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Augusztus 20. – Országunk születésnapja
Augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent
István király napja, a keresztyén magyar államalapítás, a magyar
állam ezeréves folytonosságának emléknapja. I. István, uralkodása idején augusztus 15-ét, a Nagyboldogasszony napját avatta
ünneppé, ekkorra hívta össze Fehérvárra (Székesfehérvárra) a
királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és
1038-ban ő maga is azon a napon halt meg.
Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú ideig nem
tarthatták meg a nemzeti ünnepet, hiszen Szent István a független magyar állam szimbóluma volt. Először 1860-ban ünnepelhették meg a napot, amely országszerte nemzeti tüntetéssé
vált. Az 1867-es kiegyezést követően az ünnep visszanyerte régi
elismerését, majd 1891-ben Ferenc József az ipari munkások
számára is munkaszüneti nappá nyilvánította, 1895-ben pedig a
belügyminiszter elrendelte a középületekre a címeres zászló ki-

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk
városunk polgárait

2011. augusztus 20-án
10 órakor tartandó

SZENT ISTVÁN NAPI
ünnepségünkre,

a Római Katolikus Templomba.

Ünnepi Szentmise:
– Szőke Szabolcs, a Kulturális Bizottság elnökének
ünnepi köszöntője
– Dr. Mányi Erzsébet ünnepi köszöntője
– Kiszel Mihály prépost prédikációja
– Új kenyér megáldása
– Szent István szobor megkoszorúzása az Erzsébet téren
Albertirsa Város Önkormányzat
képviselőtestülete

tűzését. A két világháború között az ünneplés kiegészült a Szent
István-i (Trianon előtti) Magyarország visszaállítására való folyamatos emlékezéssel. Augusztus 20-a 1945-ig nemzeti ünnep
volt. Ezután ezt eltörölték, de egyházi ünnepként még 1947-ig
nyilvánosan megemlékezhettek róla. A múlt század közepétől
uralmon volt kommunista rendszer az ünnep vallási és nemzeti
tartalmát nem vállalta, de teljes megszüntetését vagy jelentéktelenné minősítését sem látta célszerűnek, viszont tartalmilag
megújította.

Jeles napok augusztusban

Augusztus 1. – A forint bevezetésének napja
Augusztus 13. – A világosi fegyverletétel napja,
Balkezesek világnapja
Augusztus 20. – Az államalapítás napja,
Az Új kenyér ünnepe
Augusztus 29. – A magyar fotográfia napja,
A mohácsi vész emlékezete
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RENDŐRSÉGI HÍREK
Több közlekedési baleset
is történt az elmúlt hetekben. Albertirsa belterületén egy személygépkocsi
átment a szemben lévő sávba, ahol nekiütközött egy gépkocsinak, ezt követően
belement az árokba. A balesetet okozó
gépkocsi vezetője eszméletlen volt a helyszínen, ellátását a helyi mentőszolgálat
kezdte meg, a rendőrség a helyszint biztosította és elterelte a forgalmat. Az eszméletlen férfit a ceglédi kórházba szállítottak.
Később kiderült, hogy a gépkocsit vezető
férfi rosszul lett, ezért okozott balesetet.
A 4-es és 405-ös főút csomópontjában lévő közúti hídnál a délutáni órákban egy
személygépkocsi a szalagkorlátnak ütközött. A helyszínen rövid időn belül torlódás alakult ki, mivel a balesetet szenvedett
gépkocsi keresztben állt meg az úttesten,
teljesen elzárva a forgalmi sávot. A baleset
során személyi sérülés nem történt, a for-

galom kb. 30-40 perc múlva tudott ismét
megindulni. Albertirsa belterületén egy
ittasan közlekedő, kanyarodó kerékpárost
ütött el egy személygépkocsi. A könnyebben sérült biciklist a mentők a ceglédi
kórházba szállították. Továbbra is fokozottan kell ellenőrizzük a kerékpárral közlekedőket, ezért kérjük Önöket a szabályok
betartására, ügyeljenek az esti időszakban
a biciklik kivilágítására.
A vasútállomás környékéről, valamint az
üzletek elől folyamatosan lopják a kerékpárokat, ami nem csak Albertirsán, hanem a
környéken szinte mindenhol jellemző. Az
Albertirsai Rendőrség keresi annak a július
elején eltulajdonított sárga mb. kerékpárnak a tulajdonosát, akinek járművét a vasútállomás tárolójából vittek el, de a lopást
nem jelentette a rendőrségen. Kérjük, hogy
a sértett jelentkezzen a rendőrőrsön és keresse Osgyáni László r. ftzls. urat. Szintén
várja a rendőrség azok jelentkezését, akik a
kerékpárlopásokkal kapcsolatban érdemleges információkkal tudnak szolgálni. Egyúttal felhívjuk a kerékpárosok figyelmét,
hogy fokozottabban ügyeljenek a biciklijükre akkor is, ha egy üzletben rövid ideig
tartózkodnak. Amennyiben, ha van rá lehetőség, lássák el alvázszámmal, így nagyobb
esély van a kerékpár azonosítására.
Albertirsa központjában lévő garázssoron törtek fel több garázst ismeretlen
tettesek, ahonnan elektromos kisgépeket,

A szórakozni indulók hétvégi hangoskodásához jobbára szinte már hozzászoktunk, amit – ha csak nem szólunk rájuk
– kénytelenek vagyunk elviselni. Ezúttal
viszont az egyik szombatról vasárnapra
virradóra – feltehetőleg többen – az Árkád
üzletsor előtti parkban csúnyán, mondhatni vandál módon megrongálták, ülésre
teljesen alkalmatlanná tették az egyik padot. Hogy mi okból kifolyólag tették ezt,
nem tudni, bár valószínűleg „mindössze”
szórakozásból. Bár a padot időközben
helyrehozták, szeretnénk mindenkit arra
kérni, vigyázzunk a környezetünkre, mulatozzunk, de kulturáltan, károkozás nélkül tegyük azt, hiszen tetten érés esetén
komoly pénzbírsággal is lehet számolni!

valamint egyéb dolgokat tulajdonítottak
el. Albertirsa külterületén ismeretlenek
telefon oszlopokat fűrészeltek ki, melyekről lég- és telefonkábelt vittek el. Egy vita
következtében két személy összeveszett,
melynek során az egyikük elővett egy gázpisztolyt, amit ráfogott a másik személyre
és fenyegető megjegyzéseket tett. A riasztó
fegyvert a rendőrök lefoglalták, az ügyben
nyomozás van folyamatban. Két fiatal férfi
kukoricát akart eltulajdonítani Albertirsa
külső részén lévő kukoricásból, melynek
során a tulajdonos tetten érte őket. A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében a
két férfit a rendőrség két napra szabálysértés miatt őrizetbe vette, majd ezt követően
bíróság elé állította. Több új rendőr érkezése várható az Albertirsai Rendőrőrsre a
következő hónapokban, így az őrs létszáma bővülni fog, amely talán a közbiztonság javulásában is idővel megmutatkozik.
Aki bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, keresse a rendőrőrsön hivatali
munkaidőben Osgyáni László r. ftzls. urat,
halaszthatatlan esetben az Albertirsa rendőrjárőrt a 06/20-973-9021 telefonszámon, aki a nap bármely szakában elérhető.
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VÁROSHÁZA

ELSŐ KÉZBŐL
Folyatódik a járda program
2001. óta zajlik városunkban az ún. lakossági járda építési program. Ennek az
a lényege, hogy aki a portája előtt beton
járdát szeretne építeni, s annak terheiből
vállalni tudja a szükséges sóder költségeit, valamint a kivitelezést – és mindezt a
tavaszi időszakban jelzi a polgármesteri
hivatalban – az Önkormányzat költségvetése terhére megkapja hozzá a cementet.
Az elmúlt évek tapasztalatai szerint
jól működik a rendszer. A megállapítás
akkor is helytálló, ha idén mindössze öt
lakótársunk igényelte ezt a megoldást,
s végrehajtása esetén összesen mintegy
száztíz folyóméter új gyalogjárda jöhet
létre a módszerrel. Annál inkább így van
ez, mivel a fentiekhez csatlakozik a Munkácsy utcai lakópark közössége. Ők újabb
kilencven méteren építenek járdát. Továbbá e feladat terhére terveztük befejezni a Hősök útján tavaly megkezdett járda
programot. Itt százharmincnyolc méter
hosszban kerülhet sor a hiányzó járda
szakasz pótlására.
Idén tehát mindösszesen háromszázharmincnyolc méter új betonjárda készül
a város belterületén – önkormányzati és
közvetlen lakossági közös tehervállalással.

Nyári intézményi felújítások

Idén csakúgy, mint a korábbi esztendőkben – a nyár elején felmértük, hogy az
önkormányzati intézmények épületeiben
melyek a legfontosabb felújítási teendők.
Nos, tizennégy épületben, összesen hatvanegy ilyen feladatot találtunk. Végrehajtásukhoz az elmúlt hetekben hozzáláttak munkatársaink. Eközben befejeztük a
közterületi játszóterek eszközeinek felújítását. Mindezek után, a nyár folyamán
gyermekeink biztonságban vannak játszótereinken. Az intézményi felújítások
előrehaladta alapján pedig jelenthetem,
hogy őszre megfelelő körülmények között várhatják épületeink használóikat.

Betelepítősdi

Megint terjed a hagyományos pletyka.
Megint nincs az égvilágon semmi alapja.
Terjesztőit ez megint nem zavarja. Amióta polgármesterként szolgálom Albert-

irsát, a mostani a sokadik alkalom, hogy
ezeken a hasábokon is kénytelen vagyok
leírni: Önkormányzatunk nem telepít a
városba egyetlen konkrét etnikumhoz
tartozó csoportot sem. Nem telepít se harminc családot, se kétezer főt (én ezeket a
számokat hallom, más tán egyebeket), se
semennyit. Nem volt, nincs és nem lesz
ilyen tervünk vagy szándékunk. Őszintén
szólva, amikor úgy néhány évenként rákényszerülök ilyen információk közzétételére, mindig abban bízom, hogy utoljára lesz erre szükség. Aztán újra meg újra
csalódnom kell. Így van ez most is.
Egyszerűen érthetetlen, hogy miután
az utóbbi másfél-két évtizedben vagy tízszer bebizonyosodott a „tuti biztos” információról, hogy nem volt alapja, miként és
hogyan támadhat fel újra, meg újra. Úgy
látszik, ez az egyike helyi közéletünk apró
rejtélyeinek.

Fórum – külterületi gondok

Július tizenötödikén, a hetes számú
körzet önkormányzati képviselőjével,
Szemőkné Szedlacsek Judittal közös lakossági fórumot tartottunk a IV. külterületen élő lakótársainknak az ún. Raczki
kocsmában.
Az aktuális várospolitikai kérdések közül az érintetteket a kommunális adófizetés várható ellenőrzése (pontosabban az
eddig nem fizetőkre visszamenőlegesen
öt évre történt adóelőírás), valamint a
hulladék gazdálkodás részletei érdekelték.
A fórum hangulata hullámzó volt. Érthető ez manapság, hiszen a még mindig
tartó gazdasági világválság negatív hatásai nem kímélik az egyes háztartásokat.
Az önkormányzati büdzsé pedig /némi leegyszerűsítéssel/ ezek összességétől függ.
No meg az Országgyűlés által elfogadott
éves költségvetési törvény kereteitől, reguláitól.
Márpedig ez utóbbival is akad gond
bőven. Leginkább az, hogy szűkmarkúan méri a települések támogatását. Nem
győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy
idén egy átlagos helyi önkormányzat egy
feltételezett áltagos intézménye / legyen
az óvoda, iskola vagy épp művelődési ház
/ egyszerű működtetési költségének minden száz forintjához mindössze negyven-

ötöt kap meg az állami költségvetésből.
Ez azt jelenti, hogy szolgáltatásaink
legalapvetőbb fenntartási költségeinek
(a bővítési, beruházási teendőket nem
tekintve) több mint felét – ötvenöt százalékát nekünk magunknak, helyben kell
„kitermelnünk”. Bizony ez nem egyszerű
lecke! Emiatt a bevételek szigorú beszedésére csakúgy rákényszerülünk, mint
kiadásaink racionalizálására, esetenként
csökkentésére.
Albertirsa Önkormányzatának ma is
lényegesen megnyugtatóbb a pénzügyi
helyzete, mint a magyar települések nagy
többségének. Azt azonban nem engedhetjük meg magunknak, hogy például ne
minden arra kötelezhető fizessen helyi
adót. Ez bizony mindannyiunk közös felelőssége. Az nehezen tolerálható állítás,
hogy az évtizednyi ideje bevezetett kommunális adó létéről valaki nem hallott,
hiszen rengeteg fórumon szó esett róla.
Ugyanakkor beszedése (a vonatkozó törvény alapján) önbevalláson alapul. Tehát
egy első bevallás nélkül ezt az adónemet
nem lehet a Hivatalnak kivetnie.
A téma bonyolultsága miatt itt nem
kívánok annak részleteiben elmélyedni.
Más fórumon rövidesen megteszem ezt.
A dolog lényege az, hogy amennyiben
célunk a város valamennyi meglévő szolgáltatásának megőrzése, akkor terheket is
kell vállalnunk, hogy előteremtsük annak
forrásait. A terhekből így, vagy úgy – minél többen részt kell vállaljunk.
A hulladékkezelés témakörében két
jó hírem van. Az egyik, hogy zajlik az új
szolgáltató kiválasztása, az önkormányzat
által kiírt pályázat. Bízom benne, hogy
ennek lesz valamekkora díjmérséklő hatása.
A másik pedig arról szól, hogy a szelektív hulladékgyűjtést végző HÍRÖS Kft.
végre megkapta a működési engedélyt a
Dánosi út vasút melletti területén, az ún.
Mocsolyán felépített hulladékudvarra. A
hulladékkezelési díjkedvezményből részesült lakótársaink közül pedig lassan
mindenkinél orvosoljuk az idei szervezeti
változásokból fakadt hibákat. Ezekért itt
is elnézést kérek.
A lakossági fórum eredményességét a
jelen voltak nyilván különbözőképpen ítélik meg. Egy dolog azonban kétségkívül
bebizonyosodott: szükség van a rendszeres eszmecserére közös dolgainkban.
Fazekas László
polgármester
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A képviselő-testület júliusi üléséről
A nyári szünet ellenére rendkívüli
ülést tartott városunk Képviselő-testülete július 29-én, ahol a Mikebudai
út menti gyalogos járda és gyalogos
átkelőhely létesítésére kiírt közbeszerzési eljárást vitatták meg. Az ehhez
kapcsolódó helyszíni bejárás során
a T-Com szakembere előírta, hogy a
Temesvári és a Szövetség utca közötti
szakaszon lefektetett telefonkábeleket
át kell helyezni, mert azok a tervezett
1,5 m széles járda alá kerülnének, az
áthelyezés viszont több millió forintjába kerülne az önkormányzatnak.
Kovács Lászlóné az iránt érdeklődött,
hogy, hogy átvihető-e problémás szakaszon a gyalogos közlekedés az utca

túlsó felére. Pozsonyi István szerint ez
egyrészt a helyszűke miatt nem kivitelezhető, másrészt ebben az esetben a
környék több pontjára is átkelőhelyeket kellene kiépíteni, amire a közlekedési felügyelet nem adna engedélyt.
Major Judit Alpolgármester Asszony
a tervezési költség, illetve a tervező
cég felől érdeklődőt, Kádár János pedig azt szerette volna megtudni, hogy
a távközlési szolgáltató megfelelően
fektette-e le annak idején a kábeleket. A tervezést a Design Bt. készítette
százezres nagyságrendű összegért, a
T-Com szabványszerűen helyezte el a
vezetékeket. Végül a testület eldöntötte, hogy jelenleg csak a vasúti sorompó

és a Temesvári utca között épül meg
a járda, benne a Temesvári utcai gyalog átkelőhellyel, melyek még ebben
az évben elkészülhetnek – tudtuk meg
Pozsonyi Istvántól. A további járdaszakasz építése pedig megfontolás tárgyát
képezi. A Mikebudai útra tervezett zebra várhatóan a Lőcsei utcai csatlakozás
mellett lesz.
Egyebekben Fazekas László polgármester felhívta a lakosság figyelmét,
hogy az augusztus 20-i ünnepség idén
10 órakor kezdődik majd a Római Katolikus Templomban, ahol az ünnepi
köszöntő beszédet Szőke Szabolcs, a
Kulturális Bizottság elnöke mondja el.
Müller Mónika

Az albertirsai zsinagógáról
Zsinagógánk
egyik
legfontosabb eleme a
frigyszekrény, mely megfeleltethető az egykori
Szentély legbelsőbb helyiségének, a Szentek
Szentjének, ahol a frigyláda állt. A frigyszekrényben a zsidó vallás
legszentebb könyvei, a
Tóra – Mózes öt könyvének – kézzel, pergamenre
írott tekercsei találhatók.
Megtalálható a tóraolvasó
asztal, a bima, ahol hétfőn, csütörtökön, szombaton és ünnepnapokon
felolvasták a Tóra megfelelő részeit. Elengedhetetlen tartozéka a
zsinagógának az előimádkozó pulpitus,
ahonnan a kántor vezette az istentiszteletet, valamint az állandóan égő örökmécses. Ezeket a tárgyakat – tudomásom
szerint – már csak fotókon csodálhatjuk
meg.
Látszólag reménytelen helyzetben vagyunk. Ilyen reménytelen helyzetben
volt a mádi zsinagóga is, de az ottani
képviselők tettek a változásért. A New
York-i World Monuments Fund „Zsidó
örökség támogatási program” (Jewish
Heritage Grant Programme) és más
szponzorok anyagi segítsége hozzájárult

Az albertirsai zsinagóga 1944. után

ahhoz, hogy a mádi zsinagóga
fennmaradjon és megújuljon.
Az anyagi források oroszlánrészét a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság adta. A rekonstrukció 2000-ben kezdődött,
az épületet 2004. tavaszán
adták át. A zsinagóga belső
és külső rekonstrukciója 162
millió forintba került. A helyreállított zsinagóga új funkciókat is kapott: koncerttermet,
konferenciaközpontot, előadótermet alakítottak ki benne. A World Monument Fund
80.000 dollárral járult hozzá
a rekonstrukcióhoz. A mádi
zsinagóga műemléki helyreállításáért megkapta az Európa Nostra
Örökség Díj 2004 címet.
Azzal, hogy a zsinagógánk önkormányzati tulajdonba került, látszólag nehezebb
a helyzetünk, de csak látszólag. Az önkormányzat eladhatja akár egy forintért is
egy olyan befektetőnek, aki ebben fantáziát lát (megőrizve természetesen az épület
minden értékét), a felújításra hitelt vehet
föl, restaurálása után fenntartani és üzemeltetni is tudja, stb.
Mád példája annak, hogy amit meg kell
őriznünk, azt meg is lehet. Feltéve, ha ezt
Albertirsa képviselői is akarják.
Major János
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A Chevra-Kadisa alakulása
Hitközségünknek az 1772-ben teremtett új alapszabályaiban már említés tétetik a rabbiról. Mindazonáltal nem tudjuk,
hogy a hitközség mikor választott rabbit.
Csak azt tudjuk, hogy az első rabbi Irsán
R. Pressburger Ábrahám volt, itt is halt
meg 1789-ben; sírhelye az albertii izr. sírkertben van.
R. Pressburger Ábrahám alapította
meg a helybeli „Chevra Kadisát” 1784ben. A Chevra-Kadisa gondnok csupán
kiegészítő részét képezte a hitközségi
előljáróságnak, akinek speciális hatásköre és teendője a holtak eltakarítása körül
volt. A „Chevra-Kadisa” első szabályai
nem találhatók fel, az újabb alapszabályok
1788. évi Niszan hó 1. napjáról keltezve
még megvannak. Kezdetben 16 pontból
állottak. Főbb pontjai ezek:
Ha betegnek ápolóra van szüksége,
esetről-esetre a tagok között kisorsoltatik az, aki az ápolásra kirendelendő. Ha
a kisorsolt tag akadályozva van kötelességének eleget tenni, akkor tartozik saját
pénzén más ápolót helyette küldeni.
A Chevra gondnokának utasítása szerint kell a tagnak eljárnia úgy az ápolást
illetőleg, mint a halott eltakarítása körül.
Amely tag nem engedelmeskedik a gondnoknak, az 18 garassal büntettetik meg.
Aki a gondnokot illetlen szóval becsméreli, az szigorúan büntettetik meg.
Az egész egylet, illetőleg minden tagja
tartozik Adar hó 7-én böjtölni és a temetőbe kimenni.
Az egylet minden évben Adar hó 7-ik
napján társas lakomát rendez, melynek
költségeihez minden tag hét krajcárral
járul. Minden tag fizet heti fél garas tagsági díjat.
Ha valakinek Jáhrzeitja van, tartozik a
kádisért egy garast az egyletnek fizetni.
Ha egy időre esik az egyleti tagnak és a
nem tagnak a Jáhrzeitja, akkor az ös�szes kádis imák az egyleti tagot illetik.
Ha mindkettő egyleti tag a kádis joga
elárvereztetik, többet ígérő nyeri el a kádis mondási jogot. Ha valaki felvétetni
akarja magát a Chevra kötelékébe, előbb
három évig szolgálatot kell végeznie a
Chevrának. A gondnokok csak 18 krajcár
erejéig utalványozhatnak az egylet pénztárából. Minden halottat legalább 10 egyleti tag kísérje a nyugalom helyére.
Az a gondnok, aki a temetés alkalmával a perselyt viszi, tartozik ünnepi ruhá-

ban megjelenni a temetésnél. Úgyszintén
a gondnok által kirendelt 10 tag is tisztes
ruhában jelenjék meg.
Ha egyleti tag gyászba esik, a Chevra
Tóráját igénybe veheti
és házához vitetheti az
egész gyászhét tartamára. Ha a felvett új
tag nem engedelmeskedik a gondnoknak vagy
éltesebb egyleti tagnak,
első ízben 18 garassal
bírságoltassák
meg,
másodízben az egylet
megszab nagyobb bírságot, harmadízben pedig az egylet összes jogaitól is megfoszthatja
az engedetlen tagot.
Adar hó 7-ik napján
minden egyleti tag háromszögű
kalapban
tartozik a templomban
és a temetőben megjelenni. Aki e rendelet
ellen cselekszik vétséget követ el és megszégyenítendő.

Hitközségi élet a XVIII. század
második felében
Rabbi Pressburger Ábrahám halála után
a hitközség a prágai származású Karpeles
Lázár ben Naftalit hívta meg a rabbiszék
betöltésére. Alig volt ott ez a rabbi két-három évig, máris sok ellenségre tett szert.
Midőn ideje letelt, a hitközség felmondott
neki, de ő, támogatva egy tekintélyes kisebbségtől, nem hagyta el állását. Nagyon
kiélesedett a harc a rabbi körül. Gyakran
apa és fiú került szembe egymással, mint
hadakozó fél. Az egyik pappárti, a másik
papellenes volt.
1798-ban a hitközség új bírót kapott
Kaufmann Mózes személyében, rabbinak
pedig Askenaz Beer (Feuer) választatott
meg. Utóbbitól származott később a Feuer
és Politzer család. Az új rabbi elfoglalta
állását, de a rend nem akart helyreállani.
Kaufmann Mózes bíró panaszkodik a megyénél, hogy nem meri beszedni a türelmi
taksát, annyira fél néhány nyugtalankodótól. Az állásától megfosztott rabbi Irsán
maradt, ami nem vált a hitközség békéjének hasznára. Lázított utóda ellen és
hamis költeményekkel véghezvitte, hogy
az abonyi, aszódi és péceli zsinagógában
kigyalázták az új rabbit. E három köz-

ség tagjai nem barátkoztak az irsaiakkal,
megszakítottak velük minden közösséget.
Átokba helyezték Irsát. A kiközösített hitközség a megyétől kért segítséget a bujtogató in partibus rabbi
és pártját fogó három
hitközség ellenében.
Hogy szerzett-e a
megye elégtételt Irsa
községnek, és a viszályt
szító Karpelesz rabbit
kiutasították-e a helységből, illetve miként
hallgattatták el, arról
nincs semmi adatunk.
Azt azonban tudjuk,
hogy az új rabbi R. Beer
nagy
népszerűségre
tett szert a hitközségünkben, és nemsokára
közkedvelt egyéniség
volt Irsán. Miként neve is mutatja, német
származású volt és tiszta német nyelven
beszélt. Ami abban az időben annál is inkább kitűnt, mivel akkoriban a magyar
hitközségek többnyire Lengyelországból
vették rabbijaikat.
Fájdalom, csak rövid öt esztendőig működhetett Askenaz Beer hitközségünkben, mivel már 1803-ban kiszólította őt a
halál az élők soraiból.
Ha veszély fenyegette a hazát, a zsidók
erejükhöz képest igyekeztek a haza sorsán lendíteni. 1797-ben ezt a köszönő
iratot kapta:
„Irsa Heljségbéli Zsidó Községnek illendő Betsülettel Irsán. Tekintetes Nemes
Pest-Pilis és Solth Törvényesen egyben
Kapcsolt Vármegyék Rendei Nevekben és
Parantsolattyokból az Irsai Sidó Község
a Felséges Fejedelem és a Magyar Hazának választhatatlanul összve kaptsolt
állandó Boldogságok fent tartására s védelmére az Ellenség eleiben kelő Megyebéli Nemesség Fegyverkezésének Czélját
’s előmenetelét Holnaponként Nyolcz
Forintokkal elő segélleni kívánta ’s fogadta. Valamint többnyire ezen példás
Cselekedeteért és Hűségért a többször
említett Rendek általam alábbírt által
Szíves Köszönetett tétetnek.
Költ Pesten 1797. Esztendőben Május
16-dik Napján.
Nagy Szigeti Szily József
fönt ntt Tekttes N. vármegyék V. Ispánja”
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Jankovics Éva: Stroke
– Egy család története
A nyugalmazott kisvárosi
építészmérnök,
Tornyai István 72 éves,
jó egészségnek örvendő
özvegyember éppen házasodni készül. Ám hirtelen agyvérzést kap, és
egy kórházi ágyon találja magát bénán, némán,
magatehetetlenül. Lassan felgyógyul és elhagyja a kórházat, hogy Anna lányáékhoz
költözzön. Hamarosan kiderül, hogy Ármin, a legszeretettebb unoka drogozik, sőt
nemcsak fogyasztja, de árulja is a kábítószert ezért előzetes letartóztatásba helyezik. Úgy tűnik, egyedül a beteg nagypapa
irányában nyílik meg a fiú, aki végül gyermekei ellenkezését félresöpörve, megteszi
azt, amire a család nem képes: nagyvonalú
és hősies gesztussal unokája megmentésére siet. De miképp tudná a kamasz fiú
meghálálni a nagypapa önfeláldozását, és
vajon az idős ember nélkül hogyan tudja
életét folytatni a család?

Irodalmi évfordulók

Rudyard Kipling 95 éve, 1916-ban halt
meg a Nobel-díjas angol író és költő. Erős
szálakkal kötődött Indiához, számos írása a
gyermekként és fiatalemberként a brit gyarmaton
szerzett
tapasztalatait
örökíti meg. Máig legnépszerűbb műve: A dzsungel
könyve, amely több, mint
egyszerű állatmese. A barátságról és összetartásról szóló történet varázsát az emberi érzelmekkel felruházott vadállatok és a
dzsungel világának hiteles ábrázolása adja.
Jack London 135 éve
1876-ban született az
amerikai író. Küzdelmes
és kalandos élete során
beutazta az amerikai földrészt, fiatal korában fizikai
munkával kereste kenyerét.
Volt aranyásó Alaszkában,
ezekből az élményekből
született legnagyobb sikere: A vadon szava. Főhőse Buck kemény leckék árán válik
megbecsült házőrzőből falkavezérré. Sorsa
az író hitvallását tükrözi: a kíméletlen világban csak a legerősebb maradhat életben.
Összeállította: Hubai Katalin,
gyermekkönyvtáros

„Tisztázni kell a helyzetemet”
Reggel Boglárka kakaóval ébresztett, a
sógorom pedig a gyerekkel már addigra elment. Mégpedig úgy – mondta nővérem –,
hogy útközben beszólnak anyámhoz, kérve,
hogy sürgősen jöjjön ide. A vér hűlt meg
bennem. A gyomrom azonnal görcsölni kezdett. Boglárka próbált erőt önteni belém.
Bíztatott, hogy nincs mitől félnem, mert
nem leszek egyedül és nem enged bántani,
de végérvényesen tisztázni kell a helyzetemet. Utcán nem lehetek, nála is csak átmenetileg, hiszen egy szobában nem élhetünk
mindannyian együtt, pláne akkor, ha a baba
is megszületik! S mivel fiatalkorú vagyok,
gyám kell, vagy ilyesmi. Beszélgetésünk alatt
hirtelen, kopogás nélkül rántották fel az ajtót. Anyánk állt ott, teljesen felpaprikázva.
– Nincs még elég?! Szövetkeztek? Én vágjalak le a hídról a vonat alá? – kiabálta.
– Jó lenne, ha lecsillapodna! Legalább an�nyira, hogy rendőrt ne hívjak – szólt rá nővérem.
– Azoknak is megmondtam már a magamét! Mit akartok még? – adta a magabiztost
anyám.
– Ha ennyire nem bírja a saját gyerekét,
ha ennyire láb alatt van, akkor mondjon le
róla hivatalosan is! Ne csak a családi pótlékot szedje utána! Akkor majd az állam teszi
a dolgát – próbálkozta Boglárka kipuhatolni
anyánk szándékát.
– Nekem ő sosem kellett! Törődjön vele az,
akinek ez a dolga! A támogatáshoz meg senkinek semmi köze! – keményedett meg ismét
a hangja.
– Rendben van, akkor induljunk! A férjem
már bejelentett minket a hivatalba, ahol már
várnak. Megnyugodhat, írásba foglalják az
akaratát és végre rendeződik a húgom sorsa.
Párbeszédjük, vagy inkább kiabálásuk
alatt meg sem mertem szólalni. Szédültem,
remegtem az idegességtől, így a nővérembe
kapaszkodtam. Szerencsére közel volt a hivatal, hamar odaértünk. Nővérem bekopogott,
rögtön be is mehettünk. Egy nagyon szigorú
tekintetű, idősebb nő fogadott bennünket, de
egy kedves arcú gépírónő is ott ült. Az adatok
felvétele után, váratlanul gyors mozdulattal
anyám felé lökte székét az előadónő:
– Mikor beszélgetett a lányával a nemi élet
veszélyeiről? Mikor világosította őt fel? Miért
nem előzték meg a terhességet? – záporoztak
a kérdések.
Én csak ámultam... A nővérem lehajtotta
a fejét és vádló tekintettel, könnyes szemmel
nézett anyánkra, aki paprikavörösen hallgat-

ta a rázúduló kérdéseket.
– Nálunk nem szokás „beszélgetni”! - sziszegte dühösen – nem vagyunk mink úri népek! Különben is, mi köze ahhoz magának?
– találta meg a hangját az első meghökkenés
után.
– Ebbe így nem megyünk bele, túl egyszerű lenne ez magának – vette át az irányítást
az előadónő. Úgy látom a papírokból, hogy
maga özvegyemberhez ment férjhez, akinek
már volt hét gyereke és maga is szült hetet
hozzá. Válásuk után, a három legkisebbet
magának ítélték, őket pedig közösen nevelték a jelenlegi férjével. Az utóbbi időben
már csak két gyerek élt magukkal. Erre a
kettőre sem tudott rendesen vigyázni? Miért
szült annyit, ha a nevelésükkel, a felvilágosításukkal sem törődött? Nem, nem! Ilyen
körülmények között választ sem várok! Az
iratait a kerületi Rendőrkapitányság juttatta
el hozzánk, még hónapokkal ezelőtt. Ugye
emlékszik mikor dobta ki a 14 éves lányát?
Mi akkor kaptunk értesítést a kislány körülményeiről. Többször is beidéztük magát,
de Ön nem jelent meg. Most itt a lehetőség,
hogy nyilatkozzon arról, hogyan kíván gondoskodni a gyerek jövőjéről? – nézett anyám
szeme közé.
A borzasztóan feszült, szégyenteljes helyzet ellenére is majdnem elnevettem magam.
Anyám „gondoskodása” az én jövőmről?!
Vonattal talán... – mondtam magamnak. A
nevetési ingerből csuklás, majd feltörő sírás
lett. Nővérem csitítva húzott magához. A
szigorú előadónő meglepően kedves hangra
váltva fordult hozzám:
– Tartsunk egy kis szünetet? Egy pohár
vizet esetleg? – érdeklődött. Nem? Rendben
van. Tisztában vagy a helyzeted súlyosságával, amit a hiányos szülői nevelés is előidézhetett? Azt azért tudod, hogy te is felelőse
mindannak ami történt. Nem mondhatod,
hogy erőszak volt ugye? Na, látod! És most
mi lesz? Állami gondozás? – szegezte felém
a kérdéseit.
– Ez lenne a legjobb! Már régen ezt kellett
volna! – helyeselt anyám.
– Ha maga asszonyom, eddig nem tudta
a dolgát, most ne mondja meg nekünk mit
tegyünk! Kérem, nyilatkozzon! Kijelenti-e
büntetőjogi felelőssége tudatában, hogy a
megfelelő módon viseli leánya és a megszületendő gyermek gondját?
Ez a súlyos kérdés függött a levegőben…
(Részlet a Fancsikai fények c. kötetből)
-szirén-
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„Minden jogszabály annyit ér, amennyit betartanak belőle”
– avagy a haszonélvezeti jog semmibe vétele
Újabbnál újabb hatályos rendeletek lépnek életbe a közép- és kisvállalkozások
különböző támogatási formáiról, segítve
ezzel is a foglalkoztatás bővítését. Egyszerű vállalkozás az a kft., amely sok embernek ad munkát, köztük a családtagoknak
is biztos megélhetést, ami a mai világban
nagy szó! Az adott vállalkozás sokéves
múltra tekint vissza, mely a semmiből
vívta ki üzleti partnerei elismerését. A
megrendelések számával a nyereség is
nőtt. (Meg kell jegyeznünk, hogy az ügyvezető igazgató érzékenyen figyelt arra,
hogy alkalmazottaikat – kiváltképp, akik a
kezdetektől a céghez tartoztak – kellőképpen megbecsülje biztosítsa hosszút távú
megélhetésüket.) A cég működését, még a
tulajdonos hirtelen halála sem veszélyeztette. A vezetést özvegye, mint haszonélvező vinné tovább, ha érvényt tudna szerezni özvegyi és haszonélvezeti jogainak.
A tulajdonos (örökös) ugyanis zsenge felnőttkort elért gyermekük lett, az özvegy
pedig a cég ügyvezető igazgatója, aki a
kft. eredményes működéséért felel. A fiatalembert viszont sem a termelőüzem
nyereségessége, sem a több száz ember
megélhetése nem érdekli. Szívesebben
tölti idejét kétes társasággal. Üzelmeire
már a rendvédelmi szervek is felfigyeltek.
Mivel jelenlegi életmódjához sok pénz

szükségeltetik, így a fiatalembernek esze
ágában sincs betartania a hagyatéki tárgyalás során született jogerős végzésben
foglaltakat. Nevezetesen a jövőt biztosító
tőkeösszeg lekötését. Márpedig az ilyen
végzéseket az örökhagyó akarata szerint kell végrehajtani, aki tisztában volt
gyermeke költséges hóbortjaival, olykor
törvénybe ütköző cselekedeteivel. A közjegyzői végzésben foglaltak szerint az özvegy joga a tőkét lekötni és az örökségül
hagyott vagyontárgyak felett rendelkezni.
Mint tudjuk, a haszonélvezeti jog erősebb
a tulajdon jognál...
Természetesen ügyvédhez fordult az
özvegy, aki közel fél éve nem tudott érvényt szerezni a jogerős végzésnek.
Olyannyira nem, hogy a tulajdonos érthetetlen módon azt is elérte: a tőkét kezelő pénzintézet – „belső szabályzatra”
hivatkozva – kategorikusan elzárkózik a
haszonélvező igénye elől. Így természetes, hogy a pattanásig feszült légkörben a
termelés sem úgy folyik, ahogy azelőtt. Az
elmérgesedett családi viszálynak pedig híre ment az üzleti partnerek körében, ami
kellemetlen következményekkel járhat. A
tulajdonost persze ez nem érdekli. Ő nem
a jövőre, törvények betartására gondol,
kizárólag saját jelenével van elfoglalva.
Mihamarabb megvásárolni a sokadik,

többmilliós autóját!
Természetesen egy jogszabály azért születik, hogy a benne foglaltakat betartsák,
gátat szabva a visszaéléseknek. Ugyanakkor sajnos sokaknak sikerül megtalálni a
kiskapukat.
Viszont e történetben fajsúlyos szerepe van a pénzintézetnek is, ami szinte
„együttműködik” a tulajdonossal, úgyszólván saját belső szabályzatával felülírja
a hatályos törvényeket, melynek rendelkezései az özvegyet megilletik.
A tulajdonos olyannyira felbátorodott,
hogy az üzem területén nyíltan támadja
édesanyját, nemegyszer tettlegességre is
sor került. A kiérkező hatósági személy
pedig közölte az agresszív magatartású
tulajdonossal és az összeroppanás szélén
álló özveggyel: „Amíg vér nem folyik...”
Valóban meg kell ezt várni? Mindez
elkerülhető lenne, ha a haszonélvező özvegy gyakorolhatná jogait – akár távoltartással is –, biztosíthatná az üzem zavartalan működését. A dolgozók is féltik
annyira az özvegy ügyvezetőt, illetve saját
megélhetésüket, hogy bármikor elszakadhat a cérna, s akkor valóban vér folyik.
Ennyit tehát a jogkövető magatartásról
és egy manapság sajnos cseppet sem kirívónak számító esetről.
-szirén-

Ballagtak az apróságok
Az óvodai és az iskolai
ballagások után, július
1-jén a „végzős” bölcsődések is búcsút intettek
imádott gondozónőiknek
és annak a helynek, ahol
elsőként ízlelték meg a
közösségi életet.
Az eseményt Diós Éva,
a Lurkó Bölcsőde vezetője nyitotta meg. Utalt arra, hogy a kicsik számára
mennyire fontos a szülők
óvó gondoskodása, de eljön az a pillanat, mikor
szemük fényét mások gondjaira kell bízni. Mint tudjuk, a bölcsődei nevelés megalapozza, egyben meg is könnyíti majdan
az óvodába való beilleszkedést. Az intéz-

ményvezető szavai után, három csoport
(a Katica, a Pillangó és a Csibe) mutatta
be szüleinek és rokonainak lenyűgöző
tudását. Szinte hihetetlen, hogy ezek az

apró emberkék milyen ügyesen és szépen meg tudják tanulni a sok verset, mondókát
és gyermekdalt. Voltak akik
bátran néztek szembe a megannyi idegen szempárral, ám
néhányuknál bizony eltörött
a mécses.
A műsor végén a ballagók,
jelükkel díszített fakanálra
erősített tarisznyát vehettek át, majd egy szép verssel
köszöntek el gondozóiktól,
kiknek áldozatos munkáját
a szülők apró ajándékkal hálálták meg. A könnyes búcsút követően a
teraszon finom házi sütemények és üdítő
várta a gyerekeket és a hozzátartozókat.
Müller Mónika
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A hivatás rangos elismerése

Kevesen büszkélkedhetnek olyan kiemelkedő szakmai képességgel, mely
példaértékű lehet egy hivatáson belül pályatársaik és a következő generációk számára. Akik igazán elkötelezetten, magas
szinten, évtizedeken keresztül művelik
munkájukat, azokat illik megjutalmazni, köszönetet mondani mindazért, amit

értünk és gyermekeinkért tesznek. Immáron hagyomány, hogy ennek jegyében
Pest Megye Közgyűlése júniusi rendes
ülésén tiszteleg és üdvözli azon személyeket, kik tevékenységükkel inspirálnak
másokat, egyben mindenkit arra emlékeztetnek, hogy szakmájuk valódi lényege annak okában keresendő. Ezért a Köz-

gyűlés, Pest Megye Önkormányzatának
fenntartásában működő intézményeiben,
hivatalában kiemelkedő munkát végző
dolgozói számára minden évben Pest Megye Szolgálatáért Díjat adományoz.
Az elismerések ünnepélyes átadására
június 24-én került sor, ahol az Albertirsán élő Lévainé Barcza Mária részére a
ceglédi Bem József Műszaki Szakközépés Szakiskola pedagógusaként végzett
kiemelkedő munkája elismeréséül a Közgyűlés - az intézmény szakmai közösségének ajánlásának alapján – e nívós kitűntetést adományozta.
Az ünnepség keretében összesen huszonöten vehették át a megtisztelő díjat,
egyben sor került a Pedagógus Szolgálati
Emlékérem átadására is, amit a Nemzeti
Erőforrás Minisztériumhoz felterjesztett
javaslat alapján Kovalinszky Pálné, a váci
Simon Antal Általános Iskola intézményvezetőjének, illetve Dr. Kürti György, a
ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium igazgatójának ítéltek oda 2011-ben.
M.M.

Újra érettségi bizonyítványt osztottunk
Hihetetlenül gyorsan repül az idő!
Mintha csak tegnap ünnepeltük volna a
végzőseinket a szalagtűzéskor! Bizony,
azóta komoly megmérettetésen vannak
túl a Budakalász Gimnázium Albertirsai
Tagintézményének 12.A osztályos tanulói. Az érettségi vizsgára bejelentkezett
28 fő közül mindenki sikeresen túljutott
az írásbeli vizsgán, köztük volt kettő vendégtanuló, akinek már csak egy-egy tantárgyból (matematikából és angolból) kellett vizsgáznia. Nekik a többi tantárgyból
már megvolt az előrehozott érettségi.
Az írásbeli vizsgadolgozatok megtekintése után többen megnyugodtak, volt
azonban olyan tanuló is, akinek a szóbelire nagyon alaposan fel kellett készülnie. Elkövetkezett a szóbeli vizsga időpontja: 2011. június 25. szombat reggel.
Az érettségi vizsga elnöke Hajdu István
Zoltánné volt. Talán szerencsések voltak
azon vizsgázók, akik a tájékoztató után
rögtön tételt húztak. Felkészülési idő az
angol nyelvnél nincs, így mindenki ezzel
a tantárggyal kezdte a vizsgázást, majd
következett sorban a magyar nyelv és iro-

dalom, történelem,
földrajz, biológia.
Szóbelizni matematikából mindössze
kettő főnek kellett.
A kimerítő vizsgázás után megkön�nyebbülten távozott
szinte minden tanulónk. Az ünnepélyes
érettségi bizonyítvány
kiosztására
2011. 06. 29-én került sor. Az ünnepségünket megtisztelte jelenlétével Ádám
Ildikó, a Tessedik Sámuel Általános Iskola
igazgatója és Fazekas László a városunk
polgármestere. Meghívott vendégeink
elismerően köszöntötték az érettségizőket, kiemelve, hogy milyen nagydolgot
vittek véghez, hiszen a végzősök között
többen a munkahelyi és családi kötöttségek mellett érték el azt, hogy az érettségi
bizonyítványukat vehetik a kezükbe. Ezek
után következett a bizonyítvány átvétele. Többen dicséretet is kaptak a vizsgán

nyújtott teljesítményükért. Összesen 7 tanuló 11 tantárgyból kapott dicséretet. Az
ünnepség végén a frissen érettségizettek
hálásan megköszönték a tanáraiknak a sikeres felkészítést. A tantestület tanárai is
örültek egy-egy szép feleletnek.
Az is jó érzéssel tölti el a tantestület
tagjait, hogy immáron 117 felnőtt embernek osztottunk érettségi bizonyítványt az
elmúlt három tanévben!
Vrabeczné Demeter Ágnes,
tagintézmény-vezető
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Tisztelt Elter János képviselő úr!
Nagyon megdöbbentett, hogy mindös�sze „egy mondatos” sokat sejtető, de semmit mondó bejelentéssel elintézte – személyes érintettsége gyanánt – az „A.H.”
júliusi számában Dr. Janik Zoltán „Ami
a köztájékoztatásból kimaradt” címmel
közzétett írását. Az események tükrében lényegében hiányolom: a tárgyilagos
tényismertetést az Ön „olvasatában”, a
vitatott írás állítólagos valótlanságinak
cáfolatát. Lakossági tájékoztatás és az állítólagos valótlanságok nyilvános tisztázása
helyett – mint közhírré tette – az „illetékes Bírósághoz fordult helyreigazításért
és 1 millió forint nem vagyoni kártérítés
megítélése tárgyában”. Megjegyzem, ha
jól értelmezem a múlt idős megfogalmazást, még a kifogásolt cikk megjelenése
előtt tetszett bírósághoz fordulni és választott képviselőként egy választópolgárral szemben tetszett kezdeményezni
hatósági dorgálást. Megítélésem szerint
közszereplőként egy választópolgárt csupán azért bíróságra citálni, mert netán
néhány téves megállapítást tartalmazott
a közre adott írása – finoman fogalmazva
– több, mint túlzás és nem is ízléses. Ezt
még fordított esetben sem tartom helyénvalónak. De Ön tudja. Talán kifinomultabbnak tűnne az eljárása, ha teszem fel
a megítélni remélt 1 millió forintot közcélra – pl. a Sportcentrum működtetésére
– tetszene rögvest felajánlani. Abból leg-

alább a „köznek” származhat majd némi
haszna, feltéve, ha a bíróság helyt ad az 1
millió forintos kárigénynek.
Hangsúlyozni szeretném, hogy jó magam elfogadhatatlan tartom a bírósági
úton való elégtétel vételt, mivel szerintem nincs jobb ellenszere az ellentmondások, vélelmek, felreppent valótlanságok
feloldására-tisztázására, mint az Ön által
is óhajtott sajtónyilvánosság és helyreigazítás. Ez a lehetőség bírósági út nélkül, helyben és azonnal rendelkezésre áll.
Mindemellett eddig még senki nem tudja
Önön kívül, hogy hol van az a bizonyos
kutya elásva, és mi a valótlanság a megkifogásolt írásban. Így aztán konkrét ismeretek hiányában csak találgatni lehet.
Megkockáztatom. Talán a körül rejlik némi valótlanság, hogy Elter úr sportmenedzserként segíti az ASE és a Sportközpont
munkáját? Ki tudja a részleteket? De nem
is lényeges. Higgye el Képviselő úr, akár
ingyen, akár pénzért végzi el ezt a munkát: a lakosság megköszöni a fáradozását
és kíváncsi a végeredményre. Egyébként
magam hasznos, jó munkát kívánok Önnek, de azért halkan megjegyzem: a sport
menedzseri megbízásról pont a Képviselő
úr számolt be néhány hónapja egy nyílt
testületi ülés alkalmával. Sokak véleményével egyetértve: az állítólagos valótlanságok rendezésére a bírósági út csak
akkor elfogadható, ha a másik érintett fél

nem mutat hajlandóságot a téves állítások
kiigazítására.
Fentieken túl és az alapproblémával
szoros összefüggésben lenne azért még
néhány megjegyzésem és kérdésem. Két
konkrét kérdés Elter úr felé: Volt-e a
képviselő úrnak lehetősége arra, hogy a
„valótlannak” tartott adatokat érdemben
pontosítsa-tisztázza a cikk írójával a lap
megjelenése előtt? Ha volt erre lehetősége (én úgy tudom, hogy volt), akkor miért
nem élt a cikkíró által felkínált korrigálási lehetőséggel, miért nem akadályozta
meg a valótlanságok megjelenését. Ami a
megjegyzést illeti: Magyarországon 22 esztendeje demokrácia, gondolat-, szólás- és
vélemény szabadság van. Az embereknek
joga van a közügyeket illetően a tájékozódáshoz, és a megfelelő tájékoztatáshoz
való hozzáféréshez. Albertirsán 2010-ben
a március 16-i városfórum, az április 14-ei
szociális fórum, és május 27-i közmeghallgatás tervbe vett időpontjáról jó előre tájékoztatott az Albertirsai Híradó. Ellenben
idén – nem tudni miért – kimaradt a köztájékoztató újságból a képviselő-testület
munkaterve szerint ütemezett 2011. május 26-i KÖZMEGHALLGATÁS időpontjáról szóló tájékoztatás. Holott köztudomású, hogy nem mindenkinek áll módjában
– pénzügyi és egyéb okok miatt – az Interneten vagy kábeltévén tájékozódni.
Buzás Edit

Tisztelt Buzás Edit!
Érdeklődéssel olvastam sorait, amel�lyel Dr. Janik Zoltán védelmére, és ellenemben foglalt állást az Albertirsai Híradó előző számában megjelent újságcikk
nyomán. Ezért utána gondoltam annak,
miért is történhetett ez így. Bár nem biztos, csupán lehetséges, hogy Önt az motiválhatta: a pártfogoltjával egyetemben
két albertirsai társadalmi szervezetben is
társak. Ez talán sok mindent megmagyaráz. Amit nem, azt most röviden megpróbálom értelmezni, ugyanis az ominózus
írást nyilván más szemmel olvasta, mint
én, személyes érintettségem okán. Teszem ezt egyébként azért is, mert rengetegen jelezték nekem kifogásukat Janik
úr írásával szemben – véleményük összecseng az enyémmel.
Ebben az ügyben úgy gondolom, hogy

egymondatos bejelentésem nem semmitmondó, hanem nagyon is sokatmondó
volt. Egyben azt is jelzem, hogy az alperes
írására adott viszontválaszom – mint kereseti kérelmem – meghaladja az Albertirsai Híradó nyújtotta lehetőségeket. Keresetlevelemben ugyanis közel tucatnyi
oldalon keresztül kimerítően taglalom
Janik úr téves állításait, és érdemben ott
adok választ azokra a felvetésekre, amelyekkel nem értettem egyet. Egy rövid
részletet az érthetőség kedvéért átemelek
belőle írásomba:
„Alperesnek – Ami a köztájékoztatásból kimaradt című cikkében véleménynyilvánításain kívül több állítása, megfogalmazása, a valós tények elferdítése,
tudatos félremagyarázása, személyem
befeketítése. Álláspontom kifejtéséhez a

szöveg elemzésével teszek eleget. A mellékelt cikk szinte minden mondata, és állítása megkérdőjelezhető:
1.) Ez év május 26-án volt egy sebtében
meghirdetett közmeghallgatás Albertirsán, amelyen több, a helyi lakosságot
közvetlenül érintő és ciklusokon átívelő
problémát jeleztem.
A közmeghallgatás nem volt sebtében
meghirdetett, mivel az megfelelt a mindenkori gyakorlatnak. A képviselőtestület
munkaterve, amelyről a testület már akkor döntött, 2010. december hónapban
tartalmazta a májusi közmeghallgatás
időpontját. (mellékelem az ezzel kapcsolatos iratokat.) Az írásos és az interneten
elérhető napirendben is szerepelt. Ezt biFolytatás a következő oldalon >>
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Folytatás az előző oldalról
zonyítja az is, hogy többen a Köztársaság
utca problémái miatt jelen voltak. Az állítás, mely szerint sebtében lett meghirdetve a közmeghallgatás valótlan, rossz
fényt vet a képviselőkre, köztük reám,
mint a szabályok betartásának őrére, és a
cikkben később név szerint említett személyre (egyedül engem ért ez a megtiszteltetés). Egyben jól jellemzi azt a hozzáállást, amely az egész írást ihlette.”
Asszonyom, az Ön által feltett kérdésre
„választott képviselőként egy választópolgárral szemben tetszett kezdeményezni hatósági dorgálást”? – a következő választ adom:
– Igen. És ez a dorgálás reményeim
szerint elegendő lesz ahhoz, hogy minden
olyan személy megfontolja a későbbiekben mondandóját, aki eddig felelőtlenül,
másokat megsértve vádaskodott. Erre az
elmúlt években, a bírósági gyakorlatban
több mint 300 esetben volt példa, természetesen kártérítéssel egyetemben. Ma
már nem kell azt bizonygatnom – elég, ha
valaki felüti az ezzel kapcsolatos bírósági
ügyiratokat –, hogy nem mentség a rágalmazóra nézve, ha éppen egy közszereplőt
tűz tollhegyre.
Ugyanis a jó hírnevet sértő, valótlan
tényközlések esetén a jó hírnévhez fűződő alkotmányos jog megelőzi a véleménynyilvánításhoz, valamint a sajtószabadsághoz való jogot. A másik gyakori
vélelem – a vádaskodó azt hiszi – ha nem
fogalmaz egyenesen, akkor védve van, de
téved, mert a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a tudatosan valótlan tényállításokra. Végül figyelmébe
ajánlom a Legfelsőbb Bíróság Pk. 12. sz.
állásfoglalását mely szerint: A személyiségi jogi perekben is alkalmazandó az a
szabály, amely szerint a közléseket a maguk egészében kell vizsgálni, az egymással összetartozó részeket összefüggésükben kell értékelni, és az értékelésnél
figyelemmel kell lenni a társadalmilag
kialakult közfelfogásra.
Tisztelt Asszonyom! Az Ön által megemlített, a kártérítési összeg felajánlásával kapcsolatos felvetésére válaszolom:
már a beadott kereseti kérelemben kitértem arra, hogy a rászorulókra fogom
fordítani a számomra megítélendő ös�szeget, így ez irányú biztatása okafogyott.
Ennek ellenére az Ön számára is van egy
jó hírem. Arra a javaslatára, mely szerint a

Sportközpontra is kellene áldoznom belőle, a következő jogi állásfoglalásra utalok:
„Az eljáró bíróság viszonylag alacsony
kártérítési összeg megítélése esetén eljárhat úgy is, hogy hasonló összegben közérdekű célra fordítható bírság kiszabását
is elrendelheti egyben.„ – remélem, majd
ez az összeg az Ön által megjelölt helyre
kerül.
Engedje meg, hogy csatlakozzam meglátásaihoz, és indokoljam eljárásom. Magam is túlzásnak tartom, amikor a megválasztott és a többség által támogatott
képviselők munkáját és tevékenységét
olyas valaki kritizálja szinte minden lehetséges módon, akiből a választópolgárok nem kértek, kicsit sem. Janik úr
többször szakmaiságot kér számon a képviselőkön akkor, amikor a nyilvános bizottsági és testületi üléseken nem jelenik
meg, és nem ismerteti álláspontját - de
ez belefér a véleménnyilvánítás szabadságába. Írásával azonban már túllépett egy
határt, amely mellett nem mehetek el szó
nélkül, hiszen ezzel közvetve arra utalnék, mintha bármiben igaza lenne, miközben semmiben sincs. A személyemről
a cikkben megfogalmazott állítások köszönőviszonyban sincsenek a tényekkel,
azok tudatos ferdítések. Biztos vagyok
benne, hogy a független illetékes Bíróság
ítélete megnyugtatóan fogja rendezni ezt
az ügyet.
Végül két kérdésére is válaszolnék röviden:
„Volt-e a képviselő úrnak lehetősége arra, hogy a „valótlannak” tartott adatokat
érdemben pontosítsa-tisztázza a cikk írójával a lap nyomdába adása és megjelenése előtt?” – Igen volt. Figyelmeztettem

alperest, hogy írása több valótlanságot,
ferdítést tartalmaz. Erre azonban az érintett csak egy, bár igen jelentős számszaki
hibát, állítást módosított: „a hírek szerint 160 000 Ft/hó bérért – éves szinten
a tiszteletdíjon felül, a járulékokkal közel
4 Millió Ft” – szövegrészt – több millió
forint – szavakra cserélte. Nos, magam is
utánaszámoltam a Janik úr által említetteknek, az így kikalkulálható összegnek,
amely még a kettő és félmillió forintot
sem éri el, nemhogy közel lenne a négymillióhoz – ennyit az elemi matematikából és szakmaiságból! Persze ezzel szemben javadalmazásom közel sem bruttó
160 ezer forint (költségtérítést nem kapok, még mielőtt az erről szóló híreket
kellene cáfolnom), és éves szinten messze
a töredéke a megjelölt összegnek. Ezek
után az világos lett előttem, hogy a többi
személyiségi jogot sértő megnyilvánulás
is hasonlóképpen került volna korrigálásra.
Második kérdésére: „Ha volt erre lehetősége (én úgy tudom, hogy volt), akkor
miért nem élt a cikkíró által felkínált lehetőséggel, miért nem akadályozta meg
a valótlanságok megjelenését?” – Magam
is egy kérdéssel válaszolnék (ami tudom
illetlenség). Ön kedves Asszonyom, a cikke megírása előtt – mivel tudomásom
szerint ismeri elérhetőségeim – tőlem
megkérdezett bármit is a témával kapcsolatosan? Választ nem várva értesítem, hogy a későbbiekben nem kívánok
az újság hasábjain az üggyel semmilyen
formában foglalkozni a bírósági eljárás
lezárultáig.
Tisztelettel:
Elter János, JÜB elnök

A Budakalász Gimnázium Albertirsai Tagintézményébe
való jelentkezéshez szükséges információk
A beiratkozás időpontjai:
2011. 08. 25. (csütörtök)
16-19 óráig
2011. 08. 26. (péntek)
16-19 óráig
2011. 08. 29. (hétfő)
16-19 óráig
2011. 08. 30. (kedd)
16-19 óráig
2011. 08. 31. (szerda)
16-19 óráig
A beiratkozás helye:
Tessedik Sámuel Általános Iskola, 2730 Albertirsa, Győzelem u. 2.
Elérhetőség: 06-30/637-9754
Előző tanulmányokat beszámítunk, akár kettő év alatt is leérettségizhet!
A jelentkezéshez hozza magával a személyi igazolványát, a lakcímkártyáját és a korábbi iskolai bizonyítványait!
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Számvetés után, számadás előtt
német nyelvi és a Titok történelem versenyen megszerzett országos 2. helyezés
is.
Iskolánk tanulóiból verbuválódott focicsapatunk is jól szerepelt a különböző
eseményeken. A mozgás fontos, ezért
örülünk, hogy intézményünkből egyre
többen sportolnak. Az elért eredmények
felsorolásához kevés lenne ez a hely, de
álljon itt azok neve, akik e téren nyújtottak kiemelkedő teljesítményt: Ádám Dorka, Ádám Márk, Bágyi Erika, Bágyi Gábor,
Balla István, Barta Szabolcs, Borgulya
András, Borgulya János, Erős Dominika,
Farkas Éva, Hortobágyi István,
Ezt az odafigyelést bizonyítják az elért magatartás, szorgalom átlagok, melyek három év
Hortobágyi Klaudia, Kemenösszehasonlításában idén a legjobbak:
cei Réka, Koska Cintia, Magyar
Magatartás
Szorgalom
Kristóf, Magyar Máté, Misák Ist2008/2009. 2009/2010. 2010/2011. 2008/2009. 2009/2010. 2010/2011.
ván, Nagy Zoltán, Sebők Dániel
alsó tag.
4,68
4,68
4,74
4,65
4,74
4,75
és Szelei Viktor.
felső tag.
4,48
4,46
4,53
4,06
3,97
4,13
A tanév szokásos eseményeÖsszesen:
4,59
4,59
4,63
4,39
4,39
4,41
inek – iskolai, helyi, területi
A hiányzások területén sajnos a ta- 60%, vagyis 12 fő szakközépiskolában) versenyek, projektnapok, kirándulások
valyihoz képest némi romlás mutatko- folytatja majd tanulmányait. Ez országos – körét bővítette a március 15-ei, városi
zott, mert amíg 43 óra/fő volt az átlag átlagon felüli eredmény.
megemlékezés, ahol iskolánk tanulói ada 2009/2010-es tanévben, addig idén
Intézményünkben ügyelünk a tehet- ták az ünnepi műsort. Áprilisban pedig
ez 46,12 óra/főre nőtt. Ugyanakkor po- séggondozásra. Így tanítványaink több több mint száz diákunk lépett színpadra
zitívumként értékelendő, hogy az iga- versenyen is megmérettettek. Iker Juli- Művészeti Gálánk keretében.
zolatlan hiányzások száma továbbra is anna az októberben rendezett Országos
Most, számadásunk vége felé megállaalacsony: 0,2 óra/fő (ez az adat egyezik a Koráléneklési Versenyen 3., Drunek Sá- píthatjuk, elvégzendő feladat, értelmes,
tavalyival).
ra a városi szavalóversenyen 2. helye- kitűzött cél volt elég. Hiszen az emberi
Tanulmányi eredményeinket tekint- zést ért el. Princz Tamás 6. évfolyamos lét titka nem abban rejlik, hogy éljünk,
ve sincs szégyellnivalónk. Mivel az első tanulónk bejutott a London Bridge an- hanem abban, hogy miért éljünk. Mert
évfolyamon a szöveges értékelés van ér- gol nyelvi verseny döntőjébe, míg a me- célnak lennie kell; célok nélkül értelmetvényben, így ennek csak a többi osztály gyei komplex versenyen 2. helyezést ért len az élet.
viszonylatában van értelme.
el. Ugyanezen a versenyen az ötödikes
Köszönöm mindazoknak a segítségét,
akik hozzájárultak céljaink megvalósítáosztály
2.
3.
4.
5.a
5.b
6.
7.
8.
sához!
tanulmányi átlag 4,85 4,63 4,62 4,41 3,85 4,19 4,21 4,22
A céloknak pedig még nincs vége. HiAz iskola tanulmányi átlaga pedig 4,37. József Eszter 4. lett, ugyanakkor Esz- szen iskolánkban nagy felújítás folyik, és
Ez igen jó eredménynek számít. Így aztán ter a Titok angol nyelvi levelező verse- remélhetőleg gyönyörű, frissen festett
a tanévzárón 54 tanulónk vehette kézbe nyen pedig 15. helyezést ért el. Kassai épületben várjuk majd szeptemberben
kitűnő bizonyítványát. Ők példamutató Viktória szintén angolból a Bendegúz diákjainkat. Tehát a nyáron is van miről
magatartásukért és kimagasló tanulmá- versenyen18., míg a Tessedik-iskolában számot adni, és nemcsak nekünk, hanem
nyi munkájukért részesültek nevelőtes- rendezett angol versmondó versenyen fenntartónknak is, hiszen gyülekezetünk
tületi dicséretben. További 6 diákunk 2.lett. Németből Hering Gábor, Ivánka ebben az évben 300 éves. Az elmúlt időnégyes magatartása miatt kimagasló ta- László remekelt. A 7.-es Hajdú Nicoletta szakra ünnepségsorozat keretében emlénulmányi munkájáért, míg öten példa- pedig a Spiel und Gewinn német nyelvi kezünk majd. Így a 2011/2012-es tanév is
mutató magatartásukért, szorgalmukért versenyen országos 6. helyezést ért el. eseményekben gazdag lesz. Az elmúlt és
(nekik besikeredett egy tantárgyi négyes) Ugyanezen a megmérettetésen Hrubi az elkövetkezendőkért pedig:
kaptak tantestületi dicséretet. Ez iskolánk Mihály hozta el az első díjat, aki kü„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el,
tanulói létszámának 33%-a.
löndíjként még egy egyhetes táborozási mennyi jót tett veled!” (Zsolt. 37,3-6)
Külön örömünkre szolgál, hogy három lehetőséget is kapott. Misi tehetségét
ballagó diákunk – Drunek Sára, Kósa bizonyítja a Regenbogen verseny orszáMányi Sándorné,
Viktória és Lipták Viktor – ért el minden gos döntőjében elért 3. helyezés, a Titok
igazgató
Az Albertirsai Híradó júliusi számában
beszámolót olvashattak két helyi általános iskola életéről. Mi a helyzet az evangélikus iskola háza táján? – merülhet fel
Önökben a kérdés. Nos, lássuk!
Az Alberti Evangélikus Általános Iskolában a 2010/2011-es tanévben zavartalan
körülmények között folyt a 197 fős tanulói létszám nevelése, oktatása. Azt hiszem,
a mai, zaklatott, stresszes világunkban
már azt is sikerként kell elkönyvelni, ha a
„nyugalom szigetét” fenn tudjuk tartani,
és képesek vagyunk egymásra odafigyelve
teljesíteni a ránk bízott feladatokat.

tanév végén kimagasló eredményt. Tanári
gárdánk végül úgy határozott, hogy közülük Drunek Sára volt az, aki – közösségi
munkájával, aktivitásával, versenyeken
való részvételével, – leginkább hozzájárult intézményünk hírnevének öregbítéséhez. Ezért a tanévzárón ő kapta meg
iskolánk Vándorserlegét.
A középfokú beiskolázás terén is szép
teljesítményt értünk el. Húsz ballagó
diákunk közül csupán 2 fő iratkozott be
szakiskolába, a többiek, azaz a továbbtanulóink 90%-a érettségit adó középiskolában (30%, azaz 6 fő gimnáziumban;
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Viszontlátogatás Slatináról

Anno, 1710-ben egy jelentősebb nagyságú
tót népesség vándorolt el Honti és Zólyom megyéből a Heves megyei Szentmáriapusztára,
ahonnan 1711-ben, éppen 300 éve érkeztek
meg Albertibe. A kutatások során kiderült,
hogy városunk rokoni szálai egy kicsiny és gyönyörű szlovák település, Zvolenská Slatináig
(Nagyszalatna), nyúlnak vissza, ahol még mindig őrzik és ápolják a régi tót hagyományokat.
A személyes kapcsolatfelvételt követően,
most július 16-án a kis községből öten látogattak el hozzánk, köztük a község polgármestere, alpolgármestere, illetve három képviselő,

akiket Fazekas László polgármester, Major Judit Alpolgármester Asszony, a Jegyző Asszony,
valamint a Szlovák Önkormányzat vezetősége fogadott. A köszöntő beszédet a Tanácsteremben városunk nevében Fazekas László, a
Szlovák Önkormányzat nevében Szemőkné
Szedlacsek Judit mondta el.
Az egynapos látogatás során szlovák vendégeink városunk főbb nevezetességeit is megtekintették. Tessedik Sámuel szülőházában
Albertirsa város és Nagyszalatna vezetői közösen megkoszorúzták az emléktáblát, majd
az Evangélikus Templomban Túri Krisztina
lelkész asszony kalauzolta körbe a delegációt. Köszönet illeti Kiszel Mihály atyát is, az
Ybl-kápolna szakszerű és érdekfeszítő bemutatásáért. A körútból a Faluház sem maradhatott ki, ahol a Művelődési Ház vezetője,
Szilágyiné Papp Tünde a szerelmi bájitalként
is ismert krampampuli készítésével ismertette meg a Nagyszalatnáról érkezőket, akik a

finom kapusztnyikból és kuglófból is jóízűen
fogyasztottak, és meghatottan hallgatták végig
Germányi Pálné, valamint Kornyik Mihályné
tót nyelven elődadott Miatyánkot és a Hiszek
egyet. Gyönyörű horgásztavunk, Sportcentrumunk és Fürdőnk látogatása után a hűtőházi
szíves fogadtatásért külön köszönet Dr. Losó
József vezérigazgatónak! A felújított Lurkó
Bölcsőde megtekintését követően a Tessedik
Sámuel Általános Iskolában Ádám Ildikó igazgatónő vezette körbe vendégeinket, ahol az
intézmény és a szlovák település kölcsönös
együttműködésükről biztosították egymást.
A tartalmas nap végén a két település képviselői búcsút vettek egymástól, majd vendégeink elindultak Slatina felé.
A Szlovák és Albertirsa város Önkormányzata ezúton megköszöni a Művelődési Ház dolgozói és mindazok segítségét, akik munkájukkal hozzájárultak a vendéglátás emlékezetessé
tételéhez!
Müller Mónika

Hol és hogyan kerékpározhatunk?
A kerékpár kötelező felszerelései után – ezeket
az előző lapszámban mutattuk be –, nézzük tehát
meg, hol használhatjuk, azaz hol közlekedhetünk
azzal anélkül, hogy megszegnénk a KRESZ
előírásait. Mivel a bicikli a KRESZ értelmében
járműnek számít, ezért annak vezetésénél is
ugyanazok a szabályok érvényesek, mint bármelyik másik jármű esetében. Tilos tehát ittasan,
bódult állapotban vezetni, valamint ismerni kell a
közlekedési előírásokat. Ha közlekedési célból biciklire szállunk, úgy lakott területen belül és kívül
legfeljebb 40 km/h sebességgel haladhatunk, ha
sisakot viselünk, 50 km/h-val mehetünk, de csak
lakott területen kívül.
Hol szabad tehát kerékpározni?
Elsősorban csak a kerékpárúton, kivéve akkor,
ha az úttesten kerékpáros nyom, vagy kerékpársáv is van felfestve, úgy mindkét helyet igénybe
lehet venni. Ez utóbbi kettő esetében fontos, hogy
csak egy irányban haladhatunk! Szembe menni
a forgalommal nem csak szabálytalan, de veszélyes is! 2010. január 1-je óta nyitott kerékpársáv
is létezik KRESZ-ben – ezt szaggatott vonallal
jelzik –, ahová más járművek is ráhajthatnak, illetve adott esetben biciklivel is el lehet azt hagyni. Buszsávban csak akkor szabad kerékpározni,
ha külön tábla jelzi ezt számunkra. Minden más
esetben – ahogy az autósoknak is – tilos ráhajtani!
A gyalog- és kerékpárút
használata szinte mindig
kötelező, viszont ráhajthatunk az úttestre is, ha

a gyalogos forgalom akadályozza a továbbhaladást. Ügyeljünk arra, hogy a gyalog-kerékpárúton
óvatosan, a járókelőkre vigyázva közlekedjünk,
előzési szándékunkat időben, szükség esetén
csöngetéssel jelezzük.
Előfordulhat, mi több, gyakran elő is fordul,
hogy egyáltalán nem áll rendelkezésre semmilyen kijelölt kerékpárút. Ilyenkor az úttest jobb
szélén, a több sávos úton a külső sávban biciklizzünk, betartva az ide vonatkozó előírásokat:
– A járdaszegélytől legalább egy méter oldaltávolságot tartsunk, hogy az úthibákat biztonságosan kikerülhessük.
– A parkoló autóktól, a hirtelen kiszállás miatt
1,2 – 1,5 m, azaz egy ajtónyitásnyi távolságot
hagyjunk.
– Piros jelzésnél, egyenesen való továbbhaladás esetén mindig a sáv közepére álljunk, hogy
a jobbra kanyarodó autók ne vágjanak be váratlanul elénk.
Mivel a kerékpár is – ahogy azt korábban említettük – jármű, ezért értelemszerűen a KRESZ
táblák jelzéseit be kell tartani a vezetésénél, melyek között a tiltó táblák is ugyanúgy vonatkoznak
a biciklikre, ahogy az autókra, motorokra.
Hol tilos kerékpározni?
Alapesetben mindenhol szabálytalan a biciklivel közlekedni, ahol a tábla ezt tiltja, de tolni
mindenhol szabad. Autópályára viszont semmi
esetre sem hajthatunk fel vele.
Ha lakott területen belül mindkét oldalról behajtani tilos tábla van kitéve és semmilyen kivételt
jelző kiegészítés nincs alá kifüggesztve, a biciklit

csak tolhatjuk, hiszen
ekkor gyalogosnak
minősülünk. Egyirányú utcába szigorúan
tilos és veszélyes is
a forgalommal szemben behajtani, ezért az oda kihelyezett behajtani
tilos tábla biciklikre is vonatkozik. Amennyiben
kiegészítő tábla engedélyt ad erre, úgy kerékpárúton vagy az úttest jobb oldalán kell haladnunk.
A járdán alapvetően csak tolhatjuk a biciklit,
mely alól egyedül a 12 évnél fiatalabb gyermekek
a kivételek, hiszen ők a főútvonalon még nem
kerékpározhatnak. A párhuzamos járdán haladhatnak, viszont legfeljebb 10 km/h sebességgel.
Persze előfordulhat, hogy az úttest állapota a
kerékpáros közlekedésre alkalmatlan (pl. a földút), vagy a hídon, felüljárókon, ahol a sávok eleve
keskenyek, az autóforgalom is gyors, a tilalom ellenére lehet a járdát is használni, ahol maximum
10 km/h a megengedett sebesség. A hagyományos úttest megnövekedett forgalma viszont önmagában nem indok a járdán való közlekedésre,
ami elsősorban a gyalogosok közlekedő helye,
mellyel mindig tisztában kell lennünk, ezért csak
alapos okból kifolyólag hajtsunk fel rá, akkor is
óvatosan, körültekintően, a szabályokat betartva
használjuk! Figyeljünk egymásra, figyeljünk magunkra!
A következő lapszámban egy kis játékra invitáljuk Önöket, ahonnan a nyeremény sem maradhat
el!
Müller Mónika
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Családbarát szemléletmód szerint működve
A folyamatosan fenntartható megújuláshoz elengedhetetlen, hogy az egész
kollektíva – vezető, dolgozó egyaránt -,
egy merőben újfajta szemléletmódot is
váltson, s e szerint működjön a továbbiakban – vallja Oláh Tibor, a Terrano
étterem vezetője. A vele készült interjú
folytatását most olvashatják.
Oláh Tibor: A vezetőváltás egyik nem
titkolt szándéka volt, hogy a megszokottól teljesen eltérő működési struktúra, az ún. menedzsment szemléletmód
szerint üzemeljen az étterem. Ennek
keretében rendszeres, egész napos
képzéseken vesznek részt a dolgozók
és a vezetők egyaránt, ahol elsajátítják
mindazokat az ismereteket, melyek az
eredményes működéshez szükségesek.
Jó érzés látni dolgozóink pozitív hozzáállását mindehhez, hiszen rengeteget

fejlődtek, remekül hasznosítják a tanfolyamon tanultakat a gyakorlatban. A
vezetőség is magasan szakképzett emberekből tevődik össze. Mint azt korábban említettem, Holló Zoltán a konyha
működéséért felel, a könyvelést és minden egyéb adminisztrációs feladatot
Nagyné Rubi Irén látja el, az éttermet
pedig immáron jómagam vezetem.
Ezek szerint a családias hangulat az
étteremre, mint munkahelyre is igaz?
Így van! Családias, illetve családbarát
atmoszférát alakítottunk ki. Egyensúlyt teremtünk munka és magánélet
között, függetlenül attól, hogy ki mióta erősíti a csapatot. A tanulóinknak
is minden lehetőség adott, hogy a vendéglátás területén a legtöbbet hozzák
ki magukból, és egy kitűnő szakmai
hátteret tudjanak majd felmutatni. Az

étteremben többmilliós technológiai
fejlesztés is megvalósult, ami szintén
segíti a munkát, hozzájárul a magas
színvonalú kiszolgáláshoz is. A konyhán lévő főzősorunkat teljes egészében
korszerűbb, modernebb berendezésekre cseréltük le. A belső légtechnikai
kialakításunk is egyedinek mondható,
mellyel olyan keringtetést biztosítunk,
hogy klíma használata nélkül is mindig
friss, hűs levegő járja át a helyiséget,
amit mesterséges világítással teszünk
majd még különlegesebbé. A tetőre
felszerelt speciális eszközökkel összegyűjtjük a kinti fényt, s az étterem dohányzó, illetve nem dohányzó termeibe
egyaránt bevezetünk. Ezáltal úgy fog
tűnni, mintha a Nap sugarai áradnának
be hozzánk.
Müller Mónika

Oláh Énök: Klímaváltozás és hatalom a földön, vagy az „üvegházban”?
A Magyar Szociológiai Társaság Holisztikus Ökológia szakosztálya május 17-én
tartotta a legutóbbi szakosztályülését. Az
összejövetelen Tóth Zoltán csillagász és
meteorológus, az OMSZ munkatársának
segítségével a megjelentek a következő
témát tekintették át: „Üvegházak a világegyetemben – a planetáris atmoszférák
működése és a földi klímaváltozás.” Az
előadás többek között az üvegházhatás
sugárzásdinamikai alapjait és a volt NASA-kutató fizikus Miskolczi Ferenc – a
planetáris atmoszféra működésére vonatkozó – kutatási eredményeit is ismertette. Kiderült, hogy a földi hőmérséklet-emelkedés összefüggésének az eddig
ismertnél mérsékeltebb kölcsönhatása
állítható. Vagyis, a kutatási eredmény
szerint az emberi kibocsátás szempontjából legjelentősebb üvegházgáz (a CO2)
a globális hőmérséklet-emelkedésben
alig játszik szerepet, mivel a légköri
vízgőz (mely a légkör természetes működése szempontjából a legjelentősebb
üvegházgáz) kompenzálja a szén-dioxid
többlet potenciális üvegházhatást növelő
hatását.
A számításon alapuló eredményekből
azt a következtetést lehet levonni, hogy a
szén-dioxid problémára fölépített és széles
körűen alkalmazott gazdasági és politikai
klímavédelmi stratégiák egy „placebóra”

(a CO2-re) alapozottak. A klímaváltozás
legjelentősebb hatótényezője az ember
CO2-kibocsátása (széntüzelésű erőművek, közlekedés, szállítás, stb.) a globális
ökológiai válságnak nem jelentős ágense,
ezért a kutatási eredmény társadalmi, hatalmi kontextusa a CO2-csökkentés politikai és gazdasági beavatkozásainál is problematikusabb.
Bár a természeteshez képest felfokozott energiafogyasztáshoz hozzászokott
ember, pl. növekvő szén-dioxid kibocsátását a Miskolci-féle planetáris üvegházmodellben valószínűsíthetően a vízgőz
elnyeli, tény azonban, hogy a rendkívüli
időjárási események (a szélsőséges hőmérsékleti jelenségek mellett az árvizek,
a viharok és más időjárási jelenségek)
bekövetkezésének regionális és lokális
gyakorisága és kiszámíthatatlansága az
utóbbi évtizedekben növekszik. És mi
más alapján beszélhetnénk egyáltalán
az „éghajlatváltozásról”, ha nem a helyi
időjárási események időben megváltozott természete alapján, amely változás
a globális ökoszisztéma élőhely-típusainak rendkívüli pusztulásával jár. És ez a
változás az élőlények pusztulása mellett,
az ember földi életlehetőség-feltételeinek
beszűkülését eredményezi.
Továbbá az ember globális létmódjából következő klímaváltozáson keresztül

bekövetkezett életlehetőség-feltétel beszűkülésnek tekinthető, a regionális és
lokális életfeltételek (pl. regionális léptékű vízhiány pl. Afrika Szaharától délre eső vidékén) eltűnése is; valamint a
hatalomműködés klímaváltozáshoz való
alkalmazkodásaként kialakult földfelvásárlások globális hatalmi spekulációja is,
amellyel az eddig is éhezéssel sújtott harmadik világbeli országok földjei kerülnek
transznacionális érdekcsoportok tulajdonába.
Ha ezeket a tényeket figyelembe ves�szük a „klímaváltozásról” szóló érvelésben, akkor talán könnyűnek tűnik, de
nem felelősségteljes magatartás olyan
tudományos „igazság” mellé állni, amely
eltereli a figyelmet – az éghajlatról, mint
a földi élet alkotta életfeltételről, vagyis
a regionális és a lokális ökoszisztémák
biodiverzitását pusztító klímaproblémáról; másrészt a mindennapi életben realizált, az éghajlatváltozást felgyorsító
hatalomtársadalmi beavatkozásról; harmadrészt az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás nevében kieszközölt gátlástalan földspekulációs ügyletekről – arról,
hogy a „természetről” való „tudományos”
beszéd, a földi élet regionális és helyi
fennmaradását meghatározó cselekvések
előtt áll.
forrás: www. klimabarat.hu
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IRMÁK–TÁBOR 2011.
Nagy örömmel számolunk be Az IRMÁK cégcsoport fenntartásában működő
6 intézmény rászorult ellátottai számára
szervezett 5 napos alacsony költségvetésű sátras tábor megvalósításáról, melyet Pilismaróton, a Duna partján, festői
környezetben lévő kemping
területén 2011. július 4-8.
tartottunk.
Ellátottjaink javarészt értelmi fogyatékkal élők, (429 fő),
valamint idősek (215 fő), és
végül, de nem utolsó sorban
pszichiátriai betegek (75 fő).
Közülük sokan nem engedhetnek meg maguknak egy
akár rövid, kisköltségvetésű
nyaralást sem. Intézményeink lakóinak jelentős része
egyedülálló, nem rendelkezik
családi háttérrel, így az Intézmény az otthona. Részükre kívántunk egy rövid, ámde
annál tartalmasabb és emlékezetesebb nyaralást szervezni. Az IRMÁK táborban a 6 intézményből
összesen 32 fő rászorult ellátottunkat
tudtuk gazdagítani maradandó szép élményekkel, egy igazi vízparti nyaralással
és kirándulásokkal, gyakorlatilag önrész
befizetése nélkül. Több hónapon keresztül zajló komoly előkészítés, szervezés,
tervezés áll mögötte, melyben Kollégáink
szoros együttműködésére és kitartására
nagy szükség volt.
Programok:
Július 3-án vasárnap a zord időjárás ellenére a folyamatosan szemerkélő esőben
a csobánkai otthonból érkező csapat állította fel a tábort 12 óra alatt. Július 4-én
a festői szépségű Duna-parti programoké
volt a főszerep – séta, tollasozás, strandolás, csónakázás, festés, rajzolás, társasjátékok, peca. Az 5 napos lelkes és kitartó
horgászat ellenére sajnos csak 7 kapással
zárult a hét. Első este is tábortűz mellett
telt kellemesen az idő, és az ismerkedés
egymással.
Július 5. Pilismarót – Zebegény: révátkeléssel és egy zebegényi kirándulás volt
az egyik program, és egy Esztergomi séta
a másik. Este a tábortűznél szalonnasütés
mellett meghallgattuk az aznapi élménybeszámolókat.
Július 6-án az egész napos túrát is
bevállalók a Rám-szakadék varázslatos

és vadregényes útvonalát járták meg. A
fárasztó gyaloglás után mindenkinek jól
esett a Dunában kicsit hűsölni, pancsolni. Július 7-én átréveztünk Zebegénybe,
ahonnan erdei vasúttal Királyrétig vonatoztunk. Ezen a könnyű programon

örömmel vettek részt idősebb táborlakóink is. Délután remek strandoló idő adatott a vízparti szórakozáshoz, pihenéshez.
Az utolsó este tábortüzét a búcsúzásnak
szenteltük. Mostanra már egészen összekovácsolódtak a táborlakók.
Július 8-a tábor utolsó napja volt. A
délelőtt a pilismaróti Duna part szépségében való gyönyörködéssel telt. Ebéd után
rendrakás, táborbontás következett. Estére már mindenki az otthonában költötte
el vacsoráját.

Hogy mindez megvalósulhatott, ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni rászorult ellátottjaink nevében is
Támogatóinknak:
Pilismaróti Önkormányzat támogatásával a maróti Kemping adott helyet a
tábornak.
A tábori infrastruktúra kialakításhoz hozzájárultak tárgyi
adományaikkal: Mountex Kft. /
Szentendre, a Polifoam Kft. / Budapest, a Bauhaus / Dunakeszi
Áruház, a Piliscsabai Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a
Menedék Büfé / Pilismarót, és a
Tengerszem Kft. / Budapest.
A táborozókat élelmiszer adománnyal támogatták:
MCM élelmiszer bolt, Piliscsaba – Péceli Kenyérgyár Kft.
– Marcibolt Pomáz – Pilisi Sütő
Kft. – Aquafutár (Vác) – Barna és
Társa Bt. (Domony) – T-MATIC
Kft. (Jászberény) – Tutti Frutti
élelmiszer vegyesbolt (Domony)
– Vecsernyés Kisbolt (Tát) – Valentínyi
György (Domony) – Gabi Bolt (Szentlőrinckáta) – Peller Györgyné (Csobánka)
– ALFA-Tas Kft. (Dorog).
Köszönjük a kedvezményes vásárlási
lehetőséget a JYSK / Budakalász – és a
Decathlon / Dunakeszi Áruházaknak és a
Toi-Toi Kft.-nek.
Valamint köszönjük a Pilismaróti lakosok és helyi vállalkozók kedves fogadtatását, segítő együttműködését!
Balaton Kata

Ismét sok tégla került a falba
Az időjárás nagyon szép, ám nagyon meleg arcát mutatta, ennek
ellenére 1177 db téglajegyet sikerült
értékesíteni a június 9-i II. Jótékonysági Zenei Fesztiválra, amit a leendő
Sportcsarnok felépítésére szervezett
Jóni Károly, a létesítmény gondolatának szülőatyja. Az egész napos
program szervezése már januárban
elkezdődött, melyen több zenekar,
tánccsoport, illetve a megasztáros
Kökény Attila és az X-faktorból megismert Szabó Mariann is fellépett. Az
extrém kánikulában a rodeó bika, a

trambulin, valamint az 5 méteres
csúszda voltak a legnépszerűbb játékok, míg a vízi tekét és az élő csocsót,
a nagy hőség miatt kevesebben próbálták ki.
Összességében mindenki, aki tiszteletét tette a fesztiválon nagyon jól
érezte magát, melyre reméljük jövőre
is sor kerül. Egyúttal aki teheti, az augusztus 20-i Családi napra is látogasson ki, ahol ugyancsak fantasztikus
programokra számíthatunk, és újra
sok tégla kerülhet a falba!
Müller Mónika
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„Jól döntöttem” – Interjú Dr. Fógel Kristóffal
Nyílván már Önök is tudják, hogy a 3.
számú háziorvosi teendőket Dr. Galiger Zoltán helyett Dr. Fógel Kristóf látja el. Sebész
szakorvosként mindez nagy váltás, egyben
kihívás is, mellyel most teljesedett ki igazán
minden számára.
Dr. Fógel Kristóf: 2003-ban a sebészeti,
majd 2011-ben az érsebészeti szakvizsgámat is letettem. 1998-tól egészen mostanáig kórházakban, köztük a budapesti Szent
János, illetve a ceglédi Toldy Ferenc Kórházban dolgoztam. Néhány hete pedig a 3.
számú háziorvosi körzet teendőit látom el,
ami a kórházitól merőben eltérő munkakör,
hiszen egy adott betegcsoporttal foglalkozom, míg egy intézményben hetente változik a „beteganyag”. Mindemellett ügyeletet
is vállalok, és heti rendszerességgel járok
vissza a sebészetre.
Korábban is foglalkoztatta Önt a háziorvosi tevékenység gondolata?
Néhány éve merült fel bennem először az
indíttatás, ám akkor nem sikerült ezt megvalósítanom, így egy időre elcsendesedett
bennem ez a téma. Közben viszont letettem a praktizáláshoz szükséges vizsgákat,
megszereztem a kellő gyakorlatot, majd
megüresedett ez praxis. Úgy éreztem ez egy
olyan lehetőség, amit meg kell ragadni, melyet erősített a rengeteg pozitív visszhang, a
kollegák részéről a bíztató előrejelzések. Ví-

Gyereksa rok
Segíts a kislánynak megtalálni a helyes
utat a biciklijéhez!

vódtam ugyan egy darabig, hiszen nehéz otthagyni a sebészetet, de úgy vélem jó döntést
hoztam, amivel hosszútávra tervezek, ami
mellett emberibb életet lehet élni. Mindenki
nagy várakozással néz elébe a működésemnek, melynek remélem, hogy meg fogok tudni felelni. A korábbi szakmámnak egy része
azért megmarad, rendszeres visszajárásokkal, műtétekkel, melyek beleférnek és bele is
kell, hogy férjenek a munkámba.
Könnyen elfogadták Önt a körzetébe tartozók?
Úgy látom, hogy ebből nem volt probléma. A betegek egy része már ismert engem,
néhányat közülük operáltam is korábban.
Amellett az asszisztensnő, aki már több
mint 10 éve dolgozik itt körzeti nővérként,
jól ismeri a teljes praxist, így nagy segítség
számomra a kezdeti, ismerkedési időszakban. A rendelési idő összességében valamivel kevesebb az eddiginél, ám így is több a
minimálisan előírtnál. Úgy látom, hogy ez
egyelőre elégséges, ősztől pedig – amikor a
praxisjog is hozzám kerül –, Mikebudán ismét két alkalommal, hétfőn és csütörtökön
fogok rendelni.
Azonos módon kell foglalkozni a felnőtt
és a gyerek betegekkel?
Orvosként egyaránt találkozik az ember
felnőttekkel és gyerekekkel. Területi ügyeletesként a betegek jelentős része általában

gyermek, akik másfajta szemléleti módot követelnek, másként kell velük kommunikálni,
az alaposabbnál alaposabban célszerű őket
megvizsgálni, hiszen a betegségek náluk
gyorsabban zajlanak. Alapvetően nyíltabbak,
a valóságnak megfelelően adják elő panaszaikat. Az évek során szerzett tapasztalatok
alapján pedig szinte már az elején le lehet
szűrni a diagnózist.
A nyári időszakban is jelentős a betegforgalom?
Ilyenkor főként az allergiás betegségek a
gyakoribbak, melyek között sok esetben nem
lehet kideríteni a valódi okot, mert a tipikus
tünetek, mint az orrfolyás, kiütések nem jelentkeznek. Ezért valószínűsíthető, mi több,
bizonyított, hogy az allergia pszichés eredtre
is visszavezethető. Stresszesebb, a korábbinál
felfokozottabb az életritmusunk, ami hozzájárul az ilyen jellegű betegségek kialakulásához. Nagyon fontos, hogy a háziorvos egyben
pszichológus is legyen. A kölcsönös bizalom
elengedhetetlen, hiszen nem kizárólag testi, hanem lelki problémákkal is fordulnak
hozzánk, akiknek egy őszinte beszélgetés is
sokat segít. Az ideális az lenne, ha legalább
évente egyszer – panaszmentesen is – eljönnének a megelőzés szempontjából is fontos
állapotfelmérésre, ahol egyúttal a különböző
rejtett betegségek is kiszűrhetőek.
Müller Mónika

Hűsítő nyári receptek
A nagy hőségben a fagyinál és hideg turmixnál
nincs is jobb hűsítő! Készítsd el otthon is, mert
nagyon finom és egészséges!

Krémes málnás fagyi

Hozzávalók: 25 dkg friss vagy felolvasztott fagyasztott málna, 1 nagy pohár natúr joghurt, 1
dl habtejszín, 5 evőkanál cukor vagy méz
Elkészítés: A joghurtot belekanalazzuk a turmixgépbe, hozzáadjuk a cukrot (vagy a mézet), a
tejszínt és a málnát. Alaposan összeturmixoljuk
az alapanyagokat, aztán lezárható műanyag
dobozokba öntjük, és fél napot fagyasztjuk. Ha
kész, kelyhekbe vagy poharakba rakjuk, málnával és tejszínhabbal díszítjük.

Banán turmix

Hozzávalók: 2 db banán, 1 db tojás, kb
3/4 l tej, 1 tasak vaníliás cukor, 2 evőkanál cukor
Elkészítés: Minden hozzávalót beleteszünk a gépbe,
összeturmixoljuk, hidegen, esetleg jégkockával, szívószállal „tálaljuk”. Ajánlatos először kevesebb tejjel
kezdeni és csak fokozatosan hozzáadni a többit.

Állati rekordok

Az orrszarvúbogár például saját
testsúlyának 850-szeresét is képes
elmozdítani, így súlyemelésben úgyszólván világrekordernek számít.
A világ legnehezebb kutyája címet Zorba, az angol masztiff érdemelte ki, aki 1989-ben állította
fel a rekordot. Akkor az állat 143
kilogrammot nyomott a mérlegen;
marmagassága 93 centiméter volt.
A kutya teljes hossza az orra hegyétől a farka tövéig mintegy 231 cm.
Egy afrikai elefánt naponta összesen 225 kg tömegű táplálékot vesz
magához, és egyszerre akár 136 liter vizet is megiszik.
A csótány több mint félóráig képes visszatartani a lélegzetét és több
mint három hétig életben marad
azután, hogy levágták a fejét.
A sasok akár 5000 méter magasságból is észreveszik az apró rágcsálót a mezőn.
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Államalapításunk története
Az eredetileg augusztus 15-i ünnep
időpontját, László király augusztus 20-ra
módosította, mert 1083-ban ezen a napon
VII. Gergely pápa hozzájárulásával oltárra
kívánta emeltetni I. István király fia, Imre
herceg, valamint Gellért püspök relikviáit
a székesfehérvári Bazilikában. A sír felnyitásakor tapasztalták, hogy a király jobb
karja, a királyi gyűrűvel hiányzik. László
azonnali hatállyal elrendelte a jobb kar
kerestetését. Mercurius a berekisi apátságban 1061. óta őrizte az ereklyét. Az
1083-ban kiadott királyi rendelet a becsületérzését megindította, és jelentkezett
a királynál, hogy épségben megtalálható
az apátság őrizetében a jobb kar. László
1084. május 30-án megérkezett Berekisbe
és az apáttal együtt megtekintette a hiányzó jobb kart. Mercurius elmondta, miként jutott az ereklye a birtokába. László
király megbocsátott neki és elrendelte,
hogy Berekis neve, ettől a naptól Szent
Jobbra változzon. Ezen a néven ez a település Erdélyben, a Partiumban mind a
mai napig megtalálható. (A cikkíró családi elő- és vezetékneve innen származik.)
A jobb kart Fejérvárra (Székesfehérvár)
vitték, utána ismét visszakerült a megtalálási helyre, és ettől kezdve már a Szent
Jobbi nevű apátság őrizetében maradt.
Később igen hosszadalmas, kalandos utat
járt be. Erről a Márai Sándor könyvtárból
kölcsönözhető Szentjóby Szabó Andor:
„Ottomány szülöttje, Kufstein halottja”
című könyvben olvashatnak.

Augusztus 20-hoz kapcsolódik az új
kenyér ünnepe. Az ünnepségeknek eleinte semmi közük nem volt augusztus 20hoz, azokat júliusban tartották. A második világháború befejezése után a pártok
között azonnal megkezdődött a harc az
új kenyér ünnepének megrendezéséért.
Még javában folytak a pártok közötti küzdelmek, amikor az MDP főtitkára a kecskeméti új kenyér ünnepen megtartott
beszédében bejelentette: „[…] augusztus

20. már nem csak Szent Istvánnak, az országalapító forradalmárnak és a magyar
dolgozók kenyerének, hanem egyúttal a
Magyar Népköztársaság alkotmányának is
az ünnepe.” E bejelentést utóbb az 1950.
évi I. számú törvényerejű rendelet is rögzítette anélkül, hogy az akár Szent Istvánról, akár a magyar dolgozók kenyeréről és
annak ünnepéről csak egyetlen szóval is
megemlékezett volna. 1949. augusztus
20-a óta ez a nap az Új Kenyér Ünnepe is.
Az ünneppel összefüggésben a színpompás tűzijátékról is érdemes szót ejteni. A feljegyzések szerint az első tűzijátékot Kínában rendezték és mutatták be a
XII. században. Magyarországon először
1476-ban, Mátyás király esküvőjén tartottak, majd 1686-ban Budavár visszafoglalását ünnepelték meg tűzijátékkal. A XVII.
századtól már a gazdagabb polgárok is
rendeztek tűzijátékot, de a II. világháború után ez is állami monopóliummá vált.
Szent Istvánra való emlékezés hagyományának része hazánkban az augusztus
20-i tűzijáték, mely szerte az országban
megrendezésre kerül számos programmal kiegészülve. Egy másik színpompás
esemény helyszíne Budapesten a Szent
István Bazilika előtti tér, ahol a Szent
Jobb körmenetre készülnek. A Szent
Jobb első magyarországi útja az 1771-es
Raguzából (Dubrovnik) történő hazahozatalakor kezdődött, amikor Győrött
és Pannonhalmán több napig mindenki
megnézhette. Rendszeres megtekintése
azonban csak 1891. augusztus 20-a után
vált hagyománnyá, miután Szent István
napját hivatalos nemzeti ünneppé nyilvánították.
Továbbá augusztus 20-án avatják tisztté a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen frissen végzett katona hallgatóit
is, akik a Hősök terét látogató külföldi
és magyar turisták, valamint a televízió
nyilvánossága előtt tesznek esküt a haza
védelmére. Állítólag 2011-ben lesz az első
tisztavatás, melyben egy hallgatói század
az új díszegyenruhában jelenik meg. A
hivatalos ünnepség mindig a díszalegység
bevonulásával kezdődik, ezt követően fogadják a történelmi zászlókat. Az eskütétel alatt a Bánk bán Hazám, hazám c. áriájának zenekari feldolgozását hallhatják
a vendégek. A tisztavatás záró mozzanata
rendszerint az ifjú tisztek díszmenete.
Születésnapot ünnepelünk, nem szokás

„dicsekedni” a korral. Jelen esetben ORSZÁGUNK születésnapja kerül előtérbe.
Augusztus 20-a az államalapítás évfordulója, és ilyen értelemben Magyarország
születésnapja. A születésnapok egyik
központi szimbóluma, amellyel az ünnepeltet köszöntik, a születésnapi torta.
Az elmúlt évtized utolsó harmadában a
Miniszterelnöki Hivatal felkérte a Magyar
Cukrásziparosok Országos Ipartestületét,
hogy írja meg, alkossa meg az „Ország
Tortája” receptjét. 2007-ben készítették
el az első tortarecepteket, melyek közül győztesként hirdették ki a Madártej
tortát. 2008-ban a Szatmári szilvatorta,
2009-ben a Pándi meggytorta, 2010-ben
pedig a veresegyházi Sulyán Cukrászda
alkotta Szilvagombóc torta nyerte el az
ország tortája címet Idén a Császárkörte
torta, a Kecskeméti barack torta, valamint
a Kecskeméti barackkal töltött köles torta
esélyes e címre. Minden évben a cukrászatok az ország minden tájáról neveznek a versenyre tortáik receptjével. A sok
édesség közül végül mindig egy nyeri el a
megtisztelő címet. Magyarország Tortáját
minden évben pályázat útján választják ki.
A jelentkezőktől olyan új, kreatív ötletekben gazdag tortákat és recepteket várnak,
amelyek jellemzően a magyaros ízvilágot
tükrözik, és valamilyen formában az augusztus 20-i ünnephez is kapcsolódnak. A
beérkezett pályamunkákat neves cukrászmesterekből álló zsűri bírálja el, akik az
első körben azt a három tortát választják
ki, melyek közül egy újabb szaktestület
dönt a győztesről.
A Magyarország tortája cím hivatalos
kihirdetése a Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság feladata,
melyre sajtótájékoztatón kerül sor. Receptek alapján bármelyik elkészíthető,
melyhez jó étvágyat kívánok!
Szép ünnepet és ünneplést kíván:
Szentjóby Szabó Andor
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Méltatlanul elfelejtve – Emlékezés Jancsovics István
születésének 200. évfordulójára
Alberti újjátelepülésének 300. évfordulójára készülve kutatásokat végeztem az elmúlt évek jeles eseményeit
megörökítő dokumentumokban. Sok
érdekességet találtam, melyekből ízelítőül írom ezeket a sorokat. Alberti történetében jelentős szerepeket töltöttek
be a mindenkori evangélikus lelkészek
és tanítók. Abban az időben sok tanítóból lett lelkész, és a lelkészek is sűrűn
vállalták a tanító szerepét, ez akkor természetes dolognak számított. Az Alberti
Evangélikus Iskola történetét először
Jantsovitz György, szlovák nemzetiségű
tanító írta le 1820-ban. A család Nyitra
vármegyéből származik, ahol Jantsovitz
István, András és Mihály 1754-ben kiadott nemeslevelét 1755. január 15-i
közgyűlésén tették közzé. Jantsovitz
György Szirákon született 1771. január 25-én. Alapiskoláját a szülőhelyén
végezte, majd tanult az osgyáni, a besztercebányai, a lőcsei és a késmárki iskolákban. Édesapja halála után nővére,
Zsuzsanna segítette további tanulmányait, de a németországihoz már nem
kapott támogatást. Bátyja, Pál ajánlotta
be a péteri Pongrác úrnak, aki tisztes és
lelkes szenior felügyelő volt. Györgyöt
1809-ben elhívták Albertibe tanítónak
a beteg Klementisz János helyére. Majd
elvette feleségül Farók Jutkát. Ebből
a házasságból 11 gyermeke született.
Későbbi anyakönyvekben megtaláltam,
hogy temetési szertartást is végzett. Az
Albertiben végzett munkásságáért sokat
köszönhetünk neki. Sámuel nevű gyermeke 1825. és 1837. között Pilis jegyzője volt.
Jancsovics Pál 1817. szeptember 17-én
született Albertiben. 1831-ben a selmecbányai evangélikus líceumba került. Teológiai tanulmányai befejezése után István bátyjához került Szarvasra helyettes
lelkésznek. Elvállalta a helybeli egyházi
elemi iskola néptanítói állását is. Azért
dolgozott két éven át, hogy teológiai
tanulmányait külföldön folytathassa.
Végül mégis az eperjesi kollégiumba
jelentkezett, ahol jogot hallgatott. Az
1843. július 4-i közgyűlésen Békés vármegye tiszteletbeli jegyzőjévé nevezték
ki. 1846. őszén Czindery László somogyi
főispán titoknoknak (titkárnak) hívta

meg. 1847-ben megvált az állásától és
Pozsonyba utazott országgyűlési tudósítónak. Ezután visszatért Szarvasra,
ahol a város jogtanácsosává választották meg. 1848. május 8-án táblabíróvá
nevezték ki, és a fenyítő törvényszékbe
osztották be. A szabadságharc bukása
után Szarvasra menekült. Diplomáját csak úgy tudta visszaszerezni, hogy
osztrák jogból is ügyvédi vizsgát tett.
1851. január 17-én vette felségül báró
schnepfenheimi és hassenbergi Wasmer
Gusztáv (1788-1849) nyugalmazott katonatiszt és sipeki Balázs Emília pécskai
születésü lányát, Idát (†1898). Házasságukból hat gyermek született. 1871.
december 30-án rendezett tisztújításon Békés vármegye alispánjának tették meg. A kortársak meglátása szerint
olyan nívóra emelte Békés vármegye
közigazgatását, hogy alig lehetett párját
találni az országban. Személyes tulajdonságai – megbízhatósága és becsületessége – is a megye érdemére váltak.
Önfeláldozásának tulajdonították, hogy
a jól megfizetett ügyvédi pályát maga
mögött hagyva a közhivatalnoki létet
választotta. Ebből adódott, hogy 27 év
közhivatalnokoskodás után vagyontalanul, mondhatni szegényen halt meg
Gyulán 1894. február 24-én.
Jancsovics István, aki 6 évvel volt
idősebb Pál öccsénél, Albertiben született 1811. augusztus 10-én, éppen idén
lesz 200 éve. Róla annyit tudunk, hogy
édesapja halálát követően Albertiben

megválasztották iskolájuk tanítójává.
1833-ban lemondott tanítói állásáról
és Bécsbe ment teológiát tanulni. Később Szarvasra került papnövendéknek.
1836-ban feleségül vette az akkori főiskola rektorának, prof. Kollár János és
Kristófi Anna leányát, Emíliát. Házasságukból hat gyermek született.
Jancsovics István élete munkája Szarvason teljesedett ki. Folytatta a Tessedik
Sámuel által elkezdett népművelői
munkát, tovább népszerűsítette annak
tanítási módszereit az ésszerű gazdálkodásról és annak fejlődéséről. Felfigyelt
a jobbágyok nehéz életére és sokat tett
azért, hogy a szarvasi jobbágyok jobb
sorsra jussanak. A köznép körében jelentős népművelő, felvilágosító munkát
végzett, ösztönözte őket a kulturális és
társadalmi életbe való aktív bekapcsolódásra. Tagja volt a szarvasi tanítók
társaságának, mely szoros kapcsolatot
tartott a szlovákiai tanítókkal. 1848.
november 20-án tartott társasági ülésen
javasolta, hogy mindenki, aki a társaság
tagja, rendelje meg a Stúr által kiadott
Szlovák nemzeti újságot. 1848-ban
szerkesztette a szláv-magyar és magyarszláv szótárt és nyelvtant. Ezzel akarta
segíteni a szlovákok magyar nyelv tanulását. Jancsovics István nagyon szeretett
utazni, több országot is meglátogatott,
bejárta például Törökországot és az
USA-t. Élményeit könyvbe foglalta magyar nyelven: „Kirándulás Isztambulba”
(1864), „Utazás az észak-amerikai szabad államokba” (1872).
1871-ben, 37 évi lelkészi szolgálat
után lemondott. Lemondásának körülményeit sokféleképpen magyarázták,
ezért Amerikába utazott, majd vis�szatért Szarvasra és visszavonultan élt
a tanyáján. Némely hazai, de külföldi
írók is rámutatnak, hogy Jancsovics István műveit nem becsülik meg eléggé,
és mélyebb értékelést érdemelnének.
Jancsovics István lelkész, nyelvész, népművelő 1893. március 29-én halt meg
Szarvason. Büszkék lehetünk Jancsovics
Istvánra, településünk szülöttére. Ezekkel a sorokkal kívánok méltó emléket állítani születésének 200. évfordulójának
tiszteletére.
Revuczky László
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Ecsedi Gergő – A 2010-es év sportolója
Aki figyelemmel kíséri az albertirsai sportéletet, annak bizonyára nem hangzik ismeretlenül Ecsedi Gergő neve. Városunk kiemelkedő képességű atlétája hazai porondon rendre
bizonyít. Pályafutása során számos magyar
bajnoki címet, dobogós helyezést és erkölcsi
elismerést szerzett, melynek mindegyikével
hozzájárult Albertirsa nevének öregbítéséhez.
A Március 15-i ünnepségen pedig átvehette
az „Év sportolójának” járó kitüntetést. Az ifjú
tehetséget eddigi sikereiről és terveiről is kérdeztük.
Számítottál rá, hogy idén Te leszel az Év
sportolója?
Abszolút váratlanul ért a megtiszteltetés.
Ugyanis a 2010-es szezonban sérülések miatt
nem sikerült komolyabb eredményt produkálnom. Bár valószínűleg nem ez alapján esett
rám a választás, hiszen az elmúlt 13 év alatt
rengeteg jó helyezést értem el albertirsai színekben.
Rengeteg verseny van a hátad mögött. Fel
tudnál eleveníteni igazán emlékezeteseket?
Amikor 400 méteres gátfutásban megnyertem az utánpótlás magyar bajnokságot, az
különösen jó élmény volt számomra, mivel
egyéniben addig még nem sikerült magyar
bajnoki címet szereznem. Ennek következtében bekerülhettem a válogatottba is. Ugyanakkor szívesen emlékszem vissza azokra az

eredményekre, amikor felnőtt magyar bajnokságon dobogón állhattam.
A május 7-i Atlétika Bajnokságon nem
mint versenyző voltál jelen. Konkrétan mi
volt a feladatod ezen a napon?
Először is nagy örömmel töltött el, hogy
megépült a pálya, és lehetőség van ilyen versenyek lebonyolítására. Mivel csak gyermek,
serdülő és ifjúsági korúak versenyezhettek, én
már nem indulhattam. Jó volt látni a sok fiatalt, akik biztosítják az utánpótlást. A magam
részéről a verseny lebonyolításában segítettem. Ahol tudtam, hordtam a gátakat, ástam
a távolugrógödröt, mértem az ugrásokat. Másrészt, ha kellet, biztattam a kicsiket egy két jó
szóval, viccelődéssel. Ezzel is mintegy oldva az
izgalommal teli versengést. Fontosnak tartom
hangsúlyozni, hogy élvezniük kell amit csinálunk, és nem apu, anyu, vagy az edző kedvéért
kell helytállni, hanem elsősorban önmagukért. Én mindig azt mondom, hogy mindenki
próbálja meg felülmúlni önmagát, mert úgy
gondolom, az mindig egy reális mérce lehet,
legalább is a fejlődés szempontjából.
Egyetemi tanulmányokat is folytatsz a
Semmelweis
Orvostudományi
Egyetem
Gyógyszerésztudományi Karán. Hogyan tudod összeegyeztetni a tanulást az aktív sporttal?
Az ember mindig tud időt szakítani arra

a dologra, amit legszívesebben csinál. Sok
év alatt megtanultam hogyan kell sportolni
az iskola mellet. Ez azzal jár viszont, hogy a
szabadidőmet a mindennapos edzésekre és tanulásra kell fordítanom. Nincs mit szépíteni,
ez lemondásokkal jár. Viszont elmondhatom
magamról, hogy minden nap 3-4 órát azzal
tölthetek, amit a legjobban szeretek. Szóval
nagyon szerencsésnek érzem magam, mert
olyan emberek vesznek körül, akik teljes mértékben támogatnak. A személyes elszántságon
kívül talán ez a legfontosabb.
Ha atlétikára gondolsz, mi a titkos vágyad?
Mint minden sportoló, én is nagyon szeretnék kijutni egy világversenyre! Ha az olimpia
nem is jöhet össze, de Európa Bajnokságra
talán látok esélyt. Az idei fedett pályás szezonban már egész jól futottam, hiszen 60 m gáton
0,2 mp-re voltam az EB nevezési szinttől, amit
le lehet dolgozni, s az egyik álmom megvalósulhat!
Legutóbb milyen versenyen álltál rajthoz,
hogyan sikerült a szezonkezdés?
A Főiskolás és Egyetemi Országos bajnokságon indultam, ami egy két napos verseny
volt, s második lettem új egyéni csúccsal 110
méter gáton. Illetve a Semmelweis váltóval
megnyertük a 4x100 m-es váltót! 200 m-en is
indultam, ahol is új egyéni csúcsot futottam.
Müller Mónika

Farkas Ádám és Szabó Zita nemzetközi sikerei
Idén Nyíregyházán rendezték meg a junior és ifjúsági atléták Országos Bajnokságát.
Revák Péter magasugrásban (185 cm) és gerelyhajításban (53,03 m) is 5. helyezést ért el.
Végh Nándor 100 m síkfutásban a „B” döntőbe küzdötte be magát és 3. helyen futott át a
célvonalon. Nándi távolugrásban 631 cm-es
ugrásával a 9. helyen végzett. Csányi Richárd
éppen lecsúszott a pontszerző helyről magasugrásban, 13. lett, 175 cm-t ugrott.
Az Országos Serdülő Összetett Bajnokságot
a Puskás Ferenc Stadionban rendezték meg.
Két leányversenyzőnk indult el a két napos
versenyen, melyen 7 versenyszámot kellett
teljesíteniük. Bágyi Erika a 13 évesek között
szép hajrával a 7. helyet szerezte meg. Szabó
Zita (15 éves) a 6. szám után még vezetett, de
sajnos a 800 m kifogott rajta és éppen hogy
lecsúszott a dobogóról. A fiúkat Misák István
(14 éves) képviselte. Ő négypróbában mérte
össze erejét kortársaival. Szépen helytállva
pontszerző helyen végzett.
Felnőtt versenyzőink a Honvéd Nemzetközi
Versenyen értek el szép sikereket. Ecsedi Gergő 110 m gátfutásban a dobogó 3. fokára állhatott fel. Lehoczky Árpád magasugrónk 195
cm-es ugrásával bronzérmet szerzett.
Veszprémben, a Balaton Bajnokságon Ecsedi Gergő 110 m-es gátfutásban 4. lett. Csányi

Szabó Zita, Farkas Ádám
Richárd 175 cm-t ugrott magasugrásban,
mely az 5. helyhez volt elegendő. Végh Nándor
100 m síkfutásban előfutamából sajnos a döntőbe már nem tudott bekerülni.
Idén is megrendezték a Dr. Bácsalmási Péter emlékversenyt. Gyermekversenyzőink közül Farkas Ádám érte el a legnagyobb sikert,
mivel 60 m síkfutásban és távolugrásban is
első helyen végzett. Bágyi Gábor (11 éves)
kislabdahajításban utasított mindenkit maga
mögé. Gabi 38 méterre hajította a kislabdát.

Borgulya János és Nagy Zoltán 800 m síkfutásban indult el. Jani 2., Zoli 4. helyen ért a
célba. Legéndi Bendegúz távolugrásban 422
cm-t ugrott és ezzel az eredménnyel bronzérmet nyert. 60 m síkfutásban Bendegúz az 5.
helyet szerezte meg. A leányok közül Bágyi
Erika kétszer is a dobogóra állhatott. Távolugrásban (424 cm) 2., 80 m gátfutásban (13,89
mp) a 3. helyet szerezte meg.
Két atlétánkat is meghívták a Budapest válogatottba. Farkas Ádám 11 éves versenyzőnk
Eindhovenben versenyzett 60 m síkfutásban
és távolugrásban. Ádám a futást megnyerte, távolugrásban 439 cm-t ugrott, mely a 2.
helyhez volt elegendő. Szabó Zita (serdülő) az
Öt Főváros Versenyére utazhatott Pozsonyba.
Három versenyszámban állt rajthoz és mindháromban érmet szerzett. Távolugrásban
egyéni csúccsal, 549 cm-es ugrással a dobogó
legmagasabb fokára állhatott. Magasugrásban
160 cm-t ugrott, ez az eredmény ezüstérmet
jelentett számára. 4x100 m-es váltófutásban
is számítottak Zitára. A váltó a 3. helyen ért
célba. Ezekkel az eredményekkel Zita is hozzájárult ahhoz, hogy a válogatott elhozhassa a
legjobb csapatnak járó kupát. További sikereket atlétáinknak!
Szabóné Fekete Emília
ASE gazd. vezető
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Tizedik alkalommal került megrendezésre a tanév utolsó hetében a hagyományos
városi úszóverseny. A megszerzett 17 éremmel a Katolikus iskola lett a legeredményesebb. Az indulók közül Lakatos Boglárka,
Lakatos Lívia, Láng Gabriella, Karai Réka,
Lakatos Tiborné, Láng Gergő és Pálinkás
László már negyedik alkalommal vett részt
a megmérettetésen. Testvérek is indultak:
Lakatosék 3-an, Láng és Monok testvérek
/2-2/. A legnépesebb korosztály a II. korcsoport volt. Mind mell-, mind gyorsúszásban
Láng Gabriella és Szedresi Tamás állhatott
a dobogó legmagasabb fokára. A két legfiatalabb induló a 2003-ban született Lőrinc
Berenike, illetve Hrubi Mátyás volt.
Mellúszás eredményei: I. korcsoport (11
évesek és fiatalabbak) lányok: 1. Lőrinc
Berenike (Kat. isk.), 2. Mári Tekla (Kat. isk.);
fiúk: 1. Láng Gergő (Kat. isk.), Fógel Benjamin (Kat. isk.), 3. Hrubi Mátyás (Tessedik
isk.). II. korcsoport (12-13 évesek) lányok:
1. Láng Gabriella (Kat. isk.), 2. Szalontai

Nelli (Tessedik isk.), 3. Krámer
Dóra (Kat. isk.); fiúk: 1. Sági
János (Tessedik isk.), 2. Ludányi
Bence (Kat. isk.), 3. Kun Ádám
(Tessedik isk.). III. korcsoport
(14-15 évesek) lányok: 1. Pető Henrietta (Kat. isk.), 2. Sági
Szabina (Bp., Gundel Szk.); fiúk:
1. Szedresi Tamás (Kat. isk.), 2.
Szedlacsek Balázs (Kat. isk.), 3.
Pálinkás László (Tessedik isk.).
IV. korcsoportnál Lakatos Lívia
(Monor, JAG.), V. korcsoportnál
Lakatos Tiborné győzött.
Gyorsúszás eredményei: II. korcsoport
(12-13 évesek) lányok: 1. Láng Gabriella (Kat. isk.), Monok Renáta (Kat. isk.), 3.
Krámer Dóra (Kat. isk.), Karai Réka (Kat.
isk.); fiúk: 1. Ludányi Bence (Kat.isk.), 2.
Bartos Tamás (Tessedik isk.), 3. Kun Ádám
(Tessedik isk.). III. korcsoport (14-15 évesek) fiúk: 1. Szedresi Tamás (Kat. isk.), 2.
Szedlacsek Balázs (Kat. isk.), 3. Réz Zoltán

Fotó: Korcsog Rita

Városi úszóverseny 2011.

(Tessedik isk.).
Köszönet a testnevelő kollégáknak, szülőknek a segítő támogatásukért és a strand
üzemeltetőjének a verseny helyszínének
biztosításáért. Bízva a jövő évi találkozásban, s abban, hogy az úszás után az Albertirsai Sportegyesület (ASE) tagjai között is találkozhatunk a különféle szakosztályokban!
Nagy Lászlóné (szervező),
testnevelő tanár

KERESZTREJTVÉNY
Vízszintes: 1. Orosz mondás első része. 13.
Egyiptomból származó afrikai néptörzs. 14. Lekicsinyel. 15. Szertartások végzésére használt
asztalszerű templomi építmény. 17. Fordított
cím! 18. Kelmét készít. 19. Fiatal növényi hajtás. 20. Város a Dunakanyarban. 22. Meggyőződés természetfölötti lény létezéséről. 23. Déry
Tibor. 24. Arra a helyre. 25. Fordított habgumi.
27. Pulóvert készít. 28. Paripa. 29. Tejipari termék márkaneve. 30. Szegedi egyetem. 31. … és
a negyven rabló. 33. Veszprém folyója. 35. Tömör egyneműi. 36. A magasba. 38. Ritka földfém
(rare earth). 39. Káposztaféle. 41. Lehetőség.
43. Női név népiesen. 44. Tapintat, könyörület.
45. Kettős betű. 46. Tagadás. 47. Vizes ruhával
gyógykezel. 48. Menyecske. 49. Ittrium és nitrogén vegyjelei. 50. Éra. 51. Páratlan saláta! 52.
Zavartan rejt! 53. Járom. 55. Bók fordítva! 57.
Ekével földet művel. 58. Orosz színművész volt,
Stirlitz alakítója A tavasz 17 pillanata című filmsorozatban. 61. Bódító.
Függőleges: 1. Progresszív, neológus. 2. Opel
típus. 3. Határtalan dizájn! 4. Latyak. 5. Üres tej!
6. Nagy László. 7. 1848 lengyel tábornoka. 8. Békaporonty. 9. Női név. 10. Szkandium vegyjele.
11. Részben kussol! 12. Pást, ring. 13. Érzelem
kifejeződése az arcon. 16. Román autómárka.
20. Vatikáni, egyiptomi, és brazil autójelzések.
21. Zenekar húros ütőhangszeren játszó tagja.
25. Mindkét végén elcímez! 26. Üdítő ital. 27.
Borítókosár. 29. Mély női énekhang. 32. Régész
öröme. 34. Menyasszony ruhaneműkből álló hozománya. 36. Harapás, nyelet. 37. Lengyel légitársaság. 39. A beküldendő mondás második,
befejező része. 40. Feleslegessé vált kacat. 41. …
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mail (légiposta). 42. Lakás argóban. 44. Görög
tengerparti település. 45. Olasz város a Garda-tó
közelében. 47. Oroszlány szomszédja. 48. Mátkáik. 52. Thaiföldi, zambiai, belga, és osztrák
autójelzések. 54. Autómárka neve fordítva. 56.
Csomó. 57. Nyakvédő. 59. Házy Erzsébet. 60.
Vanádium és ittrium vegyjelei. 61. Körülbelül.
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A múlt havi rejtvény helyes megfejtése: „Nem
futok már erőszakos-bután / szála-szakadt barátságok után.”
Közöljük rejtvényfejtőinkkel, hogy a nyereménysorsolás bizonytalan ideig szünetel, ezért
kérjük Önöktől, hogy ne küldjenek megfejtéseket! Megértésüket köszönjük!

Albertirsai Híradó

20

2011. augusztus

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Helyettesítő orvos látja el a 3. számú
háziorvosi körzet betegeit
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2011. július 1-től Albertirsa 3.
számú háziorvosi körzetében, valamint Mikebudán helyettesítő orvos
látja el a betegeket. Mivel dr. Galiger Zoltán, a körzet háziorvosa a fenti
időponttal lemondott praxisjogáról, önkormányzatunk helyettesítő orvost bízott meg a feladatvégzéssel, dr. Fógel Kristóf személyében. Emiatt július 1-től változik a rendelési idő, mely az alábbiak szerint alakul:

Hétfő: 8,00-11,00
Kedd: 14,00-17,00
Szerda: 8,00-10,00
Csütörtök: 15,00-18,00
Péntek: 8,00-11,00
Mikebudán a rendelés hétfőn 11,30-tól 13,30 óráig tart.
A rendelés helye változatlan marad.

Albertirsa Város Polgármesteri Hivatala

FELHÍVÁS

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Albertirsán
2011. augusztus 2-től 26-ig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

A vizsgálat ideje:
Hétfő:
11,30 – 17,30 óráig
Kedd:
8,00 – 13,30 óráig
Szerda: 11,30 – 17,30 óráig
Csütörtök:
8,00 – 13,30 óráig
Péntek:	  8,00 – 13,30 óráig
A tüdőszűrés helye: Művelődési Ház, Albertirsa, Pesti út 85.
A tüdőszűrés ajánlott vizsgálat, mely alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére. TAJ kártyáját kérjük hozza magával!
Albertirsa Város Polgármesteri Hivatala

JÚLIUS HÓNAPBAN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Vincze Imre és Bánszki Viola
Gecse Gábor és Fucskó Beáta
Meljan Zoltán és Birinszki Adrienn
Fejős Krisztián és Misák Tünde

2011. JÚLIUS HÓNAPBAN SZÜLETETT
Szlovák Gyula és Bajor Tünde
Andrékó Zoltán és Eszes Anikó
Rimóczi Róbert és Sárik Mónika
Samson Zoltán és Száva Friderika
Fakó István és Süveges Tímea
Tokai Pál és Tárnok Krisztina
Balaskó Zoltán és Selyem Klára
Horváth Attila és Kürtösi Éva
Vicha Sándor és Csontos Katalin
Tabányi János és Enyedi Anita
Faragó János és Kisari Anna

Dominik Gyula
Tamara
Mónika
Fatima Natali
Kitti Tímea
Gergő
Ádám Bence
Nikolett
Lotti
Emma
Csenge nevű gyermeke.

Tisztelt Lakosság!

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

Háziorvosok ügyeleti beosztása
AUGUSZTUS

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

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

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

Az Albertirsán működő gyógyszertárak ügyeleti nyitva tartása

2011. AUGUSZTUS hónapban
A hétvégi ügyeletet az alábbi gyógyszertárak végzik:
Augusztus 6-7.		
Augusztus 13-14.		
Augusztus 20-21.		
Augusztus 27-28.		

REMÉNY Gyógyszertár
IRSA Gyógyszertár
IRMÁK Gyógyszertár
CENTRUM Gyógyszertár

2011. JÚLIUS HÓNAPBAN ELHALÁLOZTAK

Ambrózi Jánosné
78 éves Vécsei u. 11.
Balázs Andrásné
88 éves Feketerész V. 8.
76 éves Bajcsy-Zs. u. 9.
Fabók Mihályné
Gér Györgyné
89 éves Baross u.
56 éves Lőcsei u.
Halmi János Attila
Kovács János
86 éves Szövetség u. 57.
Királymezei Pálné
91 éves Nyáregyházi u. 13.
79 éves Nyárfa u. 3.
Mester Jánosné
Murarik Sándorné
64 éves Zrínyi u. 8.
78 éves Dózsa Gy. út 7.
Schmidt Pálné
Szabó Pál
49 éves Koltói A. u. 10.
Szente Györgyné
88 éves Bajcsy-Zs. u. 12.
szám alatti lakos.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak!

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