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Ismét itt a strandszezon!
Ha az időjárás május 1-jén a szebbik
arcát mutatja, bátran csobbanhatunk városunk gyógyfürdőjének medencéiben.
Talán Önök is tudhatnak arról, hogy
az Önkormányzat és az üzemeltető
(Budaiút-Invest Kft.) között a bérleti díjjal kapcsolatos jogi vita folyik, de ez nem
akadálya annak, hogy a strand a szokott
időben megnyissa kapuit. Mindez Hajdú

Díjnyertes
pálinkafőzde
Albertirsán!

Jó pálinkát, jó embereknek! – Így
hangzik a Harmatrázó Pálinkaház jelmondata, melynek különleges nedűit
a 2011-es HunDeszt Pálinkaversenyen
több díjjal is jutalmazták. A jeles eseményen Harmatrázó almapálinka bronzérmet, a birs-alma, illetve a cseresznyepálinka pedig ezüstérmet szerzett. De
mitől oly egyediek ezek az italok – aminek minden egyes cseppjében érezhető
a minőség és a magas szintű szakértelem –, arra Berkes Géza, a Harmatrázó
Pálinkafőzde tulajdonosa válaszolt.
(folytatás a 11. oldalon)

Géza, a Budaiút-Invest Kft. ügyvezető
igazgatója erősítette meg. Elmondta azt
is, hogy minden eddigi szolgáltatás (büfé,
étterem, masszázs) továbbra is igénybe
vehető a fürdő területén. A belépőjegyekre vonatkozó kisebb mértékű áremelkedésre azonban számítani kell. A fürdőzni
vágyók az eddigiekhez hasonlóan válthatnak teljes árú, családi jegyet, úszó
belépőt, illetve havi bérletet, valamint

kedvezményes belépők vásárlására is van
lehetőség. Természetesen a 3 év alatti
gyermekeket ezután is ingyen vihetik be
a szülők.
Jó hír a Dolina Gyalogos Teljesítménytúra résztvevőinek, hogy a célállomás ezúttal is a strand területén lesz. Így jó idő
esetén a túrázók felfrissíthetik magukat a
medencék hűs vizében.
Müller Mónika

Jeles napok májusban

Május 1.
Május 5.
Május 8.
Május 10.
Május 24.
Május 29.

–
–
–
–
–
–

A munka ünnepe, Anyák napja
Európa napja
Nemzetközi vöröskeresztes nap
Madarak és fák napja
Európai nemzeti parkok napja
Nemzetközi Gyermeknap
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RENDŐRSÉGI HÍREK
Az utóbbi időben március 20. és április 20. között a bűncselekmények
elkövetésének száma emelkedett, ezek
közül néhány: Albertirsa belterületén a
sértett távollétét kihasználva ismeretlen
tettes az egyik ingatlan kapujáról a lakatot levágva behatolt az udvarra, majd
ezt követően az ott lévő műhelyt feltörte,
ahonnan lakásfelszerelési tárgyakat tulajdonított el. Az állomáshoz közeli egyik
bolt hátsó helyiségébe tört be ismeretlen
elkövető, de onnan nem vitt el semmit,
így csak rongálási kár keletkezett. Belterületen lévő egyik lakóház hátsó udvarára
a kerítésen átmászva hatolt be ismeretlen
elkövető, majd az udvarról ezt követően
különböző vasanyagokat tulajdonított el.
Albertirsa belterületén lévő ingatlan udvarán található műhely ajtaját ismeretlen tettes befeszítette és onnan különféle
fémtárgyakat tulajdonított el. A vasútállomásnál ismeretlen tettes eltulajdonította
egy hölgy táskáját az abban lévő készpénzzel, személyes iratokkal, illetve egyéb
tárgyakkal. Lakossági bejelentés alapján
ellenőriztek a járőrök házaló árusokat
Albertirsa belterületén, melynek során
kiderült, hogy az igazoltatott személyek
egyikét körözi a rendőrség. A körözött
személyt a járőrök elfogták és további intézkedés végett előállították. Szintén la-

kossági bejelentésre vonultak ki a járőrök
egyik éjjel Albertirsa külső részére. A bejelentő elmondta, hogy a kutyák nagyon
ugattak a környéken, ezt követően egy
gyanús gépkocsit észlelt, ezért telefonon
értesítette a rendőrjárőrt. A járőrök a környéket ellenőrizték, melynek során egy
sötét és bokros részen parkoló gépkocsira
figyeltek fel. Az gépkocsi vezetőjét igazoltatták, majd ezt követően átvizsgálták a
gépjárművet. A gépkocsi átvizsgálását követően megállapítást nyert, hogy a gépkocsiban lopásból származó dolgok vannak,
ezért az intézkedés alá vont személyt előállították a rendőrőrsre. A további adatgyűjtés során kiderült, hogy a környéken
aznap éjjel több bűncselekmény is történt, amely szintén ehhez a gépkocsihoz
köthető. Az azonnali intézkedés során
rövid időn belül a bűncselekmények másik két elkövetőjét az albertirsai rendőrök
felderítették, s az eltulajdonított dolgok
nagy része is megkerült. Többször említettük, hogy fontos a gyanús személyek,
vagy gyanús körülmény mielőbbi bejelentése, hogy a rendőrök lehetőség szerint
mielőbb intézkedni tudjanak az esettel
kapcsolatban. Mivel egy bűncselekmény
felderítése és a bizonyítási eljárás egyre
nehézkesebb, ezért lehetőleg törekedni
kell a bűncselekmények megelőzésére, illetve arra, hogy a helyszínen tetten érjék

a rendőrök az elkövetőt. Több kerékpárlopás is történt az albertirsai vasútállomásnál, valamint annak környékén, melynek
során főleg lezáratlan kerékpárokat tulajdonítottak el. Nem egy esetben a rendőröknek sikerült elfogni, vagy beazonosítani az elkövetőt, ám úgy tűnik, a lopások
sajnos továbbra is folytatódnak. Továbbra
is lehet számítani fokozott rendőri ellenőrzésekre a településen, valamint annak
környékén. A kapott utasításnak megfelelően a rendőrök országos szinten a kerékpárosokat kiemelten ellenőrzik, ezért
a kerékpárral közlekedők sötétedést követően szíveskedjenek világítással ellátni a
biciklit, mivel ellenkező esetben helyszíni
birságra, vagy feljelentésre számíthatnak.
Több fórumon elhangzott, hogy sok a kerékpáros baleset. Ennek megelőzésére,
akinek nem volt világítása, először csak
figyelmeztették, ezt követően a rendőrség
kerékpárra szerelhető lámpákat és sárga
mellényeket is osztogatott. Így nem kell
meglepődni, ha valakit megbüntetnek
azért, mert este világítás nélkül biciklizik.
Aki bűncselekménnyel kapcsolatban bármilyen érdemleges információval rendelkezik, az keresse a rendőrőrsön hivatali
munkaidőben Osgyáni László r. ftzls.-t,
vagy sürgős és halaszthatatlan esetben tegyen bejelentést a nap bármely szakában
hívható 06-20/973-9021 telefonszámon,
amelyen az albertirsai rendőrjárőr mindig elérhető.

FELHÍVÁS
Albertirsa Város Önkormányzata meghirdeti értékesítésre, a tulajdonát képező
következő járműveket:
- Traktor MTZ-2511
- Multicar M25-01
A járművek működésképtelen állapotban
vannak.
A járművek ára:
Traktor MTZ-2511:
bruttó 100.000 Ft
bruttó 100.000 Ft
Multicar M25-01:
Több jelentkező esetén a magasabb vételárat kínáló részére történik meg az értékesítés.
Az értékesítés helye:
Albertirsa Város Polgármesteri Hivatala
Tanácsterem
2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.
Az értékesítés ideje:
2011. május 16. 16 óra
A tárgyak megtekinthetőségéről érdeklődni
lehet a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájában, Juhász Gabriellánál a 06-53-570067-es telefonszámon.
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VÁROSHÁZA

ELSŐ KÉZBŐL
Miről van szó?
Aki a Híradó februári, márciusi és áprilisi számában hulladék ügyben megjelent
írásokat elolvasta, számos fontos kérdésre
választ kapott.
Az itt következő sorokban nem elsősorban a további részleteket próbálom tisztázni. Inkább megkísérlem az e témakörben
folyamatban lévő jelentős változások lényegét és okait megvilágítani.
Nos, a történések alapja nem más, mint
az eddigi szemétgyűjtésről, egy sok elemből felépülő, s azokat összehangoltan kezelő hulladékgazdálkodásra való átállás.
Ennek legfontosabb jellemzője a szelektív
gyűjtés erősítése.
Az eddigieknél sokkal markánsabban elkülönül egymástól a kommunális vegyes
(kukás), illetve a különféle módokon és
helyszíneken (eszközökkel) történő szelektív gyűjtés. Az utóbbi, háromféle módon történhet ezután:
- háztól, kétféle (sárga és zöld színű) ingyenesen beszerezhető zsákban,
- a meglévő gyűjtőszigeteken lévő konténerekbe helyezéssel,
- a Dánosi úti hulladékudvarba szállítással.
A kommunális vegyes hulladék esetében
technikai értelemben nem történik különösebb változás. Egyebekben pedig annyi,
hogy a díjfizetés liter alapú lesz, s kinekkinek a szolgáltatást végző ÖKOVÍZ Kftvel kell(ett) szerződnie.
A díjaknál érdemes néhány szóra megállni. Összegük ugyanis nagymértékben
növekszik. A félelmetes (közel 137 százalékos) emelkedés azonban igen jelentősen
mérsékelhető. Ennek egyetlen módja van:
aki eddig nem vette komolyan a szelektív
módon történő gyűjtést, sürgősen változtasson ezen a szokásán. Saját tapasztalatból mondom: nagy létszámú család esetén
a teljes szelektivitásra való áttérés akár negyedére csökkentheti a vegyes (kukás) hulladék tömegét. Érdemes tehát bíbelődni a
különválogatással. Aki ugyanis ennek segítségével képes a korábbi százhúsz literes
gyűjtőedényét például fele akkorára cserélni, annak a díjváltozás a már elviselhető tizennyolc százalék körüli emelkedést jelenti csupán. Mindezért pedig a korábbiaknál
lényegesen több szolgáltatáshoz jut.

Ezen a ponton áttérhetünk a szelektív
gyűjtés (díjcsökkentésen kívüli) másik jótékony hatására, arra, amiért az egész hulladékgazdálkodási rendszerre szükség van.
Nem másról beszélek, mint környezetünk
megóvásának parancsoló szükségszerűségéről. Aki kicsit is nyitott, és érzékenyen
képes reagálni a minket körülvevő világra,
tudja, ismeri, hogy mennyire nagy probléma, s miféle veszélyeket hordoz magában
az emberi környezet elszennyezése. Nem
érdemes ezt egy kézlegyintéssel elintézni. Sőt! Jó ha felismerjük, hogy az egyes
ember szintjén is tehetünk ellene. Többek
között a szelektív hulladékgyűjtés következetes alkalmazásával.
Az új rendszerre történő átállás egyik
legfontosabb mérföldkövét a március huszonnyolcadikai héten a Művelődési Házban biztosított szerződéskötési lehetőség
jelentette. Ennek megszervezéséről és
lebonyolítási módjáról nagyon különböző előjelű visszajelzéseket kaptam. Érthető ez, hiszen mintegy négy- és félezer
háztartást, továbbá a városban működő
vállalkozásokat érintette a szerződéskötési kötelezettség. A végeredmény (és talán
ez a legfontosabb) várakozáson felüli. E
sorok írásakor befejezéséhez közeledik az
ÖKOVÍZ Kft-nél a megkötött szerződések
gépi feldolgozása. Annyit már tudunk,
hogy számuk erősen megközelíti a négyezer-négyszázat. Ez azt jelenti, hogy az
érintettek nagy többsége megkötötte a vegyes hulladék elszállításáról szóló szerződést. Vagyis lakótársaink majd mindegyike
felelős hozzáállása révén megértette a hulladékgazdálkodás fontosságát.
Tudom, hogy afféle „nem szeretem”
feladat ez, ám mindannyiunk érdekében
szükségszerű.
Miután a hulladékgazdálkodás kialakításának folyamata újra – meg újra felvet
konkrét kérdéseket, néhányuk megválaszolása következzék itt.
1. Mint azt korábban több fórumon
jeleztem, a kommunális hulladékgyűjtésben való részvétel, a fennálló jogszabályok (2000. évi XLIII. tv.) alapján,
mindannyiunkra kötelező.
2. A Dánosi úti hulladékudvar várhatóan májusban nyílik. Az üzemeltető HÍRÖS
Kft-től kapott tájékoztatás szerint üzembe
helyezését az engedélyezési eljárás elhúzó-

dása hátráltatja.
3. Szelektíven gyűjtött hulladékot csak
a HÍRÖS Kft. nevét hordozó, általa biztosított sárga és zöld (szerves, komposztálható anyagok) zsákban érdemes a gyűjtési
napokon (és csak akkor) kihelyezni a porta
elé. A zsákokat a HÍRÖS Kft. a gyűjtéskor folyamatosan és ingyenesen pótolja.
Akinek plusz zsákra van szüksége, munkanapokon, délelőttönként kaphat ilyet
a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati
pultjánál – szintén ingyenesen.
4. A vegyes hulladékot az ÖKOVÍZ Kft.
csak a megkötött szerződés alkalmával juttatott címkével rendelkező kukákból viszi
el. A gyűjtőedény mellé egyetlen módon
lehetséges plusz mennyiséget kihelyezni:
abban az ÖKOVÍZ feliratú, átlátszó zsákban, amely 470 forintért megvásárolható.
Beszerzési helyei Albertirsán a következők:
TÖRPE ABC, Alkotmány u. 15., Gazdabolt,
Köztársaság u. 1., Élelmiszer- és vegyi áru
bolt, Hámán K. u. 37.
5. A vegyes hulladék elszállítására és elhelyezésére csak az idén nyílt alkalmunk
közbeszerzési eljárás útján kiválasztani a megfelelő szolgáltatót. A 224/2004.
(VII.22.) Korm. rendelet értelmében
ugyanis a közbeszerzési felhívásnak vagy
dokumentációnak meg kell neveznie a kötelezően és kizárólagosan igénybe vehető
ártalmatlanító helyeket (hulladék bánya).
Ezt csupán a Duna-Tisza Közi Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Rendszer beindulása
(2011. tavasza) pillanatától tehettük meg.
A pályázati kiírásnak a becsült értéket és
hulladék mennyiséget is tartalmaznia kell.
Ez is csak a jelenlegi szolgáltatóval március végén, április elején megkötött szerződések alapján lehetséges.
Mindezek ismeretében haladéktalanul
(az április 28-i Képviselő-testületi ülésen)
megtárgyaljuk a szükséges közbeszerzési
dokumentációkat.
Amíg a bonyolultnak ígérkező közbeszerzési eljárás lezajlik, a keletkező hulladékkal valamit kezdenünk kell. Ezért
jelenleg is a Cegléd Város Önkormányzatával 2008-ban kötött társulási megállapodás
alapján látjuk el a feladatot. A megállapodást a sikeres közbeszerzési eljárás lezárásáig meghosszabbítottuk. Így maradhatott
egyelőre szolgáltatóként városunkban az
ÖKOVÍZ Kft, amely megfelelő helyismerettel és szakmai, technikai felkészültséggel rendelkezik.
Fazekas László
polgármester

Albertirsai Híradó

4

2011. május

VÁROSHÁZA

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁPRILISI ÜLÉSÉRŐL
Városunk képviselő-testülete rendkívüli
üléssel kezdte meg munkáját április 13-án. Elsőként a Művelődési Ház nagytermi székeinek
cseréje került napirendre, mivel az már régóta
időszerű lett volna. Az intézmény megújítására kiváló alkalmat nyújt Alberti újratelepítésének 300. évfordulója is. A testület tehát megállapodott abban, hogy benyújtja pályázatát
az eszközbeszerzésre, melynek önerő forrását
(6.000 e Ft) az éves költségvetés tartalékterhéből biztosítja. A költségvetés módosítása
során megemelték a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kiadását (1.608 eFt), valamint a
Tessedik Sámuel Ált. Isk. dologi kiadása is nőtt
1.000 eFt-tal nem vagyoni kártérítés miatt.
Így az átvezetések után, a tartalék előirányzat
215 eFt-ra módosul.
Albertirsa Önkormányzata vállalja, hogy az
Erkel Ferenc Művészeti Iskola működéséhez
szükséges anyagi hozzájárulást 2015. aug.
31-ig biztosítja. A képviselői hozzászólásoknál
szóba került Major János kiadás közelében álló
könyve, melyhez az író anyagi támogatást kért
a testület tagjaitól, akik a kérésnek eleget téve,
a szükséges összeg mintegy 70%-át önerőből
finanszírozták. Kovács Lászlóné a Hűtőházzal
szembeni illegális szemétlerakó helyre hívta
fel a testület figyelmét, s javasolta, hogy az
adott terület megtisztítását minél hamarabb
kezdjék el. Továbbá a hagyományos „tavaszi
nagytakarításhoz” a sportolók bevonását is
kérte. Fazekas László támogatta a javaslatot, s
ígéretet tett az ASE elnökségével való kapcsolat felvételre. Szőke Szabolcs elmondta, hogy
több képviselő társával együtt megtekintette
a Zsinagóga állapotát. Javaslata szerint ezt a
kultúrtörténeti emléket nem sport, hanem
kulturális célra kellene hasznosítania a városnak. Fazekas László polgármester a döntés
meghozatalához írásbeli előterjesztést kért a
képviselő úrtól. Szemőkné Szedlacsek Judit
örömmel vette a településen megkezdődött
kátyúzási munkákat. Egyben jelezte, hogy a
külterületi utak állapotának javítását is szorgalmazni kellene.
A képviselő-testület rendes ülése április 28án zajlott. Fazekas László polgármester a két
ülés között eltelt időszak eseményeiről szóló
beszámolójában kitért az első negyedév szemétszállítási díj emelésére is, ami a januárban
elfogadott rendelet alapján lett a lakosoknak egységesen 120 l-es gyűjtőedényekre kiszámlázva. Ehhez kapcsolódóan azonban egy
adminisztrációs hiba folytán további 883 Ft
plusz költség merült fel, de ennek kifizetését
az Önkormányzat vállalja. Az erre vonatkozó
határozatot Elter János nyújtotta be, a testület

pedig egyhangúlag elfogadta. A Hulladékudvar
késedelmes megnyitásának a még szükséges
engedélyek megszerzése az oka. Major Judit
alpolgármester jelezte, hogy több helyen sem
szállították el a szelektív hulladékgyűjtő zsákokat, ami Elter János reagálása alapján annak tudható be, hogy a szemétszállító autók
részére nem biztosították az utcajegyzéket. Ez
a jövőben korrigálásra kerül. Elsőként a 2010.
évi költségvetés módosítását (6. módosítás)
tárgyalták meg és fogadták el a testület tagjai. Fazekas László szerint a számok tükrében
kiegyensúlyozott és likvid gazdálkodás folyt a
tavalyi esztendőben. Sági Józsefné a piac bevételének csökkenése felől érdeklődött. A polgármester szerint ennek oka egyfelől a vásárlóerő
megfogyatkozása, valamint a környékén nyíló
üzletek. Megoldási javaslatként az április 30-i
virágvásár, egy esetleges kisállat piac meghonosítása, illetve a szombati bolhapiac merült
fel, amit esetlegesen egybekötnének a vasárnapi rendes piaccal. A 2010. évi költségvetési
gazdálkodásról Fazekas László elmondta, hogy
a város minden fizetési kötelezettségének időben eleget tudott tenni. A szociális juttatásokat minden igénylő megkapta, folytatódott a
lakossági járdaépítés, a Lurkó Bölcsöde felújítása és a Nyitnikék Óvoda felépítésének
köszönhetően pedig megoldódtak a gyermekek elhelyezésének gondjai. A stabil pénzügyi
gazdálkodást Sági Józsefné is megerősítette,
egyben kérte, hogy a Tessedik Sámuel Ált. Iskolánál keletkezett 662 eFt kerüljön ki az Önkormányzat szabad pénzmaradványából, így
ez az összeg 28.242 eFt-ra módosult. A tavalyi
év bevételi összege 1.846.778 eFt, s a kiadás
1.804.622 eFt volt. Török Andrea pénzügyi
irodavezető Lebanov József kérdésére elmondta, hogy a Sportkomplexum őrzése 2010-ben
126.051 Ft-ba került. A beszámolót 10 igennel
és 2 ellenszavazattal elfogadták. A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 2011-ben 630
Ft/fő/adag, a házi segítségnyújtásé 680 Ft/óra.
A Szociális Segítőház 2010. évi beszámolója
alapján Major Judit többek közt a helyi munkáltatók és a családsegítő közötti kapcsolat
felől érdeklődött. Bár nincs közöttük együttműködési megállapodás, de tudnak segítségért
fordulni feléjük, ha úgy adódik – jelezte Györe
Zsuzsanna intézményvezető. Kovács Lászlóné
a tanyagondnoki szolgáltatást emelte ki, ami
segít enyhíteni a külterületen élők hátrányait.
Lebanov József szerint érdemes lenne megvizsgálni, egyben kiszűrni azokat, akik önhibájukon kívül kerültek a jelenlegi élethelyzetükbe, illetve azokat, akik nem mutatnak
hajlandóságot az életkörülményeik változ-

tatására. Fazekas László szerint ezt azonban
nehezen lehet egyértelműen kategorizálni,
s senkit sem lehet kirekeszteni az ellátásból,
mert az a társadalom felbomlásához vezethet.
A Családsegítő, illetve a tanyagondnokok áldozatkész munkáját dr. Pécsi Angéla, illetve
Sági Józsefné is megköszönte. A beszámolót
a testületi tagok egyhangúlag elfogadták. A
Napsugár Óvodában folyó szakmai munka beszámolójában Pappné Bartos Mária óvodavezető a gyermekek elhelyezésével kapcsolatban
utalt az Újtelepi Óvoda beindulására, mellyel
megszűntek a felvétellel kapcsolatos problémák. Szőke Szabolcs, illetve Lebanov József
a Tündérkert, valamint a Mazsola Óvoda hiányosságaira hívta fel a figyelmet, és a felújítási
munkálatok mielőbbi elvégzését emelte ki. A
polgármester válaszában jelezte, hogy ez utóbbi terve májusban kerül a testület elé.
A 2011. évi közbeszerzési terv értelmében
áprilisban közbeszerzési eljárást kell indítani a települési kommunális szilárd hulladék
rendszeres gyűjtésére, elszállítására. Szőke
Szabolcs szerint az eljárás kiírása helyett arra
kellene törekedni, hogy a város végezze a szemétszállítást, ami bevételt hozna, ezáltal csökkennének a lakossági terhek. Fazekas László
alapvetően pozitívan értékelte a javaslatot, de
sem a személyi, sem a tárgyi feltételek nem
adottak ennek megvalósításához. A közbeszerzési eljárás kiírására pedig mindenképpen
szükség van. Sági Józsefné a felhívásban a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető (akár
helyi) ügyfélszolgálati iroda létesítését emelte
ki. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását 8 igen és 4 tartózkodás mellett elfogadták.
Egyszerű közbeszerzési eljárás keretében a
Vágóhíd utcai parkolóhelyek aszfaltozására az
ajánlattételi felhívását a GILDEX Útépítő és
Útfenntartó Kft, Heffner Károly e.v., a BAKTATÓ Kft., valamint a CHIPUT Bt. részére küldik
el. Az ugyanitt kiépítendő csapadékvíz-elvezető rendszerre vonatkozó szintén egyszerű
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a
GILDEX Útépítő és Útfenntartó Kft, Heffner
Károly e.v. és a BAKTATÓ Kft. részére küldik
meg.
A parlagfű elleni védekezés idén is nagy
hangsúlyt kap. Szigorúbban büntetik azokat az
ingatlantulajdonosokat, akik nem gondoskodnak a földjükön lévő gyomnövény kiirtásáról,
mert a felszólítással együtt a bírság kiszabására is sor kerül, mely 20.000-5.000.000 Ft-ig
terjedhet. Kaáriné Kabay Lilla szerint a civil
szervezeteken kívül a lakosságnak is részt kell
Folytatás a következő oldalon >>
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Folytatás az előző oldalról
vennie az irtásban. A parlagfüves terület bejelentése illetékmentes, amit bárki megtehet.
A civil szervezetek részére kiírt pályázat feltételeit 7 szervezet (Irmák Sprint SE,
Gerje-Party Fúvósegylet, Albertirsai Nyitnikék
Alapítvány, Albertirsai Zenei Életéért Alapítvány, Albertirsai Malom-tó Horgászegyesület,
Albertirsai Napsugár Alapítvány, Albertirsa
Baráti Köre Egyesület Természetvédelmi Csoport) teljesítette. Kaáriné Kabay Lilla hozzátette, hogy idén 4 M Ft áll rendelkezésre, s a
javasolt összegek csak kis mértékben térnek el
a tavalyitól. A képviselő-testület a 7 szervezet
számára előterjesztett támogatást elfogadta.
Ennek tükrében a fennmaradó 1.950 eFt-ra
újabb pályázatot ír ki a Bizottság, melyet egyhangúlag támogattak.
Egyebekben Szőke Szabolcs a Hősök útja,
Koltói A. u. közötti földkupac mihamarabbi elszállítására hívta fel a figyelmet, amihez a polgármester úr szerint már hozzákezdtek. Kádár
János a játszóterek és az ott lévő játékok állapotára hívta fel a figyelmet, melyek rendbetételére Fazekas László ígéretet tett. Major Judit

Galiger Zoltán praxisa felől érdeklődött a polgármestertől. A doktor úr július 1-től lemond
a praxisjogáról, ennek értékesítési joga pedig
az Önkormányzathoz kerül. Zátrok doktornő július 1-je után is vállalja a helyettesítést.
Végül Fazekas László polgármester felhívta
a május 14-i határtakarításra a figyelmet. Az
elektronikus hulladékok ingyenes leadására
május 21-én lesz lehetőség a piactéren.
Müller Mónika

FIGYELEM!
Tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakosságot, hogy
2011. június 3-án (pénteken)
10.00 - 12.00 óráig

Korondi Miklós

országgyűlési képviselő

fogadóórát tart

a Polgármesteri Hivatal
21. sz. szobájában.
Albertirsa Város Polgármesteri Hivatala

F E L H Í V Á S
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az önkormányzati
adóhatóság 2011. évben adóellenőrzést végez a magánszemélyek kommunális adója adónemben. Ha
Ön, mint magánszemély a magánszemélyek kommunális adójának 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.
Bejelentkezését az Albertirsa Város Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi Irodájánál (Albertirsa, Irsay Károly u. 2. 8. szoba, tel.: 06-53/570-054) teheti meg! A
bevallási nyomtatvány letölthető a www.albertirsa.
hu honlapról.
Török Andrea
pénzügyi irodavezető

A Kormány 2011. január 3-án az ország
29 pontján nyitott integrált ügyfélszolgálati irodákat – Kormányablakokat,
ahol az állampolgárok egyszerűen és
gyorsan intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat első lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a Jó Állam
megteremtése felé.
Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak:
Pest Megyei Kormányhivatal
Ceglédi Ügyfélszolgálata
2700 Cegléd, Kossuth tér 7.
(a Ceglédi Körzeti Földhivatalban)
Nyitva tartás:
munkanapokon 8.00-20.00-ig
A Kormányablak
• széles körű tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, hogyan és
melyik hatóságnál intézheti,
• felvilágosítást ad arról, hogy az
adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges előterjeszteni,
• segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó
dokumentumok ellenőrzésében.
A Kormányablakban többek között
• ügyfélkaput létesíthet,
• egyéni vállalkozói tevékenységgel
kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet,
• családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás),
• tájékoztatást kaphat terhességi
gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj igényléséről, a
Magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésről,
• megismerheti ingatlanok adatait
nem hiteles tulajdoni lap másolat
és térképmásolat elektronikus lekérdezésével.
Az ügyfélszolgálatok további ügyköreiről, működéséről és helyszíneiről
részletes és aktuális információt talál a
www.kormanyablak.hu honlapon.
Viszontlátásra a Kormányablakban!
www.kormanyablak.hu
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Felhívás
Nevelőszülőnek jelentkezőket várunk, akik
saját otthonukban teljes körű ellátást biztosítanának a gyermekvédelmi szakellátás rendszerébe beutalt, állami gondoskodás alatt
álló kiskorúak számára (0-18 év). A szakellátásba bekerülő gyermekek a legfontosabbat,
a szerető családot veszítették el. Önök, akik
jelentkeznek, óriási kihívás előtt állnak. Megpróbálják pótolni, helyettesíteni az édesanyai
ölelést, az édesapai szerető szigort és a biztonságot jelentő otthont.
A jelentkezés feltételei:
• 24. életév betöltése, illetve a gondozásba
helyezett gyermeknél legfeljebb 45 évvel
lehet idősebb
• Személyisége, egészségi állapota és lakáskörülményei alapján alkalmas legyen
a nála elhelyezett gyermek(ek) kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására
• 60 órás felkészítő tanfolyam elvégzése
A nevelőszülő – saját gyermekeit is beleszámítva – legfeljebb négy gyermek együttes
ellátását biztosíthatja. Részletes felvilágosítás
és információ az alábbi címen, honlapon és
telefonszámon:
Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat és Intézményei –
Monori Körzetközpont
2200 Monor, Forrás u. 5.
www.pmtegyeszi.hu
Területi nevelőszülői tanácsadó:
Tugyi Endréné
Elérhetősége: 06-20-669-0873

Hirdetmény

Albertirsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő, alább felsorolt ingatlanokat értékesítésre meghirdeti
Lakóház építésére alkalmas telkek:
2464/1 hrszám 876 m2 Thököly u. 
Vételár: 1.000.000 Ft+áfa+közmű hozzájárulás
Vételár: 1.200.000 Ft+áfa+közművesítési költség
2464/7 hrszám 1520 m2 Madách u.	
2464/8 hrszám 1519 m2 Madách u. vége Vételár: 1.200.000 Ft+áfa+közművesítési költség
2482/4 hrszám 1086 m2 Madách u. vége  Vételár: 1.000.000 Ft+áfa+közművesítési költség
2504/1 hrszám 1079 m2 Thököly u.
Vételár: 1.000.000 Ft+áfa+közmű hozzájárulás
2504/2 hrszám 1079 m2 Thököly u.
Vételár: 1.000.000 Ft+áfa+közmű hozzájárulás
2504/5 hrszám 1619 m2 Hámán K. u. vége Vételár: 1.200.000 Ft+áfa+közművesítési költség
2504/6 hrszám 1618 m2 Hámán K. u. vége Vételár: 1.200.000 Ft+áfa+közművesítési költség
3612/1 hrszám 2010 m2 Szentmártoni út közepeVételár: 2.400.000 Ft (1/4 részben Ök. tul.)

Gazdasági - Kereskedelmi - Szolgáltató területek:

2507 hrszám 2158 m2 Hámán K. u. vége Vételár: 1.200.000 Ft+áfa+közművesítési költség
Vételár: 1.200.000 Ft+áfa+közművesítési költség
2514/7 hrszám 2031 m2 Béke u. 

Üdülőterület:

6314/23 hrszám 976 m2

1.500.000 Ft (+ közművesítés)

Mezőgazdasági területek:
3612/2 hrszám 2014 m2 szántó V. Feketerész
800.000 Ft (1/4 részben Ök. tul.)
067/30 hrszám 528 m2 szántó V. Feketerész	  40.000 Ft
069/1 hrszám 432 m2 szántó V. Feketerész	  30.000 Ft
095/4 hrszám 2124 m2 szántó V. Feketerész
200.000 Ft
095/18 hrszám 1405 m2 szántó V. Feketerész	  60.000 Ft
0302/49 hrszám 2597 m2 szántó I. Homokrész	  80.000 Ft

A vételárat minden ingatlannál egy összegben kell fizetni, szerződéskötéskor.
Az eladó ingatlanokkal kapcsolatban érdeklődni lehet ügyfélfogadási időben, telefonon az 570-056-os telefonszámon, vagy személyesen a hivatal 5 irodájában.
Albertirsa, 2011. április 5.

Lomtalanítás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunk 2011. tavaszán
lomtalanítást és elektronikai hulladékgyűjtést szervez Albertirsa
Városban, a hulladékkezelési közszolgáltatással ellátott területeken.
Lomtalanítással kapcsolatos tudnivalók:

Időpontja: 2011. május 14. (SZOMBAT): a köztisztasági
szolgáltatással hétfői, keddi, szerdai és csütörtöki napokon
ellátott területeken! (MINDEN KÖRZETBEN!)
Lom: az a darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt nem fér a
közszolgáltatáshoz rendszeresített gyűjtőedénybe (kukába). (pl. berendezési tárgyak, bútorok, textíliák stb.)
Teendő: Az elszállításra szánt lomot a megadott nap reggel 7 óráig
az ingatlanok elé szíveskedjenek kihelyezni, mert a hulladékgyűjtő
gépjármű elhaladása esetén a később kihelyezett lomot nem áll módunkban elszállítani! A közterületek tisztasága érdekében a szóródó
anyagokat zsákban, dobozban szíveskedjenek kihelyezni!
FONTOS: Társaságunk a lomtalanítás keretében az alábbi hulladékokat nem szállítja el:
- veszélyes hulladék (elektronikai hulladék, festékes doboz, állati tetem, gumiabroncs) - fertőző és undorkeltő anyag - építési-bontási törmelék - kommunális vegyes hulladék - autó-és gépjárműabroncs illetve alkatrészek - gáztűzhely - kályha és egyéb
nagyméretű fémtárgy - zöldhulladék
Lomtalanítással kapcsolatosan érdeklődni ügyfélszolgálatunkon
(53/500-152, 53/500-153) és diszpécserközpontunkban (53/311-215,
53/505-567) lehet illetve a www.okoviz.hu honlapon, mely elérhetőségeken készséggel állunk Ügyfeleink rendelkezésére!

Polgármesteri Hivatal

Elektronikai hulladékgyűjtés
Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tudnivalók:
Az „ÖKOVÍZ” Kft. az ELEKTRO-Waste Nonprofit Közhasznú Kft.vel, valamint az Enviroinvest Zrt.-vel együttműködve, elektronikai
hulladék (e-hulladék) gyűjtést szervez Albertirsán, amely során a
lakosság térítésmentesen leadhatja a háztartásában összegyűlt elektronikai hulladékát.
Az e-hulladék alatt a háztartásokban, intézményekben, cégeknél elhasználódott, leselejtezett elektromos berendezéseket értjük: pl. mosógép, hűtőgép, villanytűzhely, számítógép, monitor, mikrohullámú
sütő, TV, lemezjátszó, videó, kávédaráló, hajszárító, elektromos játékok, világítótestek, barkácsgépek, stb.
Az e-hulladékok az élővilágra, az emberi egészségre fokozott veszélyt
jelentenek, ezért különleges gyűjtést és kezelést igényelnek, így azok
nem gyűjthetőek a háztartási vegyes hulladékkal.
FONTOS: Az elektronikai hulladékokat csak ép, összeszerelt állapotban veszik át a kijelölt helyszínen!

Elektronikai hulladékgyűjtés ideje: 2011. május 21. (szombat), 8–15 óra között Elektronikai hulladékgyűjtés helye:
Piac tér parkolója (Albertirsa, Vinyica u. 1.)

Várjuk intézmények, cégek részvételét is! Kérésükre az átvevő engedélyei számának feltüntetésével igazolást állítunk ki az átadott berendezésekről, azok mennyiségéről.
Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan érdeklődni a 72/551-044es telefonszámon lehet!
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy vegyenek részt minél nagyobb létszámban a gyűjtési akcióban, mellyel környezetünk tudatos védelméhez járulunk hozzá!
Együttműködő munkájukat köszönjük! 
„ÖKOVÍZ” Kft.
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TÁJÉKOZTATÁS A PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSSEL,
TOVÁBBÁ A GYALOGJÁRRDÁK TISZTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
KÖTELEZETTSÉGEKRŐL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény (Éltv.) 2008. szeptember 1.
napján életbe lépett.
A jogszabály értelmében (17.§ (4.) bek.)
a földhasználó köteles az adott év június
30-ig az ingatlanon a parlagfű virágzását megakadályozni, és azt követően ezt
az állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani. Belterületen a
jegyző köteles elrendelni a parlagfű elleni
közérdekű védekezést, külterületen pedig
az illetékes megyei növény- és talajvédelmi szolgálat.
A földhasználó nem minden esetben
azonos az ingatlantulajdonossal, az eljárás alá tehát az ingatlantulajdonos, illetve
az ingatlant használó személy vonható
(pl. haszonélvező). A jogszabályi rendelkezés alapján a jegyző június 30-át követően, a parlagfű virágzásától függetlenül
köteles hatósági eljárást kezdeni azon
földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezési
kötelezettségüket teljesíteni. A jegyző
jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, és
arról a szabályok értelmében nem kell
értesítenie a földhasználót. Az ingatlan
ellenőrzése kapcsán a jegyző és a hivatal
dolgozói jogosultak az ingatlanra engedély nélkül belépni, és megállapítani a
parlagfű szennyezettség mértékét. A hatósági eljárás során, a helyszíni ellenőrzés
alkalmával jegyzőkönyv készül. Amennyiben indokolt, úgy hatósági határozattal
közérdekű védekezés kerül elrendelésre,
mely azt jelenti, hogy az önkormányzat
által megbízott vállalkozóval a jegyző a
terület parlagfű-mentesítését elvégezteti.

A vállalkozó az ingatlantulajdonos hozzájárulása és előzetes értesítése nélkül jogosult a területre bemenni, és ott a szükséges parlagfű-mentesítési munkálatokat
elvégezni.
A jegyző ezt követően határozatot hoz a
közérdekű védekezés költségeiről, melyet
az ingatlantulajdonosnak (földhasználónak) kell megfizetnie. A Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal hoz határozatot a
növényvédelmi bírságról, melynek összege 20.000-2 millió forintig terjedhet. A
növényvédelmi bírság kiszabásának nem
előfeltétele egy parlagfű-mentesítésre kötelező határozat meghozatala, sőt lehet
rendelkezni a kötelezettségről a növényvédelmi bírságot kiszabó határozatban is. A
növényvédelmi bírság kiszabása nem tartozik mérlegelési jogkörbe, ha a feltételei
fennállnak, a kiszabásról intézkedni kell.
E körben a jegyző nem gyakorolhat
még méltányosságot sem.
A közérdekű védekezés és a növényvédelmi bírság összegét, meg nem fizetés
esetén az APEH hajtja be.
A tájékoztató annak érdekében készült, hogy minden ingatlantulajdonos
és földhasználó ismerje meg a jogszabályi
kötelezettséget. Mivel az előírások igen
szigorúak, és nem szükséges az ingatlantulajdonos, ill. földhasználó előzetes
értesítése sem, ezért indokolt a jövőben
minden ingatlantulajdonosnak különös
figyelmet fordítania ingatlana parlagfűmentesítésére. A parlagfűvel szennyezett
ingatlanok tulajdonosai növényvédelmi
bírságra számíthatnak, és amennyiben
az ingatlan nagymértékben szennyezett
a gyomnövénnyel, úgy közérdekű védekezés is elrendelésre kerül, melynek vala-

mennyi költségét az ingatlantulajdonosra
terheljük, és behajtásra az APEH illetékes
szervéhez áttesszük.
Továbbra is figyelemmel kísérjük a gazos telkeket, függetlenül attól, hogy azok
parlagfűvel szennyezettek-e vagy sem.
Amennyiben az ingatlanon a növényzet
elhanyagolt, ám parlagfűvel nem szen�nyezett, úgy a jogszabályi rendelkezés
egyéb allergén gyomnövények elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetére is jogalapot biztosít a közérdekű védekezés elrendelésére. Egyéb esetekben
a helyi környezetvédelmi rendelet alapján
kerül sor eljárásra.
Ismételten felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét az alábbi szabályozásra: Albertirsa Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének, a közterületek
tisztántartásáról szóló 10/1997. (V.23.)
rendelet 4.§ (1.) bekezdése szól arról, hogy
az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni a házhoz
vagy telekhez kapcsolódó járdaszakasz
és a zöld sáv teljes területének a tisztán
tartásáról, a járda hóeltakarításáról és
síkosságmentesítéséről, továbbá a járda és
a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen
terület gondozásáról, tisztán tartásáról,
szemét- és gyommentesítéséről. Az idézett rendelkezés alapján tehát az ingatlan
tulajdonosa, használója köteles az ingatlan kerítése és a közút közötti sáv tisztán
tartására és parlagfű-mentesítésére is!
Szép és gondozott környezetünk megtartása, és nem utolsó sorban a pénzbírságok elkerülése érdekében kérjük, hogy
tartsák be a fenti jogszabályi előírásokat.
Kása Zoltán,
környezetvédelmi előadó

MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA
Az automobil 125 éves jubileumának tiszteletére idén ismét útra kelnek a
csillagos márka rajongói. A kétnapos túrán nyolcvan klasszikus Mercedes-Benz
áll rajthoz.
Május 20-án Budapest környékén, május 21-én pedig Kecskemét felé kanyarog
a mezőny, amely Albertirsán is látható lesz azon a szombati napon.
Május 21-én 12 órakor a Szent István szobornál percenként jelentkeznek egy
pecsétre, amelyek így testközelből is megcsodálhatóak lesznek másfél órán
keresztül.
Bővebb információ a túra hivatalos weboldalán a www.mercedes-benz.hu/csillagtura címen található.
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Fotó: Kun Péter

Stíluskavalkád a Művelődési Házban

Az Alberti Evangélikus Általános Iskola tanulói megannyi produkcióban
mutatták meg tehetségüket szüleiknek,
rokonaiknak és tanáraiknak április 2-án
a Móra Ferenc Művelődési Ház feldíszített nagytermében. A műsort Túri Krisztina lelkészasszony nyitotta meg, akit a

színpadon 7. osztályosok követtek.
Keringőjük olyannyira nagy sikert
aratott, hogy másodszor is visszainvitálták a gyönyörű ruhába öltözött tanulókat. Motyovszki Zsuzsanna felkészítésével az elsősök
egy bűbájos mesejátékot, a Táncoló
bárányt adták elő.
A 2 órás műsorprogramban vidám tavaszi versek és egyéni zenei produkciók színesítették a
délutánt. A 6. osztályosok modern
feldolgozású Ludas Matyija igénybe vette a rekeszizmokat, Kemencei Judit hetedikes „andalúz lányai” pedig egy
díjnyertes elődadással kápráztatták el a
közönséget, ugyanis aznap 3. helyezést
értek el a Mendén megrendezett táncversenyen.
Amennyiben figyelemmel kísérték a

Csillag születik előző szériáját, bizonyára
emlékeznek a STROKES együttesre, akik
közönséges műanyag csövekkel elképesztő dallamokat és ritmusokat tudtak eljátszani. Az iskola Csőszakköresei – Hepp
Éva tanárnő felkészítésével – ugyanilyen
eszközökkel Carl Orff egyik ismert darabját mutatták be, valamint elénekelték
Oláh Ibolya Magyarország című dalát is.
Ugyancsak Hepp Éva munkáját dicséri
az énekkarosok produkciója. A népdalok
mellett egy meglepetés műsorszámmal is
készültek, mégpedig a legutóbbi Futball
Világbajnokság hivatalos dalával, amit akkor a „királyi tv” ismert arcaitól hallhattunk magyar nyelven. Záró akkordként
pedig a Hungária együttes Csókkirályára
roptak fergeteges táncot az ötödikesek,
kiket Jazinczky Bea készített fel lelkiisMüller Mónika
meretesen.

Városi szavalóverseny a Márai Sándor Könyvtárban

Fotók: Kun Péter

A hagyományoknak megfelelően idén is
megrendezték a Költészet napjához közeli időpontban a városi szavalóversenyt az
albertirsai felső tagozatos diákok számára. E jeles eseményre április 13-án került
sor a Márai Sándor Könyvtárban. Az 5.-6.
osztályosok korcsoportjából heten képviseltették magukat, akik többnyire
Romhányi József vidám költeményeivel készültek a versenyre. Farkas Ádámtól a Babonás Bálintot
hallhattuk, Danka Csongor illetve
Monok Renáta egyaránt a Nyúliskola, Láng Gabriella a Marhalevél,
Iker Franciska pedig a Villamoson
című verset szavalta el. Kása Zita
Petőfi Sándor komoly hangvételű
Szülőföldemen c. alkotását, végül,
de nem utolsó sorban Berkes Dorka
a kortárs költészet egyik jeles kép-

viselőjének, Varró Dánielnek A babaarcú démon c. művét adta elő. A nem
könnyű zsűrizésre Szilágyiné Papp
Tünde, a Móra Ferenc Művelődési Ház
intézményvezetője, dr. Kovács Tímea
aljegyző, valamint Nagyné Hanzel
Mária, a mikebudai Hídvégi Lajos Általános Iskola tanítónője vállalkozott.
A 7.-8. osztályos tanulók közül
nyolcan vettek részt a szavalóversenyen. Elsőként Drunek Sára Vass
Albert: Szeretném c. költeményével
lépett a közönség elé. Őt Tóth Sára követte, aki Jékely Zoltán Úti pogácsáját adta
elő. Pető Henrietta Radnóti Miklós: Sem
emlék, sem varázslatával, Tóth Petra és
Bártfai Bernadett egyaránt Tóth Árpáddal
készült. Előbbi versenyzőtől A holdkórós
apró történetét, utóbbitól a Bazsalikomot

hallhattuk. Korcsoportjukból az egyetlen
fiú induló Keliger Dániel Eőri István: Látó c. versével készült. Polónyi Vera Vass
Albert: A szív, Varga Edit pedig Juhász
Gyula: Ének Arany Jánosról c. művet
szavalta el. A nehéz helyzetben lévő zsűri
rövid szünetet követően meghozta döntését, mely szerint az 5-6. osztályosok korcsoportjában:
I. helyezett:
Láng Gabriella – 5. osztályos tanuló,
II. helyezett:
Kása Zita – 6. osztályos tanuló,
III. helyezett:
Berkes Dorka – 5. osztályos tanuló,
7-8. osztályosok korcsoportjában:
I. helyezett:
Keliger Dániel – 8. osztályos tanuló,
II. helyezett:
Drunek Sára – 8. osztályos tanuló,
III. helyezett:
Tóth Petra – 7. osztályos tanuló.
Minden versenyző egy szép emléklapot,
a helyezettek pedig könyvjutalmat is átvehettek a zsűri elnökétől, Nagyné Hanzel
Máriától. A felkészítő pedagógusok munkáját Hubai Katalin virággal, a bírálók lelkiismeretes közreműködő tevékenységét
szintén egy szép csokorral, illetve József
Attila díszpapírra nyomtatott egyik versével köszönte meg.
Müller Mónika
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Rendhagyó irodalomóra
A hányatott sorsú, de eszes kisdiák
József Attila írói tehetsége korán megmutatkozott. Tragikus halála pedig
éppolyan megrendítő, ahogy költeményei többsége. A múltjából fakadó
keserűség, bonyolult, kiismerhetetlen
lelki világa műveiben is gyakran megmutatkozik, amiért azok sokszor talán
nehezen értelmezhetőek, viszont gyönyörűek. Költői zsenialitásához kétség
sem férhet.
A költészet napjához közeledve, április 6-án a ceglédi Bem József Műszaki
Szakközépiskola Konferenciatermében
Lévainé Barcza Mária, Albertirsán élő
magyartanár átfogó, érdekes és nagyon
tanulságos rendhagyó irodalom órát tartott az érettségi előtt álló közel kilencven
diáknak és kollégáinak. József Attila önéletrajzi művének, a Curriculum vitaenek

fő vonalán haladva olyan klasszikusok
hangzottak el mély átéléssel, mint a Nem
emel föl, a Kései sirató, a Tudod, hogy
nincs bocsánat, illetve a Karóval jöttél... A
tökéletesen odaillő zenei aláfestések, mint
pl. Bach: D-moll toccata és fúga, Bartók

Béla: Concerto (Intoduzione), valamint
Liszt Ferenc: Les Prelude részletei révén
átélhettük a költő sorsának fájdalmas momentumait. József Attila eddig ismeretlen
életébe is bepillantást nyerhettek az érettségizők (köztük jó néhány albertirsai), hiszen olyan fényképeket láthattak, melyek
egyetlen tankönyvben sem szerepelnek.
A különleges irodalomórát mindenki némán, figyelmesen és őszinte érdeklődéssel
hallgatta végig, melyre tanárnőjük méltán
büszke lehetett, és az is volt. Olykor egyegy könnycsepp is megjelent az arcokon.
A tanóra végén Fernengel Katalin igazgatónő, valamint Varga Erzsébet munkaközösség vezető is elismerését fejezte ki
Lévainé Barcza Máriának a csodás előadásért, a diákok pedig virágcsokorral
köszönték meg tanárnőjük lelkiismeretes
Müller Mónika
munkáját. 

Kidobva a nagyvilágba...

Hogyan is van ez akkor?! Érintetlen vagyok és előrehaladott terhes? Pedig mennyire örültem, amikor szűnőben voltak, majd
elmúltak a reggeli rosszullétek. Hazatérve
anyám fújt egy nagyot, nővérem alamuszin,
oldalról lesett rám. Indultam volna a kisszobába, amikor anyám elkapta a karomat, s egy
mozdulattal kipenderített az ajtón, egyszál
nyári ruhában. Döbbenten álltam az ajtó előtt,
majd megnyomtam a csengőt. Anyám a kukucskálón keresztül kiabálta: „Ha nem tudod
hova menj, hát nézz szét! Van elég vonat meg
villamos a városban! Válasszál!” Szédelegve
indultam lefelé a lépcsőn. Most lehetett sírni,
hisz’ nem látja senki. Igaz, hogy én sem nagyon láttam, mert majdnem összeütköztem a
felfelé igyekvővel. Jézusom! A nyolc éve nem
látott Isti bátyám állt előttem! Csak annyit
tudtam kinyögni: „Vigyél le gyorsan a ház
mögé!” Ő meg szinte repített lefelé a maga
majd két méterével, hatalmas izmaival. Mostohaapám éppen akkor fordult be a sarkon és
sikerült elkerülni a vele való találkozást. Istivel leültünk egy padra, s mindent elmondtam neki. Mondandóm közben láttam, hogy
borzasztóan dühös. Egyrészt Tamás miatt,
aki így elbánt velem, másrészt főleg anyánk
miatt. Majd hirtelen felpattant és felrohant
a lépcsőn. Próbáltam utolérni, kiabáltam is,
de reménytelen volt. Hallottam a csengetést,
aztán Isti ordítását: „Hol az anyám te gazember?!” Felérve láttam mostohaapám elképedt
arcát, majd kinyögte: „Fodrászhoz mentek
Valival”. Isti még dühösebben ordított: „Fodrászhoz?! Miután kidobta ezt a szerencsétlent?! Ahelyett, hogy figyelt volna rá, törődött

volna vele! Akkor sosem következik be a baj!
Maga meg társa volt neki mindenben! Nyomorult gazember, megöllek!” Szinte magán
kívül volt, így nem csoda hogy a szomszédok
kihívták a rendőrséget. Isti nekiesett mostohaapámnak, akinek a kezébe egy disznóölő
kés, majd egy kisbalta került, amivel eltalálta
a csuklómat. Közben hazaérkeztek anyámék.
Vali szokásához híven, pillanatok alatt eltűnt
valamerre. Anyám ordítva esett neki Istinek,
de kaptam én is rendesen. A rendőrök beszállítottak minket a kapitányságra, ahol az
ügyeletes tiszt elé kerültünk. Bátyámra ez
nagyon kellemetlenül hatott, ugyanis frissen
szabadult Vácról. Anyám csak mosolygott, de
korai volt az öröme
- A fiatalember az Ön fia?- kérdezte a tiszt.
- Hááát, tulajdonképpen… igen. – nyögte
ki, közben sunyin lesett a mostohaapámra.
- De bizonytalan a dolgában! A kislányt talán könnyebben tudja azonosítani?! –vallatta
tovább.
- Megtagadom! Nekem nem a kölyköm többé! – jött meg anyám hangja.
- Hogy érti ezt asszonyom? Magáé vagy
sem?
- Én szültem, én neveltem, de mától nem
felelek érte! Szégyent hozott a fejünkre! Takarodjon a börtöntöltelék bátyjával a szemem
elől! – kiabált felénk.
- Nem gondolja, asszonyom, hogy maga
valamit nagyon elrontott a nevelésükben?
Maga ugyanúgy hibás, ha nem jobban. Na,
menjenek ki! A kislánnyal akarok beszélni. –
intett a rendőrtiszt. Mindnyájan kivonultak,
engem pedig alaposan kikérdezett a rendőr.

Sírdogálva, remegve, de mindent elmondtam
neki. Majd behívatta a bátyámat, akit előttem
kérdezett ki. Ekkor tudtam meg, hogy ő nem
is volt börtöntöltelék! Csupán berúgtak a
cimboráival egy étteremben, majd felfigyelt
egy szintén ittas férfire, aki éppen inzultált
egy nőt. Bátyám felállt és gallérjánál fogva
vitte ki a férfit az utcára, ahol lekevert neki pár pofont. A dulakodásban leesett a férfi
karórája, amit a bátyám felvett, majd zsebre
vágott. Később el is felejtkezett az egészről.
Később kiderült a férfiről, hogy rendőr, de
tudta hogyan kell bosszút állni. Börtönbe juttatta a bátyámat. Bár figyelembe vették, hogy
a nő védelmére kelt, de tudta, hogy rendőrrel állt szemben. Jó magaviseletéért hamar
kiengedték Istit. Nagyvonalakban elmondta
azt is, hogyan is nevelt minket anyám, bár
inkább az utca volt az otthonunk. A verések
nem mindennaposak, hanem mindenórásak
voltak. Elmondta, hogy el szeretne vinni magával távoli megyében élő nővéremhez, ahol
normális körülmények között lehetek, míg
kitalálunk valami megoldást. Gondolkozott
a rendőrtiszt, majd megkérdezte anyámatól,
hozzájárul-e ahhoz, hogy a bátyám elvigyen?
Örömmel írta alá a jegyzőkönyvet és elégedetten simította végig a ruháját. Felhívta
ugyanakkor a bátyám figyelmét arra, hogy ez
csupán ideiglenes megoldás. Még aznap vonatra szálltunk. Nővérem örömmel fogadott
minket, miután tudomást szerzett a történtekről. Hamar ágyba kerültem, mert teljesen
ki voltam merülve. Ekkor voltam 14 éves.
(részlet a Fancsikai fények c.kötetből)
-szirén-
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Az Alberti-irsai Izraelita Hitközség és Chevra-Kadisa története
Büchler Zsigmond nyomán – 1. rész
ELŐSZÓ
Régi igaz mondás – melyet a tapasztalat is
lépten-nyomon igazol –, hogy a történelem
az élet mestere, hiszen aki ismeri a múltat,
a jelent is képes megítélni. A történelem
megfejti és leleplezi a múltat, hogy vezesse a
jelent és a tapasztalat lépcsőjén bepillantást
engedjen a jövőbe. Ezért mondotta a nagy költő: „Az ősök emlékével megszentesül a szív, / Nagy és
dicső példájuk dicső tettekre hív.”
(Garay.)
Egy ünnepélyes alkalom, jelen
templomunk száz éves fennállásának évfordulója és megünneplése
adta az impulzust arra, hogy az
irsai izraelita hitközség és „ChevraKadisa” történetét megírjam. Kezdetben nehéznek, sőt lehetetlennek
tetszett előttem a dolog, minthogy
a hitközség keletkezésére nézve nem nyújtott felvilágosítást a hitközség
nagyon is hézagos levéltára, még kevésbé a
községé, mely csak a múlt század második felétől kezdve őrizte meg az adatokat, de utóbb
mégis legyőztem az akadályokat, bárha sok
tekintetben csak a szájhagyományra kellett
támaszkodnom. Tudom, hogy e munkám
nem teljes, de igyekeztem – amennyire lehetett – a kevés adatból is egy egészet teremteni. Hosszabbra és talán érdekesebbé is tehettem volna e könyvet, de tekintettel kellett
lennem az anyagi áldozatra. Így is köszönetet mondok a helybeli „Chevra-Kadisá”-nak,
mely a nyomdaköltségeket fedezte.
Isten áldása nyugodjék munkánkon!
Alberti-Irsa, 1909. június hóban.
Büchler Zsigmond főrabbi
A KÖZSÉG ÉS HITKÖZSÉG
KELETKEZÉSE
Irsa helység keletkezésének ideje homályba vész. Pest vármegyének 1736-ban történt
összeírása szerint Albertiben csak 1711-ben
kezdett a lakosság megtelepedni, Irsa pedig
1715-ben még puszta volt, melyet az Irsay
családtól béreltek a lakosok. Ellenben a vármegye monográfiájából kitűnik, hogy Irsa
sok évvel ezelőtt már község volt, később
elköltöztek lassanként lakói, míg 1703-ban
újból letelepedtek ott. A tizenhetedik század elején az egész vidék mező-pusztaság
volt. Pilis 1690.-1702. között még puszta
volt, csak 1725. táján kezdték lakni. Albertit 1727-ben a vármegye protokollja szerint
Szeleczky Márton bírta. 1750-ben Sámuel és
Imre, de törzsökös birtoka volt a Szeleczkyek
előtt a Sáfár nemzetség, aki után bírták: Gellért és Szeleczkyék, Irsayak. Lakosainak száma összesen 1590. Zsidó 75.

Az 1770-es conscriptió idején, Albertin állítólag 4 zsidó család lakott 13 lélekkel, kik
közül kettő háztulajdonos volt, ami ellentétben áll azzal, amit a monográfia állít. Irsával
kapcsolatban is ellentétesek a nézetek. Az
egyik leírás szerint 1770-ben Irsán összesen
22 zsidó család lakott 95 lélekkel, kik közül
21 család háztulajdonos volt,
foglalkozásuk szerint: 10 kereskedő, 1 bőrkereskedő és
szabó, 2 korcsmáros, 4 pálinkafőző, 1 könyvkötő, 1 szabó,
1 metsző és 2-nek nem volt
foglalkozása megnevezve.
Holott a másik adat ezeket
közli velünk: Irsa 1727-ben a
várm. jegyzőkönyve szerint
Bél M. idejében már az Irsay
nemzettségé volt. Később
Irsai Pál, Tassy István (másként Becz), Diószegi Márton,
Buzogány Mihály, Szabó János és Varancskay
István özvegye: Irsay Márta bírta. Ide tartozik az Irsa mellett levő Mikebuda puszta és
Kis-Irsa nevű Juhász major. 1760-ban lakosai száma összesen 1317, t.i. ágostai vallású:
811, rom. kat.: 460, helvét vallású: 21, görög:
25, zsidó: 560, kiknek zsinagógájuk van és 23
1/16 jobbágyi telket bírnak.
Bármennyire igazak is a statisztikai adatok, mégis hajlandóbb vagyok hitelt adni a
monográfiának, hogy 1760-ban Irsán virágzó zsidó község volt. A statisztikai adatok
szerint 1770-ben Irsán csak 22 zsidó család
90 lélekkel lakott. Két esztendővel később,
midőn a hitközség alapszabályait megújította, arról rendelkezik, rendelkezik, hogy
a hitközség elől járósága köteles hírneves
rabbit, hitszónokot és kántort énekkarral
választani.
De minden valószínűség szerint a két első
zsidó, Simeon ben Zélig és Mordechaj ben
Avrohom, más néven: Simon Salamon és
Alexander Ábrahám volt, akik 1478. január
2-án házat béreltek Kovács Ferenctől és engedélyt kaptak sör és pálinkamérésre valamint rövid áruk árusitására is.
Az akkori viszonyok szerint az egyes letelepedett zsidók a földesúr védelme alatt állottak. Megtörtént nem egyszer, hogy egyik
földesúr a másik földesúr zsidaját elfogta
és házi karceljébe zárta. Ezt csak akkor tehette, ha a zsidót sikerült saját birtokának
határában kézre kerítenie. Ha a zsidó elég
ügyes volt, hogy földesurának territóriumára szökjön, akkor a másik földesúrnak nem
volt hatalma kezét reá tenni. Emiatt gyakran
történtek súrlódások, sőt élet-halál harcok a
különböző földesurak között.

A HITKÖZSÉG ALAPSZABÁLYAI
Hogy 1748-tól milyen arányban és mértékben szaporodtak a zsidó lakosok Irsán és
Albertin, arról nincsenek pontos följegyzéseink. Azt viszont tudjuk, hogy a hitközség
zöme a 18. század második felében Albertin
lakott. A mostani alberti temető volt az első
zsidók temetkezési helye, mely bizonyítja,
hogy Alberti volt az anyahitközség.
1772-ben már mozgalmas hitélet észlelhető Alberti-Irsán. Ebben az évben a régi
alapszabályokat újabbakkal pótolták. Az első
alapszabályokat tartalmazó könyv – fájdalom – nem lelhető fel. A másodiknak ezek
voltak főbb pontjai:
A hitközség minden egyes tagja tartozik
naponta este-reggel a templomba menni, de legalábbis hétfőn és csütörtökön.
Aki e szabály ellen cselekszik 18 pesutával
birságoltassék meg a Zedoko javára, ha
csak nem igazolhatja elmaradását.
Ha ments’ Isten, civakodás fordulna elő
a templomban, a hitközségi elnök zálogot
vesz a civakodó felektől, mely addig őriztetik nála, míg az előljáróság ítéletképpen
ki nem mondja, hogy mily magas bírságot
tartoznak fizetni a civakodó felek.
A Zedoko gondnokok ügykörébe tartozik a Zedoko pénzek pontos beszedetése,
karhatalommal rendelkezvén a fizetéssel
hátramaradottakat kényszeríteni a fizetésre. A hitközség elöljárósága hét személyből
áll. Akit a hitközség kebelébe föl nem vétetett, semmiféle jogokat nem gyakorolhat a
templomban, sőt a mészárszékben sem szabad húst vásárolnia mindaddig, míg a bekebelezett hitközségi tagok szükségletei fedezve nincsenek, kiváltképpen nem szabad egy
hitközségi tag kezéből a húst kivennie. Azon
felül fizet a nem tag kétszeres gabella díjat
úgy a marhahús, mint a baromfi után. Aki a
hitközségi elnöknek nem engedelmeskedik,
pénzzel bírságoltatik meg.
Aki a községből elköltözni szándékozik,
tartozik azt előzőleg az előljáróságnak bejelenteni, mely kiszabja reá az összeget, melyet a hitk. pénztárába lefizessen.
A hitközség tartozik hírneves rabbit (szónokot) és énekkarral rendelkező kántort
tartani.
Be nem kebelezett hitközségi tag nem járulhat a hét felhívandók között a Tóra elé,
csak Maftir lehet.
Hitközségi elnök egy forintig utalványozhat a hitk. pénztárából, a gondnok pedig
csak 18 krajcárt.
Ezen alapszabályokat aláírta: Jiszaszchar
Beer hitközségi elnök.
(x)

2011. május

Albertirsai Híradó

11

KÖZÉLET

A humor nagyágyúi
a Sportcsarnokért
Április 1-je (bolondok napja) hagyományosan a bolondozások, a vidámság napja.
Ennek apropójára szervezete meg városunkban Jóni Károly a Humorfesztivált,
melynek teljes bevételét a leendő Sportcsarnok építésére fordítják majd. A Móra
Ferenc Művelődési Ház nagytermében
szép számmal jelentek meg érdeklődők,
ám még így is akadtak sajnos jócskán üres
székek.
Bevallom, én még eddig nem vettem
részt ilyen jellegű eseményen, de nagyon
örülök, hogy ellátogattam a rendezvényre. Hiszen olyan jól ismert humoristák
szórakoztattak minket, akiket eddig
jobbára csak a tv képernyőjén keresztül
láttam. A színvonalas, közel három órás
műsor első fellépője Nagy-Bandó András,
művésznevén Bandó volt, aki több mint
egy órán keresztül ontotta magából a
jobbnál jobb poénokat. Hallhattuk többek
közt a Boros-Bochkor páros átverésének
kulisszatitkait, valamint a pályája során
átélt – vélt vagy valós – vicces sztorikat
is. Bandót az egyedi hangutánzó képes-

ségeiről ismert Éles István követte a pódiumon, aki előadását énekekkel, mesék
átirataival színesítette. Jellegzetes orgánuma által Korda György, Latinovits Zoltán, Bánffy György, Szabó Gyula, Zorán és
Koós János is megelevenedett előttünk.
Erdei Sándor, alias Rokker Zsolti pedig
borsod megyei történetekkel szórakoztatott minket, melyek hallatán szem nem
maradt szárazon. Az enyém sem.
A humor igazi nagyágyúinak köszönhetően egy nagyon jó hangulatú, vidám
este kerekedett a Művelődési Házban.
Őszintén remélem, ha jövőre is lesz ilyen
esemény, arra még többen látogatunk el,
hiszen egyszerre szórakozhatunk és jótékonykodhatunk is!
Müller Mónika

Díjnyertes pálinkafőzde Albertirsán
Az voltaképpen csak egy tévhit, mely
szerint pálinkát a földről lehullott gyümölcsökből lehet készítni?
A földre lepottyant gyümölcsök felszedése nem más, mint egy kármentési folyamat. Jó pálinkát azonban ezekből nem
lehet készíteni, hiszen túlérett terményekről van szó, ráadásul már érintkeztek
a földdel, így azok szennyezetté, piszkossá
váltak. Mi csak a fáról leszedett, teljesen
érett, étkezési fogyasztásra alkalmas gyümölcsökből főzzük pálinkáinkat, amiket
először kimagozunk, péppé darálunk,
majd ezt a pépet erjesztő tartályokba szivattyúzzuk, megvárjuk, míg a cukor átalakul alkohollá, s ezt követően desztilláljuk,
mellyel hozzájutunk a középpárlathoz,
ami a későbbi kész pálinka alapja. Ha az
alkoholkoncentráció 55% környékére kerül, megkezdődik az utópárlat elkülönítése. A Harmatrázó Pálinkák készítése során
nem használunk semmilyen kemikáliát,
vegyszereket, vagy egyéb erjedést elősegítőket. A mi pálinkafőzdénkben minden
az egyszerűségről szól. Mindössze 3-an
vagyunk, így minden egyes folyamatot mi
magunk végzünk, ami hozzájárul ahhoz,
hogy prémium kategóriás pálinkákat tudunk készíteni.
Hogyan zajlott a március 21-én megrendezett HunDeszt, illetve milyen
szempontok szerint értékeltek a bírák? A
fogyasztói visszajelzések alapján számítottak a díjakra?
A tény, hogy az embereknek ízlenek
a mi pálinkáink, természetesen fontos
számunkra, de az merőben szubjektív.
A szakma azonban teljesen másképpen

ítéli meg az italokat, mint a fogyasztói
réteg. Külön fel kellett tűntetnünk, hogy
a versenyeztetett ital milyen gyümölcsből készült, hiszen a zsűri, a faj-fajtára
jellemző jegyek alapján ítélkezik. A pontozás alapvetően egy 20 pontos rendszer
alapján történik. A legelején, a gyorsbírálat során döntenek a továbbversenyeztetésről. A pontozás négy vizsgálati kritériumra terjed ki, ahol értékelik az ízt,
az illatot, a gyümölcs tisztaságát, illetve
az ital harmóniáját. A kapott minősítés
pedig a közeljövőben rákerül a palackokra is. Jelenleg 8 fajta pálinkát forgalmazunk, de készülőben a 9., egy igazán különleges cserszegi fűszeres szőlőpálinka
is.
Hasonló megmérettetésre készülnek a
jövőben? Esetleges külföldi terjeszkedés
nem került még szóba?
Április 16-án a gyulai pálinkafesztiválon veszünk részt, valamint a jövő évi
HunDeszten is ott leszünk. Leginkább
a közvetlen környezetünket szeretnénk
megismertetni a Harmatrázó Pálinkákat,
Albertirsán már több kávézóban, étteremben is jelen vagyunk. Egyik kollégám pedig hamarosan Kínába utazik népszerűsíteni pálinkáinkat, de a nagyobb külföldi
terjeszkedés egyelőre még nincs tervben.
Elsősorban belföldre koncentrálunk.
Lapzártánkkor érkezett az örömteli
hír, mely szerint a XIX. Magyar Országos
Pálinka- és Törkölypálinka, Nemzetközi
Gyümölcs- és Borpárlat Versenyen a benevezett 4 pálinkából 2 bronzérmet hozott el a Harmatrázó Pálinkaház!
Müller Mónika

A rákoskeresztúri Szlovák Önkormányzat
látogatása Albertirsán
Április 9-én a 17. kerületi (Rákoskeresztúr) Szlovák Önkormányzat 40 fős csoportja látogatott városunkba, akiket az albertirsai Szlovák Önkormányzat tagjai, illetve
Major Judit alpolgámester asszony fogadott a Faluházban. A vendéglátást követően a
meghívottak a Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthonban szlovák és magyar népdalokkal, illetve tánccal kedveskedtek az idős uraknak és hölgyeknek. Tessedik Sámuel
szülőházának megtekintése után az Albertirsai Evangélikus Templomba mentek, ahol
Túri Krisztina lelkészasszony dióhéjban összefoglalta számukra Alberti egyháztörténetének legfontosabb momentumait, illetve egyházi énekek előadására is sor került.
A rákoskeresztúri Szlovák Önkormányzat tagjai ezúton is köszönetet mondanak
Túri Krisztina lelkészasszonynak és a Móra Ferenc Művelődési Ház dolgozóinak a
szíves vendéglátásért.
M.M.
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Kiemelt Különdíj
Drong Györgynek
A hagyományoknak megfelelően idén is
kiosztották a legjobb tetőfedő mestereknek járó elismeréseket a 13. Bramac Tetőfedő Bajnokságon 2011. február 24-25-én
a balatonalmádi Ramada Hotelben. A jól
ismert cég megalakulása óta az európai
színvonalú tetőfedési kultúra létrehozásán dolgozik. Mottójuk, mely szerint csak
„a legjobb tetőanyag is a legjobb mesterek
kezében válik igazi értékké” több nagyszerű mestert, – köztük városunk polgárát,
Drong Györgyöt – is arra ösztönzött, hogy
beadja nevezését e rangos eseményre. A
kiváló szakember pályafutását 1990-ben
a fővárosi 22-es Állami Építőipari Vállaltnál kezdte, majd egy kisiparosnál folytatta

munkáját. 1995-től egyéni vállalkozóként
tevékenykedik, 2007. óta az AVA Kft-t vezeti, 2010-től pedig ÉMSZ tag. A szövetségen belül tavaly megrendezett „Év tetője
pályázaton” Drong Györgyöt a Magastetők
Szekción belül különdíjjal jutalmazták.
Idén április 8-án, a „2010. Év Tetője Nívódíj” pályázaton a betoncseréppel fedett tetők kategóriájában kategória díjjal, a kerámiacseréppel fedett tetők kategóriájában
pedig különdíjjal térhetett haza.
A 13. Bramac Tetőfedő Bajnokságon a
meghirdetett 4 kategóriában idén 209 pályaművet kellett elbírálnia a szigorú szakmai zsűrinek, ahol Drong Györgyöt két
díjjal is jutalmazták. Az Új épületek, lakóházak kategóriájában kiemelt különdíjban
részesült. A pontozásnál vizsgálták az alátéthéjazat, valamint a fedés szakszerűségét, a gerinc- és hajlatképzés megoldását,
a rendszerelemek alkalmazását, az egyedi
formákat, nem utolsó sorban pedig az összhangot. Az elismeréseket Potos János ügyvezető igazgató adta át a nyerteseknek.
Ezúton is gratulálunk Drong Györgynek, és pályájához további sok sikert kívánunk!
Müller Mónika

Mai mese a huncut „mesterekről” – avagy
jólelkű tetőfedő mester kerestetik
Albertirsához hasonlóan, szintén kistérségi
társulásba tartozik az a kis település is, melyről
az igaz mese szól. A történet nagyon tanulságos, bárhol megtörténhet. Okuljunk hát belőle!
Idősebb korú, magányos asszony költözött a
kis utcába. Parányi házikóhoz jutott, ahhoz is
hitellel. Távol élő, szerény körülmények között
élő lánya vállalta a beláthatatlan időre szóló
hiteltörlesztést. Előző lakhelyére rémálmában
sem szeretett volna visszagondolni. Egy egész
élet munkájából lett sorsüldözött, rokkant,
kisemmizett. Krónikus betegségei emésztették
vénebbé testét, lassították gondolkodását. Ennek is tudható be, hogy könnyűszerrel csapták
be e ház eladói, akik banki körökben (is) fekete
bárányként ismert emberek.
Az idős asszony beköltözése után egy héttel
rémülten tapasztalta, hogy beázik a mennyezet.
Karácsonykor mennydörgéssel kísért hatalmas
vihar tombolt, ami áztatta a falakat. A biztosító
pedig nem fizetett, holott igen komoly összeg
volt a havi biztosítási díj. A kárfelmérő közölte:
„Ő fel nem megy a jeges tetőre. Inkább másszon
fel a néni és fotózza le!” Nem mászott.
Egy évvel később, mikor országszerte nagymennyiségű eső hullott, sok család alól kimosta
a házakat. Őt felülről érte az árvíz. Minden helyiség beázott. Azt tanácsolták neki, hogy perelje be az eladókat titkolt hiba miatt. De fizetni
a perköltségeket és bíróságra is járni, mikor
menni is alig tud! Ahogy szerzett egy kis pénzt,
tetőfedők után kezdett érdeklődni. Kiment hozzá egy mesterember, aki közel félmillió Ft-ért
vállalta a mindössze 50 m2-es tető újrafedését.
Kérte, hogy legyen egy kicsit emberségesebb,
mire a válasz az volt: „Belőlem már kihalt hölgyem!” Egy másik ezermester szerint azonban
elegendő lesz a javítás is. Bár az asszony kicsit
sokallta a 800 Ft-os órabért és a naponta felmerülő plusz anyagigényt. Ráadásul olyan palát vetetett meg, amiről kiderült, hogy nem is
oda való. Visszavinni nem lehetett, ezért újat
kellett venni, persze méregdrágán. A munka
befejezése után két nappal már ott is beázott a
ház, ahol eddig sosem. Hívta is az asszony, hogy
siessen, mert mindene ázik. Az ezermester
csodálkozott, majd visszatért a cimborájával,
hogy ő majd megcsinálja. A szakember ugyan
elvállalta, de kijelentette, hogy az egész tetőt le
kell bontani, majd újra felépíteni. Az asszony
olyan rosszul lett, hogy a mentő vitte el. Több
hétig tartó ápolás után félve jött haza. Ekkorra már a helyi önkormányzattól is kijöttek. A
szakember vállalta, hogy ő mindent „patentra”
megcsinál, ráadásul garanciát is vállal! Az as�szony viszont elmondta: neki nincsen pénze

újabb anyagokra! „Sebaj! A hivatal majd annyi
hitelt folyósít, amibe az anyag kerül, ráadásul
kamatmentesen!” – mondta a potentát. Majd a
szakemberhez fordult: „Ami anyagot meg nem
írtál fel, azt zsebből állod!” Meghozták a faanyagot, aláírta az asszony a hitelkérelmet, s pár nap
alatt majdnem készen is volt a tető. A bádogozás viszont nem akart stimmelni. Ráadásul a
szakember kifelejtette az anyagigényből a széldeszkákat. Szegény asszonynak megint fizetnie
kellett, mert a szakember nem akart a zsebébe
nyúlni. De a tető végre elkészült! Pár nap múlva megint esett az eső, ami ugyanúgy befolyt
a falon, mint azelőtt. A szakember kijött, majd
káromkodott és elment. Az asszonyt megint elvitte a mentő, ezúttal agyvérzéssel. Levelet irt
a szakembernek, hogy jöjjön és javítsa ki, ami
rossz! De nem jött! Sőt, a levelet sem vette át!
Ment az asszony a hivatali potentáthoz segítségért, hiszen ő tudott mindenről. Mivel a potentát semmit nem tudott tenni az ügyben, a
nő a bírósághoz fordul végrehajtást kérni. Ez
viszont költséggel jár. – mondták.
Az asszony nem tudja már, hogy mitévő legyen. Minden pénze ráment a javítási költségekre, a tető továbbra is ázik, a betegsége pedig
csak súlyosbodik. Teljesen magára maradt.
Ha akad egy emberséges tetőfedő, aki megnézné a házat és segítene az asszonynak azt
rendbe hozni, keresse fel főszerkesztőt! Ő megadja az adatokat!
Már csak a mesékben hiszünk! A valóság viszont szörnyűségekkel van tele.
-szirén■■ Olvasói vélemény

JELTELEN JELES NAPOK…

Az áprilisi jeles napok között szerepelt
az újságban „Április 18. – Műemlékvédelmi világnap”. Ennek apropóján többünkben felvetődött, hogy miért nem került
megemlítésre a lapban a jelenleg üresen
álló – mindemellett új funkcióját kereső
és felújításra váró (állítólag életveszélyes
állapotú?) – műemlékvédett zsinagóga?
És miért nem került vajon felsorolásra
a jeles napok között „Április 16. – a holokauszt magyar zsidó áldozatainak emléknapja”? Holott tudható, hogy a holokausztnak sajnos voltak albertirsai zsidó
származású áldozatai, akikről így most
méltatlanul megfeledkeztünk. Éppen úgy,
mint február 25-én, a kommunista diktatúra áldozatairól. Néhány kavics, néhány
mécses, néhány megemlékező mondat –
csak ennyi hiányzott.
Buzás Edit
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Szombat délelőtti
nosztalgia

fejüket. Mi teljes mértékben poénnak szántuk ezt az
egészet, s úgy is kezeljük.
Hogyan fogadták a csapaton belül a számukra
írt dalt?
Süvi (Süveges András – a szerk.) elmondása
alapján – mikor először hangzott el a szám a bemelegítésen –, csupán egyetlen játékosnak nem tetszett.
A meccs végére viszont már pozitívan vélekedett a
dalról. Összességében tehát mindenki jól, viccesen
fogadta a csapathimnuszt, ami azóta is elhangzik
minden bemelegítésnél, a góloknál a refrénje, félidőben, valamint a mérkőzések végén is. A közönség
pedig ilyenkor tapsol és énekel. Abszolút inspirálóan
hat a játékosokra ez a szám, hiszen egyre jobban
játszanak, s egyre több néző látogat ki a meccsekre.
Bár nem valószínű, hogy kizárólag a himnusz miatt
van teltház. A fiúk nagyon szép környezetben játszanak, és valóban nyerő formában van a csapat, ami
már önmagában okot ad a nagyobb nézőszámra.
Rengeteg és nagyon vegyes hozzászólások
születtek a számról. Hogyan kezeled az esetleges negatív kritikákat?
Kb. 170 ezres nézettségnél tartottunk, mikor valaki feljelentett minket a dal kiadójánál. A számunkat
letiltották, mire mások, a város címerével újra feltöltötték. A kommenteket folyamatosan olvasom, mert
érdekel az emberek véleménye. Ha egy hozzászólás
nagyon degradáló, azzal nem tudok mit kezdeni. Aki
veszi a poént és egy poénnal válaszol, azon nagyon
jókat kacagunk Bandival. Egyébiránt már több változatát is feltöltötték a videómegosztó oldalra, de ezek
mind kedves és jóindulatú paródiák. Sokan viszont
nem tudják hova besorolni a csapat himnuszát, hiszen nem tudják mihez viszonyítani. Mert ez már
annyira rossz, hogy már jó és szerethető. Ilyen pedig
kevés van. Mi egy percig sem gondoltuk komolyan
ezt az egészet, nem kívánunk megélni belőle, vagy e
köré szervezni az életünket.
Az albertirsai lakosság körében milyenek az
eddigi tapasztalataid?
Úgy vettem észre, hogy a csapathoz hasonlóan
a lakosság is jól fogadta a számot. Minap, vonaton
utaztam, mikor egy lány odajött hozzám autogramot
kérni, majd hozzátette: büszke rá, hogy albertirsai
lehet. Ez nekem nagyon jól esett. Egyik irsai ismerősöm szerint egyfajta közösségformáló ereje van a
csapat indulójának. Megint más úgy gondolja, hogy
összefogja az embereket. Összességében csak
pozitív véleményeket hallottam az albertirsai lakosoktól. Az emberek szeretik, poénnak fogják fel, a
csapat egyre eredményesebben teljesít, és teltház
előtt játszanak, elindult valami pozitív irányba. Ha
csak ezeket nézzük, már megérte elkészíteni a dalt!
Müller Mónika

Gyermekkori élményeim közül még
mindig élénken élnek bennem azok a
napok, mikor szüleimmel kisétáltunk a
lakásunkhoz közeli bolhapiacra. Nézelődtünk, válogattunk az árusok portékái
között, s ha megtetszett valami, alkudoztunk. Egyszóval „bolháztunk”. Ha pedig
megéheztünk, az egyik lángososnál csillapítottuk éhségünket. Az árusok rövid
időn belül már jó ismerősként köszöntöttek minket, akiknél az általuk már nem
használt, megunt holmikból én kincseket
vásároltam a spórolt pénzemből, vagy
kaptam vásárfiaként.
A helyi bolhapiacon sétálva jutottak
eszembe a fent említett kedves emlékek.
Különleges portékákból - melyekkel garantáltan nem találkozhatunk már az üz-

Fotó: Kun Péter

Többszázezer megtekintés, több száz
hozzászólás, fő műsoridős szereplés
a kereskedelmi csatornákon, interjú a
Mokkában, fellépés az Esti Showderben.
Az albertirsai focicsapat himnuszát, ezáltal Albertirsát pillanatok alatt megismerte az ország. A csapat azóta teltház
előtt játszik. s egyre jobb eredményekkel kápráztat el minket. A dal megírásának történetéről és a hirtelen jött ismertségről az énekes, Papp Attila (középen)
válaszolt a kérdésekre.
Te ugyebár nem vagy az albertirsai focicsapat
tagja. Hogyan kerültél kapcsolatba velük?
A Ceglédrádió 88-nál vezeti Süveges András barátom a Süvegelő című műsort, ahová néhányszor
betelefonáltam, s később személyesen is volt szerencsénk találkozni. Majd meghívott a műsorába,
ahol egy beszélgetés során említette, hogy nem
mellesleg az albertirsai focicsapatban is játszik. Voltaképpen így kerültem kapcsolatba a csapattal.
Hogyan jött az ötlet, hogy himnuszt írjatok nekik?
Alapvetően András fejéből pattant ki a csapat
indulójának gondolata. Korábban énekeltem már
a műsora számára dalokat, s mivel musical színésznek készülök (Attila jelenleg a Bánfalvy Ági
Szinitanoda másodéves növendéke – a szerk.), az
énekléssel kapcsolatban nem voltak aggályaim.
Azonban a csapatról kevés információm volt, így a
dal szövegét többnyire András írta meg, amit kiegészítettünk a saját gondolataimmal is.
Mennyi idő alatt készültetek el a számmal, illetve
miért a Show must go on-ra esett a választásotok?
A szöveget végleges formájáig kb. három nap alatt
írtuk meg, a dal pedig a felénekléssel, keveréssel,
utómunkálatokkal együtt legfeljebb egy óra alatt készült el, hallatszik is rajta (nevet…). Egyszerű, kön�nyen megtanulható szöveget írtunk, amit bárki meg
tud jegyezni. Más együttesek, zenészek olykor egy
teljes napot dolgoznak egy szám feljátszásán, de
ehhez nem voltak meg a megfelelő körülményeink.
Hogy miért pont ezt a dalt választottuk, arra András
tudna válaszolni. Viszont tisztában voltam vele, hogy
nem tudok úgy énekelni, mint Freddy Mercury és egy
percig sem az ő utánzása volt a cél.
Mindenképpen ismert dalt akartatok feldolgozni? Saját szám ötlete nem merült fel?
Voltak korábban próbálkozásaim ismert és saját
dalokkal is, de nem találta meg a közönséget, pl. a
Vámpírok bálja musicalből éneklem az El nem múló vágy c. számot – ami szintén fent van a neten –,
mégis csak kb. ezren nézték meg eddig. Cegléden,
vagy a környéken élő nagyon tehetséges diákzenekarok, zenészek is hasonló cipőben járnak. Hiába
nagyon jó, amit csinálnak, ám sajnos sem a média,
sem a nagyközönség nem foglalkozik velük. A Show
must go on-t viszont ismerik, szeretik az emberek,
ám nem értik a szövegét, ezáltal nem tudnak vele
azonosulni. Így azonban, hogy a refrénre rátettük az
„Albertirsa” szót, feltehetően „megfogja” a helyi lakosokat. Ha a himnusz kapcsán az én szemszögemből
nézzük a történteket, mindenképpen pozitívan értékelem azt. A dolog pikantériája, hogy mi korántsem
a médiának készítettük a számot, ám olyan sokan
nézték és hallgatták meg, melyre a tv-nél is felkapták

Fotó: Bátyai Kitti

Fókuszban az focicsapat indulója

letek polcain -, itt sincs hiány. Ahogy az
ínycsiklandó lángos illatból sem. Csupán
egy valamit hiányoltam nagyon. A vásárló
tömeget. Mára teljesen hozzászoktunk és
elfogadjuk, hogy a modernizáció korában
szinte hetente rukkolnak elő a gyártók a
legmodernebb háztartási eszközökkel,
játékokkal, elektronikai felszerelésekkel.
Ezzel nincs is semmi gond, ha pénztárcánk engedi, kövessük a divatot! Azonban
olykor nem árt néha kicsit megállni, vis�szatekinteni a múltba, nosztalgiázni egy
kicsit. A bolhapiac pedig pontosan az a
helyszín, ami erre lehetőséget teremt. Azt
tanácsolom, hogy látogassanak ki minél
többször a mi „bolhánkra”, válogassanak,
alkudozzanak, mutassák meg gyermekeiknek mit használtak egykoron, mit olvastak, mivel játszottak régen. Hiszen egy
régi „kacat”, amihez tényleg potom áron
lehet hozzájutni, olykor valóban felbecsülhetetlen értékkel bír.
Müller Mónika
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avagy: „Tégy kiöblített PET palackot a sárga zsákba!”

Hivatalosan is megnyitott a ceglédi Regionális Hulladéklerakó, ezentúl ide szállítják az
albertirsai háztartásokban keletkező ún. kommunális hulladékot. A lerakót a kecskeméti
HÍRŐS Hulladékgazdálkodási Kft. és a ceglédi önkormányzat többségi tulajdonában lévő
ÖKOVÍZ. Kft. közösen üzemelteti. Ezért aztán
nem akármilyen hónapok vannak mögöttünk,
mert új divatnak hódolunk áprilistól. Ettől
kezdve a lakosság a szemét-eltüntetés után járó
kirívóan magas díjat már nem az önkormányzatnak, hanem közvetlenül a régi-új szolgáltatónak köteles megfizetni. Az erre szóló jogosítványt január végén megkapta az ÖKOVÍZ
Kft. a képviselőtestület új hulladékgyűjtési és
fizetési paktumának elfogadásával. Meg azt a
pluszt is, ami a szemétszedéshez és számlázás
jogához még hozzátartozik. Az is vicc kategóriába tartozik, hogy nem a szolgáltató jött
házhoz szerződést kötni, hanem a lakosságnak
kellet a kukát a kamionok között elvonszolni
a helyszínre. A kisördög a részletekben rejlik.
Többek között erről (is) szól az 5/2011.(I.28.)
számú szemétrendelet, miben benne rejlik az
ajándékbónusz 2 az 1-ben meglepetéscsomag.
Ingyen zsákba interaktív szelektív gyűjtés,
saját beruházásban kisebbre lecserélhető szemeteskuka. Plusz figyelmesség: március végi
egész hétre szóló háztól házig KUKA huzigálási verseny. Jó buli volt, meg kell hagyni. De
nem a többségnek. Csak azoknak, akik ezt a
bugyuta műsort megkoreografálták és úgy
összehozták a lakosságnak, hogy a fődíj kedvezményből csak az részesülhetett, aki ideje
korán célba ért. Mert aki nem ért rá az elején,
az lemaradt és kimaradt a jóból. A későn érkezők csupán csak vigaszágon választhattak a
megmaradt kedvezmények közül kedvükre valót, pénztárcájukhoz mértet. Nem szólva a 70
éven felüli nyugdíjasok extrakedvezményéről,
amihez előbb szerződést kellett kötni a régiúj szemetes céggel, majd egy kis kondicionáló
sétát tenni a Hivatalba. Ez a műsorszám nem
okozott meglepetést. Jó előre beharangozták
a „Legyünk együtt, hogy ne legyünk széjjel”
össznépi véleménycsere fórumon. Ellenben a
szociális rászorulóknak megszavazott mentőcsomag ismertetését kihagyták a műsortervből, és jó nagyokat hallgattak róla. Pedig anno
a választási kampány hevében még házhoz
járt a segítség a rászorulók kegyeiért, nem
beszélve a téli tűzifáért való aggódásról (ezt a
választásra készülve a polgármester már nyáron elkezdte). Összevissza esküdöztek az azóta
már képviselővé előlépők, hogy mi mindennel
fogják segíteni a hátrányos helyzetben élőket.
A rászorulókról ma már csak ritkán esik szó.
De nem azért, mert sikerült megbirkózni a
helyi szociális problémákkal. Á dehogy! A nagy
hallgatásnak más oka lehet. Leesett a tantusz,
hogy a „segedelem” nem kevés pénzbe kerül. Pénz pedig szerintünk van. Éppen annyi,

amennyi kell, mert máskülönben a képviselők
nem szavazták volna meg a szemetes rendelet kedvezményeit (az idősebbek közül sokan
elmondták, hogy hetente csak egy kis zacskó
hulladéka keletkezik, mégis rásózták a 60 l-es
kukát, pedig a 40 l-es is szabvány méret). Ja,
ez mindegy, hisz úgy is a lakosság többi része
fizeti a szolgáltatást, ami gyakorlatilag nincs
is. Vagy több befizetésből több marad, hisz
ami nincs, azt nem kell lerakni a tárolóba.
Vagy ez a pénz is megoszlik? De kik között?
Ezt támasztja alá a helyi közhíradóban közzétett közpénzügyi hírmorzsák egybesepergetése. Vajh’ miért nem híresztelik, hogy hányféle
szemétdíj kedvezmény van? Vajh’ miért nem
teszik elérhetővé mindenkinek egyformán a
kedvezményeket? Ami késik, nem múlik. Még
pótolhatják a mulasztást, ha akarják. Elviekben egy apró lépés közbeiktatásával megoldható díjkedvezmény odajuttatása, ahova kell.
Ugyanis a szociális díjkedvezményre jogosultak zöme egyébként is ismert a képviselő-testület és az általuk működtetett „szociális ellátórendszer” előtt.
Összegezve: a képviselő-testület nagy többsége szavazatával elfogadott drasztikus szemétdíj emelésnek senki sem örül Albertirsán.
Még a Polgármester sem. Csak az ÖKOVÍZ
Kft. Hisz ők verseny nélkül megtarthatták
a szemétpiacot és mindahányunk együttműködésével folyamatosan garantálják saját maguknak a mi szemetünk mérhetetlen
hasznát. Ez valóban egy szemét rendelet, tele jogi csűrcsavarral. A lakosság védelmében
semmilyen kitételt nem tartalmaz. Még attól
sem nyugodhatunk meg, hogy nem ez az első
olyan rendelet, amely nem a lakosság érdekeit védi. Számosan jelezték, hogy a kirakott
hulladékot nem szállították el. Ebben az esetben nem számít a fertőzésveszély, ugyanis ez
volt a kifogás, amiért nem lehet kéthetente
szállítani. Javaslom, hogy az otthagyott hulladék lerakására jelöljük ki az önkormányzat
belső udvarát, vagy a TESCO gödröt (amelyet
a három millió Ft felhasználásával sem sikerült hasznosítani, igaz, hogy valószínűleg
sokba került a park terve és annak a néhány
ajándék fának az elásása, fűmagra már nem
futotta). Talán feltűnik a közszolgáknak és
megpróbálnak gondolkodni. A magam részéről az újság hasábjain a továbbiakban ezzel
a kérdéssel csak akkor kívánok foglalkozni,
ha a hivatalos szerveknél sikerült eredményt
elérnem. Egyelőre annyi biztos, hogy törvényességi állásfoglalás szerint közbeszerzést
kellett volna lefolytatni. Biztos, hogy ennyi
hercehurcával meg kellett kötnünk egy jogalap nélküli szerződést? Amennyiben valaki
még is kedvet kap, hogy válaszoljon, kérem,
lehetőség szerint a tényekkel próbáljon csatát vívni.
Dr. Janik Zoltán
KDNP

GYEREKSAROK
REJTVÉNY
Ha helyesen írtad be a meghatározásokat
az üres négyzetekbe, egy közlekedési eszköz nevét olvashatod össze.

1. A mesében sűrű és sötét szokott lenni.
2. Ezt az ízt biztosan nem szereted.
3. Kis, kerek kenyér.
4. Ezen az ünnepségen lesz menyasszonyból feleség, a vőlegényből férj.
5. 
Kérek egy ________ kenyeret! – ezt
mondod a boltban az eladónak.
6. Ilyen fát választunk karácsonyfának.
7. Az iskolában ez jelzi a tanóra kezdetét
és végét.
8. Felfelé nehéz rajta lépegetni, de lefelé
könnyű.
9. Ilyen teve is van.
Megfejtés: Repülőgép

VALAMI BŰZLIK A SZEMÉT KÖRÜL,

Programajánló
gyereknapra
Május 29. – Cegléd: 10-18 óráig
Gyermeknap a Szabadságtéren
Május 28. – 29. – Budapest: Gyermeknap a Városligetben. Egész napos programok reggel nyolctól, késő
délutánig.
Május 28. – 29. – Budaörs: Gyermeknapi Csokifesztivál a Jókai Mór Művelődési Központban: gyerekműsorok,
bábszínház, kézműves foglalkozások
és sok-sok csoki!
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Miért állítunk májusfát?
A természet újjászületésének szimbóluma, az ifjúság
tavaszi szokásainak Európaszerte ismert kelléke, egyben
a szerelmesek jelképe, amely
kapcsolódik a május elsejei
időponthoz. Ez a nap a tavasz, a termékenység, a zöld
ág, a fák, a madarak ünnepe.
Néprajzi adatok utalnak arra,
hogy már a XV. században,
sok helyen, e nap reggelén
zöld lombokkal, bodzaággal
díszítették a kerítéseket, a
házak kapuját, bejáratát. A
keresztyénség előtti tavaszszimbólum, középkori vallásos magyarázataira
is akadnak példák. Például Fülöp apostol szerencsés megmenekülését, majd a keresztfán
szenvedett vértanúságát, mások Jakab apostol
vértanúságát említik a májusfa-állítás szokásának magyarázataként. Máshol olvasható,
hogy Jakab és Fülöp apostolok, midőn téríteni
jártak, útitársuk lett Valburga nevű szűz hajadon, akit a pogányok tisztátalan személynek
nyilvánítottak. A leány azonban, hogy elűzze
a gúnyolódókat, elővette vándorbotját, letűzte
a földbe, előtte letérdepelt, imádkozott. Alig
telt el egy-két óra, és a pogányok szeme láttára a leszúrt bot kizöldült. Ezen a napon, május 1-jén, jegyezte a naptár Jakab névnapot, az
apostol napját. A székelyeknél ezért nevezik a
Fülöp-Jakab napra virradatkor állított májusfát
Jakab-fának vagy hajnalfának. Hajnalfa névvel
azt a májusfát illették, amelyet húsvét hajnalán
állítottak. A XVIII. században – magyar forrás
szerint – szokás volt még a templomokban is
májusfát állítani, s ez a tanítók és diákok dolga
volt. A májusfa állításának a napja, a magyar
nyelvterület legnagyobb részén május elseje,
de történeti-, és friss adatok szerint, a májusfák
tájanként változó típusba sorolhatók. A május
elsején állított fákat sokfelé éppen pünkösdkor
bontják le. A májusfa ledöntésének szertartásos
mozzanata volt a fa körültáncolása, a májusfára mászás. Különösen nehéz volt a lehúzott
kérgű, magas fát megmászni. Azé lett a tetejére erősített ital, akinek sikerült felmászni a fa
tetejére. Gyakran megtréfálták egymást azzal,
hogy az üvegbe nem nemes italt, hanem színezett, fűszerezett vizet tettek. Több helyen még
ma is élő és megmaradt ez a népi szokás. Az
előbbiekhez kapcsolódnak a közös kirándulások, majálisok, ünnepi lakomák.
Május elseje a májusfa (szokás májfa névvel
is nevezni) állításának ideje. A májusfa állítása
a szeretett lány háza előtt egyfajta szerelemi
vallás. Sajnálatos módon ezt már lehet múlt
időben mondani, mert egyre több településen
kihaló ez a szép régi szokás. A városokban, az

adott körülmények, a tömbházas lakások következtében,
érthető okokból, már el is
tűnt.
Ahol még tartják ezt a hagyományt, ott május elsejére
virradó éjjel a legények, ki-ki
a szeretőjének állít májusfát.
Mérete sohasem volt meghatározó, de vidéken, faluhelyeken elképzelhető volt a 10–15
méter magas gyertyánfa. Leggyakrabban nyárfát állítottak,
de akadt ahol vadkörtét, orgonát, vadpiszkét. A fákra színes
papírszalagokat akasztottak.
Ezután szerenádot adtak, amit a lánynak fogadni illett egy-, más tájegységeken három szál
gyufa meggyújtásával. A szerenádot követően a
lány kiment és borral kínálta a legényeket.
Pántlikákat, selyemkendőt, egy fehér, átlátszó üvegben vörösbort kötöztek a fára. Közben
a lányos ház kerítését zöld ágakkal díszítették,
de ezt a háziak korán reggel sietve eltüntették.
A falu népe reggelre kelve kíváncsian vizsgálta,
melyik lány háza előtt magaslik májusfa, közben találgatták, ugyan ki állíthatta. A menyasszonysorban levő lánynál nem volt nehéz
kideríteni a fát állító személyt. A fa ledöntésére
általában a hónap végén került sor. A bort az
üvegből a munkában segédkező legények fogyasztották el.
Egy igen közismert népi hagyomány szerint ez a nap időjárás jelentő, termésjósló nap
is egyben, mert „Ha május elseje előtti éjjel
esik az eső, nagy termés lesz, ha hideg van,

vagy fagy, akkor termés nem lészen.” mondja
a szólás. Meglepő, hogy a fennmaradt leírások szerint milyen széles kőrben változtak az
ajándékozási-, a vendégfogadási-, a díszítési-, a
fa minőségbeli-, a felállítási-, a zenei-, népdali
szövegváltozati szokások és források. Mindez
értendő a magyar ajkú területekre, az anyaországban, Felvidéken, Erdélyben. A legtöbbször említett területek és települések, ahol a
májusfa állítása hagyományos múltra tevődik,
és táji változatait megőrizték, a teljesség igénye nélkül: Csépán, Nagykőrösön, Tápió menti
falvakban,Tápiószentmárton, Ajakon, Hajdúdorogon, a beregi Tiszaháton, Heves megyében,
Egerbocson, Medvesalján, Palóc barkó vidéken,
Topolyán, Drávaszögben, Bogártelkén, Kalotaszeg falvaiban, Szokolyán, Garaboncon, stb.
A májusfát csoportba szerveződve állították a legények a lányoknak, akiknek ez nagy
megtiszteltetés volt. Magas, sudár fák voltak
erre alkalmasak, melyeket a kerítésoszlophoz
rögzítettek éjjel, vagy kora hajnalban, általában az udvarló legény vezetésével. Gyakran a
közösségeknek is volt egy közös fája, aminek a
kidöntését ünnepély, és táncmulatság kísérte. A
népi hagyományt megtartva, az 1950-es években május elsejét a munkásosztály nemzetközi
ünnepévé nyilvánították. A kötelező felvonulásokon díszített májusfát is vittek. A felvonulás
után majálisokat rendeztek, családonként kirándulásokat szerveztek. Hazánkban először
1890-ben rendeztek május elsejei felvonulást
Budapesten. A felvonulást követő utcabálok,
majálisok, a felvonulásokon szereplő májusfák
hagyományos tavaszi szokáselemeket őriznek.
Szentjóby Szabó Andor

Anyák napi receptek
Ha nem vagy egy igazi konyhatündér típus, az alábbi,
könnyen elkészíthető receptekkel Te is boldogulsz majd
és anyukádat is elkápráztathatod!
Fahéjas muffin: Hozzávalók: 12,5 dkg vaj, 3 savanykás
alma, 12,5 dkg cukor, 25 dkg liszt, fél csomag sütőpor,
1 teáskanál őrölt fahéj,2 tojás, 0,5 dl tej Előkészítés: A
vajat megolvasztjuk, és kikenjük vele a muffin formát. A maradék vajat hagyjuk kihűlni. Az almát meghámozzuk, húsát apró kockákra vágjuk. Elkészítés: Összekeverjük a cukrot a liszttel, a
sütőporral, 1 teáskanál fahéjjal, egy csipet sóval, és végül az almát is beledolgozzuk. A tojásokat
felverjük, hozzáadjuk a vajat és a tejet. Kanalanként a lisztes-almás keverékbe dolgozzuk úgy,
hogy ne túl folyékony masszát kapjunk. A sütőt 200 fokra előmelegítjük. A masszát a muffin
formába szedjük és kb. 30-35 percig sütjük. A maradék fahéjjal megszórva kínáljuk.
Csokiszív: Hozzávalók: 12,5 dkg csokoládé, 10 dkg vaj, 2 ek. narancslikőr, 3 tojás, 8 dkg cukor, 5
dkg liszt Elkészítés: A csokit kis darabokra tördeljük, és vízgőz felett megolvasztjuk. Hozzáadjuk
a vajat meg a likőrt és sima krémmé keverjük. A tojás sárgákat habosra keverjük a cukorral, a
krémhez adjuk, majd beleszitáljuk a lisztet. A tojásfehérjét kemény habbá verjük, és apránként
ezt is a krémhez adjuk. A kész tésztát kivajazott, szív alakú formába öntjük és előmelegített
sütőben készre sütjük. (Akkor jó, ha a közepe még kissé krémes.) Ha kész, a formából grillrácsra
borítjuk és hűlni hagyjuk. Kakaóporral, illetve csokoládéforgáccsal meghintjük.
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Zeller kisokos –
Fűszer és gyógynövény
Egyik közkedvelt leveszöldségünk a
zeller a Földközi-tenger környékén, elsősorban Afrika északi partvidékén őshonos,
de megtalálható a Himalájától keletre is.
„Vadnak” tűnő alakja inkább leveleket,
mint szárat fejleszt; gumója kicsi, ágasbogas. Különféle gyógyászati célokra már
az i.e. IX. században is előszeretettel termesztették. Ma már világszerte elterjedt
zöldségféle. Magyarországon a gumóját
és levelét egyaránt fogyasztják. A konyhában sokféleképpen használható: kiváló krémleves, mártás készíthető belőle.
Köretként párolva, nyers alapanyagként,
más zöldségfélékkel kombinálva is fenséges íze van. Rendkívül magas a C-vitamin
tartalma, így vízhajtóként is jól működik.
Gumójában megtalálható a „szellemi vitaminként” is ismert B1 vitamin, mely
kedvezően hat az idegrendszerre és a
szellemi teljesítményre. Tartalmaz ezen
kívül kisebb mennyiségben E-vitamint,
káliumot, foszfort, nátriumot, némi karotint, magnéziumot és kalciumot is. A
benne lévő antioxidánsok pedig a rákos
betegségek kialakulásának veszélyét is
lecsökkenti. Energiatartalma nagyon alacsony (20 kcal/100 g), ezért fogyókúrázók
is bátran beleilleszthetik az étrendjükbe.
B2 vitamintartalma hozzájárul a zsírsavak lebontásához, valamint a szénhidrátok anyagcseréjének elősegítéséhez.
Cukorbetegségben, magas vérnyomásban szenvedőknek is ajánlott a rendszeres
fogyasztása, mert egyaránt csökkenti a
vércukorszintet és a vérnyomást. Az érfalak ellazításával, illetve az epe működésének serkentésével csökkenti továbbá a
vér koleszterinszintjét is. Serkenti a májműködést, ezáltal hozzájárul a szervezet
méregtelenítéséhez. A zeller magvaiban,
valamint a leveleiben lévő értékes illóolajtartalom is jelentős. Külsőleg alkalmazva
megtisztítja a bőrt az elhalt hámsejtektől.
Amikor zellert vásárolunk a piacon a
zöldségesnél, ügyeljünk rá, hogy csak
a kemény, sima gumót válasszuk. A túl
könnyű, szinte már kiszáradt zöldséget
semmi esetre sem vegyük meg, hiszen
az már semmire sem jó.
Koska-Palotay Mária

TESSEDIK ISKOLA HÍREI
Az „esztendő kereke” száguldásba kezdett. A természet ébredésével iskolánk
vérkeringése is felgyorsult: az elmúlt egy
hónapban szinte minden napra jutott
program és – tanórákon kívüli – megmérettetés diákjaink számára.
Az új évszak iskolánk aulájába is beszökött: pár szorgalmas 6.-os diák és osztályfőnökeik, valamint Molnárné Ilike néni
munkájának köszönhetően egy húsvéti
virágos kert fogadja a hozzánk érkezőket.
Tekintsük át immár hagyománnyal bíró
és eseti jellegű programjainkat.
Április 8-án tartottuk költészet napi
megemlékezésünket Zsigmondné Solti
Edit könyvtáros néni vezetésével. Ugyanezen a napon du. 2 órától indult a papírgyűjtés alsó és felső tagozaton egyaránt,
és folytatódott másnap délelőtt is. A nagyobbak egyénileg versenyeztek, náluk a
sorrend a következő: 1. Hartvig Virág (5.
c), 2. Kárpáti Kata (6.b), 3. Szalontai Nelli
(5. b). Gratulálunk eredményükhöz!
Hagyományőrző programsorozatunk
tavaszi állomása a húsvéti ünnepkör
volt. Az alsósok élményeit Majorné Kollár Krisztina tanító néni vetette papírra.
Április 14-én húsvétoló délutánon vettek
részt a Táncsics úti kisdiákok. Ezen a szép
tavaszi napon először Ica néni mesélt a
gyerekeknek a húsvét eredetéről, hagyományairól.
Nagy izgalommal várták a tanulók két
korábban meghirdetett verseny eredményeit. Pályázni lehetett a „legjobb locsolóvers írója” címre, valamint „Az én húsvéti
nyuszim”címmel rajzokat készíthettek
a kisdiákok. A rajzos alkotásokat Mezősi
Aranka képzőművész bírálta el. A korcsoportok helyezettjeinek szép ajándékokat
hozott a kosarában Kriszti néni, a húsvéti
nyuszi. A Táncsics úti épület legjobb költőpalántája, Sándor Viktor (4. d) fel is olvasta versét a gyerekeknek. Ezt követően
Vica néni és az alsós énekkarosok egy hangulatos húsvéti dalt tanítottak a hallgatóságnak. Remek hangulatban folytatódott
a délután a játékos vetélkedőkkel. A tojáskeresés után a tojásdobálást és a tojásgurítást orral próbálhatták ki a tanulók.
A legügyesebbek csoki nyuszit vehettek
át Andi nénitől. Ágota néni a tojásfestés
rejtelmeibe vezette be a kézműveskedni
vágyó gyermekeket. A délután végén ha-

gyományos húsvéti kalácsot és teát fogyasztott a gyereksereg. Igazán vidáman
telt ez a nap.
E legutóbbi gondolat biztosan sok felsős
diák fejében is megfogant, amikor kürtős
kaláccsal jól lakva, kissé fáradtan, de élményekkel gazdagodva tértek haza az április 16-ai – szombat délelőtti – húsvétoló
után. Fecskézésben, akadálypályán bottal,
valamint fűben orral történő tojásterelésben, csülközésben, lovazásban, gólyalábazásban, ugrókötelezésben, s nem utolsó
sorban Bálint. Jutka néni vezetésével, illetve a konyhában (is) otthonosan mozgó
tanár nénik és tanár bácsik segítségével
kürtős kalács sütésben tehették próbára
magukat a szép számban megjelent lelkes
részvevők. Két tanteremben Ilike nénivel
és Edit nénivel tojást festettek és kosarat
fontak a gyerekek. A szép napos idő ellenére, – hogy biztosak legyünk a dolgunkban – kiszebábot is égettünk az udvaron a
tél végleges elűzésére.
Az április 18-ai hét névadónkra,
Tessedik Sámuelre történő megemlékezés jegyében telt, melynek nyitóeseménye a Tessedik-vetélkedő volt. A 7.
évfolyam tanulói mérik össze Tessedik
Sámuellel és korával kapcsolatos tudásukat minden évben. Ötletes csapatnevekkel és a témához illő házi videókkal
neveztek a gyerekek. Első helyezést és
így kedvezményes balatonszárszói táborozást nyert a 7. a osztály Kukutyimatyi
nevű csapata (Varga Virág, Varga Vivien,
Zátrok Bianka, Szedresi Zsolt). A II. és a
III. helyen is a 7. c osztály tagjai végeztek: a Pindur Pandúrok (Strobán Vivien,
Rakita Vivien, József Dalma, Tóth Sára)
és az Akácosok (Cselovszki Ádám, Kőhegyi Róbert, Sármán Gergő, Ujj Csaba). A
felkészülésüket Kocsis Andrea tanárnő
koordinálta.
A Tessedik-programsorozat folytatásaként április 19-én kistérségi szinten mesemondásban, angol versmondásban és
népdaléneklésben mutatták be tehetségüket a versenyzők. Évek óta iskolánk ad
otthont e népszerű megmérettetésnek,
melyre most 111 gyermek nevezett be a
kistérség különböző iskoláiból. Szép eredményeket értek el a gyerekek: angol versFolytatás a következő oldalon >>
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Folytatás az előző oldalról
mondó versenyen 3-4. osztályosok közül
1. Farkas Péter, 2. Pintea Mercédesz és 3.
Garami Bence. A felső tagozaton az 5-6.
osztályos korcsoportban Berkes Dorka 3.
helyezést ért el, a 7-8. osztályosok között
csak két versenyző indult, ezért helyezést
nem osztott ki a zsűri, de Keliger Dániel
különdíjat kapott. Gratulálunk a szépen
szavalóknak és várjuk őket vissza jövőre
is!
Népdaléneklés kategóriában három diákunkra lehetünk büszkék: Motyovszki
Sára (6.a) és Strobán Vivien (7.c) a saját
korcsoportjában 3., Lebanov Barbara pedig 2. lett.
A hét záróakkordja az április 20-ai emlékműsor Tessedik Sámuel születésnapján és a Föld napi akadályverseny kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Előbbieknek
hat, utóbbiaknak nyolc állomáson kellett
játékos formában számot adni a környezetvédelemmel, a néphagyományokkal és
az iskola névadójával kapcsolatos ismereteikről. Az 5-8. évfolyamos diákoknak Bálint Jutka néni tartott korábban előadást
a népi gyógymódokról, és ők ezzel már
megkezdték az akadályversenyre való felkészülést.
Két eseti jellegű rendezvényünk közül
az egyik a március 22-ére megszervezett
internetes bűnözésről szóló előadás volt
Schönléber Zoltán Albertirsai Rendőrkapitányság parancsnokának tolmácsolásában, aki a közösségi portálokon gyerekekre leselkedő veszélyekre hívta fel a
hallgatóság figyelmét; a másik pedig az
Orvostörténeti Múzeumba tett látogatás Sántáné Dobos Ibolya és Izsáczkyné
Korcsog Rita tanár néni vezetésével. Az
egészséges életmódról szóló interaktív előadáson megdicsérték tanulóinkat
(aktív) sportszeretetükért, majd finom
ebéddel vendégelték meg őket, amit egy
Duna-parti séta követett. A múzeumban
az orvostudomány fejlődését követték
nyomon őskortól napjainkig, majd a szabadban másfél órás kézműves foglalkozás
várta diákjainkat. Végül fény derült arra
is, hogy a múzeum épülete Semmelweis
Ignác családi szülőháza és földi porhüvelyének végső nyughelye is egyben.
Diákjaink szorgalmát és tehetségét bizonyítandó álljanak itt még további versenyeredmények.
Az alsó tagozatos kisdiákjaink mesemondóversenyek sorozatában vettek részt

és szerepeltek eredményesen: Hernádon
Vései Viktória (2.c) III., Garami Bence
(3.a)III. helyezést ért el, Malya Lili (2.a)
pedig közönségdíjat kapott. Felkészítőik:
Horányiné Kovács Éva, Birinszkiné Szabó
Mariann és Szokola Erzsébet tanító nénik voltak. Ezt követően házi mesemondó verseny a következőképpen alakult:
I. korcsoportban (1-2.o.): Malya Lili I.,
Csepcsényi Zalán II., Garami Dániel III. és
Malya Bori szintén III. helyen végzett. II.
korcsoportban (3-4.o.) Garami Bence I.,
Jakab Levente II., Magócsi Dorina , Pintea
Mercédesz, Farkas Péter III.helyezést ért
el. E versenysorozat utolsó állomása a
ceglédi Művelődési Központ által szervezett Nyársapáton megrendezésre kerülő „ARANYFONAL” mesemondóverseny
volt, ahol Malya Lili (2.a), Garami Bence
(3.a) és Jakab Levente (4.d) képviselte iskolánkat. Malya Lili II. helyezést ért el.
Iskolai angol versmondó verseny nyertese 1. évfolyamon Duka Alexandra (1.c).
2. évfolyamon Csepcsényi Zalán (2.a)
1. helyezett, Bebők Blanka 2. helyezett,
Zátrok Balázs (2.d) 3. helyezett lett.
Országos döntőbe jutottak:
A Bendegúz levelezős verseny: Pintea
Mercédesz (3. c) rátermettség témakörben, Berkes Dorka (5.c) és Kovács Zsófia
(6.b) angol nyelvből. Az őket segítő tanárok: Berkesné Ambrózi Andrea, Pozsonyi
Istvánné, Oláhné Odorán Dóra.
London Bridge tesztverseny: Czigel
majer Balázs (4.d), Lővi Dániel (5.b),
Hartvig Virág (5.c), Bártfai Bernadett
(7.b), Uszkay Zsófia (8.c). Pozsonyi Istvánné, Tóth Beatrix, Dr. Gáspár Györgyi
és Götzné Király Erzsébet tanár nénik segítették őket a felkészülésben.
Megyei szintű eredményeink:
A Hevesy György Kémia Verseny:
Keliger Dániel (8.b) 12. hely, felkészítő
tanára Vrabeczné Demeter Ágnes.
Teleki Pál Földrajz Verseny: Czigelmajer
Bence (8.d) 2. hely, felkészítő tanára: Budai Attila.
Zrínyi Miklós Matematika Verseny:
Molnár Márton (8.a) 20. hely, Keliger Dániel (8.b) 24. hely. Csapatversenyben a 8.
évfolyam versenyzői a 4. helyen végeztek.
Felkészítő tanár: Ádám Ildikó.
Komplex angol verseny: Bártfai Bernadett (7.b) 4. hely, Uszkay Zsófia (8.c) 7.
hely. Felkészítő tanárok: Dr. Gáspár Györgyi és Götzné Király Erzsébet.
Kaán Károly Természetismeret Verseny: Szalontai Nelli (5. b), segítője:

Izsáczkyné Korcsog Rita. Nelli a középmezőnyben végzett, de eredménye bizakodást jelent a jövőre nézve.
Városi szintű eredményeink:
Szavalóverseny: az 5-6. osztályosok
között Berkes Dorka 3. helyezett, a 7-8.
osztályosok között Keliger Dániel (8.b) 1.
helyezett lett. Felkészítő tanárok: Kocsis
Andrea és Sántáné Dobos Ibolya.
Sport:
A körzeti labdarúgó tornán (4. korcsoportban) fiú csapatunk 3. helyezést ért el,
őket Nagy László tanár úr edzette.
Köszönjük minden felkészítő pedagógus áldozatos munkáját és szívből gratulálunk eredményeikhez!
Abo Kandilné Albert Ágnes

Országos versenyen jártam
2011. március 5-e reggelén még nem
sejtettem milyen szerencsés nap elé nézek. Nagyapámmal izgatottan készültünk
a Litteratum elnevezésű angol nyelvi verseny Budapesten megrendezett országos
döntőjére, ahová a megyei selejtezőből
második helyen jutottam be. Ebből következően igen nagy súly nehezedett a
vállamra, jó eredményt kellett elérnem.
Bár a családom megnyugtatott, még az
is büszkeséggel tölti el őket, hogy eddig a
szintig eljutottam, de mindent bele, hajrá, még akármi is lehet a vége.
Délelőtt 11 órakor egy méretes gombóccal a torkomban, izzadó tenyérrel
érkeztem meg papával a verseny helyszínére. Megkaptuk az eligazítást, majd 21
vetélytársammal együtt hozzáláttunk a
60 feladat megoldásához, melyre 50 perc
állt rendelkezésünkre. Az idő múlásával a
feladványok, és az izgatottságom is megfogyatkozott. Kifelé jövet már teljesen felszabadult lett a lelkem, már csak azt az
egy hetet kellett kivárni, míg a végeredmény megszületett.
Nem akartam hinni a szememnek, mikor megláttam a negyedik helyezésemet.
Egyénileg még soha nem értem el ilyen
eredményt. Tisztában vagyok azzal, hogy
ezt az örömöt nagyban köszönhetem felkészítő tanáromnak Pozsonyi Istvánné,
Julika néninek, aki sok hitet, bizalmat és
időt szentelt a felkészítésemre.
Ezúton szeretnék hálás köszönetet
mondani neki! Remélem a közeljövőben
büszkén gondolhat még rám.
Hartvig Virág,
5.c osztályos tanuló
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Köszöntjük az édesanyákat!
Az egyik legszebb
tavaszi hónap jeles
napjai között tartjuk
számon az Anyák
napját. Világszerte
mindenhol megünneplik, hazánkban
hagyományosan ez
mindig május első
vasárnapja. Története évezredekkel
korábbra, egészen
az ókori Görögországba nyúlik vissza. Az akkori tavaszi
ünnepségeket Rhea, az istenek anyja köré
szervezték, mellyel együtt az édesanyákat
is köszöntötték. Az Egyesült Államokban elsőként 1872-ben Bostonban Julia
Ward Howe közreműködésével ünnepelték, majd 1907-ben a philadelphiai Ann
M. Jarvis vetette fel az anyák napjának
nemzeti ünnepként való nyilvánításának
gondolatát. Kitartó munkájának köszönhetően célját hét évvel később érte el, mikor az akkori elnök, Woodrow Wilson törvényesen is bevezettette. Hamarosan az
édesség- és cukorkagyártók is meglátták
az anyák napjában rejlő üzleti lehetőséget,
amit Jarvis nem nézett jó szemmel, mert
ez ellenkezett az eredeti elképzeléseivel.

A kereskedők propaganda munkájával az
amerikai ünnep Európában is megjelent,
mely az I. világháború után terjedt el igazán. Magyarországon a Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt tartotta elsőként 1925-ben,
s az 1928-ban elfogadott miniszteri rendelet pedig a hivatalos iskolai ünnepélyek
közé emelte az anyák napját.
Aki már édesanya, bizonyára kíváncsian várja, hogy gyermeke miként köszönti fel e napon, vagy milyen műsorral
kedveskednek az óvodában, iskolában.
Később, mikor zsebpénzből vagy fizetésből gazdálkodunk, illatos virágcsokorral,
finom desszerttel köszöntjük fel azt, aki
világra hozott bennünket. De az mit sem
von le az ünnep értékéből, ha pénzen vett

apróságot ajándékozunk. Számomra is
nagyon fontos ez nap, mert nem lehetek
eléggé hálás édesanyámnak mindazokért,
amit értem tett. Éppen ezért szeretném
megragadni az alkalmat – s remélem,
emiatt nem tűnök túlságosan önzőnek az
Önök szemében –, hogy a lap hasábjain
köszöntsem – utólag is – minden édesanya mellett a saját édesanyámat is! Befejezésül én nem versidézetet választottam
a cikk végére, hanem Kovács Kati: Úgy
szeretném meghálálni c. számának rövid
részletét, ami úgy gondolom, tökéletesen
kifejezi, hogy anya csak egy van!
„Úgy szeretném meghálálni,
Két kezemmel megszolgálni azt,
Hogy felnevelt, dédelgetett erő felett.
Úgy szeretném meghálálni
Vagy, legalább megpróbálni mind,
Mind azt a jót, mit értem tett az én
anyám.”
Müller Mónika

Tour d’ Albertirsa

TARTS VELÜNK
2011. május 13.

■■ ATLÉTIKA

Diákolimpiai sikerek
A jó idő beköszöntével
egy időben megkezdődnek
a diákolimpiai versenyek.
Először az V. – VI. korcsoport versenyzői kezdték
meg a szereplést április
közepén Budapesten, az
UTE pályán. A Pest megyei
diákolimpián ezekben a
korcsoportokban két atléta küzdhetett meg kortársaival. Végh Nándor két
egyéni
versenyszámban
is dobogóra állhatott. Távolugrásban 1. helyezést
szerzett 627 cm-es kiváló teljesítménnyel,
100 m-es síkfutásban a 11,45 mp-es eredmény a dobogó 3. fokára volt elegendő.
Csányi Richárd magasugrásban indult és
180 cm-es ugrásával bronzérmet szerzett.

Szeretettel várunk minden
érdeklődőt a biztonságos
kerékpáros közlekedés jegyében
tartandó túránkra.
Indulás: Tessedik Sámuel Általános Iskola
elől (Győzelem utca 2.)
2011. május 13-án 20:00 óra

(tervezett útvonal Albertirsa belterület kb 3,5 km)

Gratulálunk nekik, és várjuk a további jó
eredményeket a fiatalabb korcsoportban
versenyző diákjainktól is!
Feketéné Szabó Emília,
ASE gazdasági vezető

Kérünk minden résztvevőt, hogy kerékpárját világítással szerelje fel, és lehetőség szerint láthatósági mellényt hozzon
magával (láthatósági mellényt korlátozott számban biztosítunk)
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
(Albertirsai Rendőrőrs)
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Remekeltek a fiúk
Dánszentmiklós ellen
A remek formában játszó csapatunk
idegenben is sima győzedelmeset aratott,
hiszen az ellenfél labdája egyszer sem
talált a mieink hálójába. Ellenben a fiúk
négyszer is betaláltak a dánszentmiklósi
kapuba.
Eredmény: Dánszentmiklós – Albertirsa
0-4 (0-2)
Csapat összeállítás: Csicsó S. – Varga V.,
Kovács G, Molnár B., Szabó Z., Dely G.,
Paulinusz T., Danó J., Ábrahám G., Szuda
J., Süveges A.
Gólszerzők: Szabó Z. (2 gól), Szuda J.,
Paulinusz T.
Csere: Dely G. – Vidák G., Paulinust T. –

Benkó P., Ábrahám G. – Fekete L., Szuda
J. – Dobroviczki P., Süveges A. – Vígh J.
A mérkőzésen helyenként igazán közönségszórakoztató játékkal hoztuk a
kötelező győzelmet. Köszönjük a lelkes
szurkolóink bíztatását!
Vígh István, edző

Záporoztak a gólok az ifi
csapattól
Izgalmas játékkal és meggyőző fölénnyel verte meg ifi csapatunk a
dánszentmiklósi ifjakat. A magabiztos
vezetést követően még háromszor landolt
a labda az ellenfél kapujában a második
félidőben.
Eredmény: Dánszentmiklós – Albertirsa

0-7 (0-4)
Csapat összeállítás: Kulcsár G. – Bogdán
R., Lakatos D., Buvai T., Lénárt Ch., Szőke
Zs., Benkó Á., Nádosy G., Bor T., Bencsik
A., Pásztor A.
Gólszerzők: Bor T. (2 gól), Barcza T. (2
gól), Szőke Zs., Pásztor A., Princz M.
Csere: Bogdán R. – Leé R., Lénárt Ch. –
Kulima N., Szőke Zs. – Varga Cs., Nádosy
G. – Svajda M., Bor T. – Demeter N., Bencsik A. – Barcza T., Pásztor A. – Princz M.
Gratulálok a fiúknak a szép játékért és a
gyönyörű gólokért! Igazán komolyan vettétek a mérkőzést és végig betartottátok
a megbeszélteket! Valamint köszönjük a
szép számban megjelent szurkolóink lelkes bíztatását!
Petró Zoltán, edző

KERESZTREJTVÉNY
Vízszintes: 1. Török mondás első része. 13.
Cseh elbeszélő. 14. Elmenekül. 15. Férfinév.
17. Páratlanul gépez! 18. Férfinév. 19. Női
név. 20. Fordított pár! 22. Kenyeret készítő
szakmunkás. 23. Szintén. 24. Porszívómárka. 25. Tért nyerők. 27. Mocsári növény. 28.
Személyes névmás. 29. Néha így dobog a szív.
30. Nemes borfajta finom zamata. 31. Balett a
Háry János című daljáték 3. kalandjában. 33.
Szalad. 34. Pisa centruma! 36. Albán pénznem. 37. Zavart Ede! 39. Vasárnap része! 40.
Kelmét készít. 42. Széchenyi kezdeményezésére ível a Duna felett. 44. Az álomkór okozóját terjesztő légyfaj. 45. Édesvízi hal. 46.
Bőny párosai. 47. Páratlanul sáros! 48. Ázsiai
hegység. 49. Személyes névmás. 50. Szlovéniai autójelzés. 51. Azonos betűk. 52. Ruhát
vízzel tisztít. 53. … Kóbó japán író. 55. Tág
ellentéte. 56. Nitrogén és lantán vegyjelei.
58. Önálló nyelvi egység. 60. Fafajta. 61. Dél
és este között történő. 64. Fordított permet.
Függőleges: 1. Arnótból származó. 2. Ilyen
fa is létezik. 3. Kevert zaba! 4. Jód és alumínium vegyjelei. 5. Távlat-rész! 6. Azonos betűk. 7. Páratlan zálog! 8. Japán eredeti neve.
9. Vajdasági város. 10. Mericske Zoltán. 11.
Esketés része! 12. Állatöv. 13. A beküldendő
mondás második, befejező része. 16. Társadalmi szervezet tevékeny tagja. 20. Régies
adószedők. 21. A Földközi-tenger mellékén
honos örökzöld cserje cukrászatban használt, mandulaszerű termése. 25. Beszédhibásan dadog. 26. Teória ötven százaléka. 27.
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Sufni eleje! 29. Mely helyen? 32. Összevissza
heged! 35. Sportoló ruházata és sporteszköze. 37. Végtelenül ecetes! 38. Német névelő.
41. Őcsényhez tartozik! 42. Lengyel sci-fi író.
43. Nitrogén és stroncium vegyjelei. 45. Aratóeszközök. 46. Visszakerülő! 48. Küldeményeket továbbító intézmény. 50. Orvossága.
54. Bánat. 55. Kén, szamárium és nitrogén
vegyjelei. 57. Könnyűfém rövidítése. 59. Za-

64

Z
vartan von! 60. Bálna. 62. Utazni kezd! 63.
Időszámításunk előtti. 64. Személyes névmás.
A múlt havi rejtvény helyes megfejtése:
„Lehet-e szegény, akit szeretnek?”
Közöljük rejtvényfejtőinkkel, hogy a nyereménysorsolás bizonytalan ideig szünetel,
ezért kérjük Önöktől, hogy ne küldjenek
megfejtéseket! Megértésüket köszönjük!

Albertirsai Híradó

20

2011. május

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

A Művelődési Ház
májusi programjai

2.	 900 Vásár
1300 Nyugdíjas klub
1800 Jóga
1800 ASE gyűlés
3. 1530 Akrobatikus tánc
1700 KUNG-FU
1800 Színjátszó csoport
Előadás az Adventista
4. 1800 
Egyház szervezésében
1900 Filmklub
5. 1000 Baba-mama klub
1700 Dalma dance
1800 T ermészetbaráti kör gyűlése
6. 1530 Akrobatikus tánc
Előadás az Adventista
1800 
Egyház szervezésében
1900 POLKA gyűlés
2000 Latin fitnesz
7.	 830 Nyugdíjas találkozó
9.	 900-1300 Vásár
1300 Nyugdíjas klub
1800 Jóga
 dventista Egyház előadása
1800 A
10.	 900-1400 Vásár
1530 Akrobatikus tánc
1700 KUNG-FU
1800 MSZP gyűlés
1800 Színjátszó csoport
11. 1730 Fotó klub
1900 Filmklub
12. 1000 Baba-mama klub
1700 Dalma dance
13. 1530 Akrobatikus rock
1800 Jobbik gyűlés

2000 Latin fitnesz
14. 1500 Vasutas nyugdíjas klub
1700 KUNG-FU
16. 1300 Nyugdíjas klub
1800 Jóga
17. 900-1400 Vásár
1530 Akrobatikus rock
1700 KUNG-FU
1800 Színjátszó csoport
18. 1900 Filmklub
19. 1000 Baba-mama klub
1700 Dalma dance
20. 1530 Akrobatikus rock
2000 Latin fitnesz
21. 1700 KUNG-FU
23. 1300 Nyugdíjas klub
1800 Jóga
24. 1530 Akrobatikus rock
1700 KUNG-FU
1800 Színjátszó csoport
25. 1700 GNLD bemutató
1730 Fotó klub
1900 Filmklub
26. 1000 Baba-mama klub
1700 Dalma dance
27. 1530 Akrobatikus rock
2000 Latin fitnesz
28.	 930-1300 Nyugdíjas klub
1700 KUNG-FU
1800 Jóga
1900 Polgárőr gyűlés
31. 1530 Akrobatikus rock
1700 KUNG-FU
1800 Színjátszó csoport

ÁPRILIS HÓNAPBAN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Süle Zsolt és Jerits Beáta
Pusztai Imre és G. Nagy Orsolya

2011. ÁPRILIS HÓNAPBAN SZÜLETETT
Zatykó Attila és Ambrózi Andrea
Pakodi Gyula és Ellenbach Ildikó
Andriska Gábor és Kovács Rózsa
Schneider István és Szántó Edina

Marcell
Noémi Borbála
Gábor
Milán nevű gyermeke.

2011. ÁPRILIS HÓNAPBAN ELHALÁLOZTAK
Bánfalvi Mártonné 78 éves Rákóczi u. 31.
Csatári László
69 éves Dózsa Gy. út 7.
Kurucz József
81 éves Feketerész V. 3577/7. hrsz.
Molnár István
60 éves Koltói A. u. 6/1.
Nagy Zoltán
72 éves Pesti út 4.
Stefkovics Károly 50 éves Lőcsei u. 16.
Szedlacsek Pálné 93 éves Madách u. 32.
Tolnai Anna
87 éves Iskola u. 1.
Turcsek Jánosné 87 éves Kolozsvári u. 54. szám alatti
lakos.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak!

Tisztelt Lakosság!

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

Háziorvosok ügyeleti beosztása
MÁJUS

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

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

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

Az Albertirsán működő gyógyszertárak ügyeleti nyitva tartása

2011. MÁJUS hónapban
A hétvégi ügyeletet az alábbi gyógyszertárak végzik:
Május 1.
Május 7-8.
Május 14-15.
Május 21-22.
Május 28-29.
Az Albertirsai
Híradó
főszerkesztője
Müller Mónika,
üzenetet
hagyhatnak
a Művelődési
Házban vagy a
mmonika83@
gmail.com
e-mail címen.
Lapzárta
a hónap 20-án

IRMÁK Gyógyszertár
CENTRUM Gyógyszertár
REMÉNY Gyógyszertár
REMÉNY Gyógyszertár
IRMÁK Gyógyszertár
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