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MINDENSZENTEK HAVÁBAN
MINDENSZENTEK (nov. 1.), HALOTTAK NAPJA (nov. 2.)

ber 1-jén, a Samain ünnep megülésével
zárta és kezdte az új évet. Ezen a jeles
napon hús- és ital-áldozatot mutattak be
őseiknek. A kelták úgy tartották, hogy
ilyenkor érvényüket vesztik a természeti
törvények. Az ünnep előestéjén megszűnik az idő, ez a nap sem az ó-, sem az
újévhez nem tartozik. Ilyenkor leomlik
a válaszfal élők és holtak között, az elhunyt nagy elődök, hősök egy rövid idő-

a vízbe kerülnének, a ruha pedig megsárgul. Sokfelé terjedt el az a hiedelem,
hogy a halottak ilyenkor hazalátogatnak,
ezért számukra is megterítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra, és gyertyát gyújtottak. A gyertyák a halottakért
égtek, a tűz ugyanis megtisztulást hozott.
S.L.

ÖSSZEFOGOTT
ALBERTIRSA
A VÖRÖS ISZAP
KÁROSULTJAINAK
MEGSEGÍTÉSÉRE

(fotó: Erdélyi Csaba)

re elhagyják halomsírjaikat és szabadon
kószálnak az élők között. Ezt a nagy fontosságú ünnepet nem vehette semmibe a
korai egyház. Így történt, hogy 835-ben
„meghintette keresztvízzel” és Mindenszentek napjává tette.
A halottak napja szintén egyházi
eredetű, a tisztítótűzben szenvedő
lelkek emléknapja. A katolikus tanítás szerint az élő hívek imája segít a holt lelkeknek, hogy megtisztuljanak, és így megláthassák Istent
a mennyben. Meghatározott napokat már a kereszténység kezdeteitől
arra szenteltek, hogy a megholtak
bizonyos csoportjáért közbenjárjanak. Egyetemes közbenjárásra
azonban november másodikát 1030
környékén a Cluny-i bencés monostor apátja, Odilo vezette be, és
megszabta, hogy kapcsolják össze
egy sor kiegészítő imával és alamizsnával. Ezt a halottakról szóló
megemlékezést átvette az egész
egyház. November 2-a, mint halottak napja, a XIII. század végére gyakorlatilag általánosan elfogadottá vált.
Az ünnep napját úgy választották, hogy a
mindenszentek napját kövesse. Ez a nyugati kereszténységben november elseje.
A halottak napjához számos néphit kapcsolódik. Az élőknek ilyenkor tilos volt a
munka. Nem volt szabad semmiféle földmunkát végezni, hogy ne háborgassák
a halottakat. Halottak napján, sőt egész
hetében tilos volt mosni, mert a halottak
Fotó: Motyovszki Mária

Az ősökre, eltávozott családtagjaira,
hozzátartozóira, rokonaira és barátaira
az idők kezdete óta emlékezik valamilyen formában a leszármazott, élő hozzátartozó. A kelta kalendárium novem-

Többen is kezdeményeztek váro
sunkban gyűjtést Devecser és Kolon
tár számára. Elsőként a Városháza és
a Művelődési Ház gyűjtött – részletek
a lapban –, majd a Caterina Rendez
vényszervező Iroda Jótékonysági
estjén sikerült 145.000 Ft-ot össze
gyűjteni, a város 200 – 200 ezer forint
segítséget ajánlott fel, és a reformá
ció hetében is gyűjtöttek a bajba ju
tottaknak. (Részletek a lapban!)

Albertirsai Híradó

2

Tartalom
VÁROSHÁZA ............................................................................... 3-5. oldal
KULTÚRA ........................................................................................ 6. oldal
KÖZÉLET .................................................................................. 7-15. oldal
AKTUÁLIS ............................................................................... 16-18. oldal
SPORT ..................................................................................... 18-19. oldal
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK...................................................... 20. oldal

2010. november

LELKI – FOGADÓ
Szeretettel hívok – várok minden korosztályt november 8-tól – hétfőnként
15 – 19 óra között a Művelődési Házba
ingyenes kötetlen beszélgetésre. Hiszek
abban, hogy a megosztott öröm, bánat,
emlék segít másként látni a világot. Ma a
legnagyobb hiánycikk az emberi szó, az
együttérző hallgatás, pedig ezek elvezetnek a lelki megnyugváshoz – a belső békéhez. Kérem jöjjön el! Én várom Önt!
Dr. Fógel Andrásné

A MEGSZOKOTT RENDBEN,
DE ÚJ HELYEN VÁRJA
BETEGEIT DR. OSZVALD
GYULA HÁZIORVOS

November 2-től indul a parkoló építés: 9. old.

Rekord jelentkező a szavalóversenyen: 6. old.

RENDŐRSÉGI HÍREK
Októberben jóval kevesebb bűncselekmény történt Albertirsa területén az
előző hónapokhoz képest. Több körözött
személyt fogtak el a helyi rendőrök, többek
között Albertirsa külterületén. A járőrök a
körzeti megbízottakkal közösen elfogták
azt a férfit, akinek még nyáron leégett az
irsai ingatlanja, és a tűzesetet követően
derült fény arra, hogy az ingatlanon indiai vadkender ültetvény volt megtalálható,
amely ezt követően felszámolásra került.
Az ingatlan tulajdonosa azóta szökésben
volt, az albertirsai strandtól nem messze
lévő egyik házban sikerült a napokban
elfogni, ahol az ezt követően megtartott
házkutatás során további tárgyi bizonyítási eszközök lettek lefoglalva. A férfinak
a rendőrség kezdeményezte az előzetes
letartóztatását. Ahogy az országban máshol is, Albertirsa területén is folytatódtak,
folytatódnak az elrendelt fokozott ellenőrzések, amelyek nem az állampolgárok
„zaklatását” célozzák meg, hanem bűnmegelőzési célt szolgálnak. Az ellenőrző
pontokon több alkalommal fennakadtak
ittas járművezetők, bűncselekmények elkövetői, körözött személyek és gépjárművek is. A kapott utasításnak megfelelően
fokozott figyelemmel vannak az intézkedő rendőrök a biztonsági öv használatára
vonatkozó szabályok betartására, a veze-

tés közben való mobiltelefon használat
szabályaira, valamint gyermek utas esetén a gyermekülés használatára vonatkozó szabályokra, melyek megszegése vagy
elmulasztása esetén, ennek megfelelően,
a jogszabály szerint mérlegelés nélkül,
kötelező jelleggel közigazgatási bírságot
kell kiszabni. Albertirsa külterület Homokrészen lévő egyik tanya melléképületébe dolog elleni erőszak nélkül hatolt
be ismeretlen tettes, ahonnan szivat�tyút, bográcsot, valamint egyéb tárgyakat tulajdonított el. Az egyik kocsmába
rácskifeszítéssel és ablakbetöréssel tört
be ismeretlen elkövető, ahonnan csekély
mennyiségű készpénzt tulajdonított el,
majd ezt követően elmenekült. Több alkalommal hatoltak be ismeretlen tettesek
az egyik külterületi telephelyre, ahol az
ott parkoló buszok üzemanyagtartályából
gázolajat tulajdonítottak el. Egy hétvégi
ház udvarának kerítését kivágta, majd az
ott lévő épületbe ajtóbefeszítéssel tört be
ismeretlen elkövető, ahonnan fűnyírót,
gázpalackot, egyéb tárgyakat lopott el.
Külföldi állampolgár sérelmére követtek
el bűncselekményt Albertirsa egyik benzinkútjának parkolójában, melynek során
az ismeretlen tettes a gépkocsiból eltulajdonított egy táskát, amelyben személyes
iratok, valamint készpénz volt. Az egyik
kocsmánál kifosztottak egy férfit, akinek

Értesítem Kedves Betegeinket és az
érintett lakosságot, hogy 2010. október
25-étől rendelőnket áthelyeztük a Dózsa
György út 26. sz. alatti épületbe! (Pesti
út – Dánosi u. sarok) Bejárat az IRMÁK
Gyógyszertár mellett! Megértésüket köszönjük! A rendelési idő változatlan.

Dr. Oszvald Gyula háziorvos

ittas állapotát kihasználva az elkövetők
eltulajdonították a pénztárcáját, benne
iratokkal, valamint a mobiltelefonját és a
kerékpárját is magukkal vitték.
A rendőrség kéri a tisztelt lakosokat,
hogy ne hagyják szabadon értékeiket, valamint legyenek figyelemmel egymásra,
főleg az időskorú személyekre, akik sérelmére gyakran követnek el bűncselekményeket. Valamint kérjük a kerékpárral
közlekedőket, hogy mivel már korán sötétedik, az esti órákban fordítsanak figyelmet a kerékpárjuk kivilágítására, mivel
ennek hiánya esetén is bírságot lehet kiszabni, illetve mivel több kerékpáros baleset azért következett be, mert a kerékpár
nem megfelelően, vagy egyáltalán nem
volt kivilágítva sötétedést követően. Ez
már évek óta felmerülő probléma, ezért
az ilyen esetekben intézkedő rendőrök
egyre kevésbé elnézőek. Amennyiben
bármilyen gyanús körülményt tapasztalnak, vagy észlelnek, hívják a nap bármely
időszakában elérhető 06/20/9739-021
telefonszámot, amely az albertirsai rendőrjárőrnél található, nem sürgős esetben
személyesen is tehetnek bejelentést az
Albertirsai Rendőrőrsön, hétköznap, hivatali munkaidőben.
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VÁROSHÁZA

ELSŐ KÉZBŐL
Zajlik a parkoló építés
Lapzártakor, november harmadikán, a
kivitelező HE-DO Kft. felvonult a vasútállomás melletti parkoló építéshez. Mint
azt korábban már több fórumon ismertettem, a mintegy hetvenötmillió forint
összköltségű beruházás eredményeként a
Somogyi utca végén százhárom személygépkocsi egyidejű befogadására alkalmas,
korszerű, őrzött parkoló létesül. Ezen kívül az állomásépület Pilis felőli végében
ötven kerékpár elhelyezésére képes tároló
kerül kialakításra.
Az építkezést a MÁV, a BKSZ (Budapesti
Közlekedési Szövetség), valamint Albertirsa Város közös és eredményes uniós pályázata tette lehetővé. Fő célja az, hogy a
munkába járáshoz a vasutat igénybe vevők a MÁV állomást gyorsan és zavartalanul tudják elérni.
Amennyiben az időjárás engedi, a kivitelezés december végén befejeződik.
Addig sajnos az állomásra naponta gépkocsival érkezők helyzete az eddiginél kellemetlenebb lesz. Emiatt két lehetőségük
kínálkozik: vagy autó nélkül oldják meg

év végéig a vasútra történő kijutásukat,
vagy pedig igénybe veszik a raktár épülettől a katolikus temetői átjáró felé eső
ideiglenes parkolót. Ebben az esetben
reggelente célszerű négy-öt perccel előbb
elindulniuk otthonról.
Úgy gondolom, a két hónapos kellemetlenség busásan megtérül majd januártól,
hiszen a jelenlegitől gyökeresen eltérő
színvonalú, lényegesen jobb és biztonságosabb parkolásra nyílik lehetőségük.
Addig kérem minden érintett megértő
türelmét.

Egy másik új parkoló,
s ami mögötte van…
Régi tervem, hogy a Luther utcai óvoda Fecske utcai kerítésének elbontásával
kialakíthassunk egy kis gépkocsi parkolót.
Most végre sikerült megoldanunk a
feladatot, melynek kettős célja volt. Az
első az óvoda környéki parkolás áldatlan állapotának lényeges javítása. Hogy
ez mennyire fontos és időszerű lépés,
csak az tudja igazán, aki (főként télen,

csúszós időben) megpróbált a reggeli
érkezéskor vagy a délutáni óvodazárás
előtt az épületnél személygépkocsival
megállni.
A másik cél, hogy az említett kerítésszakasz megszüntetésével az óvoda épületet mintegy „kiléptessük” a közterületre. Ezzel itt, a református templommal
szemközt létrejön egy kis terecske, amely
sajátos arculatot kölcsönöz közvetlen
környezetének. Továbbá az óvoda falán
elhelyezett I. világháborús emléktábla is
látható és elérhető azok számára, akik
szeretnék leróni kegyeletüket a rajta olvasható áldozatok emléke előtt.
Ugyanakkor, a kerítés elbontása mindenki számára láthatóvá tette a közeljövő
egyik fontos feladatát – az óvodaépület
külső megújításának halaszthatatlanságát. A vadonatúj parkoló mögött ugyanis
egy olyan ház képe fogadja a nézelődőt,
amelynek több helyen mállik a vakolata.
A Luther utcai óvodára a következő egykét esztendő során két okból is áldoznunk
kell. Az egyik, küllemének itt említett
hiányossága. A másik, a benne korábban
szolgálati lakásként funkcionált helyiségek – intézményi célokra (tornaszoba,
öltöző, stb.) történő hasznosítása.
Fazekas László
polgármester

VÁLASZTÁS UTÁN
A szabad választás a demokrácia természetes velejárója. A parlamenti demokráciákban így van ez – országos és helyi szinten egyaránt. Hazánkban 2010. választási
év, amelyben áprilisban Országgyűlést, október elején pedig önkormányzatokat választottunk. Köszönöm minden albertirsai
polgárnak, aki élt demokratikus jogával, és
leadta voksait október harmadikán. Külön
megköszönöm azok bizalmát, akiknek köszönhetően újabb négy esztendeig polgármesterként szolgálhatom városunkat. A
választást megelőző kampány sokunk számára feltárt jó néhány fontos információt,
összegfüggést. Lakótársaink véleményéből, javaslataiból bőséges muníciót meríthetünk a most induló ciklus egészére.
Arra a választási időszakra, amely a voksolás eredményének megállapítását követő
percekben máris kezdetét vette. Az itt következő sorokban igyekszem összefoglalni,
hogy számomra melyek a legfontosabb választási útravalók.

I. ÚJ LENDÜLETTEL
Választási jelmondatom így szólt: „Új
lendülettel, Albertirsáért!” Úgy gondolom, a mondat második fele („Albertirsáért”) nem indokol semmiféle magyarázatot. Akit ugyanis az a megtiszteltetés ér,
hogy egy település polgármestereként,
vagy önkormányzati képviselőjeként dolgozhat, annak kötelessége az adott falu
vagy város lakóinak érdekében tennie ezt,
mégpedig tudása legjavát nyújtva. Ami
a mondat elejét illeti, nos annak kétféle
jelentése is van. Egyrészt azt jelzi, hogy
aki komolyan végzi a dolgát jelöltként a
kampányban, az egész biztosan sok olyan
útravalót kap, amely felrázza, frissé teszi – legalább az új ciklus elejére. Utána
már jelentős mértékben saját megújuló
képességén múlik lendületének tartóssága. Másfelől, minden négy esztendős
periódus más és más feladatok megoldását igényli, ugyanazon település irányí-

tói számára is. Az új teendőkhöz pedig
elengedhetetlen a korábbiaktól eltérő,
megújuló erő és lendület. Mindezt most,
az előzőktől különböző összetételű képviselő-testületben gyakorolhatjuk. Hogy
mennyire hatékonyan, az nagymértékben
attól függ, miféle impulzusokat kapunk
majd egymástól, mi tizenketten.

II. ÖSSZEFOGÁSSAL

A kampány során szinten minden jelölt
megemlítette az összefogás fontosságát.
Azoknak a szájából hangzott ez tisztán,
akik ugyanakkor nem próbálták ellenfeleiket lejáratni. Sajnos ez utóbbi stílus
nem volt általános. Mégis úgy gondolom,
az időnként tapasztalt negatív megnyilvánulásokat ideje zárójelbe tenni. Ugyanis
csak így lehetséges valóságos összefogás
– olyan, ahol nem a nagyobb szekértábor
stabilitása biztosítja a hatékony munkát.
Folytatás a következő oldalon >>
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VÁROSHÁZA
Folytatás az előző oldalról
Ennél több kell most: az, hogy a legkülönbözőbb irányokból a képviselő-testületbe
érkezett emberek tudjanak együttműködni. Ennek a fajta összefogásnak az alapja
a másik másféle elképzeléseinek tiszteletben tartása. Továbbá az a szemlélet, amely
a testületen belüli vitákat szakmai alapokra helyezi. Úgy vélem, a választás eredménye bizonyítja, hogy lakótársaink többségének elege van a pártpolitikai alapú
csatározásokból. Ezek helyett a városért,
mindannyiunkért zajló, értelmes vitákat
akar hallani. Vitákat, hisz azok önmagukban nem kivetni valók, hanem természetesek. Hogyne lennének azok, mivel világunk színes és bonyolult – olyan, amit
aligha látunk minden részletében egyformán. Céljaink lehetnek azonosak (például egy város helyes fejlesztése), ám ebből
korántsem következik, hogy a hozzájuk
vezető utak közül ugyanazt választjuk.
Útjaink különbözősége miatt azonban a
másik embert (vagy közösséget) nem le-,
hanem meggyőzni érdemes. Erre való az
értelmes, nemes célért zajló vita. Összefogásra pedig a vita végét követően, lehetőleg minden fél részéről szükség van. Mert
bármekkora közhely, mégis igaz: összefogásban az erő. De nem pusztán a pillanatnyilag erősnek bizonyult csoporton belül,
hanem mindenkivel, aki jó szándékkal
viseltetik a köz dolgai iránt. Mert minél
nagyobb az összefogásra képes csoportok
száma és ereje, annál nagyobb plusz energia felszabadítására képes az együttműködés. November végéig a város és a képviselő-testület elé terjesztem a 2014 végéig
szóló Ciklusprogram tervezetét. Olyan
dolgozat lesz ez, amely a mögöttünk
hagyott kampányban különféle jelöltek
által felvetett teendőket gyűjt csokorba.
Másik fontos jellemzőjének a megvalósíthatóságot szánom. A mai bonyolult
magyar valóságban persze nem mindig
könnyű eldönteni, mi tekinthető megvalósíthatónak, s hol kezdődik a vágyálmok
birodalma. De ez már egy másik probléma. Kérem, hogy minél többen vitassuk
meg a Ciklusprogram tervezetét. Miután
pedig annak valamilyen végső változatát
elfogadja a képviselő-testület, lássunk a
megvalósításához. Fogjunk össze a benne
szereplő célokért, városunkért! Fogjunk
össze – de mindahányan!
Fazekas László
polgármester

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
OKTÓBERI ÜLÉSEIRŐL
Október 14-én tartotta alakuló ülését az
önkormányzati választáson bizalmat kapott
új albertirsai képviselő-testület. A megjelenteket elsőként korelnökként Kovács
Lászlóné független képviselő köszöntötte. A
választások eredményét dr. Kenéz Márta, a
Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette.
A tájékoztatóból megtudhattuk, hogy a megyei listán 4324 érvényes és 257 érvénytelen
szavazat volt. Albertirsán az önkormányzati
választásokon 8 választókerületet alakítottak ki, 2–2 szavazókörrel. A 8 választókerületben Dr. Pécsi Angéla (független), Sági
Józsefné (FAE), Major Judit (FAE), Elter
János (APO), Kovács Lászlóné (független), Szőke Szabolcs (Fidesz), Szemőkné
Szedlacsek Judit (FAE) és Durázi Jánosné
(független) jelölt került megválasztásra.
Kompenzációs listán Kádár János (APO),
Lebanov József (Fidesz) és Kaáriné Kabay
Lilla (POLKA) kerülhetett be a képviselőtestületbe. A négy polgármesterjelölt közül
a város Fazekas Lászlónak (független) szavazott bizalmat. A 10.045 választópolgárból
mindössze 4581 jelent meg a választáson, a
választásra jogosultak 46%-a. Az eredmények ismertetése után a képviselők, majd a
város polgármestere is letette esküjét, ezt
követően átvették megbízólevelüket.
A hivatalos teendők után Fazekas László
tartott rövid beszédet a testület előtt álló
feladatokról. Hangsúlyozta, hogy az egyeztetések után úgy tűnik, a megválasztott
képviselők képesek lesznek konstruktívan,
és ténylegesen is szolgálni a város érdekeit.
Mint azt a város megválasztott polgármestere hangsúlyozta, Albertirsa alapvetően jó
kondíciókkal rendelkezik, óvodai, bölcsődei
elhelyezési gondjaik nincsenek, az infrastruktúra jól kiépített, a szennyvíztisztító
bővítésével, az úthálózat fejlesztésével jelentős gondoktól szabadult meg a település.
Ennek ellenére feladatok bőven akadnak. A
város szolgáltatásai színvonalasak, pénzügyi
helyzete stabil. Ez a két fundamentum jó alapot szolgáltathat a munka folytatására. Ami
hiányzik, az a gazdasági stabilitás, – ez sajnos nem helyi, hanem országos probléma –,
amely biztos alapot szolgálhatna a fejlődéshez. Négy nagyobb feladat áll a város előtt:
1. a közlekedési feltételek javítása (déli elkerülő út létrehozása a legnagyobb feladat ezek
közül); 2. a gyógyvíz megfelelő hasznosítása
(ez a város legnagyobb kincse, ami fejlődési
kitörési pontot biztosíthat a településnek); 3.
munkahelyteremtés; 4. a környezetvédelem
javítása. (Itt a legfontosabb kérdés a DunaTisza-közi Nagyregionális Hulladékgazda-

sági Rendszer beindítása, ami már évek óta
húzódik a gesztor önkormányzat miatt.). A
stratégiai feladatok működtetéséhez mindenképpen szükség lesz egy Stratégiai Munkacsoport létrehozására is. Fazekas László
bevezető gondolatait követően Dr. Mányi
Erzsébet kért szót, mint hangsúlyozta, a
kampány egy nagyon erős közvélemény kutatásnak felelt meg. Ebből kitűnt, hogy a fürdőfejlesztés rendkívül fontossá vált, ebben
mindenképpen lépnie kell a városnak. Ez
szinte minden területen elindíthatja a várva
várt fejlődést. A polgármester illetményét a
testület bruttó 521.800 forintban állapította
meg, költségátalányát pedig az illetménye
30%-ában határozta meg. Ezt követően döntöttek a bizottságok létrehozásáról a korábbi
ciklusnak megfelelően. Arról is határoztak,
hogy egy alpolgármestert választanak a következő ciklusra. A két kérdésben döntést
az október 28-ai ülésen hoznak majd. Ezen
az ülésen csak a Jogi, Ügyrendi Bizottságot
hozták létre, elnökének Elter Jánost választották, tagjai Kaáriné Kabay Lilla, Lebanov
József képviselők, valamint Gáspár Györgyi
és Holánszky Kálmánné külsős személyek
lettek. A kötelező napirendek mellett sürgősséggel tárgyalták Dr. Oszvald Gyula háziorvos kérelmét, melyben ahhoz kérte a testület
hozzájárulását, hogy a jelenlegi rendelőjéből
a Dózsa György úti rendelőbe tehesse át a
székhelyét. Indoklásként azt hozta fel Dr.
Oszvald Gyula, hogy a betegeinek közel fele
közelebb él az érintett rendelőhöz. A testület
a kérést egyhangúlag támogatta.
A munka október 28-án folytatódott. A
nemrég megválasztott grémium elsőként
a város 2010. évi költségvetésének módosításáról döntött. A bevételi és kiadási paraméterek aktuális átvezetése után a főösszeg
1.964.766e forintra módosult, az átvezetések után a város 2010-es tartalékának összege 4.027e forint maradt. Döntöttek a 2010
novemberétől az önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási és gyermekvédelmi intézményekben alkalmazandó
étkezési díjak és élelmezési nyersanyagnormákról is, ezek egységesen 4,2%-kal emelkednek majd. Nem támogatták a piacosok
azon kérését, hogy ezentúl két részletben
fizethessék meg az éves bérleti díjaikat, arra hivatkozva, hogy ezzel az árusok egy része visszaélhetne, és ez a városnak jelentős
díjkiesést okozna. Támogatták viszont azt,
hogy ezentúl a piac területén parkolhassanak az árusok. Egyhangú igennel választotta meg az albertirsai képviselő-testület
Major Juditot a település alpolgármesteré-

2010. november

Albertirsai Híradó

5

VÁROSHÁZA
nek, tiszteletdíját 212.600 Ft-ban határozták meg, 10%-os költségátalánnyal. Megválasztották a település bizottságait, azok
elnökét és tagjait is. Itt egyedül a Kulturális
Bizottság esetében nem tudtak előzetesen
megállapodni abban, hogy kit is javasoljanak a grémium élére. Így titkos szavazással
kellett eldönteniük, hogy Lebanov József
vagy Szőke Szabolcs legyen-e az elnök. A
szavazás első alkalommal 6–6-os döntetlennel zárult, így kisebb vita után megismételték azt, melyen végül 9–6 arányban Szőke
Szabolcsnak szavazott bizalmat a testület.
A Pénzügyi Bizottság elnöke Sági Jószefné,
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke Kaáriné Kabay Lilla, míg a
Népjóléti Bizottságé dr. Pécsi Angéla lett.
A Jogi, Ügyrendi Bizottság Elter János vezetésével, már az alakuló ülésen létrejöhetett. Döntöttek arról is, hogy saját bevételen
és a normatív forrásokon felül a megyével
közösen 50–50%-os arányban biztosítják a

forrásait az Alapfokú Művészeti Iskola működésének Albertirsán. A két, vörös iszap
által sújtott település, Devecser és Kolontár
részére 200–200 ezer forintos támogatást
fogadott el a várost irányító grémium, döntöttek a Munkácsy – Katona Gy. és Nefelejcs
utcákban kialakult utcarészek összevonásáról, valamint a Gyöngyvirág és Csalogány
utcáknál kialakult utcarészek kialakításáról is. Egyebekben Kovács Lászlóné arra
hívta fel a figyelmet, hogy a Dolina Kft. a
tűzi horganyzó telep bővítésére kapott engedélyt, amely komoly aggályokat vet fel az
ott élők részéről, és a gondot okozhat később a veszélyes anyag elszállítása is. Kovács
Zoltánné dr. jelezte, hogy a bővítésre az illetékes szakhatóság adott nekik engedélyt,
ebbe a város nem szólhatott bele. Fazekas
László ehhez hozzátette, hogy később a kérdésben lehet, hogy célszerű lesz egy fórum
összehívása. Lebanov József jelezte, hogy
célszerű lenne most előkészíteni a követke-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1. Kiíró megnevezése, székhelye: Albertirsa Vá
ros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2730
Albertirsa, Irsay Károly u. 2.
2. Pályázat tárgya: Albertirsa, Irinyi u. 6/1. szám
alatti lakás közérdekű célú bérbeadása.
Pályázati feltételek:
1./ Pályázók köre: Önkormányzati lakás közér
dekű – szolgálati – bérbevételére az pályázhat,
aki Albertirsa városban közfeladatot ellátó
szervnél, illetve a város költségvetési szerveinél és intézményeinél köztisztviselői,
vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy jelentős közszolgálatot teljesítő személynek minősül. Jelentős közszolgálatot
teljesítő személynek minősül a település köz
igazgatási területén dolgozó, Albertirsa köz
igazgatási területén dolgozó közalkalmazott
és köztisztviselő, BM rendőrkapitányság hely
őrségének munkatársa, állatorvos, háziorvos,
fogorvos.
2./ Bérlet ideje: A lakás közérdekből a fenti jog
viszony fennállásának időtartamára vehető
bérbe a Lakástörvény és az önkormányzat ha
tályos lakásrendeletének előírásai szerint.
3./ Havi lakbér: 7.400 Ft+áfa
4./ A pályázat benyújtása: Határidő: 2010. no
vember 19. nap 13 óra. A pályázatot írásban
kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell – a
pályázó személyi adatait és személyes körül
ményeit, – a pályázóval együtt költöző csa
ládtagjai jövedelemigazolását, – a munkahely
igazolását, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
a kiírt pályázati feltételeket elfogadja. A pályá
zatokat zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal
5. irodájában kell leadni.
5./ A pályázat felbontása és elbírálása
Érvényes a pályázat, ha a pályázati kiírásban
szereplő határidőig a Polgármesteri Hivatal 5.
irodájába megérkezik, és a pályázati kiírásban
szereplő feltételeknek megfelel. A pályázatok
ügyében a Pénzügyi Bizottság javaslatára a
Képviselő-testület dönt. A pályázattal kapcso
latban érdeklődni lehet az 53/570-056-os te
lefonon, vagy személyesen az 5. sz. irodában,
ügyfélfogadási időben.

Polgármesteri Hivatal

1. Kiíró megnevezése, székhelye: Albertirsa
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.
2. Pályázat tárgya: Albertirsa, Vasút u. 4.
szám alatti egészségügyi épület tetőterében
lévő, 4/5. számú lakás bérbeadása.

Pályázati feltételek:

1./ Pályázók köre: Bármely nagykorú termé
szetes személy. Előnyben részesül az a pá
lyázó, aki Albertirsa városban közfeladatot
ellátó szervnél, illetve a város költségvetési
szerveinél és intézményeinél köztisztvise
lői, vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy jelentős közszolgálatot teljesítő sze
mélynek minősül.
2./ Bérlet ideje: 2010. december 1. napjától
2015. november 30. napjáig
3./ Havi lakbér: 26.657 Ft+áfa
4./ A pályázat benyújtása: Határidő: 2010.
november 19. nap 13 óra. A pályázatot
írásban kell benyújtani, melynek tartalmaz
nia kell a pályázó személyi adatait és sze
mélyes körülményeit, a pályázóval együtt
költöző családtagjai jövedelemigazolását, a
pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kiírt pá
lyázati feltételeket elfogadja. A pályázatokat
zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal 5.
irodájában kell leadni.
5./ A pályázat felbontása és elbírálása
Érvényes a pályázat, ha a pályázati kiírásban
szereplő határidőig a Polgármesteri Hivatal
5. irodájába megérkezik, és a pályázati ki
írásban szereplő feltételeknek megfelel. A
pályázatok ügyében a Pénzügyi Bizottság
javaslatára a Képviselő-testület dönt. A pá
lyázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az
53/570-056-os telefonon, vagy személyesen
az 5. sz. irodában, ügyfélfogadási időben.

Polgármesteri Hivatal

ző időszak kátyúzásának előkészítését egy
keretszerződéssel, hogy ne legyenek olyan
csúszások a munkákban, mint az idén, majd
arról kért tájékoztatást, hogy hogyan áll a
bölcsőde kivitelezése és eszközbeszerzése,
mivel mindkettőnek a határideje lejárt, illetve egy napon belül lejár. Fazekas László
válaszában jelezte, hogy a kivitelezés elkészült, az eszközbeszerzés esetén pedig ha
csúszás lesz, élni fognak a kötbérezés lehetőségével. Az intézmény átadását november
második felében tervezik, így a gyerekek
várhatóan december 1-től vehetik majd
igénybe a megújult és kibővített létesítményt. Dr. Pécsi Angéla azt jelezte, hogy a
méhnyakrák elleni védőoltás vakciáni – ha
azt a illetékes háziorvos felírja – december
31-ig a Vasút utcai patikában kedvezményesen beszerezhetőek, az eredeti ár közel
1/3-áért. Szemőkné Szedlacsek Judit pedig
a külterületi utak rendezésének fontosságáS.L.
ra hívta fel a figyelmet.

Az Albertirsai Mazsola
Óvoda Alapítvány
közhasznúsági jelentése
(Bír. vég. Sz.: 12.Pk.112/2004/2sz.,
Adósz.: 18704280-1-13)
Az alapítvány közhasznú minősítését 2004ben, alapításakor kapta meg. Az alapítvány
célja az Albertirsai Mazsola Óvodába járó
gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó,
egészséges életmódjuk és esztétikai fejlődésük
szempontjából is megfelelő óvodai környezet
kialakítása. 2009-ben az alapítvány 743.000 Ft
bevételt ért el. Ebből az óvodát fenntartó önkormányzat 120.000 Ft-ot biztosított, melyből
felújítottuk az egyik babaházat, és kialakításra
került egy harmadik homokozó. Magánszemélyek 2008-as 1%-os jövedelem adójából
398.000 Ft-ot utalt át az APEH. Ezen összeg
óriási segítség volt, ebből tudtuk megoldani
a másik babaház felújítását és a két nagy homokozónk árnyékolását – mivel az idei, nyári
nagy vihar során ért villámcsapás elpusztította
az óvoda udvarát nagyban beárnyékoló japán
akácfánkat. Magánszemélyek 25.000 Ft utalásával segítették céljaink megvalósulását. Sikeres NCA pályázaton 200.000 Ft-ot nyert az alapítvány, az összegből óvodásaink mindennapi
tevékenységeit tudjuk minőségi eszközökkel
színesíteni. Ezúton is szeretnénk megköszönni azon személyek segítségét, akik hozzájárultak alapítványunk sikerességéhez. Köszönjük
mindazok segítségét, akik a 2009-es adóbevallásnál szem.jöv. adójuk 1%-át óvodánknak
ajánlották! Külön köszönet és hála Nagyné Lehoczki Anitának önzetlen, áldozatos munkájáért! Felajánlásaikat az 11742159-20028417
bankszámlaszámra tehetik. Személyi jöv. adó
1%-ot a 18704280-1-13 számra ajánlhatják fel.
Köszönettel:

Korcsolainé Pálfi Éva elnök
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ŐSZI SZAVALÓVERSENY
A Márai Sándor Városi Könyvtár tavaly ősszel adott először
helyet egy tematikus és az általános iskola valamennyi korosztálya számára meghirdetett
szavalóversenynek. 2009-ben
Kányádi Sándor születésének
80. évfordulóján a költő verseiből választhattak a résztvevők.
Idén a biodiverzitás – biológiai
sokféleség – nemzetközi évében olyan versekkel nevezhettek a jelentkezők, amelyek az
élővilág megóvására, az állatok, növények, a természet szeretetére
hívták fel a figyelmet. Jelentkezőkből nem
volt hiány az október 13-án megrendezett
eseményen, hiszen 58 diák adta elő a magyar és világirodalom témához kapcsolódó költeményeit. A verseket háromtagú
zsűri bírálta el: Szamos Hajnalka zsűri elnöki munkáját Horváth Ferencné tanítónő és dr. Kovács Tímea aljegyző segítette.
Akárcsak a Kányádi Sándor szavalóverse-

nyen, most is az 1-2. osztályosok jöttek el
legtöbben, hogy elmondják többek között
Weöres Sándor, Zelk Zoltán, Móricz Zsigmond verseit. A 35 kisdiák közül Fógel
Barnabás érte el az első helyezést Rónay
György: Ürge-mese című versével. Faddi
Petra a második helyen, Ludányi Dániel
pedig a harmadik helyen végzett.

Keliger Dániel:

A magányos farkas
Baktat a kihalt utcákon,
egy egyedüli vándor.
Majd az utcasarkon megáll
és eltűnik, mint a kámfor.
Egymagában járva-kelve,
kedve mindig magas.
Szálló ködbe burkolózva
egy magányos farkas.
Sötétségben kóborol és fejét
mindig a földhöz tartja.
Töprenkedik, elmélkedik
ha kedve éppen úgy akarja.

A legkisebbek díjkiosztóját követően a
3-8. osztályosokat hallgatta meg a közönség és a zsűri. Míg a 3-4.-es korosztály 13
fővel, addig a felső tagozatosok két korosztálya összesen 10 tanulóval képviseltette magát. A természet rejtett szépségét, az élővilág tiszteletét tükröző versek
közül többen választották Rónay György:
Mondd, szereted az állatokat? vagy Osvát
Erzsébet: A kis életmentő című költeményét. E két költemény mellett a magyar
irodalom ismert és kevésbé ismert versei
szerepeltek a versenyzők repertoárján,
melyeket a tanulók legjobb tudásuk szerint tolmácsoltak a hallgatóságnak. Amíg
a zsűri visszavonult dönteni, a gyerekek
és a közönség a könyvtár vendégei voltak
egy kis harapnivaló és ásványvíz erejéig.
Az eredményhirdetés előtt a könyvtár
emléklappal, virággal köszönte meg a
versmondók, a pedagógusok és a zsűri
munkáját. A három korcsoportban a következő diákok lettek gazdagabbak egy
oklevéllel és egy könyvvel:
3-4. osztály: I. helyezett: Gutai Panni;
II. helyezett: Farkas Péter; III. helyezett:
Pintea Mária Mercédesz; 5-6. osztály: I.
helyezett: Berkes Dorka; II. helyezett: Kátai Klaudia; III. helyezett: Farkas Ádám;
7-8. osztály: I. helyezett: Keliger Dániel;
II. helyezett: Márkus Tamara; III. helyezett: Bártfai Bernadett. A zsűri külön kiemelte Keliger Dániel előadását, aki a saját versét szavalta, melyet most az olvasók
is megismerhetnek:

FIGYELEM

Az Albertirsai Móra Ferenc Művelődési Ház november hónapban FOTÓ
KLUB-ot indít, vezetője Baán Katalin fotográfus lesz. Az érdeklődők felvilágosítást kaphatnak a 06/53/370-713-as telefonszámon.

Bár a kedve mindig jó,
valami mégis vigasztalandó.
Hisz tudja jó azt lelkében,
mi is jár a fejében.
Felemeli a fejét egyszer,
de előbújni sajnos nem mer.
Leszáll elébe egy madár,
majd dalolva tovaszáll.
Tudta jól ő, mit rejt a tudat,
hogy hosszú útján miért keres utat.
A madár szívéhez menetel,
de szállni hozzá sajnos nem mer.
Ezért a lánynak ő egy árnykép,
aki folytonosan, folyton vár még.
A lány szívében énekel,
de ő csak megy, menetel.
Gyakran köszönünk egymásnak,
de ezt csak fenntartjuk egy jó szokásnak.
Szeretem nézni ártatlan arcát,
apró termetét, változó testtartását.
Gyönyörű szeme van és egy kis pisze orra,
a titkaimról pedig... nem is tud róla.
Oly bús gondolat támadt mégis rám,
hisz egy tényt fogtam fel, amit régóta

tudtam már.
Hisz ha szeretne is engem
– és ez minden álmom
– oly hamar... oly hamar
el kell tőle válnom.
És ezért van az,
hogy legyek én bárhol,
nem leszek én egyéb,
csak egy egyszerű vándor.
Éjjeli homályban egy árnykép,
kinek hatalma nem hatalmas.
Ez leszek én továbbra is,
egy magányos farkas.
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KÖZÉLET

„Mesedélelőtt a könyvtárban”
Ma, a videók, DVD-k világában, egyre nehezebben lehet
lekötni gyermekeink figyelmét
egy szép könyvvel, egy általunk
elmondott mesével. Sokkal
„egyszerűbb, könnyebb” tévé elé
ültetve „lecsendesíteni” gyermekeinket – gondoljuk ezt szülőként. Holott egy szép könyv
elnézegetése, egy hangulatosan
átadott mese varázsa megismételhetetlen. Gyerekkoruk ezektől és ezekkel a mesékkel színes,
érdekes, egyéni. A meséket felfedeztetők: anyák, nagymamák, óvónők,
tanítók nem lehetnek egy életen át velük,
de a meséik által átadott színek, illatok,
simogatások, tájak szívükbe rejtve élnek.
Nem lehet elég korán elkezdeni a mesékkel, könyvekkel való ismerkedést. Éppen ezért nagyon örültünk a Márai Sándor Városi Könyvtár meghívásának, ahol
nagycsoportos óvodásaink betekintést
nyerhettek a könyvek varázslatos birodalmába.
Erzsike néni nagy szeretettel fogadott
bennünket. Rövid bemutatás, bemutatkozás után versekkel, mondókákkal
és énekekkel oldódott a hangulat. Az

élménygazdag mesehallgatás után, könyvek, leporellók nézegetésére és kérdések
feltevésére volt lehetőség. Ezek után óvodásaink betekintést nyerhettek a könyvtár
„Madár-barát” kertjébe.
Gyermekeink jól érezték magukat, azóta is többször rákérdeznek „mikor megyünk könyvtárba?”. Jó lenne, ha ez a
kérdés végigkísérné gyermekkorukat, és
majd olvasni szerető felnőttekként megadnák a kérdésre a választ: egyre gyakoribb vendégei lennének eme különleges
világnak. Köszönjük a meghívást!
Kiss Irma, Pjeczka Diána
óvodapedagógusok

Egy „ismeretlen ismerős” köszöntése –
látogatóban Nagy István szobrászművésznél

Kevés alkotó mondhatja el önmagáról,
hogy végigélte szinte az egész 20. századot. Közéjük tartozik Nagy István szobrászművész is, aki 2010. május 25-én
ünnepelte 90. születésnapját. A Kortárs
Képzőművészeti Lexikonban úgy van fel-

tüntetve, hogy Albertirsán született, de köztudott, hogy 1920-ban
még nem történt meg a két falu,
Alberti és Irsa közigazgatási egyesítése, így további kutatást igényelt
a születési hely pontosítása. A református egyházközség anyakönyvében találtunk rá a születés és a
keresztelés tényét igazoló bejegyzésre. Ezek a tények – a kerek születésnap és az irsai kötődés – ösztönöztek minket arra, hogy Nagy
Istvánnal felvegyük a kapcsolatot,
majd meglátogassuk. Erre június
30-án sort is kerítettünk: négyfős
küldöttségünk ajándékul elvitte a
fent említett anyakönyvi bejegyzés másolatát és egyéb, Albertirsához kötődő
könyveket, ajándéktárgyakat. A művész
úr dörgicsei otthonában fogadott minket.
Folytatás a következő oldalon >>

KÖSZÖNET
A Gerje-Party Fúvósegylet köszönetét fejezi ki az adományozóknak a
2009. évben az egylet számára juttatott
810.139 Ft személyi jövedelemadó felajánlásokért. A felajánlott pénzösszegből fedeztük a zenekar részvételi költségeit az I. Magyar Fúvószenei Nagydíj
versenyen, amelyet Pécsett, 2010 Európa Kulturális Fővárosában rendeztek. A
zenekari versenyeken való részvételhez
a zenekari egyenruhák bővítésének költségét is a jövedelemadó felajánlásokból
teremtettük elő. A 2008. évből tartalékolt 200.000 Ft-ot a Balatonföldváron
rendezett I. WASBE Fúvószenekari Versenyre történő utazásra, és a versenyen
játszott művek kottáira fordítottuk.
Kérjük, 2011-ben is támogassák a Fúvósegyletet adójuk 1%-ával. Adószám:
18668267-1-13

Az Albertirsai
Napsugár Alapítvány
közhasznúsági jelentése
a 2009-es évről
Az Albertirsai Napsugár Óvoda Alapítványa nevében szeretnénk megköszönni
mindazoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták intézményünket. A támogatás
a 2009-es évben 193.000 Ft volt, ezt a
összeget a csoportszobák bútorzatának
cseréjére fordítjuk, ez a tervünk hamarosan megvalósul. Albertirsa Város Önkormányzata 140.000 Ft-tal támogatta alapítványunkat, ezt az összeget a folyosóink
lambériázására költöttük. Az NCA által
kiírt pályázaton nyert 200.000 Ft-ból és
a Balogh család támogatásából udvari játékeszközeinket bővítettük és minősíttettük. Az Albertirsa Tesco 50.000 Ft támogatásából óvodai eszközállományunkat
bővítettük. Köszönjük Béki Józsefnének,
hogy alapítványunk fennállása óta készségesen, szívességből végzi a könyvelési feladatokat. Terveink a jövőt illetően: a csoportszobák bútorzatának (óvodai székek,
asztalok, fektetők), illetve a pvc-k cseréjét
szeretnénk megvalósítani. Köszönettel
veszünk mindenféle támogatást és az adó
1%-ot. Az Albertirsai Napsugár Alapítvány adószáma: 18704266-1-13
Köszönettel:
Napsugár Óvoda dolgozói
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Dörgicse a Balaton-felvidék egyik ékköve,
gyönyörű fekvésével, lankás tájaival, Árpád-kori templomromjával. S mindezek
tőszomszédságában ott áll Nagy István
és felesége, Imre Márta háza, kertjükben
a művész szobraival, kisplasztikáival. István bácsi és neje nagy szeretettel fogadott
minket: bámulatos volt látni, hogy milyen
lelkesedéssel beszéltek munkáikról, az alkotás gyönyöréről.
Megtudtuk István bácsitól, hogy ugyan
Irsán született – édesapja állami rendőr volt Cegléden, édesanyja pedig a
Szudéta-vidékről származó németajkú
nevelőnő, aki az irsai Pető-malomban
szárazdajkáskodott abban az időben, amikor első fiuk, István megszületett –, csupán pár hónapot töltöttek itt, aztán Ceglédre, majd Jászkarajenőre költöztek.
Mesélt István bácsi a háborús évekről
is, amikor a Képzőművészeti Főiskolára
való felvételi helyett be kellett vonulnia
katonának, majd hadifogságba is került.
1949-ben – nagy kitérők és a szakérettségi letétele után – vették föl a főiskolára,
ahol – többek közt – nem kisebb művész,
mint Pátzay Pál növendéke lett. 1956ban pályázta meg a Szolnoki Művésztelep

tagságát, ahol négy évtizeden át fejtette
ki tevékenységét. Köztéri szobraival több
magyarországi város is büszkélkedhet.
Legszívesebben állatokat mintázott meg:
lovakat, halakat, madarakat. „Nagy István
szobrai arról tanúskodnak, hogy érdemes
a mesterségbeli eszközök elsajátítása
után a természet legközvetlenebb közelségébe férkőzni frissességét és őszinteségét, s hogy azt a művészi többletet, amelyet semmiféle modor nem adhat meg,
eredetiséggel jutalmazza a természeti
valóság” – írta róla 1957-ben B. Supka
Magdolna. Családi élete a művésztanár
feleség mellett harmonikus volt, 57 éves
korában született meg egyetlen fiuk, Ábel,
s – a sors kegyeltjeként – István bácsi
megérhette kis unokája, Bernadett születését is.
Fáradhatatlanul mesélt tovább, bemutatva szoborparkját, amelynek egyik
legkiválóbb szobra a „Kobzos”, utolsó
köztéri alkotása, a templomrom mellett
van kiállítva életnagyságú kivitelben – a
szoborparkkal éppen átellenben. Érdekessége, hogy modellje nem más, mint Szabó Gyula színművész, Nagy István régi jó
barátja.
Örömmel töltött el mindannyiunkat az
István bácsival való találkozás; páratlan

humora, s legfőképp embersége hatott
ránk leginkább. Mindent megköszönve
úgy búcsúzott el tőlünk, hogy szeretettel gondol az albertirsaikra, s városunkat mindig a szívére helyezi. Ajándékul
dörgicsei bort és az életművét feldolgozó
monográfiát kaptunk tőle, ez utóbbiban
szerepel István bácsi saját maga által
megfogalmazott ars poeticája, alkotói hitvallása: „A világban, mely tele van háborúval, drámai feszültséggel, fenyegetéssel, úgy érzem, itt mosoly, öröm is kell
az emberiségnek. Én azt mondom: kell
az oroszlánordítás közben egy kis madárcsicsergés is, mert különben belefásul
az ember az egészbe. Ha én mosolyt tudok lopni egy néző arcára, akkor annak
örömöt adtam. Ennek az örömnek meg
én is örülök: nem vesztettem semmit,
mert adtam és kaptam is.” (Nagy István
– szerkesztette Kertész Róbert, Szolnoki
Művész Egyesület; Szolnok, 2007)
Nagy István töretlen alkotókedvvel, derűs életszemlélettel, a szépségbe, az emberségbe vetett bizalommal tekint előre.
Kívánunk mi is jó egészséget, sok erőt neki, hogy további alkotásait újabb és újabb
nemzedékek ismerhessék meg, s vihessenek róla hírt – itthon és a nagyvilágban!
Szamos Hajnalka

„A MI UTCÁNK Ó BE SZÉP”?!
Az önkormányzati képviselő választáson már túl vagyunk, az eredmények
mindenki előtt ismeretesek. Lám-lám
településünkön jelöltjeink plakátjai még
mindig itt-ott mosolyognak reánk. A plakátokat gyűjtsék össze, ne az őszi szélnek
adjunk feladatot. Tegyük szebbé településünket, védjük környezetünket!
A 2010. október 23-i ünnepségen nagyon foghíjas volt a jelenlevők száma.

Olyan kellemes lett volna együtt ünnepelni városunk intézmény-vezetőivel, önkormányzati képviselőikkel is. Mindezek
ellenére a város idősebb lakói, „bejáró
dolgozói” és még sokan mások meghitten hallgatták az ünnepi beszédet, a meghívott művésznő előadását, a Daloskör
énekét, a felcsendült Gerje-Party fúvósok
kíséretét. Az ünnepségeken való részvételért sem fizetés, sem tiszteletdíj nem

jár, de a megjelenésükkel egyben a körzet szavazópolgárait és az intézményt is
képviselni lehetett volna. Megjegyezni
kívánom, hogy határainkon innen és túl
tömeges részvétellel emlékeztek meg az
’56-os eseményekről. Az írásomra választ
nem várok, de gondolom itt az ideje, hogy
a leírtakon mindenki elgondolkozzon a
jövőt illetően.
Lejegyezte:
MJ-né

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!
Kénytelen vagyok válaszolni a múltkori
megnyugtató soraira, amit az aggodalmamra adott, és továbbá több kereskedő társam jelezte felém, hogy reagáljak,
hátha egyszer kiderül hogyan fognak nekünk segíteni. Elolvastam a programját;
az egyik „segítség”, hogy jön a Penny és
a Lidl, ezt megköszönjük, a másik pedig,
ha belépünk a Klímabarát Bolt Hálózatba. Lehet, hogy nem jól értelmeztem a
lényeget, lehet hogy még nem nőttem fel

a feladathoz, de ami ebből nekem lejött,
az az, hogy ha az áruinkat környezetbarát
csomagolóanyagba rakjuk, ha muskátlit
ültetünk a bolt elé, ha nem dohányoznak
az eladók, és biotermékeket árulunk...
(ami egyébként méreg drága) ..., akkor
özönlenek a vevők újra az üzleteinkbe. Na
persze! Ezt tuti, hogy ki lehet találni egy
íróasztal mögött, de aki a kereskedelemben dolgozik már jó ideje, az valószínűleg
tudja, hogy ez édes kevés, és végképp nem

segítség. Tehát nem kellene itt jó pofizni, és mellébeszélni a segítségnyújtásról,
mert a segítség az lett volna, ha annak
idején meghallja, amit mondunk Önnek,
és úgy reagálja le, hogy az nekünk is kedvező legyen. De mivel még mindig nyílik
két nagyáruház, így azt hiszem, nem egy
csónakban evezünk, mert Ön evez, mi
meg még mindig fuldoklunk.
Tisztelettel: Sznopkáné Lestár Zsuzsa
a sarki zöldséges
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P + R, B + R FÓRUM A MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
Sajnos igen kevesen jöttek el október
22-én a Móra Ferenc Művelődési Házban meghirdetett fórumra, pedig nem
kisebb horderejű témáról adtak részletes
tájékoztatást, mint a hamarosan induló parkoló építésről. Az uniós forrásból
készülő parkoló és biciklitároló építése
november első hetében kezdődik el, és
optimális esetben december második felében készülhet el. Mint azt Mile Károly,
a MÁV Zrt. képviselője jelezte a fórumon,
jelentős minőségi változások indultak el
a vasúttársaság szolgáltatási területein,
így Albertirsán és vonzáskörzetében is.
Első fázisban a vasúti pálya és a peron
újulhatott meg, most pedig 90%-os uniós forrásból a MÁV a BKSZ-szel közösen
megkezdi a régi és viszonylag mostoha állapotban lévő parkoló felújítását. A közel
2 hónap alatt a környék teljesen megújul.
101 ferde bállású, 60%-os burkolt parkoló
készül, részben a jelenlegi, részben a Vasút belső területének igénybevételével. A
hagyományos parkolóhelyek mellett lesz
plusz két mozgáskorlátozottak számára
kialakított parkolóhely is, melyek a Vasútállomás épületéhez legközelebb eső sza-

kaszon kerülnek majd
kialakításra. A terület
új közvilágítást kap,
térfigyelő kamerákkal látják el, és a csatornarendszer mellé környezetkímélő
olajleválasztók is beépítésre kerülnek. A
Vasútállomás másik
oldalán lesz kialakítva
az 50 kerékpár tárolására alkalmas, szintén
kamerával megfigyelt
fedett tároló. Fazekas László polgármester az elhangzottakhoz mindenképpen
fontosnak látta jelezni, hogy mindezt természetesen ingyenesen lehet majd használni, és az érintett szakaszon a gyalogjárda is kialakításra kerül.
Bodzám András, a kivitelezést végző
HE–DO Kft. építésvezetője hangsúlyozta,
hogy a jelenlegi parkolószélesség mélységében kétszeresére nő. A terület forgalmi
rendjét is meghatározzák majd, így behajtásra két irányból, a Vasút utca és a Somogyi Béla utca felől is lehetőség lesz, de

kihajtani csak a Somogyi Béla utcai végén
lehet majd a kiépített területnek. Az árok
az út mentén részben megmarad, de keskenyebb és rendezettebb lesz. A Somogyi
Béla utca mentén található fák egy részét
sajnos kénytelenek lesznek kivágni, de
a növényzet pótlásra kerül, és más fákat
is ültetnek majd a vasúti pálya mentén.
Az építkezés ideje alatt ideiglenes parkolót hoznak létre a pálya Cegléd felé néző
oldalán, ahonnan a gyalogosok egy zárt
közlekedő úton juthatnak majd el az álloS.L.
más épületéhez.

CSALÁDI NAP A KATOLIKUS ISKOLÁBAN
Iskolánk egyik legszebb ünnepe október
8., Magyarok Nagyas�szonya napja, iskolánk
névadójának ünnepe.
Minden évben nagy izgalommal készülünk
erre a napra, hogy méltóképpen ünnepeljünk,
maradandó élménnyel
gazdagítsuk közösségünk minden tagját.
Mária személye mindannyiunk számára példakép. Alázata, hite,
édesanyai és család iránti szeretete követendő utat mutat gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. Szükségünk van segítségére, oltalmára. Október 8. iskolánkban
tanítás nélküli munkanap, amit közös
fohásszal kezdtünk, majd akadályversen�nyel, szentmisével folytattunk. Délután
a ceglédi Tűzoltóság C Csoportjának bemutatója következett. Két tűzoltó autóval
nyolc tűzoltó jött iskolánk udvarára, s tartott tájékoztatót a tűzoltóság munkájáról,

valamint egy mentési gyakorlatot. Egy
lángoló autóból mentettek ki egy bent
rekedt személyt és végezték a kiszabadítását, valamint az oltási munkálatokat.
Nagy élmény volt, hogy közelről lehetett
szemlélni a tűzoltóautókat, s fel lehetett rá menni is. Ezt követően a szüreti
hagyományokat, népszokásokat Kovács
Marika néni, a Faluház vezetője mesélte
el. Dudás Krisztián úr a gyerekkel közösen bemutatta a szőlő darálását, a préselés
technikáját, s mindenki alig várta, hogy

megkóstolhassa a frissen
készült mustot. Közben
nagy volt a sürgés-forgás
az iskola udvarán. A szülők, nagyszülők osztályonként főztek, rotyogott
a kondérokban a paprikás
krumpli, a tárkonyos raguleves, babgulyás, pörkölt, a székely káposzta,
milánói makaróni, sült a
grillezett hús. A nagyobbak
röplabdaversenyen
mérték össze az erőiket, a kisebbeknek
aszfaltrajz versenyt, s mindenki örömére
kisállatok bemutatóját, simogatását szerveztünk, s a diákok egész délután csúszkálhattak a felfújható váron. Este kipirult
arccal tért haza mindenki. Köszönjük a
Szülői Munkaközösség, vállalkozók támogatását, segítségét: Gutai Pál, Csilló és
Társa, Dávid Hús, Rimóczi Autószerviz.
Sipőczné Farkas Mária igazgatónő
Folytatás a következő oldalon >>
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„Szeretet áradjon közöttünk”

Az iskola névadója, a Magyarok Nagyas�szonya napján megtartottuk a hagyományos „családi délutánt”. Gazdag program
várt bennünket, gyermekeinket, kistestvéreiket, nagyszülőket és minden kedves
látogatót. Találkoztunk a már több éve
idejárt „öreg” diákjainkkal, és eljöttek a
frissen elballagott „kis” diákok is. Iskolánk
igazgatója, Sipőczné Farkas Mária köszöntője után két tűzoltóautó szirénázva
bevonult a sportpályára, jelezve a délutáni
program kezdetét. Még a szomszédok is a
kertbe szaladtak, és a kerítés mellől figyelték a történéseket. Az autóroncsban rekedt
vezető mentését több tűzoltó végezte a legkorszerűbb gépekkel. A parancsnok minden mozzanatról tájékoztatta a pályát félkörben átölelő gyermekeinket. Csodálkozó
tekintetük végig kísérte, hogyan vágják le
speciális eszközökkel az autó minden ajtaját, tetejét, majd a sérült személy kimentése hogyan történik. Amikor az autón már
csak az alváz volt egyben, egy „kinyitható
ollóval” oldalra fordították – emberi kéz
beavatkozása nélkül – leszedték a gumikat, s felgyújtották az autót. Sűrű, fekete

füst szaladt az ég felé. Láthattuk, hogy a
tűzoltáshoz szükséges vízsugarat hányféle
módon lehet alkalmazni. Egy életre szóló
élményt jelentett ez a bemutató. Köszönjük. A kisállatok bemutatója az egyik tanteremben volt. Több fajta állatot lehetett
simogatni. Nem csíptek, nem haraptak.
Érdekes látványt nyújtott a tengerimalac
pórázon vezetése, vagy a bárány gazdája
melletti sétálása. A selyemtyúk is türelmesen viselte a simogató kezeket. A ragyogó
napsütésben peregtek az események, zajlottak a meccsek, az aszfalt-rajzverseny, a
szüreti bemutató. Minden osztály részére
gondosan előkészített tűzrakók, asztalok,
padok várták a „mesterszakácsokat”. A
szorgos kezek munkához is láttak. Gyermekeink sürögtek-forogtak a tűz és a bográcsok körül. Kínálgatták egymást süteménnyel, pogácsával, innivalóval. Sokszori
kóstolgatás után lassacskán elkészültek a
bográcsban főtt finomságok. Mindenki jóízűen fogott a vacsorához. Gyermekeink a
másik osztálynak is vittek a főztjükből kóstolásra, véleményezésre. A nap már nyugovóra tért, amikor varázslatos hangon
megszólaltak a gitárok és együtt énekeltünk. Köszönjük ezt a szeretetteljes napot!
„Nagymama”

És ahogy mi láttuk…

(diákszemmel a családi napról)
„Pénteken jó nap volt a gyerekeknek,
mert nem kellett tanulni és délután is
buli volt.” „Az idő röpült.” „A finom illat
odaláncolt a meleg pince pörkölthöz.” „Jó
volt segíteni a felnőtteknek.” „Jó volt az
étel.” „Kevés volt a kaja.” „Meg jó volt a
must is, habár csak egy fél pohárral ittam.” „Nekem az tetszett, hogy együtt
volt az osztály, és nem volt vitatkozás.”
„A haverokkal fociztam.” „Az egyik nyolcadikos lány, kit úgy hívnak Niki, behozta
a két kacsáját, Kati néni meg a birkáját.”
„A tűzoltó bemutató nagyon király volt!”
„Volt egy szép bárány, olyan volt, mint egy
takaró.” „Én nagyon jól éreztem magam
ezen a napon.” „Egy kicsit rémisztő volt
az égő autó, de sokat elárult a tűzoltókról.” „Nekem nagyon tetszett, hogy volt
röplabda meccs.” „A Kati néni hozzon
máskor több birkát!” „Irtó klassz volt a
tűzoltós mutatvány!” „Az volt a legjobb,
hogy behozhattam az állatkámat! A tengeri malacom, Böbi is jól érezte magát.”
„A legjobb mégis az volt, hogy a barátaimmal voltam.” „Végül mindenki hazament,
már csak a sok lehullott falevél maradt,
melyeket fújt a szél.”

A TESSEDIK ISKOLA HÍREI
Iskolánkban a szeptemberi lendületből
semmit sem veszítve, változatos programokkal folytatódott a tanév.
Tovább „Forog az esztendő kereke”, és
szeptember 23-án az alsósok, 24-én a felsősök szüreteltek. Már az előkészületek is
sok izgalmat hoztak. Melyik osztály madárijesztője lesz a legjobb? A zsűri (Ádám
Ildikó, Elter János, Gavlik Kálmán)
gondos mérlegelés után kiválasztotta a
madarak elijesztésére legalkalmasabb
alkotásokat. Győzött a 8. d osztály bábuja, dobogós helyen végzett az 5. a és az
5. c madárijesztője is. Ezt követte a szőlő feldolgozás folyamatának felidézése. A
lovas kocsin érkező szőlőt puttonyokba
raktuk, majd a darálóhoz cipeltük. Ledarálás után kipréseltük, s már ihattuk is a
jó édes mustot. Aki nem fért hozzá ehhez
a feladathoz, az kukoricamorzsolásban,
csutkavár építésben, lisztfújásban, lekváros kenyérevésben próbálhatta ki magát,
versenyezhetett kedvére. A délután táncházzal zárult, meghívott néptáncosok vezetésével.

Szeptember 25-én a Kovács Lajos Emléktorna és Tehetségkutató versenyen a IV.
korcsoportos fiú csapatunk az I. helyet, a
IV. korcsoportos lánycsapatunk szintén az
I. helyet, III. korcsoportos fiú csapatunk
egyike a II. helyet, másika a III. helyet szerezte meg. A lányok közül Lebanov Barbarát a legjobb kapusnak, Hagyó Adriennt a
legjobb védőnek választották. A lányokat
Petró Gábor, a fiúkat Nagy László tanár
úr készítette fel. 28-án az atlétika ÜCSB
10x200-as váltófutó csapat a Pest megyei
diákolimpia III-IV. kcs. megyei bajnokságán
a III. helyezést érte el. Október 1-jén a Zene
világnapját az iskolarádióban Ki nyer ma?

vetélkedővel kezdtük. A felhangzó művek
felismerése volt a feladat. A jó megfejtéseket
jutalmaztuk. Hagyományosan a nap további részében minden tanítási órát énekléssel
kezdtünk. Október első szombatján jó hangulatú tantestületi kiránduláson voltunk a
szegedi Paprikafesztiválon. 4-én, Budakeszin az Erkel Ferenc Művelődési Központban rendezett zenei vetélkedőn az elődöntőben az I. helyen végzett csapatunk. A
tanulók (Bánki Enikő, Osgyáni Márta, Papp
Boglárka, Strobán Vivien, Molnár Márton,
Tabányi Bence) Erkel Ferenc életéből és
munkásságából készültek fel Kocsis Andrea
irányításával. A középdöntő okt. 21-én lesz.
Eredményes versenyzést kívánunk a csapatnak. Az aradi vértanúkról megemlékező
műsort Budai Attila tanár úr állította össze.
Az iskolarádión keresztül emlékeztünk a
hazánkat ért veszteségre.
Október 8-án, tanítás után, Jónás János vezetésével lelkes, kíváncsi diák- és
tanársereg az Operaházat látogatta meg.
Idegenvezetéssel bejárták az egész épületet. 9-én végre az idő is kedvezett a
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Pusztavacsra tervezett kerékpártúrának.
Kellemes időben szép napot töltött 25
tanulónk a szabadban. Labdajátékokkal,
énekléssel, nyársalással telt az idő.
13-án a Városi Szavalóversenyen 1-2.
osztályosok közül II. Faddi Petra (1.a). 3-4.
osztályból II. Farkas Péter (4.c), III. Pinta
Mária (3.c). Felkészülésüket segítette Feketéné Túri Csilla, Majorné Kollár Krisztina és Berkesné Ambrózi Andrea. 5.–6.
évfolyamon I. lett Berkes Dorka (5.c), II.
Kátai Klaudia (5.c), III. Farkas Ádám (5.a).
A 7.–8. osztályosok közül I. Keliger Dániel
(8.b), III. Bártfai Bernadett (7.b). Gratulálunk tanulóinknak az elért szép eredményért, és köszönjük felkészítő tanáraik
(Kocsis Andrea, Sántáné Dobos Ibolya)
munkáját. Október 14-én alsós tanulóink
futóversenyén izgultunk. A tanulók évfolyamonként mérték össze gyorsaságukat.
Külön versenyeztek a lányok és a fiúk.
Első helyen értek célba: 1. osztály: Fekete Lili (1.a), Hrubi Mátyás (1.b). 2. osztály:
Zatykó Zsanett (2.d), Bacsa Márk (2.c). 3.
osztály: Bánlaki Zsanett (3.a), Papp Zsombor (3.c). 4. osztály: Csontos Eszter (4.c),
Czigelmajer Balázs (4.d). A további helyezettek és a versenyen készült képek megtekinthetők az iskola honlapján.
15-én a Bolyai Matematika Csapatversenyen 6 csapattal vett részt iskolánk. Miden
évfolyamról volt nevezésünk. A legjobb
eredményt az egyik nyolcadikos csapat érte
el. Ők a 106 indulóból a 12. helyet szerezték meg. Csapattagok Papp Boglárka, Tőrös
Szilvia, Molnár Márton, Czigelmajer Bence.
Felkészítőjük Ádám Ildikó. A többiek eredményére is büszkék vagyunk, sikeres együttműködést kívánunk nekik a jövőben is.
Október közepén (15-17-ig) Szilágy
somlyóra utaztunk erdélyi barátainkhoz.
Minden évben örömmel és izgalommal
várjuk a találkozást. Most a Berettyó forrásvidékéhez kalauzoltak vendéglátóink.
Csodálatos vidék! Megérte azt a néhány
kilométer gyalogolást.
A Halesz Kupa IV. kcs. lány labdarúgó tornán az I. , míg a II. kcs. fiú labdarúgó tornán
a II. helyen végeztünk. Az összesített pontversenyben iskolánk az I. lett. A hónap végén meghívást kaptunk a TV2 „Nagy vagy!”
c. televíziós sportvetélkedőjére. A csapat
felkészülését Balla Lajos tanár úr irányítja.
A játékra okt. 23-án kerül sor. Eredményes
versenyzést kívánunk! Elmondhatjuk, hogy
az elmúlt hónapban is változatos, pezsgő
élet jellemezte iskolánkat.
Simóné Pálinkás Erzsébet

„Forog az esztendő kereke”
Szüreti sokadalom a Tessedikben

A szeptember végétől novemberig tartó
időszak legfontosabb gazdasági, s egyben
társadalmi eseménye a szüret. A parasztgazdaságokban, a szőlőkben végzett más társadalmi munkákkal szemben ez társas cselekmény volt, ezért is kapcsolódott hozzá a nap
végén ünneplés, táncos mulatság. Még ma is
olyan eseménynek számít, amelyen rokonok,
barátok, családtagok összejönnek, s a közös
munka mellett szórakoznak. Ezt a hagyományt szeretné megőrizni tanulóinknak iskolánk. Ebből az alkalomból szeptemberben,
alsó és felső tagozaton megrendeztük a szüreti sokadalmat. Rendezvényünk az ebben az
esztendőben indult, „FOROG AZ ESZTENDŐ
KEREKE” elnevezésű programsorozat része.
Lelkes lurkóink megismerték a szüreti
munkálatokat, a rejtelmekbe Gavlik Kálmán, Albertirsa neves borásza, vezette be
csemetéinket. Miután kipróbálták a puttonyozást, a szőlődarálást, a préselést és elegendő mustot ittak, a szomszéd napközi
otthonból érkező nyugdíjasoktól leshették
el a kukoricamorzsolás titkos fogásait, amit

a későbbi versenyen már kamatoztathattak
is. A nehéz munka után jólesett gyereknek, felnőttnek egyaránt a zsíros kenyér lila
hagymával. Vállalkozó kedvű tanulóink feldíszített lovas kocsin utazhattak. Hagyományainkhoz ragaszkodva szüreti koszorúval
és táncházzal zártuk hangulatos délutánunkat. Monorról érkezett fiatal néptáncos pár
segített eligazodni elődeink cifra tánclépéseiben. A vidámság, az előcsalogatott emlékek
hangulata, az elfelejtett illatok varázsa hazakísérték gyermekeinket és vendégeinket.

Papp Róbertné

/Ne légy/ LUSTA VASÁRNAP!

Körbe kerékpároztuk Albertirsát. Október 10én immáron harmadik alkalommal indult útnak
a vasárnap nem lustálkodók hosszú sora az Ady
Endre úti óvoda elől. A 14 km-es távot több mint
270 felnőtt, iskolás és óvodás kezdte meg a ragyogóan szikrázó napsütésben. Mnden utunk előtt
emlékeztünk azokra, akik már nem lehetnek velünk, akik már csak emlékeinkben élnek. Ezen a
napon nem csak lelkünkben voltak jelen, hanem
egy új kezdeményezésre, fényképen is. A kicsit
kibővített távon elkerekeztünk az új sportpályánk mellett, ahol mi is szívesen látnánk már az
új sportcsarnokot is. Ezzel a kis kerülővel talán
sikerült felhívni néhány lakótársunk figyelmét
városunk nagy összefogására, a „Tégy egy téglát a
falba” elnevezésű rendezvénysorozatra!
A két órás, testet – lelket felfrissítő tekerés
után vidáman, de fenékfájósan támasztottuk le
kerékpárjainkat. Leginkább a gyerekek körében

népszerű programunk következett, a tombolahúzás. Ami igaz, az igaz, olyan apukát is láttam, aki
jobban izgult, mint a mellette álló csemetéje! Itt
köszönöm meg rendezvényünk minden támogatójának nagylelkű felajánlását. Elnézve a mosolygós, elégedett gyermekarcokat, a legjobb helyre
kerültek ajándékaik. Örömmel tölt el minket,
szervezőket, hogy évről – évre nagy lelkesedéssel
és egyre nagyobb számban vesz részt Albertirsa
apraja – nagyja ezen az igazán kiváló programon.
Búcsúzásunk is ennek a gondolatnak a jegyében,
így hangzott el: „Jövőre, veled, ugyanitt!” Köszönet illeti a polgárőrség és a rendőrség munkatársait, akiknek segítségével biztonságosan
haladhattunk a közlekedésileg veszélyesebb szakaszokon is, valamint Jakab Csaba vállalkozót,
aki minden esztendőben a túra logójával díszített
matricákat készít erre az alkalomra! Köszönet
még támogatóinknak: Car – Gum Gumiszervíz,
Dinnyésné Ildikó, Dudás Győző, Dr. Bencsik
Ákos, Ergocoop, Forczek Tamás, Guba Péter, Hering Gyula, Hortobágyi Zöldséges, Játéksziget,
Lászlóné Kormos Éva, Lavand Art Kft., Lisiantus
Kft., Szabó József, Takarékos Bolt, Varényi István, Vitamin udvar, Zöld ABC. Külön köszönjük
a résztvevők felajánlásait.
Albertirsa Barátainak Köre
Természetvédelmi Csoportja
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ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 23-ÁN

A hagyományoknak megfelelően az Irsai
Evangélikus Templomban kezdődött el egy
ökumenikus istentisztelet keretében az
’56-os forradalom és szabadságharc emlékünnepsége. Erdélyi Csaba, az irsai gyülekezet lelkésze köszöntötte az egybegyűlteket,
hangsúlyozva, hogy a forradalom hőseire
mindenkinek hálával kell gondolnia, hiszen
ők egy jó cél érdekében tudtak összefogni,
ami a mai napig követendő példa kell, hogy
legyen. Az igét Mikeás próféta (6k/8) gondolataira építette: „Élj törvény szerint, és légy
alázatos…”
Mint azt hangsúlyozta, október 23. kettős ünnep, egyrészt az ’56-os forradalomra
és szabadságharcra emlékezünk, másrészt
a köztársaság kikiáltására. Az október 23ai forradalom sajnos nem volt túl hosszú,
és utána a megtorlások sora következett,
amely a magyar nép történetének talán az
egyik legfájdalmasabb időszaka volt. A Rákosi-rezsim elleni összefogás fogalmazódott
meg az emberekben – amire szükség volt,
az jött létre. Egyfajta testvéri hangulat fogta össze akkor az embereket, világnézettől
függetlenül, önzetlenül. Albertirsán Pátkai
Róbert volt ’56 októberében az irsai gyülekezet segédlelkésze. Ő rövid idő alatt a
környékbeli események egyik meghatározó
vezetőjévé vált. A forradalom bukása után
menekülnie kellett. Londonban talált új hazát. Ő is – mondta Erdélyi Csaba – értette
Mikeás próféta üzenetét, hogy „élj törvény
szerint, alázatosan” … tudva azt, hogy ez az
emberi törvényekre értendő, és nem egy elnyomó rendszer által megfogalmazott emberellenes normákra. Változott-e az emberek gondolkodása azóta? – tette fel a kérdést
az irsai lelkész. A válasza az volt, hogy: nem.
Nem, hiszen azóta is többször bizonyította,
hogy szükségünk van az összefogásra, azért
hogy emberként élhessünk. Camus ’56-ban
a „Magyarok vére” című írásában így emlékezett rólunk: „A magyar vér oly értéke

Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk
kell minden cseppjét…, többet tettek ők a
szabadságért, mint bárki a világon.”
21 éve újból képes volt az összefogásra a
magyarság, igaz, ma már egyre kritikusabbak vagyunk az elmúlt két évtized történéseivel. Sajnos egyre távolabb kerültünk
egymástól, mondta Erdélyi Csaba. Most a
bajban, az Ajka környéki katasztrófa után
mégis megmutattuk, hogy él még az ös�szefogás, a segítő szándék. Itt van újra a
lehetőség, hogy egy nemzet összefogjon
egy nemes célért, úgy mint 54 éve, vagy 21
évvel ezelőtt. Erdélyi Csabát követően Túri
Krisztina, az Alberti Evangélikus Gyülekezet lelkésze kért áldást a nemzetre, és az
egybegyűltekre.
Az ünnepi sorozat a Városháza mellett
felállított kopjafa szomszédságában folytatódott, ahol a Gerje-Party Fúvósegylet zenei

bevezetője után Major Judit alpolgármester
osztotta meg gondolatait az ’56-os események kapcsán: „…Én ahhoz a generációhoz
tartozom, akik számára az ünnepek neve is
változott az elmúlt évtizedek alatt. Így volt
ez a karácsonnyal, amely helyett fenyőfaünnep, államalapító Szent István helyett
Alkotmány ünnepe volt a hivatalos elnevezés. A legváltozatosabb azonban 1956
története volt, a „szent forradalom” után a
félelmetes hallgatás, majd az ellenforradalom elnevezés több mint 3 évtizeden át. Ezt
követte az Októberi Sajnálatos Események
(több száz kivégzett ember, tönkretett életek egy sajnálatos jelzővel elintézve!), majd
Pozsgai Imre által definiált népfelkelés, s
végül Forradalom és Szabadságharc. Halványan emlékszem, hiszen 4 éves voltam, a

lelkes összejövetelekre, szüleim állandóan
a rádiót hallgatták, az akkori sportpályán,
ma a Bútorbolt mögötti területen, az ös�szegyűlt katonákra, a lerakott fegyverekre,
majd az orosz tankok elé tett fákra a „betonúton”, amit természetesen szilánkosra
zúztak, s a lelkes fiatalokra, amint Nemzeti
szín zászlóval vonultak és boldogok voltak.
Később ezeknek a fiataloknak menekülni
kellett az országból, s ők lettek a „disszidensek”, akiknek a családja reszketve várta
az első életjeleket, sa szégyellni kellet az
ilyen családtagokat, sőt továbbtanulásnál,
munkahelyi megítélésnél, előrelépésnél
súlyos hátrány volt. Az itthon maradottak mellőzöttsége évtizedeken át tartott.
Az első döbbenetünk és szembesülésünk
a hazugságokkal az volt, amikor a 301-es
parcella feltárásra került. Sokkoló hatású
volt szembesülni a barbár leszámolásokkal,
emberhez méltatlan megtorlással. Meggyőződésem, hogy még is sok a tisztázatlan
esemény, személyi szerepek, megítélések.
Ma, 54 év elteltével az utókor tiszteleg az
előtt, hogy egy megalázott, idegen diktatúra által lelkében és egzisztenciális viszonyaiban egyaránt nyomorított, múltjától
és élhető jövőjének reményétől megfosztott
ország ráébredt arra, hogy sorsának irányítását a saját kezébe veheti. Rendszerváltásunk nem lehetett volna soha 1956 nélkül.
Magyarország újkori története során két
ízben vívta ki a világ csodálatát. Először a
XIX. századi reformokkal és az 1848-49-es
szabadságharccal, majd az ’56-os forradalommal. Az októberi forradalomnak jelentős kül-, és belpolitikai előzményei voltak.
Külpolitikailag országunk szovjet ellenőrzés alá tartozott, amely Ausztria semlegessége és az N.SZ.K. NATO tagsága után még
erősebb lett. 1956 februárjában a Szovjet
Kommunista Párt XX. kongresszusán az
új főtitkár, Hruscsov feltárta a sztálini évek
bűneit, ennek következtében Rákosi Mátyásnak, Sztálin legjobb tanítványának is
távoznia kellett a hatalomból. Az ország
azt várta, hogy a régebben elindított, s azután megakasztott reformfolyamatok újra
elindulnak, s végre lazul a kommunista
vezetés elnyomása. Ez az elvárás elsősorban az értelmiség körében jelentkezett.
Az MKP új főtitkára, Gerő Ernő azonban
nem tanult elődje hibáiból, és ugyanazt a
keményvonalas programot folytatta, mint
Rákosi Mátyás. Az ébredést jelzi ’56 októ-
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ber 6-a, amikor a koncepciós perben elítélt
és kivégzett Rajk Lászlót és társait újratemették. A megrendítő esemény a forrpontig
hevítette az indulatokat. Elsőként a fiatalság mozdult meg: egyetemi, főiskolai hallgatók megalakították a MEFESZ-t, amely
16 pontos kiáltványban foglalta össze a
követeléseit, például a szovjet csapatok
kivonását, szabad választások megtartását. Október 23-án reggel az egyetemisták
tüntetést szervezetek – a Petőfi szobortól a
Bem szoborig vonultak, ahol Sinkovics Imre elszavalta a Nemzeti dalt, majd Veres Péter felolvasta az Írószövetség követeléseit. A
fiatalok egyre többen csatlakoztak. A nemzeti zászlóból kivágták a sztálinista címert,
a lyukas zászló a forradalom jelképe lett. A
tömeg a parlament elé vonult, s Nagy Imrét éltették. Az éjszaka folyamán a tüntetés
fegyveres felkeléssé, a szovjet csapatok beavatkozása után pedig nemzeti függetlenségi harccá alakult. A forradalmárok sikerét bizonyítja, hogy a magyar hadsereg a
legtöbb helyen átállt, s a tüntetők helyett a
betörő idegenekkel, és az ÁVO-sokkal vették
fel a harcot. Az események felkészületlenül
érték mind a szovjet, mint a magyar vezetőket: Gerőék körében a kapkodás volt megfigyelhető, kezdetben még Nagy Imre sem
fogadta el az első ember szerepét (egyes

szovjet iratok szerint ő is támogatta az első
orosz intervenciót), Hruscsovék nem ismerték ki magukat a magyar viszonyok között,
fő gondjuk az volt, hogy a magyarországi
szovjet hadsereg nem volt felkészülve egy
belső rendszerellenes konfliktus felszámolására. Néhány napos megbeszélés után
úgy döntöttek, az új Magyarország veszélyes, ... ezzel megpecsételődött az ország
sorsa. November 4-én elindult a „Forgószél
hadművelet”. Zsukov marsall Szolnoknál
irányította az ország megszállását. 1956
egyaránt jelent történelmi felismerést és
történelmi tévedést. A felismerés abban
állt, hogy a kommunista diktatúra képtelen
megteremteni a demokrácián alapuló modern társadalmat, ezért bukásra van ítélve.
A tévedés pedig abban összpontosult, hogy
a magyar forradalom számíthat a Ny-i de-

EGY TEHERAUTÓNYI SEGÍTSÉG
DEVECSERRE
Brtkáné Csókás Beáta kezdeményezésére az Albertirsai Önkormányzat gyűjtést szervezett a vörösiszap áldozatainak részére. A kezdeményezés mellé állt a helyi Művelődési Ház vezetése is, és vállalták az adományok összegyűjtését. Közel egy hét alatt egy
teherautónyi tartós élelmiszer, tisztítószer gyűlt össze, melynek a szállítását – szintén
önzetlen segítő szándékkal – a dánszentmiklósi Kék Brill Kft. vállalta, ők egyébként
több karton Kék – Brill Ásványvizet is felajánlottak a bajba jutottak részére. A szállítmányt október 19-én vitték el Devecserbe, ahol a helyi katolikus plébános segített
abban, hogy az eljuthasson a sok szenvedést megélt rászorultakhoz.
S.L.

KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET
Október 4-én hatalmas környezeti katasztrófa sújtotta a dunántúli Kolontárt és Devecsert. E két település olyan helyzetbe került, amelynek kezeléséhez, a helyreállításokhoz, az ott lakók elhelyezéséhez, ellátásához az egész ország összefogására szükség
van. A segítő szándék vezérelt bennünket akkor, amikor október 15-én önkormányzatunk elindított egy adománygyűjtési akciót, melynek során védőeszközöket, tartós
élelmiszert és tisztítószereket ajánlhattak fel városunk lakói a kolontári és devecseri
polgárok részére. Október 18-ig vártuk az adományokat, s október 19-én Művelődési Házunk vezetője, Szilágyiné Papp Tünde szállította le azokat Devecserre. Ezúton
szeretnénk megköszönni valamennyi lakótársunknak az önzetlen segítségnyújtást, a
felajánlásokat, melyekkel városunk is részesévé vált annak az országos méretű összefogásnak, mely e két település megsegítését célozta.
Albertirsa Város Önkormányzata

mokráciák aktív támogatására, pedig a világ ekkor a Szuezi válsággal volt elfoglalva.
A forradalom üzenete a fiatalság által képviselt erkölcsi. …Emlékezzünk ma a Forradalomra, a Szabadságharcra, tisztelegjünk
a több 100 kivégzett forradalmár emléke
előtt, köztük az albertirsai áldozatokra is,
Ivicz Györgyre, Jankovics Mihályra és a
sorkatona Katona Gyulára.”
Major Judit köszöntő szavai után Járvás
Katalin adott elő egy zenés irodalmi ös�szeállítást, majd az Albertirsai Daloskör
énekelte el Mohai Miklós Honfi dalát Ádám
Ildikó vezényletével. A megemlékezés végén
a kopjafánál koszorút helyezett el az önkormányzat nevében Fazekas László polgármester és Major Judit, valamint az APO, a
Fidesz, a Jobbik, az MSZP és a Polka megjelent képviselői.
S.L.

RÖVIDHÍREK
Október 6-án – a Nemzeti Gyásznap al
kalmából megemlékezést tartottak a szo
borkertben, ahol Ivanics Melinda az Alberti
Evangélikus Általános Iskola tanára idézte
fel az aradi vértanúk emlékét. Az ünnep
ségen a képviselő-testület tagjai mellett
a helyi pártok, civil szervezetek és emlé
kezni vágyó polgárok vettek részt. A rövid
megemlékezést követően a város nevében
Fazekas László polgármester, Major Judit
alpolgármester és Ivanics Melinda megko
szorúzta az emlékművet. Külön koszorúztak
a Jobbik Magyarországért Mozgalom meg
jelent képviselői is. Innen a korábbi évek
hagyományainak megfelelően az ünneplők
egy része a Városházához vonult, ahol el
helyezték az emlékezés virágait az épület
falán található 1848-49-es emléktáblánál.
Október 9-én – Az Alberti Evangélikus
Templomban immár 9. alkalommal rendez
ték meg a hagyományos Tessedik Kórus
fesztivált jeles hazai előadók és vendégek
közreműködésével.
Október 27-én – A Móra Ferenc Műve
lődési Házban szervezetek a helyi fiatalok,
iskolás korú gyermekek és más érdeklődők
számára egy felvilágosító előadással egy
bekötött prevenciós foglalkozást „Szeretet
és hazugság a drogprevenció tükrében”
címmel. A nagy érdeklődésre számot tartó
programot Fógelné Jóga Andrea iskolavé
dőnő szervezte. A előadást most is, mint már
korábban is, Kreiner József rendőrezredes, a
BMOSZSZ szakmai szolgálatának vezetője,
INEOA tiszt, az IBSSA vezető tanára tartotta.
Október 30-án Hepp Ildikó és Mester
Dávid koncertjével zárul a Művelődési Ház
havi rendezvénysorozata. Az előadáson
Dóczi Violett közreműködött hegedűn.S.L.
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„XXI. SZÁZADI REFORMÁCIÓ” – MEGÚJULÁS ÉS ÖSSZEFOGÁS
Devecserben járt Erdélyi Csaba, az Irsai Evangélikus Gyülekezet lelkésze…

Fotó: Erdélyi Csaba

Ma szinte másról sem szólnak a hírek,
csak az országban bekövetkezett katasztrófákról, és persze szerencsére arról, hogy
ki hogyan próbál segíteni, hogy egy ország miként tud összefogni a bajban embertársai megmentésére. Van, aki gyűjt
és adományoz, van, aki fizikai segítséget
nyújt, és van olyan is, aki mindkét lehetőséget igyekszik megragadni a hathatós
segítés érdekében. Ezek közé az emberek
közé tartozik Erdélyi Csaba is, az Irsai
Evangélikus Gyülekezet lelkésze, aki néhány lelkésztársával együtt Devecserben
segített az utcák tisztításában.
Erdélyi Csaba: Néhány kollegámmal
együtt döntöttünk úgy, hogy elmegyünk
segíteni a vörös iszap sújtotta települések
valamelyikébe. Felvettük a kapcsolatot a
Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel,
majd az ő közbenjárásukkal jutottunk el
Devecserbe. Úgy éreztük, ott a helyszínen
kell segítenünk, így talán többet tehetünk
azokért, akik ott élnek a reménytelenségben, a katasztrófa kellős közepén. Miután
beöltöztünk a védőruhánkba, szerszámokat kaptunk, és gyakorlatilag egész nap
lapátoltunk. Egy kicsit sziszifuszinak, és
talán fölöslegesnek is tűnt az egész, ahogy
a gipszet raktuk az egyes iszapfoltokra, miközben látható volt, hogy a lúg szinte szétmarta az ott található házak némelyikét.
Ami viszont számomra nagyon-nagyon
fontos volt ebből az utazásból, ebből a történetből, az az, hogy miközben nagyon sok
dolgot láthat bárki a képernyőn keresztül
az itt történt katasztrófából, mégsem igazán érzi a gócponttól távolabb élő ember a
sajátjának az ott tapasztaltakat addig, amíg
személyesen is a részesévé nem válik. Csak
ha abba gondolunk bele, hogy mondjuk
ez itt történt volna Cegléden, a helyzetet
úgy kellene elképzelnünk, hogy az iszap
egészen Monorig vagy Üllőig elpusztított
volna mindent. Talán így megvilágítva már
egészen más képet mutat az egész, talán

jobban átélhető a tragédia nagysága. Devecser közel akkora város, mint Albertirsa,
Kolontár kb. 2000 fős, azaz 15 ezer ember
rögtön közvetlenül érintett ebben a katasztrófában, és akkor még nem beszéltünk
a vonzáskörzetéről, a másik 4 településről,
vagy például Ajkáról, amely – ha a por szállni kezd – közvetlen veszélybe kerül. Mint
kiderült, ennek a vörös iszapnak a nátrium-hidroxid tartalma 12%, amely ha csak
1%-os hígítással jut az ember bőrére, percek alatt is komoly égési sérüléseket okozhat. A 13-14-es ph hozzávetőlegesen az Ultra töménységének felel meg. Így nézve, a
dolgok rettenetesek. Ha mindezt az ember
személyesen, a helyszínen látja, érzékeli,
akkor egészen más képet kaphat, mint ha a
hírekben követi figyelemmel az eseményeket. Most, hogy mindezt én is a saját szememmel láttam, talán még fontosabbnak
érzem, mint előtte, hogy itt, Albertirsán ne
csak együtt érezzünk velük, de gyűjtéssel,
vagy bármilyen konkrét dologgal segítsük
is az ott élő embereket. Szerencsére többen
gondolják, gondolták eddig is így a városban. Ezért is kezdeményeztem azt, hogy az
egyébként is szokásos reformációs sorozat

idén szóljon az összefogásról is és a segítségről. Ennek keretében október 28-án az
Alberti Evangélikus Templomban az én
igehirdetői szolgálatommal kezdődött ez a
sorozat. Ezt követően október 29-én a Baptista Imaházban Uherkovitsné Perge Tímea
református lelkipásztor hirdetett igét, míg
Tenkey Béla baptista lelkész másnap a református gyülekezet előtt lépett az érdeklődők elé, és záróakkordként október 31-én
nálunk, az Irsai Evangélikus Templomban
szerveztünk egy orgonazenés áhítatot,
melyen Dr. Kovács László Attila orgonaművész adott koncertet, Túri Krisztina, az
Alberti Evangélikus Gyülekezet lelkészének igehirdetése mellett. Döntöttünk arról
is, hogy a programokon befolyt adományo-

kat felajánljuk a vörös iszap áldozatainak,
amit én magam személyesen viszek majd
le a helyszínre. Dr. Kovács László Attiláról
érdemes tudni azt, hogy ő egy Európa-hírű orgonaművész, emellett a Kolozsvári
Protestáns Teológián tanít és a nyíregyházi
gyülekezetnek az egyik lelkésze. Bíztunk
benne, hogy ez talán azokat is megmozgatja, akik más világnézettel bírnak, de a zeneszeretet és a segítő szándék mégis becsalja
őket a templomunkba. Azért döntöttem
úgy, hogy személyesen viszem el az adományt Devecserbe, hogy a segítség minden
forintja a bajba jutottakhoz kerülhessen,
mivel köztudott – és itt nem elmarasztalásként mondom, hiszen óriási szükség
van a segítő szervezetekre –, hogy a támogatások közel 40%-át a segélyszervezetek a
saját költségeik finanszírozására fordítják.
Ezt most talán célszerű lesz megkerülni, és
minden forintot oda juttatni, ahova azt a
segítő szándékú emberek szánták.
Közel 500 év távlatában, mit jelent ma
a reformáció, amely annak idején egy
tisztulási folyamatot indított el? Azóta
a világ sokat változott, a vallás és a hit
szerepe jelentősen változott az emberek
életében, más a gondolkodásuk. Mi ma a
reformáció üzenete?
Erdélyi Csaba: Én azt gondolom, hogy
amit Luther Márton, a reformáció elindítója mondott annakidején ezzel kapcsolatban, az ma is nagyon fontos jelentéssel
bír: „Semper reformanda”, azaz folyamatosan megújulni. Ha a folyamatosságot
fenn tudjuk tartani, akkor ez nagyon jó. A
reformáció egyházainak, így a saját egyházamnak is nagyon nagy restanciái vannak
ezen a területen. Van mit tenni, hiszen
ha a folyamatos megújulás eddig is tudott
volna működni, akkor természetes lenne
itt Magyarországon is – mindenféle történelmi és ideológiai hatások mellett, és
azokkal együtt is – az, hogy a keresztény
gondolkodás és a gyülekezetben való lét a
hétköznapok része legyen. Sajnos ez ma
nem így működik. Van mit javítani ezen
a helyzeten, ebben az elsődleges és talán a
legfontosabb a nyitás, amelyre talán szép
példa ez a koncert is. Fontos az is, hogy a
saját kereteinket ne korlátokként kezeljük,
hanem rugalmasan, melyek bármikor nyithatóak, és bármikor segítenek abban, hogy
megtaláljuk a helyes irányt.
S.L.
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ÖKOHÍREK
Az előző lapszámban bővebben foglalkoztunk az újrafeldolgozással. Nézzük
meg, hogy megvalósításához milyen szelektív gyűjtési módokat alkalmazhatunk a
településen.
1., Szelektív gyűjtőszigetes gyűjtés
A szelektív gyűjtés első lépésben a forgalmasabb közterületeken elhelyezett,
úgynevezett szelektív hulladékgyűjtő
szigetek segítségével valósul meg. Ezek
a gyűjtőszigetek a papír, műanyag PET
palack, üveg, fém italos- és konzervdoboz, valamint italos kartondoboz hulladékok szelektív gyűjtésére szolgálnak. A
különböző hulladékfajtákat különböző
színű konténerek és matricák jelzik. A
hulladékok elhelyezése előtt érdemes
áttekinteni a gyűjtőedényeken található
ábrákat, illetve feliratokat, melyek számos hasznos információval szolgálnak
a gyűjtőszigetek helyes használatával
kapcsolatosan. A gyűjtött hulladékfajták
ugyanis településenként eltérőek lehetnek.
2., Házhoz menő szelektív gyűjtés
A házhoz menő gyűjtés egy kényelmes
megoldást kínál a lakosoknak a háztartásokban keletkező szelektív hulladékok
gyűjtésére. A gyűjtésre színes, „ÖKOVÍZ”
logóval ellátott zsák szolgál, melyet havonta egy – előre megadott – alkalommal a ház elé kell kihelyezni, ahonnan
munkatársaink begyűjtik és elszállítják

egyeztetett időpontban gyűjtünk be
és szállítunk el a ceglédi válogatóműbe.

Házhoz menő szelektív
gyűjtés rendje

a ceglédi válogatóműbe. A házhoz menő
szelektív gyűjtéssel kapcsolatos részletes
tájékoztató lentebb olvasható.
3., Intézményi szelektív gyűjtés
Az „ÖKOVÍZ” Kft. az intézményi szelektív gyűjtést a bölcsődékben, óvodákban és
iskolákban vezette be. A kicsik és nagyok
a papír, műanyag, fém és italos karton
hulladékokat gyűjthetik elkülönítetten
az oktatási intézményben, melyeket előre

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)
november 9.; december 14.
II. körzet (Landler Jenő u. – Vasút
u. – Táncsics M. u. – Dolina u. két oldala és ezek mentén az Alberti felöli
rész) november 8.; december 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.

A fekete áfonya nyomába…
Csodálatos élmény volt látni Biharfüreden (Erdély) a hatalmas áfonyaerdőt. Egyébként is Biharfüred festői táj, olyan mintha földi paradicsomban járnánk. Ahogy letéptem 1 – 2 szemet
a bokorról, nem messze valami lármára lettem figyelmes. Nem
volt más mint az áfonyaszedő asszonyok harsány csevegése. Áfonya fésűvel húzgálták a bokrokról a termést nagy gyorsasággal
a műanyag vödreikbe. A hegy lábánál volt az átvevőhely, ahol
lemérték és kifizették. Érdekelt ennek a finom fekete csemegének a milyensége, így hát utána néztem. Tudvalevő, hogy sokkal
hasznosabb zöldségekkel, gyümölcsökkel kielégíteni szervezetünk vitamin szükségletét, mint pirulákat szedni marékszám.
A fekete áfonya például valóságos tárháza a jónak, nem véletlenül használja régóta a népi gyógyászat is. Bár az ára még főszezonban is borsos, még mindig olcsóbb, mint a gyógyszerek.
Tartalmaz neomirtillint, úgynevezett növényi inzulint, valamint
olyan karotinoid vegyületeket, melyek javítják a sötétben való
látást. Jótékony hatású diabetes, felső légúti megbetegedések,

epeproblémák, reuma, ekcéma, pikkelysömör, érelmeszesedés,
vérnyomásproblémák esetén. Remek házi szer bélhurut, enyhe
hasmenés ellen. Az áfonya festékanyagai, az antioxidánsok segítenek a szív- és érrendszer védelmében. Gyümölcssavakat, cukrot, pektint és számos vitamint tartalmaz. Kiemelkedően magas
a káliumtartalma, van benne továbbá kalcium, vas, magnézium,
mangán, cink, kén és foszfor. Tudományosan is elfogadott szer
a szem különféle betegségeire. Vitamintartalma révén a farkasvakság gyógyítására szolgáló gyógyszer alapanyaga, emellett
baktériumölő hatással is rendelkezik. Kitűnő gyümölcssaláták,
lekvárok, szószok alapanyagaként is. Szívesen fogyasztjuk nyersen, süteményekhez, vadhúsokhoz, és népszerű a gyümölcsből,
illetve a levéből készült dzsem, tea, szörp, bor és likőr is. A fekete
áfonyán kívül még piros áfonya is létezik. Annak a hatását nem
ismerem. (Világviszonylatban Románia az első az áfonyatermelésben. Rengeteg áfonyát exportálnak.)
Koska – Palotay Mária
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TS GASTRO KFT. – LASSAN EGY ÉVE AZ ALBERTIRSAI
KÖZÉTKEZTETÉSBEN
Mint az címünkből is kiderül, cégünk
már majdnem egy éve végzi az albertirsai
Tessedik Sámuel Általános Iskola, a Lurkó
Bölcsőde és az Óvodák (Mustármag, Napsugár, Nyitnikék, Tündérkert, Mazsola)
közétkeztetését. Főbb céljaink közé tartozott, hogy az előző szolgáltatótól megszokott „porlevesek” helyett áttérjünk a friss
alapanyagokból készült ételekre, levesekre
és főzelékfélékre, ízletes, helyben készített
péksüteményekre, valamint minél többször biztosítsunk zöldségféléket, gyümölcsöket a gyermekek számára. Az étlapokat
a több évtizede a szakmában dolgozó élelmezésvezető kolléganőm, Ságodi Ferencné, és jómagam, mint dietetikus állítjuk
össze, ezáltal biztosítva, hogy az ételeink
nemnek, kornak megfelelő energia- és
tápanyagtartalommal, vitamin- és ásványi
anyag tartalommal rendelkezzenek, és a
korszerű, vegyes táplálkozásnak megfeleljenek. A házias ízekről kiváló szakácsaink
gondoskodnak. Arról, hogy az általunk
nyújtott szolgáltatással mennyire vannak
az intézmények megelégedve, az intézményvezetőket kérdeztük meg.
A Tessedik Sámuel Általános Iskola igazgatónője, Ádám Ildikó kérdésünkre, hogy
mik az észrevételeik, mióta átvettük a
konyhát, a következőképp válaszolt:
A Tessedik Sámuel Általános Iskola tanulói, dolgozói örömmel fogadták az üzemi

konyha működtetésében történő változást.
Az étlap sokkal változatosabb, a gyermekétkeztetés követelményit szem előtt tartó
ételeket tartalmaz. Az ételek jelentős minőségi változáson mentek át, melyet az is
tükröz, hogy a gyerekeknek is, és a felnőtteknek is ízlik az étel. Az adagok mennyiségileg is megfelelnek az elvárásoknak.
Diós Éva bölcsődevezető így nyilatkozott
az általunk nyújtott szolgáltatásról:
Önöktől 2009 novemberétől kapjuk
a reggelit, tízórait, ebédet és uzsonnát.
Az étlap összeállítása megfelelő, évszakonként változik. Az elkészített ételek
ízvilága jó, különösen a frissen sütött pizza és péksütemény (bukta, tekercs, lángos) ízlik a gyerekeknek.
Pozitívnak találják-e a változást?
Mindenképpen pozitívnak találjuk, a
szállítás mindig időben érkezik, tiszta
szállítóedényekben, megfelelő hőfokon.
Az egyéni kívánságainkat is mindig teljesítették (pl.: kirándulásokon).
Pappné Bartos Mária óvodavezető válasza
a következő volt:
Meg vagyunk elégedve a TS Gastro Kft.
által nyújtott szolgáltatással. Az étlap
összeállítása változatos. Az ételek men�nyisége elegendő, minősége megfelelő. A
változásokat pozitívnak találjuk, cégük az
időközönként előforduló kisebb kéréseinket igyekszik a lehető legrövidebb időn

belül kielégíteni.
Külön örömünkre szolgál, hogy 2010
májusa óta a Mustármag Óvodában is cégünk látja el a napi háromszori gyermekétkeztetést! Ezzel kapcsolatban Fakan
Zsuzsanna vezető óvónőt kérdeztük:
Véleményünk szerint az étlap összeállítása változatos, melyben a mi visszajelzéseinket is figyelembe veszik. Néhány
hónapos tapasztalatunk az, hogy az ételek
jobbára házias jellegűek, gyermekeink szívesen fogyasztják. A tízórait tekintve általában kenyeres ételek. Az adagok pontosan
megegyeznek a kiírt mennyiséggel. A Dolina Kifőzde a visszajelzéseinket, tapasztalatainkat mindig korrektül meghallgatja
és megteszi a szükséges lépéseket az esetleges problémáink kiküszöbölésére.
Az intézményvezetőknek ezúton is
köszönjük a válaszokat, és bízunk benne, hogy minél tovább tudunk sikeresen
együtt dolgozni! Az alábbi e- mail címen,
illetve telefonszámon a szülők észrevételeit, véleményeit is szívesen fogadjuk:
info@tsgastro.hu, +36/70-614-8484
Ezúton is felhívjuk a Tisztelt Lakosság
figyelmét, hogy november 1-től elindítjuk
házhozszállításos menürendszerünket!
Ajánlatunkról szórólapon tájékoztatjuk a
lakosságot!

Varga Krisztina
dietetikus, vevőkapcsolati munkatárs

Fotó: Pásztor János Attila

ALBERTIRSA BARÁTAINAK KÖRE ŐSZI ÖSSZEJÖVETELÉRŐL

Hagyományosan Tabányi Mihály zenés
beköszöntőjével szoktuk indítani összejöveteleinket, aki most sajnálatos módon egy
közúti baleset mögötti torlódás miatt nem
tudott időben megérkezni. Meglepetéssel
is készültünk tagjainknak. Harmonikakirályunk fellépése után egy kezdő, de annál lelkesebb harmonikás bemutatkozását
terveztük, akit így „bedobtunk” a mélyvízbe. Első fellépéseként Czerman Mihály
szórakoztatott bennünket Királyunk meg-

érkezéséig, ami után természetesen megkaptuk Művész Urunk rögtönzött kiskoncertjét, melyet albertirsai barátai mellett
most újonnan megválasztott polgármesterünknek címzett. Rátérve taggyűlésünk
hivatalos részére, a beszámolók következtek. Először baráti körünk elnöke, majd
természetvédelmi csoportunk vezetője
számolt be az elmúlt félév eseményiről,
amit rövid pénzügyi beszámoló követett.
A fontosabb városi eseményekről, beruházásokról, és a közeljövő terveiről Fazekas
László polgármester úr adott rövid tájékoztatást. Dr. Mányi Erzsébetet közelmúltban
ünnepelt születésnapja, Ecsedi Lászlót pedig legutóbbi sport elismerése alkalmából
köszöntöttük. Rövid tájékoztatást kaphattunk egy új civil kezdeményezésről, mely
egy városi sportcsarnok felépítését tűzte ki

célul. Baráti körünk támogatásáról biztosította az elképzelést. Az őszi összejövetel
egyik legfőbb aktualitása, hogy megemlékezzünk elhunyt barátainkról, szeretteinkről, melyet egy mécses meggyújtásával
tettünk meghittebbé. Három új belépővel
gyarapodott tagságunk, valamint tiszteletbeli tagunkká fogadtuk Nagy Istvánt,
a jelenleg Dörgicsén élő, de 90 éve Irsán
született szobrászt. A beszámolók, megemlékezések után az újtelepi Nyitnikék Óvodába látogattunk, ahol sokan ámultak ezen
a XXI. századi intézményen. Felidéződtek
emlékként az 50-60 évvel ezelőtti óvodai
körülmények, amihez képest lenyűgöző a
változás. Visszatérve a Szittyó Vendéglőbe,
közös ebéddel, közös beszélgetéssel zárult
az őszi összejövetelünk.
Pásztor János Attila
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100 ÉVES FENNÁLLÁSÁT ÜNNEPELTE A BAPTISTA IMAHÁZ
A gyülekezet 2001-ben, az énekkar pedig 2003-ban emlékezett meg 100 éves
jubileumáról. 2005-2008 között a helyi
református gyülekezettel együtt építették
fel jelentős önkormányzati támogatással

Fotók: Motyovszki Mária

Az Albertirsai Baptista Gyülekezet
1901-ben 4 taggal alakult az Ócsai Baptista Gyülekezet körzetállomásaként.
1908-ban Szabó András lelkipásztor ideköltözésével önállósult a gyülekezet, sőt
körzetállomásai is lettek. 1910-ben már
150 tagot számlált a közösség, és megépítette vasbeton vázszerkezetű imaházát,
melynek pillérei mai napig szilárdan tartják az időközben korszerűsített épületet.
A közel 200 fős létszámú gyülekezet ös�szetartó, szeretetteljes közösséget alkotva
éli a Bibliához ragaszkodó életét. Önma-

gukról így szólnak: „Összejöveteleinken
ott van a 80-90 éves aggastyán, az anya
ölében szendergő kisded, a kamaszok csoportja és a középkorú családapa. A gyülekezet tagjai közül egyesek a négyszólamú
énekkarba, mások a zenekarba épültek be.
A vasárnap délutáni istentiszteleten lehetőség adódik egy-egy költemény, énekzenei szolgálat bemutatására is.” Istentiszteleti alkalmaikon fontos szerepe van
az éneklésnek és a különböző zenekarok
megszólalásának.
1995. március 25-én avatták fel a gyülekezet tagja, Czibula Zoltán építész tervei
szerint korszerűsített, toronnyal bővített,
felújított imaházukat. A gyülekezet tagjainak sok saját erővel végzett társadalmi
munkája mellett kiemelkedett az akkori
lelkész, László Gábor munkája. A „bemerítő-medence”, a szószék és az „úrasztala”
Pannonhalmi Zsuzsa keramikus művész
zsűrizett alkotása.

azt a közös ravatalozó épületet, amely
szintén Czibula Zoltán építész tervei
alapján valósult meg. A jelenleg 70-80 főt
számláló gyülekezet számos vendég társaságában október 23-án emlékezett meg
az imaház építésének 100. évfordulójáról.
Forrás: http://www.albertirsa.hu

„TÉGY EGY TÉGLÁT A FALBA...”
A címbeli jelszóval indult el az a programsorozat, amelynek céljaként tűzték ki a szervezők,
hogy ne belépőjegyet váltsanak a programra látogatók, hanem téglajegyet. Ezt az ötletet, én
személy szerint, díjazom, mert olyan emlékeket
ébresztett bennem, és arra emlékeztetett, hogy
a MÁV-nál dolgozott munkatársaim téglajegyeket vásároltak. Ebből épült fel a MÁV Kórház és
Rendelőintézet, valamint számos intézmény. Ez
az ötlet nem csak a MÁV-osoknál vált „divattá”,
hanem más ágazatokban dolgozóknál is. 65 évre
visszatekintve Magyarország iszonyatos veszteségeket szenvedett. Lakóházakat, gyárakat, üzemeket, vasúti és városi közlekedési hálózatokat
tettek tönkre, vagy örökre, vagy olyan formában,
hogy még érdemes volt újjáépíteni. Ebben a
katasztrófákkal megtűzdelt 2010-es évben sok
segítséggel lehetett, és napjainkban is lehet mások, ismeretlenek életkörülményein javítani, de
ehhez már kevés a téglajegy. Az árvízsorozatok,
a vörösiszap áradat helyrehozatala, ha tetszik
házjeggyel, telekjeggyel, termőföld jeggyel, vagy
bármi más jeggyel történhetne meg. Az időjárás
sem gyakorolt kegyet. Hiába veteményeztek,
hiába gondozták a kerteket, hiába permetezték
a fákat, szőlőket, alig-alig volt valami haszna a
munkának, és a nagyon drága védőszerek megvétele és felhasználása még inkább csökkentette
a családi pénztárkészletet. Az előbbi, sokak által
ismert szerencsétlenségek sorozata után vis�-

szatérek az észrevételem alapját szolgáló címhez. A sportpálya építése sem zajlott le kritikamentesen, de megépült, és ma már a város és a
sportolók örömére használatba vették. Mint más
városban, úgy Albertirsán is található a labdarúgáson kívül más sportág, amelyben jó és kiváló
eredményeket értek el a versenyzők. Itt nem
kívánok sportágakat és versenyzőket, edzőket
külön-külön megemlíteni. Akik ebbe a táborba
tartozónak érzik magukat, úgy érezzék, hogy
megszólítottam Őket, és további sikeres versenyzéseket kívánok. A legtöbb sportágban téli
alapozás is szükséges, viszont azt fagyott talajon,
hóban, stb. lehetetlen és egészségtelen művelni. Ehhez a legmegfelelőbb a terem biztosította
lehetőség, amely sokfunkciósként való kialakítása, megépítése a sportrendezvényeken kívül
más célra is igénybe vehető. A sok sportág közül
csak megemlítem, hogy asztaliteniszezni lehet
termen kívül is, de teremben talán jobb a játék.
Sportrendezvény hiánya esetén a város által bármilyen összejövetelre nagyszerűen felhasználható. A fedett sportcsarnok „megálmodói” akár
sportolók, vagy volt sportolók, vagy csak sportszeretők, olyan fába vágták a fejszéjüket, ami
már rést hasított a fán. Az elmúlt három rendezvénysorozatról a legjobbakat lehet szólni és írni.
A város lakosságához viszonyítva nem tudok téglajegy vásárlói létszámot leírni, mert úgy vélem,
ha valakinek a szívügye ennek a csarnoknak a

felépítése, az ott volt a rendezvényeken. Mindhárom igen családias jellegűnek ítélhető. Most a
főszervezőre gondolok, aki tárgyalt a meghívott
művészekkel, szereplőkkel, stb. A program arcait biztosító személyek kiválasztása is dicséretes,
mert akik adták az arcukat (színésznő, sportoló, humorista) ehhez a rendezvénysorozathoz,
azok mind elismerést érdemelnek. A főszervező
a rendezvények alatt meg sem állt. Intézkedett,
rendezkedett, az előre meghatározott keretek
és idő között vezényelte a programokat. A különleges elbánásban részesítendő (VIP = Very
Important Person) vendégek tartózkodási helyét biztosította, és ha szükségessé vált, akkor
az élelmezésüket sem felejtette el. Személyem,
a családdal együtt, mind a három rendezvényen
nagyon jól éreztük magunkat, abban bízva, hogy
a téglajegyünk helyén valódi téglát fognak beépíteni, és erre majd a csarnokot igénybe vevők
gondolni fognak, hogy miként és mikor épült a
sportcentrum. Jóni Károly úr, ezzel a rövid kis
megemlékezéssel, én és a családom, gratulálunk. Köszönjük azt a sok fáradságot, amit beleöltél az említett rendezvénysorozatba, de játszva
a szóval ez nem a szószerinti ölés lesz, hanem
örömülés, a kész épület átadásakor. Továbbra is
sok erőt, egészséget kívánunk ilyen, és ehhez hasonló, munkálkodáshoz.
Baráti tisztelettel
Szentjóby Szabó Andor
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A NAPPALI KLUB MINDENNAPJAI

A nappali klub 2006. január 16-án indult 8 fővel. Jelenleg 25 fővel működünk. A klubba járó
idősekről 3 szakképzett nővér gondoskodik. A
klubban a napi megjelenés nem kötelező. A bejárók átlagban 20-an vannak. Minden nap előre
meghatározott, megtervezett napirend szerint
zajlik. A reggeli áhítatot lelkésznőnk tartja. Ez
klubtagjaink lelki életére nagy hatással van. A
foglalkozások előre meghatározott tematika
szerint zajlanak, ami segít a szabadidő hasznos
eltöltésében. A tervezésnél mindig figyelünk az

éppen aktuális ünnepekre, évfordulókra. Februárban „nyitott” farsangi bált tartottunk, a jelmezes felvonulásra meghívtuk a klubtagok családtagjait, és az intézményünk és más intézmények
vezetőjét is. Márciusban a nőnapon nénieink
mindig kapnak virágot. Az egyedül élők számára ez a szál virág az egyetlen megemlékezés.
Húsvét előtti nagypénteken mindig templomba
megyünk, ami Úrvacsorával egybekötött. A nyári kirándulásokról sem szoktunk lemaradni. Az
ott készült videó és fényképek visszanézése sok
emléket idéz fel klubtagjainkban. Az evangélikus
óvoda és iskola diákjait mindig nagy szeretettel
fogadjuk, amikor műsort adnak nekünk. Az ős�szel megrendezett szüreti bált közösen tartottuk
az otthon lakóival. Advent előtti hétvégén megemlékezünk azokról a klubtagokról, akik már
nincsenek közöttünk. December 6-án hozzánk
is el szokott látogatni a Mikulás. A jelképes kis
csomag mindenki számára ott lapul a Mikulás
puttonyában. A karácsonyi ünnepet is közösen
tartjuk az otthon lakóival. A bensőséges, szeretetteljes ünnepen az egyedül élők is családban
érezhetik magukat.
A Családsegítő Szolgálat munkatársai (Györe
Zsuzsanna, Fazekas Zsuzsanna) telefonon vagy

személyes találkozások alkalmával jelzik, ha
olyan idős személyről tudnak, aki rászorulna a
nappali klubban való ellátásra. Ezekkel az idősekkel felvesszük a kapcsolatot és előgondozás
során tájékoztatjuk őket az általunk nyújtott
lehetőségekről. A háziorvosok is jelzik, ha praxisukban van olyan idős személy, akinek saját maga ellátása gondot okoz. A fentiek szerint járunk
el ezekben az esetekben is.
Az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk a klubba
bejáróknak:
• Az idősek reggeli beszállítása és délutáni hazaszállítása az intézmény járművével történik.
• Reggel teával várjuk az érkezőket, délben
kétfogásos, bőséges, jóízű meleg ételt biztosítunk, az előírt diéták figyelembe vételével (epekímélő, cukorbeteg). Nővéreink végzik az ebédeltetést, mosogatást.
• Háziorvosoknál intézzük a havi gyógyszerek
felíratását és gyógyszertárból való kiváltását. Az
Albertirsán működő szakrendelésekre való eljutást biztosítjuk. Szükség esetén a klubba hívjuk
ki a háziorvost.
• Megoldjuk a postán való befizetéseket és a
kisebb napi bevásárlásokat.
• A Hivatalnál történő ügyintézésben is részt
veszünk (nyomtatványok beszerzése és annak kitöltésében való segédkezés).
• Aki igényt tart rá, annak lehetőséget adunk
és együttműködünk a napi tisztálkodásban (fürdetés). Hajat vágunk és csavarunk, pedikűrt és
manikűrt biztosítunk. Akinek szüksége van rá, a
mosás és vasalás is megoldott a klubban.
• Vérnyomásmérés hetente, vércukor, testsúlymérés havonta történik. Amennyiben valaki
rosszul érzi magát, a szükséges, helyben megoldható ápolást elvégezzük. Néhány idősnek, aki
nem képes már önmagát gyógyszerelni, beadjuk
az orvos által előírt gyógyszeradagokat.
• Lelkésznőnk minden reggel áhítatott tart az
egybegyűlteknek. Szükség szerint lelki gondozást nyújt az arra rászorulónak.
• Szoros együttműködésben vagyunk a hozzátartozókkal. Személyesen ismerjük a családtagokat, telefonon tartjuk a kapcsolatot. Főleg a
problémásabb családoknál igyekszünk a felmerülő problémák megoldásában segíteni.
• A klub tagjai bizalommal fordulnak hozzánk.

Felmerülő gondjaikat sajátunkként próbáljuk
megoldani és diszkréten kezelni.
• Munkánk szerves részét teszi ki a foglalkoztatást. Az aktuális ünnepek figyelembevételével,
napi, heti és havi ütemterv szerint dolgozunk.
• Időseink napi foglalkoztatási rendje szinte
állandó, az ő igényeiknek megfelelően: torna,
szójátékok, labda játékok, dominó, kézműves
foglalkozás.
• A törvény előírásának megfelelően személyre szabott gondozás és foglalkoztatás történik a
klubban. Egyéni gondozási terv készül mindenkinek, amit teamben szoktunk elkészíteni.
• Nagy figyelmet fordítunk a demens ellátottak foglalkoztatására. Szakképzett mentálhigiénés asszisztens kiscsoportos foglalkozások keretében próbálja lassítani a szellemi hanyatlást.
Számukra speciális, külön foglalkoztatást biztosítunk. A kötelezően előírt foglalkoztatásokat
nehézkesen tudjuk megvalósítani. Egyre több a
demens, és az elkülönített foglalkoztatás lehetősége nem megoldott, mert egy nagy foglalkoztató helység áll csak rendelkezésünkre, mely nem
megosztható.
• Közös kiránduláson vettünk részt a bentlakásos otthon lakóival. Tavasszal az Attila-dombon, ősszel Egerbe látogattunk el. Mindként kirándulás maradandó élményt nyújtott számukra.
• Az Alberti Evangélikus Óvodával és Iskolával
jó a kapcsolatunk, az oda járó gyerekek szeretettel jönnek közénk műsort adni és köszönteni
időseinket.
• Minden hónapban megköszöntjük a születés- és névnapot ünneplőket.
• A közülünk eltávozott idősek szertartásán
megadjuk a végtisztességet és közösen búcsúztatjuk a távozót.
Szeretetben, jó hangulatban és tisztességgel
végezzük munkánkat. Gondozottjaink szeretnek
a klubba járni, második családjuknak tekintenek bennünket. Ezzel a kis ízelítővel szeretnénk
kedvet csinálni az Albertirsán és környékén élő
időseknek magányuk feloldásához. Szeretettel
várunk mindenkit!
Elérhetőségünk: Albertirsa, Pesti út 103. telefonszám: 06-53-370-361;
Klubvezető:
Koska Mihályné

■■ ATLÉTIKA

Ugróink sikerei az országos bajnokságon…
Az országos serdülő és egyéni csoportbajnokságon ugróink nagyon sikeresen szerepeltek.
Tatabányán egyéni magasugrásban Szabó Zita
második, Kovács Ferenc távolugrásban harmadik, magasugrásban pedig a negyedik helyezést
érte el. Budapesten, a csapatbajnokságon két
magasugró csapatunk indult, az „A-csapat” harmadik, míg a „B-csapat” a kilencedik lett, a távolugró csapatunk a Hatodik helyen végzett. A
csapatok tagjai: Kovács Ferenc, Csányi Richárd,
Tóth Bence, Nagy Ádám, Bartos János, Csikós
Károly, Gér Tamás és Monoki Tibor.

Gyermek korosztályos versenyzőink az egyéni
országos bajnokságon szerepeltek, a 60 méteres síkfutásban Bágyi Erika harmadik, Szelei Viktor negyedik helyezése igen kiváló. Évjáratukat tekintve Láng
Gergő, Farkas Ádám és Bágyi Gábor az első, Ádám
Dorka negyedik, Láng Gabriella ötödik és Legéndi
Bendegúz hatodik helyezése figyelemre méltó. Lakatos Boglárka újra győzött egy utcai futóversenyen.
Másodszor rendezhettük meg az Albertirsai
Sportcentrumban a Magyar Diáksport Szövetség III. – IV. korcsoportos országos csapatbajnokságát. A nagyszerű időben és kiváló ren-

dezésben lezajlott versenyen Nagy Lászlóné
szakosztályvezetőnk monori magas és távolugrói kiváló szereplésükkel megnyerték a legjobb
Pest megyei iskolának felajánlott serleget.
Október közepétől edzésszünet van az atlétáknál. A téli alapozó munkát november 7-én
hétfőn kezdjük a Tessedik Sámuel Általános Iskola tornatermében.
Lapzártakor érkezett a hír: „Szabó Zita meghívást kapott, a tatai edzőtáborba, a serdülő válogatott illetve a „Herakles Program” előkészítő
foglalkozásaira!”
Ecsedi László edző
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JUDO
Keliger Bernadett a legjobb 16 között
végzett a Junior Világbajnokságon…
Először is szeretnénk köszönetet mondani szponzorainknak, akik támogatták
Judo Szakosztályunkat, és lehetővé tették,
hogy Bernadett kijuthasson Marokkóba, a
Junior Judo Világbajnokságra, Agadírba.
Már az új szabályok ismeretében tudtuk,
hogy nagyon nehéz versenynek nézünk
elébe, hiszen minden országból 2 versenyző indulhatott a VB-n, és a 8 közé kellett
ahhoz jutni, hogy ha valaki kikap, akkor
még visszamérkőzhessen. Éppen ezért nagyon komoly munka folyt az edzéseken,
mind itthon, mind a válogatottnál. A VBre felkészítő edzőtáborban tovább készültek Berniék, majd itthon a súly beállítása
volt a fő feladat, ami sikerült is.

Egy viszontagságos út után, csütörtökön már tatamira is lépett. Az első
mérkőzését ragyogóan oldotta meg egy
német versenyzővel szemben, és máris a
16 legjobb közé került. Ekkor következett
egy japán lány, aki súlycsoportjának legjobbjaként, később meg is nyerte a VB-t.
A küzdelemben sajnos a japán versenyző
kerekedett felül, és megakadályozta, hogy
a hőn áhított 8 közé kerülhessen Berni.
Így is szép teljesítmény volt, hogy a sok
kvalifikációs versenyen első éves juniorként kiharcolta a kijutás jogát 2 világversenyre. Jelenleg készülünk a felnőtt OBra és csapatbajnokságra.
Szponzoraink: Faulhaber Motors Hungaria Kft., Damisol Kft., Irmák Pharma
Gyógyszertár, Gazdabolt, Albertrisai Ön-

kormányzat, ASE, Piactéri hentesbolt és
városunk polgárai.
2010. október 30-án a budapesti Körcsarnokban került megrendezésre a
felnőtt 1. osztályú magyar bajnokság
számunkra igen szép eredményekkel.
Keliger Bernadett 52 kg-ban az 1. helyen
végzett, megszerezve ezzel élete első felnőtt magyar bajnoki érmét. Nagy Ádám
73 kg-ban 5. lett.
Nagy László edző

KERESZTREJTVÉNY
Vízszintes: 1. Geoffrey Chaucer angol
költő gondolatának eleje. 13. Megvesztegethető. 14. A mesékben palackból szabadul ki. 15. Nagy hangon éneklő. 17.
Savmaradék! 18. Bűn betűi. 19. TOZS.
20. Épület szintje. 23. Spanyol és vatikáni autójelzések. 24. Részben alkalmi!
25. Visszafelé átfut! 26. Nőstény sertés.
28. Gépkocsival közlekedik. 30. Berkélium, oxigén és technécium vegyjelei. 31.
Súlyarány. 33. Babfőzelék. 35. Egység szakasza! 36. Zavartan lök! 38. Dante végső
nyughelye. 41. YÉO. 42. Gyalogos katona.
44. Fekvőhelyet. 46. Üres nád! 47. Betétdíj egyneműi. 48. Vérszerződés helyszíne.
50. Makrancos hölgy. 51. Tisztesség, illendőség. 52. Az egyik bolygó. 54. Részben
pöfög! 55. Közvéleményt kutató cég. 57.
Fegyverrel tüzelé! 58. Nem lát. 60. Kettőzve: dunántúli város. 61. Küzdősport.
63. Nyomdai alkalmazott elírja. 66. Zárt
tér a falban.
Függőleges: 1. Főütőér. 2. Zenében két
időegység alatt megszólaló három időtartamú hang. 3. Németalföldi író, humanista. 4. Női ajkak szépítőszere. 5. Kompót
tartalmazza! 6. Lap is, csokoládé is van
ilyen. 7. Kettő betű. 8. A közelebbinél
lejjeb (két szóval!). 9. A sivatag hajója. 10.
Tova. 11. Ellen egyneműi. 12. Tinódi Lantos … 13. Kiejtett betű. 16. Ókori színház. 20. Európai vulkán fordítva (v = e!).
21. Letkéshez tartozik! 22. Kugli. 24. A
gondolat befejezése. 25. Hátrafelé megy.
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27. Somogyban tartózkodik! 29. Lakoma.
32. „A” ravatal. 34. Elnyelés egyneműi.
37. Páratlan lakatot! 39. Kevert penge!
40. Páratlan Aranka! 43. Porció. 45. Sűrűsödik. 48. Szélhárfa. 49. Kergeté. 51. …
Boleslav a Skoda-gyártás fellegvára. 53.
Finom sütemény. 56. ATEE. 57. Francia
zeneszerző. 59. Kálium és szelén vegyjelei. 61. Hegy a Bakonyban. 62. Eger eleje!

62

66

O
64. Azonos betűk. 65. Jegyez. 66. Ultrarövid hulllámsáv.
A múlt havi rejtvény helyes megfejtése:
„A nagy tűzvész kis szikrákból támad.”
Gratulálunk a nyerteseknek: Czibula
István, Köztársaság u. 65. Galló Mihályné, Pesti út 142/1. Kőházy Györgyné,
Sallai u. 11/b. Pjeczka Tibor, Dánosi út
69. Tatár Miklósné, Széchenyi út 13.
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

A Művelődési Ház
2010. novemberi programjai

2. 800-1500 Termékbemutató
1500 Akrobatikus rock
1800 Kung-Fu
1800 Színjátszó csoport
3. 900-1200 Vásár
4. 1000 Baba-mama klub
	1700 Nemzeti gyásznap –
Megemlékezés a Kopjafánál
1700 HIP-HOP tánc
1700 Főzőkör
5. 900-1400 Vásár
900-1400 Termékbemutató
1500 Akrobatikus rock
1900 POLKA
6.	1600 Biztonsági őr képzésre
beiratkozás
1700 KUNG-FU
8. 900-1300 Termékbemutató
1300 Nyugdíjas klub
tanfolyam
	1700 Társastánc
beiratkozás
1800 Jóga
9. 900-1100 Vásár
1500 Akrobatikus rock
1700 MSZP gyűlés
1800 Kung-Fu
1800 Színjátszó csoport
10. 1700 GNLD bemutató
11 1000 Baba-mama klub
1700 HIP-HOP tánc
1730 Főzőkör
12. 800-1300 Vásár
1500 Akrobatikus rock
	1700 Képzőművészeti kiállítás

13.
14.
15.
16.
18.
19.
20.
22.
23.
25.

26.
27.
29.
30.

megnyitó Farkasel László fes
tőművész munkáiból
1800 Kung-Fu
1400 Vasutas Nyugdíjas klub
1300 Nyugdíjas klub
1800 Jóga
1800 Kung-Fu
1500 Akrobatikus rock
1800 Színjátszó csoport
1000 Baba-mama klub
1700 HIP-HOP tánc
1730 Főzőkör
900-1100 Vásár
1500 Akrobatikus rock
1800 Kung-Fu
1300 Nyugdíjas klub
1800 Jóga
1800 Kung-Fu
1500 Akrobatikus rock
1800 Színjátszó csoport
1000 Baba-mama klub
1500 Akrobatikus rock
1700 HIP-HOP tánc
1730 Főzőkör
900-1200 Vásár
1800 Kung-Fu
1900	Katalin bál a POLKA szer
vezésében
1300 Nyugdíjas klub
1800 Jóga
1800 Polgárőrgyűlés
1500 Akrobatikus rock
1700 KUNG-FU
1800 Színjátszó csoport

Tisztelt Lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy háziorvosaink rendelési idejéről, a szabadságolásról, illetve a helyettesítési rendről az 53/370-552-es telefonszá
mon 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
NOVEMBER

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

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

Dr. Zolnyan Erzsébet
Dr. Makkos Gyula
Dr. Fógel Kristóf
Dr. Oszvald Gyula
Dr. Tajti Géza
Dr. Zolnyan Erzsébet
Dr. Fógel Kristóf
Dr. Kis Ferenc
Dr. Hajdúhegyi Ágnes
Dr. Fógel Kristóf
Dr. Babinszky Eleonóra
Dr. Varga Krisztina
Dr. Varga Krisztina
Dr. Fógel Kristóf
Dr. Zolnyan Erzsébet

OKTÓBER HÓNAPBAN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Csányi Péter és Zsér Zsanett

2010. OKTÓBER HÓNAPBAN SZÜLETETT
Virág István és Kerekes Kinga
Tokai Károly és Csubra Gabriella
Pink Levente és Kele Beáta		
Petró Gergely és Máthé Nikoletta
Csábri-Nagy László és Nagy Enikő
Sipos Norbert és Fekete Tünde
Rácz József és Sörös Linda		
Stefkovics Gábor és Brabander Adrienn

Lili
Levente
Alexandra
Zsófi
Ábel
Csenge
Edvárd Dominik
Dóra nevű gyermeke.

2010. OKTÓBER HÓNAPBAN ELHALÁLOZTAK
Baumann Tamásné
Erdélyi István
Fenyvesi Károlyné
Gyurcsányi József
Kemenár Pál
Knapik Jenőné
Kostyalik Károlyné
Marosvölgyi Mihályné
Rimóczi László Péterné
Stadler Ibolya
Tari Jánosné
Zsell Miklósné

57 éves
66 éves
79 éves
70 éves
59 éves
79 éves
90 éves
84 éves
58 éves
54 éves
86 éves
71 éves

Thököly u. 35.
Homokrész II. 4272.
Árpád u. 41.
Bercsényi u. 10.
Hunyadi u. 84.
Dózsa Gy. út 7.
Hősök útja 32.
Szövetség u. 6.
Pesti út 160.
Homokrész I. 38/3.
Szondy u. 19.
József A. u. 61. sz. alatti lakos.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak!

Az Albertirsán működő gyógyszertárak ügyeleti nyitva tartása

2010. NOVEMBER hónapban
A hétvégi ügyeletet az alábbi gyógyszertárak végzik:
November 1.		 IRSA Gyógyszertár
November 6-7.		 IRSA Gyógyszertár
November 13-14.		 IRMÁK Gyógyszertár
November 20-21.		 CENTRUM Gyógyszertár
November 27-28.		 IRSA 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

Albertirsai
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Albertirsa Város Önkormányzata
Képviselő-testületének kiadványa
Felelős kiadó:
Albertirsa Város Önkormányzata
Szerkeszti a szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő: Solymosi László
Szerkesztőség:
Albertirsa, Pesti út 85. Tel.: 370-713
Okiratszám: III/PHF/181/Pe/1988.
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