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2010. OKTÓBER 3-ÁN ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁS
A Köztársasági Elnök Úr 2010. október 3-ára tűzte ki a helyi
önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választását. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján az eddigi 10 választókerület helyett, 8 választókerület kijelölését kellett elvégezni,
illetve a kiosztható mandátumok számát meghatározni. Ennek
megfelelően a helyhatósági választásokon 8 egyéni képviselő
megválasztására és 3 kompenzációs listás hely kiosztására kerül sor. A választókerületek mindegyikében 2 szavazókört kellett
létrehozni, mivel a szavazókörökben a választópolgárok száma
legfeljebb 1200 fő lehet. A választókerületek és szavazókörök beosztása megtekinthető a www.albertirsa.hu honlapon.
A Polgármesteri Hivataltól a Magyar Posta útján minden választópolgár augusztus 16-19. között kézhez kapja a választói
névjegyzékbe történő felvételéről szóló Értesítőt, valamint a
képviselőjelölt ajánlásához szükséges ajánlószelvényt. A névjegyzéket augusztus 18-tól augusztus 22-ig kell közszemlére tenni.
A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt augusztus 18-tól augusztus 22-én 16
óráig lehet kifogást benyújtani. Jelöltet ajánlani nem kötelező,
de ha a választópolgár élni kíván ajánlási jogával, akkor azt úgy
teheti meg, ha a kitöltött, és saját kezűleg aláírt ajánlószelvényt
átadja a támogatni kívánt jelöltnek, vagy megbízottjának. Az
ajánlószelvények gyűjtése 2010. szeptember 3-ig történhet.
Az ajánlás nem vonható vissza. Egy választópolgár egy jelöltet
ajánlhat. Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, vagy aki több
jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. A választópolgár lakóhelyén vagy – ha lakóhelye mellett legkésőbb
a választás kitűzését megelőző 30. napig tartózkodási helyet is
létesített – bejelentett tartózkodási helyén szavazhat. Ehhez a
lakóhelye szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjének
igazolása szükséges, melyet személyesen vagy meghatalmazott
útján október 1-jén 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy legkésőbb szeptember 28-án megérkezzen az
illetékes helyi választási irodához. A választópolgárok az Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhatnak. A mozgásában
akadályozott a szavazást megelőzően a jegyzőtől kérhet moz-

góurnát. Ez esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fel
fogja keresni a választópolgárt a mozgóurnával. Mozgóurnát
legvégső esetben a szavazás napján lehet kérni a szavazatszámláló bizottságtól. Amennyiben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatosan bármilyen
egyéb kérdése merül fel, információt a helyi választási irodától
a következő címeken kap: HVI vezető: Kovács Zoltánné dr.
jegyző tel: 53/570-050, e-mail: jegyzo@albertirsa.hu; HVI
vezető helyettes: dr. Kovács Tímea tel: 53/570-057, e-mail:
kovacstimdr@albertirsa.hu; HVI Revákné Nagy Krisztina tel:
53/570-064, e-mail: nepesseg@albertirsa.hu; vagy keresse fel
a választási jogszabályokat is tartalmazó www.valasztas.hu
internetes oldalt.

Albertirsa Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
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RENDŐRSÉGI HÍREK
Albertirsa külterületi területén emberölés történ,
az elkövetőt a rendőrség
rövid időn belül elfogta. Albertirsa belterületén közlekedő kerékpáros kosarából
ismeretlen tettes egy pénztárcát tulajdonított el iratokkal. Egy másik, őrizetlenül
hagyott kerékpár csomagtartójáról az ott
hagyott pénztárcát tulajdonították el. Az
éjszakai órákban Albertirsa egyik szórakozóhelyén egy őrizetlenül hagyott mobiltelefont loptak el. Albertirsa belterületén
több bűncselekmény is történt. Az egyik
családi ház udvarára kerítés kivágással jutottak be az elkövetők, és onnan egy P 145
H 107 RB típusú benzinmotoros fűnyírótraktort tulajdonítottak el. A másik családi
házba ablakbetörés módszerével hatolt be
és onnan arany ékszereket tulajdonított
el az elkövető. Egy állomás közeli lakás
melléképületébe ajtókifeszítéssel jutottak
be, és heggesztőtarfót és sarokcsiszolót
tulajdonítottak el. Egy külterülettel határos lakóház udvarán lévő melléképületbe
tetőbontással jutottak be az elkövezők,
és szivattyút, és terményt a szomszédos
hétvégi házból vízszivattyút tulajdonítottak el. Ismeretlen tettes az egyik délután,
parkoló gépjármű ablaküvegét törte be és
a hátsó ülésen elhelyezett laptop táskát
eltulajdonította a benne lévő tárgyakkal.
Itt szeretnénk ismét felhívni az albertir-

sai lakosok figyelmét, hogy a látható helyen hagyott érték, illetve értéknek látszó
tárgy csábító a bűncselekményekből élő
személyeknek. A MÁV állomás területén
lévő épületekről, illetve épületből több
lopás is történt az éjszakai órákban. Több
személy ellen feljelentést tettek zaklatás
vétségének elkövetése miatt az elmúlt
egy hónapban. Tehergépkocsi üzemanyag tartályából két alkalommal történt
Albertirsa külterületén gázolajlopás az
éjszakai órákban, az egyik a belterületi,
a másik a külterületi részen. Albertirsa
külterületén lévő hétvégi ház terménytárolójába lakatlevágás módszerével hatoltak be, onnan felszerelési tárgyakat
tulajdonítottak el. Albertirsa belterületén
a nappali órákat használta ki az egyik elkövető, amikor a nyitott ablakon mászott
be, és motoros fűrészt tulajdonított el az
ismeretlen tettes.

FELHÍVÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Albertirsán 2010. augusztus 3-tól 30-ig

TÜDŐSZŰRÉST
TARTUNK!
A vizsgálat ideje: Hétfő: 12,00 – 18,00
óráig; Kedd: 8,00 – 13,30 óráig; Szerda: óráig; 12,00 – 18,00 Csütörtök:
8,00 – 13,30 óráig; Péntek: 8,00 – 13,30
óráig.
A tüdőszűrés helye: Művelődési Ház,
Albertirsa, Pesti út 85.
A tüdőszűrés ajánlott vizsgálat, mely
alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére.
TAJ kártyáját kérjük hozza magával!
Albertirsa Város Polgármesteri Hivatala

ALBERTIRSA
VÁROSNAP 2010

MŰVÉSZET-KULTÚRAFOGLALKOZÁS
PROJEKT FELHÍVÁS

60 évvel ezelőtt szeptember 6-án egyesítették Albertit és Irsát. Ezen neves alkalmat ünnepeljük 2010. szeptember 11én, városnapi rendezvényünk keretében.
MŰVÉSZET-KULTÚRA-FOGLALKOZÁS
címmel kiállítást és vásárt hirdetünk, s
egyben keressük azon albertirsai alkotókat, vállalkozókat, érdekes vagy kihalófélben lévő mesterséget űzőket, akik
szívesen bemutatkoznának termékeikkel,
alkotásaikkal.
További információ, ill. jelentkezés leadása a Művelődési Ház e-mail
címén:
muvhaz.airsa1@gmail.com,
vagy telefonszámán: 06-53-370-713;
vagy Fülöp Sándornál e-mail-ban:
textilgaleria@freemail.hu

ÉRETTSÉGIZZEN ESTI TAGOZATON!
Jelentkezzen a Budakalász Gimnázium Albertirsai tagintézményébe, ahol akár két
év alatt is leérettségizhet. A tanítás Albertirsán heti két alkalommal, a Tessedik Sámuel
Általános Iskola épületében folyik (Albertirsa, Győzelem utca 2.). A felvett tanulóknak utazási kedvezményre jogosító diákigazolvány jár. Beiratkozni a gimnáziumba
augusztusban 23., 24., 25., 26,, 30,, 31., napokon lehet 16 és 19 óra között! Szep
tember 2-án (csütörtök) 15 és 19 óra között pótbeiratkozást is tarunk! Jelentkezzen,
érdemes! Egyéb információt a 06/30-637-9754-es telefonszámon szerezhet!
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ELSŐ KÉZBŐL
„INDUL” A BÖLCSŐDE

A LIDL BERUHÁZÁSÁRÓL

Albertirsán 1972-ben épült a máig működő
bölcsőde. A múlt század kilencvenes évtizedének közepén, az addig negyven férőhelyes
intézményt megosztották. Azóta húsz bölcsődés és ugyanannyi óvodás kisgyermek vehette
igénybe. Az utóbbi öt-hat esztendőben azonban egyre nőtt az érdeklődés a bölcsőde iránt.
A mind nyilvánvalóbbá váló férőhely bővítési
szükséglet kielégítésére azonban csak az Újtelepi Óvoda építés után gondolhattunk. Ellenkező esetben az óvodai ellátás mondott volna
csődöt. Miután tehát 2008-ban sikeresen pályáztunk óvoda építésre, megcélozhattuk ezt
a bölcsőde vonatkozásában is. Megtettük, s
munkánk ebben az esetben is eredményesnek bizonyult: egy európai uniós pályázaton
124.650 ezer forintot nyertünk, bölcsődénk
negyven férőhelyesre történő visszaalakítására, valamint teljes felújítására. A kivitelezés
megvalósításához szükséges közbeszerzési
pályázatot, 119.749.361 forint vállalási díjat
ajánlva, a KÉSZ-KEVE Kft. nyerte meg. Az
említett cég július első felében hozzálátott a
feladat elvégzéséhez. Mindez azt jelenti, hogy
az ősz második felére elkészül a munka. Ennek eredményeként egy negyven férőhelyes,
a XXI. század követelményeinek mindenben
megfelelő, korszerű bölcsődéje lesz városunknak. A beruházással nagyon fontos kört
zárunk be a gyermekellátás szférájában. Arról
van szó, hogy az általános iskolások esetében
2006-ban, az óvodások vonatkozásában pedig
2009-ben sikerült elérnünk, hogy hosszútávra
megszűnjenek az elhelyezési gondjaink. Idén
év vége előtt a legkisebbek, tehát a bölcsődei
korosztály esetében is megvalósul mindez.

Sokan kérdezik aggódva, hogy miért
nincs látható előrelépés a Pesti útra, az
Alberti Evangélikus Templom előtti telekre
tervezett Lidl-áruház létesítése ügyében. Az
itt következő sorokban röviden összefoglalom, hol tart a beruházás, valamint hogy
mikorra várható annak befejezése. A Lidl
megvásárolta a fejlesztéshez szükséges ingatlanokat. Az általa elkészített tervekből
kiderült, hogy azok megvalósításához módosítanunk szükséges Albertirsa Helyi Építési Szabályzatát (HÉSZ), ami megtörtént.
Időközben a Lidl kidolgozta és benyújtotta
az áruház engedélyezési terveit. Jelen pillanatban tehát az építési engedélyezés folyamata zajlik. A munka mostani előrehaladása
alapján esély látszik arra, hogy a kivitelezés
valamikor az idei ősz derekán elkezdődjék.
Amennyiben ez megvalósul, úgy 2011. első
félévében megnyithatja kapuit Albertirsán a
Lidl áruház.

KÁTYÚINK
MEGFOGYATKOZTAK
A Híradó júliusi számában szót ejtettem
a belterületi szilárd burkolatú útjainkat
csúfító, sőt – esetenként balesetveszélyt előidéző kátyúk eltüntetésének időbeli nehézségeiről, valamint a feladat aktualitásáról.
Az eltelt egy hónap során megtörtént a tél
okozta rengeteg kátyú eltüntetése. A munkát közbeszerzési pályázaton elnyert Gildex
Kft. összesen mintegy ezer négyzetméteren
végzett igen alapos munkát. A részére ezért
kifizetett díj összege 4.846 ezer forint.

SEGÍTSÉG A BAJBAN
Túlzás nélkül mondhatjuk: a fél ország
megmozdult az idei árvíz károsultjainak megsegítésére. Büszke vagyok rá, hogy Albertirsa is hozzájárult az adományozás sikeréhez.
Városunk egyes közösségei és polgárai a segítségnyújtás különféle módjait választották
és alkalmazták. Egy magánszemély bútorok,
ruhák és tartós élelmiszer gyűjtésébe kezdett,
amihez számos önzetlen felajánlást kapott.
Önkormányzatunk képviselő-testülete ötszázezer forintot utaltatott át, egyenlő arányban, a
talán legnagyobb kárt elszenvedett két telepü-

lés – Edelény és Felsőzsolca e célra megnyitott
számlájára. A helyi rendezvényiroda vezetője,
Revuczky Katalin pedig az Alberti Evangélikus
Gyülekezettel együttműködve, július tizenötödikére jótékonysági koncertet szervezett a közösség templomába. A Sasvári Sándor művész
Úr közreműködésével lezajlott, magas színvonalú és szívmelengető rendezvényen mintegy
kettőszázan voltak jelen. Az adományozók
között köszönthettük egyebek mellett Földi
László Urat, választókörzetünk országgyűlési
képviselőjét, továbbá Major Judit jelenlegi és

JÁRDAÉPÍTÉSEK
Idén az átlagosnál több szilárd burkolatú
járda létesülhet városunkban. A több helyszínen zajló járdaépítési feladatok közül a Pesti
útnak a Munkácsy utca és a sorházak közötti szakaszán lapzártáig elkészült a tervezett
létesítmény. Itt az összesen százharmincöt
négyzetméternyi új, burkolt járdát Heffner
Károly vállalkozó építette meg. A beruházás
azért volt elsősorban fontos, hogy az ún.
Szabadság-telepen élők biztonságosan eljuthassanak a Bajcsy-Zsilinszky utcáig, illetve a
Profi áruházig. A város másik részén, a Mikebudai útnak a vasúti átkelő és a Galamb
utca közötti szakaszán jelenleg, a gyalogjárda tervezése zajlik. Itt négyszázharminc
folyóméteren, összesen hatszáznegyvenöt
négyzetméternyi járda épülhet meg a tél beállta előtt. Az ún. lakossági járdaépítési akciónk iránt idén minden eddiginél nagyobb
érdeklődés mutatkozott. Ennek köszönhető,
hogy szeptember végéig kettőezer-hatvan
négyzetméternyi járda készülhet el, az immár „szokásosnak” nevezhető módszerrel.
Ennek az a lényege, hogy az ingatlanuk előtt
építeni szándékozók megvásárolják a szükséges mennyiségű sódert, amiből (miután az
önkormányzat hozzáadja a technológia szerinti cementet) kialakítják a járdát. Köszönetet mondok mindenkinek, aki ily módon
kiveszi részét közös feladatainkból. Ezzel
a módszerrel egyébként a messze leghos�szabb (ötszázkilencvenegy folyóméter) járda
a Hősök útján épül. Ez a munka elsősorban
Fülöp Sándor képviselő Úr kezdeményezőkészségét dicséri, meg persze az ott lakók
szorgalmát. Létrejöttével rengeteget javul a
közlekedési helyzet abban az utcában, amely
a vasútállomáshoz kapcsolódó gyalogos forgalom egyik legfőbb csatornája.
Fazekas László

dr. Mányi Erzsébet korábbi alpolgármesterünket. Az est háromszázhuszonötezer forintos bevétele önmagáért beszél. A szervezők a
teljes összeget Edelény árvízkárosultjainak
adták. Városunk közössége megint egyszer
bebizonyította, hogy akar és tud segíteni ott,
ahol baj van. Márpedig az igaz emberség, a humánum a legtisztábban éppen ilyenkor lemérhető. A magam és a jótékonysági koncerten
Edelény városát képviselők nevében ezúton
megköszönöm valamennyi albertirsai adakozó
lakótársam segítségét. Külön köszönet jár az
összetartás fontosságáról szóló csodálatos est
szervezőinek és házigazdáinak.Fazekas László
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET JÚLIUSI ÜLÉSÉRŐL
A nyári szünet ellenére július 29-én két
fontos kérdésben döntenie kellett a várost
irányító grémiumnak, így Fazekas László
polgármester rendkívüli ülést hívott össze,
melyen a képviselők többsége megjelent.
Először arról döntöttek, hogy közbeszerzést
írnak ki a Lurkó Bölcsőde bővítéséhez szükséges eszközök beszerzése tárgyában, nettó
10 millió forint összegben. Az intézmény
által javasolt eszközök listáját a testület 14
igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta, és
támogatta a közbeszerzés kiírását. Hosszas
vita után hozott csak határozatot a testület
a Tessedik Sámuel Általános Iskola 2006.
évi beruházása után felmerült problémákkal kapcsolatban. Mint ismeretes, a címzett
állami támogatással 2006-ban felújított és

bővített intézmény kivitelezése során rengeteg olyan hiba, javításra váró feladat maradt, melyet a kivitelezőnek garanciálisan el
kellett volna már végeznie. Sajnos éveken
keresztül csak ígérgetett, és csak apróbb
javításokat végzett el. Ezért, miután idén
sem vonult fel az ígért június 20-ai héten, a
testület határozatban javasolta, hogy a város
kezdeményezze Dr. Anka Tibor közjegyzőnél
azt, hogy igazságügyi szakértő kirendelésével felmérve a pontos hibákat, a kivitelezési problémákkal kapcsolatban indítsanak el
előzetes bizonyítási eljárást. Ezzel kész tények elé állíthatják a kivitelezőt, és ha szükséges, akár jogi úton is érvényesíthetik vele
szemben a város követeléseit. Az ülés elején
Fazekas László polgármester jelezte, hogy

közben – talán azért, mert észlelte a város
szándékát – a kivitelező felvonult a helyszínre, és elkezdett a tetőn dolgozni. Többen
jelezték, hogy a kivitelező most sem a vállalt feladatait végzi el, és hogy a fűtésrendszer rendbetétele egyáltalán nem szerepel
a vállalásai között. Három álláspont alakult
ki: Lebanov József arra tett javaslatot, hogy
büntető, illetve polgári peres eljárásban érvényesítse a város az érdekeit; Fazekas László szerint ki kell várni augusztus 20-ig, a vállalt határidőig, és csak azt követően célszerű
lépnie a városnak; Jászberényi Tamás szerint
viszont célszerű elindítani a bizonyítási eljárást, amely később sok mindenhez alapot
szolgáltathat. A testület végül az utóbbit,
azaz az eredeti határozatot támogatta. S.L.

ÉPÜL A FAL!

Fotó: Motyovszki Mária

Július 10-én már délelőtt nagy volt a
sürgés-forgás az Erzsébet téren. Szervezők, technikusok, segítők készítették elő
a terepet a „Tégy egy téglát a falba!” rendezvénysorozat első programjára, mely a
Zenei Fesztivál a Sportcsarnokért címet
kapta. A délután 2 órakor kezdődő 12 órás
műsorfolyamot Sirkó László színművész,
városunk szülötte nyitotta meg irodalmi
műsorával. Ezután indult a zenei feszti-

vál, amelyben különböző stílusú zenekarok, énekesek szórakoztatták a nagyérdeműt. Többek között fellépett a Tom White
Trió, Gyémánt Valentin, Balázs Fecó, perui indián zenészek, a Pertu Party, Jolly
és a Románcok. A gyermekeket ingyenes
kézműves-foglalkozások és játékok várták
6 óráig. A rekkenő hőség eleinte visszarettentette a sokaságot, de késő délutánra
egyre többen látogattak ki és vásárolták
meg téglajegyüket. Ahogy a nap haladt
lefelé, úgy emelkedett a nézősereg létszá-

ma és hangulata. Este 8-ra tele lett a tér
és fergeteges jókedv alakult ki, mely éjjel
2-ig tartott. Jó néhányan nem csupán a
belépésre jogosító 1 db téglajegyet vették meg, hanem sokan több ezer forinttal járultak hozzá a „falhoz”. Szeretném
az újság hasábjain kifejezni tiszteletemet
és köszönetemet a közönség nagyon nagy
részének, akik türelmesen és rendezetten
álltak a pénztáraknál, várva, hogy a kis adminisztráció után
bejuthassanak a
rendezvényre. Az
első „téglarakás”
mennysége: 3025
db, melyről szóló
elszámolási igazolást mellékeljük.
De az építkezés
nem ér véget! Ez-

úton hívjuk és várjuk
Önöket a „Tégy egy
téglát a falba!” második rendezvényére,
melynek címe Családi Nap a Sportcsarnokért. Ez a program
augusztus 20-án 16
órától lesz a Sportcentrumban. A rendezvényt az Újpest
– Albertirsa U16-os

csapat futballmérkőzése nyitja. Egy kis
ízelítő a nap programjából: légiparádé,
japán tradicionális küzdősport-bemutató
eredeti ruhákban, repülőgépmodellező bemutató, hőlégballonozás, görhoki, BMX
Banditák, motoros felvonulás
(Chopperek, versenymotorok,
stb.) Fellép Sasvári Sándor
élő lovas show-val. Záró programként retro-disco éjszakai
fürdőzéssel a strandon. Építsük tovább közösen a falat!
Jöjjön ki családjával, élvezze
a bemutatókat mindössze 500
forintért! Én ismét ott leszek!
Kaáriné Kabay Lilla
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A MÚLT RÉSZE A JELENÜNKNEK
„A gyertyalángok rezgő félhomályán /
öreg zsidók rekedt imája leng. / Az imaházban, mint egy méla gályán, / a téli
reggel fáradtan dereng.” Már csak Somlyó
Zoltán szép verse idézheti fel Albertirsán
ezt a letűnt világot régi kötésű, csattos
imakönyveivel, a kaftános öregek nevetésével. Fontosnak tartom a múlt ismeretét.
A zsidók hosszú időn át szülőfalumnak,
ennek az országnak a leghűségesebb polgárai közé tartoztak. S ez így van ma is.
A hitközség számos történelmi okmányai közül érdekes egy 1772-ből származó, közösségi rendelet (takkanot), melyben Pestvármegye alispánja a hitközségi
alapszabályokat hagyta jóvá. Egy 1797.
május 16-án kelt levélben, az alispán köszönetet mond a zsidóságnak a megyebeli
nemesség felfegyverzése körüli érdemeiért. Haynau 1849. augusztus 31-én
kelt levelében súlyos hadisarcot vet ki a
hitközségre… (A szabadságharc leverése
után kivetett hadisarcot Ferenc József
elengedte 1850 szeptemberében, kötelezte azonban a zsidóságot egymillió forint
befizetésére, egy létesítendő iskola és tanügyi alap céljaira.)
A hitközség temploma, imaterme 1809ben, a ma is álló zsinagóga 1820-ban épült
fel. Helytörténetünk az iskolaalapítást
pontatlanul 1809-re teszi. A vallásórákat
valóban a zsinagóga melletti szobában (a
mi esetünkben az imateremben) tartották. A fiúk általában három- vagy ötéves
korukban kezdték tanulmányaikat. Megtanultak héberül olvasni, és a Leviticust
tanulmányozták jiddisül. A zsidó elemi
iskolát 1851-ben nyitották meg.
A Chevra Kadisán kívül négy szociális
és kulturális egyesülete volt a hitközségnek. Chevra Szandekoosz, melynek célja,
hogy a sokgyermekes szegény embereknek „komasági gondjait” eloszlassa. A
Cheszed Neurim ifjúsági kultúregyesület
volt, az Evjoné Irénu szegények támogatásával foglalkozott, és működött egy hasonló célú nőegylet is.
A hitközség első rabbija Pressburger
Ábrahám volt, aki 1784-ben létesítette a Chevra Kadisát és 1790-ben halt
meg. Élijáhu Albert, Áron ben Zélig,
Jisszaszchár Beer és Mair ben Áron voltak az első elöljárók.
Amram Rosenbaum 1814-26 csodatevő rabbi hírében állt, Kitse Chájim
Schlesinger 1829-40, Jónás Bernfeld

1853-72 között volt Alberti-Irsán főrabbi.
Jónás Bernfeld Nagytapolcsányban
született 1834-ben. Jesiváit Pozsonyban,
Ktáv Szófernél végezte. 1853. december
30-án az alig 19 éves pozsonyi tanítványt
a nagyhírű, régi múltra tekintő, s népes
alberti-irsai zsidó hitközség választotta
főrabbijának. Alberti-Irsán előzőleg 13
évig nem volt rabbi. Híres rabbink Kitse
Chájim Schlesinger 1840-ben bekövetkezett halála után a rabbiszék üresen állt. Az
alberti-irsai hitközség oly szeretettel várta Bernfeld Jónást, hogy lakását bútorokkal, ezüst ékszerekkel és eleséggel látták
el. Bernfeld Jónás 18 évig működött e közösségben, s e 18 évet Büchler Zsigmod

– aki az alberti-irsai zsidóság történetét
kutatta – pozitívnak tartja. 1872 áprilisában hívta meg Debrecen a főrabbi állásra.
Ő még német nyelven prédikált. 1890ben, 66 éves korában hunyt el. (1871-től a
vallás- és közoktatási miniszter elrendeli,
hogy az anyakönyvezés magyarul történjen, így elengedhetetlen hogy a rabbik
tudjanak magyarul!) Bernfeld Jónás ös�szegyűjtött munkái 1892-ben jelentek
meg Budán.
Büchler Zsigmond (1886-1941) nevéhez fűződik a legnépszerűbb jiddis könyv,

a Cene René magyarra fordítása, a zsinagógában is magyarul prédikált.
A háború alatt Imre Blau, Székely István rabbik vezették a helyi Zsidó Tanácsot.
1941-es összeírás szerint Irsán 124,
Albertin 21 zsidó élt. A német megszállás
után a Fodor fatelepen és a „Singer” épületben volt a helyi gettó, innen a zsidókat
Monorra szállították, majd Auschwitzba.
Büszkék lehetünk Dr. Politzer Ádám
udvari tanácsosra, a bécsi egyetem híres
fülész-professzorára. A Braun testvérekre, akik a gróf Szapáry féle birtokon
létesítettek mintagazdaságot. Többet
tudhatunk Dr. Eulenberg Salamon ügyvédről, aki Irsán született 1853. jún. 24én. A gimnáziumot Budapesten, a jogot
pedig ugyanott és Bécsben végezte. Mint
hadnagy, végigküzdötte a boszniai okkupációt, aztán ügyvédi irodát nyitott.
A tiszaeszlári vérvád idején résztvett az
Egyenlőség c. zsidó felekezeti hetilap
megalapításában, majd annak irányításában is. Jogpolitikai és jogbölcseleti értekezéseket ír különböző szaklapokba és
megírta a Magyar Vasúti Jogot (1886).
Évtizedekig tagja a fővárosi törvényhatósági bizottságnak. Felekezeti ügyekkel
ifjúsága óta foglalkozott. A Pesti Izr. Hitk.
Kultúrszociális osztályának elöljárójává,
később (1927) az Izr. Orsz. Irodájának
alelnökévé választották. A király 1918ban m. kir udv. Tanácsosi címmel tüntette ki. Gellért Lajos színészről, íróról
többször írtam. Bleier Menáchel rabbit
is idézzük meg, aki Alberti-Irsán született (nem tudjuk pontosan mikor), meghalt Németpalánkán 1900-ban. Előbb a
hevesmegyei Poroszlón, majd 45 éven
át Tiszaigaron működött. Halála után
jelent meg Kevód halevónon (Munkács,
1903) című műve. Vallom, a múlt része a
jelenünknek, s azok, akik megtagadják a
múltat, szégyent és romlást hozhatnak a
történelmünkre.
Major János

HIRDETMÉNY

Albertirsa Város Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti a Sportcentrum épületében lévő, annak részét képező, 110 m2 alapterületű, büfé céljára kialakított helyiséget havi 40.200 Ft+áfa díjért, 5 évre. További információ kérhető az 570-056-os telefonon, vagy a Polgármesteri Hivatal 5-ös
szobájában.
Polgármesteri Hivatal
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NYÁRELEJI FÚVÓSZENEKARI VERSENYEK
A Gerje-Party Fúvósegylet közel fél évnyi intenzív próbálás után nemzetközi fúvószenekari versenyeken indult, amelyeken nagyszerű eredményeket ért el. 2010.
június 28-án Balatonföldváron rendezték
a Nemzetközi Fúvószenekari Szövetség
(WASBE) Kelet-Európai tagszervezetének
első versenyét gyermek, ifjúsági és felnőtt
kategóriákban. A versenyre a zenekari tagok életkora szerint lehetett jelentkezni,
így a Fúvósegylet zenekara a felnőtt kategóriában versenyzett, ahol I. helyezést
ért el. Az öttagú zsűriben helyet foglalt a
zenekar 2007-es albertirsai minősítő koncertjén már megismert Csikota József,
Neumayer Károly és az Egyesült Államok-

ból ismét hazatérő, a világ egyik legjobb
fúvószenekari karmesterének tartott Dr.
Marosi László, valamint két neves orosz
karmester, Anatoly Dudin és Oleg Blokh.
A zenekar értékelése során a magyar karmesterek kiemelték az elmúlt három év
alatti fejlődést, amit Anatoly Dudin is
megerősített, mivel egy évvel ezelőtt,
ugyancsak Balatonföldváron találkozott
zenekarunkkal. A balatoni siker után egy
héttel indult útnak a zenekar a magyar
fúvóstársadalom idei legnagyobb rendezvényére, az I. Magyar Fúvószenei Nagydíjra, amelyet 2010. Európa Kulturális Fővárosában, Pécsett rendeztek július 4-10.
között. Zenekarunk 3 napig, a verseny és
fesztivál zárásáig vendégeskedett Baranya
megyében. A nemzetközi versenyt 3 kategóriában, és kategóriánként 4 Divízióban
(III., II, I, Prémium) hirdették meg, melyre 17 zenekar nevezett, egyszerre több
kategóriában is. A nemzetközi versenybe a magyar zenekarokon kívül szlovén,
lengyel, cseh, osztrák és észt fúvósok is
neveztek. A nemzetközi szakmai zsűriben
köszönthettük a WASBE volt és leendő

elnökét, neves karmestereket, magyar
részről Lendvay Kamilló Kossuth-díjas
zeneszerzőt, valamint Csikota Józsefet, a
WASBE Kelet-Európai tagszervezet, elnökét. A Gerje-Party Fúvósegylet a Szórakoztató fúvószene kategória Divízió I.
osztályban Bronzdiplomát érdemelt ki,
amellyel a Divízió I. helyén végzett. Az
Eredeti koncertfúvós zene kategóriában a
Divízió II. osztályban volt a verseny legnépesebb mezőnye 3 külföldi és 4 magyar
résztvevővel, itt a zenekar Ezüstdiplomát
érdemelt ki, amellyel a lengyel zenekar mögött II. helyen végzett. A Magyar
Fúvószenei Nagydíjat a szlovéniai Novo
Mestoból érkezett Krka Wind Orchestra
nyerte. A Nagydíj nem
csak verseny volt, hanem fesztivál is, így
Pécs közterein minden
délután térzenéket hallgathatott a közönség
a versenyző, valamint
csak a fesztiválon részt
vevő és vendégként
meghívott összesen 49
zenekar mintegy 3000
zenészétől. A GerjeParty a Színház téren és
a bányászvárosi Meszes
téren adott nagy sikerű térzenéket. A versenyeken és térzenéken kívül látogatást
tettünk Kisharsányban a Vylyan pincészetben, ahol egy koraesti borkóstolással

tettük emlékezetessé pécsi látogatásunkat. A Nagydíj záróünnepségén több ezer
érdeklődő előtt, a felújított Széchenyi
téren, a Dzsámi előtt ismét feladata volt
a Gerje-Party Fúvósegyletnek. Meneteléssel és közös műsorszámként, Dr. Marosi
László vezényletével az Európa Himnus�szal búcsúztunk el Pécstől. Külön öröm
számunkra, hogy pécsi tartózkodásunk
alatt mindhárom napon a versenyhelyszínen albertirsaiakkal és ceglédberceliekkel
találkozhattunk, Polgármester úr elfogadva invitálásunkat, az Eredeti koncertfúvós zene kategória versenyét, és
egyik térzenénket a helyszínen hallgatta.
Köszönjük a magánszemélyek, a BA-KO
Kft., az Aquarius-Aqua Kft., az Albertirsa Zenei Életéért Alapítvány és Albertirsa Város Önkormányzatának segítségét,
akik a versenyekre való felkészüléskor, az
utazásokkor nyújtottak önzetlen támogatást. A Nagydíj versenyprogramjában
nem csak a Gerje-Party Fúvósegyletben
foglaltak helyet Dél-Pest megyeiek. Az
Eredeti koncertfúvós zene kategória legmagasabb, Prémium divíziójában induló,
magas színvonalú koncertet adó zuglói
Szent István Király Ifjúsági Fúvószenekar tagjai között két albertirsai ismerőst,
Makkos Noémit és Tóth Zsuzsannát, valamint ceglédi ismerősünket, Bíró Mátét
köszönthettük. Nekik sok sikert kívánunk
zenei pályafutásukhoz!
-gpf-

■■ FILMAJÁNLÓ

A 16. Zsoltár – Volt egyszer egy színház
Palotás Katalin drámatörténész és Lakatos Iván rendező dokumentumfilmet
készített az „üldözöttek színházáról”, a
méltatlanul elfelejtett, a szellemi szabadság egyedülálló jelképéről, a legendás
Goldmark, zsidó színpadról. A filmet a 41.
Magyar Filmszemlén is bemutatták a Spinoza Házban nemrég. A 16. zsoltár – Volt
egyszer egy színház címmel.
Az 1938-39-es zsidótörvények miatt
több száz izraelita származású magyar
zenész, író, színész, rendező maradt állás
nélkül. Tömegesen váltak munkanélkülivé zenészek, színészek, mint Rádai Imre, Beregi Oszkár, Salamon Béla, Kellér
Dezső, Pártos Erzsi, Peti Sándor, Ascher
Oszkár, Gellért Lajos…

Az OMIKE 1939-ben „Művészakciót”
indított a kirekesztett alkotók megmentéséért. Egyik vezetőjének, Ribáry Géza
ügyvédnek sikerült elérnie, hogy Hóman
Bálint akkori kultuszminiszter és Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter hozzájárult egy zsidó színház létrehozásához,
a Wesselényi utcai Goldmark termét alakították át teátrummá.
Ribáry megnyitóbeszéde a filmben is
elhangzik: „Nagyérdemű közönség! Kitárom szívemet, amely a szenvedőké,
mert zsidó. Lelkemet, mely megalázottságában is büszke, mert magyar. Kérem
önöket, ne hagyják, hogy kialudjon a fákFolytatás a következő oldalon >>
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Folytatás az előző oldalról
lya, amelyet ma gyújtunk meg, és amely
a zsidó magyar művészekre borult sötét
éjszakában most az egyetlen reménysugarat jelenti.”
A Goldmarkot „láthatatlan színháznak”
is nevezték. Elvileg csak a zsidó hitközség
tagjai látogathatták, de óriási repertoárral,
minden műfajban játszottak. Bemutattak
kabarékat, bohózatokat is, délelőttönként
Lakner bácsi gyerekszínháza szórakoztatta a kicsiket. A „láthatatlan színházban”
ősbemutatókat is tartottak, például Pap
Károly Mózesét, amelynek egyik epizódszerepét egy ífjú amatőr, Appel György
alakította. ( Később Aczél György néven a
hazai kultúrpolitika főideológusa lett.) A
zenei részleget Komor Vilmos karmester
vezette. Fellépett – többek között – Fischer Annie, Kadosa Pál. A Goldmark Teremben rendszeresen fellépett Salamon
Béla, Kellér Dezső is.
A filmben Karádi Béla is megszólalt:
– Bölcsészhallgatóként az izraelita
magyar egyetemisták menzájára jártam
ebédelni. Ott ismerkedtem meg az OMIKE
művészeivel. Akkoriban az étteremben
próbáltak. Egyik rendezőjük, Gellért Lajos – korábban a Nemzeti híres színésze

volt – megkérdezte tőlem,
tudok-e súgni. Mondtam, a
gimnáziumban osztálytársaimnak súgtam már. Kezembe nyomta Szép Ernő
Aranyóra című darabját,
hogy próbáljak ebből súgni nekik. Aztán a másnapi
próbára is elhívtak. Náluk
maradtam.
A színház történetének
utolsó napjait is Karádi Béla idézi fel a filmben:
– 1944. március 19-én,
vasárnap délután előadásra készültünk a Goldmark
Teremben, amikor a Síp utcai portáról felszóltak: „Német urak vannak itt.”
Három SS katona várt lent. Az egyikük
megkérdezte: „Ön a magyar zsidóság
vezetője?” Mire én: „Úgy nézek ki 22 évesen?” A németek közölték, másnap reggel
a zsidó hitközség vezetői jelenjenek meg
a svábhegyi Majestic szállodában, az SS
főhadiszállásán. Ha nem lesznek ott,
engem vonnak felelősségre. Este előadásunk lesz – mondtam. „Azt már ne tartsák meg” – felelték.
A négyszáz fős társulatnak több mint a
fele pusztult el a háborúban. Akik még-

is túlélték a poklot,
próbáltak
felejteni.
Háborús emlékeikről
a film elkészüléséig
mindenki hallgatott.
Zsudi József megmenekült a deportálásból, később a Vidám
Színpad főrendezője
lett. Együtt dolgozott
ott is Salamon Bélával, Kellér Dezsővel.
Ám a Goldmarkról, a
vészkorszakról nem
beszéltek. Ha mégis
szóba került, Salamon
közbevágott: „Aranyoskám, hagyjuk ezt!”
Az ő megszólaltatásukkal – nyilatkozta Palotás Katalin forgatókönyvíró –, és
az eredeti dokumentumok egy részének
bemutatásával szerettünk volna emléket
állítani e csodás színháznak. Háború volt,
tombolt a zsidóüldözés és bennük volt
annyi erő, hogy a közönséggel megpróbálják elfeledtetni a borzalmakat. A művészi
elhivatottság és az összetartás példaképei
ők… A filmet a Magyar Mozgókép Közalapítvány és az NKA támogatta. Köszönet a
film alkotóinak.
Major János

POZSONYI CSATÁRA EMLÉKEZVE
A csatáról többoldalas tanulmányt lehetne készíteni, figyelembe véve a felvonulásokat, a szembeállásokat, az őrségeket, a
táborok viselkedéseit, az őröket, a jel- és
tábortüzeket, a kitervelt harcmodort, a vezérek, főpapok irányításait, a támadásokban elesett vezérek miatt bekövetkezett
zavargásokat. A folyamatban lévő történelmi kutatások végzői a központi témák-

ban közel egyetértenek, viszont jelentős
különbségek mutatkoznak a részletek
magyarázatában. Ezeken kívül még egy bizonyosságot megtanulhatunk, hogy István
király 1000-ben kihirdetett államalapítása
előtt már létezett Magyar Állam, az Árpádfejedelmi Haza, mint állam. A döntő csatáról röviden összefoglalva az alábbiakban
adok tájékoztatást, amelyben a főeseményt
emelem ki.
A csata rendkívül érdekesen, az
ősmagyarok harcmodorára jellemzően zajlott le. A
harcosok, vitézek
nem estek kétségbe az ellenfél túlereje miatt. A magyarok
lovon,
íjakkal felszerelkezve vették fel a
harcot a vértbe,
páncélba öltözte-

II. rész

tett lovakkal, harcosokkal. Árpád és harcosai a Duna folyása szerinti jobb oldalon,
míg a birodalmi sereg a baloldalon táborozott. Utóbbiak egységei a magyarok oldalán is hadrendbe álltak az Enns folyó jobb
partjánál. Ezekkel az egységekkel kön�nyebben vehették fel a harcot, mint a Duna folyó túloldalán lévő főerőkkel szemben. Árpád könnyűlovasságú, íjász
harcosai meg-megtámadtak egy-egy tábort. Amikor megközelítették őket, akkor
megfordították lovaikat, és visszafelé vágtattak. A birodalmi harcosok, a megfutamodásnak ítélt harci műveletet látván,
üldözőbe vették az ősmagyarokat. Amikor
az üldözöttek úgy vélték, hogy az üldözők
az íjaik lövéstávolságán belülre értek, akkor vágtatva, de hátrafelé nyilaztak, vagy
szembefordultak az üldözőkkel és szembe
nyilazták le az üldöző harcosokat. Ezzel az
eddig ismeretlen harcmóddal szemben a
birodalmi seregek egységei nem tudták
Folytatás a következő oldalon >>

Albertirsai Híradó

8

2010. augusztus

K U LT Ú R A
Folytatás az előző oldalról
felvenni a harcot. Több hasonló cseles elcsalogatással a magyar könnyű lovasság
számtalan győzelmet aratott. Az ősmagyar
könnyű lovasság az Enns folyón könnyen
átúsztatott, mert a magyar lovak nem féltek a folyók vizétől, és nem volt idegen
számukra a vízbeszállás. A birodalmi vértes harcosok és lovak, főleg a nehéz vértezet súlya miatt, nem tudtak úsztatni, ennek eredménye a tömeges vízhalál,
fulladás volt. A döntő csata megvívása érdekében Árpád seregének a Duna folyó
jobb partjáról át kellett kelni a bal partra.
A magyar táborban hagyott harcosok
örömtüzekkel és hangos szóval
szinte félrevezették a támadók főtáborát. Jelentették is IV. Lajosnak,
hogy a magyarok vígadnak, és ünneplik a győzelmüket, ennek ellenére megkétszerezték az őrséget. Nyugovóra tértek, ám a harcba indult
ősmagyar lovasság, harcművészeti
szokásuknak megfelelően, csendben átúsztattak a Dunán. Mivel a víz
nagyon jó hangvezető, a szokottnál
is óvatosabban, figyelmesebben hajtották végre az átkelést. Az igen jól
kiképzett lovak és harcosok nagyon
csendesen haladtak. Krónikai feljegyzés szerint „… a lovak halkan lépdeltek, … nem nyerítettek, nem dobogtak
patáikkal, egyetlen lószerszám sem csörrent” és Pozsonytól keletre egy nagy folyókanyarulatnál kezdték meg az átkelést.
(Fotó: Duna-kanyar – lásd előző oldalon)
Az íjászok a fegyvereikre nagyon ügyeltek
és védték a víztől, olyan zsákokba csomagolták az íjakat, amelyek nem engedték át
a vizet, nem nedvesedtek át. Az íjak nem
szívhatták be magukba a nedvességet, a
vizet, mert ellenkező esetben hasznavehetetlenné váltak. A Dunán átkelt sereg éjfél
körül már a túlsó parton ütött tanyát, ahol
pár órás pihenőt tartottak a bajorok által
megszállt területen. A lovak patáit vászonnal bekötötték, hogy a lépteik még csendesebbek legyenek. Úgy hajnal három óra
tájban, amikor a magyar sereg kellő távolságban bekerítette a bajor-frank sereget, a
tábortüzek fénye mellett, félkörívben bekerítették az alvó, mit sem sejtő tábort. A
felharsant magyar kürtök éles hangjára
riadtak fel a tábor harcosai, megrémülve
ugrottak talpra, és ekkor láthatták, hogy a
magyarok serege ott áll előttük. A zűrzavarban a bajor-frank sereg katonái kap-

kodtak, egyikük a ruháik, mások a fegyvereik után. A tábortüzek fénye és az ugráló
harcosok igen jó célponttá váltak. A nyilak
„esője” hullott a tábor harcosaira. Sorra
estek el a harcosok, a lovagok, a grófok, a
vezérek, a kapitányok. A várból elrendelték a visszavonulást, a vár őrsége, pedig a
menekülés útvonalát próbálta elzárni azzal, hogy menekülő utat biztosítson a bajoroknak. Egyes csapategységek a Duna
felé, mások viszont a hegyek irányába menekültek. A létszámfölényben volt bajor
sereget lassan felőrölték a magyarok egymástól elszigetelten harcoló egységei. A
vár parancsnoka, Liutpold őrgróf halálos
sebesüléssel lezuhant a lováról. Néhány

évkönyv és krónika egymástól eltérően július 5-re, illetve 6-ra datálta ezt a vereséget. Viszont itt még nem ért véget a harc.
A magyarok a menekülők nyomába iramodtak. Az üldözők nyilaitól igen sokan
elestek. A Dévényi-szoros felé menekülő
frankok, helyismeretük hiánya miatt, nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Ezen a részen a Duna partja igen keskeny. Összetorlódtak a menekülők, egymást taposták.
Sokan a Dunába szorultak és a mély vízbe
fulladtak. A menekülők lovai nem érzékelték úgy a vizet, mint a magyaroké, azon
kívül a nehéz páncélzat szinte lehetetlené
tette a lovak úszását. Akik pedig a Dévényi-szoroson átjutottak, azoknak a széles,
gyorsfolyású és mély Morva folyó zárta el a
menekülési utat. IV. Lajos katonái rémületükben a páncélzatuktól megválva, azokat eldobálva menekültek, de az üldöző
magyar könnyű lovascsapat utolérte őket.
Sem az irgalom, sem a kegyelem nem állt
a frankok mellé, nem segített rajtuk. A német évkönyvek beszámolnak az elesettekről. Így említésre került a bajorok vesztesége mellett a magyaroké is. Örök
emlékként olvasható Árpád diadala, sebe-

sülését követő halála, a magyar vezér három fiának hősi halála. Sem a német, sem
a magyar emlékkönyvek nem említik,
hogy a nagyvezér és fiai melyik csatában
sérültek meg és hol estek el. Már ekkor is
szedtek hadizsákmányt. A magyarok Pozsony várából és környékéről tekintélyes
mennyiségű szerzeménnyel tértek vissza,
mint például hadi gépezetek, ostromszerek, bajor katonai felszerelések, fegyverek, harci paripák, szállító szekerek, kétélű német kardok. Idézet a krónikából:
„Iszonyú volt a viharként rohanó magyar
lovasság támadása; nyilaik zápora tetemes
veszteséget okozott a bajorok sűrű soraiban; de a rövid és heves roham, az erős
fekvésű tábor tömeges ellenállását egyszerre nem bírta megtörni. A magyarok ekkor, hogy céljukat érjék, a lassúbb, de
biztosabb módhoz folyamodtak.
Egyre kisebb csapatokban véletlenül rohanták meg az ellenséget
és éppen oly gyorsan, a mint jöttek, száguldoztak vissza táborukba, mind roham közben a német
táborra, mind visszavonuláskor
üldözőikre szakadatlanul nyilazva. Éjjel-nappal, jobbról-balról
mindaddig folytak a szakadatlan
csatározások, míg az ellenség e
folytonos zaklatásban kifáradva, erejét és
bátorságát elvesztette. Ekkor minden oldalról tömegesen rohamot intéztek a lankadt bajorokra és augusztus 9-én, a megvívott tábort összetiporták. Dietmár
érsek, Ottó és Zakariás püspökök s több
főpap a viadal helyén halva maradt s táboruk kincsein a győztes magyarok osztoztak. Még azon éjjel, teljes csendben, átúsztatott a győztes magyar sereg a Dunán,
hogy oldalt támadjon a mit sem sejtő bajor seregre. Oly gyors volt ugyanis a magyarok cselekvése, hogy Luitpold még
halvány sejtelemmel sem bírt a jobbszárnyat ért csapásról. A Duna bal partján elhelyezett magyar csapatok gyors futároktól értesülvén a jobb parti eseményekről,
váratlanul rajta törtek Luitpold seregén.
Alig ocsúdtak fel az első meglepetés okozta zavarból a bajorok, alig rendezték el a
támadókkal szemben csapataikat, máris
más meglepetés érte őket. A győztes jobb
parti sereg ugyanis előtört a Csallóköz felől és feltartóztathatatlan erővel tört a
Sempte felől jövő támadással elfoglalt elFolytatás a következő oldalon >>
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lenségre. A bajor sereg jobbszárnya tehát
két tűz közé szorult. Így történhetett
csak, hogy a hatalmas és vitéz bajor sereg,
mely a kelepcéből menekülni képtelen
volt, csaknem teljesen megsemmisült.
Luitpoldon és Eisengrim királyi főasztalnokon kívül tizenkilenc bajor főúr esett el
a csatában s ezrével borították a csatatért
a felkoncolt németek tetemei. Csak igen
kevesen voltak azok, kiknek sikerült egérutat nyerniük és Lajos királyhoz menekülniük.” Így verte szét dicső Árpád nagyúr, hadvezér az egyesült, támadó
hadsereget. Ezzel teremtette meg Árpád
az erős Magyar Birodalmat. Általa nyert
szép Hazát, az egységes, összetartó és a
Vérszerződés Alkotmányával rendezetten

kormányzott, Magyar Nemzet. A történelmi adatok ékesen bizonyítják, hogy a Magyar Törzsszövetség által alkalmazott
hadműveleti és harcászati sajátosságok és
módszerek messze felülmúlták a germánok hadviselési próbálkozásait. Szinte
megismétlődött az Attila-i Hun Birodalom vezéreinek, harcosainak teljesítő képessége, mely a hadviselés összes nagy
problémáit – mint a központi vezetést, a
felderítést, a seregeknek a legjobb időben
való bevetését, átcsoportosítását és az ellenségnek a meglepését – szinte óramű
pontossággal megoldotta, és teljes diadalt
aratott a sokszor nagyobb számú ellenség
felett. A pozsonyi csatának sincs emlékműve. Egységes történeti feldolgozása
sincs. A 907. évi pozsonyi diadal biztosította a magyarság számára az új haza

megtartását. A 907–es esztendő a krónika
szerint Árpád halálának éve is. Árpád sírhelye ismeretlen. Emlékét nem ápolja a
történelemtudomány, azét az Árpádét,
akinek hazánkat köszönhetjük. A kimagaslóan legsikeresebb magyarét, akinek
áll ércnél maradandóbb, bár itt–ott mégis
omladozó műve: Magyarország. Páratlan
teljesítmény Árpád nagyfejedelmünk
honegyesítése. A bölcsesség, bátorság, fegyelem, szervezés és az önfeláldozás mintaképe örök időkre fiaival együtt. Ilyen
hazaszeretetről, származástudatról, hivatástudatról, mint amilyenről ÁRPÁD
APÁNK és családja tett tanúbizonyságot,
egyetlen uralkodó sem követte. A magyar
életfolyamat biztosításáért végzett küzdelmükben életüket adták.
Szentjóby Szabó Andor

Milyen itt Szászvárosban?
– Gondolatfelhő Kata nevelőtől –

Friss házas és 9 lány nevelője vagyok.
Szerencsésnek érzem magam, amiért
férjemmel együtt jöhettem ide Magyarországról. Jó a lányoknak is, így jobban
hasonlítunk egy igazi családhoz. Együtt
tanuljuk meg a szerepeinket. Ők látnak
egy „anya-apa” mintát, én anyává, feleséggé változom. Nem fogok írni a napirendről, a gyermeklétszámról, az alapítás dátumáról. Élményekről, érzésekről,
gondolatokról viszont igen, amit itt éltem
át a szászvárosi gyermekotthonban. Így
tudom legjobban bemutatni házunkat,
családomat, ez az, ami itt engem meghatároz. A szászvárosi gyermekotthonbeli
lakás az első közös otthonunk férjemmel.
Meghatározó élmény, egész életünkre ki
fog hatni. A bennem rejlő érzések színpalettája végtelen. Ez a rengeteg belefektetett munkának és energiának az eredménye. Igen, kár tagadni, kimerítő munka.

De sosem merül fel a kérdés: „Megérte?”
Ugyanígy képes feltölteni az embert, ám
ehhez már figyelmesnek kell lenni. Tudni kell észrevenni, megélni az adódó élményeket, a gyermekek szeretetét. Ha az
ember nem befogadó, semmit nem ér az
itt eltöltött idő. Kincsekkel vagyunk tele!
Rengeteg mosoly, ölelés, puszi. A ragaszkodás kialakulásának folyamata. Ahogy a
gyermek lépésről-lépésre belopja magát a
szívünkbe. Ha valamit én tanítok meg neki. Látom, miképp tanul meg olvasni, írni,
számolni. Mikor elkezd magyarul beszélni
a kicsi 3 és fél éves lánykám. Mikor sikerül megtalálni a gyermek lelkéhez vezető
utat. Mikor megtanulom a
nyelvét. Mikor majd félévnyi
némaság után nekem kezd el
beszélni. Az esti csiklandozás
és puszi, hogy nem fekszünk
le haraggal. Csupán nézni,
amint játszanak egymással
vagy játszani velük együtt.
Közös esti mese nézés földön megágyazva, összebújva.
Kirándulások, eltévedések.
Jó látni, mennyire képesek
örülni, lelkesek, tele vannak energiával. Őszinték és
őszintén hazudnak. Sosem kétszínűek és
külsőségesek. A reggeli ébredések minden
közös gyötrelme. Mikor éjjel kiviszem pisilni, álmában automatikusan átkarolja
a nyakamat és a WC-n ülve a vállamon

alszik tovább. És kincs a sírás is. Kincs a
gyógyulás, mikor sikerül lenyomnom a lázát. Kincs, hogy míg a felnőttekben lehet,
a gyermekekben sosem csalódhatunk...
Megkérdeztem a lányokat, ők mit szeretnek itt csinálni, miért jó itt lakni?
Ibi: „Mert szép, mert vannak játékok,
mert vannak könyvek, mert van játszótér,
mert van iskola, mert van ruhám, mert
van fürdő, mert van jenga, puzzle, könyvtár, mert van templomunk.”
Deni: „Szeretek csúszdázni, jengázni,
hintázni.”
Estera és Alina is hasonlóan szeretnek
memoryval játszani, hintázni, puzzlezni,
jengázni, könyvet olvasgatni. Alexandra szereti,
mikor a nevelő néni nézi
őt hintázás közben. Szidi pedig szeret Alinával,
Ibivel és a nevelő nénivel
játszani.
Végül, amit az épületben szeretek. Hogy történelme van. A vastag
falait. A titkos átjárót a
harangtoronyba a padláson keresztül. A padláson
levő denevéreket. A hatalmas kertet, a sok diófát. A tiszta levegőt,
a csendet. Köszönetet mondok minden
adományért, ami Albertirsáról érkezett!
Örömmel fogadták kicsik és nagyok!
Ambrózi Kata
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In Memorien Horvát Dénes
Édesapánk, Horvát Dénes a közeli mezőváros, Nagykőrös szülöttje. Ez az a
város, és természetesen a család, melynek alapvető értékeit szívta magába,
míg felcseperedett. Gyermekkorában a
sport, a foci a grundon, elengedhetetlen
volt mindennapi életéből. Később, mint
a pályaválasztás elé állított fiatalnak,
tisztességes szakmát kellett választania
a szigorú szülők unszolására, így lett
belőle a bútorok kicsinosítója, kárpitos legény. Az évek múlásával és a sok
munkával, mestere lett szakmájának.
Serdülő kamaszként, szívét, egy kis gimnazista lány dobogtatta meg, aki csak 4
évre ment tanulni a nagykőrösi Gimnáziumba. A szerelem egészen Albertirsáig
repítette, ahol Szokola Erzsébet, az általános iskola tanító nénije állt mellette
már feleségeként. Először bátyám, majd
több évvel később én is, megszülettünk.
Nyugodt természetéből fakadóan megértő, barátságos, de sokszor számomra
túl szigorúnak tűnő neveléssel próbált
minket a helyes útra terelgetni. Mivel
jó szakember hírében állt, sokan hozták
az autójukat, kanapékat, ágyakat újjá
varázsoltatni, de egy jóízű beszélgetés
nélkül tőlünk senki sem távozhatott. A
rendszerváltás mérföldkő volt apukám
életében. A mindennapok részévé vált a
politika, az albertirsai problémák megvi-

tatása sok-sok helyi local patriótával és
persze az ügyfelekkel. Megalapította és
évekig vezette a helyi Kisgazdapártot. A
zeneiskolában a 80-as években megalakult fúvószenekarnak a patrónusává vált,
hiszen fia ott trombitált, majd mikor a
zenekar körül a változások szele kezdett el fújni, néhány társával egyetemben, kiknek fontos volt a település zenei
életének fellendítése, megalakították a
Gerje-Party Fúvósegyletet. Még emlékszem, amikor az akkori tagok csengettek a kapunkon, és apukám tárt karokkal engedte be őket, hogy segíthessen. A
lilaakáccal futtatott teraszon csapongtak

az ötletek az egyesület nevét, formáját
illetően. Az alakuló ülésen megszavazták az Egylet első elnökének. Évekig a
szívügyének tekintette a zenekar összefogását, haladását, fejlődését. És akkor
már, mint önkormányzati képviselő, elindultak, hogy kiépítsék a testvérvárosi
kapcsolatokat a környező országokban a
közös nyelv, melyet nem kell tolmácsolni a zene útján. Ausztria, Olaszország,
Szlovákia, Erdély, Franciaország. Minden országból van jó néhány személy,
akiknek sokat jelentett az én édesapám.
Több nyelven nem beszélt, de mégis
mély barátságot tudott kötni többükkel.
Az Ő sajátos kommunikációjának a titka,
az őszinte, tiszta vendégszeretet, melyet
nálunk érezhettek a hozzánk érkezők.
Most mégis a búcsú az, amiről szól ez a
néhány gondolat. Ő már elment, nincs
többé. Állok a sírgödör előtt, a koporsó
már félig leengedve, felhangzik a dal,
amelyre olyannyira büszke volt, amikor
a fia énekelte. És még egyszer, utoljára,
búcsúzóul a bátyám lemezéről szól az
ének édesapánknak…: My way, Az én
utam. Majd a fúvószenekar tagjai néhányan a gyászindulót fújják, miközben
a koporsó halad lefelé, eresztik le Őt a
mélybe, de lelke már reméljük, az Isten
országában van.
Lánya: Horvát Nóra

Pálca nélkül
Olvasom Nóra emlékező sorait, és gondolatban magam is újra
ott vagyok Horvát Dénes temetésén: felhangzik a „My way…”,
este háromnegyed hét van – még mindig iszonyú meleg, és sokan könnyezni kezdenek. Ki-ki visszagondol tán egy apró mozzanata, alkalomra, horvátdénesesen előadott hangos adomára,
vagy épp őszinte beszélgetésre. Visszaugrom fél órát az időben:
a ravatalnál állunk, a japán akácok árnyékában, s hallgatjuk Erdélyi Csaba lelkész Úr búcsúztató gondolatait. Arról beszél épp,
hogy „sok-sok pálcát törünk egymás feje fölött”. Igen, sokat. Túlságosan sokat, és többnyire fölöslegesen. Horvát Dénes közéleti
pályája, az ott tanúsított magatartása, igazi ellenpéldája ennek.
Másfél választási cikluson, bő hat esztendőn keresztül dolgoztunk
együtt képviselőként a testületben. Mai, szerencsétlen nyelvezettel élve, nem tartoztunk azonos „oldalhoz”. Akadtak éles vitáink
is – de mindig a város számára előrevivő megoldások legmegfelelőbbjének a kiválasztása érdekében. Soha nem pusztán a rosszul
értelmezett (párt)politikai kötődés miatt. Végképp nem úgy, hogy
az esetleges vélemény különbség okán pálcát törjünk egymás fe-

je fölött. Horvát Dénes pontosan tudta, mennyire fontos dolog
a másik másfajta véleményének tiszteletben tartása akkor is, ha
adott esetben nem vagyok képes az illetőt meggyőzni igazamról.
Ezzel a szemlélettel irányította a kisgazdák helyi pártszervezetét,
és így végezte képviselői munkáját is. A legtöbbet talán külkapcsolatainkért tette, sok albertirsait hozzásegítve egy másik nép
kultúrájának meg- és elismeréséhez, csodálatos emberi kapcsolatok kialakításának esélyéhez. Sorolhatnám tovább tevékenységének tartalmi elemeit. Ám mindegyiknél fontosabb az a módszer
és szemlélet, amelyről fennebb írtam, s aminek lényege, a másik enyémtől eltérő, de tisztességes álláspontjának méltánylása.
Ennek a beállítódásnak megkérdőjelezhetetlen alap értéke, hogy
nem török pálcát a vitapartner feje fölött csak azért, mert vélemény különbség van közöttünk. Dénes így dolgozott Albertirsáért. Tisztelet jár ezért, és elismerés. Most elment, és már soha
nem jön vissza. Mintha e pálca nélküli szemlélet is elmenőben
lenne közülünk, de talán még visszafordulhat, s megerősödhet…
Fazekas László
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Gyurgyalagot számoltunk
2009-ben az albertirsai szeméttelep
rekultivációja során a gyurgyalagok
fészkelőhelyéül szolgáló löszfal teljes
egészében megújulhatott. Ekkor egy
tiszta, a réginél sokkal nagyobb felületű
partfal várta a fészkelni érkező madarakat. Többen kifogásolták, hogy a madaraknak eltüntették a költőüregeiket, és
ott fogják hagyni ezt a remek helyet. A
hozzáértő szakemberek megnyugtatásul elmondták, hogy a paraziták miatt
akkor sem költöznek be a régi üregbe,
ha annak egyébként semmi baja. Aztán
májusban megérkeztek a gyurgyalagok,
és nekiláttak az üregek kiásásának. Ekkor merült fel bennünk, hogy meg kellene számolni a madarakat, de hogyan?
Ugyanis a kotrás után maradt jónéhány
üreg és üregmaradvány, ezért csupán a
lyukak megszámolásával nem jutottunk
volna egyértelmű eredményhez. Azt már
látni lehetett, hogy az addigi becsült 6080 költőpár igencsak kevésnek bizonyult,
de megfelelő számlálási módszert abban
az évben nem sikerült kidolgoznunk.
Az isteni szikra a téli időszakban pattant ki a fejünkből. A gyurgyalagok költési idejének ismeretében elhatároztuk,
hogy megszámoljuk a lakott üregeket.
Ez elsőre kézenfekvő ötletnek bizonyult,
de a gond ott kezdődött, hogy az ös�szesen 450 üreg közül, melyekben laknak gyurgyalagok, és melyekben más

üreglakók. Elhatároztuk, hogy a partfalat egyenlő szektorokra osztjuk, és
mindegyiket lefényképezzük. Ezután a
„számláló bizottság” minden tagja kap
néhány fotót, kiül 1-2 órára a partfal
elé távcsővel a kezében, és bekarikázza
a képen azt az üreget, amelyikbe gyurgyalag ment be. Július 4-ére 10 embert
tudtunk erre a feladatra toborozni. Két
órás ücsörgés után megállapítottuk,
hogy a májusi kedvezőtlen időjárás miatt jobban széthúzódott a költési idő,
mint ahogy azt gondoltuk. Az akkori 54
lakott üreget részeredménynek tekintettük, és új időpontot beszéltünk meg. A
következő számlálásnál beigazolódott a
tavalyi sejtésünk, miszerint valószínűleg

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános árverésen történő értékesítésre meghirdeti az Albertirsa
Város Önkormányzata tulajdonát képező, albertirsai 2514/12. hrsz.,
9731 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű, Erdő u. 1. szám
alatti gazdasági – kereskedelmi – szolgáltató övezeti besorolású
telekingatlanát. Induló ár: 10.000.000 Ft+áfa. Licitlépcső: 200.000
Ft. Árverési biztosíték: 1.000.000 Ft. A versenytárgyalás napja: 2010.
szeptember 2. nap 1600 óra. A versenytárgyalás helye: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 2730. Albertirsa, Irsay K. u.
2. Az árverési anyag megvásárolható 2010. július 1. napjától –
2010. augusztus 31-én 12 óráig, a Polgármesteri Hivatal pénztárában. (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.) Az árverésre jelentkezni lehet
2010. szeptember 1-én 12 óráig, a Polgármesteri Hivatal Műszaki
Irodáján, a regisztrációs lap benyújtásával. A versenytárgyalásra
az jelentkezhet, aki az árverési biztosíték összegét az árverés napját megelőző öt nappal előbb, Albertirsa Önkormányzatának K&H
Banknál vezetett, 10402977-50505549-55531002 számú költségvetési számlájára befizette, és ezt igazolni tudja, regisztráltatta magát,
továbbá az egyszeri, vissza nem térítendő 10.000 Ft+áfa összegért
megvásárolta az árverési anyagot, és nyilatkozik arról, hogy elfogadja az abban foglaltakat.

miénk Közép-Európa talán legnagyobb
gyurgyalag telepe. A 185 gyurgyalag által
lakott üreg léte, méltán ad okot a helyi
védettségre, de még az országos védelem
is kijárna neki. Eme madarak eszmei értéke 100 ezer forint példányonként. Kérjük, őrizzük meg együtt ezt a természeti
kincset, ezért a költési időszakban ne
háborgassuk a partfal lakóit a túl közeli
látogatásokkal. Azt viszont szívből ajánlom, hogy egy kis távcső segítségével a
szemközti domboldalról, tekintsék meg
ezeknek a gyönyörű madaraknak az életét. Munkánkat Béki Józsefné – Tollas
Üzletház támogatta.
Petró Péter Albertirsa Barátainak Köre
Természetvédelmi Csoport vezetője

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.) egyfordulós,
nyílt pályázati eljárás keretében, bérbeadásra
meghirdeti az Albertirsa Város Önkormányzatának
tulajdonát képező, Albertirsa, Pesti út 49. szám
alatti, 103 m2 alapterületű, 2 szobás, félkomfortos,
szociális bérlakást egy évre, ideiglenesen,
raktározási célú hasznosításra. Minimális bérleti
díj: havi 35.000 Ft+áfa. Óvadék: 6 havi bérleti díj
összege. A pályázati kiírás megvásárolható: 2010.
július 15 – 2010. augusztus 5-ig. A pályázati kiírás
ára: 2.000 Ft+áfa, mely egyszeri, vissza nem térítendő
A pályázat benyújtásának határideje: 2010.
augusztus 24-én 15 óra. A pályázati kiírás átvételének
(megvásárlásának) és az ajánlat benyújtásának helye:
Albertirsa Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda
(2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.) 5 sz. iroda, ügyfélfogadási
időben. Az ajánlatokat a részletes pályázati kiírásban
foglaltaknak megfelelően kell benyújtani. Pályázattal
kapcsolatos további információk:
Műszaki Iroda: Véber Istvánné, tel: 53/570-056
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37 ÉV A VÁROS SZOLGÁLATÁBAN…

Nemrég ünnepelte 80. születésnapját városunk díszpolgára, Dr. Mányi Erzsébet
Dr. Mányi Erzsébet 1930. június 21-én Irsán született. 1967-ben a Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen „Summa Cum Laude” minisítéssel szerzett fogorvosi diplomát. 1968-ban Albertirsa első praktizáló orvosnőjeként állt munkába. Sok évig egyedül látta el Albertirsa fogbeteg lakosságát.
Szakmai elismerésként 1985-ben a Minisztertanács „Kiváló Munkáért” kitüntetésben részesítette. Elkötelezettje volt az orvosi hivatásnak, ugyanúgy a
helyi közéleti munkának, melyet tanácstagként gyakorolt az 1970-es és 80-as
években. 1990-től helyi önkormányzati képviselő, 1995-től pedig alpolgármester. Albertirsán ő mondhatja magáénak három évtized óta a leghosszabb ideig
tartó, megszakítás nélküli tanácstagi, majd képviselői tevékenységet. Dr. Mányi Erzsébet számára a képviselői pálya csúcsát jelenti, hogy részt vehetett
a városi státusz adta új kihívások teljesítésében. A 80. születésnap ürügyén
beszélgettünk Dr. Mányi Erzsébettel közéleti életútjáról, mennyiben volt más
a tanácsrendszer idején a helyi közélet és politika, mennyiben volt könnyebb
vagy nehezebb konszenzusra jutni egy-egy döntésben. Hogyan látja visszatekintve a maga és képviselőtársai munkáját a rendszerváltást követően.
Dr. Mányi Erzsébet: Mindig is érdekeltek a helyi történések, a helyi közélet.
Ráadásul egy kicsit hagyománynak is számított ez a fajta tevékenység a családban,
hiszen apán is hosszú évekig dolgozott tanácstagként. Ő elsősorban a Mezőgazdasági Bizottságban dolgozott, mivel ehhez
értett leginkább. Egy kicsit az ő indíttatására kapcsolódtam bele a helyi munkába.
A 70-es évek elején vállaltam el a tanácstagi megbízást. Úgy éreztem akkor, hogy
fontos az, hogy az értelmiség is részt vegyen a helyi közösségi életben, a településért folyó munkában. A döntéseimért akkor és később is vállaltam a felelősséget,
ha sikerrel jártunk, közös volt a siker, és
természetesen a kudarcokért vagy helytelennek bizonyult döntésekért is közösen
voltunk, vagyunk felelősek.
Mennyiben volt más a tanácsrendszerben a helyi közügyekkel foglalkozni,
mint a rendszerváltás után?
Dr. Mányi Erzsébet: Visszatekintve
úgy érzem, sok szempontból könnyebb
volt a munka régen, hiszen nem kellett
a véleményemmel elszámolni senkinek,
mivel független voltam. Nem volt adokkapok politika. Általában meg voltak a
prioritások, a feladatok, mellyel mindan�nyian egyetértettünk. Így a középületek,
iskolák fejlesztése, az úthálózat javítása
volt akkor az elsődleges feladat. Hiányoztak az egészségügyi szolgáltatói épületek.
Ezeket kellett megvalósítani. Szerencsére ezeket sikerült kiépíteni a lakosság létszámának és igényeinek megfelelően. A
fürdő fejlesztése is saját erőből indulha-

tott el, sajnos ennél alig jutottunk tovább
a 90-es évekig. Máig is központi kérdés
maradt. Kedvenc kifejezésemmel élve
hangoztatom ma is, hogy igen sok szélhámos jelentkezett befektetőként. Egyegy elsőre jó lehetőségnek tűnt, hiszen a
fürdőt és a környékét is meg akarta vásárolni, de többnyire később nem lett az
egészből semmi. Volt egy eset, amikor a
testület többsége már bizalmat szavazott
az egyik jelöltnek, mindössze 5 képviselőtársammal szavaztunk nemmel. Mivel
bizalmatlanok voltunk, a Közigazgatási
Hivatalhoz fordultunk – de a vétó feleslegesnek bizonyult, mivel addigra kiderült,
hogy nem volt pénze az amerikai beruházónak. Sajnos az első Orbán-kormány
idején a vidéki fürdőfejlesztésből kimaradtunk, mert nem is pályáztunk. Én
sosem szerettem a Kistérségi Társulást
pont ezért, hiszen mindig a nagyváros
került előtérbe a munkájuk során, és a
kisebb települések olyan lehetőségektől
estek el, amelyet később már nem lehetett jóvátenni. Ezen a pályázaton is Cegléd kapta meg a lehetőséget, mondván,
mi majd máskor kapunk esélyt. Néhány
évvel később próbálkoztunk is egy pályázaton, amely az egész várost érintő
középület felújítási program volt. Én akkor inkább egy másik, a fürdő fejlesztésével, kerékpárút hálózat kiépítésével és
gyógyturizmussal összefüggő pályázaton
szerettem volna elindulni. A testületből ezt azonban csak 7-en támogatták,
így kellő többség nélkül inkább a másik
pályázaton indultunk, amelyen viszont

nem nyertünk. Ezt akkor egy kicsit kudarcként éltem meg, de tisztában voltam
vele, hogy a döntéseket közösen hozzuk.
A siker és kudarc is közös a felelősséggel
együtt. Emellett arra azért büszke vagyok, hogy megfelelő színvonalú iskolahálózat alakult ki a városunkban, és az
intézményeink fenntartásáról és működtetéséről is mindig kielégítően tudtunk
gondoskodni. Az úthálózatunk is jól fejlődhetett, ehhez sokszor tudtunk pályázati forrásokat elnyerni.
Mit szólt ahhoz, hogy 2003-ban az
akkori városvezetés díszpolgári címmel ismerte el a településért végzett
munkáját?
Dr. Mányi Erzsébet: Nyilván az egyéb
munkám mellett végzett sokévi közösségi feladatokban való részvételért kaptam
az elismerést, ami az életem nagy részét
igénybe vette. Először egyébként az orvosi munkámat ismerték el, ami akkor
igen komoly feladat volt, hiszen hosszú
éveken keresztül egyedül dolgoztam.
Sokszor kellett emiatt éjszakába nyúlóan és hétvégeken is munkát vállalnom,
hogy minden feladatommal végezni tudjak. Ma már szerencsére több fogorvos
tevékenykedik a városunkban, megoszlik a munka, és sokkal kisebb teher nehezedik egy-egy emberre.
Most már egy kicsit kívülállóként, hogyan látja a testületben folyó munkát, és
mit üzen a ma ténykedő képviselőknek,
a városban élő embereknek?
Dr. Mányi Erzsébet: Úgy érzem, lassan
el kellene érni azt, hogy a sok-sok helyi,
egy-egy körzetre vonatkozó jogos igény
képviselete mellett tudjanak az egész
város érdekét tekintő módon gondolkodni és dönteni a helyi képviselők. Vannak
olyan projektek, mint a városközpont,
vagy az újabban megjelent sportcsarnok
építésének kérdése, amelynek mindenképpen prioritást kell találni. Törekedni
kell a város arculatának tudatos alakítására is, mint ezt például a Tesco esetében
sikerült annak idején kiharcolnunk.
A legfontosabb az, amit az életfilozófiámat is megfogalmazó idézet mond
el: „Összeköt minket a közös cél,/Senki
sincs, ki csak magának él,/ Mindent, amit
másnak adunk, / Előbb-utóbb visszakapunk…”
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„Eredet-kutatás Nagyszalatnán”
A nyár elején határozott úgy a helyi
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a
település képviselőinek egy része, hogy
felkeresi azt a felvidéki kis községet,
ahonnan a történeti dokumentumok tükrében, 1711-ben az Albertiba települt tótok nagy része érkezett. A 8 fős kisbusszal,
Major Judit alpolgármester, Szemőkné
Szedlacsek Judit, Sági Józsefné, Csoha

Mihályné, Nagy-Gyevi Péterné, Holánszky
Kálmánné és Gyócsos Györgyné vállalkozott erre a különös felfedező útra. Az, amit
láttak, minden várakozásukat felülmúlta, hiszen egy rendkívül szép, rendezett,
2740 lakosú kisvárosba érkeztek, ahol a
lakosok igazán meleg szívvel fogadták
távolba szakadt rokonaikat. Nagyszalatna
(szlovákul Zvolenská Slatina, korábban
Veľká Slatina) község Szlovákiában, a
Besztercebányai kerületben, a Zólyomi
járásban található. A régészeti leletek ta-

núsága szerint a község területén már a
bronzkorban is éltek emberek, a lausitzi
kultúra emlékei kerültek itt elő. A falut
1263-ban említik először dokumentumok. 1332-ben a pápai tizedjegyzékben
is szerepel, amikor plébániáját a zólyomi
plébániák között Petrus de Sancta Crux
de Solio alakban említik. Eszerint templomát a Szent Kereszt Felmagasztalása
tiszteletére
szentelték.
1393-ban Salathna, 1406ban Zalathna Zolyensis,
1410-ban Zalathna alakban szerepel az oklevelekben. Nagy kiterjedésű határa volt és mivel a véglesi
váruradalom központi részén feküdt, az uradalom
természetes
központja
volt. A 15. század elejétől mezőváros, a királytól
kiváltságokat kapott. 1584-től 1664-ig a
töröknek fizetett adót. A 17. századtól a
szalatnai határ a gyetvai uradalom igazgatása alá került. 1722-ben üveghutáját
említik. 1828-ban 151 házában 1491 lakos élt. Ma többségében szlovákok lakják
a várost, részben evangélikus, részben
katolikus vallásúak. Híres a sajtgyára. Az
albertirsai küldöttség már felvette a település vezetésével a kapcsolatot, és szeptember 11-re, a városnapra meg is hívta a
S.L.
képviselőit városunkba.

ÚJ AUTÓVAL
DOLGOZHATNAK
POLGÁRŐREINK

Hosszú idő után az Albertirsai Polgárőrség megvásárolt egy LADA NIVA gépjárművet, mely a Kinizsi Vagyonvédő
Egyesület tulajdonát képezi 2010. 05.31.
óta. Sokak örömére, kevesek bánatára,
de megszületett, mert mint általában
lenni szokott, voltak drukkerek, és voltak ellendrukkerek is. Az Önkormányzattól kapott éves pénzből, ami 460.000 Ft,
és szintén az Önkormányzattól kapott
400.000 Ft támogatásból tudtuk megvásárolni az autót. A vételár összesen
900.000 Ft volt, melyet természetesen
számlával is igazoltunk a hivatal felé.
Ezúton szeretnénk mindenkinek megköszönni, aki hozzájárult, aki egy kicsit
segített, és aki hitt benne.
Albertirsai Polgárőr Egyesület

TÁJÉKOZTATÁS A FOGÁSZATI ELLÁTÁSRÓL
Sági Józsefné képviselő, a 2010. június 24-i testületi ülésen felvetette, hogy a
fogászati szolgáltatások igénybevételével
kapcsolatban jelenjen meg tájékoztatás
az Albertirsai Híradó hasábjain. Képviselő
Asszony felkérésének az alábbiakban teszek eleget. A fogászati ellátásokkal kapcsolatban többször felmerült kérdésként,
hogy a társadalombiztosítás keretében mi
jár ingyenesen és milyen ellátásokért kell
fizetnie a betegnek. Fontosnak tartom
felhívni a figyelmet arra, hogy az alábbi
tájékoztatás kizárólag a társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi
szolgáltatónál igénybe vett fogászati ellátásokra vonatkozik.
A biztosított a fogászati ellátás keretében jogosult

a) 1
 8 éves életkorig, ezt követően a középiskola, szakképző iskola nappali
tagozatán folytatott tanulmányok ideje
alatt, valamint a terhesség megállapításától a szülést követő 90 napig teljes körű alap- és szakellátásra, ide nem
értve a technikai költségeket,
b) 
18 éves életkor felett sürgősségi ellátásra, fogsebészeti ellátásra, fog
kő
eltávolításra és az ínyelváltozások kezelésére,
c) 6
 0 éves életkor felett a b) pontban foglaltakon túl teljes körű alapellátásra és
szakellátásra, ide nem értve a technikai
költségeket,
d) az életkortól függetlenül az alapbetegséggel kapcsolatos fog- és szájbetegségek kezelésére, szakorvosi beutaló

alapján fogászati góckeresésre,
e) a külön jogszabály szerinti fogmegtartó
kezelésre.
A külön jogszabály, mely a fogmegtartó kezeléseket tartalmazza, a 9/1993. NM
rendelet, mely többek között az alábbiakat tartalmazza: Megtartó fogászat: gyökérkezelés; amalgám tömés készítése;
esztétikus tömés készítése; gyökértömés
készítése, eltávolítása; ideiglenes tömés
készítése. Ezen ellátásokat tehát a biztosítottak a fogászati ellátások során (a fog
és a fogfelszín jelölésével évente egyszer)
térítésmentesen igénybe vehetik. Alkalmanként egy értékelhető röntgenfelvétel
az érvényes TAJ-kártyával rendelkező beFolytatás a következő oldalon >>
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KÖZÉLET
Folytatás az előző oldalról
tegeknek szintén térítésmentes, amennyiben a szolgáltató az OEP-pel finanszírozási
szerződést kötött. A biztosított, fogszabályozó készülékre, valamint a rágóképesség
helyreállítása érdekében meghatározott
típusú fogpótlásra részleges térítési díj
megfizetése mellett jogosult. Minden betegnek meg kell fizetnie a technikai költségeket, amelyekhez azonban jár társadalombiztosítási támogatás. A fentiekben
nem szabályozott térítésköteles szolgáltatások esetén a fizetendő térítési díjat a hatályos jogszabályok nem tartalmazzák, így

azt az egészségügyi szolgáltató maga határozza meg. A szolgáltatónak azonban a
térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások térítési díját a betegek számára
hozzáférhető módon nyilvánosságra kell
hoznia. Ezen felül a szolgáltatás teljesítése
előtt az érintettet külön tájékoztatni kell
a térítési díj várható mértékéről, a teljesítés után pedig a biztosított részére számlát kell adni, mely tartalmazza az igénybe
vett szolgáltatást és a szolgáltatás(ok)ért
fizetendő forint összeget. Készpénzben
történő fizetéskor a szolgáltató a fizetés
tényéről köteles nyugtát adni.
Kovács Zoltánné dr. jegyző

ÖKOHÍREK
Az előző lapszámban bővebben foglalkoztunk a hulladék lerakásával, a
hulladéklerakó működésével. Nézzük
meg, hogy milyen további lehetséges
megoldásokat alkalmazhatunk a hulladékok kezelésére. Tartsanak velünk!
Hulladék égetés – A júniusi lapszámban közzétett „hulladékgazdálkodási piramisban” is látható, hogy a legrosszabb
megoldásnak a hulladék égetése tekinthető. Az égetés következtében a lerakóra
kerülő hulladék mennyisége csökken,
ugyanakkor az égetőműből folyamatosan felszabaduló füstgáz a tisztítás ellenére sem mentes szennyező anyagoktól.
Ezek veszélyeztetik a környezet élőlényeit, az ember egészségét és hozzájárulnak az egyre gyorsuló éghajlatvál-

tozáshoz. A hulladékégetők kéményén
számos olyan vegyület kerül ki a környezetbe, mely rákot, légzőszervi elváltozásokat, szemérzékenységet, bőrgyulladást, idegrendszeri zavarokat okozhat!
Az égetés tehát azt a látszatot kelti, hogy
„semmi probléma, megtaláltuk a megoldást a hulladékok kezelésére”. Sajnos a
hulladékokat széles körben használják
otthoni fűtésre. Sokszor a nyílt terepen
is égetnek ilyen anyagokat. Téves felfogás, miszerint a műanyagok, háztartási
és egyéb hulladékok fűtőértéke magasabb a hagyományos tüzelőanyagokénál.
A hulladékok égetését kormányrendelet
szabályozza. A következő lapszámban az
újrafeldolgozásról és a település szelektív gyűjtési rendszeréről olvashatnak.

Házhoz menő szelektív gyűjtés rendje

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Albertirsán az alábbiak
szerint alakul a házhoz menő szelektív gyűjtés rendje:
• I. körzet (Landler Jenő u. – Vasút u. – Táncsics M. u. – Dolina u. mentén az
Irsa felöli rész) augusztus 10.; szeptember 14.
• II. körzet (Landler Jenő u. – Vasút u. – Táncsics M. u. – Dolina u.
két oldala és ezek mentén az Alberti felöli rész)
augusztus 9.; szeptember 13.
Mit gyűjtsünk, hogyan gyűjtsük? – színes és víztiszta (színtelen) PET jelzésű palack (ásványvizes, üdítős); műanyag kupak; sárga színű „ÖKOVÍZ”-es
zsákban, kiöblítve, laposra taposva! Házhoz menő szelektív gyűjtéssel kapcsolatos kérdéseivel hívja az 53/311-215-ös telefonszámot! További szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos hasznos információ a www.okoviz.hu és www.
hulladekboltermek.hu honlapon olvasható. Működjünk együtt, tegyünk közösen környezetünk tisztasága, jövője érdekében! Segítő közreműködésüket,
köszönjük! „ÖKOVÍZ” Kft.

FELHÍVÁS ELMULASZTOTT
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI
ADATSZOLGÁLTATÁS
PÓTLÁSÁRA!
A Közép-magyarországi Regionális
Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság
(KMRNYI) felhívja a foglalkoztatók,
egyéni vállalkozók, őstermelők figyelmét, hogy a 2009. évi nyugdíjbiztosítási
adatszolgáltatás határideje 2010. április
30-án lejárt. Aki ezt a kötelező adatszolgáltatást eddig az időpontig elmulasztotta, kötelezettségét – többek között a
biztosított foglalkoztatottak érdekében
– haladéktalanul szíveskedjék pótolni!
Az adatszolgáltatást továbbra is elmulasztókat az Igazgatóság levélben fogja
felszólítani a kötelezettségük teljesítésére. Az ügyfélszolgálataink várják jelentkezésüket!
KMRNYI-ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadási helyszínek: 1081 Budapest, Fiumei út 19/a.; 2700 Cegléd,
Táncsics Mihály utca 4.; 2600 Vác, Dr.
Csányi L. krt. 16. Ügyfélfogadás: hétfőn
8-18 óráig, keddtől csütörtökig 8-15
óráig, pénteken 8-13 óráig. Telefonos
ügyfélszolgálat a nyilvántartási ügyekben: Telefon: 323-6400; 323-6460; Telefax: 323-6112; Postacím: 1430 Budapest, Pf. 38.; E-levél: onyf_budapest@
onyf.hu Azokkal szemben, akik a kötelezettségnek az ismételt felszólítás ellenére sem tesznek eleget, mulasztási
bírság kerül kiszabásra. Az 1997. évi
LXXX. törvény 5. §. (3) szerint biztosítottak, illetve azon felszolgálók számára, akik közvetlenül a fogyasztótól
részesülnek borravalóban, az adatszolgáltatás benyújtásának jogszabály által
biztosított határideje továbbra is 2010.
augusztus 31. Bővebb információ, ügyintézési tájékoztató az alábbi honlapon
olvasható: www.onyf.hu

Érdekességek

A világ hét „szemétcsodája”
1. Az első csoda – a Csendes-óceánon – San Francisco és Hawaiiszigetek között félúton lebegő,
zömében műanyag palackokból
álló szemétsziget, amelynek kiterjedése nagyjából
akkora, mint a Kárpát-medence. Az óceáni áramlások gyűjtik össze erre a területre a szárazföldről és a
hajók rakományából kikerülő szemetet. Egy kutató
beszámolója szerint egy hétig hajózott a szemétsziget között, ahol a horizonttól-horizontig mindent
szemét borított.
Forrás: www.humusz.hu
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ÚJ LENDÜLET
Egy település fejlődésének irányát
és tempóját általában bizonyos időtávlatból lehet helyesen megítélni. Arra
gondolok, hogy a jelen eseményeinek
összefüggéseit és azok végkimenetelét többnyire az utódok látják pontosan. Igen, el kell telnie valamennyi
időnek ahhoz, hogy a napi csetepaték
zaja elüljön, s az így beálló csendben
tisztán halljon a fül, és pontosan lásson a szem. Mégis úgy gondolom,
Albertirsa jelen mindennapjaitól nehéz elvitatni, hogy az előrehaladás
irama jelentős. Újra meg újra átélhetjük a várossá érés folyamatának valamely izgalmas lépcsőjét, eredményét.
Időközben persze sok-sok megoldatlan problémával is szembesülünk.
Mindennek során akadnak pillanatok,
amikor különösen nagy szükség van
új erők bevonására az előrelépéshez, a
jó tempó tartásához. Gazdasági válság
idején különösen így van ez. Ilyenkor
ugyanis szerényebb az állami támogatás, miközben megnőnek a polgárok
anyagi gondjai. Igen hasznos, mármár nélkülözhetetlen hát, hogy új
energiák szabaduljanak fel a város fejlődése számára. Mai körülményeink
között ezek (talán) egyetlen forrása

belülről, lakótársainkból fakadhat. Az
itt élő emberek, s az általuk alkotott
közösségek adhatnak új lendületet
Albertirsa számára. Nagyszerű dolog,
hogy az elmúlt hetekben megismerhettük ennek egy igazán jelentős példáját. A sportcsarnok létrehozására
szerveződőkre, az általuk produkált
hatalmas és önzetlen munkára gondolok. Annak a maroknyi embernek,
aki hozzálátott a városi sportcsarnok
anyagi alapjainak a megteremtéséhez,
sokunk számára jó példaként szolgál
a hite, lelkesedése, a városunk egészének javára vállalt munkája. Nem
tudni ma még biztosat arról, hogy
mennyire és mikorra lesznek sikeresek. Ez nyilván sok mindenen múlik.
Ám a pozitív eredmény első feltétele
adott. Ez nem más, mint az önzetlen
cselekvés, az összefogás. Olyan erő
ez, amely csodálatos dolgokat produkálhat. Pontosan ez, az összefogás
energiája látszott lanyhulni az utóbbi néhány esztendőben városunkban.
Örülök, hogy most ismét erősödik,
mert megadhatja Albertirsának azt az
új lendületet, amelyre oly nagy szükség mutatkozik.
Fazekas László polgármester

Mit kell tudni az uborkáról?
Az uborka hazánkban régóta közkedvelt zöldségféle, mind szabad nevelésű,
mind pedig melegházi változatban szívesen fogyasztjuk. Az uborka valószínűleg Indiából indult el hódító útjára, ahol
közel 4000 éve ismerik és termesztik. A
Bibliában az Egyiptomból kivonult zsidók többek között sóvárogva vágyakoztak az egyiptomi uborkára, ami hiányzott nekik a pusztai vándorlás során, és
úgy tekintettek rá, mint az elvesztett
jólét jelképére. Az uborka népszerűsége napjainkban mit sem csökkent,
és néhány orvosilag is fontos hatását
sikerült igazolni. Az uborkában mérsékelt mennyiségű antioxidáns található, ezért szabad gyök fogó hatásában
elmarad számos más zöldségféle mellett. Ugyanakkor rendszeres fogyasztása mindenképpen jótékony hatású e
tekintetben. Különösen azoknak szá-

míthat sokat az uborka szolgáltatta
védelem, akiknek egyébként is nagyobb
a kockázatuk a tumoros betegségekre,
pl. dohányoznak, egészségtelenül táplálkoznak, vagy alkoholt fogyasztanak.
Az uborkában található fitoszterinek,
illetve a béta-karotin képesek csökkenteni egyes daganatok képződését.
Sikerült bizonyítani, hogy az emlőrák
megelőzésében fontos szerepe lehet az
uborka rendszeres és bőséges fogyasztásának is. Az uborka fontos alkotóeleme a mediterrán étrendben kedvelt
zöldséglevesnek, amelyről kimutatták,
hogy rendszeres fogyasztása emeli a
vérben a C-vitamin szintet, valamint
csökkenti azoknak a káros anyagoknak
a mennyiségét, amelyek a szívinfarktus
és az agyi érkatasztrófa kialakulásához
vezethetnek.
Koska–Palotay Mária

24 ÓRÁS
HORGÁSZVERSENY
Albertirsán a Malom-tó Horgász Egyesület július 3-án reggel
8 órakor indította el legutóbbi 24
órás horgászversenyét. A nemes
megmérettetésre 53 csapat nevezett, összesen 106 fővel. Közülük
a legnagyobb halat, egy 6,156 kgos amurt Bukovinszky Tibor fogta.
A legnagyobb pontyot az Eiler
Team emelte ki a tóból, a súlya
4,60 kg volt.
A verseny során összesen 139
nagyobb pontyot és 13 amurt
fogtak a versenyzők mintegy
407,9 kg súlyban.
Az I. helyezést Danka Imre és Lehoczky Attila érte el 41,40 kg-val,
a II. Rizmajer József és Borzi Zsolt
38,15 kg-mal, a III. Détári Márk és
Fekete László lett 33,15 kg-mal.
A IV. 30,55-tel Kisprumik László és Stafanovics Péter, míg az V.
Ambrózi Gábor és Fazekas Péter
lett 27,05 kg-val.
A legsportosabb csapat elismerést a II. helyezett Rizmajer
József és Borzi Zsolt érte el, mivel
ők szinte csak kis halat fogtak a
24 óra alatt. A legjobb összeállított etetőanyaggal valószínűleg
az I. helyezett Danka Imre és Lehoczky Attila dolgozott, hiszen ők
a 9 db amur mellett 7 db pontyot
is fogtak a verseny során. A verseny igazán jó hangulatban és
gördülékenyen zajlott, melyért
mindenképpen köszönet illeti a
rendezvény támogatóit: Dávid
Húsbolt, Dávid István, Fazekas
László, ERGO-COOP, Takarékos
Üzletház, Hortobágyi Zöldséges,
Sznopka Zöldséges (Vasút út),
Zátrok Gábor, Jégkunyhó Diszkont. A felsorolt támogatók mellett mindenképpen köszönet illeti
a segítséget nyújtó helyi horgászokat, akik önzetlenül a szervezők mellé álltak, és természetesen
Zatykó Zsoltot, aki finom babgulyás elkészítésével csillapította a
versenyzők éhét.
Jáger István elnök
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SZENTTÉ AVATOTT ISTVÁN KIRÁLYRA EMLÉKEZVE
István magyar királyról számtalan szakértő történész által írt tanulmány, értekezés jelent meg. A
tisztelt olvasók részére képes beszámolóval emlékeznék a királyról. Bevezetésként, röviden, néhány
elengedhetetlen tájékoztatás. István édesapja Géza
(nevének eredeti olvasata Gyevü, Gyeü, Győ, Gyű
949 (?) – Esztergom, 997. február 1.), magyar fejedelem, édesanyja pedig, az erdélyi Gyula vezér Sarolt (születésének és halálának ideje, körülménye
ismeretlen) nevű leánya volt. A gyermekük születési idejéről nem áll pontos adat rendelkezésre,
többen ezt az időt Esztergom 969-re teszik. Születésekor a török eredetű pogány Vajk nevet kapta.
László Gyula történész szerint a keresztnév török
eredetű, és feltehetően a török hősre, vezérre utaló
szóból származik. Ennek következtében a magyar
fejedelmi trón örököse rövid ideig pogány maradt.
A Képes krónikában megjelent kép a születését
szemlélteti. A krónikákra támaszkodva, feltehetően 994 és 996 között, Adalbert prágai püspök keresztelte meg Istvánként, és ő gondoskodott a fiú
keresztény szellemű taníttatásáról, neveléséről.
Benczúr Gyula festőművész által készített festménye örökíti meg a keresztelési szertartást.
Adalbertnek feltehetően szerepe volt István
házasságának létrejöttében, aki 996-ban vette feleségül II. Henrik bajor herceg leányát, Gizellát.
Erről az eseményről megemlékezik a Bajorok
krónikája (Annalium Boiorum). Gizellával együtt
jelentős számban érkeztek bajor papok és lovagok
az országba. Sajnálatos, hogy a királyi várományos,
uralkodó nem magyar nőt vett feleségül. Már ettől
kezdve az „idegenek” hatással bírtak Pannóniára, a
magyarokra. István atyja nyitrai dukátus (= vezér,
Nyitra Fejedelemség és Hercegség ura) volt. Géza
fejedelem halála után a fia követte őt a fejedelmi
székben. Koppány bejelentette igényét a fejedelmi
trónra, és István ellen szervezkedett. Ez kettőjük
között harcot váltott ki. A döntő ütközetre Veszprém térségében került sor. István megverte a pogány Koppány seregét, a csatában Koppány életét
vesztette, akinek testét István felnégyeltette, és
testrészeit hónapokig az ország négy legfontosabb
várának kapuja fölé kifüggesztette – Győrben,
Veszprémben, Esztergomban és Gyulafehérváron
– jelezve, hogy mi vár a királynak nem engedelmeskedőkre. Ezzel István ősi emberi és magyar
törvényt szegett meg, amely szerint a halottakat el
kell temetni. Tettét elrettentésre szánta azoknak,
akik nem engedelmeskedtek neki és papjainak. A
Kárpát-medence magyar törzseit vagy fegyverrel,
vagy békés úton hajtotta uralma alá, a lázadásokat, a lázadókat pedig leverte. Uralkodása alatt a
magyar törzsek szövetségéből létrehozta az egész
Kárpát-medencére kiterjedő keresztény magyar államot. István el akarta magát ismertetni az ország
határain túl is, mint királyt. Ennek érdekében 999ben Asztrik pannonhalmi apátot Rómába küldte II.
Szilveszter pápához, akitől koronát és apostoli áldást kért, majd nyert el. Ezzel megalakult a keresztény, független Magyar Királyság. A koronát István
a kereszténység terjesztésében betöltött szerepéért
kapta, amely nem azonos a ma Szent Korona néven
ismert uralkodói jelképpel. A koronázásra – ismét
egy bizonytalan dátum – 1000 karácsonyán (más

értelmezések szerint 1001. január 1-jén vagy 1001.
augusztus 24-én), Esztergomban került sor. A koronázás után István Magyarország uralkodója lett,
de a hatalmának megszilárdításáért le kellett győzni törzsi ellenfeleit. A harcokat elsőként 1003-ban
indította meg Erdély ellen, ahol saját nagybátyja,
Gyula ellen küzdött. A Képes krónika szemlélteti

a cselekményt, valamint alakját, címerén a kettős
kereszttel. A király megalapította az erdélyi püspökséget, létrehozta Doboka vármegyét és várispánságot. A XI. századtól kezdődően István sorra
szembeszállt az ellene szegülő törzsi államokkal,
mint például: a bolgár Keán ellen, a „fekete magyarok” ellen, feltehetően a Délkelet-Dunántúlon
élő, idegen etnikumú katonai segédnépekkel, a
kavarokkal (kabarokkal azonosak). A harcokkal és
a győzelmekkel lezárult az uralkodása alatti belháborúk kora, és István ténylegesen is az egész Kárpát-medencére kiterjedő ország ura lett. István és
Gizella házasságából – feljegyzések szerint – két fiú
és három lány született. A két fiú közül az egyik az
Ottó, a másik a Henrik nevet viselte, utóbbit nevezték később Imrének. Ottó bizonyára fiatalon meghalt, így Henrik maradt az uralkodó pár egyetlen
reménysége. Neveltetésére nagy gondot fordítottak,
Velencéből Gerardo Sagredo talján (= olasz ember),
lombardiai (= észak olaszországi terület) származású szerzetest (980. április 23. – 1046. szeptember
24.) fogadták fel a trónörökös tanítására, neveltetésére. A király Gellért nevet és püspökséget adományozott részére. (A püspök halálára emlékezve
Budapesten, a Gellért-hegyen álló bronz szobor
a gyilkosság helyszínén került felállításra, ahonnan a püspököt a lovas kocsijával együtt lelökték
a Dunába.) A herceg 1023-ban kötött házasságot
egy bizánci hercegnővel, de szűzi életet élt, nem
született gyermekük. 1031-ben kedvenc vadászterületén, a Bihar megyei Igfonban, vadászat közben
egy vadkan halálra sebezte. A Hildesheimi Évkönyv
1031-ben beszámolt a tragédiáról. Holttestét nem
helyezhették az István király által alapított bazilikába, mert a felszentelése még nem történt meg. Apja
halála után helyezték át ebbe a bazilikába. A király-

ság egyenes ágbeli továbbadása reményét vesztette.
A Képes krónikában beszámoló olvasható az eseményről. E szörnyű csapás beteggé tette a királyt,
és az csak tetézte fájdalmát, hogy közvetlen rokonai
között senkit nem látott alkalmasnak, hogy örökébe
lépjen. Választása végül lánytestvérének fiára, Orseolo Péterre esett, aki már az 1020-as évektől kezdve
a magyar királyi udvarban élt. István döntése Vazulból elégedetlenséget váltott ki és merényletet követett el István ellen, aki nem ítélte halálra a lázadó
Vazult, de uralkodásra alkalmatlanná tette azáltal,
hogy megvakíttatta és fülébe forró ólmot öntetett.
Vazul fiait, Leventét, Andrást és Bélát száműzte az
országból. István király életében gondolt az állam
biztonságára, melyeket törvényekben szabályozott.
Megszervezte az udvar szervezetét, megalapította
az új királyi székhelyet, Székesfehérvárt. Megkezdte
a pénzverést és kivetette az első adókat. Az államalapításig külföldi pénzeket, leginkább állatpénzt
(tinót) használtak. Pénzt veretett, és használatba
lépett forgalmi pénzként az ezüstdénár. Az I. törvénykönyv István idejében keletkezett vagy nem
sokkal a halála után foglalták írásba, és 35, míg a
II. törvénykönyvet feltehetően I. András idejében
szerkeszthették egybe, amely 25 témát szabályoz.
István 1038. augusztus 15-én halt meg, holttestét
az általa emeltetett, székesfehérvári bazilikában helyezték örök nyugalomra. Az 1-es számú sírhely István királyé, a 2-es számú pedig Imre hercegé volt.
A király holttestét a bazilika középpontjában felállított, földfelszínen lévő szarkofágba helyezték. A sírba tételét a Képes krónika örökítette meg. 1061-ig
nyugodhatott a király ebben a sírban. Ekkor tört ki
a Vata-féle lázadás, melynek fő célja a régi pogány
hitre, valláshoz való visszatérés volt. István király
hithű emberei elhatározták, hogy a király holttestét
áttemetik földalatti, biztonságosabbnak vélt, kikövezett sírba. Ezen az áttemetésen került Mercurius
apát birtokába a király jobb karja, a királyi gyűrűvel.
Elvitte Bihar megyébe, Berekisben lévő monostorába. László király 1083-ban kérelmezte VII. Gergely pápánál István király, Imre herceg és utóbbi
nevelőjének, Gellért püspöknek szentté avatását. A
sírt fel szerették volna nyitni, de a sírt fedő kőlapot
nem tudták elmozdítani. Bökénysomlyóról érkezett
apáca javasolta László királynak, hogy a visegrádi
börtönből szabadítsák ki Salamon királyt, és utána
a kőlap elmozdítható. A javaslatot lovas futár vitte, és a rendelkezés végrehajtása után, másnap a
kőlapot el tudták mozdítani, és ekkor tapasztalták
meg, hogy István király jobb karja hiányzik. 1083.
augusztus 20-án megtörtént a szentté avatás. László király kerestette a hiányzó testrészt, erre a hírre
jelentkezett Mercurius apát, és 1084. május 30-án a
király megtekinthette a hiánytalan ereklyét az apát
monostorában. Az apátnak tettéért megbocsátott és
a látogatás napján kiadott királyi rendelet értelmében Berekis nevét Szentjobbra változtatta. A királyi
jobb kar hosszú tragikus útja után, visszakerült
Magyarországra, de már nem a teljes kar, hanem
csuklóig egy kézfej, melyről nagyon sok történész
és hittudományi kutató professzor nem tartja bizonyítottnak, hogy a Szent István Bazilikában őrzés
alatt lévő ereklye valóban István királyé volt.
Szentjóby Szabó Andor
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A SEGÍTSÉGRE SZORULÓKAT MAGUKRA HAGYJUK?
Az elmúlt két esztendőben – más településekhez hasonlóan – Albertirsán
is igen komoly mértékben növekedett
azoknak a lakótársaknak a száma, akik a
gazdasági válság következtében kilátástalan élethelyzetbe kerültek, és nem találva
más megoldást helyzetük javítására, az
önkormányzattól várnák el a segítséget.
Településünkön most már egyre hangsúlyosabban jelentkeznek a szociális háttér
okokra visszavezethető problémák, ezért
a bajok kezelésére helyi közösségünknek
sürgősen meg kell találnia a megfelelő
megoldást. A polgármester kezdeményezésére áprilisban életre hívott „szociális
fórum” és a május végi képviselő-testületi
ülés napirendjébe beiktatott (őszről előre
hozott?) közmeghallgatás csupán csak jó
lehetőséget biztosított arra, hogy bárki
elmondhassa a problémáit. De most már
nem elég „csak beszélni” a feszítő szociális problémákról, hanem végre valahára
valóban cselekedni kell azért, hogy megelőzhessük a még nagyobb problémák
kialakulását. Előljáróban néhány érdemi

tájékoztató adat a jelentkező szociális
problémák komolyan vételéhez: „Havi
tizenötezer forinttal kisebb a jelenleg
érvényes minimálbér nettója a KSH által 2009-re számolt létminimumnál….
az előbbi nettó összege jelenleg mintegy
hatvanezer forint körül, míg az utóbbi a
2009-es adatok szerint – egyfős háztartást
alapul véve – 75 ezer forint volt havonta. (Egy felnőtt és egy gyermek létminimuma 123,8, ami egy további kiskorú
eltartásával 161 forint fölé nő, míg két
felnőtt és két gyermek létminimuma már
meghaladja a 217 ezer forintot.)” (Forrás:
Központi Statisztikai Hivatal honlapja)
Az idézett tényadatok figyelembevétele alapján igen megdöbbentő az a június
24-ei képviselő-testületi ülésen született
elutasító döntés, aminek következtében
nem módosult a szociális rászorultságtól függő és természetben nyújtható
ellátásokról szóló helyi rendelet. Történt ez annak ellenére, hogy pontosan
tudható: a rászorultságtól függő ellátások odaítélésének alapja az előző két

szocialista kormány „megszorító intézkedései” miatt évek óta még az infláció
mértékével sem emelkedett 28.300,forintos összegben megállapított legalacsonyabb öregségi nyugdíj, amely a
KSH által közölt „létminimumtól” fényévnyi távolságra van. A képviselő-testület június 24-ei elutasító döntése után
úgy tűnik, hogy a 2006-2010. közötti
évekre elfogadott ciklusprogram szociális fejezetében leírt vállalások nagy
része betartatlan marad. Ugyanakkor
a hangoztatott pénzügyi nehézségeink
ellenére a képviselő-testület mégis csak
talált - még ugyanezen testületi ülésen
- havi 100 ezer forintot kitevő pénzfedezetet az orvosi ügyelet plusztámogatására. Nem vitatható, hogy az orvosi
ügyelet zökkenőmentes működésének
a biztosítása minden albertirsai polgár
számára kiemelten fontos kérdés, de
legalább ugyanilyen kiemelt fontosságú
feladat a hátrányos szociális helyzetben
lévők támogatása.
Kovács Lászlóné

Egy városfórum margójára
Nyugodt szívvel elmondható, hogy a
vártnál lényegesen nagyobb érdeklődés
kísérte a Dolina Zöld Kör és az „Albertirsai Klímabarát Egyesület” közös szervezésében megrendezett civil fórumot.
A meghirdetett időpontban megjelentek
magas száma, valamint az ott elhangzott felvetések ékesen bizonyítják, hogy
nem valamiféle önös érdek hívta életre
ezt a sokaknak tán szokatlannak tűnő
lakossági találkozót, hisz nem volt szándékosan előre gyártott forgatókönyv.
A rendezvényen elhangzott felvetések
többségét a mindennapokban szerzett
kedvezőtlen tapasztalatok, és a hivatalosan kezeletlenül hagyott lakossági
problémák szolgáltatták. A történethez
hozzátartozik: ebben az esztendőben
több alkalommal volt lehetősége a város
lakosságának, és a képviselő-testületnek
arra (városfórum, szociális fóron, közmeghallgatás stb.), hogy kölcsönösen
megosszák egymással a gondokat és
kicseréljék a véleményüket. Mindezek
tükrében úgy tűnik, hogy a lakosság
többségében nem kapott őszinte választ
a feltett kérdéseire az illetékesektől.

Nem kezelték kellő komolysággal, empátiával és megfelelő szakszerűséggel a
lakossági jelzéseket, ezért az emberek
a sok-sok eredménytelen próbálkozás
után elvesztették a bizalmukat. A fórum résztvevői számára nyilvánvalóvá
vált, hogy számos olyan – főleg szociális jellegű – probléma van jelen a városban, amelyek azonnali megoldást, de
legalábbis elfogadható választ igényelnének. Pl. szociális nyári meleg, illetve
hidegétkeztetés körüli anomáliák, egyedi méltányosságon alapuló gyógyszer
vagy rendkívüli szociális támogatás
stb., és ezekre a súlyos egyedi problémáikra a rászorulók nem kapnak - a
ciklusprogramban megígérteknek megfelelően – semmiféle megoldást sem az
önkormányzattól, sem a képviselőktől.
A több mint négy órán át tartó beszélgetés a jogos indulatok dacára nyugodt
stílusban folyt. A hozzászólásokból kiérződött, hogy a résztvevők a lehetséges
megoldásokban, és nem a fölösleges, a
város vezetése részéről tapasztalható
szócséplésben érdekeltek. A civil kezdeményezésű lakossági fórum felvetéseire

mindösszesen egyetlen képviselő volt
kíváncsi, és a tény önmagában minősíti
is a város vezetését. A résztvevő képviselőről minden él nélkül annyi pozitívum
elmondható, hogy bár megnyilvánulásaiban nem ment szemben a képviselőtestület közismert álláspontjával, hűségesen megpróbálta magyarázni a „nincs
mit” – de legalább ott volt a „vártán” és
jelenlétével megtisztelte a választókat!
A civil lakossági fórum bojkottálásával
a képviselők bebizonyították, hogy a választóknak tett ígéreteiknek azt a részét,
amelyek eddig beváltatlanok maradtak,
a ciklus hátralévő pár hónapja alatt már
nem is tudják teljesíteni. Említést érdemel néhány olyan - sokakat érintő, sokakat foglalkoztató - gond, amelyeknek
a kezelése összességében pénzbe sem
kerül, mindössze csak nagyobb figyelemre, körültekintésre lenne szükség,
mint amennyit eddig ezeknek az adott
ügyeknek szentelnek. Ilyen témának
tekinthető a gyámüggyel kapcsolatban
jelzettek nagy része, amelyeknek a haFolytatás a következő oldalon >>

Albertirsai Híradó

18

2010. augusztus

A K T U Á L I S H E LY I P O L I T I K A
Folytatás az előző oldalról
tása túlnyúlik egy civil lakossági fórum
keretén. Az is több résztvevőtől elhangzott, hogy az átmeneti krízishelyzetben
lévők igényt tartanának eseti gyógyszertámogatásra. Sajnos ezeknek a kéréseknek ilyen-olyan okra hivatkozással
legtöbbször nem adnak helyt az illetékesek, így a rászorulók sokszor ki sem
tudják váltani a szükséges gyógyszereiket. Ugyanez elmondható a közlekedési
támogatást igénylők többségének kéréseiről, akiknek igényét legtöbb esetben
szintén elutasítják. Áprilisban még úgy
tűnt, mintha a korábbi gyakorlaton a
képviselő-testület a helyi szociális rendelet módosításával változtatni kívánna,
de erre a szokásokhoz híven sajnos nem
került sor, mert megint nem az emberek érdeke, hanem a „helyi büdzsé” volt
a fő szempont. Ezért aztán ezen a téren
is minden marad a régiben. Az viszont
teljességgel elképzelhető, hogy most
az indokláshoz gyártott mese lesz más.
Szerencsére ma már eljutottunk arra a
szintre, hogy a „jól csomagolt magyarázkodás” se nem érdekel, se nem téveszt
meg senkit. Főleg annak tükrében nem,
hogy a fórum résztvevői közösen, minden apró részletre kiterjedően kielemezték, hogy hová is folynak el számolatlanul a közpénzeink. Szó esett még, ha
érintőlegesen is, a beruházásokról. Ezek
többségének szükségességét egyetlen
résztvevő sem vitatta. Azonban a beruházások megvalósításának mikéntjét és

minőségét már annál többen. Itt is elvitathatatlan felelőssége van a képviselőtestületnek. Ehhez a témához kapcsolódóan került felvetésre a belterületi- és
dűlő utak állapota, amely probléma teljesen megkeseríti az érintett adófizetők
életét. Az Alberti lakóparkban élők felháborodva jelezték, hogy az ő esetükben
nemhogy a Munkácsy út állapotáról, de
még egy közönséges belterületi földútról sem lehet beszélni az ott tapasztalható közlekedési viszonyok elborzasztó
volta miatt. A fórumon felvetett gondok
mennyiségét ékesen jelzi az is (több
mint négyórányi terjedelmű kép- és
hanganyag), hogy csak a címszavakban
történő felsorolás is meghaladná az újság biztosította terjedelmet. Mindenképpen említést érdemel, hogy a fórum
helyt adott a fedett sportcsarnok létrehozását kezdeményező civileknek arra,
hogy az ötlet megvalósíthatóságával
kapcsolatos terveiket, elképzeléseiket
részletesen bemutassák. Biztosítottuk a
kezdeményezőket a támogatásról, hisz
ezt már 2006. évben felvetettük, sőt egy
fedett medence megvalósításának gondolatát - főleg a gyerekek, az idősek, a
mozgásszervi betegségben szenvedők
érdekében – azóta is szorgalmazzuk.
Azt viszont tisztességtelennek tartjuk,
hogy egyesek megpróbálják félremagyarázni a sportcentrumról bemutatott
dokumentumfilmben elhangzott, és következőkben idézett alábbi tőmondatát,
amely így szólt: „Kérem, ne tegyék!” Ezt
a felszólítást azoknak az illetékeseknek

címeztük, akik „nem törődöm magatartásukkal” gyalázatos módon hozzájárultak a sportcentrum nem megfelelő
minőségben történő megépítéséhez.
Ezt a véleményt továbbra is fenntartjuk,
ezért kérjük „őket”, ne tegyenek tönkre
– már az indulásnál – egy nagyon szép
és támogatható civil kezdeményezést.
Tisztelt lakótársaink: továbbra is biztatunk mindenkit, hogy juttassák el a
Dolina Zöld Körhöz (vagy közvetlen e
cikk szerzőjéhez) a gondjaikról szóló
írásaikat. Ígérjük, hogy, úgy, mint tettük eddig, a jövőben is képviselni fogjuk
a problémáikat-panaszaikat, hogy azok
minél előbb megoldódjanak. Így teszünk a fórumon átadott kéréseikkel is.
Ígérjük: a jövőben is megtaláljuk annak
a módját, hogy minél több alkalommal
személyesen is találkozhassunk, ahol
élőszóban, mindenféle korlátozás és félelem nélkül bárki elmondhatja nyíltan
a gondolatait. Mert nyitottságra nyitottság a válasz, és demokratikus keretek között közösen biztosan megoldást
fogunk találni az égető gondokra. Nem
szabad hagyni, hogy egyesek, netalán
valamely helyi hatalmasság ki nem
mondott elvárásának megfelelve (mint
ahogy az a civil fórumot megelőzően
történt) bárki is félelmet, riadalmat
kelthessen a békés lakosság körében. A
további részletekről bővebben tájékozódhatnak a kábeltelevíziós közvetítésből. Kérjük, kísérjék figyelemmel a legközelebbi meghívásról szóló értesítést.
Dolina Zöld Kör - Dr. Janik Zoltán

TISZTELT DOLINA ZÖLD KÖR!
TISZTELT KOVÁCS LÁSZLÓNÉ ÉS DR. JANIK ZOLTÁN!
Két írásuk közül, az „Egy városfórum
margójára” címűben említett „egyetlen képviselő” szerény személyem volt.
Képviselő-társaim közül néhányan elmondták, hogy miért nem voltak ott az
Önök által összehívott „városfórumon”.
Elmondom. Azért, mert az azt meghirdető televíziós műsorból arra következtettek, hogy Önök a saját (vagy a helyi
KDNP?) kampány nyitóját álcázzák városfórumnak. Ott voltam, tanúsíthatom
– ez történt. Most a fenti két írással folytatják ezt a módszert. Cikkeik egyoldalú
megközelítésben, torzítva mutatják be az
albertirsai valóságot. Felvetéseikhez csak

három kis megjegyzésem van. Ezek a következők:
1. Nem Önök döntik el, hogy városunkban
kik vesztették el az emberek bizalmát.
Ez majd október harmadikán kiderül.
Addig nyugalmat kívánok Önöknek.
2. Janik Úr magyarázkodása, a „kérem ne
tegyék!” – mondatért, szánalmas. Aki
látta Janik Úrnak a Sportközponttal
kapcsolatos, egész hétvégén adásban
volt műsorát, tudja, hogy a mondat
miről szólt: megpróbálta lebeszélni az
albertirsaiakat a fedett sportcsarnok
támogatásáról. Minden más csak képmutató magyarázkodás.

3. Az Önök városfórumként meghirdetett
kampány nyitóján nem a „nincs mit”
magyaráztam. Azt az önkormányzati
álláspontot képviseltem, amit helyesnek tartok. Azt, ami városunk fejlődését szolgálja. Azt, amit nehezen értenek
meg olyanok, akik csak az eredményeink szétverésében ügyesek.
Végül azt javaslom, hogy kampány cikkeiket ezután saját röpirataikon terjes�szék, ne pedig a „közpénzekből” kiadott
Albertirsai Híradóban.
Üdvözlettel: Tóth Sándor
önkormányzati képviselő
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KOMMENTÁR NÉLKÜL…
Albertirsa Város Önkormányzata 2007.
11. 07-én építési engedély kérelmet nyújtott be Cegléd Város I. fokú építésügyi
hatóságához, abból a célból, hogy a 6309
hrsz-on bejegyzett területen közhasználatú sportcentrumot alakíthasson ki.
Cegléd Város Jegyzője a 2008. 01. 03-án
kelt 17/20.078/8/2007. határozatával engedélyezte az albertirsai sportcentrum
építését. Cegléd Város Jegyzőjének határozata ellen – a környezetvédelmi előírások megsértésére hivatkozással – a Dolina
Zöld Kör fellebbezéssel élt, az ügyben II.
fokon eljáró Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal felé. A KözépMagyarországi Regionális Közigazgatási
Hivatal a Dolina Zöld Kör fellebbezését
elutasította. 2008. február 01-jén a Dolina
Zöld Kör jogorvoslati keresetet terjesztett
elő a Pest Megyei Bíróság előtt a KözépMagyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal P-52-1654/12/2008. számú,
jogerős és végrehajtható építési engedélyes határozatával szemben. Keresetében
a Dolina Zöld Kör kérelmezte a jogerős
határozat végrehajtásának felfüggesztését, valamint az egyesület számlával
igazolt költségeinek megtérítését. A Pest
Megyei Bíróság az ügyben 2010. május
19-én meghozta ítéletét, melyből az alábbiakban idézünk
kommentár nélkül:
„A Pest Megyei Bíróság Dolina Zöld

Kör (2730 Albertirsa, Pesti út 44., képviselő: Janik Zoltán és Buzás Edit) felperesnek a Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (1052
Budapest, Városház u. 7., képviselő: dr.
Horváth Zsuzsanna) alperes ellen, építési ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében
– amely perbe az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség (5000 Szolnok, Ságvári krt.
4., képviselő: dr. Kohár Katalin jt.) I. r. és
Albertirsa Város Önkormányzata (2730
Albertirsa, Irsay K. u. 2., képviselő: dr.
Kovács Tímea) II. r. beavatkozó az alperes pernyertessége érdekében beavatkozott – meghozta a következő
ÍTÉLETET
A bíróság felperes keresetét elutasítja”
(…)
„A bíróság álláspontja szerint a felperes által hivatkozottak és csatolt bizonylatok vonatkozásában a támadott építési
engedély határozat jogszabálysértő volta
nem állapítható meg, ezért a bíróság a
felperes alaptalan keresetét a Pp. 339. §-a
alapján elutasította. Megjegyzi a bíróság,
hogy egy természetvédelmi terület közelsége nem lehet akadálya annak, hogy
egyébként egy közösségi érdeket szolgáló
beruházás megvalósításra kerüljön, ha
egyebekben a környezetvédelmi előírásokat betartották. (…)”

TISZTELT FAZEKAS LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER ÚR!
Természetesen tudomásul veszem,
hogy nem kívánja az újság hasábjain tovább folytatni kettőnk párbeszédét, így
azt a magam részéről is lezárom ezzel
a rövid válaszommal. Felvetéseire ezért
majd más fórumokon, testületi ülésen
válaszolok. Viszont hangsúlyozom azt,
hogy semmiféle kampány nem motivált,
pusztán a jobbítás szándéka, amely azonban talán nem talált nyitott fülekre. A felmerült témák kapcsán, részemről egyébként sem személyek elleni támadásról,
hanem tényfeltárásról volt szó. Vagy más
szóval a felszínre került problémák megoldásának lehetséges módjairól fejtettem
ki álláspontom. Mivel az önkormányzati
választási kampány most már valóban elkezdődött, így ez is arra késztet, hogy más

helyen folytassuk eszmecserénket. Egy
rövid megjegyzésem azonban lenne: az
Aquarius-Aqua Kft. iparűzési adója kapcsán úgy látom Önt ismét megcsalta az
emlékezete. Hiszen pár hónapja tárgyaltuk a cég kérését nyílt bizottsági ülésen,
ahol a másik fél által rendelkezésünkre
bocsátott anyagban szerepeltek évekre
visszamenőlegesen ezek a számok. Így
közvetve bármiféle titok alól felmentést
kaptunk. Az már más kérdés, hogy több
mint fél éve sem döntöttünk a cég kéréséről – talán majd a választás után. Egyébként kérésére felidéztem emlékeim az Ön
által említett időből, de csak egy kémiai
affinitásról tett megjegyzése jut eszembe… Tisztelettel: Elter János Jogi- Ügyrendi Bizottság Elnök

Tervezett
járdaépítés
a Hősök útján
Örömmel értesültem arról, hogy
városunk egy újabb, a gyalogosok által is sűrűn használt utcájában épülhet járda. A Hősök útjáról van szó!
Itt naponta több száz ember halad el
gyalogosan, amikor az állomásra szeretne kijutni, vagy onnan haza. Módfelett kellemetlen lehet, hogy az ott
eljáró embereknek a kocsikkal kell
megosztoznia az úttesten. Ezért is jó
lenne minél hamarabb kivitelezni az
oda tervezett járdaszakaszt.
Csupán az elkészítés finanszírozásához szeretném azt a tanácsot adni
Albertirsa Város Önkormányzatának,
hogy ne a helyi lakosoktól kérjenek
hozzájárulást a járda elkészítéséhez.
Ugyanis az utcában élő családok egy
része jelezte felém, hogy amennyiben számukra pénzügyi teherrel jár a
kivitelezés, abban az esetben ők nem
tudnak hozzájárulni a járdaépítéshez. Mivel semmilyen összeget sem
tudnak kigazdálkodni szűkös anyagi
lehetőségeik miatt. Márpedig erre a
járdaszakaszra nagy szükség lenne.
Az ott lakók kifejezetten örülnének
neki.
Ezért is kérném a város önkormányzatát, hogy maga finanszírozza
meg a kivitelezés költségeit. Hasonlóan, mint ahogyan azt nemrég a Somogyi Béla utcai gyalogjárda elkészítésénél megtette. Ahol a város állta
a teljes járdaszakasz megépítésének
költségét.
Az mégsem lehetséges, hogy a
lakosok által használt fő gyalogos
közlekedési útvonalak elkészítésére,
kisemberektől kérjenek pénzt! Tudomásom szerint a város pénzügyi
tartaléka felhasználható ilyen célra
is. A Hősök útja forgalmas útszakasz.
Sok helyi polgár örömmel venné, ha
a gyalogos járda elkészülne.
Köszönettel…
Szőke Szabolcs
FIDESZ Magyar Polgári
Szövetség Albertirsa
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„Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha!”
Ezzel a felhívással kezdjük mondandónkat, amit mindenki megért, amint
elolvassa ezt a kis hírblokkot. Mindenki
hallott már arról, hogy felépült Albertirsán egy létesítmény, amit elég szép számmal birtokba is vettek a sportolni kívánók,
mert a körülmények olyanok, hogy megállják a helyüket magas szinten is. Arról
is sokan tudnak, minden bizonnyal, hogy
Albertirsa város méltán lehet büszke a
sportolóira, hiszen olimpiai résztvevőnk
is volt már gerelyhajításban, de a cselgáncs, súlylökés, kézilabda is okozott szép
napokat. Most is jeleskedünk több sportágban országos és nemzetközi szinten,
főleg atlétikában. De! Ez a létesítmény
tartalmaz egy nagy focipályát, gyönyörű
gyeppel, kapukkal, lelátóval, öltözőkkel és
minden egyébbel, ami szem-száj ingere,
de hol vannak a focisták? Voltak itt régen,
állítják az idősebbek, bajnokok is voltak!
Ez mind a múlté. Most csak egy ellaposodó sportág van a nyomában. Miért is
van ez? Megviselte a sportágat az elmúlt
pár év hercehurcája. Lesz pálya-nem lesz
pálya?
Indul egyáltalán valamilyen osztályban
csapatunk, vagy nem? Átéltük. Átéltük,
de milyen áron? Elment mindenki innen,

aki többet szeretett volna a sporttól, mint
néhány kínlódásos edzést és meccset.
Többek között az én fiam és a barátom
fia is Monor csapatához csatlakozott, ami
az NB III-ban szerepel. Fájó szívvel néztem, amikor egy meccsről megérkezve,
a buszról leszálltak az irsai fiúk és félig
kiürült a busz. Ez csak fokozódott, amikor kész lett az új pálya. Nem tudtuk ezt
tovább nézni. Szervezkedtünk, amit jó
néven vett a polgármesterünk, Fazekas
László és az új ASE elnök, Tóth Sándor.
Meg is győztek minket, hogy vigyük a
lelkesedésünket tovább, vállaljuk el a fociszakosztály elnökségét. Felpezsdült az
élet. Újra mosolyogni látom a régebbről
ismert játékosainkat, és az ambíciójukat
az is növeli, hogy érkeznek folyamatosan
vissza az idegenbe játszó focistáink. Úgy
érezzük, szeretne mindenki benne lenni
ebben az újjáéledésben. Jó ezt látni! Miért
hozunk dicsőséget más városnak, amikor
itt irigykedik mindenki a pályánkra? Az
utánpótlásban 6 éves kortól vannak korosztályos csoportjaink, amit szintén nagyon fontosnak tartunk, hiszen ők a jövő.
Kérjük a szülőket, akik eddig is hordták
gyerekeiket edzésekre, tegyék ezt meg a
jövőben is. Azok, akik pedig szeretnék,

hogy gyerekük egészséges életet éljen,
sportoljon és ne csak a számítógépet ismerje, azok hozzák ebbe a közösségbe
gyereküket, csak pozitív élményük lesz. A
labdarúgáshoz „mindenki ért”, szeretnek
az emberek beszélni, vitatkozni róla, van
és lehet véleménye mindenkinek. Csoportokat hoz össze, játékos és szurkolói
szinten is, ezért fontos egy város életében
az, hogy milyen csapata van. A szurkolók
jelenléte is nagyon fontos a pályán lévő
játékosoknak, ezért kérünk mindenkit
látogassa a mérkőzéseket, és buzdítsa a
csapatot jobb és jobb eredményre. Szeretnénk, ha egy családi program lenne
a találkozók látogatása, mert minél többen vannak, akik beszélnek róla, annál
előrébb halad” Városunk Focija”. Ezúttal
szeretnénk megkérni azokat, akiknek van
a birtokában valami a régi albertirsai fociból, fociról és átadná nekünk, keressen fel
minket a 06/30-3118477 telefonszámon.
Dicsőség falat szeretnénk csinálni, ezzel
is biztatva a jövő generációját.
Várjuk szurkolóinkat a bajnoki mec�csekre. Hajrá! Hajrá!
Tisztelettel:
Kovács Gábor és Tabányi József
ASE Labdarúgó szakosztály vezetők

VÁROSI ÚSZÓVERSENY 2010.
Az utolsó tanítási héten, immáron kilencedik alkalommal rendeztük meg a
városi úszóversenyt. Mielőtt pihenni indultak a nebulók, egy jót versenyezhettek
az albertirsai strandon. Eredmények:
Mellúszás – I. korcsoport (11 évesek
és fiatalabbak): Lányok: 1. Láng Gabriella (Katolikus Iskola; 2. Lakatos Boglárka (Tessedik Iskola); 3. Kostyalik Fanni
(Tessedik Iskola) Fiúk: 1. Bencsik Márton
(Tessedik Iskola); 2. Sági János (Tessedik
Iskola); 3. Láng Gergő (Katolikus Iskola).
II. korcsoport (12-13 évesek): Lányok: 1.
Revák Orsolya (Tessedik Iskola); 2. Krámer
Dóra (Katolikus Iskola; 3. Karai Réka (Katolikus Iskola); Fiúk: 1. Ludányi Bence
(Katolikus Iskola); 2. Réz Zoltán (Tessedik
Iskola); 3. Pálinkás László (Tessedik Iskola)
III. korcsoport (14-15 évesek): Lányok: 1. Lakatos Lívia (Tessedik Iskola; 2.
Nagy Dóra (Tessedik Iskola); 3. Csendes
Erika (Katolikus Iskola); Fiúk: 1. Szokola

János (Katolikus Iskola); 2. Szedlacsek
Balázs (Katolikus Iskola); 3. Szilágyi András (Katolikus Iskola)
Gyorsúszás – I. korcsoport: Lányok:
1. Láng Gabriella (Katolikus Iskola); 2.
Kostyalik Fanni (Tessedik Iskola); Fiúk: 1.
Bencsik Márton (Tessedik Iskola).
II. korcsoport: Lányok: 1. Krámer
Dóra (Katolikus Iskola); 2. Koska Anna
(Tessedik Iskola); 3. Karai Réka (Katolikus
Iskola); Fiúk: 1. Koska Norbert (Tessedik
Iskola); 2. Ludányi Bence (Katolikus Iskola); 3. Réz Zoltán (Tessedik Iskola).
III. korcsoport: Lányok: 1. Nagy Dóra (Tessedik Iskola); 2. Hagyó Adrienn
(Tessedik Iskola); 3. Csendes Erika (Katolikus Iskola); Fiúk: 1. Szokola János
(Katolikus Iskola); 2. Mányi Dávid (Evangélikus Iskola); 3. Szedlacsek Balázs (Katolikus Iskola).
A versenyen mindhárom iskola tanulói
indultak. A Magyarok Nagyasszonya Római

Katolikus és a Tessedik Sámuel Általános
Iskola diákjai fej fej mellett haladtak: 1616 dobogós helyezést szereztek. A diákok
mellett örömteli a felnőttek példamutatása. Pásztor Mihályné, Lakatos Tiborné,
Várhelyi György és Vida Zoltán voltak a
vállalkozó kedvű „fiatalok”. Kiemelkedő a
már ötödik éve versenyzők teljesítménye:
Szokola János, Szilágyi András (Katolikus
Iskola) és Kardulecz Máté (Tessedik Iskola).
Ők különdíjazásban részesültek. A verseny
rendezéséhez a strand üzemeltetői ingyen
engedélyezték a medence használatát. (A
verseny napján félreértések okoztak egy kis
izgalmat, melyek néhány nap múlva tisztázódtak…) Köszönjük a nemes gesztust!
Bízva a jövő évi újbóli találkozásban, mindenkinek köszönöm a szép eredményeket,
a versenyzést, testnevelőknek, edzőknek,
középiskolásoknak a segítséget, mellyel lehetővé vált a zökkenőmentes rendezés.
Nagy Lászlóné
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Szabó Zita megszerezte 4. országos bajnoki címét!
2010. július 6-7-én rendezték meg a
Magyar Köztársaság 2010. évi Országos
Serdülő Összetett Bajnokságát Budapesten, a Puskás Ferenc Stadionban.
Első nap a 13–14 éves fiúk mérték ös�sze tudásukat négy próbában, valamint a
15 éves korosztály teljesítette a lányoknál hat-, fiúknál pedig
a nyolc próba első számait. Második nap a 15
évesek versengtek a próbákban még hátralévő
számaikban és a 13–14
éves lányok léptek pályára. Szabó Zita a 14
évesek között „A” variációban (ugró variáció)
országos bajnoki címet
szerzett. Két számban,
80 m gátfutásban (12,6
mp) és gerelyhajításban
(25,27 m) egyéni csúcsot futott és dobott.
Magasugrásban
149
cm-t ugrott, távolugrásban pedig 527 cmrel utasította maga mögé a mezőnyt. Az
aranyjelvényes szint teljesítéséhez összesítésben 1700 pontot kellett gyűjtenie, de
Zita 2152 ponttal nyerte a versenyt. Ecsedi

Laci bácsi büszkén adhatta át az érmeket
a dobogós helyezést elért versenyzőknek.
13 éves fiúk „C” variációjában (dobó variáció) Misák István képviselte Albertirsát.
Távolugrásban nem volt mérhető ugrása,
ezért sajnos csak 427 pontot tudott gyűjteni.

A 14 éves fiúk „A”variációjában (ugró variáció) Bartos János és Gér Tamás
indultak. Ők a mezőny második felében
fejezték be a versenyt. Bartos János távol-

ugrásban elért 503 cm-es eredménye igen
biztató.
A 15 éves fiúkra már nagyobb kihívás
várt, mivel nekik nyolc versenyszámban
(100 m síkfutás, távolugrás, súlylökés,
300 m síkfutás, 100 m gátfutás, magasugrás, gerelyhajítás, 1000 m síkfutás) kellett
helytállniuk. Kovács Ferenc
feladni kényszerült az 1000
m futást, így több ponttól
esett el. Csányi Richárd első
versenye volt ez a országos
bajnokság, így ő még csak
próbálgatta a versenyhelyzeteket, de becsülettel végig küzdötte a két napot.
Felnőtt versenyzőink közül Olteán Csongor edzőtáborban készül a barcelónai
Európa Bajnokságra. Ecsedi Gergő 110 m gátfutásban
versenyzett júliusban. A
Balaton Bajnokságon 3., az
ARAK Kupán 2. helyezése
biztató a felnőtt országos
bajnokság előtt.
A gyermek korosztály augusztus 2-án
kezdi az edzéseket az őszi versenyidényre.
Szabóné Fekete Emília

■■ Tollaslabda, te csodás

Tollaslabda tábor Albertirsán
Júniusban harmadik alkalommal
töltötték meg tollaslabdázó fiatalok
a Tessedik Sámuel Általános Iskola
tornatermét. A 2008 tavaszán elkezdődött általános iskolás gyerekek
„tollasláz”-a máig tart. Kitartásuk és
lelkesedésük nagyban köszönhető
edzőjüknek, Szűcs Zoltánnak.
Az évközi folyamatos edzések megkoronázása ez a két hetes tábor. Az első héten délelőtti és délutáni tréningek
között a gyerekek együtt megebédeltek, majd a kis pihenőt követte a délutáni menet.
Labdás játékok, fogócskák, kondit
erősítő feladatok után, kézbekerült a
tollas ütő, és már repült is a labda. A
második héten pedig vendégjátékosok is érkeztek, akik felrázták kicsit

az első hét mezőnyét, és kölcsönösen
húzóerejévé váltak egymásnak. Az
edző munkáját „sztárjátékosok” segítették.
Az első héten Ádám Anna és Ádám
Tamás foglalkozott a gyerekekkel, a
másodikon Makai Zoltán. (Mindhárman többéves tollaslabda múlttal rendelkező játékosok.)
A táborozókat színek és állatok
szerint is csapatokra osztották, így
vegyes nemű, korú és tudású körök
alakultak, egymást lelkesen biztató
társakkal. Nagy türelemmel játszottak
az idősebbek a fiatalabbakkal, óriási
játékkedvvel adogatták egymásnak
a gyorsröptű tollaslabdát. A versenyszellem az edzésvégi meccseken mutatkozott meg.

A nyáron üresnek és csöndesnek
vélt tornaterem vidám gyermekricsajtól volt hangos két héten át, a kisiskolások örömteli játékukkal, és jókedvükkel töltötték meg.
A heti egyszeri edzések jól ös�szeszokott csapatot hoztak létre.
A gyerekek fejlődése érdekében
azonban további előrelépés lenne a
csoport megbontása, és a heti két
edzés. Így sikeresebb felkészülés
lehetne az országos versenyekre,
diákolimpiára – vallotta be Szűcs
Zoltán.
A lelkes tollasozók alig várják, hogy
további edzéseken fejleszthessék tudásukat, ügyességüket, és megmérettethessenek a versenyeken is.
Ádám Eszter
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Keliger Bernadett és Nagy Ádám sikere Gratzban…
Július elején 10 ország, 1500
versenyzője mérte össze tudását
Gratzban egy Nemzetközi Judo
tornán. Albertirsáról Dávid Tibor, Deák Sándor, Hörömpő Norbert, Keliger Bernadett és Nagy
Ádám állt a tatamira. A megmérettetés szépen indult mind az 5
versenyzőnknek, győzelemmel
indítottak. Sajnos a rendkívül
erős mezőnyben Dávid Tibi, Deák Sanyi és Hörömpő Norbi eredményesebb ellenféllel került össze, így kiesett a dobogós küzdelmekből. Nagy Ádám és Keliger Bernadett viszont sikeresen helytállt, és mindketten a döntőbe jutottak. Ádám 73 kg-ban végül a
második helyen végzett, míg Berni sorozatos ippongyőzelmekkel
52 kg-ban a dobogó legfelső fokára állhatott fel.
Nagy László edző

Tavaly már beszámoltam Ádám Anna
tollaslabda sikereiről, és 10 éves pályafutásáról. A tavalyi nemzetközi versenyen
elért második helyezése óta ismét említésre méltó eredményekről számolhatok
be az idei évből. Az őszi szezonban U17
Európa Bajnokságon való szereplése
nagy álma volt. Anna utazott a válogatott
csapat tagjaként Szlovéniába, és hozta a
számára kiadott meccset. „Tudtam, hogy
jó játékot kell hoznom, a csapattársaim
és az edzőm, Horváth Kristóf támogatásával képes voltam maximumot nyújtani.” – mesélte Anna. Ellenfele a svéd
legjobbak közül került ki, akikről elmondható, hogy „tollashatalom”. Ezen
az erőpróbán a magyar válogatott 39 csapat között a középmezőnyben végzett. A
következő időszak a GP versenyeké volt,
ahol a vezető ranglista helyhez szükséges
pontokat lehet megszerezni. Már ekkor
látszódott, hogy Anna jó formában van.
Hisz saját korosztályában, az U17-ben
második, az U19-ben pedig ranglistavezető helyre küzdötte fel magát. A tavaszi
szezon az országos bajnokságok időszaka. Anna U19-es és az U17-es korosztályban is elindult. Először az idősebbek
közötti bajnokság került megrendezésre,
ahol döntőbe került. Végül itt még nem
sikerült diadalmaskodnia, női párosban
is a döntőben véreztek el. Így az U19-ben
két második hellyel végzett. Elmondása

szerint nem volt benne akkora stressz,
mert ez nem az ő kategóriája, így felszabadultabban tudott játszani. Két héttel
később saját korosztályában kellett bizonyítania. Nagyon régóta szerette volna megkaparintani az országos bajnoki
címet. „Nagy volt a nyomás rajtam, mert
tudtam, éreztem, hogy nyernem kell.
Nem játszottam jól, de a szívem vitt előre, hajtottam, csináltam a dolgomat, és
meglett az eredmény.”- emlékezett vis�sza Anna a boldog időkre. A májusi Tízek
Bajnokságán, ahova csak a legjobbakat
hívják meg, negyedik helyezést ért el. Anna a Mol Tehetségkutató Program 2010
támogatottja, belföldi és külföldi versenyútjait is szponzorálják. A következő idény
így ismét nagy kihívások elé állítja Annát,
versenyekkel zsúfolt idénnyel. Kiöregedett a tizenhetes korcsoportból, ami azt
jelenti, hogy ő lesz az újonc U19-esek
között. Célja ismét országos bajnok lenni ebben az új kategóriában. Ki szeretne
jutni egyéniben is az Európa Bajnokságra, és még számos külföldi versenyre. Sok
tehát a teendő, a nyári alapozó edzéseket
már júniusban elkezdte: hat kilométeres
futások a Városi Stadionban, kondizás,
ütős tréningek. A kemény nyári munka,
az edzőtáborok remélhetőleg meghozzák
gyümölcsüket, és újra számos sikerről
számolhatok be.
Ádám Eszter

Ferencváros –
Albertirsa öregfiúk
mérkőzés
Július 10. 17 órakor különleges sporteseményre került sor az albertirsai sportpályán. Közel 400 néző előtt a helyi öreg
fiúk mérhették össze tudásukat a Fradi
volt kiválóságaival. A Ferencváros erős
csapattal érkezett, neves játékosokkal. A
mérkőzés egy darabig, – 2-2-ig – szoros
volt, utána a Fradi elhúzott, és 11-5-re
győzött. Kidomborodott a tudáskülönb-

Fotó: Motyovszki Mária

Ádám Anna országos sikerei

ség. A mérkőzés után nem mentek el a
ferencvárosiak azonnal városunkból, az
Iposz székházban rendezett kellemes vacsora után kilátogattak az Erzsébet térre
is, ahol épp a Sportcsarnokért rendezett
programsorozat folyt. Itt Bánki József, a
csapat vezetője, a csapattal együtt felvonult a a színpadra, és örömmel üdvözölte
a sportért létrejött nemes vállalkozást.
Szekeres Pál
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AKTUÁLIS

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a II. félévtől továbbra is az önkormányzatok szedik be a helyi iparűzési adót
az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) helyett, miután az Országgyűlés elfogadta a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LVII.
törvényt.
Az iparűzési adót működtető önkormányzat illetékességi
területéhez kapcsolódó adókötelezettség keletkezése, illetve

változása (pl. új telephely létesítése / székhelyváltozás esetén
bejelentkezés, társaság / egyéb szervezet megszűnése, egyéni
vállalkozási tevékenység megszüntetése / szüneteltetése esetén záró adóbevallás, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység
gyakorlásával járó valamennyi adókötelezettség) adózó általi
bejelentésének befogadása, feldolgozása is 2010. június 29től újra az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozik.
Kovács Zoltánné dr. jegyző

KERESZTREJTVÉNY
Vízszintes: 1. John Locke angol filozófus gondolatának eleje.
13. Kedvelt felvágott. 14. Végtelen 13
szerelem! 15. Szövetkezeti tag! 17.
Velencei-tó menti településről szár- 15
mazó. 18. Ősanyánk neve ford. 19.
Becézett női név. 21. Reggel fele!
22. Regénytár. 24. Kaliber része!
26. IÁTE. 28. Páratlan nádat! 29. 22
Óriáskígyó ford. 30. Makacs ellenszegülés. 32. Dallam vége! 33. Nyak 28
közepe! 34. Iparszerű Kukoricatermelési Rendszer. 36. Kábítószer. 33
38. A gondolat harmadik, befejező
része. 40. Elek! 41. Zavartan zár!
42. Mély női énekhang. 43. Kettőzve: dunántúli város. 44. Kezdődik a 40
hakni! 46. Kopasz. 48. Járom. 49.
Gorsium mai neve. 50. Folyóvíz 44
tömegében csökken. 52. Egyfülű cserépedény. 54. Siló betűi. 55. 50
Kálium, ezüst. 57. Bejgli tölteléke.
58. Az elején fekete! 59. Részben
újjáalakít! 62. Papagájféle. 64. Átlagon felüli megterhelés. 66. Ilyen 59
sütemény is van. 67. Mérsékelt ellentéte.
64
Függőleges: 1. AZÖ. 2. Elfogódott. 3. Ab ovo. 4. Férfinév. 5. Budapesti Művelődési Központ. 6. Tojás
németül. 7. Szintén. 8. Üres szán!
9. MEAR. 10. Ilyen gyümölcs is van. 11.
Külső hatást valamilyen magatartással
viszonoz. 12. Angol rocktrió (Emerson,
Lake and Palmer). 13. A gondolat második, középső része. 16. Talál. 19. Főzeléknövény. 20. Vetíthető állókép ford. 23. Hivatalos cédula. 24. Éra. 25. ... idő (Fekete
István regénye). 27. Oktatás. 29. Szándékozott. 31. … Zsuzsa komika. 34. Határ-
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talanul pipál! 35. Porszívógép-márka. 37.
Páros adatot! 39. Római történetíró. 45.
Mint a vízszintes 62-es számú sor. 47. Düledék. 48. Iskolában tartózkodik! 49. Neves aszú jelzője. 51. Nótázik. 53. Szakadék
neve a Pilisben. 54. Visszalékel! 56. Gyom.
58. Befejezetlen faház! 60. Általános röv.
61. Fakultás. 62. Hogyan oroszul. 63. Német névelő. 65. Salvadori légitársaság. 66.

Francia és olasz autójelzések.
A múlt havi rejtvény helyes megfejtése: „Jártam azt erdőt, szálegyedül. / A
gond szívemből messze repült.”
Gratulálunk a nyerteseknek: Bende Béla, Tessedik S. u. 35. Csányi Jánosné, Mikebuda, Petőfi S. u. 1. Koska Pálné, Hunyadi u. 42. Müller Józsefné, Hunyadi u.
2. Tatár Miklósné, Széchenyi u. 13.
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

A Művelődési Ház

2010. augusztusi programjai
08.03. – 08.30. Tüdőszűrés
02. 1800 Jóga
03.	800-1500Termékbemutató
1700 MSZP
1800 Aikido
04. 800–1200 Vásár
05.	1000 Baba-mama klub
1800 Aikido
06. 800-1500 Termékbemutató
1900 POLKA
09. 1800 Jóga
10. 1800 Aikido
11. 1700 GNLD bemutató
1800 Közbiztonsági fórum
12. 900 - 1300 Termékbemutató

1000
1800
14.	1500
17. 1800
19. 1000
1800
23. 1800
24. 1800
25. 1800
26. 1000
1800
28. 1900
30. 1800
1900
31. 1800

Baba-mama
Aikido
Vasutas nyugdíjas klub
Aikido
Baba-mama klub
Aikido
Jóga
Aikido
GNLD bemutató
Baba-mama klub
Aikido
Rózsák keringője
Jóga
Polgárőrgyűlés
Aikido

JÚLIUS HÓNAPBAN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Zsóri Zsolt és Kiss Mónika
Sarka László és Egyed Adrienn
Petró Gábor és Hamar Mónika
Virág István és Kerekes Kinga
Olteán Zsolt és Lengyel Éva

2010. JÚLIUS HÓNAPBAN SZÜLETETT
Csáki István és Török Éva		
Vidák György és Kunu Éva Regina
Kupai Péter és Gargya Csilla
Krizsán Zsolt és Fiszl Adrienn
Volkó Tamás és Drabik Mónika
Brunner Balázs és Czysezon Tünde
Koncsik Zsolt és Korbács Eszter
Lehel László és Bíró Ágnes
Éva István és Bori Viktória
Csáki Gergő és Vincze Mónika

Levente István
Dorina Mercédesz
Dzsenifer
Viktória Bernadett
Barbara Napsugár
Bianka
Anett
Álmos András és Örs Attila
Balázs András
Liza nevű gyermeke.

2010. JÚLIUS HÓNAPBAN ELHALÁLOZTAK

Bedő Jánosné
87 éves Futó u. 4.
Ficsur József
50 éves Szövetség u. 21.
Gilan Jánosné
66 éves Pesti út 2.
Helmle Charlotte
96 éves Bajcsy-Zsilinszky u. 50.
Horvát Dénes
58 éves Gr. Széchenyi u. 22.
Jarábik Ferenc
63 éves Galamb u. 2.
Kemenár Mihályné
85 éves albertirsai lakos,
Majláth Antal
39 éves IV. Külterület 5229/1.
Mihucz György Sándor 70 éves albertirsai lakos,
Molnár Lászlóné
92 éves Dózsa Gy. út 7.
Muzsik Gyula
81 éves Tó u. 18.
Pálinkás András
63 éves Hámán K. u. 5.
Szlovák Mátyásné
90 éves Baross u. 28.
Tóth Györgyné
91 éves Tessedik u. 56.
Zajos Jánosné
82 éves Ságvári ltp.
Zátrok Károlyné
90 éves Kender u. 2. szám
alatti lakos.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

Tisztelt Lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy háziorvosaink rendelési idejéről, a szabadságolásról, illetve a helyettesítési rendről az 53/370-552-es telefonszámon érdeklődhetnek hétköznap 7.00 órától 18.00 óráig.
Munkaszüneti és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig és
ügyeleti időben hétköznap 18.00 órától másnap 7.00 óráig sürgős
beteghívásaikat szintén az 53/370-552-es telefonszámon adhatják le.
Ebben az esetben a ceglédi mentőállomás diszpécsere intézkedik.
Dr. Pécsi Angéla, ügyeletvezető

Háziorvosok ügyeleti beosztása
AUGUSZTUS

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. Jánosik György
3. Dr. Zolnyan Erzsébet
4. Dr. Oszvald Gyula
5. Dr. Fógel Kristóf
6. Dr. Pécsi Angéla
7. Dr. Tajti Géza
8. Dr. Zolnyan Erzsébet
9. Dr. Jánosik György
10. Dr. Pécsi Angéla
11. Dr. Hajdúhegyi Ágnes
12. Dr. Fógel Kristóf
13. Dr. Pécsi Angéla
14. Dr. Varga Krisztina
15. Dr. Varga Krisztina

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Dr. Jánosik György
Dr. Kis Ferenc
Dr. Fógel Kristóf
Dr. Pécsi Angéla
Dr. Pécsi Angéla
Dr. Zolnyan Erzsébet
Dr. Zolnyan Erzsébet
Dr. Fógel Kristóf
Dr. Zolnyan Erzsébet
Dr. Pécsi Angéla
Dr. Fógel Kristóf
Dr. Babinszky Eleonóra
Dr. Varga Krisztina
Dr. Varga Krisztina
Dr. Jánosik György
Dr. Zolnyan Erzsébet

Az Albertirsán működő gyógyszertárak ügyeleti nyitva tartása

2010. AUGUSZTUS hónapban
A hétvégi ügyeletet az alábbi gyógyszertárak végzik:
Augusztus 1.			
CENTRUM Gyógyszertár
Augusztus 7-8.			
REMÉNY Gyógyszertár
Augusztus 14-15.		
IRSA Gyógyszertár
Augusztus 20-22.		
IRMÁK Gyógyszertár
Augusztus 28-29.		
CENTRUM Gyógyszertár
Az Albertirsai
Híradó
főszerkesztője
a
solymi66@
yahoo.com
e-mail címen
érhető el,
vagy
üzenetet
hagyhatnak
a
Műv. Házban
Lapzárta
a hónap 20-án
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