hogy mi
lenne, ha nem döntenék el előre, hogy
ki mit kap, hanem a szülők behoznák
a számlát, hogy mit vásároltak, akinek
babaruhára van szüksége az a babaruhától, aki autós gyerekülést venne,
az pedig arról, és a bemutatott számla
alapján kapnák meg az ajándékcsomagra szánt egységnyi pénzösszeget. Így
szerinte mindenki arra költhetné, amire akarja.
A többség nem értett egyet ezzel a
felvetéssel, mert bár szimpatikus volt,
hogy szabadon lehessen elkölteni az

összeget, de rendkívül bonyolult lenne
a lebonyolítás, a folyamatos ellenőrzés.
Végül egyhangú szavazással döntöttek
arról, hogy ajándékcsomagot fognak
kapni az újszülöttek.
Ötödik napirendi pontként a Ciklus
Program következett, melynek tárgyalásakor Major Judit jegyezte meg, hogy
nagyon jónak tartja a programot, amit
aztán valamennyi jelen lévő képviselő
szavazatával, egyhangúan fogadtak el.
A folytatásban módosították a közbeszerzési szabályzatot, majd a Napsugár
Óvoda, azon belül is az óvoda vezetőjének kérelme következett. Ő ebben
jelezte, hogy mesterpedagógus képesítést szerzett, aminek következtében kéri, hogy heti egy szabadnapot (péntek)
biztosítsanak neki, valamint, hogy több
szakmai munkát tudjon végezni, mentesüljön a heti 8 órás csoportfoglalkozások alól.
A vita során egyértelművé vált, hogy a
szóban forgó képesítés esetén a heti egy
szabadnap biztosítását törvény írja elő,
Folytatás a következő oldalon >>
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így az mindenképpen jár az óvodavezetőnek. Ennek ellenére erről is döntést
kell hozni a testületnek, még akkor is,
ha törvényileg kötelező biztosítaniuk
ezt. Majd a törvényileg nem kötelező,
csak adható, csoportfoglalkozások alóli
felmentést vitatták meg. Végül az a változat, hogy a szabadnap mellett a csoportfoglalkozások alóli mentességet is
biztosítják 2 igen és 5 nem szavazattal,
4 tartózkodás mellett nem kapott többséget, így végül egyhangú szavazással
csak a törvény által garantált szabadnapot fogadta el a testület.
A következő két téma a hulladékszállításhoz kapcsolódott. Mivel lejár
év végével az ÖKOVÍZ szerződése, így
mindenképpen új szerződést kell kötni.
Ez már korábbi üléseken is téma volt.
Akkor a két lehetséges irányból választottak, vagyis hogy közbeszerzést írnak
ki, vagy tulajdonrészt szereznek egy
szolgáltatóban és akkor garantáltan
biztosított a zökkenőmentes folytatás. A
korábbi döntés értelmében az üzletrész
vásárlás mellett döntöttek. Akkor még
úgy álltak a tárgyalások, hogy Ceglédtől
vásárolnak jelképes üzletrészt az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft-ben, azonban közben
módosult a helyzet. Egyrészről Cegléd
nem igazán szerette volna csökkenteni
részesedését a cégben, másrészt pedig
kiderült, hogy van olyan település, amelyik eladná ÖKOVÍZ üzletrészét.
Taksony még korábban szerzett részesedést a cégben, mikor a vízszolgáltatás bővítése volt napirenden. Hogy az
ÖKOVÍZ maradhasson vízszolgáltató, el
kellett érnie egy bizonyos méretet, így
akkor több település is becsatlakozott,
ám határidőre nem sikerült a szükséges
méretig eljutni, így ez a projekt meghiúsult. Ezért Taksony már nem tart
igényt a százezer forintos tulajdonrészére, amit így most Albertirsa megvásárolhat. A testület pedig jóváhagyta a
vásárlást, így a jövőben is az ÖKOVÍZ
végzi majd a hulladékszállítást.
A döntés után következett a következő lépés, hulladékszállítási szerződés
megkötése az ÖKOVÍZ Kft-vel. Természetesen ez is egyhangúan lett elfogadva, így januártól is zökkenőmentesen
folytatódik a hulladékszállítás.

Tizedik napirendi pontként elfogadták
a testület 2015-ös munkatervét, majd
a Flame-Sec Kft. kérelmét tárgyalták
meg. A strandot üzemeltető cég szerződését felmondják, mivel nem fizettek
mindent, amit kellett volna nekik. Későbbiekben pedig majd megvizsgálják,
hogy új pályázatot írnak ki, vagy saját
üzemeltetésben működtetik a jövőben.
Ez utóbbira kalkuláció készül majd.
Szőke Szabolcs elmondta, sajnálja,
hogy így alakult a kapcsolat az üzemeltetővel, illetve, hogy kicsit hiányolta a
tájékoztatást.
Kovács Lászlóné elmondta, szeretne
garanciát kapni arra, hogy utólag a DAKÖV nem jelentkezik majd víz és csatorna díjjal a létesítmény kapcsán.
A felvetésére adott válaszból kiderült,
hogy a DAKÖV-vel történt egyeztetés,
szóban azt a tájékoztatást adták, hogy
semmiféle tartozás nincs, de ezt írásban
is kérni fogják.
Végül egyhangúan szavazták meg a
szerződés felmondását.
A folytatásban tárgyalták a TS-Gastro
kérelmét, civil szervezetek elszámolását, majd két ingatlan ügyet. Alapvetően a TS Gastro kérelme is ingatlanhoz,
egészen pontosan a főzőkonyhához
kapcsolódott, ahol idén a géppark felújítása mellett nyílászárócsere is zajlott. Kérelmükben a felújítás folytatását
kérik, hogy a város készíttessen költségvetést többek között a mellékhelyiségek
felújítására, a nyílászárócsere befejezésére, a tetőszerkezet javítására, a külső
homlokzati szigetelésére, rendbetételére, valamint az iskolaudvart is érintő
aszfaltozási, járdaépítési munkálatokra
(ez utóbbit korábban az iskola igazgatója is jelezte már a TS-Gastro nyíltnapján
– szerk.), illetve a fűtés korszerűsítésére. A testület egy tartózkodás mellett
úgy határozott, hogy műszaki költségvetést készíttet a kérelemben szereplő
felújítási munkanemekre a 2015-ös
költségvetéshez. A további ingatlan
ügyekben elsőként Piroska Krisztián
ingatlanvásárlási szándékát tárgyalták,
aki korábban már jelentkezett ilyen kérelemmel, akkor az érintett területet
fel is értékelték, azonban akkor elállt a
szándékától. Most viszont megkereste
az önkormányzatot, hogy mégis megvásárolná az ingatlant, amennyiben le-

hetőséget adnak részletfizetésre. Végül
úgy fogadták el 7 igennel 4 tartózkodás
mellett, hogy csak akkor kerül a vevő
tulajdonába az ingatlan, amikor már a
teljes összeget kifizette. Ezután pedig
a Bajcsy-Zsilinszky utcában található
kúria kapcsán a tulajdonos értékesítési szándéka következett a sorban. Az
épület tulajdonosa ugyanis értékesíteni
szeretné a kúriát és elsőként a városnak
ajánlotta fel, tudomásul véve, hogy ha
az önkormányzat vásárolja meg az ingatlant, a vásárlás előtt értékbecslésre
lesz szüksége a városnak. Az előterjesztés megismerése után az az egyhangú
döntés született, hogy januárban megnézik az ingatlant, illetve átgondolják,
hogy mire lehetne hasznosítani, és ezt
követően döntenek a hogyan továbbról.
Végül az Egyebek következtek, ahol
elsőként Major Judit kapott szót. Ő egyrészt a Viola közben jelzett egy nagy
kátyút, aminek kőzúzalékkal történő
helyrehozását kérte, amennyiben az
időjárás azt lehetővé teszi. Emellett a
könyvtár téli zárvatartását említette
meg. Szerinte jó lenne, ha nem lenne
zárva egész téli szünetben, hanem valamikor nyitva tudna lenni, mert a fiatalokat ismerve sokan a kötelező olvasmányokat a téli szünetre hagyják, de így
nem tudnak hozzájutni a könyvekhez.
Fazekas László elmondta, hogy egyeztetni fog a könyvtár vezetőjével a felvetés kapcsán, a Városüzemeltetési Iroda
vezetője pedig ígéretet tett, hogy másnap kimennek a Viola közbe és megnézik, mit lehet tenni a kátyú kapcsán.
Lehoczky Pálné is útproblémákat
jelzett, nagyon nagyok a gödrök a Béke közben és az Alkotmány közben is.
Továbbá jelezte, hogy több panasz is érkezett a Szent István úti hulladékgyűjtő
sziget kapcsán, ahol egyes ittas emberek már a dolgukat is ott végzik el fényes nappal is. Javasolta sziget esetleges
áthelyezését.
Gergelyn Norbert irodavezető elmondta, hogy az utak javítását a 2015ös évre kell majd tervezni, ezeket is
felírják a listájukra. A szelektív szigetek áthelyezése kapcsán tárgyalnak az
ÖKOVÍZ-zel. Több helyszín kapcsán
is felmerült az áthelyezés, vizsgálják a
Folytatás a következő oldalon >>
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Folytatás az előző oldalról

kérdést és január közepére várható a
megoldás.
Zátrok Márton azt javasolta, hogy a
Pesti út új gyalogos járdáján a kisgyerekek részére, ha velők sétáló szülő
mellett haladnak, legyen megengedve a
kerékpározás.
Fazekas László elmondta, hogy a járda még nem készült el, még hiányzik
róla az aszfalt. Javasolta, hogy előbb
várják meg, amíg teljesen elkészül.
Erdélyi István arról érdeklődött, hogy
a FA-CO dűlő javítása mikor lesz készen.

Gergely Norbert elmondta, hogy kimennek és megnézik, mi a helyzet.
Szőke Károly javasolta, hogy a nagy
forgalmat lebonyolító Somogyi Béla
utcán létesítsenek kijelölt gyalogátkelő
helyet.
Fazekas László elmondta, hogy a jövő
évi költségvetéshez várják a javaslatokat, így például ezt is szívesen fogadják
a 2015-ös év tervezéséhez.
Szőke Szabolcs egyrészt említette,
hogy egy megbeszélésen elhangzott,
kerékpárútra akkor lehet pályázni majd,
ha az gazdaságfejlesztéshez kapcsolódik. Így szerinte az Aquarius Agua-hoz

való kijutás biztosítása megfelelő indok
lehet majd, amennyiben lesz ilyen pályázat. Emellett jelezte, hogy az arra
lakók szerint a Koltói Anna utcáról a
Hősök útjára való kihajtás elég veszélyes. Javasolta annak megvizsgálását,
hogy van e lehetőség arra, hogy esetleg
a park mögött lehessen kihajtani a Hősök útjára.
Fazekas László szintén a jövő évi költségvetést említi, illetve, hogy várjak az
ilyen és ehhez hasonló javaslatokat a
jövő évre, a felvetést pedig jónak tartja.
Ezzel pedig véget is ért a testület
utolsó 2014-es ülése.

A Pest Megyei Kormányhivatal hírei
Sok-sok doboznyi
szeretet
A korábbi évekhez hasonlóan a Pest
Megyei Kormányhivatal idén is meghirdette „Egy doboznyi szeretet” akcióját.
Az elmúlt év végén valamennyi járásban
és a Törzshivatalban is gyűltek az ajándékokkal teli cipősdobozok, hogy aztán
az utolsó napokban mind gazdára is találjanak.
Mi mindent rejthet egy cipősdoboz?
Ceruza, festék, könyv, játék, ruha, csokoládé – csak a méret szabhatott határt
annak a rengeteg ajándéknak, amelyek
Pest megyei gyermekotthonok, speciális
intézmények karácsonyfái alá kerültek
a Pest Megyei Kormányhivatal jóvoltából. Több helyen az adománygyűjtéshez
a munkatársak mellett általános iskolák
is csatlakoztak, így még több rászoruló
gyermek bonthatott csomagot a karácsonyfa alatt.

Önkéntesek is segítik
a mentéseket
Sikeres minősítést kapott Pest megye
mind a 18 járásának önkéntes mentőcsoportja, köztük a ceglédi járásé is, a
nemzeti minősítő gyakorlatokon.
Az önkéntesség az EU egyik alapelve,
hozzájárul a demokrácia fejlődéséhez,
mindemellett az önkéntes tevékenysé-

gek fejlesztik a szociális készségeket,
segítik a társadalmi szolidaritást, sokoldalú tapasztalatot nyújtanak. Ennek
a gondolatnak a jegyében nyújtották át
a Pest megyében működő járási mentőcsoportoknak a nemzeti minősítésüket
igazoló okleveleket.
A Járási Önkéntes Mentőcsoportok
megalakulásának a célja, a lakosság
bevonása a katasztrófa elhárításba. Országszerte, köztük Pest megyében is járási mentőcsoportok alakultak a tavalyi
év során azért, hogy tovább növeljék a
beavatkozás hatékonyságát.
A járási mentőcsoportok, olyan önkéntesekből álló csoportok, akik vállalják, hogy a területükön bekövetkezett
káresemények, katasztrófák esetén,
önkéntesen segítséget nyújtanak a kárfelszámolásban, a beavatkozásban. Létrejöhetnek mentőcsoportok egy adott
szakfeladatra koncentrálva is, melyek
területi rendeltetésű polgári védelmi
szervezetként működnek. A munka
eredményeképpen mind a 18 járásban
megalakultak a mentőcsoportok, akik
gyakorlatban bizonyíthatták katasztrófa-elhárításban való alkalmasságukat.

2015-re házhoz jönnek
az állami szolgáltatások
Tarnai Richárd kormánymegbízott
egy rádió interjúban beszélt az átalaku-

lásról és a jövő évi tervekről.
A kormányhivatali rendszer célja az
ügyfelek életének egyszerűbbé tétele.
A kormánymegbízott kiemelte, fontos
célkitűzés a jövőre, hogy az ügyintézők
elektronikai eszközökkel felszerelve
járják a kistelepüléseket. „Egyre kisebb
egységekben gondolkodunk, a jövő év
végére az állam a legkisebb településre is el fog érni. A 2015-ös év a házhoz
menetel éve lesz, minden szolgáltatást
koncentráltan a helyszínre fogunk vinni.”
Elmondta azt is, hogy a kormányhivatalok szerepe az új szervezeti struktúrában tovább erősödött. Megyei szinten közvetlenül tudják végrehajtani a
kormányzati döntést. „Koncentráltabb
lett a végrehajtás, valamint nagyobb a
felelősség. Átláthatóbbá vált a rendszer.
Egyértelmű felelősség, egyértelmű felhatalmazás – erről szól az átalakítás.”
A kormányhivatalok megnövekedett
terhei közül pedig a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője az önkormányzati
képviselők képzésének megszervezését
emelte ki. A félnapos kötelező továbbképzés során a résztvevők információkat kapnak az önkormányzati és az
állami élet működéséből. „A jogszabályváltozások, az ügyfelek magas szintű
kiszolgálásának igénye egyértelművé
tette, hogy nem lehetnek felkészületlen
képviselők.
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Téli vezetéstechnikai tanácsok
A decemberi időjárás nem volt kifejezetten téliesnek nevezhető, hiszen
havazás, ónos eső nélkül telt el az év
utolsó hónapja és a komoly fagyok sem
voltak jellemzőek, ennek ellenére ha
Albertirsa határain kívül is, de tőlünk
nem túl messze több komoly baleset is
történt. Éppen ezért nem árt felhívni a
figyelmet a téli időszak veszélyeire, és
összegyűjteni néhány jótanácsot azoknak, akik autóba ülnek januárban és
februárban.

Hogyan vezessünk
a téli utakon?
A havas, de még inkább a jeges út
igencsak próbára teszi az autósok türelmét, tudását, idegrendszerét. Köztudott, hogy útjainkon leginkább kiszolgált autómatuzsálemek futnak, amíg
bírják még magukat. Persze egyre gyakrabban találkozunk már modern, jól felszerelt csodamasinákkal is.
Nem mindig a gépkocsi márkája,
minősége határozza meg, hogy célba
érünk-e. Főként a téli utakon. Ez leginkább a vezetők tapasztalatától függ, valamint attól, betartjuk-e a közlekedési
szabályokat.
A legfontosabb szabály: közlekedjünk okosan, megfontoltan! Legyünk
türelmesek és figyelmesek! Tiszteltjük
autóstársainkat, legyünk előzékenyek,
fokozottan tartsuk be az elsőbbségadás szabályait! Télen pedig még inkább
csökkentsük a sebességet!

Hogyan készítsük fel
autónkat a téli utakra?
Nagyon fontos lenne, hogy mindenki rendelkezzen téli gumikkal. Nem
eggyel, nem kettővel, hanem öttel (a
pótkerék is)! Sajnos nálunk még igen
kevesen teszik meg ezt a biztonsági beruházást. És a hólánc is hiányzik. (Ezt
is két kerékre kell felszerelni!) Pedig a
havas, téli utakon, főleg ha lejtős utakon is utazunk, ez elengedhetetlen.
De nagy segítséget nyújthat a hólánc a
mellékutcákból való kijutáshoz is.

Fékezés…
A tapasztalat azt mutatja, hogy havas,
jeges úton a fékezéssel még nagyobb galibát okozhatunk. Tehát fékezni csúszós
úton veszélyes. Főleg a hátsó meghajtású autókkal. A kapaszkodók előtt azt
a sebességet kell megválasztani, amivel
autónk fel tud jutni a dombra. A lejtőn
sebességet váltani nem szabad, mert
irányíthatatlanná válhat az autó. De a
sík terepen is ügyelni kell a sebességváltásra, az előzésre, a kormánykerék
hirtelen elmozdítására, mert könnyen
megpördülhet a gépkocsi.

Mit tegyünk, ha megcsúszott
az autó?
Semmiképp ne essünk pánikba, ilyenkor kell leginkább észnél lenni. Első teendő: vegyük le lábunkat a gázpedálról.
A kormányt fordítsuk a csúszás irányába, hogy megtaláljuk az egyensúlyt. Ne
fékezzünk, mert akkor tovább pörgünk.
És még egyszer hangsúlyozzuk: lassan,
nyugodtan vezessünk.

Téli vezetéstechnika
A megfelelő öltözet és helyes testtartás a kényelmes, nyugodt vezetés
előfeltételei. Az utazás időtartamának növekedésével ajánlatos egyre
gyakrabban pihenni. Az útviszonyok
a szintkülönbség növekedésével gyorsan változnak, vegyük figyelembe ezt
a tényezőt is.
Az útviszonyoknak megfelelő sebesség és a nagy követési távolság a legfontosabb. A vezetésmód az abroncsok
néhány négyzetcentiméteres felfekvési felületétől függ. Havas vagy jeges
úton csak megfelelő vezetési technikával tudjuk a meghajtóerőt az útra
vinni.
A síkos utakon való fékezés mindig
teljes összpontosítást követel a vezetőtől. Ha a kocsiban nincs blokkolásgátló (ABS), a kerekek gyorsan leblokkolnak, a jármű kormányozhatatlanná
válik és kicsúszik. Ilyenkor csak az segít, ha a lábunkat levesszük a fékről,
egyenesbe hozzuk az autót és csak

akkor fékezünk, mikor az autó újra a
kívánt irányba állt.
Éjszaka, sűrű hóesésben fárasztó
és kimerítő a vezetés. Ilyenkor csak a
sebesség csökkentése segít. Fontos a
világítás! A fényszórókat, valamint a
többi lámpát gyakran tisztítsuk. Különösen teli csomagtartóval állítsuk be
úgy a fényszórókat, hogy ne vakítsák a
szembejövőket.
Ha behavazott sávokat keresztezünk
vagy váltunk, tartsuk biztosan a kormányt és enyhén lépjünk a gázra.

Blokkolásgátló rendszer
Gyakorlott vezetők tudják, hogy különösen behavazott, jeges úttesten a
kemény fékezés, s ezáltal a kerekek
leblokkolása milyen következményekkel járhat. A gumi szélének oldaltartása
csökken, az autót nem lehet kormányozni, adott esetben ki is farolhat. A
fékút általában hosszabb lesz, mint az
optimális fékezésnél. A blokkolásgátló
rendszer feladata, hogy az erős fékezéskor a fékfolyadék nyomását automatikusan úgy ossza el, hogy a kerekek ne
blokkolhassanak le. Az autó kormányozható marad, az abroncs és az úttest
közötti erőátviteli képességet pedig optimálisan fékezésre fordítjuk.
Síkos úton a blokkolásgátló rendszer gyakrabban bekapcsol, mivel már
viszonylag kisebb fékezésnél is elérjük az abroncsok tapadási határát. Az
ABS-rendszer működését, a fékszabályozást a fékpedál pulzáló mozgásaként
érzékelhetjük. Ezen felül kattogó hang
(a fékszabályozásé) jelzi, hogy legalább egy kerék elérte az abroncs és az
úttest közötti tapadási határt. Ha nem
vagyunk benne biztosak, hogy a csillogó felületű út csak nedves vagy jeges is,
elég lágyan megnyomnunk a fékpedált,
hogy megkapjuk a választ. Ha arra kényszerülünk, hogy a járművet erőteljesen
lefékezzük, síkos úton ne hagyjuk abba
a fékerő növelését, amikor a szabályzási
folyamat megindul. A jármű lehető legnagyobb lefékezését csak akkor érjük el,
mikor már minden kerék fékereje szabályozott.
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Télapó és a gyermekek
„Télapó itt van….”- szólt a dal már egykét héttel december 6-a előtt. A gyermekek nagy izgalommal, készülődéssel és
örömmel várták ezt a napot.
Az igazi visszaszámlálás december beköszöntével kezdődött meg. Ekkor már
minden kis óvodás és bölcsődés gyermek
türelmetlenül várta a nagy napot.
Végre elérkezett december 5-e, hiszen
az Intézményekben (óvodában, bölcsődében), ekkor látogatott el a Télapó, két
Krampuszával. A gyermekek szívében és
szemében öröm és várakozás volt. Egyszer csak kinyílt az ajtó és megérkezett
a Télapó. A kicsik előadták kis verseiket,
énekeiket, mellyel készültek erre a napra, és izgalommal várták, hogy mindenki
megérdemli-e az ajándékot vagy netán

virgácsot kap. Természetesen
mindenki ajándékot kapott,
édességgel teli csomagot. Gyermekeink köszönetüket egy-egy
rajzzal vagy mosollyal fejezték
ki. A rövid műsor és ajándékozás után a Télapó elindult, hogy
a többi kisgyermeknek is örömöt szerezhessen.
A következő pár képpel, mely
a Napsugár Óvoda Luther utcai épületében, a Tündérkert
Óvodában készült, szeretnék
köszönetet mondani a Polgári
Kör Albertirsáért Egyesületnek,
hogy lehetővé tette a Télapó és
segítői ellátogathassanak hozzánk. Köszönjük a Télapónak

és két Krampusznak, hogy ellátogatott
a Lurkó Bölcsődébe, Napsugár Óvodába,
Tündérkert Óvodába, Mazsola Óvodába és
a Nyitnikék Óvodába, nagy örömet szerezve ezzel gyermekeinknek. Köszönöm
a gyermekek és a felsorolt Intézmények
dolgozói nevében!
Áldott, békés ünnepeket és sikerekben
gazdag újesztendőt kívánok az Albertirsai
Híradó olvasóinak!
Továbbá köszönetet mondok a Tündérkert Óvoda Tavirózsa csoportos gyermekei és dolgozói nevében Szennai Gyulának, amiért felajánlásával örömöt szerzett
a gyermekeknek!
Szemőkné Pápics Anett

Szemtanúk jelentkezését várja a rendőrség!
A ceglédi rendőrök azok jelentkezését várják, akik a 4. számú főúton, Cegléd és Ceglédbercel között történt halálos
közlekedési balesettel kapcsolatban érdemi információval
rendelkeznek.
A Ceglédi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya eljárást folytat segítségnyújtás elmulasztása bűntett elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
A 4-es számú főút 65. kilométerszelvényénél 2014. december 29-én délelőtt történt közlekedési baleset, melynek követ-

keztében két személy olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. Egy gyermeket mentőhelikopterrel
szállítottak kórházba.
A Ceglédi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki látta a balesetet, annak részleteiről információval tud szolgálni, hívja a Ceglédi Rendőrkapitányságot a 06-53-310-066-os telefonszámon,
illetve tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555111 „Telefontanú” zöld számán (h.-cs.: 8-16, p.: 8-13), vagy a
107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
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Szilveszter után a tűzijátékokról
Az év végén mindig aktuális téma a tűzijáték, hogyan lehet beszerezni, használni.
Erről szólnak a hírek, de mindig csak
néhány mondatban, így a többség csak
felszínesen ismeri a szabályozást. Ennek
tudható be, hogy például a nyári kerti
buliban tűzijátékozó szomszéd kapcsán
szinte rögtön arra gondolunk, mennyire
szabálytalan. Most jól meg lehetne büntetni – jegyezzük meg magunkban, pedig
egyáltalán nem biztos, hogy igazunk van.
Éppen ezért igyekeztünk körüljárni a
szabályozást, hogy tiszta vizet öntsünk a
pohárba.
A törvényi szabályozás a pirotechnikai
termékeket 4 fő osztályba kategorizálja
a termék kockázati szintje, valamint felhasználási módja (nettó hatóanyag-tartalom, biztonsági távolság, zajszint) alapján:
1. pirotechnikai osztály: nagyon alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel jár, melyet – beleértve az emberi
tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejét is – behatárolt területen való használatra szántak (pl. tortagyertya, recsegő,
lepke, durranó-borsó);
2. pirotechnikai osztály: alacsony
kockázattal és zajszinttel jár, valamint a
szabadban lévő behatárolt területen való
használatra szántak (pl. római gyertya,
röppentyű, tűzforgó, vezetőpálcás rakéta,
szikraszökőkút, vulkán);
3. pirotechnikai osztály: közepes kockázattal jár, a szabadban lévő nagy nyílt
területen való használatra szántak és a zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre
(pl. magas hatóanyag-tartalmú rakéták);
4. pirotechnikai osztály: nagy kockázattal jár, kizárólag pirotechnikus által
használható és kezelhető, valamint a zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre.
Mindezt átgondolva egyértelmű, hogy a
„csak szilveszterkor szabad tűzijátékozni”
mondat nem igaz valamennyi kategóriára. Egy látványos születésnapi torta az év
bármely napján aktuális lehet, és egyben
szabályos is.
Amiről tehát általában szilveszterkor
hallunk, az nem az átfogó szabályozás,
hanem a 3. pirotechnikai osztályra vonatkozó rész:

3. osztályú pirotechnikai terméket
nagykorú személy december 28-a és 31-e
között szabadon vásárolhat és 3 kg nettó hatóanyag-tartalmat meg nem haladó
mennyiséget magánál tarthat. Ezen termékeket a használati- és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december
31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig lehet felhasználni.
A korlátozás tehát nem érinti az első
két osztályt, vagyis az alacsony kockázatú
termékeket, ezekre ugyanis külön szabály
vonatkozik:
Az 1.és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek felhasználása:
a) közintézményben,
középületben,
sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett természeti területen és „C” tűzveszélyességi osztályba
tartozó helyen, illetve rendezvény
helyszínéül szolgáló nyilvános helyen pirotechnikus jelenlétében és
irányításával használható fel;
b) 
tömegközlekedési eszközön nem
használható fel és csak zárt csomagolásban szállítható;
c) magánszemély által közúti és gyalogos közlekedésre (például út, járda,
híd stb.), kikapcsolódásra, szórakozásra, sporttevékenységre, szabadidő
eltöltésére szolgáló területen nem
használható fel – kivéve december
28-án 18 óra és a következő naptári
év január 1-jén 6 óra közötti időtartam.
Vagyis ezeket a termékeket egész évben
használhatjuk például a saját kertünkben,
itt a szilveszteri időszak csak a közterületi felhasználás tiltását oldja fel. Az ebbe a
két kategóriába tartozó eszközöket tehát
visszaváltani sem kell, otthon nyugodtan
tartható. Persze érdemes odafigyelni a
szakszerű tárolásra, melyre a következő
szabályozás vonatkozik:
Pirotechnikai termékek tárolása magánszemély által:
a) 
a pirotechnikai termék más tűzveszélyes anyaggal egy helyiségben
nem tárolható;
b) 
el nem zárt pirotechnikai termék
nem hagyható felügyelet nélkül;

c) lakásban a pirotechnikai terméket a
birtoklásra nem jogosult személyektől elzártan kell tartani;
d) tetőtérben, alagsorban vagy pincében
pirotechnikai termék nem tárolható;
e) a pirotechnikai terméket védeni kell
a károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől és az akaratlan gyújtástól;
f) 
elnedvesedett és utána kiszáradt,
vagy sérült burkolatú pirotechnikai
terméket, valamint ha azon szagképződés, esetleg melegedés észlelhető,
akkor a terméktől a többi pirotechnikai terméket térben azonnal el kell
különíteni;
g) a pirotechnikai termék eredeti szerelési formája nem bontható meg, a
pirotechnikai termék nem szerelhető szét;
h) a közvetlen, kézi gyújtással szerelt
termék csak a gyújtóhelyet borító
védősapkával mozgatható és az akaratlan gyújtástól védve szállítható;
i) egy lakóegységen belül összesen csak
akkora mennyiségű pirotechnikai
termék tárolható, amennyit egy magánszemély birtokolhat.
A szilveszteri tűzijátékos szabály a 4.
osztályra sem vonatkozik, ezeket a nagy
kockázattal járó termékeket szilveszterkor is csak szakemberek használhatják, és
ezek kiskereskedelmi forgalomban nem is
árulhatók.
Ezekkel a szabályokkal pedig nem árt
tisztában lenni azoknak, akik szeretik a
tűzijátékot, mert a pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértéseket a
szabálysértési törvény következőképpen
szankcionálja:
•
Engedély nélküli pirotechnikai tevékenység 150 ezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
• Aki a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására,
szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó előírásokat megszegi, 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
• Azt a pirotechnikai terméket, amelyre
a fentiekben meghatározott szabálysértést elkövették, el kell kobozni.
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Tessedik iskola hírei
Izgalmasan végződött az alsósok számára a novemberi hónap, hiszen egy héten keresztül nyílt órákon csodálhatták
meg a szülők, hogy mi mindent tudnak
már a gyerekek. Örömmel tapasztaltuk,
hogy nagyon sok szülő jelent meg ezen
alkalomból az iskolában. Az első osztályosokat az óvónők is érdeklődve figyelték.
Ebben a hónapban a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület Komárom-Esztergom megyei Csoportja és a
Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület
által a XIV. Tatai Vadlúd Sokadalom alkalmából meghirdetett „Herman Ottó a
madarak hasznosságáról” című képregényíró pályázaton Illési Fanni 3.b osztályos tanuló 1. helyezést ért el. Felkészítő
tanára Illési Dávid. Ezúton is szeretnénk
gratulálni a szép eredményhez.
November 12-én Cegléden megtartott
VIII. Tóth-Cifra Mihály Matematika Emlékversenyen 1. helyezést ért el Németh
Tamás 8. b osztályos tanuló, 3. helyezést
ért el Szikszai Márk 8. a osztályos tanuló.
Felkészítő tanáruk Ádám Ildikó.

A november 20-án, Dánszentmiklóson
megrendezett Ady-napok keretében labdarugó kupafordulót szerveztek. Az iskola
csapata 2. helyezést ért el, edzőjük Nagy
László.
Szintén novemberben érkezett a hír,
hogy óriási fölénnyel nyerte meg a 4. a
osztály a Rókalandozó játék nyári fordulóját. Ez azért nagy öröm számukra,
mert az előző tanévben az országban az
első helyezést érték el az osztályok között,
ami 300.000 forint osztálykirándulás támogatást jelentett. Valamint iskolájuknak
elhozták a 3. helyezést, így sportszereket
kaptak szintén 300.000 forint értékben. A

nyári játék nyereménye egy osztályreggeli
a Fornettitől.
December 10-én rendezték meg az
iskolai szépkiejtési versenyt, melynek
győztesei Duka Alexandra 5. c osztályos
tanuló, felkészítő tanára Petró Mónika, és
Török Kendál 6. c osztályos tanuló, felkészítő tanára Abo Kandilné Albert Ágnes.
Ők képviselik iskolánkat a Kazinczy szépkiejtési versenyen.
December 5-én izgalmasabbnál izgalmasabb programok
vártak a gyerekekre.
A Művelődési Házban
egy rajzfilmet nézhettek meg, ezt követően
a 2. osztályosok Mikulás műsort mutattak
be, melyet Csontos
Krisztina tanítónő állított össze. Az előadást december 6-án Albertirsa nagyközönsége is megtekinthette
a Mirelite parkban. A nap legizgalmasabb
pillanata a mikulás csomagok bontogatása volt.
Az advent időszakát kézműves foglalkozással kezdtük a felső tagozaton. November 28-án délután családias hangulatban
készültek a szebbnél szebb karácsonyfadíszek, amit nagy örömmel vittek haza a
gyerekek. Angyalkák, rénszarvasok, mikulásvirágok keltek életre a diákok kezei
között.
December 12-én délután ismét összejöttünk, hogy még hangulatosabb legyen

majd a karácsony. Ezen a foglalkozáson
mécsestartókat készítettünk színes kartonból és pauszpapírból, amit karácsonyi
motívumokkal díszítettek a diákok. Az
ünnepi hangulatot fokozta a halk karácsonyi zeneszó.
Alsó tagozatos diákjaink az adventi készülődésbe december 16-án kóstolhattak
bele. A 3. és 4. osztályosok meseszép csillagokat hajtogattak, az 1. és 2. osztályosok pedig angyalkát készíthettek és díszítettek a tanító nénik segítségével fokozva
az ünnepi készülődés hangulatát.
A legutolsó napon a Márton apó karácsonya című színvonalas műsort néztünk
meg a 6. b osztályosok szereplésével a
Művelődési Házban, amelyet Petró Mónika tanított be. Köszönet érte, hiszen igazi
ünnepi hangulatot varázsolt mindenki
szívébe.
Győzelem úti alsó tagozatos tanítók
A Karácsony a szeretet ünnepe, mely
sok embert adakozásra késztet. A Tessedik iskolát, illetve alapítványát többen támogatták az ünnepek előtt. Külön öröm
számunkra, ha az iskola volt tanulóinak
jut eszébe az egykori alma mater. Az egyik
volt diákunk az angol terem felújítását
tette lehetővé, egy másik pedig 14 laptoppal és 3 komplett számítógéppel frissítette iskolánk informatikai parkját diákjaink
és tanáraink nagy örömére. Dr Makkos
Gyulától az alapítvány kapott támogatást.
A BA-KO kft felajánlásából a 2014-es év
Folytatás a következő oldalon >>
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utolsó meglepetéseként iskolánk minden
tanulója gyümölcscsomagot kapott. Ezúton is köszönjük a mosolyt, amit a diákjaink arcára varázsoltak.
Sajnos van olyan volt diákunk is, aki a
felmerült problémára a személyes megkeresés helyett a világhálón keres megoldást. Elmondhattam volna neki a következőket:
A Győzelem u. 2. sz. alatt lévő tornaterem a Tessedik iskola tornaterme, melynek jelenlegi fenntartója és üzemeltetője

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A tornateremet és a hozzá tartozó
helyiségeket tanítási napokon minden
reggel 5-7-ig 2 fő takarítja. Reggel 8-tól,
illetve két alkalommal ¼ 8-tól (mivel már
0. órában is tartunk testnevelésórákat) 14
óráig, illetve a délutáni iskolai sportfoglalkozásokkal együtt 4 - ½ 5-ig közel 400
tanuló sportol a tornateremben. Ezután
veszik igénybe bérlőink a tornatermet este 9-10 óráig. Ebből látható, hogy tornetermünk 100%-os kihasználtsággal üzemel, s estére bizony már poros a parketta.
A délutáni újra takarítás a tornaterem ½

5-től ½ 7-ig való bezárását, a terembérleti
lehetőségek lecsökkenését jelentené.
Az öltözők az idei tanévben ünneplik
30. születésnapjukat, s az eltelt idő alatt
csak használat történt, felújítás nem. Így
jól emlékeznek régi diákjaink, hogy ők
is ezeket a köveket koptatták. A közeljövőben kisebb karbantartási feladatokat
tudunk elvégezni, de a többmillió forintos felújítás jelentené az igazi megoldást.
Ennek érdekében megtörtént az első tárgyalás.
Ádám Ildikó
igazgató

15 éves lett az ABKTCs
1999.12.27-én pár lelkes, természetszerető fiatal létrehozott egy természetvédelmi
csoportot, amely Albertirsa Barátainak Köre (civil
szervezet) berkein belül
kezdte meg működését,
így lett nevünk Albertirsa
Barátainak Köre Természetvédelmi
Csoportja.
Csoportunk a fent említett Baráti Körön belül
működik, és elsősorban
a helyi természetvédelmet
szem előtt tartó és érintő kérdésekkel foglalkozik. Főbb célkitűzéseink, hogy „hidat verjünk” a
természetvédelmi szervezetek és a lakosság között, és biztosítsuk az összeköttetést, „önkéntes katonákat” toborozzunk
a környezetünkön esett ártalmak helyreállítására, valamint figyelemmel kísérjük,
és ha kell, védjük a
még megmaradt természeti értékeinket.
A természetvédelmi
szemlélet terjesztésével, nevelő, felvilágosító munkával formáljuk az emberek,
elsősorban a fiatalok
szemléletét.
Írtam már cikket,
amikor 5 évesek lettünk, írtam már ös�szegzést a 10 éves
munkánkról is, és
mindkettő elég hos�-

szúra sikerült már akkor is.
15 év munkájáról már az
egész Albertirsai Híradót
meg tudnánk tölteni, de
most azért rövidebbre
fogom az áttekintést.
December 28-án ünnepeltük meg az évfordulónkat, akkor közel 500
fotóval tekintettük át
az időszak történéseit,
és ez még a vágott verzió volt.
Akik még esetleg nem
ismernék tevékenységünket, azoknak szeretnék adni
egy rövidebb áttekintést munkánkról, magunkról, hátha kedvet kapva
csatlakoznak hozzánk. Aktívabb tagjaink
száma kb. 40 fő körül van, akik „megszállottként”, időt, pénzt, fáradságot nem
ismerve dolgoznak szabadidejükben,

önként, és ezért fizetésben, díjazásban,
térítésben semmilyen címen nem részesülnek. Csoportunk címermadara a gyurgyalag, melynek albertirsai kolóniája az
egyik legnagyobb Közép-Európában.
Főbb munkáink:
Minden évben 1-2 alkalommal összeszedjük a településünk környékén található szemetet, cserjeirtást, kaszálást, élőhely kezelést, madáretetést, és gyűrűzést
tartunk a Dolinában. Védett területeinken
tájékoztató, ismeretterjesztő táblákat
helyezünk ki, hogy lakótársaink és az
idelátogatók is jobban megismerhessék
településünk természeti látnivalóit, értékeit. Évente sok sérült, védett madarat
juttatunk el a madárkórházba, vagy az állatkert madármentő állomására.
Városunk kedvelt kirándulóhelyén, a
Dolinában egy esőházat építettünk, ahol
akár 40-50 fő is főzőcskézhet, szórakozhat, kirándulhat egyszerre. A közelében
létrehoztunk egy emlékhelyet is elhunyt
csoporttársaink emlékére. Könyvtárunk
udvarára létesítettünk egy madárbarát
mintakertet, melyben bárki hasznos tanácsokat kaphat a madárvédelemmel
kapcsolatban. Oktatási intézményeink
(óvodáink, iskoláink) udvarára madáretetőket állítottunk, hogy a fiatalabb generáció minél előbb megismerhesse, megszerethesse tollas kedvenceinket. Odúk,
fészkelő helyek kihelyezésével segítjük
védett madaraink (szalakóta, búbos banka, gólya, cinegék, baglyok …) szaporodását. Különböző kiadványokat (naptárakat,
Folytatás a következő oldalon >>
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képeslapokat, hűtő mágneseket, ismeretterjesztő füzeteket) készítünk, amelyeken
megörökítjük természeti kincseink szépségét.
Legnagyobb, legsikeresebb rendezvényünk az évről-évre megrendezésre
kerülő Dolina Teljesítménytúra, melynek résztvevőinek száma az egyik évben

megközelítette az 1800 főt. Öt táv (10,
20, 30, 40, 56 km) közül választhatnak a
résztvevők. Azóta már több hasonló túra
is született példánkra, amikre az ország
minden szegletéből érkeznek hozzánk
bakancsos turisták, kirándulók, hogy
környékünk szépségeiben, látnivalóiban

gyönyörködjenek. Lusta Vasárnap néven
minden ősszel kerékpárral tekerjük körbe városunkat, és emlékezünk meg azokról, akik már nem lehetnek közöttünk.
Többször tartottunk madarak és fák napi
megemlékezést, és gyerekeknek szünidei
barangolás néven nyári természetismereti tábort. Nemcsak a hozzánk látogató
turisták, hanem mi magunk is szeretjük
járni a természetet, többször szerveztünk magunknak emlékezetes
kirándulásokat hazánkban, és
külföldön is. Pályázatokból, önkormányzati támogatásokból fedezzük a működésünkhöz szükséges kiadásokat, és szerezzük
be tárgyi eszközeinket. Ilyenek
pld. láncfűrészek, fűkaszák, távcsövek, létrák, sörsátrak, adóvevő
készülékek, íjak, könyvek…
Több oklevelet is kaptunk munkánk elismeréseként, 2008-ban
pedig megkaptuk a Pest Megye
Környezetvédelméért Díjat is.
Hathatósabb, gördülékenyebb
munkánkhoz szükségünk lenne
még jó néhány hasonló gondolkodású
egyénre, akik munkájukkal, kapcsolataikkal, ötleteikkel segítségünkre lennének
környezetvédelmi munkánkban. Leendő
csoporttársaink a honlapunkon található
elérhetőségek egyikén és a facebook oldalunkon jelentkezhetnek.

Sikerekben és Madárdalban
Gazdag Új Évet Kívánunk!!!
Albertirsa Barátainak Köre
Természetvédelmi Csoport nevében
Pásztor János Attila

195 TONNA TARTÓS ÉLELMISZERT GYŰJTÖTT A MAGYAR
ÉLELMISZERBANK EGYESÜLET
40 százalékkal több adomány gyűlt össze, mint tavaly
Budapest, 2014. november 30. – Eredményesen zárult a Magyar Élelmiszerbank Egyesület országszerte közel 140
városban, 257 helyszínen zajló hétvégi
tartósélelmiszer gyűjtése. A kétnapos
akció során összesen mintegy 195 tonna
tartós élelmiszert gyűjtött 3500 önkéntes,
ez a szám pedig 55 tonnával meghaladja a
2013-as értéket. Az akció fontosságát hazai hírességek is felismerték, így Jakupcsek Gabriella, Nagy Ervin, Péterfy Bori,
Somogyi Zoltán, Szalóki Ági és Szekeres
Nóra is hozzájárult a CIB Bank főtámogatásával megvalósult kezdeményezés sikeréhez. Az adományokból az Élelmiszerbank közel 30 000 csomagot állít össze,
amelyeket karitatív szervezetek közremű-

ködésével még karácsony előtt eljuttat a
rászoruló családoknak.
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület
2014-es karácsonyi élelmiszer gyűjtése
során november 28-án és 29-én a 257 budapesti és vidéki élelmiszer áruházban a
vásárlók összesen 195 tonna tartós élelmiszert ajánlottak fel a rászorulók számára, amely 55 tonnával meghaladja a tavalyi értéket. A Tesco, az Auchan, a METRO
és a Penny Market áruházakban a szervezet körülbelül 3500 önkéntese, köztük az
akció fő támogatójának, a CIB Banknak
mintegy 400 munkatársa segítette az adományok összegyűjtését. Idén közel 30 000
ezer csomagot állítanak össze az Élelmiszerbank munkatársai az élelmiszerüzle-

tekben átadott adományokból.
A jótékonysági gyűjtés jelentőségét hazai hírességek is felismerték: idén Jakupcsek Gabriella, Péterfy Bori, Somogyi Zoltán, Szalóki Ági és Szekeres Nóra mellett
Nagy Ervin is csatlakozott a kezdeményezéshez. Hazai sztárjaink az olyan alapvető
élelmiszerek mellett, mint a tészta, a rizs
vagy a cukor, édességgel is kedveskedtek
a rászoruló családoknak. A lakosság adományait – amelynek nagy része tészta,
rizs, liszt, cukor és konzervféle, továbbá
az ünnepek közeledtével szaloncukor
és édesség – helyi karitatív szervezetek
közreműködésével a gyűjtések helyének
Folytatás a következő oldalon >>
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közelében élő családokhoz juttatja el az
Élelmiszerbank.
„Nagyon
örülünk,
hogy az idei évben még
többen támogatták a rászorulókat adományaikkal és hozzájárultak
ahhoz, hogy az akció
ilyen szép eredménnyel
záruljon. Ezúton is szeretnénk megköszönni
minden vásárlónak, aki
segített adományával,
illetve támogatónknak,
önkénteseinknek
és
partnereinknek, továbbá a médiának, akik lehetővé tették a gyűjtés
megszervezését, népszerűsítését.” – értékelte
a gyűjtés eredményeit
Cseh Balázs, az Élelmiszerbank Egyesület
elnöke.
További információ és a gyűjtés áruházlistája elérhető az alábbi oldalon:
http://www.elelmiszerbank.hu/hu/projektjeink/karacsonyi_adomanygyujtes.
html
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület
Az Élelmiszerbank 2005 óta, működésének 9 éve alatt, folyamatosan növeli az
évente megmentett élelmiszerfeleslegek
mennyiségét. Az Egyesület gyártóktól,
kereskedelmi hálózatoktól gyűjti be a

felajánlott élelmiszerfelesleget, melyek
között vannak közeli lejáratú termékek,
csomagolási hibás termékek, de akár
szezonálisan már nem eladható, kiváló
minőségű élelmiszerek is. Az Élelmiszer-

bank közel 300 000 nélkülözőt lát el 220
partnerszervezetén keresztül. 2005-ös
megalakulása óta 33 000 tonna élelmiszert osztott ki közel 13 milliárd forint
értékben.
Bővebb információ:
Sczígel Andrea
külső kapcsolatok igazgató
Magyar Élelmiszerbank Egyesület
1172 Budapest, Lokátor u. 3.
mobil +36 30 619 9940
tel/fax +36 1 261 3991
sczigel.andrea@elelmiszerbank.hu

Egy sajtóközlemény
margójára
Egy korábbi lapszámban beszámoltam az Albertirsai Kistérségi Szociális
Segítőház Élelmiszerbankkal való kapcsolatáról, most azonban ahogy azt a
mellékelt sajtóközlemény is mutatja
aktuális egy újabb kiegészítése. Városunkban évek óta sikeresen működik
a „Tegyél hozzá még egyet!” karácsony
előtti élelmiszergyűjtő akció, amiben
a boltokban elhelyezünk egy, ezzel a
mottóval és intézményünk logójával
ellátott, dobozt és abba behelyezhetik
lakótársaink, amit vásároltak és a kevésbé szerencséseknek szánják. Nagy
fájdalmunk volt, hogy központi utasítás szerint, a TESCO áruházban erre
nem volt lehetőség egészen 2013-ig,
amikor is a Magyar Élelmiszerbank
megállapodást kötött a multival és két
napra lehetőséget kaptak az Élelmiszerbank partnerei, hogy tartós élelmiszert gyűjtsenek. A kedves olvasók
bizonyára emlékeznek rá, hogy ahogy
most novemberben, úgy egy évvel előtte is találkoztak kollégáinkkal, mint az
Élelmiszerbank albertirsai partnerszervezetének tagjaival. Idén kis csapatunk
ismét részt vett ebben az akcióban és
örömmel jelenthetjük, hogy több, mint
500 kiló élelmiszert tudtunk a rászorulók számára összegyűjteni, amit karácsony előtt még ki is jutattunk ezzel is
emelvén az ünnep fényét egy kicsit.
Kovács Zoltán családgondozó

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Sírni csak a győztesnek szabad!
Ha kicsit megkésve is, de tiszta szívemből gratulálok a győztes testületi képviselőknek valamint a sikeres listát állító
pártoknak, szervezeteknek. A választást
követően, többször készültem cikkem
megírására, de őszintén megviselt a veresség, lekötött a munkám, vártam a
fejleményeket, rendezni kellett gondolataimat! Nagyon köszönöm a rám szavazó
134 fő szavazatát, bizalmát! Problémát
jelentett számomra, ha írok, senkit ne
sértsek meg. Megtudjam Önöket tisztelt
városlakókat győzni, hogy én valóban
tiszta szívből tenni akartam, tenni aka-

rok teljesen önzetlenül a városunkért!
Azt hittem a tetteim, (csak az elmúlt 15
év) feljogosít az indulásra és győztes lehetek. Azt hittem városunk lakói – legalább is nagy része – tisztában van vele:
„A legkisebb 7 év alatti gyerekek 42,4%
százaléka él szegénységben.” Szerintem
mi sem lógunk ki az országos átlagból!
Hittem benne, hogy „szeretjük a lángost,
de utáljuk a lángossütőt” gondolat már
enyhült illetve változott. Azt hittem a választók nagy többsége eljutott addig: „Egy
olyan országban, mint amilyen Magyarország, ott van az igazi probléma, hogy

se jobboldala, se baloldala nincsen.” Az
emberek nem tudják megkülönböztetni
ilyen szempontból a pártokat egymástól,
hiszen a politikusok sem ragaszkodnak a
saját elveikhez. Az Isten ezt az országot
a politikusokkal verte meg. Az a rosszabb
eset, hogy Budapest közelsége miatt –
tisztelet a kivételnek – nálunk meggyőződéses politikus talán nincs is, álpolitikus,
köpönyegforgató viszont bőven van. Igaz
ez nem helyi szokás, de azért 24 év távlatából már vannak szigetecskék. Hittem
Folytatás a következő oldalon >>
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eltöltött időt növeli a protokolláris rendezvények – nem írom, nem mondom,
csak gondolataim szárnyalnak – az evőeszköz emelgetése közben a kisnyugdíjasokra, éhező gyerekekre gondolás. Már a
szavazás előtti időkben eljutottam addig:
„Te jó Isten! 370 ezret költöttem a kampányomra, plakát nélkül egyszerű szórólappal és nem házaltam könyörögve,
mennyibe került az összes induló kampánya, honnan volt ennyi pénz, mennyi
éhes embert lehetett volna megetetni?!”

ni nagyon jó, és ha valaki jó volt, az legyen
büszke önmagára. Végül is önmagának és
nem közvéleménynek kell megfelelnie. A
közvélemény ugyanis a fejlődésben általában lemarad. De mindig vannak olyanok,
akik bontanak és áttörnek. Azt gondolom,
hogy jónak lenni az egyszerű emberek
körében azért mégis domináns tulajdonság.” idézet folytatva: „Amikor az ember
jó akar lenni, akkor ebben benne van a
nevelése, a társadalom, a környezet hatása és a saját lelkiismerete.”

benne, hogy sokan tisztában vannak vele,
hogy a fejlett demokráciában „a tapasztalatok szerint a tőketulajdonosok a világban szinte mindenütt kötelezőnek érzik,
hogy részük legyen a szegények támogatásában, ezért programokat, alapítványokat
hoznak létre, vagyis társadalmi felelősséget vállalnak. Gondoltam és írtam a programomban, hogy mit szeretnék, elsősorban „Önzetlenül, térítésmentesen tenni
városunkért a sok
„Tisztelt Albertirsai Polgárok!
szabad felhasználáAz
új testület karácsonyi ajándéka önmagának
sú pénzt (iparűzéÖRÖMMEL HIRDETJÜK, a friss Testület azonnal munkába lendült, elsőként tiszteletdíjukat tekintve.
si – kommunális
Az alábbiakban bemutatjuk a terveiket:
– gépjármű adók)
ésszerű nagy dolA KÉPVISELŐI TISZTELETDÍJAK ALAKULÁSA
gokra (mely fejlő2014.10.12-i önk.-i vá- Választást követően megalakult új
dést, később pénzt,
lasztást megelőzően
testület határozata alapján
munkahelyet hoz)
Albertirsa Monor Cegléd Albertirsa
Monor
Cegléd
felhasználni, nem
Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó
(javaslat)
(elfogadott)
(elfogadott)
elaprózni, felélni!
Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó
Azt hittem felfogják, hogy 2011. Képviselői tiszteletdíj (alapdíj)
85000 86600 85030
102600
83600
85030
– 2013. között (3 Képviselői tiszteletdíj alapdíjon felül
19100
22320
év alatt) közel 1,1 egy bizottsági tagság esetén
37620 38264
37620
38264
milliárd forint szaKépviselői tiszteletdíj alapdíjon felül
bad felhasználású
38300
45360
két vagy bizottsági tagság esetén
pénzből, ha leves�55000
szük a kötelező Bizottsági elnök tiszteletdíja alapdíjon felül
75240 76527
91200
75240
76527
visszapótlást, cca. Bizottsági elnök tiszteletdíja alapdíjon felül
76500
800 millióért mit egy vagy több bizottsági tagság esetén
kaptak?! Azt hittem Bizottság nem képviselő tagjának
19100 37620 38264
22320
37620
38264
helyben lehet ös�- tiszteletdíja (külső bizottsági tagok)
szefogás (sok ötletet és sok mindenhez oda tettem már ma- Választás előtt pénteken egy jóindulatú
Azt hittem, a korosztályomnak eszébe
gam) eljutottunk addig és folytatjuk, hogy nemes szívű ember, társaságban meg- jut és talán a gyerekeik is ismerik azt a
részben a pénz csinálja politikát és nem a kérdezte Fazekas urat talán ebben a for- slágert „az ész a fontos nem haj”, gonpolitika a pénzt! Azt hittem, álmodtam, mában „Mi lesz, ha Balogh Árpi bejut a doltam egy teljesen független ember,
hogy bejutok és meggyőzőm társaimat, testületbe?”, a válasz (bocsánat, ha nem aki 1987.-től vállalkozó, diplomás, tárhogy ha én lemondok minden juttatásról, pontosan idézem) – „A testületi ülések sadalmilag érzékeny külsősként ingyen
fél pénzért – jó pénzért döntenek, szavaz- valószínűleg 1 órával tovább tartanak.” részt vehet bizottságban? Talán kérték is
nak, eszükbe jut, hogy igazságtalan sok Azt hiszem minden szempontból őszinte a személyemet, bocsánat javasolták?! Ki
ember nehéz fizikai munkával szerzett válasz volt, ott úgy éreztem a választást döntött, miért nem kellettem, remélem a
havi béréért „szenátornak” lenni! Mert mi lezártam magamban! És döntött a nép, döntéshozó megválaszolja, kérdésemet?!
is a valósság? Havonta van egy testületi, a az eredményt tudjuk, számomra kudarc Remélem arra is választ kapunk, hogy
több bizottsági tagság miatt (sok minden- volt, én a célért tudok lelkesedni, áldoz- emelkedett-e (politikusaink) döntéshozóki mindenhez ért) több ülés, ez mennyi ni, én mindig nyerni akarok, de becsüle- ink száma, bére, talán közzé teszik a listát
is havonta 15-20 óra? Feltételezzük, be- tesen! Több emberre felnézek korunkban is és leírják szakirányú végzettségüket,
csületesen ennyi idő kell a felkészüléshez is, igaz azok zöme nem politikus, nagyra bruttó bérüket (esetleg egyéb jutatásu(ha nem az ülés előtt kerül kiosztásra az tisztelem Demján Sándor urat (én is úgy kat)? Engem érdekel, és igényük esetén
anyag) illetve a kapcsolattartáshoz (ahol indultam, mint ő egy bőrönddel csak ő segítek is! Fejlődéshez szükséges egy jó
van?!). Nos, mennyi is az havonta 30-40 sokkal – sokkal messzebbre jutott), de szakbizottság, egy erős testület vagy egy
óra? Ha rosszak a számaim, bocsánatot említhetném Kürti Sándor urat is, akivel erős Önkormányzat, remélem a háromból
kérek, de gondolom, a tényeket meg- együtt is dolgozhattam rövid ideig. Idéz- legalább kettő megfelelő? Bízom, benne
tudjuk?! (A számokat felkerekítve, volt ve Demján Sándor urat egy vele készített
Folytatás a következő oldalon >>
képviselőktől kaptam meg.) Bocsánat az cikkben az alábbi választ adta „ Jónak len-
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megragadjuk talán az utolsó esélyünket
a fejlődésre, a szociálpolitikánk rászorultság elvűbb lesz?! Remélem, követjük a jó
példát és nálunk is megvalósul a „legátláthatóbb” önkormányzat, ahol minden
szerződés nyilvános? Ha már módosítani
kell az SZMSZ-t a kettő alpolgármester
miatt, (még szerencse, hogy a TEAM-ból
nem három jelölt jutott be, mert lehet,
hogy három alpolgármesterre lett volna
szükség?) létre lehetne hozni az „átláthatósági rendeletet” is?! Sajnálom, hogy ismeretlen szerző dobta be postaládámba a
három oldalas irományát, melyet az eskü
szövege nélkül betűről-betűre leközlök,
talán így megtudjuk igaz-e az állítás és ki
illetve kik akarták az emelést?!
Következzék Anonymus írása:
A táblázatban szereplő adatok szerint
Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő
Testületének jelenlegi tiszteletdíja megegyezik Monor és Cegléd Város Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjával. A
javaslat szerint kb. 20%-os emelést szeretnének megítélni maguknak.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy az előző évi ciklushoz képest két polgármesteri
státusz van ma Albertirsán, illetve, hogy
az alpolgármesteri tiszteletdíjhoz (bruttó
225.000.-Ft) tartozik még 15% útiköltség kiegészítési is. Ez azt jelenti, hogy az
előző 4 évhez képest az alpolgármesteri
státuszokkal és a kiegészítésekkel tarkítva
1.572.000.-ft-tal kerül többe a városnak
a két alpolgármester / év.
Ehhez jön hozzá a most javasolt képviselői tiszteletdíjak 20%-kal megnövelt
díja, mely járulékokkal együtt közel 4,6
millió Ft/év kiadással járna. Összességében tehát elmondható, hogy a tisztelt
grémium a város zsebéből fennállásának
2 hónapja alatt 6 millió Ft többletet ítélne meg magának. A fentieket átolvasva
kérünk minden jóakaratú albertirsai polgárt, segítsen abban, hogy betartassuk
a fent megfogalmazott politikai vállalást. Kérünk mindenkit, aki 2014.12.28.
16,00-kor ráér, jelenjen meg Albertirsa
Város Önkormányzata képviselőtestületi
ülésén abból a célból, hogy kinyilvánítsa véleményét a képviselői tiszteletdíjak
emelését illetően. Az ülés nyílt, bárki által látogatható!”
(Sajnálom, hogy a szerző nem adta a
nevét).

Alapja biztosan van, mert ha nem lett
volna, akkor Dávid István úr miért gyűjtött aláírást? Azt már tudjuk, neki biztos
volt becsület ingerenciája, minden tiszteletem az övé, és azoké, akik mérsékletre
intették a majdnem becsületes, önzetlen
tenni akarókat. A táblázatról eszembe jut
a „régi szép idők” amikor az ötszög: (vezető, párt, KISZ, szakszervezet, brigád)
vezető elvtársak osztottak mire végeztek
magukkal a 3/4 pénz elfogyott és 1/4 pénz
maradt, a sok melósnak (ezért is szálltam
ki a pártból 1987.-ben!) Ha jól megnézzük az ismeretlen szerző táblázatát a
külsősöknek és azt követőknek már itt is
alig maradt volna! 2014. december havi
Albertirsai Híradóban Fazekas László úr
polgármester írja „Pesti úti járda építés
esetében, a terv szerinti ötszázhatvanhét
folyóméter hosszból, háromszáznyolcvan
méteren az alap novemberben elkészült.
A befejezés (a járda teljes szakaszán)
2015. tavaszára várható. A mindösszesen
közel harmincnyolc millió forintnyi beruházási összegben igen magas tétellel
(mintegy nyolc-millió forint) szerepel a
Gerjén átívelő híd.” Igen Tisztelt Fazekas
László úr polgármester Ön jól látja a híd
igen magas tétel, talán irreálisan magas,
de a járda az az igen magas tételen is túl
van! (Itt a látószöggel, és a matekkal van
probléma?) Egyszerűen a 30 millió osztva
567 fm-rel az egy fm 52.910,- Ft, ha a járda 1,5 m széles akkor az 1,0 m2 35.273,37
Ft! (Gondolom nem „mutyi Bt.” fedőnevű
cég csinálta ezt még feltételezni sem merem.) A kérdés ki a kivitelező, ki döntött a
tervről, az árról, volt-e versenyeztetve? Mi
lesz a fedőréteg, mi a kivételi terv tartalma? Önök tudják milyen m2 áron adtuk át
a BA-KO utcát, mely teherforgalmat is kibír?! Látja, látják tisztelt képviselők ezért
is kívántam volna segíteni munkájukat!
Összefogás – tegyünk érte, ha már nem
voltak érdekeltek a BA-KO utcai rendelő,
gyógyszertár, lakásépítésben, építsünk
egy parkot, játszóteret, cégem adja az ös�szközműves cca. 600 m2-es telket (értéke
cca. bruttó 4,5-5,0 millió forint) ha társam nem áll mellém egyedül is vállalom a
telek átadását! Gondolom, ha cégem részt
vett a központi park keresztelőjén 1,0
millió forinttal a segítséget a MIRELITE
MIRSA Zrt. -től is megkapjuk?! A keresztelőt az adakozókra bízzuk! Még egy utolsó gondolatként szeretnék idézni Kürti
Sándor úr által adott riportból is: „A menedzser megnézte, hogy melyik szociális

felelősségvállalási programmal szeretnének azonosulni, és úgy döntöttek, hogy a
H2O -ba teszik be a pénzt! A H2O jelentése
esetünkben hátrányos helyzetűek oktatása, ez az alapítványuk neve. De a H2O a víz
képlete is, a vízé, amely tisztaságot asszociálja. Tudni kell, ma már tíz iskola üzemel, és ezt fejleszteni kívánják, tegyünk
érte tisztelt kulturális bizottsági elnök,
tagok, képviselők, hátha bekerülünk a bővítésbe. Remélem tisztelt olvasók, Önök is
tisztában vannak vele sok értékes, értelmes, tehetséges, jómódú, segítőszándékú
ember él Albertirsán, sok emberre büszkék is lehetünk! Neveket nem említek,
mert hosszú lenne a felsorolás, kérjük a
segítségüket, véleményüket, adományukat, tapasztalatukat, merjünk már nagyot
álmodni, emeljük már városunk színvonalát. Bízom benne, Önök nyertesek, az
ígéretüket nem felejtik, (csak az általános és nagy dolgok: munkahelyteremtés,
elkerülő út, ipari park, fürdő fejlesztés)
ezt apró pénzből népiesen mondva maradványból nem fog menni! Végezetül,
én bízom benne az emberek közel egyformák csak a különbség az, hogy az egyik
jobban törekszik a tökéletességre, mint a
másik és talán egyszer közel mindenki eljut addig, hogy a tükörbe nem csak szőrtelítéskor néz bele?! Érdekelne: milyen
alapítványok működnek, mi van a „tégy
egy téglát a sportcsarnokba” – összegyűlt
pénzzel? (Mi nagyon sok téglát, millió fölötti összeget tettünk bele). Érdekelne, mi
van az iskolai konyhával, hogyan tudnánk
az éhező gyerekeket, időseket megetetni,
lehetne-e a városnak „non-profit”-ként
üzemeltetni? Nem kell félni, már nem
kívánok Robin Hood lenni (ahhoz öreg
vagyok), harasztot sem akarok zörgetni,
én már megelégszem, ha a kamion nem
szorít le a városban és ha gyerekeimnek,
unokáimnak jobb, szebb, élhetőbb város
lesz Albertirsa ahol odafigyelnek a rászorulókra. Merjünk őszintén, becsületesek,
EMBEREK lenni!
Elnézést kérek hosszú cikkemért, bocsánatot kérek, ha valakit megbántottam,
a jó célt a tenni akarást, remélem vissza
tudta adni írásom, talán most, a ciklus
elején még időben is történt. Ezúton is
kívánok eredményekben gazdag, boldog
új esztendőt, szebb jövőt!
Tisztelettel:
Balogh Árpád
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Rövid beszámoló a BSI Futónagykövet – Albertirsa decemberi
hónapjáról
2014. – Nagyszerű év volt, sok új futótársra, futóbarátra találtam, de remélem, hogy ezt nem csak én mondhatom el,
hanem sok tagja közösségünknek. Eltelt 1 év, 1 éve van Albertirsán BSI futónagyköveti csoport. A BSI szerint Albertirsa
sikeresen teljesítette ezt az évet, KÖSZÖNÖM NEKTEK!!! Elmondhatom (sőt, már a BSI irányába el is mondtam), hogy
könnyű dolgom volt, mert Albertirsán remek futóközösség volt/van, sok sportbarát, de városunk vezetése is nyitottan
állt (és remélem a jövőben lesz is) az amatőr sportközösségek kialakulásához. Sok új futót nevelt ki közösségünk, sokak
első versenyénél is ott voltunk, láthattuk első célba érkezésüket, de sokak hatalmas fejlődését is megéltük.
Tél van, hideg és kellemetlen időjárás, de azért decemberben is sokfelé jártunk. Közösségünk több tagja a hónap
elején ellátogatott a kecskeméti Domb-futás téli állomására, ahol – lassan már megszokott módon – nagyszerű helyezéseket értek el és érmeket kaptak futóink. Sülysápon a Mikulás futás keretében is rajthoz álltunk, és innen is érmekkel,
ajándékokkal gazdagon tértünk haza.
Zárásként ismét felhívom a figyelmet, hogy ha úgy érzed, hogy belevágnál a futósportba, keress meg minket a Facebook közösségi portálon – nevünk: BSI Futónagykövet – Albertirsa – Monorierdő. Télen is aktívak vagyunk, sokfelé
futunk, rövid és hosszú távokat egyaránt – lassan már nem lehet nem belénk botlani.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánok mindenkinek!

Szelepcsényi Csaba
BSI Futónagykövet – Albertirsa

2014. DECEMBER HÓNAPBAN SZÜLETETT
Korpácsi Nikolett
Kerekes Barna és Simó Erzsébet
Pusztai Imre és G. Nagy Orsolya
Forczek János és Szeles Adrienn
Szabó Péter és Hárskuti Viktória
Hajdú Róbert és Lutherán Katalin
Bátkai Zsolt és Tőkey Brigitta
Gazdagh András és Talián Dóra
Tabányi Mihály és Nyiki Andrea
Marosvári Károly és Semsei Viktória
Bodor Dávid és Konyicsák Szilvia
Jantyik János és Szluka Alexandra
Hadar Dezső és Szalai Szabina
Ambrózi Csaba és Tóth Zsanett
Misányi László és Baricz Mária
Ambrózi Mihály és Macskó Martina
Mocz Rudolf és Tomsó Rita


Alex
Boróka
Adél
Lili Abigél
Ivett Éva
Ákos
Zsolt Benett
Dániel
Angéla
Izabella
Jázmin
János
Attila
Nándor
Boglárka
Léna
Ádám Rudolf
nevű gyermeke.

2014. DECEMBER HÓNAPBAN ELHALÁLOZOTT
Cselovszki Erzsébet 86 éves
Vágvölgyi Imréné 79 éves
Tabányi István
32 éves
Domonkos Béláné 82 éves
Derzsényi István
74 éves
Fülöp László
71 éves
Czira Józsefné
69 éves
Prazsák Mihály
77 éves
Germányi Pálné
83 éves

Kovács Józsefné
99 éves
Szirmay László Kornél
80 éves
Gál Gyula
71 éves
Bujdos Miklósné
68 éves
Pellei Gáborné
69 éves
Németh Endre
86 éves
Szőllősi Ferenc
84 éves
Ambrózi Mihály
69 éves

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak!

2014. DECEMBER HÓNAPBAN HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Regián Csilla és Szabolcsi Péter
Jakab Beáta és Farkas Gyula
Kalina Andrea és Eivech György

Háziorvosok ügyeleti beosztása
JANUÁR

Ügyelet címe, telefonszáma: Albertirsa, Vasút u. 4. (53) 370-552
Ellátási terület, illetve település neve: Albertirsa,
Dánszentmiklós, Mikebuda
Dátum Ügyeletes orvos neve
1. Dr. Pécsi Angéla
16. Dr. Pécsi Angéla
2. Dr. Zolnyan Erzsébet
17. Dr. Zolnyan Erzsébet
3. Dr. Pécsi Angéla
18. Dr. Zolnyan Erzsébet
4. Dr. Zolnyan Erzsébet
19. Dr. Pakucs Mónika
5. Dr. Pakucs Mónika
20. Dr. Zolnyan Erzsébet
6. Dr. Zolnyan Erzsébet
21. Dr. Hajdúhegyi Ágnes
7. Dr. Pakucs Mónika
22. Dr. Fógel Kristóf
8. Dr. Fógel Kristóf
23. Dr. Pécsi Angéla
9. Dr. Pakucs Mónika
24. Dr. Varga Krisztina
10.	Dr. Hajdúhegyi Ágnes
25. Dr. Hajdúhegyi Ágnes
(pénteki munkarend)
26. Dr. Pakucs Mónika
11. Dr. Pécsi Angéla
27. Dr. Zolnyan Erzsébet
12. Dr. Pakucs Mónika
28. Dr. Pécsi Angéla
13. Dr. Oszvald Gyula
29. Dr. Oszvald Gyula
14. Dr. Pakucs Mónika
30. Dr. Pakucs Mónika
15. Dr. Hajdúhegyi Ágnes
31. Dr. Tajti Géza

Hétfő
Simon

6

Kedd
Boldizsár

09:00-11:00.Vásár
14:00 DAKÖV ügyfélfogadás
18:00 Galambász gyűlés
18:30 ZUMBA
19:00 Filmklub „ Amerikai
rapszódia”

7

Szerda
Attila, Ramóna

Csütörtök

Péntek

Vasárnap

Albertirsai Híradó

Szombat

11

Ágota

10

Melánia

09:30 Adventista Egyház

Marcell

9

Gyöngyvér, Keve

8

08:00 DAKÖV ügyfélfogadás
20:00 ZUMBA

Piroska

Pál

Ügyeletes: REMÉNY Gyógyszertár

18

16:30 Rajz szakkör
19:00 ZUMBA

Antal, Antónia

Doni megemlékezés a II. világháborúban elesett áldozatokról.
08:30 Római Katolikus Templom: Szentmise
09:30 Koszorúzás a Kossuth
parkban
Ügyeletes: CENTRUM Gyógyszertár

Gusztáv

17
Lóránt, Loránd

09:30 Adventista Egyház

Bódog

16

Veronika

15

Ernő

13

14

12

Timót

Ügyeletes: REMÉNY Gyógyszertár

24

25
Zelma, Rajmund

23

Ignác

22

8

Aranka

Ügyeletes: IRMÁK Gyógyszertár

1

16:30 Rajz szakkör
19:00 ZUMBA

Marcella

31
Martina, Gerda

30

Ügyeletes: IRSA Gyógyszertár

Adél

09:30 Adventista Egyház
20:00 Kárpátia koncert

08:00 DAKÖV ügyfélfogadás
09:30 Adventista Egyház
17:00 Magyar Kultúra Napja
alkalmából Zongor Gábor
festőművész alkotásaiból rendezett kiállítás megnyitója
20:00 ZUMBA
Ügyeletes: IRSA Gyógyszertár

Vince, Artúr

08:00 DAKÖV ügyfélfogadás
20:00 ZUMBA

Ágnes

16:30 Rajz szakkör
19:00 ZUMBA

20

21

08:00 Vásár
13:00 Nyugdíjas klub
18:00 Jóga

19
Fábián, Sebestyén

09:00 Vásár
13:00 Nyugdíjas klub
18:00 Jóga

Károly, Karola

29

28

27

Angelika

26

08:00 DAKÖV ügyfélfogadás
20:00 ZUMBA

Ügyeletes: IRMÁK Gyógyszertár

Tódor, Rómeó

6

7

5

Dorottya, Dóra
16:30 Rajz szakkör
19:00 ZUMBA

08:00 DAKÖV ügyfélfogadás
09:30 Adventista Egyház
13:00 Tessedik S. Ált. iskola
17:00 Gospel koncert
felső tagozatosainak farsangja
20:00 ZUMBA

Ágota, Ingrid

16:30 Rajz szakkör
19:00 ZUMBA
18:00 Polgárőrgyűlés

Ráhel, Csenge

09:00 Vásár
13:00 Nyugdíjas klub
18:00 Jóga
19:00 Polgárőrgyűlés

4

3

Balázs

2
Karolina, Aida

08:30 Falugazdász ügyfélfo18:00 Fotó klub
gadás
14:00 DAKÖV ügyfélfogadás
18:30 ZUMBA
19:00 Filmklub „Maisie tudja”

Vanda, Paula

08:30 Falugazdász ügyfélfogadás
14:00 DAKÖV ügyfélfogadás
18:30 ZUMBA
19:00 Filmklub „ A boldogság
nyomában”

Sára, Márió

08:30 Falugazdász ügyfélfo18:00 Fotó klub
gadás
14:00 DAKÖV ügyfélfogadás
14:30 Véradás
17:00 MSZP gyűlés
18:30 ZUMBA
19:00 Filmklub „Felperzselt föld”

13:00 Nyugdíjas klub
18:00 Jóga

5

2015. január
Hét

3

4

5

6

7
13:00 Nyugdíjas klub
18:00 Jóga

08:30 Falugazdász ügyfélfo09:00 Vásár
gadás
14:00 DAKÖV ügyfélfogadás
18:00 Galambász gyűlés
18:30 ZUMBA
19:00 Filmklub „Messzi dél vadjai”

Az Albertirsai Híradó főszerkesztője Ádori Péter, üzenetet hagyhatnak a Művelődési Házban és az albertirsaihirado@gmail.com e-mail címen. Lapzárta a hónap 20-án.
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