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30 éves a Mirelite Mirsa Zrt!
ját ítélték oda számukra. Az iparban
nyújtott kimagasló teljesítményéért
idén Arany Tallér kitűntetésben részesült a Mirelite Mirsa Zrt. A sikerekben nagy szerep jutott dr. Losó József
vezérigazgató kitartó és fáradhatatlan
munkájának, aki készséggel nyilatkozott az Albertirsai Híradónak.
(folytatás a 10. oldalon)

I

Gyermeknapi
mulatságok

gen ritka az olyan vállalat hazánkban, amely 30 évig képes fennmaradni és sikeresen működni. Különösen
büszkék lehetünk arra, hogy egyikük nálunk, Albertirsán található. A mindenki
által jól ismert, ma már Mirelite Mirsa
Zrt.-ként működő hűtőipari vállalatot
1981-ben alapították. Az eleinte főként
gyümölcs feldolgozására hivatott komplexum mára a fagyasztott termékek széles skáláját kínálja a fogyasztóknak.
Miközben alig néhány év leforgása
alatt vállalatok kerültek a csőd szélére,

a Mirelite Mirsa Zrt. a 2008-as súlyos
gazdasági világválságot is sikeresen
tudta kezelni. A 66 éves, legendás magyar Mirelite márkanév megvásárlásával pedig felkerült a pont az „i”-re.
Tevékenységükért a szakmai kitűntetéseken túlmenően komoly nemzetközi elismerést is magáénak tudhat
a Hűtőház. Az amszterdami 2008-as
PLMA Kiállításon 6 termékük kapott
újdonság díjat, 2009-ben Magyarországon az Év beszállítója, 2010-ben pedig
a párizsi SIAL Kiállítás SIAL d’OR dí-

Jeles napok júniusban

Június 2. – 6. – Ünnepi könyvhét
Június 5. – Környezetvédelmi világnap, Pedagógusnap
Június 12-13. – Pünkösd
Június 18. – Trianoni emléknap
Június 19. – Apák napja
Június 21. – A zene ünnepe
Június 24. – Múzeumok éjszakája, Szent Iván napja

A várva várt Városi Gyermeknap
idén május 21-én zajlott Albertirsa
Sportcentrumának területén. A nagyszabású rendezvényt a POLKA biztosította számunkra, melyre a város
apraja-nagyja egyaránt kíváncsi volt.
A mulatság már kora délelőtt elkezdődött, a késő estig tartó jó hangulatról
pedig számos ismert fellépő is gondoskodott. (folytatás a 11. oldalon)
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RENDŐRSÉGI HÍREK
Járőrözés közben figyeltek fel a rendőrök
arra, hogy a gyalogtúra napján, a 4-es főúton a benzinkutak mellett kigyulladt az
ott lévő fás, bokros terület. A kiérkező
tűzoltók azonnal elkezdték oltani a tüzet,
melyet az út másik oldaláról érdeklődő
népes gyereksereg kísért figyelemmel.

Fotó: Lengyel Balázs

Továbbra is lopják a kerékpárokat, főleg a vasútállomás környékéről. A rendőrség tudomására jutott biciklilopások
többségében az elkövetőket az irsai rendőrök felderítették. Háborús gránáthoz
hasonló dolgot találtak egy melléképület
padlásán az ott lakók, ezért bejelentést
tettek a rendőrségre. A helyszínre érkező
járőrök értesítették a Katonai Tűzszerész
Szolgálatot, akik megállapították, hogy
a talált tárgy egy gyakorló gránát volt,
amit a tűzszerészek elszállítottak. Lomtalanítás közben egy nagyon ritka Vécsey
típusú háborús kézigránátot találtak egy
társasház padlásán, melyet a tűzszerészek
a közeli homokbányában felrobbantottak.
Albertirsán a vasúti töltés mellett, egy
középkorú nőre figyelt fel egy járókelő az
ott lévő árokban. A rendőrök a mentőkkel
együtt vonultak a helyszínre, ahol a mentősök a kissé illuminált állapotban lévő
nőt megvizsgálták. Az eset rendőri intézkedést nem igényelt. Fontos megjegyezni, hogy senki ne menjen el hasonló eset
mellett, hiszen nem lehet tudni, hogy az
illető ittas vagy rosszul van.
Albertirsa egyik kivezető útján személygépkocsi ütött el egy kerékpárost, akiről
kiderült, alkoholt fogyasztott. A férfi koponyatörést és egyéb sérüléseket szenvedett.
A mentők a ceglédi kórházba szállították.

Több illegálisan lerakott szemét miatt
indult eljárás, melyek során sok esetben azok tulajdonosára is fény derült.
Kérjük legyenek figyelemmel a nappali
időszakban, mivel több besurranás történt az elmúlt hetekben, melynek során
az elkövetők – a lakók figyelmetlenségét
kihasználva –, nyitott kapun keresztül
mentek be az udvarra, illetve a házba. Ha
gyanúsan viselkedő idegen személyt látnak, tegyenek bejelentést, s figyeljenek a
szomszédok ingatlanjára is, ha nem tartózkodnak otthon. Ismét próbálkoztak
csalók idős személyeket megtéveszteni,
magukat a gázművek dolgozójának ki-

Az idei évben újra megrendezésre került a tavaszi határtakarítás Albertirsa
Város Önkormányzata és a Gerje Klímabarát Egyesület közös szervezésében. Az
eredetileg meghirdetett időpont, az időjárás hathatós közbenjárása miatt módosult. Újbóli időpont, többszöri egyeztetés
után május 15-re esett. Verőfényes napsütésben négy helyen tettek ki magukért a
résztvevők, a Stranddal szemközti területen (Epres), a Horgásztó környezetében, a
Szentmártoni út 4-es úton túli részén, és
a Gerje patak partjain a Lúkai úti hídtól a
Strand utcai hídig. A takarításon részt vett
a Tessedik iskola 28 fővel, az IRMÁK KHT
25 fővel, a Jobbik Albertirsai Szervezete 16
fővel, a lakosság részéről 8 fő. Albertirsa
Barátai Kör Természetvédelmi Csoportja
önkéntesen 8 fővel vállalta, hogy az általuk szervezett Dolina túra előtt, a Bicskei
út 4-es úton túli részét kitakarítja, hogy
a program útvonala addigra tiszta legyen.
Június 21-én a „Te szedd”program keretén belül a Posta dolgozói a Szentmártoni
út 4-es úton túli részén folytatták a takarítást 8 fővel, és több mint 2 m3 lerakott
szemetet gyűjtöttek össze.
Ezúton is köszönet a résztvevőknek,
mivel szorgalmas munkájuk eredménye
után, megközelítőleg 16 m3 eldobált és
lerakott szemét összegyűjtésével járultak
hozzá a tisztább környezet kialakításához.
adva. Aki bűncselekmény elkövetésével
kapcsolatban bármilyen információval
rendelkezik, keresse a rendőrőrsön hivatali munkaidőben Osgyáni László r. ftzls.
urat, halaszthatatlan esetben a nap bármely szakában elérhető albertirsai rendőrjárőrt a 06/20-973-9021-es telefonszámon.
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ELSŐ KÉZBŐL
Megoldódik a praxis
probléma
Mint az sok lakótársam előtt ismert, a
hármas számú családorvosi praxisban tavaly július elsejétől helyettesítéssel oldjuk
meg az ellátást. Ennek az az oka, hogy a
praxisjog tulajdonosa, dr. Galiger Zoltán
egy év illetmény nélküli szabadságot vett
ki, külföldi munkavállalása miatt. Ez az
időszak 2011. június 30-án lejár. Amen�nyiben a praxisjog tulajdonosa ezt követően nem kíván nálunk ismét munkába
állni, újabb fél esztendeig értékesítheti
praxisát. Amit itt leírtam, az a fő szabály az ilyen esetekre. Dr. Galiger Zoltán
nyilván nem kíván visszatérni albertirsai
praxisába, hiszen annak értékesítését tavaly november óta hirdeti. Az azóta eltelt
idő bebizonyította, hogy jelenleg a környékünkön szinte képtelenség pénzért
praxisjogot értékesíteni. A családorvos
ugyanis hazánkban manapság „hiánycikknek” számít. Úgy is fogalmazhatok,
hogy jóval több az üres praxis, mint az
irántuk érdeklődő orvos.
Ezt az összefüggést bizonyára dr.
Galiger Zoltán is felismerte. Az elmúlt
hetekben ugyanis eljuttatott egy levelet
a képviselő-testülethez, melyben 2011.
július elsejei hatállyal önkormányzatunk
javára lemond praxisjogáról. Vagyis, a
fennálló jogszabályok alapján a számítottnál fél évvel előbb rendelkezhetünk mi a
praxisjoggal, melyet önkormányzatként
csak ingyenesen adhatunk tovább. Miután
Galiger doktor egyértelmű jognyilatkozatot tett a levelében, annak megérkezése
után azonnal végiggondoltuk, kik lehetnek azok az orvosok, akiket az új feltételekkel érdekelhet a praxis. Így kezdődhettek megbeszélések dr. Fógel Kristóffal,
aki esztendők óta folytat (sebészeti) szakrendelést városunkban, és részt vesz az
albertirsai központú ügyeleti ellátásban
is. Nos, Fógel doktor Úrral sikerült megegyeznünk. Eszerint július elsejétől állandó helyettesként közreműködik a „körzetben”. Közben pedig megoldja mindazt
az adminisztrációs feladatsort, amelyre
szüksége van ahhoz, hogy a praxisjogot
is megszerezze. Ez utóbbi ugyanis ilyen
rövid idő alatt nem lehetséges. A betegek
számára azonban az a legfontosabb, hogy

július elsejétől állandó családorvost kapnak, aki hosszú távra tervezi itteni szolgálatát. Tehát olyan kiszámítható helyzet
alakulhat ki a praxisban, amely fontos
előfeltétele a bizalmi elven alapuló orvosbeteg kapcsolatnak.
Megnyugtató, hogy mindez így alakul.
Ezúton megköszönöm a praxishoz tartozó lakótársaim türelmét. Köszönöm
továbbá dr. Zátrok Anikónak és dr. Rubi
Mártonnak a lelkiismeretes, kiváló helyettesítést. Munkájukat a legpontosabban az
a tény minősíti, hogy az eltelt egy év alatt
a praxis egyben maradt (létszáma szinte
semmit nem változott).
Dr. Galiger Zoltánnak is jár az elismerés, a két és fél évtizedes albertirsai szolgálatáért, valamint a mostani korrekt
hozzáállásáért.
A praxisban dolgozó nővér és írnok is
egy számára különösen nehéz időszakban
tette becsületesen a dolgát, hozzáállásával
sokunk elismerését kiváltva.
A többi albertirsai orvosnak is köszönet
jár az elmúlt, nem szokványos esztendőben tanúsított helytállásért. Nagy többségük megértette ugyanis, hogy felelős
összefogásra van most szükség, amit nem
helyettesíthet semmiféle hebehurgya vádaskodás.
Dr. Fógel Kristófnak hosszú és eredményes szolgálatot kívánok Albertirsa, az itt
élő emberek javára. Örülök a döntésének,
s tudom, ezzel nem vagyok egyedül.

Átalakul az önkormányzati
szféra
Az új Alkotmány létrehozását követően
az Országgyűlés számos ún. sarkalatos
(alapvető fontosságúnak ítélt, kétharmados többségű szavazással elfogadható)
törvényt kíván megalkotni. Ezek egyike
az önkormányzatokról és a helyi, valamint területi igazgatásról szól majd. A
röviden új önkormányzati törvénynek titulálható jogszabály előzetes koncepciója
az elmúlt hetekben látott napvilágot. A
benne foglaltakkal most ismerkedhetünk,
róluk ezekben a napokban alkothatunk
véleményt.
Nos, a koncepció – megvalósulása, törvényerőre emelése estén alapos változtatásokat tervez az önkormányzatok életében.

Úgy gondolom, a honi önkormányzati rendszer létének két évtizednyi ideje
megmutatta azokat az ellentmondásokat, nem vagy rosszul kezelt kihívásokat,
amelyek indokolják a változtatást. Önmagában ettől, a változtatás szándékától
nincs miért tartanunk. Annál inkább se,
mivel abban ma már valamennyi számottevő politikai erő, és az önkormányzati
vezetők is egyetértenek, hogy a jelenlegi
(önkormányzati) rendszer finanszírozhatatlan. Nagyon nem mindegy azonban,
hogy a tervezett változtatásoknak mi a fő
iránya, és melyek a legfontosabb tartalmi
elemei.
A fent említett koncepcióból (csakúgy,
mint az elmúlt egy esztendő számos más
politikai döntéséből) a centralizálás, a
központosítás szándéka a legnyilvánvalóbb. A szerzők ezt takarékossági, ésszerűsítési szempontokkal magyarázzák.
Úgy gondolom, hogy a minket körülvevő világ „intézményeinek”, játékszabályainak centralizálása önmagában nem feltétlenül pozitív, vagy épp negatív előjelű
lépés. Már ha nem viszik túlzásba, ha nem
ejtenek rabul vele fontos demokratikus
eszközöket, vívmányokat. Ez utóbbira, a
helyes mérték megtalálására azonban nagyon vigyázni kell.
Mondok két példát: az ország jelenlegi
politikai vezetése elhatározta az igazgatás területén a járási rendszer valamiféle
visszaállítását. Ennek lehetnek (s nyilván
lesznek is) valóságos előnyei. Egyáltalán
nem mindegy azonban, hogy a majdani
járási hivatalok az eddig helyben végzett
feladatok, szolgáltatások közül melyeket veszik át. Mert amit átvesznek, az
itt, helyben megszűnik létezni. Szó esik
a koncepcióban építéshatósági, gyámügyi, gyámhivatali és egyes szociális hatásköröknek a járásokhoz delegálásáról.
Részleteket egyelőre nem ismerünk. Az
azonban nem lesz öröm, ha esetleg a legkülönfélébb építési engedélyek ügyében
Ceglédre (esetünkben ez a város lesz ismét a járási székhely) kell utazni, nem
beszélve a szociális támogatások központosításában rejlő veszélyekről.
A helyi adókról szóló fejezet is elgondolkodtató. A dolgozat szerzői ugyanis
egyfelől így írnak: „cél, hogy meghatározott mértéket meghaladó iparűzési adót
realizáló (értsd: beszedő) önkormányzatok kötelezően járuljanak hozzá a megyén
Folytatás a következő oldalon >>
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Folytatás az előző oldalról
belüli területfejlesztési célok megvalósításához”. Ez azt jelenti, hogy a megyék
tervezett (újbóli) megerősítéséhez, anyagi értelemben – a területükön lévő településeknek kell hozzájárulniuk, az ott
élők adóforintjaiból.
Nyilván a helyben emiatt kieső források
pótlását szolgálja a következő elképzelés:
„vizsgálandó egyes új adófajták bevezetésének lehetősége.”

Azt gondolom, hogy az emberek és a
vállalkozások jelenlegi anyagi leterheltsége mellett már nincs mód „új adófajták”
bevezetésére. Azok ugyanis egyszerűen
nem lesznek beszedhetők.
A példákat hosszan lehetne sorolni a
tervezetben szereplő olyan elképzelésekről, amelyek elgondolkodtatók, a róluk
szóló részletek hiánya viszont aggodalomra ad okot.
Az önkormányzati érdekvédelmi szövetségek közül Albertirsa a TÖOSZ-nak

(Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége) a tagja. Magam itt a Pest
Megyei Tagozatban töltök be tisztséget.
Május második felében kidolgoztuk a
TÖOSZ-nak a koncepcióval kapcsolatos
állásfoglalását. Bízunk, bízom benne,
hogy lesz módunk a benne foglaltak érvényesítésére, noha a jelenlegi Kormányzatnak az egyeztetés láthatóan nem tartozik
a kedves munkaterületei közé…
Fazekas László
polgármester

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MÁJUSI ÜLÉSÉRŐL
Közmeghallgatással kezdődött városunk önkormányzatának május 26-i
rendes testületi ülése, melynek során
közérdekű témában észrevételt, kérdést,
javaslatot intézhettek a megjelent lakosok a település vezetőségéhez. Dr. Janik Zoltán elsőként az Aquarius Kft.-nél
tervezett beruházások felől érdeklődött.
Mivel a cég a közelmúltban felvásárolta
a Budapesti Szeszipari Vállalatot, kilátásban van a kapacitásbővítés és új termékek
megjelenése – válaszolta Fazekas László
polgármester. Dr. Janik Zoltán e mellett
a szennyvíziszap elszállítási költségére,
valamint a forgalomkorlátozás tervére
is rákérdezett. Ez utóbbira vonatkozóan rendeletalkotás van folyamatban, a
2000 m3 szennyvíziszap elszállítása pedig
6200 Ft+Áfa/m3-be kerül – tudtuk meg
Elter Jánostól, illetve Boros Ottó intézményvezetőtől. Egy Köztársaság utcai
lakos a csapadékvíz elvezetés problémájára kért választ. Fazekas László elmondta,
hogy a jelenlegi költségvetés erre nem
biztosít most forrást, viszont jövőre elsők
között fog szerepelni a helyrehozatal, hiszen valóban súlyos problémáról van szó.
A következő napirendi pontban a 2011.
évi költségvetés módosítására került sor.
Mivel évközben az önkormányzatnak a
bevételi és kiadási oldalon is változás következik be, ezért a 2011. évi költségvetés
főösszege 1.701.072 eFt-ra módosul. A
sürgősen megoldandó alapvető feladatok között szerepel az olajfogó beépítése
a sportlétesítmények belső parkolójába
(1.000 eFt), az Alberti község újratelepítésének 300. évfordulójával kapcsolatos beruházás összegének megemelése
(1.300 eFt) és a faluház szaletlijének befejezése (1.600 eFt). A tartalék előirányzatát

pedig 15.516 eFt-ban határozták meg. A
hulladék kezeléséről szóló rendelet kapcsán elfogadták az Ökovíz Kft. javaslatát,
mely szerint a külterületi gyűjtőpontokon zsákokban kell ezentúl gyűjteni a
hulladékot, melyeket a 70 év feletti lakosok számára a tanyagondnokok fogják
biztosítani. A díjkedvezmény módosításának tárgyában mentességet kaphatnak
azon 70 éven felüli személyek is, akik
fogyatékossági vagy rokkantsági ellátásban részesülő közeli hozzátartozójukkal
élnek együtt. Kovács Lászlóné szerint
érdemes lenne megfontolni, hogy azok
az idős polgárok is kapjanak támogatást,
kiknek lakcímén még állandó lakóként
szerepel a tartósan máshol élő hozzátartozójuk. A polgármester szerint ez nem
lenne célszerű, mert beláthatatlan következményekkel járna, és túl sok lenne a
mentességet élvező háztartás. Kedvezően
módosították a civil szervezetek támogatásáról szóló rendeletet. Így lehetőség
nyílik a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek is (pl.: Nyugdíjasklubok) pályázniuk a kívánt pénzösszegre.
Az ivó- és szennyvízszolgáltatás helyzetéről szóló beszámolót Boros Ottó, a
Víziközmű Intézményvezetője ismertette, melyből kiderült, hogy a hálózat és
szerelvényei igen elöregedettek és közel
88%-ban elhasználódtak. A beszámoló
kapcsán Kovács Lászlóné a kintlévőségek
behajtása felől érdeklődött, egyben jelezte
a lakosság felé, hogy a város ivóvízminősége felől nem kell aggódni. Boros Ottó
szerint a kint lévő összeg még kezelhető,
emellett a részletfizetési lehetőséget is
igénybe vehetik a tartozást felhalmozók.
A Köztársaság utcai átemelő építése is e
hónapban elkezdődik, mely várhatóan

júliusban be is fejeződik – válaszolta az
intézményvezető Major Judit Alpolgármester Asszonynak. (A vízminőséggel és
vízlopásokkal kapcsolatban bővebben a
következő számban olvashatnak majd.)
Mivel a beszámoló több problémát is
felvet, a testület felkérte határozatában
Boros Ottót, hogy készítsen hosszú távú
koncepciót a közműfejlesztésről, illetve
ütemtervet a szennyvíz csökkentésére.
A majdani városi fedett sportcsarnok
számára a legmegfelelőbb helyszínnek
a strand és a sportpálya közelében lévő
területet jelölték ki. Kovács Lászlóné a
Tanuszoda létrehozása felől érdeklődött,
Szőke Szabolcs pedig azt szerette volna
megtudni, hogy miért vetették el a Pesti úton történő építkezés lehetőségét. A
kérdésekre Rózsa Gyöngyvér Főépítész
Asszony felelt, aki Tanuszodának a strand
egyik medencéjének téliesítését tartja
megfelelőnek, míg szerinte a Pesti úton
lévő telek túl kicsi a sportcsarnok számára. A 3-as számú háziorvosi praxis teendőit 2011. július 1-tól Dr. Fógel Kristóf, a
Fógel Medcenter képviselője fogja ellátni
a Somogyi Béla utcai rendelőben. Természetesen a rendelési időről a lakosság
időben tájékozódni fog – jelezte Fazekas
László polgármester. Mint ismeretes, a
Tessedik Sámuel Ált. Isk. Győzelem utcai
épületének 2006-ban történt felújítását
követően, több probléma is felmerült. A
fűtési rendszer javítását a téli szünetben
elvégezték, míg a tetőszerkezet rekonstrukciója jelenleg is folyamatban van.
Lebanov József örömmel vette, hogy a
munkálatok elkezdődtek, egyben reméli,
hogy ezúttal nem merülnek fel újabb hiFolytatás a következő oldalon >>
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Folytatás az előző oldalról
bák a műszaki átadás után. De véleménye
szerint erőteljesebben kellett volna fellépnie az önkormányzatnak az ügy során,
esetlegesen jogi útra terelni a vitát annak
érdekében, hogy ne húzódjon el évekig
a rekonstruálás. Fazekas László szerint
azonban érdemes ilyen esetekben a konszenzusra törekedni, mert a peres eljárások még további éveket jelentenének. A
testület által végül elfogadott határozat
alapján a függőeresz – és lefolyó csatornák áttervezését a Horizont 4 Kft. végzi,
melynek költségeinek viselése ügyében, a
homlokzati rendszer kialakításával kapcsolatban, valamint a szakértői anyagban
még felsoroltakról egyeztető tárgyalást
szükséges összehívni.
Alberti újratelepítésének 300. évfordulójára tervezett burkolatépítési munkálatokra és a hagyományőrző ünnepségek lebonyolítására az önkormányzat
a tervezett 800 eFt-on felül, további
2.837.500 Ft-ot biztosít az Alberti Evangélikus Egyház számára.
Ezúton felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy 2011. július 18. és augusztus 5-e
között igazgatási szünet lesz a Polgármesteri Hivatalnál, mely időszak alatt is
zavartalan lesz az ügymenet.
Egyebekben Sági Józsefné és Fazekas
László egyaránt elejét vette a lakosság

egy körében szárnyra kapott pletykának,
mely szerint a fővárosból 30 családot költöztetne be Albertirsára az önkormányzat. Kovács Lászlóné a Fürdő elhanyagolt
környezetére, és a Sallai köz világításának hiányosságára hívta fel a figyelmet. A
polgármester és Pozsonyi István szerint
ezek a problémák könnyen és gyorsan
orvosolhatók. A képviselő asszony továbbá kifogásolta a testület ülések Albertirsai Híradóban megjelenő beszámolók
terjedelmének rövidségét. Kádár János a
kátyúzási munkálatok felülvizsgálatának
megtörténte felől érdeklődött. Erre vonatkozóan tételes felmérés történt – válaszolta Pozsonyi István. Lebanov József
a Művészeti Iskola táncbemutatójára hívta fel a figyelmet, mely június 6-án lesz
a Művelődési Házban, majd az önkormányzat és a Fürdő üzemeltetője között
keletkezett jogvita jelenlegi helyzetére
volt kíváncsi. A polgármester szerint a
következő tárgyalásra július 1-jén kerül
sor. Szőke Szabolcs a Dánosi utca burkolatának rossz állapotára hívta fel a figyelmet, valamint jelezte, hogy a Hösők útján
a világítótestek nem működnek. Durázi
Jánosné a Madách utca végén lévő parlagfüves területet említette meg. Végezetül
Elter János a június 5-én megrendezésre
kerülő női labdarugó mérkőzést ajánlotta
a lakosság figyelmébe.
Müller Mónika

Felhívás
Felhívjuk a Tisztelt lakosság
figyelmét, hogy Albertirsa
Város Önkormányzata és a
Gerje Klímabarát Egyesület
2011. június 1-től július 1-ig
parlagfűmentesítési programot indít.
A gyűjtési akcióban 100 szál
gyökeres parlagfűért minden gyűjtő kap 1-1 sorsjegyet, amelyet július 1-én
(pénteken) 16 órakor sorsolunk ki a Művelődési Házban.
Fődíj: 1 db kerékpár, melyet
a legtöbb parlagfüvet gyűjtő
személy kap. Ezen kívül sok
értékes ajándék kerül kisorsolásra.
A leadás ideje, helye: 2011.
június 6-tól, július 1-ig ügyfélfogadási időben (hétfő:
8-17; kedd 8-16; péntek 8-12
óráig) a Polgármesteri Hivatal udvarán (Albertirsa, Irsay
K. u. 2.)

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 adója alanya (ingatlan tulajdonos,
vagyoni értékű jog jogosultja vagy bérlő), a magánszemélyek kommunális adója
hatálya alá történő bejelentkezését, az adóellenőrzés megkezdéséig, mulasztási bírság felszámítása nélkül megteheti.
Amennyiben bejelentkezését korábban teljesítette, kérem, hogy jelen felhívásunkat tekintse tárgytalannak. Bejelentkezését az Albertirsa Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájánál (Albertirsa, Irsay Károly u. 2. 8. szoba, tel.: 0653/570-054) teheti meg! A bevallási nyomtatvány letölthető a www.albertirsa.
hu honlapról.
Török Andrea, pénzügyi irodavezető
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Szociálpolitikai
Kerekasztal 2011
Két nagyon lényeges témát is érintett
a május 10-i Szociálpolitikai Kerekasztal
ülése, melyen a településünkön működő
szociális intézmények képviselői, vezetői vettek részt. Az első előadást Fógelné
Jóga Andrea iskolai védőnő tartotta. Egyfelől bemutatta saját munkáját, mely egy
speciális feladatkört foglal magába. Mint
tudjuk, az iskolások rengeteg veszélynek
vannak kitéve ebben az életszakaszban.
Ezt szem előtt tartva az iskolai védőnők
számos, a munkakörükhöz nem feltétlenül kapcsolódó feladatokat is ellátnak.
Másfelől rávilágított a védőnői szolgálat
összetett és nehéz feladataira, akik egyfajta hidat képeznek az egészségügyi és
szociális ellátás között. Szükség van arra,
hogy széles körben ismerjék és elismerjék
a családokért végzett áldozatkész tevékenységüket. Annál inkább, hiszen 2011.
a Család Éve.
A második előadást Kovács Zoltán, a
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa
prezentálta, ami nagy érdeklődést váltott ki a megjelentekből, hiszen igazán
aktuális témát, a Nemzeti Szociális Koncepció tervezetét közösen boncolgatta
a jelenlévőkkel. Ez magában foglalja a
szociális segélyezési rendszer újjászerveződését, mely vélhetően a jövőben a
járásokhoz kerülne. Az önkormányzat
pedig a költségvetésben foglalt
szociális ellátásra szánt összeget kezelné. Mivel nem konkrét koncepcióról volt szó, az
egybegyűltek számos kérdést
és javaslatot tettek, melyet egy
szakbizottság fog kidolgozni
és a képviselő-testület elé tárni.
Nem szabad elfeledni, hogy
Albertirsán rendkívül elhivatott szociális tevékenységet
végző szakemberek dolgoznak,
akiknek sok esetben súlyos
problémákkal kell megküzdeniük. Nagy szükség van a kommunikációra és a kölcsönös
támogatásra, mert „Összejönni
– jó kezdés, Együtt maradni –
haladás, Együtt dolgozni – siker.” (Henry Ford)
M.M.

A parlagfű elleni védekezésről!
Az ürömlevelű parlagfű hazánk egyik legveszélyesebb és legagresszívebben terjedő,
allergiát kiváltó hatású gyomnövénye. Az
ellene történő védekezés nemcsak a növénytermesztők, hanem minden földhasználó és
földtulajdonos – beleértve a kiskertek tulajdonosait is – kötelező feladata.
A törvény szerint a parlagfű-mentesítést
az ingatlantulajdonosok legkésőbb június
30-ig végezhetik el büntetlenül. Ezt követően viszont az illetékes hatóság a bejelentések
alapján közérdekű védekezést rendelhet el,
amelynek költségei a tulajdonost, illetve a
földhasználót terhelik.
A parlagfű terjedésének legfőbb okai
A gyors terjedés legfőbb okai tehát a növény rendkívüli alkalmazkodó képessége, a
gondozatlan földek nagy területi aránya, a
növényt érdemben károsító rovarok és betegségek hiánya.
A védekezés optimális időpontja és módszerei
Magyarországon a parlagfű általában március végén kezd kelni, majd áprilisban már
tömegesen jelennek meg a kicsi, néhány
leveles növénykék. A kifejlődött növények
legintenzívebb növekedési időszaka júniusra
esik, majd ezt követően a virágzat képzésére
kezdi fordítani energiáit. Az allergia szempontjából veszélyt jelentő porzós virágok jelennek meg előbb, július első felében, majd
július végétől megindul a pollenszóródás,
mely még ősszel is tart, és amely során a
virágpor a légáramlatokkal akár száz kilo-

méterre is eljuthat. Ebből egyértelműen következik, hogy a védekezést a virágzás előtti
időszakra kell időzíteni. Virágzás előtt tehát
az alábbi lehetőségek vannak a tulajdonos
számára a terület parlagfű-mentesítésére:
– Kézi gyomlálás: az egyik leghatékonyabb,
ám egyben legmunkaigényesebb védekezési mód, melyet elsősorban kiskertek tulajdonosai tudnak a megfelelő alapossággal,
ugyanakkor a legkisebb költségráfordítással
elvégezni. Gyomlálás során a bőrallergiás
tünetek elkerülése érdekében védőkesztyű
használata javasolt. – Kapálás, kaszálás: a
kapálás előnye, hogy a növénnyel nem kell
közvetlenül érintkezni. A kaszálás emellett
nagy felületen, viszonylag gyorsan végezhető. Fontos, hogy a növényt minél mélyebben vágjuk le, ellenkező esetben az alsóbb
rügyekből újra kihajt. Évente egy kaszálás
nem elegendő! Először június második felében, majd az év folyamán még általában
kétszer érdemes kaszálni. Gyepesítés: kertekben ajánlható, nagyon hatékony védekezési mód. Az ősszel vetett füvet tavasszal
érdemes szelektíven gyomírtani, majd rendszeresen nyírni, öntözni, szükség szerint
tápanyagokat kijuttatni mindezzel elősegítve a gyep megerősödését. – Gyomírtószeres
kezelés: a már kikelt gyomot néhány lombleveles korában lehet a legeredményesebben
irtani. A védekezés során a mechanikai és a
gyomirtó-szeres kezelések kombinációjától
várható a legjobb eredmény.
Albertirsa Város Polgármesteri Hivatal
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Elbűvölő festménykiállítás

Április 29-től május 13-ig tekinthették
meg az érdeklődők Koncz Antalné, városunk egyik igen tehetséges művészének
festményeiből összeállított kiállítását a
Móra Ferenc Művelődési Házban. Az eseményt Galántai György nyitotta meg. A
Művészeti Iskola növendékei, Kocsi Anita
zongorakísérettel előadott Mozart darabja színesítette a megnyitót. A művésznőt
Fazekas László polgármester úr virágcsokorral köszöntette, egyúttal sikeres munkát kívánt neki további pályafutásához.
A festőnő elmondta, hogy 11 éve, a menyétől kapott festőkészlettel kezdte el alkotói tevékenységét. Általa eddig mintegy
250 akril és olaj technikával készült kép
született. A csendéletek, tájképek igen

megkapóak, emberközeliek. Optimista világlátását bizonyítja, hogy még egy romos
ház virágos ablaka is az életet, a jövőbe
vetett hitet tükrözi. A kiállításon helyet
kapott a Viktória címet viselő kedvenc alkotása, mely imádott unokáját ábrázolja.
Csodálatos színvilággal találkozhatott a
látogató a művésznő viaszképein is.
A művészi alázat ékes bizonyítéka, hogy
tudását tanítványának, Ficsúr Györgyné Marikának is átadta, aki néhány csodálatos képével szintén jelen volt mesterének kiállításán.
Büszkék lehetünk arra, hogy városunk
tehetsége festményeivel a környező településeken élő műkedvelő közönséget
ugyanúgy elkápráztatja, ahogy minket is.
Müller Mónika

■■ Könyvajánló

Major János:
Felelj – innen vagy?

Az ünnepi könyvhét alkalmával szeretném figyelmükbe ajánlani Önöknek az
Accordia Kiadó gondozásában megjelent,
városunk polgárának, Major János Felelj
– innen vagy? alkalmi írásokból összeállított művét, melyet a szerző június 4-én
17:30-tól dedikál a könyvhét központi,
budapesti helyszínén, a 3-as számú pavilonnál a Deák Ferenc utcában. 
M.M.

Dr. Muzsik Olivér életútja
Dr. Muzsik Olivér magyar királyi főtanácsos, felsőházi tag, Albertirsán élt és
tevékenykedett. 1906-ban szerzett jogi
doktorátust Kolozsvárott. Egyetemi évei
alatt gróf Majláth Gusztáv Károly erdélyi
püspök volt a gyóntatója. Birtokai Mikebudán és Irsa keleti részén terültek el. A
helyi cselédséggel igen humánusan bánt.
Nagybátyja, Muzsik Lajos halála után annak dánszentmiklósi birtokait, kastélyát
is megörökölte. A Római Katolikus Egyház világi elnöki tisztséget is betöltötte,
s míg anyagi helyzete engedte, támogatta
az egyházközséget. Murillo: A Szent Család című képének másolatát 1925-ben
Tiszavölgyi Kornél festette az irsai templom mennyezetére, ő ehhez 3 millió koronával járult hozzá. A két világháború
közötti társadalmi életben is aktívan részt
vett, mint pl. az úri kaszinó, amelynek
működését alapszabály is rögzítette:
„Cél az egész környék intelligenciájának átfogó gondolatvilágába való tömörí-

tése, vezető társadalmi rétegnek népnevelő, nemzetépítő munkába beállítása.”
A háború után elveszítette birtokait.
Kezdetben apácák fogadták be, majd a
család régi cselédjénél, Horváth néninél
lakott a Tabán közben. A lakosság mindig
valamivel kedveskedett neki, ki jó szóval,
ki gyümölccsel, ki élelemmel. A néhány
hold földet, amit később visszakapott,

bérlőknek adta ki, akik
tűzifát, terményt szállítottak neki évenként. Amikor
öregkori betegsége leverte, Ceglédre került, és a
szociális otthonban hunyt
el 1963-ban.
A család kriptája a Római Katolikus Temetőben
található. Zárszóként még
annyit szeretnék megemlíteni, hogy a két világháború közötti időszak sem
volt hibáktól mentes. Az
emberi jogok kétségkívül sérültek, főleg a második világháború árnyékában a
jogfosztó intézkedések miatt. Azonban
az mindenképpen a korszak javára írandó, hogy talpra állítottak egy mélyponton
lévő gazdaságot, elsősorban a két gróf,
Bethlen István és Klebelsberg Kunó működése idején, utóbbinak népiskolai programja révén. 
Hodos Gábor
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Csalóka menedék
Másnap mindent részletesen el kellett mesélnünk, hogyan történt meg a
baj. Nővérem tündéri két kisgyermekét
látva úgy éreztem, lesz még kárpótlásban részem a sok megpróbáltatás után.
Ragaszkodni fogok gyermekemhez,
bárhogy lesz is! Akkor még nem sejtettem, hogy szinte horrorisztikus események sorozata veszi rövidesen kezdetét.
Nővérem szénbányász férje tartotta el
a családot, mely velem öt főre bővült.
Bányászlakásban laktak, kolónián. Mindenki tudott mindenről.
Hamarosan kikezdték nővéremet is
az unatkozó háziasszonyok, azaz megindult a szóbeszéd a „megesett” lányról. „Milyen példa ez a fiatalság előtt?!
Maradtam volna ott, ahonnan jöttem!”
Ez a hozzáállás majdhogynem természetesnek tűnik mai szemmel nézve,
hiszen most is felkapjuk a fejünket arra, hogy valaki 14 évesen terhes lett! De
1970-ben a korszak erkölcsi szabályai
ilyen esetet nem tűrhetett meg. Sógornőmet még kérdőre is vonták munka-

helyén. Ez már szinte félelmetes jelnek
bizonyult. Lépni kellett! Szinte kapóra
jött anyám levele, melyben felajánlotta
nővéremnek, hajlandó fizetni egy helybeli professzornak, aki elvállalná a szülés megindítását hat hónapos terhesen.
Így már csak én jönnék ki a kórházból.
Pár hét alatt rendbe jönnék, utána mehetnék haza. Nem tűnne fel senkinek,
hiszen máskor is voltam már pár hónapig a testvéremnél. Így a „gyámosok” is
leszállnak róla, ha természetes vetélés
történt.
Hálás voltam a nővéremnek, ezért
mostam, takarítottam, piacra jártam a
nagy pocakommal már hajnalban, s elláttam két kis unokatestvéremet. Hasznosnak szerettem volna tudni magam,
nem pedig élősködőnek. A fekhelyem
pár éves unokaöcsém fából készült járókája volt: egyik oldala lehajtva, arra egy
paplan került, s ezen aludtam. A derekam a kiálló fakerettől majd leszakadt.
Növekvő pocakom is egyre nehezebb
volt, s bár ez a fekhely nem volt megfe-

lelő, azért elviseltem.
Édesapám is ott élt egy városban nővéremmel. Néhány évesen láttam őt
utoljára, ám ő ezt egyáltalán nem is igényelte. Nővérem biztatott ugyan, hogy
beszéljek vele, hátha tud segíteni. S talán felébred a lelkiismerete, hisz’ mégiscsak a gyereke vagyok. Hiú ábránd
volt ez, mert találkozásunkkor teljesen
érdektelennek mutatkozott. Érzelem
nélkül vette tudomásul állapotomat.
Mikor nővérem előadta anyám tervét,
világossá vált, hogy – akár még esetleges halálom árán is – de ettől a gyerektől mindenáron szabadulni akar! Azt is
világosan láttam, hogy testvéremtől el
kell jönnöm. De hová? Merre? „Visszautazzak a szülővárosomba?” Nővérem
lehajtott feje, hangos sóhaja elég felelet
volt számomra. Ezért pár nappal később
már úton voltam az alföldi nagyváros
felé….
(Részlet a Fancsikai fények
c. kötetből) -szirén-

Utasjogai mindig kéznél
Az Európai Bizottság 23
nyelven útnak indított, egész
Európára kiterjedő reklámkampányának köszönhetően
a vasúti, vagy légi közlekedést igénybe vevő utazók
ezentúl könnyebben tájékozódhatnak jogaikról. Bár az
elmúlt években a Bizottság
jogszabályokon
keresztül
már biztosította, hogy a légi és a vasúti közlekedést
igénybe vevő utasok az Európai Unióban mindenhol
ugyanolyan elbánásban részesüljenek, még mindig
nincs tisztában minden utas jogaival.
Ennek orvoslására a tagállamok repülőterein és pályaudvarain plakátok tájékoztatják az utasokat jogaikról. Az utasok ezen kívül ingyenes brossúrákhoz
és külön erre a célra létrehozott internetes oldalhoz is hozzáférhetnek az
Unió valamennyi hivatalos nyelvén.
Az Európai Bizottság közlekedésért
felelős alelnöke, Siim Kallas a követke-

zőképpen nyilatkozott a témában: „Európaiak millióinak szeretnénk minél inkább
megkönnyíteni utazását. Azt
akarjuk, hogy tudatában legyenek jogaiknak, és annak,
hogy ezen jogok sérülése
esetén hogyan juthatnak
segítséghez.
A tájékoztatást pedig soha nem lehet
túlzásba vinni. Reményeink
szerint az Európa-szerte a
repülőtereken kifüggesztett
plakátok, és az összes uniós
nyelven elérhető brossúrák
és online tájékoztatók utazók millióihoz fognak elérni.
Az „Utasjogai mindig kéznél” kampány részeként létrejött egy website a
http://ec.europa.eu/passenger-rights
címen. Ezen az oldalon a látogatók
megtalálhatják az őket megillető jogokkal kapcsolatos információkat az
egyes közlekedési eszközöknek megfelelően. Hogy mindenki a saját nyelvén
kapjon információkat, ezeket a tájékoz-

tatókat az EU minden hivatalos nyelvén
meg lehet majd találni.
Az utasjogok között arra kaphatnak
választ az utazók, hogy mihez van pontosan joguk, ha valami probléma merülne föl utazásuk során. Ilyen probléma lehet, ha a járatokat késve indítják,
vagy törlik, vagy éppen a csomagjuk
vész el vagy sérül meg. Egyenlő bánásmód illeti meg a fogyatékkal élő vagy
csökkent mozgásképességű személyeket is.
A Bizottság egy rövid videofilmet is
készített, amely a légi és a vasúti közlekedést igénybe vevő fogyatékkal élő,
illetve csökkent mozgásképességű utasokat az európai jogszabályok értelmében megillető jogokat mutatja be.
Az utasjogokról humoros hangvételű
rövid klippek is készültek, amelyek a
kampány internetes oldalán is hozzáférhetőek lesznek. Emellett 2010. és
2011. során a Bizottság számos jelentősebb utazási kiállításon is jelen lesz,
hogy tájékoztassa a polgárokat jogaikról.
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Zakó, több zsebbel - avagy miből lesz a nyugdíjunk?
Kétmillió ötszázezren vannak/lehetnek, akik egyáltalán nem fizetnek
semmiféle járulékot foglalkoztatásuk, az elvégzett munkák ellentétele
után az államkasszába. Másfél milliónál többen vannak a minimálbérre
bejelentettek. A számokat ne tessék
összeadni! A minimálbéresek között
több százezren zsebbe kapnak még
adómentes jövedelmet! Fekete? Fehér? Igen? Nem? Az egykori televíziós társasjáték címe lett az évtizedek
óta össznépi buli minősítője. Fizessek adót? Nyugdíj hozzájárulást? Tb
járulékot? Ez a helyzet – a feketén
foglakoztatás – is és a társadalom
életkori sajátosságainak megváltozása, a nyugdíjak meghatározásában
a mainál várhatóan még nagyobb
feszültséget okoz nyugdíjak meghatározásában. Kevesebben vannak a
munkaképes korúak és egyre többen
a munkaerőpiacon kevésbé keresett idősebbek.
Évtizedekkel ezelőtt a munkaképes
korúak és a nyugdíjasok számaránya 2:1
volt. Ma 1,4 :1. 2030. körül 1: 1,2.
A szándék, hogy az aktív munkavállalók
befizetett „társadalombiztosítási adója” –
különféle jogcímeken – teremtheti elő, a
már kevésbé foglalkoztatottak megélhetési fedezetét. Szép elv volt 120 évig, de
mára csupán szép emlék.
Az 1997. óta érvényes Társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény e várható változásnak az ismeretében fogalmaz és rendelkezik:
„Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult,
aki betöltötte a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, és legalább húsz év szolgálati időt
szerzett, és nem áll biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban.” 2010-től
a nyugdíjkorhatár az 1952-es születésűekkel kezdve születési évenként fél évvel emelkedik, az 1957-ben születettek
nyugdíjkorhatára ennek megfelelően 65
év lesz. Az emelkedő korhatár születési
évjáratonként a következő:
1952-ben született személyek: 62 és fél év
1953-ban
63 év
1954-ben
63 és fél év
1955-ben
64 év
1956-ban
64 és fél év
1957-ben
65 év

Tehát már most 65 év a nyugdíjkorhatár! Az 1960 után született korosztály
nyugdíjkorhatára biztos, hogy közelebb
lesz pár éven belül a 70. életévhez, mint
a 65. életévhez. A harmincas éveiben járó
korosztály – és az idősebbek is – Angliában, Franciaországban, Svájcban, szisztematikusan tesznek félre a „jobb években”
a nehezebbekre akkora összeget, ami
anyagi biztonságot is ad idősebb korukra,
vagy a létbizonytalanság elkerülésére.
Nálunk miből? – kérdezheti a Kedves
Olvasó –, amikor a mindennapi megélhetés is nehéz? Érdemes megvizsgálni mire
költünk és mindenre szükségünk van-e?
Egy kézenfekvő lehetőség: A mobiltelefon megjelenésével számtalan hűségnyilatkozatot aláírattattak velünk, mert
hűségnyilatkozattal minden olcsóbb, pár
hónapig. Nem örökké! Tessék egyszer
megnézni, hogy az elmúlt tíz év alatt
hány forintot fizettek a „Mi újság édesem?” típusú locsi-fecsire vagy a komoly
„Hányszor kell elmondani, hova menjetek
az áruért?” Üzleti megbeszélésekre?
Ha a végösszeg egy középkategóriájú
autó ára, nem kell meglepődni! A kábeltévék, az internet előfizetési díja is változatlan? Új díjcsomaggal lehet, hogy
olcsóbban megúszható a szórakozásnak
eme fajtája. Nem teljes a példatár. De az
így visszaszerzett felesleges kiadásokból

évtizedek alatt bizony összegyűjthető
egy biztonságot adó anyagi háttér, csak
jobban kell figyelnünk és törődnünk
magunkkal, a magunk érdekében. Segítek a felfedezésben, mert a gondoskodó állam a retró világa lett!
Jó tudni! Az Európai Unióban 100300 euro a tervezett, állam garantálta
alapnyugdíj! Egy euró ma 265-275 Ft!
Egy másik adatsor: akik 2013. január elsejét megelőzően mennek
nyugdíjba, nekik 40 év munkaviszony
után a havi átlagkeresetünk 80%-ában
határozza meg a törvény az öregségi
nyugdíj összegét a társadalombiztosítás keretében. 2013. január 1-je után
66%-ban. Ha a nyugdíjba vonulónak
az átlagkeresete 100.000 Ft, akkor a
nyugdíj összege 80.000 Ft. 2013. január 1. után csak 66.000 Ft. Akik csak
kevesebb évet tudnak igazolni, még
kevesebb nyugdíjra számíthatnak.
Az őstermelők külön világ, hiszen ők
is a minimálbér után fizetik, vagy nem
fizetik a különféle járulékokat. Akár kis
cég, akár nagyobb, akár közhivatal, akár
magánvállalkozás, az érintett intézményeknek is érdemes az alkalmazottaikról
a törvények ismeretében gondoskodnia a
lehetőségek kihasználásával. (Törvények
által garantált pénzügyi megoldások,
adóalap csökkentés, cafeteria) Magánszemélynek is kötelező a gondoskodás
saját magáról! Két kérdésre még választ
kell adnia mindenkinek, feketén, fehéren!
Sírunk és törődünk ezután is a kialakult
helyzet miatt? Igen? Nem? Sírunk vagy
magunkkal törődünk a kialakult helyzet
miatt? A válaszokat megkönnyítendő: A
zakót már megkaptuk, és nem mindegy,
melyik zsebében kotorászunk nyugdíjért
vagy segélyért! Egyáltalán találunk-e benne valamit?
A bölcs emberek a belső zsebükben vagy a dugi-zsebben - mindig tartanak
valamennyi vésztartalékot.
Csillag Sándor
Szerzőnk cégek, magánszemélyek részére tőkegyűjtő programok tervezésével, szerződéskötéssel foglalkozó vállalkozást vezet. Elérhetősége: csillags@
vipmail.hu, Telefonszáma: 36-30/7374105
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30 éves a Mirelite Mirsa Zrt!
Meséljen egy kicsit a kezdetekről! Hogyan
került a hűtőipari ágazatba, illetve a Hűtőházhoz?
Az egyetemről kikerülve, 1977-ben kezdtem el dolgozni a Micsurin TSZ-nél. Már
ekkor az volt a feladatom, hogy előkészítsem egy olyan ipari objektum létrehozását,
mely a gyümölcsfeldolgozásra koncentrálódik. Mivel a környéken az EGE Kft. által
termesztett hatalmas gyümölcsmennyiséget nem lehetett frissen értékesíteni, egy
magasabb hozam reményében a fagyasztott termékek előállítása volt a cél, hiszen
ennek van jövője. A tervek 1979-re elkészültek, de a gazdasági és engedélyeztetési
nehézségek miatt a projektet átmenetileg
szüneteltetni kellett. 1981. májusában
azonban 17 környező TSZ összefogásával
megalakult a MIRSA Pest megyei Hűtőipari Gazdasági Társaság. Mivel állami támogatást akkoriban nem adtak a beruházásokra, így önerőből és banki hitelekből
valósult meg a terv.
Az építkezési munkálatoknak 1982. augusztus 20-án láttak neki, mely nem egész két
év alatt be is fejeződött. Hozzáteszem, hogy
ezen a területen egy kukoricaföld volt, ezért
teljesen ki kellett építeni az infrastruktúrát.
Az úthálózattól egészen az áramellátásig. Mivel gyümölcsöt, azaz szezonális termékeket
dolgozott fel a cég, fontos volt a 1984. júniusi
beindulás. Nagy veszteséget jelentett volna,
ha az építkezés csúszik, és csak a következő
érési időszakban kezdődik meg a termelés.
Kifizetődőnek tartották, hogy csak a gyümölcsfeldolgozással foglalkozzanak?
Természetesen nem. Már az indulásnál elkezdtünk a zöldség felé is nyitni. Évről-évre
egyre több zöldséget vettünk fel a palettára, s
mára már ott tartunk, hogy a termelés 85%át a zöldségek, 10%-át a gyümölcsök, 5%-át
pedig a tésztafélék adják.
Melyek az elmúl 3 évtized legfontosabb állomásai a Mirelite Mirsa Zrt. életében?
Az indulási időszakot követő első mérföldkő
1988. volt. Ekkor alakultunk át Közös Vállalattá. 1990-ben pedig már RT-ként működött
a Hűtőház, mely stabilizálta a vállalat létét,
hiszen függetlenné váltunk az aktuális gazdasági és tulajdonosi helyzettől, ami nagyon
lényeges szempont. 1992-ben Teo Schöller Úr
tulajdonába került a cég, s így nyitni tudtunk
már nyugat felé is. A beáramló friss tőkével
lehetőség nyílt a korszerűsítésre, új gépeket
vásároltunk, tovább erősödtünk.

Aztán jött a Nestlé, aki viszont felvásárolta
a Schöller-holdingot…
A Nestlé teljes egészében bekebelezte a
Schöller-t. Mivel cégünk nem illett bele az
új tulajdonos profiljába, azon kívül a jövedelmezőségével sem volt elégedett, ezért a
Nestlé 2002. második felében úgy döntött,
hogy eladja a vállalatot. A sikeres kimenetelű
versenytárgyalás eredményeként 2003. január 5-én újra magyar tulajdonba került a Mirsa
Zrt. Több szempontból is nagyon lényeges a
100%-os hazai tulajdon. Fontos a gazdaság
számára és fontos a dolgozók szemszögéből,
akik egy magyar tulajdonú vállalatnál tudják
magukat a legnagyobb biztonságban érezni.
Természetesen akkor, ha az jól gazdálkodik.
Büszke vagyok rá, hogy a Közös Piaci csatlakozás kritikus időszakában, más hűtőházakhoz hasonlóan, nekünk nem kellett tartani a
csődtől.
Hogyan sikerült ezt Önöknek
megoldani?
Minden erőnkkel a vállalat jövőjére koncentráltunk. Innovatívak voltunk és a mai napig is azok
vagyunk. Tudtuk, hogy a problémákat egyedül önmagunknak kell
megoldani. Ráadásul egy magántulajdonú vállalat esetében sokkal szigorúbb
az elvárás, a számonkérés, mint egy állami
kézben lévő cégnél. A csődhullám ellenére is
stabilan működtünk, mi több, terjeszkedni is
tudtunk. 2004-ben sikerült felvásárolnunk
a Mátrában található Domoszlói Hűtőházat, ahol a környéken termő gyümölcsöket
vásároljuk és dolgozzuk fel. 2006-tól pedig
a hatalmas Miskolci Hűtőipari Vállalatot is
a magunkénak tudhatjuk. Mivel már húsos
termékek előállításával is foglalkozunk, ezért
itt alakítottunk ki egy erre alkalmas különálló üzemrészt. A zöldséges ételek készítésére
Albertirsán teremtettük meg a szükséges feltételeket. Jelenleg 510 feldolgozógépet üzemeltetünk városunkban. A 2009-ben megvásárolt Mirelite Csepel Kft. eszközei is a
termeléskapacitás növekedését szolgálják.
A 2008-as gazdasági világválság számos
céget érzékenyen érintett. Némelyik talán
örökre bezárta kapuit. Önök mégis jelentős
profitnövekedést értek el.
Minden háztartás a saját bőrén is tapasztalja még ma is a válság hatásait. A hűtőipar
szintén megérezte az áremelkedést és a szigorított hitelfelvételi lehetőségeket. Reces�szió esetén, mikor visszaesik a fogyasztás

és a hűtőipar költségei
megemelkednek, nem
egy vállalat került csőd közeli helyzetbe.
Nagy örömmel kijelenthetem, hogy a Mirelite
Mirsa Zrt. a gazdasági nehézségek ellenére is
mindvégig stabilan tudott működni. Ilyen
helyzetben a fő hangsúly nem a profiton van.
A tét, a vállalat jövőjének biztosítása.
A tavaly megvásárolt Mirelite márkanév
milyen hatást gyakorol a cég életére?
Korábban az összes fagyasztott termék a
Mirelite márkanév alatt került forgalomba. (A
MIRELITE eredetileg a Mezőgazdasági Ipari
Részvénytársaság Elite Terméke elnevezés
kezdőbetűiből alkotott mozaikszó – a szerk.)
Az emberek tudatába beleivódott ez az elnevezés, amely itthon és külföldön is rendkívül erős értéket képvisel. Miért van ekkora jelentősége számunkra? A válasz nagyon
egyszerű. A jó márkában bíznak az emberek.
A bizalom megteremtése viszont
rengeteg pénzbe és időbe kerül. Ha
ez sikerül, a vásárlók mindig tudni fogják, ha Mirelite termékeket
választanak, mindig azonos, jó minőséggel találkoznak. A márkanév
megvásárlása után olyan hagyományos készítményekkel is bővítettük
kínálatunkat, mint a közkedvelt vadasmártás
és a grízgaluska. Valamint kiterjesztettük a
kört a már említett húsos termékek előállítására is.
A gyermekei is a vállaltnál dolgoznak. Ők
milyen szerepet töltenek be a Mirelite Mirsa
Zrt.-nél?
A lányom, aki már több, mint 15 éve van
a cégnél, a teljes belkereskedelmet, illetve a
marketinget intézi. A fiam pedig 8 éve dolgozik nálunk. Ő a komplett design tervezéssel,
a távol-keleti kapcsolatokkal és az energiahordozók koordinálásával foglalkozik. Mind
a ketten több diplomát is szereztek, így nyugodt szívvel bízhatom rájuk az ügyintézést.
Az évek során számos díjjal, neves elismeréssel jutalmazták a vállalat tevékenységét,
ami nagymértékben az Ön szakértelmének
köszönhető. Vágyik-e még valamire?
Rendkívül büszke vagyok valamennyi kitűntetésre, de a sikert korántsem adták ingyen. Nagyon keményen az egész kollektívának meg kellett dolgozni érte. Természetesen,
mint minden szülő, én is arra vágyom, hogy
a gyermekeim megtalálják a számításaikat, s
majdan gond nélkül tudják vezetni a céget.
Müller Mónika
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Mi újság a Nyitnikéknél?
Közel két éve nyitotta meg kapuit
Albertirsa újtelepi részén a 75 férőhelyes
Nyitnikék Óvoda, mellyel megszűntek a
gyermekek felvételével kapcsolatos problémák, azaz minden jelentkező gyermeket fel tudnak venni az óvodákba. A beruházás teljes költsége 235.977.271 Ft,
melyből a vissza nem térítendő támogatás
összege 210.977.271 Ft volt.
A kitartó munka eredménye egy valóban
minden igényt kielégítő, az uniós előírásoknak megfelelő csodaszép épület lett.
A 21. század óvodájában a csoportszobák
fényesek és tágasak. A falakat pedig kedves képek és a gyerekek munkái díszítik. A
kétszintes épületet teljesen akadálymentesen alakították ki; a fogyatékkal élőket
lift is segíti a közlekedésben. Az intézmény igazi ajándék az újtelepiek számára,
így nem csoda, ha az ott élő szülők előszeretettel íratják be csemetéiket az óvodába. Pappné Bartos Mária óvodavezető
szerint a Nyitnikék óvoda különlegessége

a korszerű konyha,
a tágas tornaszoba,
ahol rossz idő esetén
kellően
kimozoghatják magukat az
apróságok. „Jelenleg 75 gyermek jár
a Nyitnikékbe, nincs
túlzsúfoltság, a kicsi
gyermekek tökéletesen elférnek” – tette
hozzá Pappné Bartos Mária.
Az óvodapedagógusok lelkiismeretes
munkáját fejlesztő
pedagógus is segíti, aki a felzárkóztatás
terén tölt be fontos szerepet, így teljes intézményi szinten a beiskolázási arány is
magas. Az egyéni fejlesztő szobában ezen
kívül tehetséggondozás is zajlik, ami nagyon jó iránymutatót jelenthet a szülőknek a kiemelkedő képességű gyermekek

Gyermeknapi mulatságok
Mivel rengetegen voltak kíváncsiak az
eseményre, ezért a parkolás is sokszor
nehézkes volt. A vállalkozó szelleműek
az arc- és testfestést is kipróbálhatták. A
vásárfiát pedig a gazdag kínálattal „felszerelkezett” árusok biztosították. Aki időközben megéhezett vagy megszomjazott
volna, annak sem kellett aggódnia, hiszen
ételek és italok terén is volt minden, mi
szem-szájnak ingere. A hőségben mégis a
fagyi volt az egyik legnépszerűbb hűsítő.

A gondos szervezést bizonyítja, hogy a
POLKA aktivistái a rend és a tisztaság biztosításán kívül, még az időjárás alakulására is nagy gondot fordítottak az OMSZ-en
keresztül.
Az egész napos programon, kivétel nélkül, minden érdeklődő megtálalhatta a
kedvére való szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget, amiért köszönet illeti a
szervezőket!
M.M.

Családi nap a Mazsola Óvodában
Az I. Mazsola Családi- és Gyermeknapra
ugyancsak május 21-én került sor, melyre
a gyerekek nagy örömére kicsit átalakult
az ovi udvara. Ugráló vár, arcfestés, óriás
foci- és kosárlabda várta a kicsiket. Az óvó
nénik versenyeket szerveztek az ovisoknak, melyekben a „nagy tesók” is szívesen
részt vettek, a szülők pedig lelkesen szurkoltak. A sok-sok süteményből, innivalóból mindenki kedvére fogyaszthatott. A
délután tombolahúzással zárult, melyen
a gyerekek boldogan vették át nyereményeiket, majd a névre szóló Emléklapukat.
Köszönetet mondunk a tombolatár-

gyak felajánlásért a Gabainé Optikának,
az Ildikó Fehérnemű Üzletnek, a Sütő
Cukrászatnak a finom tortáért és Jáger
Istvánnak a fődíjért, aki a Malom-tó Horgászegyesület nevében egy 1 éves gyermek horgászbérletet és egy horgászbotot
ajánlott fel. Köszönjük a szülőknek, nagyszülőknek is a finomságokat, de legfőképp
az óvó néniknek és dadus néniknek, hogy
mindenki remekül érezhette magát ezen
a szép napon! Reméljük jövőre ismét
megrendezésre kerül, egyúttal hagyománnyá válik a Családi nap!
Az ovisok és szüleik nevében:
Pásztorné Fabók Lilla

jövőjére nézve.
A Nyitnikék óvoda megnyitásával tehát
valóban egy álom vált valóra, ugyanakkor
Pappné Bartos Mária őszintén reméli,
hogy idővel a Mazsola és a Tündérkert
óvoda korszerűsítésére is sor kerülhet.
Müller Mónika

Ünnepelt a
Nyugdíjasklub
Május 7-én ünnepelte fennállásának
20. évfordulóját az albertirsai Őszirózsa
Nyugdíjasklub a Móra Ferenc Művelődési
Házban. A 37 tagú társaság 1991. márciusában alakult, s immáron hatodik éve
Kovács Lászlóné vezeti.
A jeles eseményen 150 meghívott vendég
vett részt, köztük hat Nyugdíjasklub, illetve
a Jázmin és az Ezeregyéjszaka Hastánc csoport, valamint Ceglédbercel népi táncosai.
A táncműsor Sirkó László ajándéka volt az
idősek számára. Az ünnepségen a Pest Megyei „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Szövetség nevében Bognár Gábor, valamint Fazekas László és Major Judit Albertirsa város
Polgármestere és Alpolgármester Asszonya
mondott köszöntőt. A hivatalos köszöntések és a műsor után, finom ebéddel, illetve
süteménnyel vendégelték meg az ünnepeltek a meghívottakat. Ezután a szórakozásé
volt a főszerep. A talpalávalót Kerepeszki
Norbert szolgáltatta, a szerencsések tombolán is nyerhettek. Az Őszirózsa klub 12
legidősebb tagja pedig egy-egy szép emléklappal és apró ajándékkal térhetett haza.
A klub működéséhez további sok sikert
és hosszú életet kívánunk!
Müller Mónika
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A nyolcadszor megrendezett Dolina teljesítménytúrán összesen 1259 fő indult el
az 5 táv valamelyikén. Az iskolák közötti
versenyt idén is a ceglédi Táncsics Mihály
Általános Iskola és a mikebudai Hidvégi Lajos Általános Iskola nyerte. A 361
„Táncsicsos” gyerek összesen 5150 km-t
tett meg, míg a mikebudai iskola 96%-os
részvételi aránnyal vett részt a túrán. Jutalmuk egy-egy torta és kupa volt. Az iskolásokon kívül nagyon sok egyéni induló is volt az ország különböző pontjairól,
akiknek a visszajelzések szerint nagyon
tetszett a túránk. Az időjárásra nem lehetett panaszunk, de a másnapi eső igencsak
megmozgatta a fantáziánkat. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a munkájukkal, adományukkal
segítették csoportunkat a túra szervezésében, megrendezésében:
Veritas Gold, Best Western Hotel
Aquarell, Félegyházi kenyér, DPMG Zrt.,
Telenor Albertirsa, Car Gum Albertirsa,
Iker és Társa, Irmák Gyógyszertár, Dá-

Fotó: Kun Péter

Május 7. – Dolina Túra

vid Húsbolt, Sütő Cukrászda, Albertirsai
Vasutas Nyugdíjas Szakszervezet, Móra
Ferenc Művelődési Ház, Szittyó étterem,
Kinizsi Önkéntes Vagyonvédelmi Egyesület, Malom-tó Horgász Egyesület, Elter

János, Dr. Pécsi Angéla, Jászberényi Tamás, Vas István. Külön köszönet Pálinkás
Györgynek és a pilisi pontőröknek!
Petró Péter, Albertirsa Barátainak Köre
Természetvédelmi Csoport vezetője

Pontőrök voltunk a Törökhídnál
Káva községhez tartozó Törökhíd neve
és helye ismeretlen volt számunkra. A
híd a falu és Pánd közötti zsigerpusztai
határban található, a Gombai-patak felett ível át. Ezen keresztül szállították a
középkor folyamán az erdélyi sóbányákból a sót Pestre. Korábban a Sajgón ívelt
át, jelenlegi formáját 1815-ben kapta.
Neve ellenére nem a törökök építették.
Az út emelkedése sem figyelmezteti az
arra járót, hogy hídon halad át, hiszen
a dimbes-dombos földút megszokott a
dombság lankái között. A kétlyukú kőhíd szinte észrevétlen, csak a patak csobogása állítja meg az érdeklődőt. A patak
vízét kettéosztja a híd, s ott egy kis szigetecskén többfelé ágazott fák ágai árnyékolják a vizet.
Az Albertirsáról induló DOLINA 56
km-es teljesítménytúra útvonala itt haladt át. Az ellenőrző pontot a hídnál jelölték ki. A táj szépségét csak fokozta a
patak körüli rét, a zöld domboldal és a
rét utáni vakítóan sárga repcetábla, közepén egy szabályos szív alakú erdővel.
A szél hangjaiba a csobogás, madárdal
és tücsökzene vegyült. Civil szervezetek
összefogásából, kíváncsiságból is elvál-

laltuk a pontőri feladatot.
11 óra 4 perckor érkezett meg az első háromfős csapat. Örömünkre pilisiek
voltak. Bélyegzés után, a hidat megtekintve már siettek is tovább. Majd kerékpárosok közeledtek, akik egy kis levegőt
pótolva a kerékpár gumijába és a tüdejükbe, friss vizet töltve a kulacsukba,
porfelhőben tűntek el. Több korosztály
is képviselte magát: apuka a gyermekével, fiatalok és kevésbé fiatalok. Ki egyedül, kik csoportosan. Fogyott az alma és
a víz.
Voltak többen akik örültek, hogy végre
megtekinthetik a vizet és hidat, mert a
tavalyi túrán ezt a lehetőséget a záporeső miatt kihagyták. A biciklis csapat
egyik tagját el kellett látnunk, mert a
lábán egy korábbi seb megsérült. A mentődoboz segítségével ezt is megoldottuk.
Egy igen kifáradt, fiatalokból álló társaság érkezett. Rögtön leültek a fűbe és
örömmel vették, hogy nem ők az utolsók,
hiszen még kilencen vannak utánuk. Ettek, ittak, majd nagy nehezen feltápászkodtak, hogy megnézzék a patakot és a
hidat. Nem hittem a szememnek! Úgy
felélénkültek, hogy a híd alá is bementek

és igen jól érezték magukat a sárban dagonyázva. Elköszönve azt mondták: „Ez
legszebb része a túraútnak!
Mikor az egyikük kijött a Gombai-patak vizéből, eltávolodtunk tőle, mert a
bundájáról lerázva a vizet, lefröcskölt
volna minket. Ő egy igazi túrázó kutya
volt, aki a gazda engedélyezése után ismét örömmel vetette bele magát a vízbe.
Bár az idő gyorsan haladt, az utolsó
túrázó nem érkezett meg. Aggodalmas
telefonálgatás után még egy 15 percet
várni kellett. Itt senki sem veszhet el,
számon tartunk mindenkit! De jó is a
mobil, csak legyen térerő!
Végre megérkezett! De volt egy kis
probléma! Egy kéretlen kísérője akadt,
akivel nem akartuk továbbengedni. Így
aztán beültettük az autóba. Húsz méter
után aztán folytathatta a túrát. Mi még
vártunk egy kicsit, s mikor a bokrok takarásába ért, hazajöttünk.
Útközben megbeszéltük, hogy jövőre
is vállaljuk a pontőrködést, de egy másik
helyszínen, ahol még nem jártunk. Köszönet a Szervezőknek!
Hadas Jánosné és Treczko Zsuzsi
Pilis
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TESSEDIK ISKOLA HÍREI
Húsvét előtt látogattak hozzánk szilágy
somlyói, április végén pedig gaggianoi
testvériskolánk diákjai. A vendégfogadás
programjait és előkészületeit Trappné Simó
Ágnes tanárnő szervezte, aki így ír ezekről
a napokról: Nagyon jó időpontban érkeztek,
mert szombaton tartottuk a hagyományőrzés keretében megrendezett húsvétolást, így
ők is aktívan részt vehettek minden programban. Másnap egri városnézésre indultak.
A kézműves foglalkozásokon és népi játékokon is ügyeskedtek a vendég diákok, majd
örömmel fogyasztották a finom kürtős kalácsot, melyet szinte egész nap folyamatosan
sütöttünk. A felnőttek délután meglátogatták a tóalmási Andrássy-kastélyt és a turai
Schossberger-kastélyt. A gyerekek estére közös programokat szerveztek. Vasárnap reggel szomorúan vettünk búcsút tőlük, de már
nagyon készülünk az őszi szilágysomlyói
kirándulásra. Április 27-én érkeztek és négy
napot töltöttek el iskolánkban az olasz testvériskola diákjai. Csütörtökön megnéztük a
Bazilikát, majd gyalog átmentük a Lánchídon a festői szépségű budai várba. Egy nagyon kedves olasz anyuka elmondta, hogy
sok szép helyen járt már, de ilyen szép várost, mint Budapest még nem látott. Pénteken vendégeink, Molnárné Müller Ilike nénivel és Bálint Jutka nénivel, aki erdélyi népi
iparművész, kézműves foglalkozáson vettek
részt, majd kerékpárra pattantunk és meg
sem álltunk a tájházig. Később megvendé-

geltük őket pampuskával. Itt szeretnék köszönetet mondani Simó Mihályné, Marika
néninek, aki egész héten ellátott bennünket
pogácsával, kapusznyíkkal, lekváros buktával. Még megnéztük a tavat, és kibicikliztünk az Aquariusba üzemlátogatásra. Köszönjük Zatykó Zsolt úrnak a lehetőséget,
hogy megtekinthettük a gyártás folyamatát!
Szombaton Gödöllőre mentünk a fogathajtó
világbajnok Lázár testvérek által létrehozott
lovas parkba. Délután megnéztük a kastélyt,
majd siettünk haza a búcsúestre.
Bízunk abban, hogy a gyerekek év közben
tovább tartják a kapcsolatot és jövő ilyenkor
örömmel találkoznak megint. A programsorozat nem valósulhatott volna meg azok nélkül a családok nélkül, akik vendégül látták
a húsz gyermeket és a tíz kísérőt, lehetővé
téve, hogy tovább folytatódjék ez a tizennégy
éve tartó kapcsolat. Köszönjük minden családnak a segítséget!
Ismét megrendeztük a már hagyománnyá
váló kerékpáros vetélkedőnket a rendőrség
szervezésével. Jó alkalom ez arra, hogy mind
a szülők, mind a gyerekek figyelmét ráirányítsuk a közúti közlekedés szabályainak betartására, a kerékpárok műszaki állapotának
rendszeres ellenőrzésére. A több fordulós
versenyben osztályonként 5 fős csapatok indultak. Volt helyzetgyakorlat, KRESZ-totó,
s végül egy ügyességi feladattal kellett megbirkózni a résztvevőknek. Köszönjük a rendőrség szervezését!

Erdei iskola
2011. május 2-6-ig erdei iskolában vettek részt harmadik osztályosaink – 66 gyerek és velük 4 tanító néni. Hétfőn reggel
indultunk a Csattogó-völgybe, ami Verőce
és Kismaros között helyezkedik el festői szépségű környezetben. Délután már
kezdődtek is a foglalkozások. Egyik csoport kézműveskedett, a másik csoport az
íjak történetével, fajtáival ismerkedett. A
harmadik csoport pedig a tábor területén
csordogáló kis patak vízminőségét vizsgálta. Csütörtökön erdei kisvasúttal Királyrétig utaztunk. A túravezetők irányításával
több órás sétát tettünk az erdőben, figyeltük a madarak énekét, a fahasábokon sütkérező teknősöket és megtanuljuk néhány
gyönyörű erdei virág nehezen megjegyezhető nevét. Az utolsó napi vacsora után
táborzáró estét tartottunk, ahol ki-ki elmondta, hogy melyik esemény volt számá-

ra a legemlékezetesebb. Minden kisgyerek
kapott egy oklevelet, amelyen a tanító nénik tanúsítják, hogy az illető „igazi táborlakóvá vált” az egy hét alatt. A legtisztább,
legrendesebb szoba lakói jutalmat kaptak.
Pénteken ebéd után megérkezett értünk a
két autóbusz és örömmel – de mégis kicsit
fájó szívvel elindultunk Albertirsa felé.
Birinszkiné Szabó Marianna

Tanulmányi és sport eredmények:
Május 8-án a London Bridge tesztverseny
országos döntőjén 5-6. évfolyamosok között 2.
helyezett Lővi Dánel (5.b), 4. helyezett Hartvig Virág (5.c), 7. helyezett Czigelmajer Balázs
(4.d). A 7-8. évfolyamosoknál 3. helyezést ért
el Bártfai Bernadett (7.b), 5. helyezést ért el
Uszkay Zsófia (8.c). Felkészítő tanáraik: Tóth
Beatrix, Dr. Gáspár Györgyi, Pozsonyi Istvánné
és Götzné Király Erzsébet tanár nénik.
Április 30-án részt vettünk a hagyományos
Tessedik-futáson. A 2.5 kilométeres távon 1.
helyezett Lakatos Boglárka (5.a), 2. helyezett
Szalontai Nelli (5.b) lett, 3. helyen Zátrok Dávid (6.c) végzett.
Május 5-én Fittségi versenyt rendeztünk.
Összesítettben 2. helyen végzett Szalontai
Nelli (5.b), 3. lett Lakatos Boglárka (5.a). 3000
méteren 1. helyezett Lakatos Boglárka (5.a), 3.
lett Szalontai Nelli (5.b). Helyből távolugrásban 2. helyen Zátrok Bianka (7.a) végzett. Május 7-én 30 tanulónknak sikerült teljesítenie a
13 kilométeres, több tanulónak a 20 km, ill. 40
km-es Dolina túrát.
Lezárultak a kézilabda csapatok versenyei.
Idén minden csapatunk megyei döntőbe jutott, sőt a legkisebbek (2002-es születésűek) a
régiódöntőbe is beverekedték magukat. Atlétikából is megkezdődtek a Diákolimpia tavaszi
versenyei. Május 3-án a Többpróba körzeti bajnokságra került sor az albertirsai atlétika pályán. Itt a II. korcsoportos fiú csapat 2. helyezést ért el. Egyéni összetettben Farkas Ádám
az 1. helyen végzett. A III. korcsoportban a
lányok csapata 3. a fiúké 2. helyezett lett. A IV.
korcsoportos versenyben csapatösszetettben
3. helyen végeztünk. Egyéni összetettben Léh
Martin szintén 3. lett.
Május 18-án megyei döntőnek adott otthont a
Sportcentrum. A II. korcsoportosok többpróba
versenyében egyéni összetettben Farkas Ádám
a 3. helyen végzett. A IV. korcsoportosok egyéni
versenyeiben Szabó Zita magasugrásban is és
távolugrásban is 1. lett. Bartos János magasugrásban 4., Tóth Benjámin kislabdahajításban
4. helyen végzett. Eredményei alapján országos
döntőbe jutott Szabó Zita és Bartos János.
Labdarúgóink is jól szerepeltek. A Nyári Pál
emlékversenyen, Nyáregyházán a III. korcsoport teremlabdarúgásban 3. helyezést ért el.
Abonyban a körzeti döntőn 5-6. osztályosaink
szintén 3. helyezettek lettek. Felkészülésüket
Nagy László tanár úr segítette. Szívből gratulálunk minden eredményhez diákjainknak és
felkészítő tanáraiknak is!
Tóth Beatrix
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Szemétszállítás új koncepciója
Elöljáróban szeretném leszögezni: az
alább olvasható anyag vitaindító. Számtalan egyszerűsítést tartalmaz. A célja
nem az, hogy végleges megoldással szolgáljon, hanem az, hogy elgondolkodtasson: mit lehet tenni a szeméttel? Mibe
kerül a szemétszállítás valójában? 2011.
január 27-én tárgyalta Albertirsa Város
Képviselő-Testülete a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás megszervezéséről, ill.
a települési szilárd hulladék kezelésére
szervezett közszolgáltatásról szóló rendelet tervezetet, amelyet el is fogadtak. Röviden összefoglalva az ott elhangzottakat,
a település lakói az eddig fizetett 1,8 Ft/
liter díj helyett a jövőben 4,1 Ft/liter díjat
lesznek kénytelenek fizetni.
Az ülésen egy másik lehetőség vizsgálatára is sor került, miszerint a város vásárol 2 db hulladékgyűjtésre alkalmas tehergépjárművet, és a szállítást-gyűjtést is
maga végezné. Kiderült, hogy ez drágább,
mint a mostani (Ökovíz Kft. szállít, Hírös
Kft. kezeli a hulladékot, Albertirsa pedig
számláz és beszedi a díjakat) rendszer.
Hogy mennyire van értelme „más megoldásokban” gondolkodni, azt az alábbiakban összegzem:
Az Önkormányzathoz eljuttatott 2011.
évi díjjavaslatban az ÖKOVÍZ Kft. 2011re 28.327.000 liter hulladék elszállítását
prognosztizálta.
Ez alapján az albertirsaiaknak az alábbi
fizetnivalójuk keletkezik:
• lakosság
– Hulladékbegyűjtési díj

26.767.000 liter×1,4 Ft/liter + ÁFA,
– Hulladékkezelési díj

26.767.000 liter×2,1 Ft/liter + ÁFA,
• közületek
– Hulladékbegyűjtési díj

1.560.000 liter×1,4 Ft/liter + ÁFA,
– Hulladékkezelési díj

1.560.000 liter×2,1 Ft/liter + ÁFA.
Összegszerűen:
• lakosság
93.684.500 Ft + ÁFA,
• közületek
5.460.000 Ft + ÁFA,
Összesen:
99.144.500 Ft + ÁFA!
A fenti összeg már eleve tartalmaz egy
0,385 Ft/liter értékű árcsökkentést (a szemétből történő haszonanyag értékesítése
kapcsán) 10.905.895 Ft + ÁFA/év értéken.
Véleményem szerint a költségek drasztikusan csökkenthetők az alábbiak sze-

rint:
• Albertirsa városa maga gyűjti össze a
hulladékot, egy erre alkalmas telepen.
• Az ott összegyűjtött hulladékot maga
szelektálja.
• A szelektált hulladékot maga értékesíti/felhasználja.
• A maradék szemetet elszállíttatja,
ahogy eddig.
Vizsgáljuk meg első körben a szelektált
hulladék értékesítéséből származó várható árbevételeket:
Első közelítésben fogadjuk el, hogy
az átlagos háztartási szilárd hulladék az
alábbi összetevőkből áll:
– Szerves komposztálható hulladék:
28,9%
– Műanyagok:
19,4%
– Papír:
18,2%
– Egészségügyi betétek:
8,2%
– Textíliák:
6,4%
– Üveg:
4,0%
– Vas fémek:
2,8%
– Alumínium fémek:
2,2%
– Cipő:
1,8%
– Fa:
1,5%
– Elektronikai:
0,8%
– Vegyes hulladék:
25,8%
Értékesíthető anyagok:
Műanyagok
28327000×0,194×0,364×3 Ft/kg =

6.001.018 Ft,
Papír 28327000×0,182×0,364×8 Ft/kg =

15.012.857 Ft,
Üveg 28327000×0,04×0,364×3 Ft/kg =

1.155.742 Ft,
Vas fémek 28327000×0,028×0,364×3 Ft/kg =

866.126 Ft,
Alu fémek 28327000×0,022×0,364×200 Ft/kg =

45.368.523 Ft,
Összesen:
67.364.096 Ft!
Fogadjuk el továbbá, hogy a szilárd hulladék térfogatsúlya 0,327-0,4 kg/liter. (Átlagértéknek fogadjuk el a 0,364 kg/litert).
Látható, hogy az értékesíthető hulladékokból származó árbevétel a szemétszállítás teljes költségigényének 68%-a elegendő!!! Tovább vizsgálva a lehetőségeket,
vizsgáljuk meg a hulladék elégetésének
lehetőségeit. A szóba jöhető összetevők
fűtőértékei: Műanyag 44-47 MJ/kg, Papír

15 MJ/kg, Fa 15MJ/kg. Textíliák 3 MJ/kg
Bőr 3 MJ/kg.
Az égetésből nyerhető energia számítása:
– Műanyagok
28327000×0,194×0,364×44MJ/kg =

82.211.752 MJ,
– Papír
28327000×0,182×0,364×15MJ/kg =

28.149.106 MJ,
– Fa
28327000×0,015×0,364×15 MJ/kg =

2.319.981 MJ,
– Textil
28327000×0,064×0,364×3 MJ/kg =

1.979.717 MJ,
– Bőr
28327000×0,018×0,364×3 MJ/kg =

824.882 MJ,
Összesen:
115.485.438 MJ
Hogy ez mekkora hőenergia? Ha 1 m3
földgáz fűtőértéke 34 MJ/m3, akkor a fenti
számot ezzel elosztva: 3.396.630 m3 földgáz elégetésével egyenértékű hőenergiáról beszélünk. Ez megközelítőleg 39 db
Győzelem u-i iskola éves gázfogyasztását
tudná kiváltani!!!!
(Megjegyzem pusztán a papír elégetéséből 2,7 db ilyen iskola éves fűtési költsége
kiváltható lenne!)
Ha pedig egy családi ház havi fűtési gázigényét 500 m3-nak vesszük, fél év fűtési
időt feltételezve 1132 db családi ház fűtésére lenne ez elegendő!
Meg kell továbbá említeni, hogy a komposztálható szerves anyag a komposztálás
során cca. 40%-ot veszít a térfogatából.
Ráadásul már nem értéktelen hulladékként kezelendő, hanem felhasználható
rekultivációra, parkokba töltőanyagként,
humuszként.
E helyt megemlíteném, milyen technológiára gondolok elsősorban:
• Hulladék fogadására alkalmas ingatlan (nagysága 1-2 ha, amennyiben
lesz komposztálás, úgy a helyigény
4-5 ha)
• Szelektáláshoz kezelőépület, amiben:
– Rostáló
– Frakciók szerint szétválasztó
– Aprító/Tömörítő
– Brikettáló/Bálázó
Folytatás a következő oldalon >>
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KÖZÉLET
Folytatás az előző oldalról
– Ideiglenes tárolóhely a szállításra
kész bálázott anyagoknak
• A hulladék(ok) elégetésére alkalmas
nagyteljesítményű ipari kazánok.
• (Amennyiben az égetést ipari méretekben kívánjuk folytatni, el kell
gondolkodni a keletkező hő villamosenergiává történő alakításának, és értékesítésének lehetőségéről is.)
Összegezve és kombinálva a fent vázolt
lehetőségeket: olyan rendszer kiépítése
célszerű, ami az állampolgárok helyett
végez szelektív gyűjtést és felhasználást/
értékesítést.
Vizsgáljuk meg tehát ennek tükrében a
költségeket és bevételeket:
• Költségek
– Eü. betétek
– Elektronika
–
Vegyes hulladék elhelyezéséről
kell gondoskodni.
Ez az összes hulladék 34,8%-a, azaz az
összes költség 34,8%-a: 34.502.286 Ft

• Költségcsökkentések
– „Komposztálás 28.652.760 Ft
–
Gázenergia kiváltás égetéssel
(csak papír) 87.459.272 Ft
– Bevételek
–
Hulladékok értékesítése (papír
nélkül) 52.351.239 Ft.
A szemétszállítás éves költsége tehát
34.502.286 Ft-ra csökkenthető, és ezzel
kapcsolatban 139.810.511 Ft bevétel jellegű források keletkeznek. Ha e két tételt
szembe állítjuk egymással 100 millió Ft
feletti nyeresége keletkezik a városnak
évente. Ebből finanszírozható mind a
szükséges technológia hitelből történő
törlesztése, a technológia üzemeltetési
költségei és a felmerülő amortizáció is!
Ami pedig a legfontosabb: ez az egész
Albertirsa város polgárainak, vagy cégeinek EGYETLEN FILLÉRJÉBE SEM KERÜL!!! Albertirsa ingyenesen meg tudja
oldani a szemétszállítását, miközben:
– a szemetet elszállítják minden ingatlanról, mint eddig,
– Albertirsa fejlődik, hiszen technológiai (nem utolsó sorban környezetvédelmi) fejlesztéseket hajt végre,

Az aztékok ősi kincse
A mai modern étrendből gyakran hiányoznak a szervezet egészséges működéséhez szükséges alapvető tápanyagok.
A Dél-Amerikából származó chia, azaz
azték zsálya magja alapélelmiszer volt.
Egyedülállóságát annak köszönheti,
hogy szokatlanul magas koncentráci-

óban tartalmaz omega3 zsírsavakat,
antioxidánsokat, fehérjét, kalciumot és
vasat. Az omega3 esszenciális zsírsavak fontos szerepet játszanak a szív- és
érrendszeri, illetve egyéb testi funkciók működésében, valamint a mentális
egyensúly fenntartásában. Az omega3
zsírsavakban gazdag étrend segít a
magas koleszterinszint és vérnyomás
csökkentésében, előnyösen befolyásol-

ja az agy- és idegsejtek működését is.
Ugyancsak mérsékli az asztmás, illetve
allergiás problémákat is, ellenállóbbá
teszik a szervezetet. A chia mag, még az
áfonyánál is több antioxidánsot tartalmaz, ami segít konzerválni az omega3
zsírsavakat, gátolva azok avasodását. A
chia mag hozzáadható salátákhoz,
süteményekhez,
joghurtokhoz. Napi két teáskanálnyi már fedezi a
szervezet omega3
zsírsav-szükségletét, ugyanakkor
lassítja a szénhidrátok cukorrá bomlását, egyenletessé
teszi az energia felszabadulását, ezért
cukorbetegek számára is értékes táplálék. Tápanyagai könnyen beépülnek a
szervezetbe, magas rosttartalma révén
pedig segít eltávolítani a bélrendszerben
felhalmozódott salakanyagokat. Nem
tartalmaz glutént, így liszt érzékenyek
is bátran fogyaszthatják.
Koska-Paloty Mária

– Albertirsa munkahelyeket teremt,
– Albertirsa képes a város költségvetésében jelentős hányadot képező energia
kiadások minimalizálására (gyakorlatilag megszűnik),
–
Az elszállított szemét immár nem
okoz olyan jellegű környezeti terhelést, mint az eddig rendszer esetében.
Természetesen tisztában vagyok azzal,
hogy a vázolt rendszerbe „erőszakkal” bevitt számok vitathatóak. Az azonban nem
vitatható el e rendszertől, hogy nem azokért születne, akik ezt teremtik!
Kérem, hogy gondolkodjunk el ezen!
Úgy vélem a beruházás fejlesztési igénye
4-600 millió Ft nagyságrendű. Gyakorlatilag a sportpálya építési költségeibe kerül,
ugyanakkor az egész település használja
majd, ingyenesen. Fenntartása átlátható.
Amennyiben a nyersanyagárakkal valami
történne, még mindig megtehető, hogy
visszatér Albertirsa szemétszállításért
való díj szedésére, viszont azt saját hatáskörben teszi.
Tisztelettel:
Boros Ottó
intézményvezető

Tudja-e, hogy ki
találta fel a chips-et?
A ropogós nassolnivaló manapság a családok többségében nem hiányozhat az esti tévézés során. Azt viszont kevesen tudják, hogy ezt a finomságot egy amerikai
hotel szakácsának köszönhetjük.

1853-ban történt, hogy egy vendég folyamatosan a sült krumpli vastagságára
panaszkodott. Ezért a szálloda séfje, nevezetesen George Crum, olyan vékonyra
szelte a burgonyát, melynek következtében a sütőben elkészített köretet csak nehézségek árán lehetett a villára felhúzni.
A bosszú azonban nem jött be, ugyanis a
vendégnek rendkívül mód elnyerte a tetszését a különleges étek, mely hamarosan
a szálloda étlapjára is felkerült s elindult
világhódító útjára.
Mára az üzletek polcain, bár nem olcsó
áron, de a legkülönfélébb ízesítésű és formájú chips-ek közül lehet válogatni.
Koska-Palotay Mária
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Pünkösdi hagyományok, népszokások
A pünkösd a görög pentekosztész, azaz
ötvenedik szóból ered, a húsvét utáni ötvenedik napon ünneplik. A keresztyén egyház tanai szerint Jézus mennybemenetele
után a Szentlélek leszállt az apostolokra. A
húsvéthoz alkalmazkodó pünkösd is mozgó ünnep a niceai zsinat (Kr. u. 325) határozata óta, mely május 10. – június 13.
közé esik. Egész héten át tart, de csak két
nap a nyilvános ünnep. Tertullianus ó-keresztyén író régi ünnepnek nevezte, tehát
az apostolok idejéből való. A bérmálás
szentségét pünkösd ünnepétől kezdve szokás kiszolgáltatni. A protestáns egyházakban konfirmációt tartanak. A keresztyénség a Szentlélek (görögül pneuma, latinul
Spiritus Sanctus) kiáradásának emlékét
ünnepli. Az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének áradása. Ez áradt ki az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte
meg.
Pünkösd 1993. óta munkaszüneti nap.
De mi is ez az ünnep? A hozzá fűződő népszokásokat már csak néhány helyen tartják.
A magyar kultúrában több szokás kötődik a pünkösdhöz. Több elemük a kereszténység előtti időkbe nyúlik vissza.
Említésre méltó a római floráliák (tavaszünnep), amikor Flora, a termékenység
istennőjét köszöntötték. Tavaszköszöntés-

kor, kora hajnalban, az ablakokba, vagy a
ház kerítés-lécei közé tűztek zöld ágakat,
virágokat (bodzát, pünkösdi rózsát, jázmint) azért, hogy bele ne csapjon a házba
a villám. A templomokban a lángnyelveket
a pünkösdi rózsa szirmaival helyettesítették, a Szentlélek jelképeként fehér galambot repítettek szabadon. A május elsejére
virradó éjszaka állított májusfát sokfelé
pünkösdkor bontották le. A pünkösdi esőre
azt tartja a monda, hogy a: „Májusi eső aranyat ér, de a pünkösdi eső ritkán hoz jót.”
Pünkösdi király választása a középkor óta
ismert szokás. Ekkor ügyességi versenyen
(tuskócipelés, karikába dobás) kiválasztották a megfelelő legényt, aki később a többieket vezethette, továbbá a pünkösdi király
minden lakodalomba, mulatságra, ünnep-

ségre hivatalos volt, a kocsmákban ingyen
ihatott, a fogyasztását a közösség fizette.
Ez a tisztség egy hétig, de akár egy évig
is tartott. Erről egy közmondás is ismert:
„Rövid, mint a pünkösdi királyság.” Pünkösdi királynéjárás eredeti szokása szerint
négy nagyobb lány körbevitt a faluban egy
ötödiket. Ő volt a legszebb. Megálltak az
udvarokon, majd a pünkösdi királyné feje
fölé kendőt feszítettek ki, vagy fátyollal takarták le. Énekeltek, közben körbejárták a
királynét, a végén pedig felemelték, s termékenységvarázsló mondókákat mondtak.
Az énekek és a mondókák végén ajándékot
kaptak. Pünkösdöléskor a pünkösdi király
és a királyné a kíséretükkel jelentek meg.
Ez elsősorban adománygyűjtésre szolgált.
A gyerekek, vagy fiatalok csapata énekelve,
táncolva végigjárták a falut, s adományt
gyűjtöttek. Külön kiemelendő a Csíksomlyói búcsú hagyománya. A XV. századból
maradt fenn írásos emlékként, amely beszámol a pünkösdi zarándoklatról. A katolikus hívek pünkösdszombatra érkeznek
meg a csíksomlyói kegytemplomhoz, majd
mise után felvonulnak a két Somlyó-hegy
közé. A népszokás ma is élő hagyomány, a
csíksomlyói búcsú a magyarság egyetemes
találkozóhelyévé nőtte ki magát.
Boldog ünnepet kíván:
Szentjóby Szabó Andor

Pedagógusnapra
A köszöntőmet idézettel kezdem. A szerzője ismert, Albertirsán róla nevezték el azt
az intézményt, amely a tudás bővítését, az
ismeretszerzést segíti, ez a Márai Sándor
Városi Könyvtár. Az idézet címe:
PEDAGÓGUS EGY HIVATÁS
„Az igazi remekmű néha nem is olyan tökéletes. Csak sugárzik, a „csak álom” is benne
van, a csillagok fénye, a tündéri. S a feladatnak ez a része, amikor a művész már nem tud
művén segíteni: az utolsó ecsetvonást, a tündérit az Isten végzi el.” (Márai Sándor)
A pedagógus munkáját a csendes esőhöz
lehet hasonlítani, amely jó sokáig tart, áztatja a földben megbújó magokat. Azok
magukba szívják a nedvességet, és később,
akár a szárazság idején is, képesek termőre fordulni. A Földön minden ember sokat
köszönhet a pedagógusainak. Akinek szerencséje van, az élete, a tanulmányai során
legalább egyszer találkozik egy olyan pedagógussal, aki valamit megmozdít benne,

aki olyat mutat tettével, cselekedetével,
tudásával, hogy az akár a diák egész életét
meghatározza.
1951-ben a Minisztertanács kijelölte,
hogy minden év június első vasárnapját
„PEDAGÓGUSNAP”-ként kell megünnepelni. Magyarországon 1952. június 7–8-án ünnepelték először ezt a napot, s ez alkalomból
adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket
az ország legjobb pedagógusainak. 1993 óta
a tanárok, oktatók kitüntetése január 22-én,
a magyar kultúra napján történik.
Jelenleg a kimagasló oktató-nevelő tevékenység elismerésére adományozhatóak
szakmai díjak is. A pedagógusnap megünneplése sokat veszített hivatalos jellegéből,
intézményi szinten elsősorban a gyermekek köszöntik tanáraikat.
Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet 1996. október 5-én, a „PEDAGÓGUSJOGOK VILÁGNAPJA”-n fogadta el a
pedagógus jogokról szóló, 150 paragrafus-

ból álló, határozatot. Az emlékezés napja
azokra a tanárokra is értendő, illetve vonatkozik, akik meghatározó szerepet játszottak életünkben az oktatás területén.
Tisztelt óvónők, dadusok, tanítónők, tanító urak, tanárnők, tanár urak, főiskolai- és
egyetemi oktatók, alkalmazottak a nevelő
intézetekben, önkormányzatoknál, akik az
oktatás terén segítenek a minél szélesebb
tudás elsajátításában, fogadják szeretetteljes jókívánságomat. Önzőnek tűnhet a jókívánságom, mivel Szentjóbi Szabó László, az
1780-as években Nagyváradon tanítóként,
majd Nagybányán tanárként adta át a tudását tanítványainak. A XVIII. században még
nem ünnepelték a pedagógusokat. Másrészt
jellemző a családunkra, hogy egyik ága a
pedagógus -, a másik ága az egyházi pályán
tevékenykedett és tevékenykedik.
További eredményes oktatási munkát és
nevelést kíván:
Szentjóby Szabó Andor
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SPORT

Mintegy ötszázan jelentek meg május 7-én sportpályánkon a 2. Albertirsa Város Nyílt Atlétika Bajnokságon. A
megjelent 250 atléta 460 versenyszámban mérettetetett meg. Településünk
kiváló sportolói mellett fővárosi és vidéki nagyvárosok sportegyesületei is
képviseltették magukat. Érkeztek hozzánk Egerből, Miskolcról, Kecskemétről, Gyöngyösről, Tatabányáról is.
Az egész napos programon versenyzők, edzők egyaránt izgatottak voltak,
de láthatóan remekül érezték magukat.
Szöllösné Patinszki Andrea az UTE
szakedzője a következőket nyilatkozta városunk sportrendezvényével és
sportcsarnokával kapcsolatban:
„A létesítmény nagyon szép, bár sajnálatos módon nem hatsávos a futópálya, amit gondolom Önök bánnak a
legjobban, hiszen így országos versenyeket nem nagyon lehet itt megrendezni, holott abszolút megérdemelné
a pálya. Közel 30-an érkeztünk az eseményre, két edzővel és 14 szülő társaságában. Laci bácsit úgyszólván gyerekkorom óta ismerem, és szinte napi
kapcsolatban vagyunk egymással. Tőle kaptuk a versenykiírásról szóló tájékoztatót április közepe tájékán, amin
nem volt kérdéses, hogy elindulunk,
hiszen egy több korcsoportot érintő
versenyről van szó. Egyik nagy re-

Fotó: Kun Péter

30 érmet szereztek atlétáink az Atlétika Bajnokságon

ménységünk, nevezetesen Mógor Boglárka is nevezett több kategóriában is
a gyermekkorcsoportban. Bogi nagyon
szorgalmas kislány, minden edzésre
30 perccel korábban érkezik, egy igazi
született tehetségnek tartom.”
Tehetségekből szerencsére mi sem
szenvedünk hiányt, eredményes szereplésükhöz a kitartó felkészülés mellett a jó idő és a lelkes szurkolótábor is
hozzájárult. Összesen 30 érmet sikerült
az ASE atlétáinak elhozniuk. Szabó Zita (1. hely távolugrás, 2. hely magasugrás, 2. hely gerelyhajítás), Csányi

Richárd (1. hely magasugrás, 2. hely
gerelyhajítás), Végh Nándor (1. hely
100 m síkfutás, 2. hely magasugrás) és
Kovács Ferenc (1. hely távolugrás, 2.
hely magasugrás). Dobogóra állhattak
még: Legéndi Bendegúz (2. hely magasugrás), Farkas Ádám (2. hely 60 m
síkfutás), Monok Tibor (2.hely 100 m
gátfutás) és Nagy Ádám (2. hely távolugrás, 2. hely 100 m síkfutás).
Gratulálunk Ecsedi Laci bácsinak a
nagyszerű szervezésért és atlétáinknak
a remek szereplésért!
Müller Mónika

■■ KOSÁRLABDA

Várakozáson felüli eredmények a rájátszásban
Jász-Nagykun-Szolnok megyei férfi
felnőtt kosárlabda bajnokság, rájátszás:
Albertirsa SE – Szolnoki VSI/A 87-67
(22-24, 34-11, 12-14, 19-18)
Vezette: Gál János, Balogh László, Sütő László.
Albertirsa: Szeleczki Zsolt 2, Tóth
István 8, Erdei Sándor 18/3, Szalisznyó
Attila 4, Szuda Balázs 6, Cs.: Kecskés
Ádám 15/3, Turóczi Csaba 12, Varga István 20, Turcsek Bence 2, Süveges Zsolt,
Simon Alfréd, Kovács Ferenc.
Edző: Kurucz Károly.
Szolnoki VSI/A – Albertirsa SE 53105 (15-31, 10-18, 9-34, 19-22)
Vezette: Szabó László, Balogh László,
Fehérvári Gergely.

Albertirsa: Varga István 24/3, Erdei Sándor 22/15, Kecskés Ádám 7,
Szuda Balázs 8, Turóczi Csaba 18, Cs.:
Szalisznyó Attila 4, Turcsek Bence 5/3,
Tóth István 5, Szeleczki Zsolt 3/3, Kovács Ferenc 2, Simon Alfréd, Süveges
Zsolt.
Edző: Kurucz Károly.
A párharc végeredménye: 2:0 az
Albertirsa SE javára.
Az alapszakaszt ötven százalékos
mérleggel záró albertirsaiak a rájátszás
első fordulójában, a nyolc közé jutásért,
a szolnoki sportiskolásokkal találkoztak. A második játékrészben egy 24-3as rohanással átvették az irányítást a
lassan ébredő hazaiak. Innentől kezdve,

már nem volt kérdéses a mérkőzés végkimenetele. Bár a szolnokiak nem adták olcsón a bőrüket, a mieink kézben
tartották a történéseket és behúzták az
első győzelmet.
A második mérkőzés nyitó negyedének az első felében kiegyenlített játék
folyt (11-11), aztán az albertirsaiak állva hagyták riválisukat. A folytatásban is
fokozatosan növelte előnyét a látogató,
de a félidő előtti percekben némileg kiengedett, ezért faraghatott hátrányából
a szolnoki csapat. A fordulás után, viszont rátettek néhány lapáttal a mieink,
melynek eredményeként, a következő
Folytatás a következő oldalon >>
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Folytatás az előző oldalról
nyolc percet 29-5-re hozták, így az utolsó negyedben tehetséges serdülőkorú
játékosaink is lehetőséghez jutottak,
sőt pontokkal jelentkeztek.
Kurucz Károly: Örülök, hogy kellő
komolysággal tiszteltük meg a fiatal
szolnokiakat, akik az első mérkőzés
elején megmutatták, hogy ezt nem
engedhetjük meg magunknak. Szerencsére ezek után már nem voltak
problémáink, így egy apró bökkenőtől
eltekintve, hoztuk a kötelezőt. Külön
öröm az is, hogy ebből az újoncaink is
kivették a részüket.
Szolnoki Baglyok SE – Albertirsa SE
56-64 (18-16, 16-16, 11-14, 11-18)
Vezette: Gál János, Balogh László, Kovács Attila.
Albertirsa: Varga István 16, Kecskés
Ádám 9/3, Erdei Sándor 16/3, Szuda
Balázs 4, Kurucz Gábor 7, Cs.: Turóczi
Csaba 12/3, Szalisznyó Attila, Tóth Ist-

ván, Varga Zoltán, Turcsek Bence, Süveges Zsolt.
Edző: Kurucz Károly.
Albertirsa SE – Szolnoki Baglyok SE
73-63 (23-15, 17-11, 18-21, 15-16)
Vezette: Szabó László, Fehérvári Gergely, Kovács Attila.
Albertirsa: Varga István 23/3, Erdei
Sándor 20/12, Kecskés Ádám 9/3, Szuda
Balázs 6, Turóczi Csaba 11, Cs.: Kurucz
Gábor 4, Szalisznyó Attila, Turcsek
Bence, Tóth István, Szeleczki Zsolt,
Süveges Zsolt.
Edző: Kurucz Károly.
A párharc végeredménye: 2:0 az
Albertirsa SE javára.
Az albertirsaiak zónavédekezése nagyszerűen működött, amit a rivális egyre
nehezebben viselt, ennek ellenére, az
utolsó öt percnek előnyből futhattak
neki (54-51). A mieink kiváló védőmunkával és támadásban a terheket szépen
elosztva, egy 13-2-es hajrát produkálva
fordítottak.

A második találkozón is remekül
működött a zóna, de a támadójátékra
sem lehetett panasz, és ez így együtt
azt eredményezte, hogy folyamatosan
duzzadt a helyiek előnye (37-19). Az
albertirsaiakat nem altatta el a biztos
vezetés, hiszen nem engedték egyszámjegyűre olvadni a különbséget, így teljesen megérdemelten nullázták le az
alapszakasz győztest.
Kurucz Károly: A palánk alatti rotációnk kiegészült, ami rengeteget javított a védekezésünkön. Bár támadásban
akadozott a mélységi játékunk, mezőnyembereink kiemelkedő formát hoztak
mindkét mérkőzésen. Emellett, az első
győzelmet annak is köszönhetjük, hogy
a végjátékban megőriztük higgadtságunkat. A második meccset pedig végig
kézben tartottuk, amiért dicséret illeti
a csapat minden tagját, hiszen ez nagy
fegyvertény volt az egyik bajnokesélyessel szemben.
Kákalaki Akka

Beszámoló az ASE közgyűléséről
Az Albertirsai Sportegyesület május 2-án tartotta közgyűlését a Móra
Ferenc Művelődési Házban, melyen a
meghívottak mellett szakosztályvezetők és edzők is egyaránt részt vettek.
Tóth Sándor, az ASE elnöke elsőként
a tavalyi esztendőben elért sporteredményeit, illetve a 2011-es év terveit
ismertette. Általánosságban elmondható, hogy minden szakosztály sikeres évet tudhat maga mögött. Az atléták kimagasló eredményeket értek el,
mind az országos, mind a nemzetközi
porondon is remekül helyt álltak, ami
várhatóan idén is folytatódik. A judósok
szintén komoly eredményekkel büszkélkedhetnek. Határon belüli és határon kívüli szereplésükkel nagymértékben hozzájárultak városunk nevének
öregbítéséhez. A kézilabda szakosztály
is büszke lehet magára, hiszen egy hajszál híján, majdnem sikerült bejutniuk
az NB1 B bajnokságába. Tóth Sándor
ugyancsak méltatta labdarúgóinkat is.
A szakosztály vezetőségének kitartó és
lelkiismeretes munkájának gyümölcseként komoly előrelépést tudhatnak
maguk mögött. A galambászok is sikert
könyvelhetnek el, hiszen Kemencei Já-

nos galambja tavaly az olimpiára is kijutott. Bár a kosárlabdázóink váltakozó
eredményeket értek el, a bajnokságban
ettől függetlenül nagyon szépen helyt
álltak. A 2010-es évet tehát összességében eredményesen zárták sportolóink, emellett a gazdálkodás is rendben
zajlott – tette hozzá Tóth Sándor. Bár
a tavalyhoz képest idén 1 millió Ft-tal
kevesebből gazdálkodhat az ASE, az
összeg elegendő lesz az egyesület számára. Tóth Sándor szerint a szponzorok felkeresése és bevonása egyaránt
nagyon fontos minden szakosztály számára, ami minőségi javulást hozhat,
jobb feltételeket teremthet az eredményesebb versenyzéshez.
Többek közt ehhez is kapcsolódott a
következő napirendi pont megtárgyalása, nevezeten az ASE alelnökének megválasztása. Mint ismeretes, a pozícióra
sikeres fiatal helyi vállalkozónk, Takács
Zsolt jelentkezett, kinek javára az eddigi alelnök, Nagy Lászlóné lemondását
jelezte. A fiatalember szerint az összetartozásra és a szakosztályok hatékony
kommunikációjára a jó eredmények eléréséhez legalább akkora szükség van,
mint az anyagi támogatásra. Elkép-

zelései között szerepelt a ceglédihez
hasonló Albertirsai Sportgála megrendezése, mely komoly bevételteremtő
forrás lehet. A szponzorok, támogatók
bevonásához pedig átfogó marketingstratégia szükséges, amit megválasztása esetén kész megteremteni.
A leendő alelnök megválasztásáról
titkos szavazással döntött a megjelent
35 közgyűlési tag. Közülük 17-en támogatták, 18-an ellenezték Takács
Zsolt alelnöki pozícióját, mely egy nem
várt helyzetet teremtett. Rövid időn
belül ismételten közgyűlést kell tehát
tartani az alelnöki tisztségviselő megválasztására, hogy az ASE vezetése az
alapszabálynak megfelelően tudjon
működni. Takács Zsolt a következőként kommentálta a történteket:
„Sajnálom, hogy nem nyílt szavazásra került sor és azt, hogy sokan
nem vállalták felelősségét a döntésüknek.
Nagy Lászlónénak pedig köszönöm
a felajánlást. Ezennel nem sikerült
vele élni, talán majd egy későbbi időpontban. A Szakosztályoknak sok sikert kívánok!”
Müller Mónika
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Tour de Albertirsa – a biztonságos kerékpározásért
Ha figyelemmel kísérik a Híradóban rendszeresen olvasható Rendőrségi Híreket, sajnos
egyre gyakrabban találkozni kerékpárosokat
érintő személyi sérülésekkel, közlekedési szabálytalanságokkal, aminek sok esetben a figyelmetlenség, a kötelező felszerelések hiánya az
oka.
Biciklizni cseppet sem mondható nehéz műveletnek. Kortól, nemtől függetlenül bárki meg
tudja tanulni. Hasznos tudás is, hiszen egy olcsó és rendkívül egészséges mozgásforma. Kerékpárral közlekedni, kiváltképp forgalomban
viszont már annál nehezebb, különösen akkor,
ha nincs kiépített kerékpárút. Ilyenkor óhatatlanul az úttesten kell tekerni. Tekintettel kell
lenni egyaránt gyalogosokra, autókra, biciklisekre, ismerni és betartani a KRESZ előírásait.
Fontossági sorrendet pedig nem lehet tenni,

hiszen a közlekedési szabályok be nem tartása
nem csupán pénzbírsággal járhat, de veszélyeztethetjük önmagunk és mások testi épségét is.
A május 13-án este nyolckor kezdődő Tour de
Albertirsa kerékpáros túra – amit az Albertirsai Rendőrőrs szervezett – nem a versenyzésről
szólt, nem osztottak díjat, nem volt sem első,
sem utolsó helyezett. Itt tényleg a részvétel volt
a fontos, biciklisekből pedig szerencsére nem
volt hiány. Célja „csupán” annyi, hogy felhívják az autósok, de elsősorban a kerékpárosok
figyelmét a biztonságos, szabályos, balesetmentes közlekedésre. Ezért minden résztvevőnek a
kötelező felszerelések mellett láthatósági mellényt is kellett viselniük. A 3,6 km-es demonstratív jellegű túra a Tessedik Sámuel Ált. Isk.-tól
indult, majd a Kolozsvári utcán végighaladva a
Pesti úton folytatódott. Ezt követően a Dánosi

útra kanyarodott a bicikli áradat. Vasúti átjáró
sem maradhatott ki az útvonalból, ami mint
tudjuk, különösen nagy odafigyelést igényel,
ha biztonságosan át akarunk kelni rajta. Majd
a Baross utca következett, egy újabb vasúti
kereszteződés, végül pedig a cél, azaz újra az
iskola. Természetesen a túra rendőri felvezetés
és biztosítás mellett zajlott. Munkájukat a Polgárőrség tagja is segítették, akik a forgalomlezárásban működtek közre a hatósággal.
Mivel vidéki településeken, így Albertirsán
is szinte elengedhetetlen „háztartási eszköz”
a bicikli, a biztonságos kerékpározás jegyében
sorozatot indítunk a témában. Elsőként a kötelező felszereléseket vesszük majd sorra, hogy
elkerüljük az esetleges pénzbírságot, de főként
a baleseteket. Figyeljünk egymásra, figyeljünk
magunkra!
Müller Mónika

KERESZTREJTVÉNY
Vízszintes: 2. Szent Benedek gondolata. 6. Visszaballag! 12. Katonai szervezési egység. 14. Irtózva. 16. TeleSport. 17.
Talál. 18. Fanyar gyümölcs. 19. Dönt, véleményt alkot. 20. Helytelen. 22. Kiejtett
betű. 23. Csípős fűszer. 25. Strázsák. 26.
Katonai repülőgép-típus. 27. Arezzo fele!
28. Asztácium vegyjele. 29. Kétségbe von.
31. Szappanmárka. 32. Fordított névelő.
34. Postai küldeményét. 36. Férfinév.
37. Női becenév. 39. Női név. 41. Karfiol
tartalmazza! 42. Margarinmárka. 43. Káliszappan tartalmazza! 44. Erdő szélei!
45. Becézett Ödön. 47. Békés megyei település. 49. Személyes névmás. 50. Fejér
megyei település, római nevén: Gorsium.
52. Régi rádiómárka betűi keverve (EKA)!
53. Tengeri emlős. 55. Hamis hang. 56.
Eeeee! 57. Sertés gerinc melletti finom
húsa. 58. Zala betűi. 60. Súrlódásban van!
62. Levest tálalnak benne. 63. Morzejel.
64. Csaknem teljesen állástalan! 67. A legvidámabb törpe. 69. Lengyel levesféle.
Függőleges: 1. 2500. 2. Argon vegyjele.
3. Fundus, házhely. 4. … Anna, Kosztolányi Dezső regénye. 5. Lutécium vegyjele.
6. Ehető erdei növény. 7. Kard közepe!
8. Francia folyó. 9. Páratlan lódítás! 10.
Fordított női név. 11. Csajág szomszédjából származó. 13. Fordított rész! 15.
Szolmizációs alaphang. 21. Kezdetben
vörös! 22. Félelmetes grönlandi szélvihar.
24. Szaglószerv. 26. Népies régies művek!
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28. Olasz szerelem. 29. Magot hint. 30.
Tételek. 31. Mátka. 33. Vértanúk városából
származó. 35. Szeged folyója. 38. Vonatkozó névmás. 40. A távolabbit. 46. Élelmiszert tároló edény. 48. Spanyolországot
a középkorban meghódító arab nép. 50.
Bírói palást. 51. Csaknem teljes csutka!
53. Faltól … szőnyeg. 54. Lakatmárka. 55.
Község. 57. Fekete ital. 59. Mint németül.

54

66
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67
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S
61. Argentínai autójel. 65. Ismételt tiltás.
66. Antonov repülőgépe. 68. Kötőszó.
A múlt havi rejtvény helyes megfejtése:
„A szívhez nem széles sétányok, hanem
kis, csendes utak vezetnek.”
Közöljük rejtvényfejtőinkkel, hogy a nyereménysorsolás bizonytalan ideig szünetel,
ezért kérjük Önöktől, hogy ne küldjenek
megfejtéseket! Megértésüket köszönjük!
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

A Művelődési Ház
júniusi programjai

1. 1730 Fotókör
2. 1700 Dalma dance
3. 1900 Művészeti iskola táncbemutatója
1900 POLKA
6. 1300 Nyugdíjas klub
Biztonsági őr tanfo1700 
lyam
7. 1530 Akrobatikus tánc
1800 MSZP gyűlés
1800 Színjátszó csoport
9. 1700 Dalma dance
1800 „Ünnepeink” címmel
Fotó kiállítás megnyitó
10. 1800 Jobbik gyűlés
1900 POLKA gyűlés
2000 Latin fitnesz
11. 1500 Vasutas nyugdíjas klub
14. 1530 Akrobatikus tánc
1800 Színjátszó csoport

15. 1730 Fotókör
16.	  900 Vásár
1700 Dalma dance
1700 Táncbemutató
20.-25. Angol tábor
20. 1300 Nyugdíjas klub
1800 Jóga
21.	  900 Vásár
1530 Akrobatikus tánc
1800 Színjátszó csoport
23. 1700 Dalma dance
27. 1300 Nyugdíjas klub
1800 Jóga
28.	  900 Vásár
1400-1600 Véradás
1530 Akrobatikus tánc
1800 Színjátszó csoport
29. 1730 Fotókör
30. 1700 Dalma dance

V ÉR ADÁS

2 0 1 1 . j ú nius 2 8 - á n (ke dden)
1 4 é s 1 6 óra közöt t
t i s z te l e t te l várnak m ind en véradó t
a M ű velő d ési Házb an.
MÁJUS HÓNAPBAN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

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
JÚNIUS

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

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

Dr. Fógel Kristóf
Dr. Babinszky Eleonóra
Dr. Varga Krisztina
Dr. Varga Krisztina
Dr. Pécsi Angéla
Dr. Zolnyan Erzsébet
Dr. Pécsi Angéla
Dr. Fógel Kristóf
Dr. Pécsi Angéla
Dr. Tajti Géza
Dr. Zolnyan Erzsébet
Dr. Pécsi Angéla
Dr. Zolnyan Erzsébet
Dr. Hajdúhegyi Ágnes
Dr. Fógel Kristóf

Rubi Gergely és Szegedi Kata Marianna

2011. MÁJUS HÓNAPBAN SZÜLETETT
Budai Gábor és Illyés Noémi
Olivér
Balogh László és Gáspár Viktória
Renáta
Lovász Gergely és Miskei Brigitta
Bálint Csaba
Stefkovics Attila és Csernák Dóra
Hanna
Szabó Artúr Levente és Szabó Ramona Mira Krisztina
Balkus György és Szekán Anikó
Eszter
Rafael Róbert és Kupai Hajnalka
Júlió Béla
Gilan Károly és Fazekas Erika	Károly Levente
nevű gyermeke.

2011. MÁJUS HÓNAPBAN ELHALÁLOZTAK
Bajusz László
Cselovszki Károlyné
Mosonyi István
Nagy Ödönné
Pánczél Ilona
Sziklai László
Varényi Istvánné

60 éves Vécsey u. 32.
85 éves Bajcsy-Zsilinszky u. 30.
95 éves Pesti út 161.
58 éves Baross u. 52.
88 éves Ady E. u. 29.
59 éves Lőcsei u. 15.
89 éves	Bajcsy-Zsilinszky u. 50/1.
szám alatti lakos.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak!

Az Albertirsán működő gyógyszertárak ügyeleti nyitva tartása

2011. JÚNIUS hónapban
A hétvégi ügyeletet az alábbi gyógyszertárak végzik:
Június 4-5.
Június 11-12.
Június 13.
Június 18-19.
Június 25-26.
Az Albertirsai
Híradó
főszerkesztője
Müller Mónika,
üzenetet
hagyhatnak
a Művelődési
Házban vagy a
mmonika83@
gmail.com
e-mail címen.
Lapzárta
a hónap 20-án

CENTRUM Gyógyszertár
IRSA Gyógyszertár
IRSA Gyógyszertár
IRSA Gyógyszertár
IRMÁK Gyógyszertár

Albertirsai

HÍRADÓ

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

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

