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Közéleti és tájékoztató lap

Megjelenik minden hónap első hetében
Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

100 Ft

Tavaszi ünnepek forgatagát éljük –
Húsvét, Költészet napja, Föld napja
Magyarországon
1964. óta, József Attila
születésnapja
(1905. április 11.),
egyben a költészet
ünnepe, a költészet
napja. Ő talán az
egyik legellentmondásosabb személyisége – Ady mellett –
költészetünknek. Ezen a napon országszerte rendezvényekkel emlékeznek
Jószef Attilára és a költészetre. Mint
minden embernek, nekem is létezik
kedvenc költőm, de mindenkit megelőz az 1767-ben született Szentjóbi
Szabó László, drámaíró, fordító, tanító
és tanár, jogász ősöm. Jelen megemlékezést László Zoltántól (1977-ben
született magyar újságíró, sci-fi szerző)
vett idézettel indítom: „Minden, ami
költészetünkben addig volt, beleolvadt
József Attilába; minden, ami azóta van,
vele kezdődik.” József Attila kibontakozó világában még nem sejthette, hogy
egykor a születésnapján, a költészet
napját ünnepelhetjük. Zsenialitására
jellemzően mégis versben rögzítette a

születésének emlékét Április 11 című költeményében:
„Reménységnek és tulipánnak
kicsikis deszka-alkotmányba
1905-ben ígyen
iktattak be az alkotmányba.

„Ne feledjük, hogy a költészet több
mint egyszerű rímbe szedett verssorok
összessége. A költészet maga az élet,
olvassuk, szeressük az év minden egyes
napján, mert az alatt, míg verset olvasunk, egy pillanatra minden más megáll […]”
Szentjóby Szabó Andor

A kártyás munkásnak fiúként,
s a szép, ifjú mosóasszonynak,
ligetnek, sárnak, vágynak, célnak,
fejkendőbe öltözött gondnak.”

Új helyre költözött a
Fabatka Gyermekház

Tény, hogy mint oly sok más zseninek,
neki is meg kellett halnia ahhoz, hogy az
irodalomtörténet és az olvasók, megfelelő
helyen kezeljék költészetét. Miért kellett
meghalnia? Verseit ismerve nagyon sok
csalódás érte. Egy utolsó nagy és reménytelen szerelem után depresszióba esett.
Egyik este József Attila sétára indult,
ahonnan már nem tért haza. 1964. óta,
minden év április 11-én megtartják a magyar Költészet napját. Megjegyzem, hogy
Márai Sándor is ezen a napon született.
Emlékezésemet József Attila szavaival zárom:

Je le s n a p o k á p r i lis ba n
Április 7.
Április 11.
Április 13.
Április 18.
Április 22.
Április 24-25.
Április 29.

– Az egészség világnapja
– A Költészet napja
– Rákellenes nap Magyarországon
– Műemlékvédelmi világnap
– A Föld napja
– Húsvét
– A tánc világnapja

Ha nem, vagy nehezen tudjuk megoldani gyermekünk napközbeni felügyeletét, vagy csupán változatos és
tartalmas programokat szeretnénk biztosítani számára, március 2-től a Köztársaság utca 16. szám alatt, a korábbihoz képest jóval tágasabb helyen és
többféle szórakozási lehetőséget kínál a
kisgyermekes szülők számára a Fabatka
Gyermekház. A nyitás napján tett látogatásunk alkalmával éppen szabadfoglalkozás zajlott, így Balázs Henrietta,
a Gyermekház vezetője késséggel állt a
rendelkezésünkre.
(folytatás a 13. oldalon)
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tettesek az udvarokon található melléképületekből tulajdonítottak el vasat, színesfémet, kisebb tárgyakat, kerékpárokat,
illetve egyéb háztartási dolgokat. Sokszor
bizonyára neheztelnek a gépjárművezetők, amikor nem állnak meg szabályosan
gépkocsijukkal az „Állj, elsőbbségadás
kötelező!” jelzőtáblánál, azaz a „STOP”
táblánál, s az intézkedő rendőrök megbírságolják őket. A napokban történt itt egy
közlekedési baleset, melynek során egy
gépjármű nem adta meg az elsőbbséget
a Budapest felől védett úton érkező szabályosan közlekedő gépkocsinak. A baleset során szerencsére csak könnyebben
sérültek meg, de az összetört gépkocsik
keresztben álltak az úton, a szétszóródott
alkatrészek az egész úttestet beborították, valamint olaj és benzin folyt ki az
útra. Az említett útszakaszt két órára le
kellett zárni a helyszíni szemle idejére, s
a forgalmat a 4-es számú főútra kellett terelni. A helyszínről a mentők egy sérültet

Elfogta egy szolgálaton
kívüli albertirsai rendőr azt a férfit, aki egy nőt
akart kirabolni Albertirsa egyik külső
részén. A rendőr, sötétedést követően éppen bevásárolni ment, amikor az úttest
mellett egy elhagyott kerékpárra lett figyelmes. Amikor kiszállt a gépkocsijából,
hogy megnézze a kerékpárt, segélykiáltást
hallott, majd azt látta, hogy kissé távolabb
egy férfi térdel egy földön fekvő személyen
és azt fojtogatja. Ezt követően a rendőr
szolgálatba helyezte magát, majd miután
megszakította a cselekményt, az említett
férfit a helyszínen visszatartotta, akit az
érkező rendőrjárőr előállított az Albertirsai Rendőrőrsre. A továbbiakban megállapítást nyert, hogy az észlelt férfi egy
nőt akart kirabolni, ezt akadályozta meg
az éppen boltba tartó rendőr a hölgy nagy
szerencséjére. A bűncselekmény elkövetőjét őrizetbe vették. Elfogták a rendőrök
azt az ittas férfit, aki egy lezárt kerékpárt
tulajdonított el Albertirsa egyik üzletének
udvaráról. Mivel a férfi a rendőri intézkedésnek nem tett eleget, ezért meg kellett
bilincselni, ezt követően további intézkedés végett előállították a rendőrőrsre. A
sértett kerékpárja is megkerült. A lopás
elkövetőjének társaságában előzőleg tartózkodó másik ittas személyt, a Pesti úton
az egyik árokban találták meg a rendőrök,

akit szintén előállítottak a rendőrőrsre.
Autós üldözést követően fogtak el az M5
autópálya rendőrei trükkös tolvajokat
Albertirsa belterületén. A gyanúsított
személyek gépkocsival menekültek, míg
végül a Dánosi úton sikerült a bűncselekmény elkövetőit feltartóztatni. Önként
jelentkezett az Albertirsai Rendőrőrsön
az a hölgy, aki előzőleg Cegléd belterületén gépkocsival elütött egy kerékpárost.
Az ügyben eljárás van folyamatban. Több
külterületi, vagy peremkerületi ingatlanba törtek be, vagy tulajdonítottak el
onnan vasanyagot, illetőleg egyéb dolgokat. A bűncselekményekkel kapcsolatban
nyomozás van folyamatban. Ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, ha gyanús
személyekre figyelnek fel, haladéktalanul
értesítsék a rendőrjárőrt, amellyel bűncselekmények elkövetése előzhető meg.
Lehetőleg figyeljék meg a személyeket,
milyen gépjárművel vannak, merre haladnak, s jegyezzék fel a rendszámot.
Több alkalommal előfordul, hogy csak
napok múlva, adatgyűjtés során derült ki,
hogy látták az állampolgárok az idegen
személyeket, de nem tettek bejelentést, s
később több bűncselekmény is történt a
környéken, amely talán megelőzhető lett
volna, ha időben értesítik a rendőröket.
Albertirsa belterületén is előfordultak
kisebb lopások, melyek során ismeretlen

Fotó: Lengyel Balázs

RENDŐRSÉGI HÍREK

szállítottak a ceglédi kórházba. Ugyanott,
a helyszínelés idején még egy baleset történt, melynek során egy veszélyes anyagot szállító tehergépkocsi oldalának ment
neki egy személygépkocsi. Az utat a későbbiekben a ceglédi tűzoltók tisztították
meg az olajtól, a forgalom csak a sötétedést követően tudott megindulni.
Kérjük, 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.
Ha bármilyen bűncselekmény elkövetésével kapcsolatos érdemleges információval
rendelkeznek, akkor keressék az Albertirsai Rendőrőrsön Osgyáni László r. ftzls.
urat hivatali munkaidőben. Halaszthatatlan, vagy azonnali intézkedést igénylő
esetben pedig az albertirsai rendőrjárőrt
bármilyen formában.
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ELSŐ KÉZBŐL
Helyzet a fürdő körül
Mind többen kérdezik aggódva, vajon
kinyit-e idén az albertirsai fürdő.
Rövid válaszom annyi erre a felvetésre,
hogy képviselő-társaimmal együtt mindent megteszünk az üzemeltetés időben
történő megkezdése érdekében. Műszaki,
technikai vagy közvetlen anyagi akadályai
nincsenek a zavartalan idénykezdetnek.
Annak megvalósulása azonban lapzártakor még kérdéses.
Az ok egyszerű, a mára kialakult helyzet viszont meglehetősen bonyolult.
A lényeg a következőképpen összegezhető.
2010. elején pályázati eljárás keretében
meghirdettük a fürdő üzemeltetését. Ennek a lépésünknek az volt az oka, hogy az
addigi működtetővel korábban megkötött szerződésünk lejárt. Pályázatunkra
három vállalkozó jelentkezett. Közülük
az összességében legkedvezőbb ajánlatot
adóval (egy környékbeli céggel) kötöttünk
szerződést – két szezonra, tehát 2010-re
és 2011-re. A győztes ajánlatot elsősorban
két dolog tette kedvezővé: a beígért jelentős fejlesztés, és a tisztességes összegben
megajánlott éves bérleti díj.
A 2010. március elején aláírt üzemeltetési szerződés alapján az új működtető
gyorsan munkához látott, s időben és jó
minőségben elvégzett minden, a biztonságos megnyitáshoz szükséges feladatot.
Kevéssel az üzemkezdet után jelezte,
hogy ennek során, megítélése szerint jó
néhány olyan munkát is végre kellett hajtania, amely szerinte meghaladta a működtető felelősségi körét.
Többszöri egyeztetést követően, első
ízben július hónapban tárgyalt a képviselő-testület ezen igények sorsáról. Akkor
eseti bizottságot hoztunk létre, amely véleményezte a működtető plusz igényeit.
Javaslatuk alapján, augusztusban a működtető listájának néhány tételét elfogadtuk, a többségét azonban nem tartottuk
indokoltnak, mivel álláspontunk szerint
azok elvégzése egyértelműen az ő feladata
volt. Az általa javasolt megoldás technikáját pedig végképp nem méltányolhattuk.
Ennek az lett volna a lényege, hogy a működtető csupán a bérleti díj azon (szerinte
minimális) hányadát fizeti ki az önkor-

mányzatnak, amely fennmarad azt követően, hogy a szerinte pluszként elvégzett
munka értékét levontuk. Ilyen bérleti díj
beszámításos eljárást azonban hazánkban
önkormányzatok nem alkalmazhatnak
jogszerűen.
A működtető a júliusi testületi határozatunknak a tartalmi részét sem fogadta
el: ragaszkodott az általa átadott lista valamennyi elemének beszámításához.
Ismételt egyeztetések után, december
kilencedikén a képviselő-testület újra napirendjére tűzte a témát. Ekkor, a júliusban már áttekintett lista elemei közül egy
újabbnak az elfogadásáról döntöttünk.
Ezek után mintegy 1.510 ezer forint,
valamint az esetleges egyezség módja
maradt vitatott. A működtető ugyanis
még mindig nem vette tudomásul, hogy
közvetlen beszámításra önkormányzatunknak nincs lehetősége. Mi csak azt
követően tudunk bármiféle kompenzációs összeget visszafizetni, amikor magát a
bérleti díjat megkaptuk.
Az idő múlása miatt a december kilencedikei határozatunk arról is rendelkezett, hogy amennyiben a működtető (néhány napon belül) nem utalja át a bérleti
díj összegét, felmondjuk az üzemeltetési
szerződést.
Az utalás nem történt meg, viszont a
működtető bírósághoz fordult, kérve (a
számára emiatt kiküldött) felmondó levelünk érvénytelenségének megállapítását.
Ezt követően mi (az önkormányzati)
is bírósági keresettel éltünk, az elmaradt
bérleti díj kifizetésére kötelezésért.
Időközben azonban már február végét írtuk, vagyis vészesen közeledett a
szezonkezdet. Emiatt (valamint mert
a bírósági ügyek általában hosszúak és
sokba kerülnek) újabb egyeztetést kezdeményeztem a működtetővel – most már
ügyvédek társaságában. E megbeszélés
nyomán képviselő-testületünk március
tizennyolcadikán rendkívüli ülést tartott
a témában, s arra meghívta a működtetőt
is. Az ülés zárt volt, tekintettel arra, hogy
az ügyben két bírósági eljárás is zajlik.
Sajnos a működtető vezetője ezen az
ülésen alig valamit volt hajlandó engedni
korábbi álláspontjából. Amennyiben azt
elfogadtuk volna, az ÁFA összegek levonása után megközelítőleg ingyenessé alakul

a tavalyi működtetés. Márpedig az ilyen
típusú vagyongazdálkodás az államháztartási törvénybe csakúgy beleütközik,
mint saját vagyonrendeletünkbe. Továbbá nem tekinthetünk el attól a ténytől
sem, hogy partnerünk tavaly pályázaton
nyerte el a működtetési jogot. Mégpedig
olyan pályázaton, amelyen másik két cég
is indult. Ezek után az eredeti feltételeken
csak szigorú korlátok betartásával, alapos
indokok esetén változtathatunk.
Lapzártakor itt tartunk. Álláspontom
szerint a fürdő üzemeltetése alapvető
érdekünk. Ugyanakkor szerződéseink és
a jogszabályok betartása, egyben betartatása – kötelességünk. E két szempont
együttes érvényesítése ebben az esetben
sajnos óriási nehézségekbe ütközik.

Hulladékügyi aktualitások
A Híradó előző két számában jó néhány
fontos információt közöltem a hulladékgazdálkodás területén beköszöntő változásokról. Azt megelőzően pedig hónapról hónapra olvashatták az ÖKOVÍZ Kft.
tájékoztató írásait. Aki el tudott jönni a
március 21-i Városfórumra, szintén sok
új ismeretre tehetett szert a téma kapcsán. A fórumról Szerkesztő Asszony által
megjelentett beszámoló is segít a tájékozódásban. Mivel azonban a változások
valóságos és bonyolult rendszerré állnak
össze, fontosnak tartom, hogy a legaktuálisabb néhány információt itt is megos�szam Önökkel. Nézzük hát ezeket!
1. Az ÖKOVÍZ Kft. (amely az ún. kommunális, tehát „kukás” gyűjtést végzi) az
elmúlt hetekben két, a HÍRÖS Kft. (amely
a szelektív gyűjtésért felel) pedig egy ismertető szórólapot juttatott el Albertirsa
háztartásaiba.
Sokan jelezték, hogy Ők nem kaptak
egyik vagy másik ilyen lapból. Nos, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati pultjánál délelőttönként továbbra is átvehetők a
szórólapok. Továbbá városunk honlapján
(www.albertirsa.hu) is olvashatók.
2. A hulladékgazdálkodás során használatos, különböző színű és funkciójú
műanyag zsákokról a következőket kell
feltétlenül tudni:
– sárga és zöld színű zsákokat a szelektív gyűjtést végző HÍRÖS Kft. juttat el
Folytatás a következő oldalon >>
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Folytatás az előző oldalról
rendszeresen és ingyenesen valamennyi
háztartásba. A sárgában a műanyag (ún.
PET) palackokat és a tejfölös flakonokat
lehet elhelyezni. A zöldekbe a komposztálható szerves hulladék kerül. Ezek elszállításáról a HÍRÖS Kft. a szórólapján
feltüntetett napokon gondoskodik.
Amennyiben valaki nem kap az említett
zsákokból, azokat hétköznap délelőttönként beszerezheti a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálati pultjánál,
– a fehér színű zsákokba azok a személyek helyezhetnek ki kommunális hulladékot, akiknek alkalmanként ez a hulladéktípus nem fér bele a kukájukba. Ezek a
zsákok csak a gyűjtőedény (kuka) mellett,
kiegészítőként használhatók.
A következő helyen lehet őket megvásárolni: Hámán K. u. 37. sz. alatti élelmiszer- és vegyi áru bolt.
Beszerzési áruk: 588 Ft/db.
3. A Városfórumon felvetett, s ott nem
megválaszolt kérdésre elmondom, hogy
40 literes kukára sajnos nem köt szerződést az ÖKOVÍZ Kft. Az elfogadható űrméretek továbbra is a következők: 60, 80,
110, 120, 240 és 1100 liter.
4. Áprilistól a szabvány méretű gyűjtőedényben elhelyezett kommunális hulladékot a Pesti úton mindkét oldalról elszállítja az ÖKOVÍZ Kft.

5. Időskorú lakótársaink közül háztartásonként 60 l/ürítési gyakoriság mértékéig Önkormányzatunk a jövőben is átvállalja a díjfizetést. A 60 literesnél nagyobb
edények esetén a méretkülönbségre eső
díjrészt azonban mindenkinek állnia kell.
Erre a kedvezményre az a személy jogosult, aki:
- a 70. életévét betöltötte, és
- egyedül vagy öregségi nyugdíjkorhatárt (62. életév) betöltött házastársá-

val, élettársával él együtt,
-
érvényes szolgáltatási szerződéssel
rendelkezik,
- a kedvezményre jogosultság időpontjában hulladékkezelési díjtartozása
nincs.
A kedvezmény megállapítását az erre
a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet igényelni, amit a Polgármesteri Hivatalhoz (2730 Albertirsa, Irsay K. u.
2.) kell benyújtani.

Kedves Lakótársaim!
Az új hulladékgazdálkodási rendszer sajnos drágulással jár. Aki azonban az általa
„megtermelt” hulladék összmennyiségén belül jelentősen képes növelni a szelektív gyűjtés arányát, lényeges mértékben csökkentheti a reá háruló szolgáltatási
díjat.
A szelektív gyűjtés feltételei az ún. házhoz menő, valamint a Dánosi úti hulladékudvarban megvalósuló gyűjtéssel nagymértékben javulnak.
A szelektív gyűjtési módot természetesen nem csupán anyagi, hanem környezetvédelmi megfontolásból is ajánlatos előtérbe helyeznünk. Mindannyiunk érdeke
ez.
Ugyanakkor, az ÖKOVÍZ Kft. gyakorlati (más településeken szerzett) tapasztalatai szerint, három-négyfős, vagy annál nagyobb létszámú családnál aligha fér
bele a kommunális hulladék a 60 literes kukába. Ez sajnos a legprecízebb szelektív
gyűjtés esetén is igaz. Tehát nagy létszámú háztartásnak a 80, 110 vagy 120 literes
edény használata ajánlott.
Ezzel a problémával hozható összefüggésbe az a gond, hogy a szerződéskötésre szánt hét közepén sajnos elfogytak az ÖKOVÍZ Kft. által beszerzett 60 literes
kukák. Nagy számban vásároltak ilyen edényeket olyanok is, akik jelentős létszámú családban élnek. Erre az ÖKOVÍZ sem számított. A 60 literes kukára „minden
áron” történt átállás viszont majd a mindennapokban okoz problémát.
Fazekas László

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MÁRCIUSI ÜLÉSÉRŐL
A hónap utolsó napján, március 31-én
tartotta rendes ülését városunk képviselő-testülete. Fazekas László polgármester
bevezetőjében a közelmúltban elhunyt
Rónai-Pjéczka Mátyásné szül.: Vrabecz
Irén, Tenkely Béláné szül.: Bíró Gyöngyi, valamint Sziklai Mária példamutató életútjáról és szakmai pályafutásáról
emlékezett meg. A néhány másodperces
néma tiszteletadást követően a város első
embere, a két ülés között eltelt időszak
eseményeiről számolt be. Kaáriné Kabay
Lilla a hulladékgyűjtő edényzetekre került matricák érvényességi idejének lejáratával kapcsolatos lakossági teendők
felől érdeklődött. Jegyző asszony válaszában jelezte, hogy az augusztus 31-i határidővel a szolgáltató a fizetési rendszeres-

séget kívánja ellenőrizni. Így a következő
matricát, csak a számlát rendszeresen
kiegyenlítő lakók kapják meg, de új szerződést nem kell kötni. Egyúttal lehetőség
van már a 110 l-es gyűjtőedények kihelyezésére is.
A napirendi pontok ismertetése után
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) vitatták meg.
A módosítási javaslatokat Elter János ismertette. A szabályzatot a tagok egyhangúan elfogadták. Sürgősségi indítványként benyújtott határozatban a Tessedik
Sámuel Ált. Iskola létszámkeretét módosították, mellyel egyszeri hozzájárulás
igénylésére nyílik lehetőség.
A Dolina-völgy területét érintő környezet- és természetvédelmi stratégiát

Petró Péter az ABKTCS vezetője tárta a
testület elé. A koncepciót (első olvasatban) a testület megtárgyalta, melyhez
kapcsolódóan Kaáriné Kabay Lilla szakhatósági véleményt és szerződéskötési
tervezet elkészítését javasolta. Ezt követően meghatározták az Önkormányzat
tulajdonában lévő, értékesítésre kijelölt
ingatlanok listáját. A város 2011-2014.
közötti időszak ciklusprogramját 9 igen
és 2 nem szavazat mellett szintén elfogadták, melyet a februári ülésen már
megvitattak, de szavazásra akkor, értelemszerűen nem került sor. Major Judit
alpolgármester a csapadékvíz-elvezetésének, Elter János pedig a vasúti alulFolytatás a következő oldalon >>
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Folytatás az előző oldalról
járó kialakításának tervét emelte ki. A
következő pontban Albertirsa Középtávú
(2011-2015.) Sportfejlesztési Koncepcióját, valamint a települési sportról szóló
rendeletét fogadták el. A sportolási feltételek változása, az egészséges életmódra
való nevelés fontossága miatt, Fazekas
László és Elter János szerint is mindez
indokolttá vált.
A szünetben a júliustól nyugállományba vonuló Véber Istvánnénak kiemelkedő
szakmai munkásságáért ajándékkal és egy
hatalmas virágcsokorral kedveskedtek a
képviselő-testület tagjai.
A Móra Ferenc Művelődési Ház 20092010. évi tevékenységére vonatkozó szakmai beszámolóját Szilágyiné Papp Tünde
ismertette. A hozzászólások között Major
Judit, Kovács Lászlóné, Fazekas László,
illetve Szőke Szabolcs is elismerően nyilatkozott az intézményben zajló magas
színvonalú tevékenységekről. Ezt követően a testület a Tessedik Sámuelt Ált.
Isk. tornatermének és a Szociális Segítőház Dózsa Gy. úti épületének felújítását
érintő pályázatok benyújtásáról határozott. Előbbire 16.905.600 Ft, utóbbira
6.432.732 Ft. lenne az elnyerhető támogatás összege.
Az idei év közbeszerzési tervét 10 igen
és 1 tartózkodással szintén elfogadták. A
következő napirendi pontban a Polgármesteri Hivatal és a Tessedik Sámuel Ált.
Isk. közötti „Együttműködési Megállapodást” 9 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett, ugyancsak jóváhagyták.
Ez alapján a pénzügyi gazdasági feladatokat a jövőben a Hivatal látja el, melynek
elvégzése Kovács Zoltánné dr. jegyző as�szony szerint költséghatékonyabb és szabályszerűbb lesz.
A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor felújítására és karbantartására az Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből 3.562.500
Ft-ot biztosít. Az összegből többek közt
fedezik a faházak belső festését, illetve
ágyneműket és konyhai eszközöket is
vásárolnak. Az üzemeltetési feladatokat
pedig 2011. szeptember 1-től a Ceglédi
Többcélú Kistérségi Társulás látja el.
Végezetül egyhangúan elfogadták
Dr. Kis Ferenc háziorvos megbízási szerződésére tett javaslatát, mely szerint havonta egy alkalommal köteles részt venni
az ügyeleti ellátásban.
Müller Mónika

■■ SAJTÓKÖZLEMÉNY 

2011. március 19.

Ne rendelkezzen személyi
jövedelemadójának 1 százalékával
parlagfű mentesítésre!
A 2011. évben benyújtott 1 százalékos
rendelkező nyilatkozatokban nem lehet a
parlagfű mentesítés feladatai költségvetési előirányzatot megjelölni.
Az összevont adóalap után személyi
jövedelemadót fizető magánszemélyek
minden évben rendelkezhetnek adójuk
1 + 1 százalékáról. Az egyik 1 százalékos
összeget vagy egyházak, vagy kiemelt
költségvetési előirányzatok számára lehet
felajánlani. A 2011-ben megjelölhető költségvetési előirányzat kizárólag a Nemzeti
Tehetség Program feladatai (technikai
szám: 1823).
A 1053 számú személyi jövedelemadó
bevallás nyomtatott kitöltési útmutatója
szerint az 1 százalékos összeget a parlagfű mentesítés feladatainak támogatására
is fel lehet ajánlani. Mivel a bevallások
nyomdai előállítása (a benyújtott törvénytervezet figyelembevételével) már
2010. december 20-án megkezdődött,
míg a 2011. évi kiemelt költségvetési előirányzatokat meghatározó jogszabályt, a
2011. évi költségvetésről szóló törvényt
csak 2010. december 30-án hirdették ki,
így azt az állami adóhatóság nem tudta a
nyomtatvány kidolgozásakor figyelembe
venni. A bevallás elektronikus úton elérhető kitöltési útmutatóját az állami adóhatóság időközben pontosította.

A személyi jövedelemadó 1 + 1 százalékáról elsősorban a bevallás, az egyszerűsített bevallás részét képező EGYSZA
megnevezésű
nyomtatványon
lehet
rendelkezni. Az adózóknak lehetősége
van arra is, hogy a bevallástól elválóan,
külön lezárt borítékban személyesen
vagy postán, illetve külön elektronikus
nyomtatványon juttassák el a rendelkező
nyilatkozatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Amennyiben valaki a bevallásában
– érvénytelenül – a parlagfű mentesítés
feladatai javára rendelkezett, megteheti,
hogy a törvényi határidőig (2011. május
20.) új, a bevallástól elváló rendelkező
nyilatkozatot nyújt be, melyben a Nemzeti Tehetség Program vagy valamely
egyházi kedvezményezett részére rendelkezhet. Ebben az esetben az állami adóhatóság a második, érvényes nyilatkozatot
teljesíteni fogja, feltéve, hogy a rendelkezés további törvényi feltételei teljesülnek.
Természetesen ez az új nyilatkozat nem
érinti a korábban, az adó másik 1 százalékára vonatkozó, valamely civil kedvezményezett javára tett érvényes nyilatkozatot.
Honyek Péter adószakmai szóvivő
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Sajtó- és Kommunikációs Főosztály
(+36-30/948-1719)

JÁRDAÉPÍTÉS
Albertirsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala az előző évek gyakorlatának megfelelően lakossági járdaépítési akciót szervez.
Az építéshez a Polgármesteri Hivatal biztosítja a cementmennyiséget. Az igénylők feladata a kivitelezés végrehajtása, melyhez a hivatal szakmai segítséget nyújt.
Kérjük az érdeklődőket, hogy járdaépítési igényeiket 2011. április 29-én 1200
óráig írásban adják le a Polgármesteri Hivatal 13. számú irodájába.
Az igénylésnek tartalmaznia kell a járdaépítés pontos helyét (utca, házszám), az
elkészítendő járda hosszát és szélességét.
A beérkezett igények kielégítéséről 2011. május 10-ig születik döntés, melyről az
igénylők 2011. május 16-ig írásos értesítést kapnak.
Az elbírálás során előnyt élveznek azok az igénylők, akik összefogva hosszabb,
egybefüggő járdaszakaszt kívánnak kiépíteni.
A járdák elkészítésének határideje 2011. szeptember 30. Bővebb felvilágosítás a
Polgármesteri Hivatal 13. számú irodájában, vagy telefonon, az 53/570-055-ös telefonszámon, Pozsonyi Istvántól kapható.
Polgármesteri Hivatal
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VÁROSFÓRUM
Március 21-én került sor városunk hagyományos tavaszi Városfórumára a helyi
Művelődési Ház nagytermében. Az aktuális várospolitikai helyzetértékelés mellett
kiemelten foglalkoztak a mostanában
nagy visszhangot keltő hulladékgazdálkodással, melynek kapcsán az eddigiekhez képest jóval többen jelentek meg a
lakosság részéről, akik rengeteg, még
tisztázatlan kérdést tettek fel. A település vezetői mellett meghívott vendégként
jelent meg az Ökovíz Kft. képviseletében
Györe Anett, illetve a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. részéről Rudics Ákos vezérigazgató, hogy válaszoljanak a felmerült kérdésekre. Az este Fazekas László
polgármester bevezetőjével indult, aki az
idei költségvetés főbb ismérveit tudatta a
lakossággal. Bár az elmúlt hat esztendő
legalacsonyabb induló főösszege áll 2011ben rendelkezésre, elegendő ahhoz, hogy
minden szolgáltatás megfelelően működjön és a tervezett fejlesztések is megvalósuljanak. Egy végátemelő megépítésével
idén megoldódik a szennyvízelvezetés
problémája, a Sportközpont területén
labdarugó-edzőpálya is létesül, a Vágóhíd
utca aszfaltozására, felszíni vízelvezetése,
valamint a Mikebudai úton a járdaépítés
is megvalósul a sorompótól a Galamb
utcáig. A külterületeken lévő földutak
rendbetételére 2 millió Ft áll rendelkezésre 2011-ben. A város első embere a
Fürdő jelenlegi helyzetére is utalt. Ha az
üzemeltető és az önkormányzat között
keletkezett anyagi vita a várakozásnak
megfelelően rövid időn belül megoldó-

dik, a szezonnyitás akadálytalanul zajlik
majd.
Ismeretes, hogy Albertirsán 2011. április 1-től a kommunális és szelektív
hulladékbegyűjtést és a számlázást az
Ökovíz Kft. végzi. A szemétszállítási díj
összege 4,1 Ft+ÁFA/liter. Fazekas László
elmondta, hogy a 70 év feletti lakosoknak, az Önkormányzat 60 l-ig tudja átvállalni a szállítási költségeket. Akiknél
ennél több hulladék keletkezik, úgy csak
a 60 l fölötti rész után kell majd fizetni.
A további részleteket Györe Anett ismertette. Március 28-tól április 2-ig minden
lakosnak az edényzetére kapott matricájával szerződést kellett kötnie a szolgáltatóval. Akik ezt elmulasztották, azoknak
is számlázzák a szemétszállítási díjat.
Lakossági kérdésekre válaszolva Györe
Anett kifejtette, hogy a hatályos rendeletek (2000. évi 43. tv. 20 §) alapján sem a
kéthetente történő szállításra, sem a tömeg alapú számlázásra nincs lehetőség.
A törvény szerint 60 l-es a legkisebb kihelyezhető szabványos edényzet, a számlázás pedig mindig havonta és utólag történik majd. Janik Zoltán többek közt az
Önkormányzat és az Ökovíz Kft. közötti
szerződés tartalmának megismerését
hiányolta. Ennek közzétételéről a város
honlapján 1-2 napon belül gondoskodnak
– jelezte válaszában Györe Anett és Fazekas László polgármester. Egyik felszólaló az edényzeten esetlegesen keletkezett
károk bejelentésének és orvoslásának
módja felől érdeklődött. Ezeket a hibákat a lakóknak minden esetben írásban

kell jelezni az Ökovíz Kft. felé – tudtuk
meg Györe Anettől. Rudics Ákos, a Hirös
Kft. vezetője a szelektív hulladékgyűjtés menetéről beszélt. A háztartásokhoz
eljuttatott újrahasznosítható (sárga) és
komposztálható (zöld) hulladékok gyűjtésére szolgáló zsákok szállítási napját a
jövőben igyekeznek mindig ugyanarra a
napra tenni. Április 1-jétől pedig a Dánosi úti sorompónál működik a lakosságnak fenntartott ún. Hulladékudvar, ahol
a veszélyes hulladékok leadására is van
lehetőség. A színes zsákokat ingyen lehet
beszerezni a Művelődési Házban, illetve
hamarosan a Polgármesteri Hivatalban
is – tette hozzá Fazekas László. Urbán
Ágnes felszólalása kapcsán Rudics Ákos
elmondta, amennyiben a zsákok nem
bírják ki a terhelést, erősebbre cserélik
őket, illetve az önállóan, a gyűjtőszigetre
történő szelektív hulladékok elvitele nem
mentesít a díjfizetés kötelezettsége alól.
A településrendezési ügyekkel kapcsolatban a Munkácsy utca járhatatlanságára
és a hiányos közvilágításra hívták fel a városvezetés figyelmét, s a lakosok petícióban kérték a hibák mielőbbi korrigálását.
Fazekas László konkrét ígéretet erre vonatkozóan nem tudott tenni, de felhívta
a figyelmet a járdaépítési akcióra, melyre
április 29-ig lehet pályázni. Koncsik József a B+R parkolóhoz közeli oszlop letaposására hívta fel a figyelmet. A polgármester úr válaszában jelezte, hogy ismeri
a problémát és újfent felhívja erre a MÁV
Zrt. illetékeseinek figyelmét.
Müller Mónika

Áprilisi akciók az
Állatorvosi Rendelőben!

■■ FELHÍVÁS

Egyszerre kedvező áron oltathatja és
egyedi megjelöléssel láttathatja el
kutyáját, macskáját. A chippel kön�nyebben megtalálhatók az elveszett
állatok.
• Veszettség oltás chip behelyezéssel,
• szájhigiénia vizsgálat, tanácsadással,
ajándék Pedigree falatokkal.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az önkormányzati adóhatóság 2011. évben adóellenőrzést végez a magánszemélyek kommunális adója adónemben. Ha Ön, mint
magánszemély a magánszemélyek kommunális adója alanya (ingatlan tulajdonos,
vagyoni értékű jog jogosultja vagy bérlő), a magánszemélyek kommunális adója
hatálya alá történő bejelentkezését, az adóellenőrzés megkezdéséig, mulasztási
bírság felszámítása nélkül megteheti.
Az adóellenőrzés megkezdése után, a magánszemélyek kommunális adója adókötelezettség elmulasztása miatt, mulasztási bírság kerül kiszabásra, valamint adóhiány esetén adóbírságot is kell fizetni, melynek mértéke az adóhiány 50%-a.
Kérjük, tegye meg a bejelentkezését az Albertirsa Város Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Irodájánál (Albertirsa, Irsay Károly u. 2. 8. szoba, tel: 06-53/570-054)! A
bevallási nyomtatvány letölthető www.albertirsa.hu honlapról.
Török Andrea, pénzügyi irodavezető

Albertirsa, Dánosi u. 7.
Tel.: 53/370-783
dr. Kormány Katalin
dr. Ádám Tamás

Tisztelt Lakosság!
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mint minden évben, idén is pályázható a 3 hetes franciaországi testvérvárosi nyelvgyakorlás, melyre várhatóan 2011. július végén, augusztus elején kerül sor.
A pályázatnak tartalmaznia kell: - bemutatkozás, - pályázati feltételek
meglétének indoklása, - a pályázat beadásának célja.
A pályázat elbírálása során a jelentkezők nyelvi szintfelmérő teszten veszek részt!
A pályázat feltételei: - 18. életév betöltése, - albertirsai lakhely, - középszintű francia nyelvtudás, - közéletben való részvétel (pl: francia vendégek rendszeres fogadása), - magas fokú önállóság és kommunikációs
készség, - a francia fél által felajánlott nyári munka és elszállásolási feltételek elfogadása.
A pályázat leadásának határideje: 2011. 04. 18.
Az eredményről a pályázókat levélben értesítjük.
Bővebb felvilágosítás, illetve a pályázat leadása:
Személyesen: Albertirsa Város Önkormányzata (Titkárság)
vagy Albertirsai Testvérvárosi Csoport
E-mail: albertirsa.twinning@gmail.com
Fax: 53/571124 Tel: 70/5355829

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Idén ismét pályázható az 1 hetes olaszországi testvérvárosi nyelvgyakorlás (1 fő), melyre várhatóan 2011. június végén, július elején kerül
sor.
A pályázatnak tartalmaznia kell: - bemutatkozás, - pályázati feltételek
meglétének indoklása, - a pályázat beadásának célja.
A pályázat elbírálása során a jelentkezők nyelvi szintfelmérő teszten veszek részt!
A pályázat feltételei: - 18. életév betöltése, - albertirsai lakhely, - középszintű olasz nyelvtudás, - közéletben való részvétel (pl: olasz vendégek
rendszeres fogadása), - magas fokú önállóság és kommunikációs készség.
A pályázat leadásának határideje: 2011. 04. 18.
Az eredményről a pályázókat levélben értesítjük.
Bővebb felvilágosítás, illetve a pályázat leadása:
Személyesen: Albertirsa Város Önkormányzata (Titkárság)
vagy Albertirsai Testvérvárosi Csoport
E-mail: albertirsa.twinning@gmail.com
Fax: 53/571124 Tel.: 70/5355829

Egy ifjú költő nyomában –
beszélgetés Keliger Dániellel
Akik rendszeresen olvassák az Albertirsai Híradót, azoknak
ismerősen csenghet Keliger Dániel neve. A mindössze 14 éves
fiú meglehetősen sűrű életet él; aktívan sportol, tanulmányi
versenyeken indul és már számos, igen figyelemre méltó vers,
novella született meg a tollából. A közelgő Költészet napja alkalmából nem is lehetne stílszerűbb téma, mint bemutatni a
köztünk élő ifjú poétát.
Keliger Dániel: Hozzávetőlegesen úgy egy évvel ezelőtt kezdtem el a szavakat papírra vetni, majd rímeket faragni a sorok
végére, amiből később megszületett az első művem, de meglátásom szerint meglehetősen kezdetlegesre sikeredett. A másodikat, a „Magányos farkast” pedig, ahogy az általában lenni
szokott, a szerelem ihlette. Az általam írt versek száma mára
a tizenötöt biztosan meghaladja, de pontos számot nem tudok
mondani erre vonatkozólag.
A témaválasztástól elkezdve, egészen a vers megírásáig,
hogyan zajlik le nálad ez a folyamat?
A legtöbb költeményem - témáját tekintve –, általában egyegy alkalomhoz kötődik. Ezért jellemző módón az alkalom szüli a verset, ugyanakkor az aktuális lelkiállapotom is befolyással
tud hatni a írásaimra. Kezdetben szimplán papírra vetem a gondolataimat, majd korrigálok, igazítok sorokon egészen addig,
míg elnyeri a végleges formáját.
Számos területen is jeleskedsz, hiszen judózol, legutóbb
egy kémiai versenyen is szép eredményt értél el, mellette pedig még versírással
is foglalkozol. Melyik
Keliger Dániel: Remény
áll hozzád a legközeNapfényként ébred a kikelet,
lebb?
rózsa illatú tavaszi szél.
Tovább bővíteném a
Zöldbe borít hát mezőt, s ligetet,
felsorolást, mert töbfelébred minden, újra él.
bek között jógázom,
tollaslabdázom is. Ha
Lázba borít már látom titeket,
boldog a sok kis fiú s lányka.
rangsorolnom kelleAmor
nyilai elérik a szíveket,
ne, úgy talán a reálújra
éget
a szerelem lángja.
tárgyak állnak hozzám a legközelebb, de
Ez az érzés tőlem idegen,
természetesen az iroirigylek minden boldog párt.
dalom is a kedvenceTavaszi lángjuk hagy engem hidegen,
bánt a sorsom, hogy ilyenre szánt.
im közé tartozik. Legutóbb egy novellaíró
Sötétség fátyla borult le odafent,
versenyre jelentkezfekete földű, puszta mező.
tem, ám rendhagyó
Tavaszi szellő immár hova lett?
módon nem mesével,
Helyette inkább záporeső.
hanem egy krimivel
készültem. További
Mégis éltet bennem a lélek,
melenget így hát már az eső.
terveim között szeÚjjászületek, újra élek,
repel egy hasonló tébennem él hát a titkos erő.
makörre épülő könyv
megírása is, amiben
Sötét felleg hát így szelel el,
szeretném a logikát a
kikötött álmunk hajója.
költészettel egybe veBoldogság, szerelem ami kell,
válik mind valóra.
gyíteni.
Müller Mónika
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Díjazták a meseírókat
Díjátadáson vehettek részt március 11-én azok a gyerekek,
akik saját ötletből írt történettel neveztek be a Márai Sándor
Városi Könyvtár meseíró versenyére. A 3-8. osztályos tanulók
14 történetet találtak ki, melyek között volt a népmesék világát
idéző és mai mese egyaránt. Mint a legtöbb mesében, a gyerekek írásaiban is felbukkantak varázserejű hősök, emellett fontos

Mark Logue,
Peter Conradi:

A király beszéde
Ízelítő a Márai Sándor könyvtár
újdonságaiból
Lionel Logue nem volt arisztokrata,
de még csak angolnak sem született.
Csupán egy ausztrál beszédtanár, akit
a „király megmentőjeként” ismernek
Angliában. Ő
az, akinek sikerült az ideges
és kissé szótlan yorki hercegből a britek
egyik legnagyszerűbb királyát faragnia.
Lionel Logue
és VI. György
rendkívüli kapcsolatát, eddig ismeretlen oldaláról mutatja be a Király beszéde című bestseller, melyet Logue
unokája, a nagyapja naplóbejegyzései
alapján vetett papírra. Colin Firth
főszereplésével készült nagyszabású
filmet az idei Oscar-gálán 4 díjjal is
jutalmazták, ahol alakításáért Firth
elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek
járó aranyszobrocskát.
M.M.

„Életre kelt” kerámiák
„Angyali
tisztaság,
harmónia, szeretet és
precíz, finom kivitelezés jellemzi a néhai
művésznő
munkásságát. Győrbíró Enikő az
a típusú ember volt, aki
magában hordozta a régebbi idők stabil értékrendjét, és mindvégig ez
a légkör lengte körül.”
Többek közt ezekkel a jelzőkkel méltatta Izsáczky György az 1999-ben elhunyt
Győrbíró Enikő keramikust. Az emlékkiállítás megnyitója a Móra Ferenc Művelődési Ház klubtermében március 11-én
volt.
Az egyik legismertebb hazai keramikus
1932-ben született értelmiségi szülők
gyermekeként, akik hamar felismerték a
kislányban lakozó tehetséget, a művészi
fogékonyságot. Egy hollóházi porcelángyárban tett látogatáskor került először
kapcsolatba a kerámiával, s szép lassan kezdett kialakulni az egyéni stílusa.
Munkáit sokan Kovács Margit kerámiáihoz hasonlítják, mert mind a ketten az
úgynevezett mázas-terrakotta technikát
alkalmazták. Győrbíró Enikő alkotásai
mégis attól igazán különlegesek és értékesek, hogy szobrain a mázas és máz nélküli felületek váltakoznak, ami rengeteg
plusz munkát igényelt a művésznőtől.

Ezáltal a szobrok
arckifejezésein valódi
emberi érzelmek tükröződnek. Aki végigsétál a művek között
és szemügyre veszi
őket, azt átjárja a szeretet, a nyugalom és a
harmónia érzése.
Győrbíró rajongott
a 19. századi női divatért. Egyéni stílusát a díszes rokokó és a
visszafogott polgári modernség elegyítése
jellemzi leginkább. Műveinek mindenkori
fő témája volt a szeretet, valamint az emberközpontúság. Ez adta meg az alapot a
bensőséges családi életképek megformázásához, melyre számos példa akadt az
emlékkiállításon.
Győrbíró Enikő 1999-ben bekövetkezett halála után férje, Bogó Ferenc – akit
Enikő kedvesen csak „Kisinasom”-nak
nevezett –, őrzi az értékes kerámiatárgyakat, melyekkel a mai napig járja az országot, hogy minél többen megismerhessék
felesége alkotásait, a kedves és nagyszerű
figurákat.
Köszönjük neki, amiért lehetővé tette, hogy március 11. és március 26-a
között városunkban is megtekinthettük
Győrbíró Enikő munkájának gyümölcseit!
Müller Mónika
Fotó: Kun Péter

■■ Könyvajánló

szerepet kaptak olyan fogalmak, mint a barátság, összetartás,
igazságosság. Minden korcsoportból három írópalánta kapott
oklevelet és könyvjutalmat. Azok a meseírók, akik most nem
értek el helyezést, emléklapot és egy füzetet kaptak – biztatásul
a további történetek írásához. A díjátadás lezárásaként az első
helyezést elért tanulók felolvasták a meséket. A 2011-es meseíró
versenyen a következő tanulók bizonyultak legjobbnak.
3-4.-es korosztály:
I. helyezett:
Kecskeméti László 4. osztályos tanuló
II. helyezett:
Kemenár Eszter
4. osztályos tanuló
III. helyezett:
Fógel Benjámin
4. osztályos tanuló
5-6.-os korosztály:
I. helyezett:
Szalontai Nelli
5. osztályos tanuló
II. helyezett:
Kárpáti Tamás
5. osztályos tanuló
III. helyezett:
Koczó Vivien
6. osztályos tanuló
7-8.-os korosztály két résztvevővel:
I. helyezett:
Keliger Dániel
8. osztályos tanuló
II. helyezett:
Dóczy Nikolett
8. osztályos tanuló
Hubai Katalin
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A bizonyság: új életet hordok!
Sajnos ennek a korszaknak is vége szakadt, mikor anyánk Ibolyával, szó szerint
késhegyre ment. Ibolya már dolgozott,
hazaadta a keresetét, hamar ki is nyílt a
szeme. Időnként viszont szembeszállt
anyánkkal. Mi reszketve hallgattuk az
ordítozást, ilyenkor is főleg anyánkat. De
Ibolya sem hagyta magát. Szemére vetette, hogy mennyire elhanyagolja a gyerekeit. Éhezteti, veri őket okkal, ok nélkül.
Egy ilyen alkalommal anyánk nővérem
karjába vágta a tésztametélő széles kést.
Ibolya ömlő vérrel rohant el, mi pedig
minden mindegy alapon ordítva sírtunk,
mire anyánk jól eltángált bennünket dühében. Korán elküldött minket lefeküdni,
még mostohánk érkezése előtt. Összebújva hallgatóztunk. Felnyüszített anyánk
természetellenesen vékony hangja: panaszolta, hogy Ibolya – a saját gyereke –
késsel támadt rá. Pedig micsoda áldozatok
árán nevelte, megadott neki mindent, s
talán még saját maga is elhitte most, amit
mondott. Valival összekapaszkodva hitetlenkedtünk. De mit is tehettünk volna
apró gyerekekként?! Nem mondhattuk el,
hogy egyetlen szó sem igaz! Mostohánk
a hallottakon felháborodva, kemény hangon mondta ki a verdiktet: „Ide többet a
lábát nem teheti be! Ez egy anyagyilkos!”
Anyánk jól eltalált, szenvedő hangon „igenelt” neki. Így Ibolya is eltűnt életünkből,
majd az ezt követő veszekedés után Boglárka is, mikor anyánk szemébe vágta: mi
mindenre képes egy „gatyáért!” Ilyesmiken gondolkoztam el, hogy mennyire szerencsétlenül, mostohán alakult az életem,
az életünk. Csak potyogtunk kifelé, mert
rögtön teherré is váltunk. Most pedig egyre biztosabb, hogy gyerektestemben már
van egy új élet, és én éreztem, sőt tudtam:
ő nem fog teherré válni és senkit sem fogok közelébe engedni soha, aki bántani
akarná! Elszántam magam, hogy megkeményítem magam és anyám elé állok. Erre
aztán szükségem is volt! Hazaérve, ahogy
ajtót nyitottam volna, felpattant előttem
anyám és berántott. Ordítva esett nekem
mostohaapám vasutas bakancsával. Ütött
ahol ért, de legfőképpen a hasamat: „Kiverem belőled a kölyködet te istenverése,
ha beledöglesz is!” Habzó szájjal őrjöngött
és én kezdtem rosszul lenni az ütlegektől.
Forgott velem a szoba, majd egyszer csak
megakadt a szemem Valin, aki az ajtónak
támaszkodva engem bámult... Ez volt

az utolsó kép, aztán a fürdőszoba hideg
burkolata, ahol már ketten locsoltak fel.
„Kikapartatom belőled a beleddel együtt!”
– hörögte anyám, mire én halkan annyit
mondtam: „nem”. Bármilyen gyengén
szólt is ez, meghallotta, majd újból nekem
esett. Velem akkor történt ám valami! Talán éreztem, nem vagyok már egyedül...
én a cseresznyefa óta nem tudtam sírni,
ha megvert. Most sem, de felemeltem a
hangom: „Hagyja abba, mert ha terhes
lennék és a gyereknek baja esne, lecsukatom! Megértette?” Úgy hiszem, egyenlő a
lehetetlenséggel érzékeltetni, milyen hatást váltottam ki. Nővérem álla hallhatóan
leesett. Anyám szája tátva maradt, levegőért kapkodott: „Lennél – lihegte – lennél?!
Hát most megtudjuk!” Térült-fordult, és
már – úgy ahogy voltam: tépetten – lökött is ki az ajtón, vérző orral. A közeli
orvosi rendelőbe, a nőgyógyászatra „hajtott” maga előtt. Rettenetesen megijedtem, azt sem vettem észre, hogyan bámul
ránk mindenki. Mit csinálnak itt velem?!
Anyám kopogott, de már rántotta is fel az

ajtót, húzva magával. Odabent hadarva
adta elő gyanúját, és azonnal követelte a
vizsgálatot. Most is előttem van az orvos
arca: a döbbenet, a szánalom, a felháborodás váltakozott rajta. Majd anyám felé fordult és egyszerűen kiküldte a rendelőből.
Én ott álltam előtte reszketve, véresen,
vizesen és kócosan. A szemébe néztem, de
közben csurgott a könnyem végig az arcomon. Csak ingattam a fejem: „nem adom,
nem adom”. Karon fogott, leültetett és
próbált megnyugtatni. Folyamatosan beszélt hozzám. Nagyon kíméletesen próbált megvizsgálni, majd konstatálta, hogy
én még érintetlen vagyok. Ennek ellenére
kijelentette: „mindamellett még várandós
is...” Szükséges lesz a laborvizsgálat, s ezt
anyámmal is közölte. A hazaút iszonyatos
volt. Nem éreztem azt sem, hogy szinte
folyamatosan üti hol a hátam, hol a fejem,
nem törődve a járókelőkkel sem. De egészen máshol járt az eszem, nem is voltam
igazán a Földön.
(Részlet a Fancsikai fények c. kötetből)
-szirén-

„KÖDÖS UTAKON” – FILMKLUB
ALBERTIRSÁN
A városban egyedülálló és egyben hiánypótló vállalkozásba kezdett a Móra
Ferenc Művelődési Ház, amely március
hónapban életre hívta a „Ködös utakon”
Filmklubot. A Filmklub hónapról hónapra egy-egy téma köré szerveződve mutat
be filmeket, hetente egy alkalommal szerdánként 19.00 órai kezdéssel. (Pontos vetítési időpontok, a filmek után zárójelben
vannak feltüntetve!)
Március-április hónapban a „Cseh Új
Hullám” filmjei közül láthatnak válogatást az érdeklődők.
A cseh filmgyártás 1966-1989-ig terjedő időszakát a szocialista filmes hagyományokkal való teljes szakítás jellemzi. A
patetikus szocialista elvek és ideák helyett
az újhullám filmjei, az élet nehézségeit,
keménységét kendőzetlenül, ugyanakkor
nem kevés humorral és öniróniával ábrázolták. A humorra jó példa Menzel egyik
legjobban sikerült vígjátéka a Sörgyári
capriccio (2011. április 6.), amelynek legendássá vált poénjait ma is rendszeresen idézik: („Megrendült az egészséged?

/ Kóstold meg a söröcskénket!”; „Unatkozik? Vásároljon mosómedvét!”; „Nem én
üvöltök. Valaki itt bennem.”).
A merev és megközelíthetetlen hősök
helyett a filmek szereplői esendő, olykor
esetlen, de nagyon is valódi, szerethető
figurák, mindennapi emberek, akik ha
sors úgy hozza, magától értetődő természetességgel hajtanak végre heroikus
cselekedeteket. Így, a körülmények áldozataként válik hőssé Milos is, az 1968-ban
Oscar-díjat kapott Szigorúan ellenőrzött vonatok (2011. március 23.) szerelmi problémákkal küzdő főszereplője. A
nyolcvanas években készült, nemzetközi
sikert aratott Az én kis falumban (2011.
március 30.) kendőzetlenül és nem kevés
humorral láttatja Menzel a falusiak hibáit
és gyarlóságát, mikor azonban a nagyvárosi gyárigazgató fondorlatos módon meg
akarja szerezni az ütődött kocsikísérő házát, az addig érzéketlennek tűnő falusiak
„összezárnak” és ellenállnak. A kocsikíséFolytatás a következő oldalon >>
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rő szerepében, a magyar Bán János felejthetetlen alakítást nyújt.
A cseh filmek sikere annak köszönhető, hogy a szocializmus visszásságait, a
kor abszurditását a kisemberek sorsán
keresztül mutatták be, ezért a hatvanas
években sokan érezték úgy, hogy róluk is
szól, amit látnak. A Varsói szerződés tagállamai csapatainak 1968-as prágai bevonulását követően néhány jelentős alkotó
(köztük Milos Forman) külföldre emigrált, az otthon maradottak pedig többéves
hallgatásra kényszerültek. Az 1968-as Tűz
van, babám (2011. április 13.) – Forman
utolsó Csehszlovákiában forgatott filmje,
ami ugyanebben az évben Oscar-díj jelölést kapott a legjobb külföldi film kategóriában.
Az 1969-ben forgatott Pacsirták cérnaszálon (2011. április 20.) a cenzúra
áldozatává vált, és csak 20 évvel később,
az 1989-es forradalom után láthatták a
nézők. A film az ötvenes években játszódik a Kladno melletti acélműben, ahol a
munka erejével próbálják átnevelni a régi
polgári rend képviselőit (értelmiségieket,
kereskedőket), hogy hasznos tagjai legyenek az új társadalomnak.
Mi a cseh filmek titka?
Jiri Menzel azt vallja, hogy a hazugság
nélkül megörvendeztető film az igazi.
Ami olyan, mint egy jó barát. Kellő alázattal, a nézőt tisztelve, megfelelő szakmai tudással lehet csak filmet csinálni
„igen jól tudjuk, hogy az élet kegyetlen
és szomorú dolog. Haszontalan lenne ezt
megmutatni még egy filmben. Inkább
bátorságunkat kívánjuk megmutatni, azzal téve róla bizonyságot, hogy képesek
vagyunk gúnyolódni felette. De ebben a
nevetésben nem cinizmust kell keresni,
hanem a megbékélést.” Menzel példaképe
Fellini és Chaplin, a két nagy mulattató,
mert a jó mulatságban „mindig észrevétlenül el van rejtve a tudás magja … Amit
mosolyogva mondanak el nekünk, az
örökre ott marad a szívünkbe vasalva.”
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt szerdánként 19.00 órakor a Móra
Ferenc Művelődési Házban. A Filmklub
részletes programja a www.albertirsa.hu
oldalon, a Móra Ferenc Művelődési Házban és a Márai Sándor Könyvtárban elérhető. Várjuk továbbá a klub működésével
kapcsolatos ötleteket, javaslatokat is!
Kovács Tímea

FÚVÓSOK JELMEZBEN
Egy igazán vidám hangulatú Farsangi
koncerttel ajándékozta meg a közönséget
március 5-én a Gerje-party Fúvósegylet.
A hangversenyt ezúttal is nagy érdeklődés kísérte, hiszen a Móra Ferenc Művelődési Ház nagyterme valóban zsúfolásig
megtelt. Az estét Dr. Kiss Tibor nyitotta

kanna hangszerként is tökéletesen funkcionál, azt Márki Sándor, John Phillip
Sousa: Semper Fidelis indulójában bizonyította be. Az estére jellemző nevetés és
az elismerő tapsvihar ezúttal sem maradt
el. A meglepetés produkció előtt, még a
„lassúkezű”, azaz Eric Clapton legnépszerűbb dalainak átirata csendült
fel a nagyterem színpadán.
Végezetül pedig Márki Sándor
a Gerje-party Fúvósegylet számára komponált Guadalup című darabjával kedveskedett az
egybegyűlteknek.
Az alkalmi Tündér-Pillangó
(Orosz János) zenekara is hasonlóan vidám és élvezetes
műsorral készült. A repertoárba olyan klasszikusokat
is becsempésztek, mint A. L.
Webber: Jézus-Krisztus Szupersztárjának egyvelegét. Jézus szerepét Szoboszlai
Zoltán, míg Mária Magdolnát Heim Anita
énekelte csodásan. A könnyed Elisabeth
Szerenád után, a szenvedélyes kubai
mambó ritmusok vették át a főszerepet.
A Mambó királyai című film zenéjét követően a legendás Beatles együttes zenei
összeállítása is fényes sikert aratott. A
zenekar igazi nosztalgia hangulatot teremtett a közönség középkorú és idősebb
tagjai számára. Kedves emlékként hangzott fel a Let it be, a Hello Madonna és
Fotók: Kun Péter

Folytatás az előző oldalról

meg. Ezt követően a jelmezbe bújt Ceglédi Fúvószenekar, Gerje-party tagokkal is
kiegészülve, egy könnyed, színes és pörgős zenei összeállítással gondoskodott a
felhőtlen szórakozásról. A több, mint 10
éve alakult zenekar, a kezdetektől kitűnő
kapcsolatot ápol a Gerje-Party Fúvósegylettel, így az érdeklődők már számos alkalommal találkozhattak velük Albertirsán.
A zenekarvezető-karmesteri feladatokat
Perneczky Gábor látja el. A jelenleg közel
40 tagból álló együtteshez 2007-ben csatlakozott a Szolnoki Huszárzenekar vezetője, Márki Sándor, aki ezúttal is megcsillogtatta kiváló
zeneszerzői tehetségét is.
A vidám klasszikusokból
és örökzöld modern dalokból
álló zenei összeállításban elsőként Major András: SaintTropez-i indulójának jól ismert taktusai csendültek fel.
Majd Jacques Offenbach: Kánkán részletében Márki Sándor
– többedmagával – meglepően
mulatságos, de annál lehengerlőbb táncos koreográfiával
kápráztatta el a nagyérdeműt.
A „szombat esti megatánc láz” után Ted
Huggens: Kávé Szerenád című darabját
Wachtenheim Gábor kávéscsészével és egy
kiskanállal előadott különleges szólója fűszerezte meg.
Hogy egy közönséges műanyag öntöző-

a Yesterday ismert dallama. Záró akkordként Jim Steinberg: Gospel John című
zseniális művét Kaári Zsombor virtuóz
szaxofon szólója színesítette. A hálás közönség hosszan tartó tapssal jutalmazta a
zenészeket. 
Müller Mónika

Albertirsai Híradó

2011. április

11

K Ö Z É LE T

A hagyományokhoz híven, ám a megszokottnál egy órával később kezdődött a
március 15-i ünnepségsorozat Tassy-Betz
László honvédtábornagy sírjánál a Római
Katolikus temetőben. A Himnuszt követően Arany János Az örökség című verse
hangzott el az Alberti Evangélikus Általános
Iskola diákjától. Beszédet mondott Erdélyi
Csaba lelkész, aki egy bibliai útmutatón
keresztül világított rá az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, ezzel együtt magyarságunk jelentőségére. Utalt arra, hogy
az akkor élőknek is a maihoz hasonló gazdasági nehézségekkel kellett szembenézniük. Az elégedetlenség, a felhalmozódó belső
feszültségek pedig forradalmi hangulatot
generáltak a lakosság körében, melyre talán
most is szükség lenne, ha meg szeretnénk
birkózni a ránk nehezedő gondokkal. Az alkalmasság és alkalmatlanság helyzeti megítéléséről Jézus és első számú tanítványa,
Péter kapcsolatát emelte ki. Miután Jézust
letartóztatták, tanítványa háromszor tagadta meg mesterét, de Krisztus halálát követően mégis ő került a keresztény vallás élére.
Azokat, akik a forradalmi helyzetben a
szabadságért és az igazságért harcoltak,
nem lehet alkalmatlannak ítélni. Csak úgy,
mint a Tassy-Betz család férfi tagjait, kik
mindannyian hősiesen álltak ki hazájukért a szabadságharc idején. A méltató sorok elhangzása után koszorút helyezett el
Albertirsa Önkormányzata nevében Kaáriné
Kabay Lilla és Szőke Szabolcs Tassy-Betz
László sírjára.

11 órától a hagyományos istentisztelettel folytatódott a megemlékezés az Alberti
Evangélikus Templomban. A napsütéses
időjárásnak is köszönhetően sokan látogattak ki a Hősök kertjében megrendezett
nívós ünnepségre. Az Alberti Evangélikus Általános iskola diákjai Hepp Éva és
Jaziniczky Beáta tanárnők felkészítő munkájának köszönhetően látványos és színvonalas irodalmi műsorral készültek, melynek

Fotók: Kun Péter

Március 15-i megemlékezés Albertirsán

végén Bródy János Ha én rózsa volnék című
gyönyörű szerzeményének dallamai alatt
nemzeti lobogónk színei játszották a főszerepet.
Az ünnepi beszédet Földi László országgyűlési képviselő mondta el, aki köszöntője
után az 1848-as szabadságharc mellett az I.
és II. világháborús, valamint az ’56-os forradalmi helytállásunkra is kitért, ahol minden esetben az elnyomás ellen küzdöttek a
magyarok. Az idei nemzeti ünnepünk idején
viszont másfajta nehézségekkel, gazdasági válsággal, jelentős állami terhekkel kell
szembenéznünk, melyeket következetes,
szívós munkával le tudunk győzni. A képviselő úr szerint leendő alkotmányunk új fejezetet nyithat országunk életében, ami egy
minden szemszögből sikeres és összehangolt működésű Magyarországot teremthet.
Az ünnepi beszédet követően Major Judit
alpolgármester asszony és Fazekas László
polgármester úr adta át az idei kitűntetéseket.
A közel három évtizeden át Albertirsáért
végzett magas színvonalú köztisztviselői
tevékenységéért Véber Istvánnét, városunk képviselő-testülete „Albertirsáért” emlékéremben részesítette. Véber Istvánné
(szül. Andrásik Emília), 1969-ben kezdte
meg köztisztviselői pályafutását Monoron.
Városunk jogelődjeként működött Nagyközségi Tanácshoz 1982-ben került. A köz
szolgálatában eltöltött évtizedek alatt műszaki előadóként, Albertirsa megkerülhetetlen „intézményévé” vált. Helyismerete,
szakmai tapasztalata okán, képviselők, építészek, vállalkozók és polgáraink egyaránt
tisztelik és elismerik munkáját. Városunk
igazi példamutató egyénisége.
„Albertirsáért” posztumusz kitüntetést
adományoztak Rónai-Pjéczka Mátyásné
(szül. Vrabecz Irén) óvodapedagógusnak.
Beosztott óvónőként 1962-ben kezdte meg
pályafutását, majd 1969-től 1981-ig vezető
óvónőként dolgozott. 1981-től ismét beosz-

tott óvónőként állt alkalmazásban, 2000-től
2004-ig nyugdíjasként. Magas szintű szakmai tudás, lelkiismeretesség, gondoskodás,
határtalan gyermekszeretet jellemezte.
Munkájának eredményességét bizonyítja,
hogy „gyermekei” több ízben értek el rajzversenyeken előkelő helyezéseket. Kedves,
közvetlen személyisége meghatározó volt
a felnőttekkel, gyermekekkel való viszonyában. A kitűntetést férje, Rónai-Pjéczka
Mátyás vette át.
Az „Albertirsa Város Sportjáért” emlékérmet idén Jóni Károly vehette át, akinek
neve már versenyző korában is fogalom volt
kézilabdás körökben. Később edzői végzettséget szerzett, s évek óta az utánpótlás
csapat felkészítését végzi magas technikai
tudással, kiváló pedagógiai érzékkel. Mérhetetlen maximalizmusa révén biztosra vehetjük, hogy hamarosan felépül régi álma,
a hőn áhított sportcsarnok.

Az „Év sportolója” elismerést a mintegy
14 éve elkötelezett atlétának, Ecsedi Gergőnek ítélték. Kiemelkedő eredményeivel
évek óta az élvonalban szerepel. A tavalyi
esztendőben országos és nemzetközi versenyeken bizonyította képességeit. A kiváló
sportoló és tanuló jelenleg a Semmelweis
Egyetem hallgatója.
A rangos elismerések átadása után Ádám
Ildikó vezényletével az Albertirsai Daloskör
műsorát kísérhettük figyelemmel. Majd
Major Judit alpolgármester, Fazekas László
polgármester és Földi László országgyűlési
képviselő a felnőtt lakosság nevében helyezte el az ünnepi koszorút. Albertirsa ifjúsága
nevében Bujdosó Éva egyetemi hallgató,
Nagy Boglárka középiskolai tanuló, valamint Iker Franciska általános iskolai tanuló, míg Túri Krisztina lelkész asszony és
Farkas László felügyelő úr az Alberti Evangélikus Egyház képviseletében koszorúzta
meg a szabadságharc emlékművét. A napsütéses időben lezajlott városi ünnepségünk a
Szózat közös eléneklésével zárult.
Müller Mónika
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A TESSEDIK ISKOLA HÍREI
Rendhagyó énekóra:

Március hónapunkat a zene bűvöletében kezdtük: március 1-én a felső tagozatról az 5.b, 5.c, 7.b és a 7.c osztályunk
vett részt rendhagyó énekórán. A Művészeti Iskolában Tóbiás Péter és „csapata”
ez alkalommal Franz Schubert zeneszerző életével és munkásságával ismertetett
meg bennünket.

Kistérségi bemutatóóra:

Folytatva az elmúlt esztendő hagyományait, iskolánk idén is vendégül látta
a környező települések pedagógusait egy
bemutatóórára. A nagyszámú érdeklődő –
több mint hatvan kolléga – a 4. d osztály
magyar óráját nézhette meg, melyet Papp
Róbertné osztályfőnök tartott. A tanulók
Gróf Széchenyi István életéről és munkásságáról szerzett ismereteiket csillogtathatták meg, a látogatók pedig az egyre
népszerűbb kooperatív –csoport- munka
rejtelmeibe pillanthattak be e rendhagyó szervezésű óra keretében. A sikeres
bemutatkozás, megmérettetés után, a
szomszédos teremben kialakított „Kofakávéház” hívogatta a résztvevőket, csábító finomságaival. A „kávéház” kínálata
a korabeli útleírások beszámolói alapján
állt össze. Volt az asztalon „Krajtzáros
virstli” (ez a mai debreceni őse), „Deák kenyér” (mandulás sütemény, amit
hajdanán a kávé mellé adtak), „Szűrlé”
(tea korabeli elnevezéssel), valamint a
reformkor két népszerű itala, vaníliás
kávé és puncs is. Vendégeink érdeklődve
kóstolgatták a régi-új ízeket. A résztvevő
kollégáktól érkező sok dicséret és elismerés megerősített bennünket abban a
hitünkben, hogy iskolánkban kimagasló
pedagógiai munka folyik. Bízunk abban,
hogy e hagyományt a következő években
is megtarthatjuk, és még sok érdekes
órával örvendeztethetjük meg a hozzánk
érkezőket!

Március tizenötödikére
emlékeztünk:
Március 11-én pénteken az 1. és 2. évfolyam tanulói tanóra keretén belül, míg
a további évfolyamok a Művelődési Házban rendezett ünnepségen vettek részt, és
emlékeztek meg a forradalom eseményei-

ről. A Sántáné Dobos Ibolya tanárnő által
összeállított műsor a hagyományostól eltérő, újszerű elemekkel gazdagított, igazán élvezetes és emlékezetes élmény volt
tanulóinknak és tanárainknak egyaránt.

Újra „Forog az esztendő
kereke”
A hagyományőrző év keretében március elején ellátogattunk a Mohácsi busó
fesztiválra. Mindannyian nagy izgalommal vártuk ezt a napot, hisz sokan még
soha nem láttuk élőben ezt a csodás forgatagot. Kétbusznyi gyermek, tanár és
szülő indult a hosszú útra, és míg nálunk
induláskor esett a hó, mire Mohácsra érkeztünk, előbújt a napocska is. Rengeteg
ember volt már, mire megérkeztünk,
hömpölygött a tömeg a mohácsi főtér
felé. Ahogy közeledtünk az események
középpontjához, egyre több busó jelmezessel találkoztunk, akik készséggel mellénk álltak egy-egy fénykép erejéig, és mi
örömmel ki is használtunk a lehetőséget.
Igen elcsodálkoztunk, mikor séta közben
egyszer csak azt vettük észre, hogy kaptunk egy adag vizet a szemünk közé. A
jelmez alá rejtett üvegből locsoltak alattomban, amin kezdeti meglepődésünk
után jót nevettünk. A főtérre vezető utat
benépesítették a kirakodó árusok, vásári
portékájukat kínálók. Láthattunk szebbnél szebb busó álarcokat, különféle iparművészeti remekeket, ajándéktárgyakat,
melyekből ki-ki kedve és pénztárcája szerint vásárolhatott. Persze meg kell említenünk a finom falatokat is, a csülköt, sült
kolbászt, babos káposztát, na és a székely
nénik által sütött nagyon finom kürtős
kalácsot. Megnéztük a sokácok átkelését
a Dunán, de a legnagyobb élményt kétség
kívül a busók felvonulása adta. Megközelítőleg 800 jelmezes vonult fel, nem csak
Magyarországról, de Horvátországból is
érkeztek. A felvonulás közben igyekeztek
a nézők közül kiragadni a legszebb lányokat, megölelgették, megforgatták őket,
némelyiket magukkal is akarták vinni.
Persze a korábban meglepetést okozó
locsolkodás itt sem maradt el, ráadásul
még lisztet, tollat is szórtak. A felvonulás
végén vízre bocsátott koporsóval jelképesen eltemették a telet. Az események

fő vonulata mellett, a főtéren egész nap
táncbemutatók voltak, magyar és külföldi tánccsoportok váltották egymást,
színvonalas, változatos műsorokkal szórakoztatva a közönséget. Sajnos, az esti
tűzgyújtásra már nem tudtunk ott maradni, mert nagyon hosszú az út hazafelé,
de szándékaink szerint nemsokára iskolánkban is rendezünk télbúcsúztatót, elégetjük a kiszebábot, segítve ezzel az első
bátortalan napsugaraknak elűzni a telet.
Sok évtizedes hagyományunk jelentős
elismeréseként a mohácsi busójárást az
UNESCO 2009. szept. 30-án Abu Dhabiban (Egyesült Arab Emirátusok) felvette
Az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára.
Trappné Simó Ágnes

Mohácsi kirándulás diák
szemmel:

Március 6-án tanáraink jóvoltából megszervezett mohácsi busójárás izgalmas
forgatagában vehettünk részt. Kiadós
buszozás után rengeteg érdekes látnivaló közepén találtuk magunkat. Rémisztő
busók, vidám táncosok, jókedvű kirakodó
árusok között sétálva fedeztük fel az ünneplő várost. Ízletes ételeket kóstolhattunk, busó jelmezbe bujtunk és ámulattal
csodáltuk az igazi busók felvonulását. Élményekkel és mohácsi vásárfiával megrakodva értünk haza.
József Dalma 7.c, Pfeffer Anna 5.c
osztályos tanulók

TANULMÁNYI VERSENYEK,
SPORTEREDMÉNYEK
A február 16-án megrendezett Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai
fordulóján Hartvig Virág 5.c osztályos
tanulónk 93%-ot teljesített, így bekerült
a megyei fordulóba. A Kaán Károly TerFolytatás a következő oldalon >>
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DOLINA

Folytatás az előző oldalról

Eredményeink angol
nyelvből:
Írásbeli és szóbeli alapfokú nyelvvizsga bizonyítványt szerzett a 7. évfolyamon: Andrádi Anita, Bártfai Bernadett,
Rakita Vivien, Sármán Gergő és Varga
Virág. A Litteratum Tesztverseny Országos döntőjébe jutott Hartvig Virág 5.c,
Andrádi Anita 7.a, és Bártfai Bernadett
7.b osztályos tanulónk. Eredményükhöz nekik , és felkészítő tanáruknak,
Pozsonyiné Julikának is szívből gratulálunk!
A márc. 18-20-i hétvégén került
megrendezésre a harmadik országos
„Gyermekszem” filmfesztivál, ahol
Trapp Bálint, iskolánk 3.c osztályos tanulója is sikerrel szerepelt. Több, mint
300 horvát, szerb, belga és magyar kisfilm közül válogatták ki a legjobbakat,
amiket péntektől vasárnapig az Uránia
filmszínházban lehetett megtekinteni.
Mind a diák zsűri, mind a filmrendezőkből álló szakmai zsűri az „Anyák napja” című kisfilmet ítélte a legjobbnak
a „Kicsi a bors, de erős” / 6-11 évesek/
kategóriában, és mindkét zsűri Bálintnak ítélte a fesztivál fődíját. Szeretettel
gratulálunk!
Összeállította: Molnárné Müller Ilona

GYALOGOS TELJESÍTMÉNYTÚRÁK
2011. május 7.

Választható távok:

56 km, 40 km, 30 km, 20 km, 13 km
Rajt és nevezés: Albertirsa, Vasútállomás
Cél: Albertirsa, Gyógyfürdő
Információ:
Petró Péter
Rehor Mihály
Tel.: 06 (20) 824-2143
Tel.: 06 (30) 370-1519
2730 Albertirsa, Szent István út 20/1.
2713 Csemő, Szent István út 55.
e-mail: info@abktcs.hu
e-mail: rehor.mihaly@aesz.hu
Táv:
Szintemelkedés:
Szintidő:
Indítási idő:
Díjazás:
Nevezési díj:

56
56 km
360 m
13 óra
06.00-08.00

40
40,8 km
270 m
10 óra
06.00-08.00

600 Ft/fő

600 Ft/fő

30
20
31,6 km
20,9 km
200 m
150 m
8 óra
6 óra
07.00-09.00
07.00-09.00
emléklap, kitűző
600 Ft/fő
500 Ft/fő

13
13,5 km
100 m
3,5 óra
07.00-09.00
400 Ft/fő

Nevezési díjkedvezmény 100 Ft/fő: MTSZ, Természetbarát Turista Kártya,
MSTSZ, TTT, Magyar Turista Kártya
Térkép: Tápió-mente turista kalauza térképmelléklete

Új helyre költözött a Fabatka Gyermekház
Balázs Henrietta: A Fabatka Gyermekház legfőbb ismérve, hogy mindig
családias környezetet és magas szakmai
színvonalat biztosítunk a gyermekeknek.
Foglalkozásaink kis létszámú csoportokra
épülnek, így az egyéni igényeket is jobban
figyelembe tudjuk venni. A tágasabb térre
való költözéssel lehetőség nyílt a korábban felmerült ötletek megvalósítására
úgy, hogy a hangsúly továbbra is az otthoni, bensőséges légkör megtartásán maradjon. Természetesen a már jól megszokott és kedvelt programokat meghagytuk,
de az újak bevezetésével minden korosztály megtalálja a neki való foglalkozást.
Így a legkisebbek már félórás angol nyelvű oktatáson is részt vehetnek, illetve hamarosan elindítjuk a „Szülő-csatornát”,
ahol az anyukák a hétköznapokban felmerülő problémákat, valamint a gyermekneveléssel kapcsolatos tapasztalatait oszthatják meg egymással. A mozgásos órák
megtartására, az erre a célra kialakított
tornaszobában van lehetőség. Itt zajlik
többek között a Fitt-kid gyerek aerobic,
a felnőtt aerobic, valamint a manapság a

Fotó: Kun Péter

mészetismereti Verseny iskolai fordulóján Szalontai Nelli 5.b osztályos tanulónk 97 pontot ért el, így ő képviselheti
iskolánkat az áprilisban megrendezésre
kerülő megyei fordulóban. A városi Márai Sándor könyvtár által hirdetett meseíró versenyen a következő eredmények
születtek: 3.-4. évfolyamon első helyezett Kecskeméti László, második helyezett Kemenár Eszter lett. Mindketten a
4.c osztály tanulói. Az 5.-6. évfolyamosok között első helyezett Szalontai Nelli
5.b., második helyezett Kárpáti Tamás
5.a osztályos tanuló lett. A 7.-8. évfolyamon első helyezést ért el Keliger Dániel
8.b osztályos tanuló, második helyezett
pedig Dóczy Nikolett 8.c osztályos tanuló lett. Március 8-án az Újlengyelben
rendezett kistérségi labdarúgó tornán
lány focicsapatunk elhozta az első díjat,
mi több, Papp Boglárka 8.a osztályos
tanulónk gólkirálynői címet szerzett.
Gratulálunk valamennyi versenyzőknek,
a helyezetteknek, és felkészítő tanáraiknak!

nők körében igen népszerű és rendkívül
hatékony alakformáló pilates is. További
újdonság az ún. „Családi napközi”, ahol
teljes körű, az óvodai programnak megfelelő, egész napos ellátást tudunk biztosítani két pedagógussal, legfeljebb hét fő
részére.
Reményeim szerint a megújult Fabatka Gyermekház beváltja a hozzá fűzött
reményeket, illetve a szolgáltatások köre
ezzel együtt az alkalmazottak létszáma is
a jövőben bővülni fog. A tervezett májusi
hivatalos átadóünnepségre pedig mindenkit szeretettel várunk!
(M.M.)
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G Y EREKSAROK
■■ Próbáld ki!

REJTVÉNY

Húsvéti receptötletek

Ha helyesen írtad be a meghatározásokat az üres négyzetekbe, az
áprilisi hónap egyik jeles napját olvashatod össze.

Paradicsommadár
Három paradicsom tetejére vágj
hosszú, az elejére rövidebb nyílást!
Vékony almaszeletekből faragd ki a madárfióka taréját, és
helyezd a hosszabb nyílásba! Sárgarépaszeletekből alakítsd
ki a madárfióka csőrét és illeszd a rövidebb bevágásba! A
madár szemét mazsolába szúrt szegfűszegből készítsd el!
Tojásnyuszi
Három megtisztított kemény tojás alját metszd egyenesre! Tetejüket két oldalt vágd be és illessz bele nyuszifül alakúra szabott paprikaszeleteket! A nyulak bajszát zöldhagymaszárból vagy uborkahéjból szabd ki és fogvájóval rögzítsd
a helyére! A szemeket egy-egy szegfűszeg helyettesítse!
A tojásnyuszi és a Paradicsommadár elkészítésekor a
késsel óvatosan bánj!

Érdekességek a húsvétról
1. A szmog magyar jelentése.
2. Településünkön ez a cég szállítja el a hulladékot.
3. Válogatott hulladékgyűjtés más szóval.
4. Ilyen színű konténerbe dobjuk az üres üvegeket.
5. A levegőt szennyezi.
6. Ilyen színű konténerbe gyűjtsük a műanyag PET palackokat és kupakokat.
7. Újrahasznosítható hulladékfajta.
8. Ezzel is szennyezik a vizeket.
9. Az ózonréteg elvékonyodásának következménye.
Megfejtés: Föld napja

Húsvétoló a FALUHÁZ-ban!
Sok szeretettel várjuk az érdeklődő gyerekeket
2011. április 21-én délelőtt 10 órakor.
Móra Ferenc Művelődési Ház

Miért a nyuszi hozza a tojást?
Mivel Németországban a gyöngytyúk neve nagyon hasonlít a nyusziéhoz, így valószínűleg csupán egy félreértés
miatt keveredett bele a húsvéti ünnepekbe. Mások szerint
azonban a tojást nyúl „ötlete” Amerikából származik.
Mit jelent az ünnep neve?
A „húsvét” szó a kereszténység azon szokásaira vezethető
vissza, hogy az ekkor véget érő 40 napos böjt után lehet húst
enni. E névnek amúgy nincs köze az ünnep tartalmához.
Miért pont a tojás?
A tojás az újjászületés, az élet szimbóluma, mely a legtöbb nép hitéletében megtalálható. A benne lakozó csodás
életerő miatt sokáig bűvös erejűnek hitték. Eredetileg egyszínűre festették – nyugat-európai „divat” szerint pirosra,
kelet-európai szerint pedig aranyra. A XVII. század óta terjedt el a több szín, illetve a különféle minták. Egy szép régi
szokás szerint a családtagoknak közösen kellett megenni a
húsvéti tojást, hogy bárhogy alakuljon a sorsuk, mindig hazataláljanak szeretteikhez. A Tudorka magazin alapján

A hóember meséje
Egy téli napon mesélem ezt a történetet. Itt vagyok én a hóember, aki a
ház előtt áll. A családom sálat és sapkát
adott, mikor épített. Mivel én az ablak
előtt állok, ezért minden nap látom azt
a műsort a tévében, ahol megmondják
milyen idő lesz másnap. Az emberektől
hallottam, hogy az az időjárás. Kiderült,
hogy pár nap múlva elolvadok, mert a
hőmérséklet hirtelen megemelkedik.
Nem akarok elolvadni! Inkább elmegyek
a Déli-sarkra a pingvinekhez. Ők legalább viccesek! Útközben találkoztam

egy pingvinnel és megkérdeztem:
– Milyen itt a Déli-sarkon? Milyen
pingvinnek lenni? Milyen pingvin lennék én?
– Jó pingvinnek lenni és jó itt! Te rossz
pingvin lennél, mert nem tudnál úszni
a vízben!
Ez igaz, én hóember vagyok. Inkább
elmegyek az Északi-sarkra a jegesmedvéhez.
– Messziről jöttem kedves jegesmedve az emberek hazájából, mert pár nap
múlva elolvadtam volna. Szeretnék beil-

leszkedni közétek!
– De akkor halásznod is kellene, de azt
nem tudsz – szólt hozzám a medve.
Úszni sem tudok a pingvinekkel, halászni meg egyáltalán nem merek, mert
ha beleesek a vízbe elolvadok. Inkább
hazamegyek. Otthon visszaálltam a helyemre, de éppen sütött a nap.
Örömmel gondoltam arra – bár most
elolvadok –, de jövőre újra építenek a
gyerekek!
Kemenár Eszter 4.c,
a Meseíró pályázat II. helyezettje
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Április 22. – A Föld napja
(Ahogyan a gyerekek látják)

Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? – így szól a Föld napjának
jelmondata. Ez az a nap, amiről mindenki tud és mindenkit érint. De mit gondolnak a gyerekek erről, és hogyan látják a
környezetünk, az otthonunk védelmének
fontosságát, az alábbi fogalmazásokból
megtudhatjuk. Olvassák
el figyelmesen, és jusson
eszükbe a bölcs mondás,
mely szerint: „A Földet
nem apáinktól örököltük,
hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”.
Én szeretem legjobban
a környezetet védeni. Meg
kell menteni az ibolyát,
hóvirágot és a védett növényeket. Nem szabad kárt tenni a Földön,
hanem segíteni kell rajta. Az erdőkben tegyünk ki ilyen táblákat: Ne szemetelj! Tilos
vadászni! A vadászok lelövik a szarvasokat,
hogy agancsuk dísz legyen. De nem gondolják, hogy egy életet oltanak ki. Nem is bántja őket a bűntudat. Sok helyen szemetelnek,
mikor nem szabad. A levegőt szennyezi a
sok hulladék. Nem becsülik a növényeket
sem, amik friss oxigént adnak. Ha a növények és az állatok elpusztulnak, rájuk is ez
a sors vár. Létre fogok hozni egy csoportot,
a neve: „környezetvédők”. Amit az emberek
eldobálnak, azt mi botokkal felszedjük. Mi
tisztelni fogjuk a virágokat, fákat, meg ami
körülvesz minket.
Bánfi Alex
Védjük a Földet, mert ez az élőhelyünk! Ha
nem lenne víz, mi sem lennénk. Fontos, hogy
védjük a környezetet. A növényt, a levegőt és
a vizet. Ha a föld károsodik, nem lesz termés.
Ezért rakjunk ki minél több helyre szelektív
hulladékgyűjtőt! Amit lehet, azt hasznosítsunk újra! A szmog is káros. Arra kérek mindenkit, ha közel van az ahova menni szeretne, akkor sétáljon! Az autók is szennyezik a
levegőt. Ne dobáljuk el a szemetet se! Védjük
a bolygónkat, mert ez a mindenünk!
Lengyel Péter
A szmog, a füst, az eldobált szemét, a vízszennyezés károkat okoz. Ezeket úgy lehet
megállítani, hogy tiltó táblákat tesznek ki,
vagy szelektív hulladékgyűjtőket helyeznek
az utcára. A fákat nem kellene kivágni, mert
a levelei szűrik a levegőt. Az eddigi károkat is
helyre kellene hozni.
Opavszky Beatrix

A Föld napja nagyon fontos nap. Az emberiségnek védeni kell a környezetünket.
Ahányszor látom az eldobott szemetet, arra
gondolok, hogy hány ember nem törődik a
világgal. A legtöbb szemétnek a szelektív hulladékgyűjtőben lenne a helye. Aki úgy gondolkodik mint én, az tudja, hogy a környezet nagyon fontos! Minden
újrahasznosítható dolgot
tegyenek a szelektív kukákba! Az összes embernek azt
ajánlom, cselekedjen jól!
Én biztos ezt tenném!
Halmi Henrik
Tudjátok mi a Föld napja?
Amikor különösen óvnunk
kell Földünket. Ez nagyon
fontos, mert ha nem védjük
a környezetet, akkor mi is megbetegedhetünk. Én mindent megteszek ezért. Titeket
is arra kérlek, hogy ne a földre dobjátok a
szemetet, hanem hulladékgyűjtőbe! Köszönöm azoknak a kedvességét, akik mindent
megtesznek egészségünkért
Opavszky Péter
A környezetvédelem nagyon fontos, mert
védeni kell az élőlények egészségét! Úgy tudunk ezen segíteni, hogy nem szemetelünk
és óvjuk a veszélyeztetett állat- és növényfajtákat. Válasszuk a tömegközlekedést, mivel
így kevesebb kipufogógáz kerül a levegőbe.
Tudni kell azt is, hogy a fák tisztítják meg a
levegőt, de az emberek mégis kivágják őket,
pedig az állatoknak is lakóhelyet biztosítanak. De ezen is lehet segíteni, ha a helyükre
kicsi csemetéket ültetünk. A kertünkben is
legyen sok növény. Így talán védeni tudjuk a
környezetet.
Manases Vivien
A Föld napján az emberiség figyelmét arra
hívják fel, hogy védjék Földünket. Ne szen�nyezzék a vizeket és ne szemeteljenek. Sajnos ezt sokan nem tartják be. Nem gondolnak
arra, hogy ha a levegőt szennyezik, az káros
a szervezetre. Tartsuk be a szabályokat, s a
szemetet a kukába dobjuk, ne a földre. A vizeket sem szabad szennyezni, mert a vízben
élő állatok elpusztulhatnak. Az erdőben nem
szabad gyújtogatni, az állatokat lelőni, a fákat
kivágni. A tévében gyakran mutatják, hogy
mit tesz az ember. Letépik a védett növényt,
szennyezik a levegőt. Senki ne tegye ezt, mert
itt él mindenki! Ha tiszta és kellemes bolygót
akarunk, be kell tartanunk a szabályokat!
Bencsik Panna

A TAVASZ
MELLÉKHATÁSAI

A tavasz nem csak természet ébredését
hozza a hosszú tél után, hanem szervezetünk
is újjáéled a fény- és vitaminszegény hónapokat követően. Ilyenkor kell gondoskodnunk
lemerült tartalékaink feltöltéséről, hogy sugárzóan, a legjobb formánkban fogadhassuk
majd a nyarat. Bár a virágba boruló tavasz
egykettőre feledteti a telet, a komor téli napok következményei nem tűnnek el ilyen
gyorsan testünkről. A hideg, olykor kifejezetten fagyos időszak elmúltával pedig alig
várjuk a Nap éltető sugarainak megjelenését.
Ám az első hosszabb séta után mégis úgy
érezhetjük, hogy szervezetünk még mindig
téli álmot alszik. Fáradtsággal, levertséggel
és rosszkedvvel érzékelteti velünk, hogy energiatartalékai kimerülőben vannak. Ennek
nyomatékosítására, még nem látható jelekkel
is üzen – mintha nemcsak az eszünkre –, hanem a hiúságunkra is hatni akarna: hajunk
fénytelen, bőrünk száraz, körmeink töredeznek. Ezért annak érdekében, hogy tavasszal
is a legjobb formánkat hozhassuk, olyan ásványi anyagokra van szükségünk, amelyek
nem csak kívülről, de belülről is támogatják
szervezetünket. A téli hónapokat követően,
a táplálkozási szakértők szerint, egy alapos
tisztítókúra a külsőnkre és belsőnkre egyaránt jótékony hatással lehet. Közismert tény,
hogy a túlzásba vitt alkohol- és kávéfogyasztás, a cigaretta mind-mind erősen mérgezik
a szervezetet. Ezért elsőként ezeket érdemes
fokozatosan kiiktatnunk az életünkből, vagy
legalább minimálisra csökkenteni a fogyasztásukat. Az állati eredetű ételek, úgymint a
vörös húsok, a zsírban dús tejtermékek és
a tojás, a nehezen emészthető élelmiszerek
kategóriájába sorolhatók, ezek a szervezet
elsavasodásához vezetnek. A savasodás hatására alakul ki többek között a csontritkulás,
különféle ízületi problémák, köszvény stb. A
növényi eredetű táplálékok viszont rendkívül
egészségesek, hiszen tele vannak létfontosságú vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Lúgos kémhatásuk miatt pedig helyreállítják a
szervezet sav-bázis egyensúlyát. Ha méregtelenítünk, mindenképpen ügyeljünk a bőséges
folyadékbevitelre is. Napi legalább 2 – 2,5 liter tiszta vizet igyunk meg, hogy a lerakódott
salakanyagoktól mihamarabb megszabaduljunk. Fontos kiemelni, hogy egy ilyen kúra
elkezdése előtt minden esetben konzultáljunk szakorvossal is, magunktól sose fogjunk
hozzá a „nagytakarításhoz”.
Még a régi világban hallottam ezt a szólásmondást, melyet azt gondolom, hogy érdemes megfogadni annak, aki méregteleníteni
szeretne: „Nem az a tiszta aki mindig takarít,
hanem aki meg is tudja azt tartani.” Ez a szervezetünkre is igaz. Nem kell mindig tisztogatni, hanem egészségesen kell élni egész életen
át, s biztosítva van a kiváló minőségű, hosszú,
egészséges élet!
Koska-Palotay Mária
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HÚSVÉTI HAGYOMÁNYOK
Az egyházi naptárak szerint a húsvét
úgynevezett „mozgó ünnep”, mivel a tavaszi napéjegyenlőséggel (március 21.)
egybeeső, vagy az azt követő holdtölte
utáni első vasárnap a húsvétvasárnap. A
húsvét így minden évben más napra esik,
de mindig március 22. és április 25. közé.
Az előbbiek következtében a húsvét meghatározza a többi mozgó ünnep dátumát
is: farsangvasárnap, hamvazószerda, virágvasárnap, nagycsütörtök, nagypéntek,
nagyszombat, húsvét, áldozócsütörtök,
pünkösd, szentháromság.
A húsvét héber neve „pészah”. A szó
„kikerülés”-t, „elkerülés”-t jelent. A húsvét magyar elnevezése onnan származik,
hogy ekkor ér véget a nagyböjt, a hústól
való 40 napos tartózkodás.
A keresztyénség egyik legnagyobb ünnepéről, a húsvét történetéről,
a Bibliában részletes leírás olvasható. A történet szerint Jézust pénteken keresztre feszítették. Halála után a harmadik
napon, vasárnap feltámadt.
Nagypéntek
történetéhez
kapcsolódva felhívom az olvasók figyelmét egy nagyon
fontos, ritka tárgyra, amelyet
hosszú kalandos út végeztével,
Bécsben, a Hofburg Kincstárában, őriznek. Ez Longinus
római katona dárdahegye,
amellyel megdöfte a keresztre
feszített Jézus oldalát. (A Bibliai írás szerint az oldalából víz
és vér csordult ki.) A dárdahegy
állapotát mentve, IV Henrik,
(1084 és 1105 között) ezüst
lapocskával burkolta körbe, amelyre még
arany csíkot helyeztetett. Ezen bevésve a
következő szöveg olvasható:
„CLAVVUS HEINRICVS D(EI) GR(ATI)
A TERCIVS ROMANO(RUM) IMPERATOR
AVG(USTUS) HOC ARGENTUM IVSSIT
FABRICARI AD CONFIRMATIONE(M)
CLAVI LANCEE SANCTI MAVRICII
SANCTVS MAVRICIVS“ (= „Az Úr szöge
Henrik Isten akaratából a harmadik, a
rómaiak császára és Augusztus, parancsolta ezt az ezüst darabot előállítani a
Mauricius szent lándzsája szöge megerősítésére szent Mauricius“)
Később IV. Károly (1887. augusztus 17.
– 1922. április 1.) készítetett a felső részre arany burkolatot a következő bevésett

szöveggel: „LANCEA ET CLAVVUS DOMINI” (= „Az Úr lándzsája és szöge”)
A húsvéti szokásoknál, a régi korok
emberei, sok szállal kapcsolódtak a természethez.
Munkájukat, mindennapi
életük rendjét, örömeiket,
bánataikat is befolyásolta a
természet örök változása. A
tél és a nyár kettősségében,
az élet és a halál párhuzamát látták. Sok nép teremtett olyan istent magának, kinek élete, halála, feltámadása a tél, a nyár természeti
ritmusát követte. Az említettek jelképezték számukra az emberek örök reményét
a megújulásban, a feltámadásban és a sorsuk jobbra fordulásában.
A legáltalánosabb húsvéti szimbólum a
tojás, mivel az a termékenységet, az új életet jelenti.
Gyakori a tojások színezése.
A tojást, már az ősi Babilonban is festették, így jött létre
a „piros”, vagy a „hímes” tojás. A leginkább elterjedt szín
Nyugat-Európában a piros,
Kelet-Európában pedig az
arany volt. Magyarországon is
elterjedt a hímes tojás festése.
Időközben megjelent a bárány
alakja is. A húsvéti bárány a
fegyvertelenség szimbóluma
a
vadállatokkal szemben.
Ezen kívül az Ó-testamentumban áldozati állat is volt.
Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás napja.
A víz megtisztító, megújító
erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak.
A locsoláson kívül ismeretes a vesszőzés nevű húsvéthétfői szokás, amely azonos értékű a locsolással. A hagyományok
közé sorolhatók a húsvéti ételek is, hiszen
ilyenkor a legtöbb háznál: sonka, torma,
tojás, bejgli, faluhelyen a szentelt kalács

is ott van a vendégek részére megterített
asztalon.
A liliom is ősi pogány szimbólum, a termékenység jele, szintúgy a
gyertyák, amik az ilyenkor
rakott nagy tüzekre emlékeztetnek.
A feltámadás napja húsvétvasárnap. Sok országban szokás e napon a napfelkeltét egy magas hegy
tetején várni. Ehhez vélemények kapcsolódnak, például: az egyik
szerint a felkelő nap Krisztus feltámadásának bizonyítéka, a másik szerint, aki jól
figyel, megláthatja benne Krisztust és a
jelképévé vált bárányt a zászlóval.
A húsvéti tojás ajándékozása sok országban e napon történik, nálunk a húsvéthétfői locsoláshoz tartozik. A hagyományos sonkát már szombat este, a böjt
lezárásával megkezdik. Vasárnap a sonka
mellé tojást, tormát fogyasztanak. E nap
ünnepi étele a bárány.
Húsvét másnapján, német területeken, nálunk pedig Kecskemét környékén,
szokás volt az Emmaus-járás, annak emlékére, hogy Jézus, a feltámadása után,
a tanítványokkal, az Emmausba vezető
úton találkozott. A járásban résztvevők
kimentek a város határán álló kápolnához és vidám mulatságot ültek. Ez a nap
Európa-szerte a játék, a vidámság napja.
Magyarország egyes vidékein ezt a napot
vízbevető hétfőnek is hívják, mert ez a locsolás napja. A húsvéti népszokások sorát
egy fehérvasárnapi szokás zárja. A lányok
komatálat készítenek, elküldik egymásnak. A kosárba, tálra húsvéti tojás, kalács,
ital kerül. Ezzel a lányok örök barátságot
kötnek, s ettől kezdve komának szólítják
és magázzák egymást egész életükben.
Boldog húsvéti ünnepeket kívánok a
feltámadás reményében. Az asszonyoknak, a nagy- és a kislányoknak sok-sok
locsoló fiút és legényt.
Szentjóby Szabó Andor

Segítsünk együtt a beteg gyermekeken!
Kérjük, támogassa Ön is adója 1%-val a Paci Doki Alapítványt!

Adószám: 18711341-1-13
Köszönettel: Paci Doki Alapítvány
Bővebb információ: www.pacidoki.hu
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Ruzicskay György rajzsorozata Tessedik Sámuel életéről
Az alberti műemlék evangélikus templom és parókia előtt érdemes megállni
annak, aki Albertirsára érkezik. A parókia
homlokzatán vörös márványtábla hirdeti:
itt született 1742. április 20-án Tessedik
Sámuel.
Tessediket minden kor és nemzedék felfedezte. Munkásságáról készült kisfilm és
rádiójáték. Van Tessedik-plakett és –portré. Papp László drámai hangvételű szonettekben állított emléket Tessediknek.
Ruzicskay György 1937-ben a Magyar Telefonhírmondó és Rádióban viaszlemezre
olvasta Tessedik Sámuelről szóló előadását. A felkérést, köszönő levelével együtt
őrzöm szobám falán.
„Arcát meg kell teremteni. Tessediknek
ugyanis egyetlen igen gyenge, és még így
sem hiteles arcképe maradt fenn. Ez nem
adott többet, mint keretet: bele kellett
látni egyéniségét” – írta Hegedűs Géza
Ruzicskay György festőművész Tessedik
portréjáról.
Szükséges, hogy Tessedik Sámuel
életét és munkásságát megismerjük,
hiszen folyton szem előtt tartotta, hogy
hazájának s az emberiségnek hasznára
legyen.
Albertiről kétéves korában Békéscsabára került. Korán elvesztette apját. Ekkor a család az édesanya szülővárosába,
Pozsonyba költözött. Tessedik német
műveltségben részesült. Német nyelven
beszélt. Bár magyarul tökéletesen értett,
elég jól beszélt is, azonban sohasem írt.
Életpályájául az evangélikus lelkészséget választotta. 1767-ben Szarvasra
hívták, ahol könyvtárat, tanműhelyt és
gazdaságot szervezett. Méhészetet, selyemhernyó-tenyésztést, akáctelepítést
kezdeményezett. Szorgalmazta a belterjes gazdálkodást, lucernát honosított, szikeseket javított. Tevékenysége kiterjedt az
egészségügyi teendőkre is.
1780-ban Szarvason megalapította az
első mezőgazdasági szakiskolát. Népiskolai tankönyvet állított össze. Ez a tankönyv tette Tessedik nevét széles körben
ismertté. Racionalista érdeklődése az ipar
és a mezőgazdaság felé fordult, erre épült
azután munkásságának legfontosabb része, az oktatás megreformálása.
Munkássága aggodalmat és ellenszenvet
ébresztett. Ugyanaz a merész gondolkodás és bátor cselekvés jellemezte Tessedik

felfogását és munkastílusát, mint Hajnóczy Józsefét, aki iránt „soha el nem múló
becsüléssel” viseltetett, akihez rokoni szálak is fűzték. Hajnóczy olyan sokrétűen és
alaposan vizsgálta a magyar jobbágyság
helyzetét, hogy a kérdésről közreadott
könyve alapján ítélték halálra. Hajnóczy a
kivégzése előtti napon Teréz húgához írt

részére. 1970-ben készült és jelent meg
a művész Tessedik Sámuel élete című
nagysikerű rajzsorozata, szervesen illeszkedve a Szerelemkeresőhöz, a Világosság
feléhez, a Liszt-albumhoz, a Gyula város
krónikájához, a Fantasztikus utazáshoz, s
a további rajzsorozataihoz.
Az ifjú őstehetség világjáró útját Nagyvárad, München, Párizs
és más európai nagyvárosok jelezték, kiállítóhelyei között szerepelt: Budapest, Párizs,
Moszkva, New York,
Toronto,
Amsterdam,
Róma.
A Mester és Roszik
Mihály lelkész úr életútja is Szarvasról indult el, élményeik a ligetes alföldi kisváros, a
lombos-fás Kőrös-part
varázslatosan szép tájaiban gyökereztek, talán
ezért is volt olyan fontos
A kiállítás megnyitása: 1992. április 26.
a 250. Tessedik évfordubúcsúleveléhez csatolt betűrendes listára ló megrendezése, szívügyük a Tessedikazoknak a nevét írta fel, „akikkel köze- hagyomány ápolása, mert mindketten
lebbi viszonyban volt, s akiktől így kívánt tudták, milyen érték és összetartó erő
búcsút venni”. A feljegyzésen levők között Albertirsán Tessedik személye.
szerepelt Tessedik Sámuel neve is. A sors
A kiállítás rendezése során meglepő
iróniája, hogy a búcsúlevél nem az érin- kritikai megjegyzésekkel és észrevételektett személyekhez került, hanem a bécsi kel találkoztam. Jelen esetben a helyszín
udvarhoz. Talán azt hitte, mindenki olyan okozott problémát, de Roszik lelkész úr
szilárd hittel és szenvedéllyel él, mint ő. őszintesége, véleménye meggyőzött: hol
Talán többet is akart az emberektől, mint is lehetett volna méltóbb helyet találni
amilyen mértékben azok megérthették Albertirsán a kiállításnak, mint Tessedik
és követhették volna. Szilárd egyéniség születése helyén? Az akkori vezetőknek
volt, hasonlatos ahhoz a szívós agyaghoz nem volt ez természetes.
és szikeshez, melynek megjavításáért fáRuzicskay merészen vállalt és hazai műradozott. Ruzicskay György Munkácsy- vészetünk történetében szinte egyedüláldíjas, Érdemes és Kiváló festőművész ló feladatot oldott meg ezzel az albumba
szarvasi alkotóháza homlokzatára festett rendezett hetvenlapos rajzsorozattal,
faliképe (tizennégy méteren át egymást Tessedik Sámuel küzdelmes életét befilmszerűen követő, jellemző képsorok) a szélte el. Kompozíciója – mert ez a nagytemplommal és Tessedik Sámuellel kez- szabású sorozat egy kompozícióvá forrt
dődnek, Szarvas népének és nagyjainak össze – így lett Tessedik élettörténetének
történetéről vallanak. A szülővárosát na- látható szimfóniája az alberti evangélikus
gyon szerető, történetét jól ismerő Mester templom és parókia imatermében.
bemutatta a szarvasiak küzdelmes életét,
Tessedik Sámuel élete nem ért véget a
elszánt harcát, tudományos, kulturális te- szarvasi, Roszík Mihályé az alberti temevékenységét. „Szeresd a művészetet és vi- tőben. Gazdag, termékeny, tevékeny és
gyázz rá, - ezzel saját életedet nemesíted!” szép életükről minden évben megemléEzeket a sorokat írta az Erzsébet-liget- keznek az albertirsai polgárok.
ben alkotóháza falára, faliképe befejező
Major János
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BMX freestyle? Parkour?
Tisztelt olvasók!
Ígéretemhez híven folytatnám a bemutatást
az A.E.S.E. másik szakosztályának sportágával.
A Le Parkour, vagy egyszerűen csak Parkour
elnevezésű utcai extrémsport „feltalálójának”
általában a francia David Belle-t és édesapját
tartják. Alapjait már a múlt század közepén is
ismerték és használták. A világhírű Bruce Lee,
a küzdősportok ikonja is alkalmazta a Parkour
egyes elemeit, mely mára önálló sportággá
nőtte ki magát.
Albertirsán 2009. tavaszán, néhány tizenéves fiatal kezdte gyakorolni a Dolina Üzletház
előtti füves részen. Szerény eszközöket, mint a
kerékpártámasztót, az árkád szintkülönbségét,
a betonkockákat használták a különböző akro-

batikai elemek bemutatására. Néhányuknak
igen szépen kidolgozott mozgása volt. Ezeket
látva, bizonyossá vált számomra, hogy nem
kezdők. Miután észrevették, hogy egy ideje
figyelem őket, egyikük megszólított: „Úgy hallottam, Ön a helyi extrémsport egyesület alapítója. Lehetne arról szó, hogy csatlakozzunk
az egyesülethez?” – kérdezte. Természetesen
beleegyeztem, így a következő taggyűlésen
javaslatot tettem a sportággal való bővítésre,
amit el is fogadtak. A 2010-es nyári Sport- és
Gyermeknapon, az Albertirsai Sportcentrumban a BMX freestyle és a görhoki mérkőzések
mellett a Parkour-ösök is bemutatkoztak, ami
nagy sikert aratott a közönség körében.

Ez történt az Albertirsai
Sportegyesület vezetőségi
megbeszélésén…
Az Albertirsai Sportegyesület március
7-én megtartotta soron következő vezetőségi megbeszélését. Tóth Sándor elnök úr
a napirendi pontok ismertetése után bemutatta a jelenlévőknek Elter János urat,
aki mostantól sportmenedzserként fog
tevékenykedni városunk sportéletében és
a Sportcentrum gazdaságos működését
szervezi. Az első napirendi pont keretében az önkormányzattól kapott támogatás
elosztásáról döntött a vezetőség. Szakosztályaink az alábbiak alapján részesültek a
8.000.000 Ft támogatásból:
Labdarúgás: 2.000.000 Ft
Judo: 1.450.000 Ft (ebből az összegből
250.000 Ft Keliger Bernadett versenyeztetésére)
Atlétika: 1.530.000 Ft (ebből az összegből
250.000 Ft Olteán Csongor versenyeztetésére)
Kézilabda: 1.860.000 Ft
Kosárlabda: 960.000 Ft
Galambászok: 200.000 Ft
Egyre fontosabbá válik szponzorok felkutatása és a pályázatokon való részvétel.
Jelentkezett sportegyesületünknél Takács
Zsolt, aki szívesen elvállalna valamilyen
pozíciót és így belülről tudná támogatni
szakosztályainkat.
Jóni Károly felhívta a figyelmet, hogy
idén is lesznek rendezvények a sportcsarnokért. Az első április 1-jén kerül megrendezésre egy Humorest keretében a művelődési házban 18.00 kezdettel. Fellépők: Nagy
Bandó András, Rocker Zsolti és Éles István
lesznek.
Közgyűlésünket május 2-án, hétfőn tartjuk a Művelődési Ház kistermében, melyre
minden érdeklődőt, sportszeretőt szeretettel várunk!
A.S.E. Vezetőség

Azonban a BMX freestyle-osokhoz hasonlóan, nekik is speciális eszközökre van szükségük, melyeket 100x120 cm-es raklapokból otthon is könnyedén össze lehet rakni. A dolog
hátránya, hogy ez esetben is mindenképpen
fedett helyre van szükség, mivel az eszközök
fából készülnek, s óvni kell azokat az időjárás
viszontagságaitól. A raklapokat először ingyen
kapnánk. Pótlásuk azonban még használtan is
költséges (kb. 90.000 Ft). Ekkora összeg pedig
nem fog a szakosztály rendelkezésére állni! A
megfelelő fedett hely pedig, meglátásom szerint az üresen álló zsinagóga lehetne. Ennek
érdekében az egyesület vállalja, hogy szponzorok, magánszemélyek, vállalkozók bevonásával helyreállítja az épületet és alkalmassá
teszi a fent említett célra. A sportolók által

használt eszközök átalakításával, egy kisebb
színpadot is nyerhetnénk. A jó akusztika miatt
zenei programok lebonyolítására is alkalmassá válna. A fedett helyiségnek köszönhetően
nem lennének holt időszakok, a versenyzők
egész évben gyakorolhatnának, ezáltal eredményesebben is szerepelnének a megmérettetéseken. Az A.E.S.E. továbbá szívesen látna
bármilyen küzdősportot űző csapatot, hiszen a
közös szőnyeg használatával jelentős költségcsökkentést érhetnénk el.
Kedves olvasók! Remélem rövid ismertetőmből megértették céljainkat, és sikerült
konkrét képet nyerniük az általunk használt
sporteszközökről. Hangsúlyozom, hogy mi
semmit nem rongálunk meg, semmit nem
teszünk tönkre! Célunk, hogy esetleges sikereinkkel tovább öregbítsük városunk hírnevét.
Ha felkaroljuk a fiatal tehetségeket, biztosan
nem fognak bandázni, kábítószerezni, inni!
Az A.E.S.E. vezetősége nevében ezúton is
köszönöm az eddigi támogatásokat, és várom
a további segítséget. Higgyék el, van bőven
tennivalónk!
Örömünkre szolgál, hogy néhány vállalkozó
már jelezte segítő szándékát, melyhez reméljük, még sokan csatlakoznak!
Örömmel jelenthetem, hogy weboldalunk is
készül, melynek címe: www.irsaiextremek.hu
E-mail: irsaiextremek@gmail.com vagy
textilgaléria@freemail.hu
A.E.S.E.
Számlaszám: K&H Bank: 1040297750526570-87691001
Asz: 18030277-1-13
Tisztelettel: Fülöp Sándor,

A.E.S.E. elnök

■■ ATLÉTIKA

Országos bajnoki sikerek, nemzetközi sikerek!
Márciusban zajlottak a fedett pályás országos
bajnokságok, a téli idény legfontosabb versenyei.
Serdülő távolugróink nagyszerű versenyzéssel
két magyar bajnoki címet nyertek. A 15 éveseknél Szabó Zita (a képen) 523 cm-t, a 13 éveseknél Szelei Viktor (a képen) 495 cm-t teljesített
és korosztályaikban a legjobbnak bizonyultak.
Sajnos a távolugrás és a magasugrás egyidőben
zajlott, így Zita „csak” az egyik számban győzött,
bár magasugrásban is esélyes volt a győzelemre,
itt negyedik helyezést ért el.
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A téli dobóbajnokságot
Nyíregyházán rendezték.
Revák Péter kiváló eredményt ért el: junior gerelyhajításban elért harmadik
helyezése és 51,26 cm-es
eredménye dicséretes.
Legfiatalabb versenyzőink Budapest Régió válogatottjaiként Németországban (Dortmund) versenyeztek. A
kilenc országot felvonultató hatalmas létszámú és minőségű
versenyen fiataljaink óriási sikereket értek el. Farkas Ádám
győzött távolugrásban, második lett 50 m-es síkfutásban,
Láng Gergő második magasugrásban és mindketten tagjai voltak a második helyen befutó 4x100 m-es váltónak is.
Bágyi Erika a 75 m-es síkfutásban 6. helyezést ért el. Atlétáink hozzájárultak ahhoz, hogy a Budapest Régió válogatott
megnyerje a viadalt.
Nagyszerű téli eredményeink után bizakodva várhatjuk a
jó tavaszi folytatást!
Ecsedi László, edző

10. Tessedik félmaraton
és Senior országos bajnokság, valamint
háromfős félmaratoni váltó
2011. április 30-án szombaton 11 órától rendezik meg a
Tessedik Félmaraton versenyt. A hivatalos táv 21097,5 m. Nevezni a versenyközpontban, a Tessedik Sámuel Általános Iskolában,
a verseny napján 9-10.45 óra között lehet. Az abszolút kategória
első három férfi és női helyezettje érem- és ajándékjutalomban,
a korcsoportonkénti első három helyezett pedig éremdíjazásban
részesül. Minden célba érkező emléklapot kap!
Kiegészítőként idén is rendeznek három fős csapatoknak váltóversenyt, ahol felnőttek és iskolások, díjtalanul elindulhatnak
a 2,5 km-es távon. A győztes iskolai csapat serleget kap! Bővebb információt telefonon Végvári Zsolttól a 0630/832-2752es mobil, vagy a 0653/570-051-es hivatali számon, illetve a
tessedikfelmaraton.fw.hu weboldalon kaphatnak.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt és sportolni vágyót!

KERESZTREJTVÉNY
Vízszintes: 1. Oscar Wilde kérdése. 6.
Elvágódik. 12. Győr-Moson-Sopron megyei település. 13. A Kaposba folyó patak.
15. Rangjelző. 16. Fekete István kisrókája.
17. Tétel. 18. Vegyileg bonthatatlan anyag.
19. Botbüntetés jelképe. 21. Megtréfálta.
23. Fordított séta! 24. Határtalan betét!
25. Német névelő. 26. Kiejtett betű. 27.
Földet forgat. 29. Késnek van. 30. Ismételt tiltás. 32. Vonatkozó névmás. 34. …
Anna, Kosztolányi regénye. 35. Fog betűi. 37. Aktatáskában van! 39. Gazdasági
munkaközösség. 40. Forró évszak. 41.
Kenyai autójelzés. 42. Fúvós hangszer. 43.
Csacsihang. 44. Angol igen. 46. Kibújik a
földből. 48. Üres tál! 49. E napi. 51. Hideg
évszak. 53. Firenze folyója. 55. Hőpalack.
57. Duzzogva neheztel. 58. Mecset kezdete! 60. Fordított ízlés közepe! 61. Regényét
Gárdonyi írta meg. 62. Néma dán! 63. Görögország fővárosa. 65. Győz. 67. Ropogós
cukrászati készítmény. 70. Jövendölés.
Függőleges: 1. Régész öröme. 2. Tova.
3. Tüzes. 4. Becézett Ede. 5. Kiejtett betű.
6. Részben elvadult! 7. A pincébe. 8. Ügye.
9. Svéd, thaiföldi, luxemburgi és osztrák
autójelzések. 10. Páratlan ínyre! 11. Vas
megyei település. 12. Balatoni üdülőhely.
14. Részben felrak! 20. Kikötőhely. 21.
Gyűlöltek. 22. Nemzetközi kamionjelzés.
24. Határtalanul vezekel! 26. Iskolatípus
volt. 27. Svéd, máltai és osztrák autójelzések. 28. Rejtély. 29. Dég betűi. 31.
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Kapásnövényt ritkít. 33. Szigetelt huzal.
36. Megkeményedett rostú. 38. Locsolás
része! 45. Harap az állat. 47. Azonos betűk. 49. Fabulázik. 50. Az előbb, nemrég.
52. Fordítva kiejtett betű. 53. Mátka. 54.
Nobélium és diszprózium vegyjelei. 55.
Thaiföldi, svájci, és svédországi autójelzések. 56. Mutató névmás. 57. Régi. 59.
Győri sportegyesület. 64. Kettőzve: Zo-
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la-regény címe. 66. Rejtvény-kezdet! 68.
Szelén vegyjele. 69. Tájvédelmi Körzet.
A múlt havi rejtvény helyes megfejtése:
„A hagyomány a népek emlékezete.”
Közöljük rejtvényfejtőinkkel, hogy a
nyereménysorsolás bizonytalan ideig
szünetel, ezért kérjük Önöktől, hogy ne
küldjenek megfejtéseket! Megértésüket
köszönjük!
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A Művelődési Ház
1.

áprilisi programjai

1530 Akrobatikus rock
1900 Humorfesztivál a Sportcsarnokért
1900 POLKA gyűlés
2000 Latin fitnesz
2. 1500 
Művészeti gála az Evang.
Ált. Iskola előadásában
1700 KUNG-FU
4. 1300 Nyugdíjas klub
1800 Jóga
1800 Galambász gyűlés
5. 1530 Akrobatikus tánc
1700 MSZP gyűlés
1800 KUNG-FU
1800 Színjátszó csoport
6. 1900 Filmklub
7. 1000 Baba-mama klub
1700 Biztonsági őri tanfolyam
1730 Főzőkör
8. 1530 Akrobatikus tánc
2000 Latin fitnesz
9. 900-1300 Vásár
1500 Vasutas nyugdíjas klub
1500 KUNG-FU
11. 830-1500 Termékbemutató
1300 Nyugdíjas klub
1800 Adventista Egyház előadása
1800 Jóga
12. 830-1500 Termékbemutató
1530 Akrobatikus rock
1700 KUNG-FU
1800 Színjátszó csoport
13. 1600 GNLD bemutató
1700 Fotó klub
1800 Adventista Egyház előadása
1900 Filmklub

14. 900-1400 Vásár
1000 Baba-mama klub
1730 Főzőkör
15. 1530 Akrobatikus rock
1800 Adventista Egyház előadása
2000 Latin fitnesz
16. 1700 KUNG-FU
18. 1300 Nyugdíjas klub
1800 Jóga
1800 Adventista Egyház előadása
1900 Polgárőr gyűlés
19. 1230-1600 Vásár
1530 Akrobatikus rock
1700 KUNG-FU
1800 Színjátszó csoport
20. 1800 Adventista Egyház előadása
1900 Filmklub
21. 900-1100 Vásár
1000 Baba-mama klub
1730 Főzőkör
22. 1530 Akrobatikus rock
2000 Latin fitnesz
26. 1530 Akrobatikus rock
1700 KUNG-FU
1800 Színjátszó csoport
27. 900-1300 Vásár
1700 Fotó klub
1800 Adventista Egyház előadása
1900 Filmklub
28. 1000 Baba-mama klub
1730 Főzőkör
29. 1530 Akrobatikus rock
1800 Koncz Antalné festmény kiállítás megnyitó
2000 Latin fitnesz
30. 1700 KUNG-FU

2011. MÁRCIUS HÓNAPBAN SZÜLETETT
Petró Gábor és Hamar Mónika
Molnár Csaba és Baciu Viktória
Farkas László és Csorba Szilvia
Hajdú Mihály és Ruzsinszki Krisztina
Kovács Zoltán és Sepsi Edina
Cseh István és Faragó Bettina
Faddi Lőrinc és Jakab Anita
Fazekas Norbert és Jeruska Zsuzsanna
Popovics Zsigmond és Pitka Hajnalka
Béki Nándor és Szalai Katinka
Gilan László és Balázs Henrietta

Milán Márk
Csaba Gábor
László Barnabás
Eszter Csenge
Benett Zoltán
István
Dominik
Zalán
Zsigmond
Botond
Olivér nevű gyermeke.

Tisztelt Lakosság!

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

Háziorvosok ügyeleti beosztása
ÁPRILIS

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. Zolnyan Erzsébet
4. Dr. Fógel Kristóf
5. Dr. Zolnyan Erzsébet
6. Dr. Makkos Gyula
7. Dr. Pécsi Angéla
8. Dr. Babinszky Eleonóra
9. Dr. Varga Krisztina
10. Dr. Varga Krisztina
11. Dr. Fógel Kristóf
12. Dr. Zolnyan Erzsébet
13. Dr. Makkos Gyula
14. Dr. Fógel Kristóf
15. Dr. Babinszky Eleonóra

80 éves Sallai u. 22.
84 éves Gr. Széchenyi u. 36.
55 éves Madách u. 23/3.
86 éves Homokrész I. 128.
89 éves Pozsonyi u. 7.
75 éves Vasút u. 49.
81 éves Pesti út 11/a.
67 éves Erkel F. u. 56.
84 éves Virág u. 5.
85 éves Ady E. u. 26.
77 éves Gr. Széchenyi u. 61.
46 éves	Kolozsvári u. 13.
szám alatti lakos.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak!

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

Az Albertirsán működő gyógyszertárak ügyeleti nyitva tartása

2011. ÁPRILIS hónapban
A hétvégi ügyeletet az alábbi gyógyszertárak végzik:
Április 2-3.
Április 9-10.
Április 16-17.
Április 23-24.
Április 25.
Április 30

IRMÁK Gyógyszertár
CENTRUM Gyógyszertár
REMÉNY Gyógyszertár
IRSA Gyógyszertár
IRMÁK Gyógyszertár
IRMÁK Gyógyszertár

MÁRCIUS HÓNAPBAN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Volkó Tamás és Drabik Mónika
Tarnoki Mihály és Murár Ildikó

2011. MÁRCIUS HÓNAPBAN ELHALÁLOZTAK
Bangó József
Bárány László
Csőke József
Dudás Ferenc
Garai Miklósné
Gyócsos Ferencné
Horváth Ferencné
Nagy István János
Rencsár Ferenc
Szabó Istvánné
Sziklai Mária
Tenkely Béláné

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

Az Albertirsai
Híradó
főszerkesztője
Müller Mónika,
üzenetet
hagyhatnak
a Művelődési
Házban vagy a
mmonika83@
gmail.com
e-mail címen.
Lapzárta
a hónap 20-án

Albertirsai

HÍRADÓ

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

Megjelenik 1300 példányban
Nyomda: Pende Print Kft. – Nagykőrös, Béke u. 5.
Felelős vezető: Kőházi Zoltán

