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Februárban még várható havazás

Az előrejelzések alapján legalább február közepéig havazásra és téli hidegre lehet számítani térségünkben. A hónap vége felé azonban, ha helytállóak a jóslatok, elkezd tavaszodni, így már inkább esőre és
folyamatosan emelkedő hőmérsékletre számíthatunk.
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Első kézből
Költségvetés készítés közben
Tisztelt Lakótársaim!
Belátom, évek óta már-már közhelyszerűen panaszkodom az adott esztendő költségvetésének összeállításakor, a
várható bevételek (források) szűkössége
miatt. Végül valahogyan mindig sikerül
elfogadható szintűre pofozni a tervezetet. Remélhetőleg így lesz ez az idén is.
Ám most csakugyan minden korábbinál
alaposabb elemzésre, a bevételek és a
kiadások részleteiben rendkívül szigorú
feltárásra és sorrend állításra van szükség ahhoz, hogy legalapvetőbb céljainkat teljesíthessük. A feladat eddigieknél
is nehezebb mivoltját az újabb állami
forráskivonás okozza. Miről is van szó?
– kérdezhetik. Nos, mind nehezebb
pironkodás nélkül leírni, hogy a mindenkori parlamenti többség 1993. óta,
valamennyi esztendőben szigorít az önkormányzatok előző időszakbéli támogatásán. Ennyi év alatt a gyakorlatilag
folyamatos megszorítás következménye
önmagában is eljuttatta a települési önkormányzatok zömét az ellehetetlenülés
szélére. Most pedig alaposan ráerősített
erre az állapotra a 2015. évi nemzetgazdasági költségvetés, amely egyebek
mellett arról szól, hogy az állam jelentős
mértékben kivonul a szociális ellátások
finanszírozásából. Az önkormányzatok

zsebéből emiatt kieső pénzek okozta
hatást a következőképpen kezelhetjük:
saját (helyből származó) bevételekből
pótoljuk a megszűnő központi forrásokat, s így tartjuk fenn az eddigi ellátásokat. Vagy pedig vállaljuk, hogy 2015
tavaszától bizonyos szociális támogatások mértéke csökken, rosszabb esetben
egyik-másikuk megszűnik. Higgyék el,
nagy dilemma ez, különösen mivel az
önkormányzati szférából a fent említett
módon, több mint két évtizede történő
állami forrás szűkítés hatása természetesen kőkeményen érződik. Ilyen körülmények között alig van esély arra, hogy
szabadon felhasználható pénzt találjunk
– olyat, amelyből valamely, ugyancsak
a körmünkre égő feladatot teljesíthetnénk. Beruházásokra gondolok elsősorban: útburkolatok és kerékpár utak
építésére, fürdő bővítésre, közvilágítás
korszerűsítésre stb. Ilyen célra egyelőre
annyi pénz se látszik mozgósíthatónak,
amelyre egy-egy remélt uniós pályázat
esetén, ún. saját erőként szükség lenne. Csak hát az uniós pályázatok száma
a Közép-Magyarországi Régióban (ahol
Albertirsa is fekszik) lassan a nullához
közelít. Így pedig túlnyomórészt marad
a saját erő, ha fejleszteni akarunk. Egyszóval, az önkormányzati törvény által
meghatározott ún. „kötelező” feladata-

ink elvégzéséhez feltétlenül szükséges
anyagi háttér biztosítása is komoly fejtörést okoz. Márpedig ez az a minimum,
ami nélkül önkormányzati költségvetés
el sem fogadható. Minden másra, legyen
az önként vállalt szolgáltatás nyújtása,
vagy bármilyen területen végrehajtandó
fejlesztés – csak ezt követően gondolhatunk. Csakhogy nem szívesen adnánk
alább. Hiszen léteznek olyan, hagyományosnak mondható, önként vállalt teendőink, amelyek megszüntetése szinte
szóba se jöhet. Egyetlen példa: gondoljunk csak arra, micsoda visszalépés lenne, ha az utóbbi félév helybéli vitáiban
oly nagy szerephez jutó szakorvosi rendeléseket kénytelenek lennénk beszüntetni. Vagy, hogy mit jelentene egyesületeinknek, alapítványainknak, ha idén
nem pályázhatnának önkormányzati támogatásra. Sajnos azonban, a most zajló
költségvetés tervezés során akár ilyen és
ehhez hasonló dilemmák is előjöhetnek.
Nem csoda hát, hogy a tervezési folyamat kellős közepén, a január végi
testületi ülésen tárgyalt, ún. „költségvetést megalapozó döntések” meghozatala
előtt komoly mértékű vita alakult ki az
egyes képviselők között. A vita legfőbb
csiholója az az igény volt, hogy néhány,
2015-ben (is) aktuális feladatról máris
döntés szülessék. Akadtak képviselők,
akik az éles költségvetési helyzet miatt
későbbre tolták volna ezeket a döntéseket. Álláspontjuk részben érthető, mivel
az önkormányzatok világában a költségvetési tervezés egyik legfontosabb
alapelve a biztonság kell legyen. Mivel
mi minden esetben közpénzek sorsáról
döntünk, kockáztatnunk csak kivételes
helyzetekben, és mindenkor bőven az
ésszerűség határain belül szabad. Mások
(köztük magam is) arra az álláspontra helyezkedtek, hogy van néhány ügy,
amely nem tűr halasztást, még ha ebben az esetben kénytelenek vagyunk is
felvállalni valamekkora, ám kezelhető
kockázatot.
A fő törésvonalat a 2014-ről várható pénzmaradvány jelentette. Ez az az
összeg, amiről tudjuk, hogy lesz, ám
konkrét értékét csak valamikor március – április fordulóján ismerjük meg.
Az önkormányzatoknál alkalmazandó
elszámolási technikák ui. nem teszik
lehetővé ennél korábbi pontosítását.
Folytatás a következő oldalon >>
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Többen úgy látjuk, hogy a költségvetési
tervezetünk első változatában feltételezettnél húszmillió forinttal nagyobb
pénzmaradvánnyal kalkulálva, nem veszélyeztetjük 2015. évi gazdálkodásunk
biztonságát. Amennyiben ugyanis, a reméltnél kevesebb lesz a tényleges pénzmaradványunk, az emiatt keletkező hi-

ány pótlására egyértelműen látható más,
valamikor tavasszal felszabaduló forrás.
Végül a testület többsége ez utóbbi álláspontra helyezkedett. Így lehetővé vált
néhány fontos témában az azonnali döntés. Ezeket január huszonkilencedikén
meg is hoztuk.
Az idei költségvetés egészének tervezése tovább folyik. Abban bízom, hogy alapos elemző munka és további értelmes

(személyeskedésektől mentes) vita eredményeként, február végén egy vállalható
költségvetést fogadhat el a képviselő-testület. Olyat, amely bár bizonyos területeken szükségszerűségből szűken mér, ám
alkalmas eddigi értékeink megőrzésére.
Sőt! Életünk néhány szegmensében az
előrelépés lehetőségeit is biztosítja.
Fazekas László
polgármester

Üléseztek a képviselők
Megtartotta első 2015-ös ülését Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Az ülés első perceiben
Szilágyiné Papp Tündére emlékeztek,
akiről Fazekas László többek között elmondta, hogy a városért végzett munkájáról mindennél többet elmond azoknak
a véleménye, akik szerint nem lesz egyszerű feladat pótolni Tündét.
Ezt a szokásos polgármesteri beszámoló követte, a két ülés közötti történésekről, majd egyhangú szavazással
elfogadták a napirendet. Ennek értelmében elsőként zárt ülésen tárgyaltak több
napirendi pontot is, többek között az Albertirsai Híradó szerkesztői pályázatát. A
meghozott döntés értelmében a következő lapszámtól esedékes két éves periódusra Szelepcsényi Csabát választották
meg szerkesztőnek.
A nyílt ülésen a Jogi, Ügyrendi Bizottság elnöke, Váraljai Márton beterjesztette az új Szervezeti és Működési Szabályzatot, melyet egyhangúan fogadtak el a
képviselők.
Második napirendi pontként a város
forgalmi rendjéről szóló rendelet módosítását tárgyalták. Itt többen is hozzászóltak. Elsőként Major Judit jelezte,
hogy a Lőcsi utcában kamion is szokott
közlekedni, és kérdezte, hogy egy tiltó tábla kihelyezése megoldaná e ezt a
problémát.
Gergely Norbert irodavezető elmondta,
hogy egy kamion időnkénti elhaladása
miatt nem lenne szerencsés kitenni egy
5 tonnás tiltótáblát, mert az már kisebb
kocsikat is kizárna az utcából, így összességében lehet, hogy több bosszúságot
okozna, mint amennyi haszna lenne.
Szőke Károly két fekvőrendőr kihelyezését kérte a Móricz Zsigmond utcában.
Ezzel kapcsolatban Gergely Norbert el-

mondta, hogy egyeztetett a rendőrségen
az örsparancsnokkal, de nem javasolták
ezt a megoldást, mert az érintett utcában
jelentős a kerékpáros, motoros forgalom
is. Az ő esetükben pedig balesetveszélyes
lenne a fekvőrendőr, ami ráadásul jelentős zajhatást is előidéz, így az ott élők
sem biztos, hogy örülnének neki.
Végül a szavazásnál Szőke Károly javaslata 5 igen és 5 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem kapott többséget,
így nem került bele a rendeletbe, amelyet
végül egyhangúan támogatott a testület.
A harmadik és egyben leghosszabban
tárgyalt napirendi pont a 2015-ös költségvetést megalapozó döntések címet
viselte. Az előterjesztő Fazekas László
jelezte, hogy a bizottsági munka során
felmerült kérdések, kérések és aggályok
figyelembevételével egy újabb lehetséges
megoldást is ismertetni fog. Ennek értelmében a várható pénzmaradvány ös�szegét javasolta megemelni 20 millió forinttal. Mint elmondta, ezzel nem vállal
kockázatot a testület, mert két folyamatban lévő pályázathoz is elkülönítették az
önerőt a költségvetésben, ráadásul mindkét pályázat a zsinagóga felújításához
kapcsolódik. Jó esetben az egyik pályázat
sikeres lesz, a másiknak pedig mindjárt
felszabadul a 13 vagy 15 millió forintos
nagyságrendű önereje.
Másik oldalról viszont a 20 milliós
emelést indokoltnak tartja, mert számos olyan tétel van, amiről jó lenne
már most dönteni, de forrást is meg
kell nevezni hozzájuk. Elmondta például, hogy az ASE esetében több mint 400
helyi sportoló jövője a tét, mert ha nem
tudnak forrást biztosítani, akkor az idei
versenyszezonra befizetendő nevezési
díjakat az egyesület nem tudja előteremteni, és a sportolókat nem tudja verse-

nyeztetni. További tételeket is felsorolt
persze, például a 70 éven felüliek ajándékutalványát, hogy végre ne az utolsó
pillanatban döntsenek róla, hanem nyugodtan, előkészítve és így mindenki időben megkaphassa, vagy éppen a földutak
karbantartására már most különítsenek
el egymillió forintot.
Kovács Lászlóné nem értett egyet a 20
milliós emeléssel és név szerinti szavazást kért erről a javaslatról, majd hos�szabb vita alakult ki, hogy ezek a felsorolt
témák, amikre a 20 milliós keretet költené a város mennyire fontosak és men�nyire kell gyorsan dönteni erről. A FAE
képviselői azon az állásponton voltak,
hogy ne emeljék meg ezzel az összeggel
a költségvetésben a várható pénzmaradványt, ha majd kiderül, hogy pontosan
mennyi az a maradvány, akkor is ráérnek
dönteni az ajándékutalványokról vagy az
egyéb tételekről.
Fazekas László végül egy kompromis�szumos javaslattal élt. A strand saját üzemeltetésének beindítására javasolt 5 millió forintot kivette a csomagból, valamint
Erdélyi István érvelését elfogadta, hogy
májusig a mezőőri szolgálat, ha arról
döntenek is, nem fog elindulni, így újabb
3 milliós összeg került ki a csomagból.
Ezzel pedig a csomag összege már a kisebb pályázati önerőnél is kevesebbre
csökkent, vagyis Fazekas László szerint
a többi döntéssel semmiféle kockázatot
nem vállal fel a testület, hiszen ha mégsem lenne annyi a pénzmaradvány, amire most számítanak, akkor is meglenne a
fedezet a költségvetésben.
Emellett az albérleti támogatás kapcsán alakult még ki vita a napirendi
pontnál. A pénzügyi bizottság javasolta,
Folytatás a következő oldalon >>
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hogy az 50%-os támogatás adható maximuma 35 ezer forintról 20 ezer forintra
csökkenjen. Fazekas László ezzel azért
nem értett egyet, mert mindössze két
embert érint ez a csökkentés, vagyis jelentős megtakarítást nem eredményez,
viszont abból a szempontból kellemetlen, hogy bizonyos nehezen betölthető
munkakörökre úgy sikerült dolgozókat
találni, hogy vonzó volt számukra az
albérleti támogatás, így elköltöztek Albertirsára.
Végül a 20 ezer forintos maximumot 8
igen és 4 nem szavazat mellett elfogadta
a testület, és többséget kapott Szőke Szabolcs javaslata is, miszerint áprilisban, a
pénzmaradvány ismeretében döntenek
majd a szakrendelések díjáról.
Kovács Lászlóné kérését a pénzmaradványos csomag kapcsán tartandó név
szerinti szavazásról egyhangúan megszavazták. Nem támogatta a pénzmaradványra betervezett összeg emelését
Kovács Lászlóné, Lehoczky Pálné, Major
Judit és Sági Józsefné, míg igennel szavazott Dávid István, Erdélyi István, Fazekas László, Odorán László, Szőke Károly,
Szőke Szabolcs, Váraljai Márton és Zátrok Márton, így 8:4 arányban megszavazták a javaslatot.
Ezt követően meglepő fordulat következett, mikor a csomag egyes tételeiről
szavaztak, mert a csomagban szereplő
tételeket két kivétellel valamennyi képviselő támogatta, mindössze a földutakra
elkülönítendő 1 milliónál és a támogató
szolgálat bepótlásánál tartózkodtak ketten a csomagot korábban nem támogató
és a tételekre forrást biztosító pénzmaradvány emelésre nemmel szavazó FAE
képviselők közül. Ráadásul a csomagból
eredetileg kikerült 5 milliós tétel (strand
saját üzemeltetés beindítása) visszavételét kérte Sági Józsefné, hogy arról is
szavazzanak, és 12 igennel, egyhangúan
támogatták ezt a tételt is.
A folytatásban tárgyaltak a nemzetiségi
önkormányzatokkal kötendő megállapodásról, majd a bogácsi üdülő tárgyi eszközeinek szükséges cseréjéből és felújításából következő kötelezettségvállalásról.
Ezt a gyermekétkeztetés helyzetéről
készült beszámoló követte, majd pedig
a gyógyvizű fürdő üzemeltetése volt
a téma. Mivel legutóbb felmondták az
üzemeltetővel kötött szerződést, így a jö-

vőbeni működés kapcsán kellett választaniuk.
Ennek kapcsán két lehetséges megoldás volt. Egyrészről pályázat kiírása az
üzemeltetésre, másrészt pedig megvizsgálni a saját üzemeltetés lehetőségét.
Fazekas László elmondta, hogy a saját
üzemeltetés megvizsgálása mellett sem
látja akadályát a pályázat kiírásának,
mert dönthetnek úgy, hogy nem hirdetnek győztest, de végül 2+3 éves üzemeltetésre kiírandó pályázat 2 igennel 10
tartózkodás mellett nem kapott többséget, míg a saját üzemeltetést megvizsgáló ad-hoc bizottság létrehozását egyhangúan támogatta a testület.
A folytatásban a mezőőri szolgálatról
döntöttek, melynek költségeit három
forrásból lehet fedezni. Állami támogatásból, önkormányzati támogatásból
és a földtulajdonosok hozzájárulásából.
A tervek szerint két mezőőr teljesítene szolgálatot, és a pontos kivitelezésre
négy javaslat került a képviselők elé. Az
első szerint a két mezőőr csak a külterületen teljesítene szolgálatot 2 motorral,
a második szerint szintén csak a külterületen lennének, de egy terepjáróval. A
harmadik javaslat szerint a két mezőőr
a külterületen és a zártkerti övezetben
teljesítene szolgálatot két motorral, míg
a negyedik javaslat értelmében a külterületen és a zártkerti övezetben egy terepjáróval teljesítenének szolgálatot. Az
érintett bizottságok a negyedik változatot támogatták, és végül a testület is ezt
a verziót szavazta meg 9 igen és 2 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett. Így a
döntés értelmében a két mezőőr a külterületen és a zártkerti övezetben teljesít
majd szolgálatot egy terepjáróval.
Az IRMÁK NKft-vel kötött ellátási szerződés módosításáról is döntöttek. Ezt 1
tartózkodás mellett 11 igennel támogatták a képviselők, majd a „malenkij robot”
emléktábla elhelyezéséről szavaztak. Az
emléktáblát magánszemélyek és vállalkozók adományaiból készíttette el az
indítványozó Hodos Gábor. Célja, hogy
emléket állítson azoknak az albertirsai
nőknek, akik a településen átterelt foglyokat próbálták ellátni, néhányukat ki
is szabadították. Az emléktáblát a Márai
Sándor Könyvtár falán fogják elhelyezni,
az avatás február 27-én lesz majd. Egyhangúan támogatta a testület, hogy a
könyvtár falán legyen elhelyezve az emléktábla.

A civil szervezeteknek nyújtott támogatások elszámolásának elbírálását a
szokásos záró napirendi pont, az Egyebek követte. Elsőként Szőke Szabolcs
kapott szót, és jelzett egy nagy kátyút a
Pesti út, Vasút utca kereszteződésében,
majd elmondta, hogy a napokban kezébe
akadt a Jobbik újságja, melyben szerinte
több kijelentés is problémás. Arról írnak
például, hogy egyes képviselők felkészületlenül érkeznek az ülésekre. Elmondta,
hogy szerinte előbb az önkormányzat
működését kéne alaposan tanulmányozni, hiszen pont a Jobbik volt az, akik két
rossz előterjesztést is írtak a szakrendelések témájában, amik nem is kerülhettek így a testület elé. Először a saját
házuk táján kellene szétnézni, javasolta.
Szőke Károly is csatlakozott és felszólította a Jobbik képviselőjét, hogy nevezzék meg azt a képviselőt, aki szerintük
nem készül az ülésekre. Emellett kifogásolta az Albertirsai Híradó előző számában megjelent fizetett politikai hirdetést,
és kérdezte a polgármestert, hogy mi a
véleménye róla.
Fazekas László igyekezett nyugtatni a
kedélyeket. A Szőke Szabolcs által jelzett
kátyú kapcsán elmondta, hogy jelentették az illetékes közútkezelőnek. A Híradóban megjelent írás kapcsán elmondta, hogy nem örül neki, és beszélni fog
róla a szerzővel. Emellett pedig felhívta
a képviselők figyelmét, hogy az Egyebek
napirendi pont keretében egymást nem
lehet megszólítani. A polgármestert vagy
a jegyzőt lehet kérdezni, de a képviselők
egymással nem foglalkozhatnak. Viszont
mivel már megszólították Zátrok Mártont, így neki lehetőséget adott a válaszra.
A Jobbik képviselője elmondta, hogy
örül annak, hogy a Fidesz képviselői olvassák az újságjukat. Tudomása szerint
az országban szólásszabadság van, így leírhatják véleményüket. Az ülésekre nem
készülő képviselők témájában elmondta,
hogy a cikkben az sem szerepelt, hogy ez
Albertirsán van, szerinte, akinek nem inge, az ne vegye magára.
Szőke Szabolcs még annyit jegyzett
meg, hogy csak azért olvasták az újságot,
mert valaki felhívta rá a figyelmüket.
Odorán László következett a sorban,
aki kérte, hogy a DAKÖV tévesen kiküldött számláival kapcsolatban érkezett
Folytatás a következő oldalon >>

2015. február

Albertirsai Híradó

5

VÁROSHÁZA
Folytatás az előző oldalról

Közlekedők figyelmébe

anyagot minél többen tegyék közzé, os�szák meg a közösségi oldalakon, hogy a
lehető legtöbb emberhez eljusson. Emellett elmondta, hogy az óvodák és iskolák
környékén korábban jelentkező kóbor
kutyák kérdését sikerült megoldani.
Fazekas László egyetértett abban, hogy
minél többen tegyék közzé a DAKÖV
anyagot (lapunkban is olvashatják – a
szerk.), és elmondta, hogy nagy méretű
másolatokban kiplakátolásra is kerül a
legforgalmasabb helyekre.
Zátrok Márton az albertirsa.hu oldalon
javasolt újabb tartalmakat feltüntetni. A
polgármesteri válaszból kiderült, hogy
az oldal valóban megérett egy alapos frissítésre. A költségvetés véglegesítésekor
megnézik majd, hogy lesz e erre forrásuk.
Kovács Lászlóné jelezte, hogy a 70
éven felüliek közül nem mindenki kapta
meg az ajándékutalványt. A válaszoló aljegyző elmondta, hogy csak azoknak jár
ez a juttatás, akik bejelentett állandó lakcímmel rendelkeznek a városban. Eleve
csak róluk tudnak hivatalosan. Tudomása szerint az érintettek közül mindenki
megkapta, de ha pontos neveket kap,
utánanéznek, hogy valóban kimaradt e
valaki.
Sági Józsefné elmondta, hogy a hírekből értesült a kormány 2020-ig tervezett
kiemelt útépítéseiről, így köztük a 405ös út és a 4-es út kibővítéséről, aminek
nagyon örült. Viszont ennek kapcsán
felmerült a kérdés, hogy mi lesz az elkerülő út sorsa. A megyétől kapott korábbi
tájékoztatás alapján ez az út is szerepel
a fejlesztési tervben, de utána kéne járni, hogy szerepel e a tervek között, mert
ha a 405-ös utat a tervek szerint négysávossá alakítják, akkor utána, ha nincs a
tervekben, már nagyon nehéz lenne becsatlakoztatni oda az elkerülőt.
Major Judit elmondta, hogy nagyon
hálás a közmunkásoknak, akik a hétfői
és keddi hidegben rendbe tették a katolikus temetőt, és mikor ezt személyesen is
megköszönte nekik, azt mondták, hogy
ez természetes, ha pedig végeznek, hazamennek átöltözni és visszajönnek megemlékezni Szilágyiné Papp Tündére. Ezúton is ismét megköszönte munkájukat
és hozzáállásukat.
Ezzel pedig véget ért a testület januári
ülése.

A testület módosította a forgalmi rend szabályozásáról szóló rendeletét. Emellett változott az országban így a megyében is az útdíjfizetés, és a kormány kihirdette 2020ig tervezett kiemelt útépítéseit, fejlesztéseit. Ezeket foglaljuk össze a következőkben.

Változások Albertirsán
A város forgalmi rendjéről szóló önkormányzati rendelet 1. számú melléklete az
alábbi közúti jelzőtáblák kihelyezésével,
illetve jelzések felfestésével módosul:
Útburkolati jelek
STOP
Temesvári utcában, az Égerfa utca kereszteződésében.
Pozsonyi utcában, a Pesti út kereszteződésében.
Sport utcában, a Pesti út kereszteződésében.

Tájékoztatást adó táblák
Zsákutca tábla
Móra Ferenc utca
Tilalmi jelzőtáblák
Súlykorlátozás 5 t
3997. hrsz-ú út (FA-CO dülő) mart aszfaltos szakaszára
0320. hrsz-ú útra
0296. hrsz-ú útra
Forgalomtechnikai eszközök
Bethlen G. utca és a Szondi utca kereszteződésénél

Fizetős utak a megyében
Bővült a fizetős utak listája Pest megyében. Az év eleji változáshoz képest módosult, és egyes szakaszok kikerültek a felsorolásból, de nem árt odafigyelni. Ezentúl
például matricára van szükség a 4-es út
Üllőt és Vecsést elkerülő szakaszára az
üllői körforgalomtól a repülőtéri leágazásig tartó szakaszra, valamint az M0-s

útra a 4-es fizetős szakasza és az M5-ös
közötti szakaszra. Így vagy a megszokott
matricákból, vagy a megyei utakra érvényes matricákból kell választania annak,
aki ezeken az utakon akar közlekedni. Aki
pedig a jövőben is útdíj nélkül akar Budapestre autózni, annak be kell mennie
Üllőre és Vecsésre.

Fejlesztési tervek
Meghatározta a kormány a 2020-ig a költségvetésből finanszírozott kiemelt közúti
beruházásokat, az erről szóló határozat a
Magyar Közlönyben jelent meg. A kormány
tervei szerint megépül többek között a 405ös főút Újhartyán–Albertirsa és az M4-es
autópálya Albertirsa–Abony közötti része is.
A beruházásokat 2020. december 31-éig

kell befejezni. A beruházások előkészítésére, illetve az építésre idén 11 milliárd forintot, 2016-ban 13 milliárd, 2017-ben 13
milliárd, 2018-ban 273 milliárd, 2019-ben
350 milliárd és végül 2020-ban 90 milliárd
forintot biztosít a költségvetés. A forrásról
a nemzetgazdasági és a nemzeti fejlesztési
miniszternek kell gondoskodnia.
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A Pest Megyei Kormányhivatal hírei
Egyeztetés a kormányhivatalban
Pest megye országgyűlési képviselőivel
egyeztetett január 22-én Tarnai Richárd kormánymegbízott. A kormányhivatal épületében
megrendezett egyeztetés célja az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatainak átadása volt.
A megbeszélésen a kormánymegbízott
beszámolt a jogszabályok alkotóinak a mindennapi tapasztalatokról, melyek segítséget
nyújthatnak abban, hogy továbbra is életszerű,
az emberek hétköznapjait megkönnyítő jogszabályok születhessenek a Parlamentben. A
gyakorlati kérdések megvitatása után a résztvevők megegyeztek abban is, hogy a hatékony
munkavégzés érdekében rendszeressé teszik a
találkozókat.

Idén újra – Erzsébet-program
Az idén ismételten igénybe vehetik a nyugdíjasok, a nagycsaládosok, valamint a fogyatékkal élők a pihenésére, illetve a gyermekek
táboroztatására kiírt pályázatokat az Erzsébet-programon belül.
Az Erzsébet-program keretében idén 7 célcsoport számára 68 pályázatot hirdetett a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, amelyek már
elérhetők a www.erzsebetprogram.hu oldalon.
A pályázatok kizárólag a weboldalon található
elektronikus adatlap kitöltésével nyújthatók
be. Annak érdekében, hogy a Kormány által
támogatott Erzsébet-program üdülési lehetőségei minél több ember számára válhassanak
elérhetővé, a pályázni szándékozó nagycsaládok, fogyatékossággal élők és nyugdíjasok az
ország több mint 1500 pontján, többek között
a Kormányablakoknál is kérhetnek személyes
segítséget.
A pályázatok beadása lépcsőzetesen történik. Először a nyugdíjasok számára biztosított üdülési- és fürdőpályázat nyílt meg, az
érintetteknek 30 nap áll rendelkezésére a
pályázatok beadására. A nyugdíjas üdülési pályázatnál 5000 forint önerőt kell befizetni, a
fürdőjegy-pályázaton pedig 2500 forint befizetésével országosan 60 fürdőt vehetnek igénybe
a nyugdíjasok. A nagy érdeklődésre tekintettel
a keretösszeget 30 százalékkal megemelték
a tavaly elérhető összeghez képest. A Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvány a nagycsaládosok,
fogyatékossággal élők, közlekedési, postai,
köznevelési dolgozók számára is írt ki hasonló
pályázatokat.
A táboroztatás kiemelt jelentőséggel bír a
jövőben is, így január 9-től a gyermekeknek
kiírt idei pályázatok is elérhetőek már a web-

oldalon. A több mint 60 általános és tematikus
táborra, a tavaszi és őszi kirándulásra, valamint az egyéb, gyermekeknek szóló kiírásokra január 19. és július 1-je között nyújthatók
be a pályázatok. A gyerekek 1000-2000 forint
önerő mellett vehetnek részt a hatnapos, teljes
ellátást és egész napos programokat biztosító
táborokban.
A két évvel ezelőtt útjára indított Napközi
Erzsébet-táborok keretében a szünidő ideje
alatt az iskolákban szerveznek programokat a
gyerekeknek, napi négyszeri étkezés biztosítása mellett. Az egyhetes program önköltsége
500 forint gyermekenként. Az első évben kísérleti jelleggel 500 gyermek vett részt a programban, tavaly 3 ezer, idén pedig már 15 ezer
gyermek számára kívánják ezt a lehetőséget
biztosítani.
Ha Ön is jogosult az Erzsébet-porgram valamelyik pályázatára és segítségre van szüksége,
forduljon bizalommal kormányablakainkhoz,
ahol kulturált tárgyi környezetben magas
felkészültségű ügyfélszolgálati munkatársak
várják Önt!

A közigazgatás változásairól
tanácskoztak
A „Területi Közigazgatási Reform Jövőbeli
Irányai” címmel nemzetközi szimpóziumot
tartottak január 15-én Budapesten a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős
Államtitkársága és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Kormányzási és Területfejlesztési Igazgatósága
szervezésében.
A fővárosban és 9 vidéki helyszínen videókonferencia keretében mutatták be valamennyi kormányhivatal számára a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
(OECD) Magyarország közigazgatási reformjáról szóló jelentését. A fővárosi helyszínen,
Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest
Megyei Kormányhivatal képviseltette magát,
György István fővárosi és Tarnai Richárd Pest
megyei kormánymegbízott vezetésével.
A rendezvényt dr. Kovács Zoltán területi
közigazgatásért felelős államtitkár nyitotta
meg, aki beszélt a közigazgatási reform eddigi
eredményeiről, irányvonaláról. Az OECD Kormányzási és Területfejlesztési Igazgatósága
képviseletében Luiz de Mello igazgatóhelyettes köszöntötte a meghívottakat. Dr. Cséfalvay
Zoltán, Magyarország OECD melletti Állandó
Képviseletének nagykövete, az OECD és Magyarország közötti együttműködéseket ismer-

tette. Tarnai Richárd kormánymegbízott Pest
megye sajátosságaira mutatott rá előadásában.
A kormánymegbízott kiemelte, a közigazgatás
átalakítása és az ügyfelek hatékony kiszolgálása mellett a kormányhivatal kiemelt figyelmet
fordít saját dolgozóinak megfelelő munkakörülményeire is.
A konferencián bemutatták az OECD „Magyarország kormányzati felülvizsgálata: elmozdulás a stratégiai megközelítésű állam
felé” című kiadványát. Az OECD a 2010 előtti
államigazgatási rendszer szétaprózódottsága, intézményrendszerbeli túrburjánzottsága
okozta problémák megoldására született átfogó megoldásként értékelte a területi államigazgatási reformot.
A testület pozitívumként emelte ki a reform
nagyszabású jellegét és azt, hogy mindezt
ilyen rövid idő alatt sikerült végrehajtani. A
szakbizottság elismerését fejezte ki továbbá
azzal kapcsolatban, hogy a területi államigazgatási reform a Magyary Programmal és más
stratégiai jelentőségű kormányzati dokumentumokkal, valamint a Kormány európai uniós kötelezettségvállalásaival összhangban lett
kialakítva.
Szintén pozitívan értékelték a szervezeti integrációt és a járási hivatali rendszer, valamint
a kormányablak-hálózat kialakítását.
A jelentéstevők szerint a területi államigazgatási reform célkitűzései széleskörű támogatottságot élveznek az OECD-delegáció által
megkérdezett állami és nem állami szereplők
körében. Az egyes reformintézkedések tervezése valamint végrehajtása során aktív együttműködést tapasztaltak a központi, területi
államigazgatási szervek és a helyi önkormányzatok között.
Az OECD Magyarországnak is tesz ajánlásokat a rendszer finomhangolása érdekében. Az
OECD szerint célravezetőbb lenne, ha költségvetési kimutatásokkal, összehasonlításokkal
lehetne szemléltetni a területi közigazgatás
reformjának hatékonyságát. A jelentés megjegyzi, hogy, az infokommunikációs technológiákban rejlő lehetőségek és az e-közigazgatási technikák vegyítése még befejezetlen,
továbbfejlesztendő folyamat.
Az OECD-jelentés megállapításait videokonferencián mutatták be a központi és területi közigazgatási vezetőknek. Az interaktív
tanácskozásba kilenc vidéki helyszín (Baja,
Tokaj, Hódmezővásárhely, Tatabánya, Salgótarján, Kaposvár, Szolnok, Veszprém és Zalaegerszeg) kapcsolódott be.
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Rendőrségi hírek
Ismeretlen tettesek 2015. január 24-re
virradóra betörtek egy Albertirsán lévő
Nemzeti Dohányboltba, ahonnan cigarettát, energia italokat és készpénzt tulajdonítottak el. A lopással okozott kár – az
elsődleges adatok szerint – 4 millió forint.
A Ceglédi Rendőrkapitányság az ügy
kapcsán nyomozást indított, melyben az
ismeretlen tettes felkutatása folyamatban
van.

Ismét megjelentek
a trükkös tolvajok
Az elmúlt időszakban két, úgynevezett
trükkös lopás is történt, melyeket az ismeretlen tettesek Cegléden követtek el.
Mindkét esetben közüzemi szolgáltató
munkatársaként mutatkoztak be a tettesek, majd a lakásból – az idős sértettek
figyelmét elterelve – készpénzt tulajdonítottak el.
A hasonló esetek elkerülése céljából ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy legyenek óvatosak, körültekintőek
és elővigyázatosak abban az esetben, ha
valamely szolgáltató munkatársaként bemutatkozó személy túlfizetésre hivatkozva pénzt hoz vissza,
azonban a nála lévő nagy címletű –
általában 20 ezer forintos – bankjegy felváltását kéri, vagy egyös�szegű éves fogyasztás befizetése
esetén kedvezményt kínál.

Legyenek körültekintőek
és vigyázzanak
értékeikre!
Az előző hetek eseményei között
több olyan bűncselekményt is találhatunk a kapitányság illetékességi
területén, amelyek megvalósulásában jelentős szerepet játszott a
sértetti közrehatás, a sértett figyelmetlensége. Ezekből a hasonló
esetek megelőzése céljából válogatunk.
Egy ceglédi lakos tett feljelentést,
miszerint az egyik vendéglátóhelyen, az asztalon hagyta a mobiltelefonját, melyet ismeretlen tettes
eltulajdonított.
Egy jászladányi lakos tett bejelentést a rendőrségen, mivel isme-

retlen tettes az egyik üzemanyagtöltő
állomáson felejtett övtáskáját – a benne
lévő és nevére szóló személyes iratokkal
és készpénzzel együtt – eltulajdonította.
Egy ceglédi lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki az egyik utcában,
a nyitott állapotban hagyott gépkocsiból
eltulajdonította a sértett táskáját, benne
az okmányaival, készpénzzel és bankkártyával.
Egy ceglédi nő feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki egy ceglédi oktatási
intézmény tantermében hagyott kabátja
zsebéből eltulajdonította a mobiltelefonját.
Egy ceglédi nő tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki egy ceglédi óvodában,
a csoportszoba elé lerakott kabátjából eltulajdonította a mobiltelefonját.

Közlekedési tanács –
Érdemes korábban fékezni
Kanyarban, kereszteződésben nagyobb
eséllyel csúszik meg az autó a jeges vagy
vizes úton.

Nem lehet elégszer felhívni az autósok
figyelmét arra, hogy a téli időszakban a
szokottnál is nagyobb óvatossággal, valamint körültekintéssel szükséges vezetni.
A közlekedési balesetek száma megnövekszik ilyenkor, a csúszós utak következtében több az úgymond koccanásos
baleset, de megnő a pályaelhagyással járó
esetek száma is.
Mivel a jármű megcsúszásának veszélye, különösen fékezéskor, valamint útkanyarulatokban való haladáskor nő meg,
érdemes fokozott figyelemmel megközelíteni a kereszteződéseket, körforgalmakat, és tanácsos a szokottnál korábban
fékezni.
Ugyancsak hasznos lehet, ha a járművezető az erősen csapadékos úton történő előzéskor még a manőver megkezdése
előtt bekapcsolja az ablaktörlőt, mert a
megelőzendő jármű mellett való elhaladáskor – különösen tehergépkocsik esetében – latyak kerülhet a szélvédőre, ezzel
lehetetlenné téve a kilátást.

Rajzpályázat
gyerekeknek
A Pest megyei óvódások
és iskolások rajzait várják
a rendőrök, melyeken a
gyerekek megmutathatják, hogy mit jelent számukra a biztonságos közlekedés.
Az ORFK – Országos
Balesetmegelőzési Bizottság idén is megrendezi a
„Biztonságos közlekedés
gyermekszemmel” elnevezésű, felmenő rendszerű
rajzpályázatát.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága a
Pest megyei óvodások és
iskolások munkáit 2015.
április 20-ig várja. A pályázaton három kategóriában
– óvodás, általános iskola
alsó tagozatos és felső tagozatos – indulhatnak a
gyerekek. Kategóriánként
az első 6 helyezett díjat
kap a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságától.
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A Tessedik Sámuel Általános Iskola hírei
Önkormányzatunk jóvoltából december 8-tól a téli szünetig és egész január
hónapban hetente két délelőttön tanulóink térítés nélkül vehették igénybe a Mirelite parkban felállított korcsolyapályát.
Hétfői napokon a felsős, keddenként pedig az alsós osztályok mentek a pályára.
A 4.c osztályosok így írtak élményeikről:
„Decemberben és januárban két alkalommal korcsolyázni mentünk a Mirelite
parkba.
Reggel nyolckor találkoztunk a helyszínen. Több gyereknek volt saját korcsolyája, akinek pedig nem, az kölcsönözhetett
a pálya melletti kis bódéból. Felvettük a
korikat és már csusszantunk is a jégen.
Nagyon sokat visítoztunk, többször el is
estünk, de jót nevettünk rajta.
Kissé vizesen, kipirultan, de boldogan
sétáltunk vissza az iskolába.
4.c osztály”
Köszönjük Albertirsa Önkormányzatának a lehetőséget!
A téli szünet után január 5-én kezdtük
újra a tanulást, az I. félév január 16-án ért
véget.
Az első hetek a felmérések megírásával,
a jegyek lezárásával teltek. Tanulóink január 23-án kapták meg a félévi bizonyítványukat. Az első és a második osztályosok még szöveges értékelést vittek haza.
Az alsó tagozat magatartási átlaga: 4,3

szorgalom átlaga: 4,4

tanulmányi átlaga: 4 .
A felső tagozat magatartási átlaga: 4,27

szorgalom átlaga: 3,74

tanulmányi átlaga: 3,83
Az első félévben kitűnő tanulmányi
eredményt alsó tagozaton (3. és 4. évfolyamos) 17, felső tagozaton 12 tanulónk
ért el. Gratulálunk a szép eredményhez!
Január 10-én délután Szalay Zita igazgatóhelyettes szervezésében közel húsz
tanuló utazott Budapestre az Uránia Filmszínházba, ahol a Zenél a film c. előadást nézték meg. Két kiválasztott gyerek
még a színpadon is szerepelhetett, ahol
ritmushangszerek megszólaltatásával járultak hozzá a produkcióhoz. Ez az előadás egy bérletsorozat második alkalma
volt.
Január 16-án a rendhagyó énekórák következő előadását nézték meg az ötödikes,
hatodikos és a negyedikes gyerekek a mű-

vészeti iskolában. Az előadók Lúdas Matyi
történetét mesélték el sok-sok zenével,
humorral fűszerezve. A gyerekeket megmozgató farsangi éneklés és tánc zárta az
órát.
Negyedikes tanulóink közül idén négyen, a hatodikosok közül pedig öten
szeretnének nyolc-,illetve hatosztályos
gimnáziumban továbbtanulni. Ők és a
nyolcadikosok is január 18-án írták meg
a központi felvételi feladatsorokat a középiskolákban. Bízunk benne, hogy jó
eredményeik alapján felvételt nyernek a
választott iskolába.
Az előző évekhez hasonlóan – az Albertirsa Barátainak Köre Természetvédelmi Csoporttal karöltve – az idén is
újraindult iskolánkban a téli madáretetés.
Január 14-től február 25-ig minden szerdán 14 órától más és más alsó tagozatos
osztály látogat el a Dolina-völgybe, hogy
egy kisebb túra keretében megtöltse madáreleséggel az ott létesített hat madáretetőt vagy fonnyadt almákat helyezzenek
el a bokrokon. A gyerekek ilyenkor nagy
élvezettel járják be az erdei utat és közben
megtanulják, hogy az éhező madarakról
télen gondoskodni kell.
Január 22-én ünnepeltük meg a Magyar
Kultúra Napját. Zsigmondné Solti Edit
könyvtárosunk állította össze a tartalmas
műsort, amelyet hangosbemondón keresztül hallgattak tanulóink.
Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a
már hagyományos Sulikuckó foglalkozások februárban megkezdődnek. Szeretettel várjuk az iskolába készülő nagycsoportos óvodásokat és szüleiket.

A foglalkozások időpontjai a következők:
2015. február 11. 17.00-17.45
Győzelem út: Egy, megérett a meggy…
Hudákné Domonyi Erzsébet tanító néni
Táncsics út: Itt a farsang, áll a bál!
Majorné Kollár Krisztina tanító néni
2015. február 18. 17.00-17.45
Győzelem út: Itt a farsang áll a bál!
Hudákné Domonyi Erzsébet tanító néni
2015. február 25. 17.00 -17.45
Győzelem út: Utazás Meseországba
Papp Róbertné tanító néni
Táncsics út: Egy, megérett a meggy…
Majorné Kollár Krisztina tanító néni
2015. március 4. 17.00-17.45
Győzelem út: Ébredj természet!
Papp Róbertné tanító néni
2015. március 11. 17.00 -17.45
Győzelem úti épület:
– a gyerekeknek ugri-bugri torna a nagy
tornateremben – világos talpú váltó
tornacipőt kérjük, hogy hozzanak magukkal
– a szülőknek Matusinka Ágnes iskolapszichológus tart előadást az iskolakezdés jelentőségéről a szülők és a gyerekek
szempontjából, valamint az iskolaérettségről. Hitoktatók tájékoztatója a választható hit- és erkölcstan oktatásról
2015. március 18. 17.00 -17.45
Győzelem úti épület:
– a gyerekeknek ügyeskedő – kézműves
foglalkozás
–
a szülőknek Ádám Ildikó igazgatónő
tart tájékoztatást a beiskolázásról
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Birinszkiné Szabó Marianna
igazgatóhelyettes
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Az Albertirsai Mazsola Óvoda Alapítvány
közhasznúsági jelentése
Az alapítvány a közhasznú minősítést 2004-ban kapta meg. Az alapítvány célja
az Albertirsai Mazsola óvodába járó gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó,
egészséges életmódjuk és esztétikai fejlődésük szempontjából is megfelelő óvodai
környezet kialakítása.
2013 évben az alapítvány előző évi pénzmaradványa 294.000 Ft volt, valamint
362.000 Ft bevételt ért el. Ebből 200.000 Ft az óvodát fenntartó, önkormányzattól
származott. A NAV utalt át részünkre a magánszemélyek 1%-os személyi jövedelemadó felajánlásaiból.
Kiadásaink: Természet Búvár éves előfizetése, tonert az óvodai nyomtató és fénymásolóba, könyvek vásárlására, szőnyeg a csoportszobába, gyermek ágynemű, - huzatok, törölközők, vizuális eszközök és fejlesztő játékokat vásároltunk.
Külön köszönetet szeretnénk kifejezni Nagyné Lehoczki Anitának folyamatos, önzetlen és áldozatos munkájáért.
Köszönjük mindenkinek, aki a 2013-as adóbevallásánál adója 1%-át óvodánknak
ajánlotta fel. Ezen összeget 56.920 Ft-ot a NAV 2014. októberében utalta.
Köszönettel: Korcsolainé Pálfi Éva, elnök

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Albertirsán változatlan helyszínen minden hónap 3-ik hétfőjén kihelyezett ügyfélfogadást
tart az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.
Helyszín:
Albertirsa Móra Ferenc Művelődési Ház épülete
Cím:
2730 Albertirsa, Pesti út 85.
Nyitva tartás: 8.00-17.00-ig
Ügyfélfogadási napok 2015. évben:
• január 26
• február 16
• március 16
• április 20
• május 18
• június 15
• július 20
• augusztus 17
• szeptember 21
• október 19
• november 16
• december 14

Ajánló
Sokan régóta gondoltuk, mert
gondolhattuk, hogy az „ikerváros”
(Alberti és Irsa) története temérdek
drágakövet rejt. Csakhogy ezek felleléséhez sok szorgos kincskeresőre
van szükség. Újabban, szerencsére
jelentkeznek ilyen eltökélt kutatók.
Közülük az egyik, ha nem a legszorgalmasabb – Major János. Mindenkor
izgalommal olvasom éppen megszületett kéziratát, mivel garantáltan képes
újat mondani településünk történelmének valamely már – már feledésbe merülő korszakáról. Major János,
a legutóbbi esztendőkben kiemelt
figyelmet szentel az alberti – irsai
zsidóság históriájának, hagyományainak. Jól teszi ezt, hiszen különösen
érdekes, gazdag múltú közösségről
van szó. Olyanról, amely nyilvánvalóan jelentős szerepet játszott az
„ikerváros” életében, ám tevékenységét lassan befedi a felejtés köde. Ideje
hát a rárakódó portól megtisztítani
az alberti – irsai zsidó hagyományokat, históriát. A szerző pennája erre a
nemes feladatra vállalkozott az „A tanítás túléli a tanítót” című zsebkönyv
megalkotásával. Ezzel egyfelől szépen
tiszteleg városunk egésze, másrészt a
hajdan itt élt zsidóság történeti értékei, kultúrája, és áldozatainak emléke
előtt. Harmadrészt újabb nagyszerű
forrást biztosít, a reményeim szerint a
belátható jövőben elkészülő albertirsai monográfia számára. Jó néhány
ilyen forrásműre van még szükségünk
ahhoz, hogy megszülethessen a városunk egészét leíró, részletesen taglaló
könyv. Megalkotása kötelességünk,
melynek teljesítéséhez nélkülözhetetlenek az olyan nagyszerű munkák,
mint ez a mostani. A városunk múltja,
elődeink élete iránt komolyan érdeklődő valamennyi lakótársunknak szeretettel ajánlom Major János legújabb
munkáját. Ismerkedjenek hát vele!
Érdemes így tenniük, mert rácsodálkozhatnak azon rengeteg értéknek
egy nagyszerű darabkájára, amelyek
Albertirsa múltjából előbányászhatók.
Ezek az értékek ma is tanítanak, s így
csakugyan túlélik hajdani közvetítőiket.
Fazekas László
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Szilágyiné Papp Tünde

(1964. december 14 – 2015. január 21.)

Eleven tűz égett benned. Azon gondolkodom, pihentél-e egyáltalán valamikor.
Jutott időd megállni, lazítani, szemlélődni – egy kicsit feltöltődni? Talán, ha jutott
volna…Talán… Fölösleges kérdés ez, mivel sosem tudjuk meg rá a választ. Annyi
bizonyos, mindig úton voltál. Futottál két
feladat között. A köz ügyeit és szeretteid
problémáit gyakorta egy időben voltál
kénytelen intézni. Túl sokat vállaltál magadra – mondhatnám az ismert közhelyet.
De hagyjuk ezt, hiszen épp most állapítottam meg, hogy nincs egzakt válasz arra,
vajon a túlhajszoltság mennyiben volt

Tanmese
Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy
ember. Nem volt kimondottan gazdag, de
nélkülöznie sem kellett soha, egyszóval
jómódban élt. Történt egy napon, hogy
megkereste valaki, segítse ki őt, mert átmeneti anyagi gondjai támadtak.
Telt múlt az idő, elérkezett az a pont,
amikor már illett volna visszaadni a kölcsönt, de ez nem történt meg. Kérte szépen az ember az ismerősét, hogy adja vis�sza neki a pénzt, ahogyan azt ígérte, de az
a másik bizony nem adta. Kis idő múlva
újra kérte vissza a pénzét, de továbbra
sem kapta meg.
Így ment ez jó idejig, de csak nem tudta visszaszerezni a pénzét emberünk.
Hiába kérte szépen, hiába emlékeztetett
a korábbi ígéretre, a kölcsönkéréskor
elhangzott esküdözésekre, csak nem
tudta visszaszerezni a pénzét. Ahogy pe-

okozója annak, hogy bő hónappal az ötvenedik születésnapod után hirtelen ránk
csaptad az ajtót: elmentél, kiszálltál, nem
vagy többé köztünk, és nem vagy sehol.
Iszonyú korán történt ez veled. Veled,
akinek az energiái a környezetedben élők
számára elapadhatatlannak tűntek. Veled,
aki soha, egyetlen feladat előtt se torpantál meg, hanem mindenkor mosolyogva
közölted: megoldjuk. És csakugyan megoldottad. A számodra megadatott idő rövidsége fáj nekünk, ittmaradottaknak a
legjobban. Hihetetlen ami veled történt.
Mégis: minden éremnek két oldala van.
Ebben az esetben arra gondolok, akadnak,
akiknek közel kétszer annyi idő jut ebből
a földi világból, mint neked, ám kevesebbet élnek, mint Te. Hiszen Te sok mindent

A Móra Ferenc Művelődési Ház munkatársai az alábbi sorokkal búcsúznak
Tündétől:
„Olykor a nap egy percre fölragyog,
Aztán megint köd ül a bérc felett Légy oly vidám, amily bús én vagyok Isten veled.”
(Ignotus)

hagytál magad után: példát arra, hogy ha
kell, éjszaka vagy hétvégén is zokszó nélkül lehet mosolyogva, eredményesen dolgozni. Meg arra, hogy kevéske emberrel
és minimális pénzből is megszervezhetők nagyszerű programok. Felmutattad,
mennyire csodálatos dolog egy települési
közösség kulturális életét, értékeit, végső
soron, az őket hordozó embereket szolgálni. Több mint huszonhárom esztendőn keresztül vezetted a Móra Ferenc Művelődési Házat. Vagyunk néhányan akik
sejtjük, mennyire nem egyszerű szolgálat
ez. Te híven szolgáltál. Sokunk nevében
megköszönöm mindezt.
Közben megadatott számodra, hogy
földünk sok-sok szegletébe eljuss. Igaz,
utazásaid zöme is afféle villámlátogatás
volt. Ám mégis: sok-sok szépségre rácsodálkozhattál.
Eközben mindvégig erős, megingathatatlan voltál hitedben.
Vannak emberek, akiknek a sors rövid
időt engedélyez, s mégis teljes életet képesek élni. Te ilyen ember voltál. Nyújtson ez vigaszt azoknak, akik ismertek és
szerettek.
Nyugodj békében!
Fazekas László

dig az ilyenkor lenni szokott, a türelem
fokozatosan fogyni kezdett. Egyre mérgesebben, gorombábban kérte vissza
a pénzét. Otthon is csak mérgelődött,
hogy ő segített a másikon, az pedig vis�szaélt az ő bizalmával, segítőkészségével. Persze ezek a mérgelődések is csak
egyre dühösebbé, ingerültebbé tették.
Egyszer aztán már úgy érezte, nem mehet ez így tovább, elég volt abból, hogy
visszaélnek a jóindulatával. Neki sincs
annyi pénze, hogy csak úgy lemondjon
róla, így hát ismét felkereste a kölcsönkérőt, azzal a határozott céllal, hogy
márpedig ő most visszaveszi a pénzét,
ha törik, ha szakad.
Ellentmondást nem tűrően lépett fel,
határozottan, keményen, már-már agresszíven, hiszen már elszakadt nála az
a bizonyos cérna. Volt türelem sokáig,
volt kedvesség, szépen kérés, de mit sem
használtak. Most határozottan az asztalra

csapott, ő bizony a pénze nélkül innen el
nem megy.
Ekkor azonban érkezett a váratlan fordulat. A kölcsönkérő segítséget hívott,
mondván van itt egy ember, aki erőszakosan rátámadt és pénzt követel tőle.
Hirtelen az addig jó szándékú kölcsönadó
került bajba, ő lett a gonosz, rossz szándékú.
Hogy miért tanmese mindez? Mert a
végén könnyen megtalálhatjuk a tanulságot. Alaposan gondoljuk meg, ha bárkinek pénzt kölcsönzünk, és legyen is
bármilyen közeli ismerős, barát, bizony
írjunk róla papírt, még ha ügyvédhez nem
is fordulunk, nehogy aztán csalódnunk
kelljen, hogy visszaélnek bizalmunkkal,
kedvességünkkel. Ha pedig lesz papírunk,
akkor nem kell megvárnunk, hogy elveszítsük türelmünket, hogy elszakadjon a
cérna, mert akkor bárkinek bizonyítani
tudjuk igazunkat.
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Ménfői csata
Különleges történelmi esemény, melyről alig maradt fenn
írásos emlék.
A XI. század bővelkedett
sorsfordító történelmi és katonai eseményekben, amelyek
az egész ország sorsát meghatározták. Sajnos a zűrzavaros
idők nem kedveztek az egykorú
írásos források megmaradásának, s az a kevés is szinte teljesen a tatárjárás martalékává
vált. Ennek az időszaknak a
hadtörténetét részben utólagos
krónikák leírásaiból, részben
külföldi, főleg német források kutatásával
ismerhetjük meg.
Rövid összefoglaló tartalom: a csatát 1044. július 5-én vívták Aba Sámuel
magyar király (uralkodott 1041-1044) és
III. Henrik német-római császár (uralkodott 1039-1056) hadai
vívták Ménfő mellett,
melyben az elűzött Orseolo Pétert (uralkodott
1038-1041 és 1044-1046)
támogató német uralkodó fölényes győzelmet
aratott. A csatából elmenekülő Abát hamarosan
meggyilkolták, így Henrik pártfogoltja visszakapta trónját, és felajánlotta
azt hűbérül a Német-Római Birodalomnak.
István király (uralkodott 1000-1038) halála
után – az uralkodó egyetlen felnőttkort megért
fia, Imre herceg halála
folytán – Orseolo Péter,
Ottó velencei dózse fia, a
király unokaöccse örökölte meg a trónt. Orseolo
elődje politikáját folytatta, az országát határoló
két birodalom – Bizánc
és a nyugati császárság
– közötti egyensúlyra, és
a keresztény államiság
megszilárdítására törekedve. A király tartva az istváni szemlélettől és a kialakított rendtől bosszúból
Veszprém várába záratta az özvegy Gizella királynét, mellőzte az ország főurait, és
kegyencével, a német Budóval uralkodott.

A Péter kegyéből kiesett főurak 1041-ben
fellázadtak a király ellen, és István vejét,
Aba Sámuelt hívták meg a trónra, aki
segítségükkel elkergette az országból riválisát, Orseolo Pétert. A Képes Krónika
szerint, Aba sem bizonyult szerencsés
választásnak, ugyanis az
új király megvetette a
köznépből kiemelkedett
főurakat, és az István
által hozott törvények
előtti egyenlő szabadok
társadalmának – és ezzel
az általános adófizetés
– híve volt. Aba zsarnoksága helytálló, mivel a
főurakkal szembeni bizalmatlansága vérontáshoz vezetett: 1044-ben,
Marosváron – Csanádon
– tartott tanácskozás so-

rán több mint 50, általa összeesküvőnek
tartott főurat kardélre hányatott. A király
uralkodása állandó háborúval telt, mivel
III. Henrik felkarolta Orseolo Péter trónigényét, hogy kiterjeszthesse hűbérúri

befolyását Magyarországra. Aba
Sámuel 1042 és 1043 során
eredményesen állította meg a
német támadásokat a Felvidéken és a mosoni mocsaraknál,
az 1044-es hadjárat idejére
azonban befolyásos alattvalói
elpártoltak tőle, és ez beteljesítette végzetét.
III. Henrik 1044 során a Dunától délre fekvő mocsarakon át
támadt Magyarországra, és miután ezúttal Orseolo Péter mellé
pártolt magyarok is segítették
őt, hamar átkeltek a Rábca,
majd a Rába folyókon. Aba Sámuel a Rába
jobb partján, Ménfő – a mai Ménfőcsanak
– mellett, a császáréval nagyjából azonos
sereggel várta a betörő ellenséget, és itt
vívta meg aztán a trón szempontjából
sorsdöntő ütközetet. A Képes Krónika szerint a két uralkodó küzdelmét végül Aba
népszerűtlensége döntötte el, ugyanis, a
német és magyar erők összecsapása során,
az előbbiek nagy része átállt III. Henrik
oldalára, vagy egyszerűen elhagyta a királyt. A ménfői ütközet így Orseolo Péter
támogatójának döntő győzelmével ért véget. Aba Sámuel király menekülni kényszerült, majd nemsokára meggyilkolták.
Haláláról ellentmondásos információk
kerültek napvilágra: a Képes Krónika szerint a Tiszántúl felé tartott, mikor végeztek vele, ez alapján a gyilkosság helyszínét Füzesabony környékére teszik, mások
szerint a csatában, vagy egy közeli faluban
végeztek vele. Testét először a feldebrői
kolostorban helyezték nyugalomra, majd
később Abasáron temették el. III. Henrik
császár a ménfői győzelem után pártfogoltjával, Orseolo Péterrel együtt Fehérvárra vonult, ahol az elűzött királyt ismét
beiktatta a hatalomba. A német-római
uralkodó ezzel elérte célját, Péter ugyanis
egy aranyozott lándzsa és koronája képében felajánlotta hűbérül az országot, és
alávetettsége jeleként bevezette a német
jogot. Orseolo Péter második országlása és Magyarország hűbéri alávetettsége azonban nem bizonyult tartósnak. A
visszatért király ellen egyre-másra robbantak ki a lázadások, 1046-ban, Vazul
száműzött fiainak hazahívásával új fordulatot vett az Árpád-kori Magyarország
története.
Szentjóby Szabó Andor
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Csak a szépre emlékezem
Két évvel ezelőtt lettem az Albertirsai
Híradó szerkesztője. Ebben a 24 hónapban
sokkal alaposabban megismerhettem ezt
a várost, mint a korábbi 39 év során, pedig
mindig itt volt a szomszédban. Most azonban megismertem rengeteg itt élő, itt dolgozó embert, láttam a városi ünnepségeket,
egyéb rendezvényeket és eseményeket.
Mint szerkesztőt, meghívtak például horgászversenyre, és felfedeztem a tavat és környékét. Első látásra megtetszett, és azóta már
több ismerősnek, barátnak is megmutattam,
ajánlottam, akár csak könnyed kirándulás,
szabadtéri időtöltés céljára. Szép, hangulatos
környezet. Az ember nem is gondolná, hogy a
házak között, az ismert és sokszor járt főútról

letérve, néhány métert haladva egy ilyen ékszerdobozt találhatunk. Egy kicsit irigyeltem
is az albertirsaiakat, hogy bármikor könnyedén
kimehetnek a tópartra sétálni, levegőzni.
Jártam a Dolina Túrán is. Igaz, hogy kerékpárral, de így azonos idő alatt sokkal többet
megtapasztalhattam a túrából. A túra mellett
pedig azt is megtudhattam, hogy lakóhelyemtől (Cegléd) mindössze néhány km-re olyan
helyeket találhat az ember, mintha minimum
másfél órányit autózva elmenne a hegyekbe. A
túra óta, mivel szeretek kerékpározni, gyakori
útvonalam a Dolina és környéke. De családommal is felkerestük már a gyurgyallagost.
Persze a környéket járva az is feltűnt, hogy
itt is vannak olyanok, akik a szép helyeket elcsúfítják a szétdobált szeméttel, azonban szerkesztőként azt
is alkalmam volt látni, hogy a
helyiek időről időre összefogEz a Máté Péter dal jutott eszembe, mikor végiggondoltam az elmúlt két évet. Ez a dal jutott eszembe, melynek
nak, és megpróbálnak tenni ez
szövege, a következő:
ellen. Iskolások, polgárőrök,
képviselők, átlagos polgárok
Hófehér házfalak,
közösen takarítják a határt,
Otthonok zöld fák alatt a kertben,
hogy megállítsák a negatív foÉs az utcán sok virág...
lyamatot. Hogy szebbé tegyék
Nagy terek, kis padok,
S az emberek mind boldogok köröttem!
környezetüket, hogy mindenki
Nézd a fények városát!
szépnek lássa ezt a vidéket.
Irigykedve néztem az ös�Fölötte tűz a napfény, felhőtlen az ég,
szefogást más esetekben is.
Bárhova nézel, nincsen folytó szürkeség,
Például a park megtervezése és
A mesék mindig szépek,
megépítése kapcsán. Majd egyNincsenek ellenségek, csak barát!
re több időt töltve a városban
Csak jó barát vár mindig itt reád!
azt tapasztaltam, hogy folyaÉlj a fény városában,
matosan épül és fejlődik, ami
És én élek majd veled!
nekem Ceglédről nézve, be kell
Élj a fény városában,
vallanom, irigylésre méltó volt.
Boldog lesz az életed!
Jártam megújuló óvodában,
Élj a fény városában,
nemzetközi atlétikai versenyen
Ami még álomvilág!
a régióban egyedülálló SportIsmerd meg a vágyakat,
centrumban.
Álmodd meg az álmokat,
Jó volt látni, hogy a helyi
És közben idd a valóság borát!
civilek egy-egy esetben milyen
sok embert tudnak megmozdíÁlmodozz énvelem,
tani, például a Lusta Vasárnap
Osztozunk a végtelen örömben!
keretében. De a városi rendezNézd a fények városát!
vények is elnyerték tetszésem,
Élj a fény városában...
mert alapvetően az ünnepi
megemlékezések nem arról
Szemeink, mint égitestek vonzódnak a fény, a fény után,
szóltak, mint amit máshol taA sötétet messze űzni első fontos dolgunk ez csupán,
pasztaltam. Nem az volt a léEz a város lesz a bölcső, melyben felnő egy új nemzedék,
nyeg, hogy a politikai szereplők
Hol a percek néked adják mindazt, ami jó és ami szép!
beszédeket mondjanak, hanem
Gyere, gyere, kezdjünk bele, ne akard, hogy várjunk még!
valóban a megemlékezésről
szóltak. Nem az számított, hogy
Élj a fény városában...
tömeg legyen, sokkal inkább az,

A fény városa

hogy akik valóban ott akarnak lenni, azok méltó körülmények között emlékezhessenek.
Találkoztam rengeteg érdekes és elhivatott
emberrel, és bárhová mentem, kedvesen fogadtak. Ami közös volt mindenkiben, az az, hogy
elhivatottak azzal kapcsolatban, amivel foglalkoznak, illetve, hogy mennyire kötődnek ehhez
a városhoz. Függetlenül attól, hogy Albertirsán
születtek, 40, 20 vagy néhány éve költöztek ide.
Márpedig ahol ilyen emberek élnek, annak a településnek van és lesz jövője. Ilyen volt többek
között Szelepcsényi Csaba, a futónagykövet is,
aki a testület döntése értelmében a lap következő szerkesztője lesz majd. De találkozhattam és
beszélhettem Ecsedi Laci bácsival, vagy éppen
Szilágyiné Papp Tündével, akiknek az emlékét
biztos, hogy sosem fogom elfelejteni.
Szinte az utolsó másodpercekig tették a
dolgukat és szolgálták ezt a várost. Amit és
ahogyan tettek, azzal számomra mindenképpen példaképpé váltak, de az a nagyon
nehezen betölthető űr, amit maguk után
hagytak, azt jelzi, hogy ezzel valószínűleg
még sokan egyetértenek.
Ahogy telt az idő, azt vettem észre magamon, hogy már a szabadidőmben is egyre több
időt töltök Albertirsán. Legutóbb már gyermekeim is részt vettek a Tessedik futáson, és így
a megbízatásom végére érve már az élet egyéb
területein is kötődni kezdtem a városhoz. Legutóbb, igaz, hogy teljesen más minőségben, de
már az új évet is Albertirsán köszöntöttem.
Persze senki se gondolja, hogy amit láttam,
az mind szép és jó. Ilyen véleményem szerint
nem is létezik, de a látottak döntő többsége
pozitív volt, és ahogy azt mondani szokták,
csak a szépre emlékezem...
A felejthetetlen, hatalmas hóval érkező március 15-re, a várossá válás 10 éves évfordulójára, azokra az emberekre, akiket alkalmam volt
megismerni, akiktől érdekesebbnél érdekesebb
dolgokat, történeteket hallottam. Akiknek a
történeteivel teljes lapszámokat is meg lehetne
tölteni, ha mélyebbre ásnánk.
Végezetül, afféle búcsúzásként, zárszóként
minden olvasónak megköszönöm, hogy rendszeresen átnézték a lapot, hogy amikor a véleményükre voltam kíváncsi, elmondták azt.
Köszönöm továbbá a szerzőknek, közreműködőknek a cikkeket, fényképeket, az intézményvezetőknek, munkatársaiknak az együttműködést. Végül pedig köszönöm a sorsnak, hogy
alkalmam volt alaposabban is megismerni ezt
a várost. Utódomnak pedig sok sikert kívánok
a következő időszakhoz.
Ádori Péter
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Fancsikai fények: Beláttam, engedni kell… de…
– Ha nincs semmi probléma, akkor gondoskodni kell a fogamzásgátlásról, mert ugye
nem hiányzik mostanában még egy baba? Ne
aggódj, József türelemmel lesz még egy kicsit, értelmes ember. Kifelé menet elmondom
neki mi a teendő – nyugtatott meg Erzsike,
közben fel is írt mindent, hova kell mennem.
Kicsiritát kivette, megnézegette alaposan… gyönyörködött benne:
– Jól van – mondta, látom ragadt rád valami az otthonból, nem lesz itt baj – búcsúzott és én könnybe lábadt szemmel mondtam
köszönetet, annyira hálás voltam mindenért,
amit már eddig is tett értünk.
József végezve kinti munkájával, megéhezve, hidegtől pirosan érkezett.
– Tényleg, milyen kutyát gondoltál? Emlékszel, beszélgettünk róla... – csak néztem
rá, hogy teljesen úgy tett, mintha mi sem történt volna az éjszaka! Eszembe jutott, ezt is
Erzsikének köszönhetem, beszélt vele, újból
elöntött a hála.
– Nem is tudom, nem igazán nagytestű
kellene, nehogy bántsa a gyereket, vagy fellökje a papát, inkább csak jelezzen, ha jön
valaki – javasoltam, és papa is egyetértett
velem. Kicsit feszélyezett hangulatban, de
nyugodtan telt az este… örültem, hogy másnap munkanap lesz, mert ez a pár nap itthon,
együtt, kezdett ijesztővé válni... Lefekvés
után, megvárva a villanyoltást, a sötétségbe
borult szobában megszólalt József:
– Beszéltünk Erzsikével, mondta, mikor lehet menni vizsgálatra. Gondoltam, beszélek
Marikával, figyeljen át apámra, mi meg hárman átmegyünk, túl kell ezen lenni. Minél
előbb, annál jobb, látod, tegnap már kicsit
elvesztettem a fejem… hát legyünk rendben
– nem várt választ, befordult a falnak és már
aludt is.
Így is történt: rövidesen túlestem ezen is,
nagy örömömre semmi problémát nem találtak. Immáron elhárult minden akadály József
vágyainak útjából. Kaptam valami tablettát,
tehát szabad a zászló…
Végiggondolva magamban, el kell ismerni,
hogy nincs igazam. Nem lehet kíméletlenül
ellenszegülni a rám váró kötelezettségeknek.
Az, hogy egyoldalú ez a szerelem, hiába jeleztem én még a kezdetén, nem esik latba. József
az egésznek úgy indult neki, nem baj, kivárja,
„majd megjön nálam is a vonzalom”. Így aztán igényt tart a szerinte jogosan megillető
engedelmességre. Ezzel akkor is számolnom
kellett, mikor idejöttem, csak valahogyan nagyon távoli dolognak tűnt, amit ráérek még
megoldani.
Annyi minden történt velünk az elmúlt hat
hétben, zsongott a fejem még mindig az eseményektől.
Csendes, néma ellenállással kezdődött,
próbáltam elodázni, viaskodni, de József hal-

kan a fülembe súgta:
– Nem, nem hatódok meg… jobb, ha tudod a dolgokat, tovább nem húzhatod... – és
tette a „dolgokat”… mereven, mint egy fadarab, görcsbe rándulva nemigen könnyítettem
meg a dolgát, de az enyémet sem… hiába
tudtam az eszemmel, ennek meg kell lennie,
igaza van, de még annyira felzaklatott a régi
emlék, az erőszakosság, és minden, ami ezzel
járt, éreztem, még nem tudtam feldolgozni,
nem vagyok még készen erre!
József hamar „végzett”, de megjegyezte:
nem lesz ez így rendben, most még elnéző, első alkalom, régen is volt nővel, hamar
ment, de jobb belátásra kell már térnem…
Utáltam. Utáltam Józsefet, a világot, magamat, a testemet, és gyűlöltem a fájdalmat az
altestemben. Hangtalanul folytak a könnyeim, hűltek rá az arcomra a sötétben, teljesen
eláztatva a párnámat….
A férfi, aki befogadott bennünket, csak
jogos jussát hajtotta be. Hogy hogyan? Hát,
ahogyan természete kívánta. Már aludt is,
teljesen lecsillapodva, anélkül, hogy megmosakodott volna, hogy…. bármi emberit
tett, vagy mondott volna... Újabb undorhullám öntött el. Óvatosan kikecmeregtem az
ágyból, mentem ki a kamrába. Estéről még
maradt langyossá vált víz… úgy nyúltam magamhoz, mintha egy békát kellett volna megmosdatnom, de ezen is túlestem.
Belegondoltam, mi lesz ezután, vajon milyen „étvágya” lesz Józsefnek, mit lehetne
tenni, hogy legalább kíméletesebb legyen,
gondoltam kétrét hajolva, az alhasi görcsöktől. Nagyon árván, nagyon egyedül éreztem
magam, holott tudtam azt is, nem is tiltakozhatok, mert ez az ára, hogy itt lehetünk.
Ezt kell elviselnem, hogy a gyermekemet
ne vegyék el tőlem, és ezért semmilyen ár
nem sok, nem drága. Odatapogatóztam a félhomályban Kisrita ágyacskájához, szemem
hozzászokva a sötétséghez, ki tudta venni
apró arcocskáját. Öklei a fülecskéje mellett,
békésen szuszogva aludt... nem vehetem el
az álmát, a nyugalmát, ha József minden este
megveszi a vámot rajtam, akkor sem… megsegít egyszer még a Jóisten, kitartással kell
lennem… Édes kisbabám, ha te tudnád, hogyan lettél, hogy maradtál meg nekem, milyen áron, mit kell ezért a szerencsétlen még
gyerekkorú anyádnak kiállnia… megtudod-e
valaha? És ha igen, vajon mit gondolsz majd,
megvetsz-e érte? Vagy megérted, mennyire
nem volt más választásom? Milyen ember
lesz belőled, hogyan nézel majd rám? Úgy
szerettem volna a jövőbe látni, tudni, hogy
soha nem lesz emiatt kicsi lányomnak lelki
sérülése, nem kerül durva szavak kereszttüzébe az anyja döntése miatt…hiszen nem ez
a pici ember akarta, hogy megszülessen…

Meggyötört, amúgy is sovány testtel, sajgó
lélekkel kuporodtam be az ágy szélére.
Hamarosan reggel lett, egy zavaros, fel-felriadó éjszaka után.
József munkába készülődött. Frissen, magabiztosan, ordított róla a hím diadala… igen
így láttam, és éreztem, mert így is volt…
mégha jogosan is.
Megvártam, míg elmegy. Azt gondolhatta,
alszom még. Kiszállva aztán az ágyból, észrevettem az „emlékeztető „ jeleket a lepedőn.
Erővel téptem le az ágyról, felémelyedett a
gyomrom. Márpedig ez ezután is így lesz, biztattam magam keserűen... hiába, más amikor
szerelemből, és más kötelességből..
Gépiesen végeztem reggeli teendőimet,
olyannyira, hogy papának kérdeznie sem kellett semmit. Minden rám volt írva.
József sugárzó arccal érkezett az ebédhez,
gyengéden megsimította a hátam… ez kellemesen érintett, de nem reagáltam rá. Az
este az ismétlésé volt, csak követelőzőbben,
magabiztosabban, bár első jajszavamra kicsit
mégis visszafogta magát. Dolgavégeztével
már aludt is, megint, ugyanúgy mosdatlanul… elhatároztam, hogy másnap beszélek
erről vele, elvárom, hogy amit tesz emberi
módon tegye legalább, mert egyszerűen képtelen leszek elviselni!
Sort is kerítettem rá ebéd után félrevonulva, nagy nehezen találva a megfelelő szavakat. Mégis tudomására hoztam a mosakodást,
alul is, előtte is, és utána is, ez a legkevesebb,
ha hozzám akar nyúlni! Ajánlottam, kérdezze csak meg erről a bátyját! Tudtam, ez jó
hivatkozási alap, így megfogadja, amit kérek,
nehogy én hozzam majd szóba… Azt is felpanaszoltam, hogy a testem tulajdonképpen
egy gyereklányé, mégha anya is vagyok, az ő
súlyának felét sem teszem ki, tehát a gyengédséget minimum elvárom, nem vagyunk
állatok.
Láttam rajta, hogy restelli magát. Valahol igazat is adott magában, zavartan ígérte, minden rendben lesz, de motyogva még
előadta, hogy éppen a gyereklány kinézetem
vadítja meg. Azzal a tudattal főként, hogy
még anya is vagyok… Ráadásul ő bő tíz évvel
idősebb nálam, és igényli az együttlétet, minél gyakrabban…
Aznap este sörszagúan, kicsivel később
érkezett, mint szokott, valahogyan furcsán
is viselkedett. Éreztem, valamerre, ahol járt
kibeszélték a dolgunkat valakikkel. Nem szóltam, és ő sem, de aznap este érezhetően változtatott a stílusán. Az továbbra sem érdekelte, hogy az együttlétünk kölcsönös örömmel
járjon, igazából erre én sem vágytam. Ehhez
szokott hozzá, erre a gondolatra jutottam.
(részlet a Fancsikai fények c.novellából)
-Szirén-
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Rövid beszámoló a BSI Futónagykövet
– Albertirsa januári hónapjáról
A 2015. év számos jó futólehetőséget
tartogat. Sorra írom a futó naptáramba
a jobbnál jobb tavaszi futóesemények dátumait, ahol ott akarok lenni. Mindezeket
átbeszéljük a közösség többi tagjával és
„sakkozunk”, hogy inkább hova men�nyünk és hova ne. Ízelítőnek pár program
a februári lehetőségek közül:
• 2015. február 22. – Farkasordító Úri
Félmaraton (ez az esemény azért is
különleges, mert egy példamutató
ember, egy látássérült futó szervezi,
aki sorra teljesíti a hosszabbnál hos�szabb, rangosabbnál rangosabb versenyeket igen kimagasló eredmén�nyel);
• 2015. február 28. – BBU Föld Alatti
Futás (a kiszemelt táv itt is a félmaraton, mindezt úgy kell teljesíteni, hogy
egy 7 km-es kört fogunk háromszor
megfutni, amiből minden kör alatt

2,6 km a kőbányai pincerendszerben
kerül kijelölésre).
A januári és a februári hónapra vonatkozóan - ezeken az eseményeken túl - az
albertirsai futóközösség is csatlakozott
egy nemzetközi futóprogramhoz, a Yours
Truly 2015. elnevezésű finn kezdeményezésű becsületbeli futáshoz. Ennek a
programnak a célja, hogy az év két leghidegebb hónapjában (is) mozgásra ösztönözze az embereket. Januárban 25-én
futottunk ennek a programnak a jegyében, februárban pedig a Farkasordító Úri
Félmaratont fogjuk ide „felajánlani”.
Most jöjjön az elmaradhatatlan havi beszámoló, hol és merre jártunk januárban.
A sok-sok közös futóedzés mellett 2015.
január 1-én Pilisen a XVII. FALKA Félmaraton eseményen vettünk részt, volt aki
a 10 km-es távot választotta, de többen
(5-en) a félmaratont futottuk le (monda-

nom sem kell eredményesen, érmekkel
és ajándékokkal megrakva jöttünk haza
mindannyian). Nagyszerű esemény, igazi futóbarátokkal és sportemberekkel,
minden évben visszatérő vendég vagyok
itt – remélem mostantól már többünk is
így gondol erre a programra – élmény itt
futni!
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. Ha
a fenti programokon vennél részt, akkor
bővebb információkat is lehet találni az
eseményekkel kapcsolatban a csoportunk
oldalán, illetve az utazás kapcsán is folyamatosan összeszerveződünk (így praktikusabb és építjük a csapatszellemet).
Szelepcsényi Csaba
BSI Futónagykövet – Albertirsa

Elkezdődött a verseny időszak az atlétáknál ...
Fedett Pályás Gyermek Verseny
Dunakeszi, 2015.01.11.
9 versenyzőnkkel, 17 számban indultunk
a nagy mezőnyöket felvonultató eseményen.
Egyéni csúcsokat elérve 3 arany és 3
bronzérmet hoztak haza a legifjabbak.
1. Keszthelyi Luca (2004)

60 m-es gátfutásban - 11,6 mp
1. Hortobágyi Dávid (2003)

60 m-es gátfutásban - 10,5 mp
1. Jeruska Petra (2003)

60 m-es gátfutásban - 12, 4 mp
3. Keszthelyi Luca (2004)

távolugrásban - 400 cm
3. Hortobágyi Dávid (2003)

távolugrásban - 432 cm
3. Bágyi Viktor (2003)

60 m-es gátfutásban - 11,4 mp

Fedett Pályás Ifjúsági, Serdülő és
Újonc Verseny
Dunakeszi, 2015.01.17.
Az általános iskolai központi felvételi

vizsga miatt kevesebben versenyeztünk.
Az eredmények az idény elejének megfelelő formáról tanúskodnak, ugyanakkor
megnyugtató, hogy többen fedett pályás
egyéni csúcsot értek el.
Érmeseink:
Újonc korosztályban:
1. Papp Zsombor (2002) 60 m-es gátfutásban - 9,8 mp – és ötösugrásban - 11,81
m
Serdülő korosztályban:
2. Farkas Ádám (2000)

60 m-es síkfutásban - 7,8 mp
2. Bágyi Gábor (2000)

távolugrásban - 503 cm
Ifjúsági korosztályban:
3. Bágyi Erika (1998)

60 m-es síkfutásban - 8,5 mp

FTC Junior Versenye
Budapest, 2015. 01.18.
Sok induló, gépi időmérés. Mindkét versenyzőnk egyéni csúcsokkal kezdte az
idényt.
Surmann Dorottya (1997)

60 m-es síkfutásban - 8,56 mp

Albert Botond (1997)

60 m-es síkfutásban - 7,37 mp

távolugrásban - 645 cm

Sport XXI. Alapprogram teremverseny az U -13 - as
csapatunknak
Gödöllő, 2015.01.18.
Az influenzától tizedelt csapatunk 12.
helyen végezve, derekasan teljesített minden feladatot.
A csapat tagjai:
Bágyi Viktor (2003)
Udvaros Nóra (2004)
Bágyi Alex (2006)
Kirsch Kincső (2003)
Záhonyi Bori (2003)
Záhonyi Anna (2003)
Petrovics Fruzsina (2003)
Köszönet mindenkinek a felkészülésért,
eredményekért!
Nagy Lászlóné

Albertirsai Híradó
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Tájékoztatás
A DAKÖV Kft. Monori Üzemigazgatósága tájékoztatja azon ingatlantulajdonosokat, akik a közelmúltban szippantott szennyvíz alapdíj befizetésére szóló számlát kaptak, melynek fizetési határideje
2015-01-31, hogy a számlán szereplő díjat ne fizessék be. A számla kibocsájtása cégünk részéről
egy sajnálatos félreértésből ered, amiért ezúton elnézést kérünk minden érintettől, akinek ezzel kellemetlenséget okoztunk.
Tájékoztatjuk továbbá, az ingatlantulajdonosokat, hogy a közeljövőben cégünk egy dolgozója, az albertirsai Önkormányzat delegáltjával közösen minden érintettet felkeres és részére a kompenzációs
számlát kiadja, valamint részletes tájékoztatásban részesíti. A tájékoztatást nyomtatott formában is
megkapják az ingatlantulajdonosok.
Azon ügyfeleink, akik már eleget tettek befizetési kötelezettségüknek, az őket felkereső kollégáinknak nyilatkozhatnak, hogy kérik-e a befizetett összeg visszafizetését, vagy cégünk írja jóvá a következő félévkor kibocsátandó számlánál.
Monor, 2015 január 28.
Artzt Sándor
üzemigazgató sk.

2015. JANUÁR HÓNAPBAN SZÜLETETT
Máté Károly és Csík Barbara
Gecsei Csaba és Gönczi Anita
Pákai Sándor és Szilágyi Rita
Szalinka László és Koska Bettina
Kiss Roland és Nagy Andrea
Kovács Péter és Halasi Krisztina
Kunu Zoltán és Matisz Lívia
Gór Ádám és Zölei Klára
Juhász Zoltán és Lozsi Erika
Rakita Krisztián és Horinka Krisztina
Götz Norbert és Rakonczai Rita
Sepsi Gergely és Szuda Kitti


Vanessza
Anita
Zalán Sándor
Dominika
Richárd Roland
Natália
Lorena Doroti
Péter
Dávid József
Dorina
Nimród
András Gergely
nevű gyermeke.

2015. JANUÁR HÓNAPBAN ELHALÁLOZOTT
Dinka Pál János
Macskó János
Kovács Jánosné
Kaulák Györgyné
Jansik Lajos
Németh Gyuláné
Ványi Istvánné
Varró Attila Árpád
Váróczi Mihályné
Török Ferenc
Boros János

55 éves
75 éves
69 éves
79 éves
57 éves
62 éves
82 éves
50 éves
74 éves
83 éves
84 éves

Sznopka Józsefné 82 éves
Bakos László
84 éves
Zátrok Jánosné
83 éves
Mezősi Pálné
88 éves
Gazsi Jánosné
73 éves
Rendek Pálné
56 éves
Szilágyiné Papp Tünde
50 éves
Micsinai Mihályné 82 éves
Böbék László
60 éves
Földi Sándorné
91 éves

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak!

2015. JANUÁR HÓNAPBAN HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Kordai Nelli és Ritz Zoltán
Jakab Anita és Biró Zoltán

Háziorvosok ügyeleti beosztása
FEBRUÁR

Ügyelet címe, telefonszáma: Albertirsa, Vasút u. 4. (53) 370-552
Ellátási terület, illetve település neve: Albertirsa,
Dánszentmiklós, Mikebuda
Dátum Ügyeletes orvos neve
1. Dr. Zolnyan Erzsébet
2. Dr. Pakucs Mónika
3. Dr. Zolnyan Erzsébet
4. Dr. Hajdúhegyi Ágnes
5. Dr. Fógel Kristóf
6. Dr. Pécsi Angéla
7. Dr. Hajdúhegyi Ágnes
8. Dr. Pécsi Angéla
9. Dr. Pakucs Mónika
10. Dr. Zolnyan Erzsébet
11. Dr. Pakucs Mónika
12. Dr. Hajdúhegyi Ágnes
13. Dr. Pécsi Angéla
14. Dr. Tajti Géza

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Dr. Pécsi Angéla
Dr. Oszvald Gyula
Dr. Hajdúhegyi Ágnes
Dr. Zolnyan Erzsébet
Dr. Fógel Kristóf
Dr. Pécsi Angéla
Dr. Zolnyan Erzsébet
Dr. Zolnyan Erzsébet
Dr. Pakucs Mónika
Dr. Zolnyan Erzsébet
Dr. Pécsi Angéla
Dr. Zolnyan Erzsébet
Dr. Pakucs Mónika
Dr. Varga Krisztina

Kedd
Balázs

4

Szerda
Ráhel, Csenge

3

Karolina, Aida

18

25

4

Kázmér

Géza

Bernadett

Bertold, Marietta

2

Kornélia

11

13:00 Nyugdíjas klub
18:00 Jóga
20:00 ZUMBA

10
Elvira

9
08:30 Falugazdász ügyfélfogadás
14:00 DAKÖV ügyfélfogadás
18:30 ZUMBA
19:00 Filmklub „Egy különc
srác feljegyzései”

Donát

Mátyás

17

3

08:30 Falugazdász ügyfélfogadás
14:00 DAKÖV ügyfélfogadás
18:30 ZUMBA
19:00 Filmklub „A nagy vitázók”

24

16

Lujza

Alfréd

08:30 Falugazdász ügyfélfogadás
09:00 Termékbemutató
14:00 DAKÖV ügyfélfogadás
18:30 ZUMBA
19:00 Filmklub „Beszélnünk
kell Kevinről”

2

09:00 Vásár
13:00 Nyugdíjas klub
18:00 Jóga
19:00 Polgárőrgyűlés
20:00 ZUMBA

23

08:00 ÖKO ügyfélfogadás
09:00 Vásár
13:00 Nyugdíjas klub
18:00 Jóga
20:00 ZUMBA

Julianna, Lilla

08:00 Vásár
13:00 Nyugdíjas klub
18:00 Jóga
18:00 Gerje klíma kör
20:00 ZUMBA

Abigél, Alex

08:30 Falugazdász ügyfélfogadás 09:00-11:00.Vásár
14:00 DAKÖV ügyfélfogadás
18:00 Galambász gyűlés
18:30 ZUMBA
19:00 Filmklub „Messzi dél
vadjai”

Hétfő

2015. február
Hét

6

7

8

9

10
09:00 Vásár
13:00 Nyugdíjas klub
18:00 Jóga

08:30 Falugazdász ügyfélfogadás
14:00 DAKÖV ügyfélfogadás
18:00 Galambászgyűlés
18:30 ZUMBA
19:00 Filmklub „A búcsúkoncert”

Péntek

Vasárnap

Albertirsai Híradó

Szombat

8

Csütörtök

16:00 Nárcisz klub

Aranka

7

Tódor, Rómeó

6

Dorottya, Dóra

5

09:30 Adventista Egyház
17:00 Albertirsai Gospel
kórus koncertje, belépés
díjtalan

Ügyeletes: CENTRUM Gyógyszertár

Ágota, Ingrid

16:30 Rajz szakkör
19:00 ZUMBA

08:00 DAKÖV ügyfélfogadás
14:00 Tessedik iskola alsós
farsang
20:00 ZUMBA

Ügyeletes: CENTRUM Gyógyszertár

Bálint, Valentin

Gerzson

Kolos, Georgina

15

14

13

Ella, Linda

12

Lívia, Lídia

14:00 Vasutas nyugdíjas klub
16:30 Rajz szakkör
18:00 Fotó klub
19:00 ZUMBA

Ügyeletes: REMÉNY Gyógyszertár

22

08:00 DAKÖV ügyfélfogadás
09:30 Adventista Egyház
13:00 Katolikus iskola farsangja
18:00 Zongor Gábor festőművész alkotásaiból rendezett kiállítás záró ünnepsége.
20:00 ZUMBA
Ügyeletes: REMÉNY Gyógyszertár

Eleonóra

21
Aladár, Álmos

20
Zsuzsanna

19

28

1

Zoltán

Albin

Ügyeletes: IRSA Gyógyszertár

16:30 Rajz szakkör
19:00 ZUMBA

09:30 Adventista Egyház

Ügyeletes: IRSA Gyógyszertár

27

Elemér
08:00 DAKÖV ügyfélfogadás
13:00 Tessedik iskola felsős
farsang
20:00 ZUMBA

Ákos, Bátor

08:00 DAKÖV ügyfélfogadás
13:00 Tessedik iskola alsós
farsang
20:00 ZUMBA

Edina

09:30 Adventista Egyház ASE 16:00 Nárcisz klub
Sportbál
18:00 Ünnepélyes sport díjátadó
20:00 Sportbál
Belépőjegy megvásárolható az
ASE szakosztály vezetőinél.

26
16:30 Rajz szakkör
18:00 Polgárőrgyűlés
18:00 Fotó klub
19:00 ZUMBA

Ügyeletes: IRMÁK Gyógyszertár

8

7

Tamás

6

Leonóra, Inez

5

09:30 Adventista Egyház
16:00 Nárcisz klub
18:00 Gerje-Party Fúvós
Egylet jelmezes farsangi koncertje. Belépés díjtalan.

Adorján, Adrián
16:30 Rajz szakkör
19:00 ZUMBA

08:00 DAKÖV ügyfélfogadás
18:00 Bagyinka Bernadett
Mágikus képek c. kiállításának megnyitója
20:00 ZUMBA

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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