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Mi 6?
– Mennyi?
– 6.
– Mi hat?
– Mi mennyi?
Valamikor ez még jó viccnek számított.
Ma már valóság. Az egymás mellett elbeszélés időszakát éljük. Még te beszélsz
itt hozzám, de nekem már nem itt kellene
lennem. Elmondom én is, de te már másba kezdtél. Elmondtuk a magunkét, majd
feldolgozzuk a következő találkozásig.
Reagálunk rá. De már másképpen, mint
akkor. A viszonyulások állandóan változnak. Majd egyszer kikapcsolódunk. Ez szó
szerint alapvetően három gombnyomásból áll: tv, rádió, telefon kikapcsolása ...
vagy 6-ból? ... előjegyzési naptár, napilap,
személyes találkozás kiiktatása.
A személyes találkozás is?
Mi hat ... még?
A bal – jobb; jobb – bal politikusi katonásdi 15 év után már nem hat meg
senkit. Most, amikor a köztársasági elnök
bejelentette a 2006. évi országgyűlési
képviselő választásokat, és ez hivatalosan
is a kampányidőszak kezdete, addigra már
politikusaink körbeszennyezték óriásplakátokon az egész országot, pazarlóan bánva pénzeszközeinkkel.
Ezen változtatni nem tudunk, pedig
volt jel a közéletben a változtatásra a köztársasági elnök választás idején. Amikor
egy civil szervezet, a Védegylet javaslatára
lett Sólyom László köztársasági elnök, aki
megválasztása óta markánsan hangsúlyozza függetlenségét, nos ez jel volt a
civil szférának, hogy akár a miniszterelnöki székbe is civilt emeljen, megválasztását kezdeményezze, még alkotmánymódosítás árán is.
Ma már ez sem hat. Lekéstünk erről.
Vagyis arról, hogy a minden idők legnépszerűbb magyar kormánya, az 1848as Batthyány-kormány megalakulása után
158 évvel újra mindenki számára megfelelő kormány alakuljon.
Ami hat ránk – s most a Jászvidékre
gondolok –, az az, hogy megtegyünk
mindent, hogy abszolút semlegesen, távol
a politikától éljük, írjuk dolgainkat. Jászárokszállás erre egyébként is nagyszerű
példa. Teszi dolgát, folytatja hagyományait, hiszen lapzártánk után, január
23-án kezdődik a Magyar Kultúra Napi
megemlékezés, lapunk megjelenése után
pedig a Flóra Farsang. Évkezdetként legyen hatással ránk ez a mindig színvonalas
két program.
A különböző hatásokat elkerülni úgysem tudjuk, s hogy mi a fontos a minőségi
sorrend felállításában, legyen segítségünkre 2006.
– and –
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Kulturális értékek
tisztelete

Igazi meglepetés
volt az ünneplés

– Megemlékezés a Himnusz születésnapján –

Macsi Sándor nyolcvan éves

1823-ban egy szatmárcsekei
kúriában, valószínűleg csikorgó
hideg, januári éjszaka, lefüggönyözött ablakok mögött, a
gyenge lámpafénynél egy törékeny testalkatú, 33 éves, bal szemére vak férfi egy hosszú vízszintes vonással befejezett egy
költeményt.
Ez a költemény lett a magyar
nemzet Himnusza. Erre a tollvonásra emlékezünk a Magyar Kultúra Napján, és arra a megtartó
magyar kultúrára, amelynek
egyik jelképértékű összefoglalása
Kölcsey Ferenc Himnusza.
Január 22-e emlékeztet min-

ket évezredes hagyományainkra,
gyökereinkre, múltunkra. Talán
ezen a napon sikerül felhívni a figyelmet azokra az értékekre, amelyeket az évszázadok alatt sikerült megőrizni. Azokra a tárgyi,
szellemi értékekre, amiket a magyar ember magáénak érezhet.
A Magyar Kultúra Napját a
naptár nem jelöli piros betűkkel,
mégis nagy ünnepeink egyike,
mivel a kultúrában fejeződnek ki
a legkarakteresebben nemzeti sajátosságaink, a kultúra megtartó
ereje nélkül elveszítettük volna
magyarságunkat.
(Folytatás az 5. oldalon)

Kovácsné Tősér Zsuzsanna a díjátadáson

A 80 éves Macsi Sándor köszöntői körében (Fotó: Nagy Mária)
Jászágó elmúlt évtizedeinek krónikásai aligha kerülhetnek
meg egy embert, hogy ha hitelesen akarnak szólni a kistelepülés
mindennapjairól, -közéletéről, -oktatásáról, -kultúrájáról. Ez a
személy pedig Macsi Sándor, aki nemrégiben ünnepelte nyolcvanadik születésnapját.
Közismert, hogy Sanyi bácsi,
az igazgató úr, a tanár úr, nemigen szereti, ha ünneplik, így Mozsár Lászlóné polgármester aszszony és dr. Dobos László a Jászok
Egyesülete ügyvivője január 11re – a nyolcvanadik évforduló
napján – az ÁBE közgyűlésének
időpontját választotta, hogy
megszervezze a születésnap
megünneplését.

Nemigen volt olyan jászsági
település, ahonnan ne érkeztek
volna ismerősök, barátok, kollégák, tisztelők, a honismereti
mozgalom tagjai, pedagógusok,
de még az Országos Földrajzi
Társaság is képviseltette magát,
hogy kifejezzék jókívánságaikat
az egykori tanítónak.
(Folytatás a 3. oldalon)

A várakozáson túl
– Egy téli este, mely már a farsangba vezetett –
A tudósítás címe kettős értelemben is igaz. A frappáns összefoglaló névvel illetett – Árokszállási Téli Esték – rendezvénysorozat, mely a múlt év decemberében az ünnepre várás időszakában, a készülődés jegyében

szórakoztatta az érdeklődő közönséget, zárórendezvényén december 18-án az Extázis együttes lépett fel.
A tánccsoport ezen az estén
műsorával, dinamizmusával túllendítette a nagyérdeműt nem-

Lívia és tanítványai (Fotók: Nagy Mária)

A „Bulizós kis csajok”
csak az ünnepre készülődésen, padra lépő félszáz táncoslány is
hanem a karácsony nyugalmán ezt bizonyította.
túlra is a farsangi karneválok tánA Téli esték programban 13
cos világába, s a fellépő 50 lány is táncot mutattak be a klasszikus
várakozáson felül teljesített.
keringő koreográfiától a HippAz Extázis hastáncegyüttes hopp-on át a karneváli hangumásodik önálló táncgáláját való- latú sambáig. Színpadon volt a
sította meg ezen az estén. A csodás kelet, ahol a mécses, a
megalakulásuk óta eltelt másfél bot, a fátyol is tánckellék és az elévben eleget tettek több városi maradhatatlan hastánc, mely az
felkérésnek. Létszámuk fokoza- együttest fémjelzi.
tosan nőtt, a decemberben szín(Folytatás a 4. oldalon)
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Útbontás után építés
2006-ban?
– Értékel a polgármester –
Soha annyi pénzt nem fordítottak Jászárokszálláson
útépítésre, mint azt ebben az évben teszi majd az önkormányzat – állítja Gergely Zoltán polgármester. Az elmúlt
évet értékelő, illetve az idei kilátásokat latolgató interjúban a városvezető elmondta, hogy a költségvetési fegyelem továbbra is alapkövetelmény lesz, de elbocsátásokra
nem kell számítani 2006-ban.
- Az elmúlt év indítását
eleve meghatározta – kezdte
az értékelést Gergely Zoltán –, hogy 2004. novemberében megkezdődött a
szennyvízcsatorna-beruházás. A városban a szennyvízközműre elköltött pénz
meghaladta az egymilliárd
forintot, s a költségvetés
másfél milliárd forintjával
együtt mintegy 2,5 milliárdosra emelkedett az összeg.
Az elköltött forintok mintegy ötven százaléka fejlesztés volt.
- A csatornaépítés pozitívumait egyelőre még kevéssé érzik
az emberek, inkább azt látják,
hogy rengeteg volt a kellemetlenség, a felbontott út.
- Ez természetesnek
mondható. Gyakorlatilag a
város teljes egésze munkaterület volt a beruházás idején.
Alig akad olyan utca, ahol
konkrét csatornafektető
munkák ne zajlottak volna,
de a munkagépek még ezeken a kis szakaszokon is végigvonultak. Rengeteg kellemetlenséget okozott
mindez a város lakosságának, s köszönöm is a lakosság megértését. Most azonban már elmondható, hogy
a csatornafektetés befejeződött. 2006 a helyreállítás
időszaka lesz. Az utolsó közmű földbe kerülésével érdemes lesz már utat építeni. A
csatorna-beruházás költségein belül, a város saját forrásából, illetve különböző
pályázatok segítségével öszszességében mintegy háromszáz millió forintot szeretnénk elkölteni útépítésre
ebben az évben.
- A szennyvíztisztító telep
kapacitásbővítésére is lesz pénz?
- A beruházás 466 millió
forintba kerül majd, s mostanra kiválasztottuk a kivitelezőt is, az OMS Hungaria
Kft. fogja elvégezni a munkákat. Az új tisztító szeptemberre készülhet el. Előtte
tavasszal már néhány városrészen megindulhat az új
csatornák próbaüzeme, az
egész városban pedig – a
tisztító bővítésének befejeztével – szeptemberben. A
költségekhez 150 milliót
nyertünk állami céltámogatáson, de közben újabb pályázatot is benyújtunk a város saját költségeinek csökkentése érdekében.
- Hogyan tudott működni
más területen a város az el-

múlt évben?
- A költségvetés kiegyensúlyozott volt. Hitelt nem
kellett felvenni a működtetésre egyetlen egyszer sem.
Oktatási intézményeink jó
színvonalon tudtak működni, a szükséges karbantartásokat el lehetett végezni.
Mindezek mellett jutott
pénz a Bank Iskola felújítására, ami mintegy 13 millió
forintba került, de nyertes
pályázattal rendelkezünk az
iskolakonyha technológiai
felújítására is. Ez utóbbi
munkát idén lehet elvégezni.
Fejleszteni tudtuk a gimnázium számítógépes parkját.
- A mindennapos dologi kiadások-, a dolgozók bérének
finanszírozására lesz elegendő
fedezet a költségvetésben?
- Természetesen lesz, nem
kell megszorításokra számítani, elbocsátásokat sem tervezünk. Az elmúlt években is
próbáltuk úgy megoldani a
létszámleépítést, hogy az ne
fájdalmasan történjen. A
gyakorlat, hogy ha szükséges
a leépítés, akkor legfeljebb a
nyugdíjba vonulók helyére
nem veszünk fel új embert.
Ez továbbra is így marad az
oktatási intézményeinknél.
Ráadásul az elmúlt évben
már 95 gyermek született a
városban, tehát hat év múlva
ismét négy általános iskolai
osztály indítására lesz lehetőség a városban.
- A szennyvíz mellett talán
az egészségügyről beszéltek a
városban a legtöbbet tavaly…
- Január 1-jétől dr. Olajos
Gyula vette át dr. Tóth Tímea körzetét, így nem lesz
fennakadás ebben a körzetben sem az elkövetkezőkben.
Nagy változás a központi
ügyelet beindítása, amit a
törvényi kötelezettségek miatt nem tudtunk elkerülni.
Mindenképp odafigyelünk,
hogy az ellátás színvonala ne
csökkenjen ezzel a városban.
Úgy tűnik mindezen túl,
hogy az Országos Mentőszolgálatnál is döntés született, s az idei fejlesztések között szerepel az árokszállási
Mentőállomás kiépítése is. A
részletes egyeztetések ezután
következnek. Fontos megjegyezni, hogy az orvosi körzeteink mindegyike betöltött, a fogorvosi körzetekben
dr. Kósa István megüresedett helyére pedig keressük
az új orvost.
A kistérségi társulás kere-

tében létrejött a szociális ellátás területén a támogatói
szolgálat, amelynek egyik
mikrorégiós központja Jászárokszálláson van.
- A kultúra és sport támogatása hogyan néz ki idén?
- Az eddigiekhez hasonlóan továbbra is megszervezzük a már jól bevált eseményeket, gondolok itt például
a Jászárokszállási Nyár
programjaira. Ezeken túl pedig – kapcsolódva ahhoz,
hogy idén ünnepli a település első említésének 650. jubileumát, illetve várossá avatásának 15. évfordulóját –
további rendezvényeken is
gondolkodunk, hogy méltóképp megemlékezzünk az
eseményekről. A sporttámogatásra idén is a költségvetés
elfogadásakor a tavalyinak
megfelelő hét millió forintos
támogatási összegre teszünk
javaslatot.
A rendező elvet a különböző összegek megszavazásakor a költségvetés egészére
nézve úgy képzeljük el, hogy
a város lehetőségei szerint
minden korosztálynak szeretne segítséget nyújtani, de
a legtöbbet a fiatalok, illetve
az idősek támogatására kívánjuk fordítani. Tavaly elnyerte a település az idősbarát önkormányzat címet,
idén szeretnék, ha az ifjúságbarát önkormányzat díjat is
magunkénak tudhatnánk.
Banka Csaba
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Évértékelés Jászágón
Új év kezdetén számba vesszük a mögöttünk hagyott
évben elvégzett feladatainkat. Nem csupán egyszerű
számvetés ez, de a megélt tapasztalatainkat próbáljuk
értékelni, az esetleges hibáinkból tanulni, a jó dolgokat
pedig továbbvinni az új esztendőben.
Egy ehhez hasonló évértékelő beszélgetésre kértem
Mozsár Lászlónét, Jászágó község polgármester
asszonyát.
- Köztudott, hogy nincsenek
könnyű helyzetben a Jászágóhoz hasonló kistelepülések ma
Magyarországon. Egyre kevesebb pénzből kell fenntartani
az eddig megszokott színvonalat ahhoz, hogy lakosait ne veszítsék el a kistelepülések. Kérem próbáljon részletes számvetést készíteni a 2005-ös évről! Milyen terveket sikerült
megvalósítani, és melyek azok,
amelyek még váratnak magukra?
- Bár lehetőségeinket tekintve nem vagyunk irigylésre méltó helyzetben, azt
azonban bátran leszögezhetjük, hogy az alapvető ellátások biztosítottak voltak a
településen. Semmiképpen
sem nevezhető rózsásnak a
helyzetünk, de a kínálkozó
lehetőségeket próbáljuk maximálisan kihasználni, és jól
sáfárkodni a rendelkezésünkre álló igen szűkös keretből.
Egyik régi álmunk látszik
megvalósulni azzal, hogy elkészült a Jászágót és Csányt
összekötő közút engedélyes
terve. Ez azért lenne kiemelkedően fontos, mert amenynyiben elkészül az M3-as
autópálya Hatvant elkerülő
szakasza, ezen az úton az

Agrárfórum – 2006.
Január 20-án 17 órakor a
Polgármesteri Hivatal dísztermében agrárfórumot tartottam, melyen az elmúlt 2 év
értékelésén túl a 2006-os év
kilátásairól esett szó és ismertettem a Kormány 100 lépés
programjából azt a hetet,
mely a mezőgazdaságról szól.
Településünk gazdatársadalmának több mint a 10 %a megjelent és részt vett az
előadást követő építő jellegű
vitában – beszélgetésben.
Ezen túl megtisztelte rendezvényünket Gedei József
országgyűlési képviselő,
Gergely Zoltán polgármester és a megyei Földművelésügyi Hivataltól Szatmári
Géza vezető falugazdász.
Szó volt a jó termésről, az
intervenciós felvásárlásról, az
állattenyésztés és a hozzá
kapcsolódó feldolgozóipar
körüli nehézségekről. Fontosnak tartottam megemlíteni és hangsúlyozni, hogy a
magyar mezőgazdaság jövője
nemcsak a gazdálkodók ügye, hanem nemzeti ügy,
minden – magát magyarnak

valló – emberé. Ugyanis a
gazdálkodás – és nem a
„csak” rövid távú haszonszerzésről szóló tömegáru
termelés – a vidék jövőjéről
szól, a kultúrállapot megtartásáról, a táj, a föld műveléséről, arról a műveltségről (!),
ősi tudásról, mely a parasztságon keresztül őrződött
meg és hagyományozódik
tovább nemzedékről nemzedékre. És mindezekhez, mivel globalizálódó – globalizálódott világban élünk – jelenleg tudomásul kell vennünk, hogy szükség van
nemcsak a pontos és minőségi termelésre–termesztésre,
hanem az értékesítés–szállítás
megszervezésére, a versenyhelyzet elfogadására és egyre
nagyobb tudás- és ismeretanyagra.
Talán némi irigységgel vegyes értetlenséggel hallgatjuk sokszor, hogy röpködnek azok a százmilliárdok,
melyeket az Unió és a Kormány a mezőgazdaságnak
szán, ...
(Folytatás a 3. oldalon)

autópálya kevesebb, mint 10
km-re lenne tőlünk. Azt pedig nem kell ecsetelnem, milyen fontossággal bír egy település életében az autópálya közelsége. Nem csupán
vonzóbb lenne lakóhelyül
választani Jászágót, de kisebb termelőegységeknek is
megérné idetelepülni. Településeket, megyéket, régiókat összekötő útról lenne
szó.
Kiemelten fontosnak tartom még a Munkaügyi Központtal való együttműködésünket: a közmunkaprogram létét. Mindemellett számos formában támogatjuk a
hátrányos helyzetben lévőket, a rászorulókat. Ilyenek
például a lakásfenntartási támogatás, gyermekvédelmi
támogatás, közgyógyellátás,
a mozgáskorlátozott, sérült
emberek segítése, az első lakáshoz jutók támogatása,
gyermekek étkeztetésének
támogatása. Ezek nem kis
összegeket jelentenek a költségvetésünkből.
- Melyek voltak a legnagyobb beruházások és milyen
forrásokból sikerült megvalósítani ezeket?
- Jászágón inkább fejlesztésekről és felújításokról beszélhetünk. A 2004-es évben kezdődött, de tavaly fejeződött be, illetve vált látványossá a Művelődési Ház
felújítása. Az elmúlt év talán
legfontosabb felújításának
nevezném a községháza, illetve az orvosi rendelő akadálymentesítését. Ez különösen fontos egy olyan településen, ahol sok idős, nehezen közlekedő ember él.
Ha számadatokat mondhatnék, akkor kiemelkedő a
Művelődési Ház felújítása,
amely közel 7.000.000 Ftból valósult meg. A Kossuth
út javítása 4.000.000 Ft
volt, az orvosi rendelő felújítására pedig 1.077.000
Ft-ot költöttünk.
Mindezen felújításokhoz
a forrásokat különböző pályázatok útján szereztük.
Ezeken felül több kisebb pályázatot is nyertünk.
Az egyik legjelentősebb
pályázatot 2005-ben az iskola felújítására sikerült
megszereznünk. Ennek az
értéke 7.005.000 Ft, míg
óvodai játékok fejlesztésére
569.000 Ft-ot kaptunk.
Ezeknek a megvalósítása
2006-ban történik, ekkor
lesz látható eredményük.

- Jászágó lakosságának jelentős hányada idős ember.
Mennyire látja biztosítottnak
az egészségügyi ellátásukat?
- Tapasztalataim alapján a
jelenlegi helyettesítéses
megoldással biztosítva vannak az alapvető egészségügyi ellátások. Bár mindenki
számára egy helyi háziorvos
lenne a legjobb megoldás,
be kell látnunk, nagyon nehéz egy ilyen kis lélekszámú
településre megfelelő orvost
találni. Úgy vélem, nem csak
a mi problémánk az orvoshiány.
- Melyek az Önt leginkább foglalkoztató problémák?
- Jelenleg az egyik ilyen
kérdéses pont a szemétgyűjtés és -szállítás díjainak megállapítása. Régóta foglalkozunk már az esetleges
szennyvízhálózat megépítésének gondolatával. A település foghíjas lakásai miatt
óriási lenne a fajlagos költség. Ezen felül problémát jelent még az is, hogy hová
tudnánk elvezetni a keletkező szennyvizet. Mind Jászárokszállás, mind Pusztamonostor felé átemelőkre lenne
szükség. Úgy látom, hogy a
megoldás Jászágó esetében
egyedi, zárt tározó kiépítése
lehetne. Ennek a fenntartása, üzemeltetése igen sok
kérdést hordoz magában.
Biztatónak tartom azonban,
hogy az Unióban foglalkoznak a kistelepülések ilyen jellegű problémáival, dolgoznak a megoldáson.
- Ha lehetne egy kívánsága, mi lenne a legfontosabb,
amelyet ebben az évben szeretne megvalósítani?
- Egy régi elképzelésünk,
hogy közút épüljön Jászágó
és Jászberény között. Erről a
megvalósíthatósági tanulmány most készül. Jelentős
lépésként értékelném a település életében, hiszen így
csupán pár kilométer választana el bennünket a térség
központjától.
Ezeken felül, – ha már
közutakról beszélünk –, meg
kell említenem azt, hogy oda
kellene figyelni a főútvonalak tehermentesítése mellett
a mellékutak állapotára is,
hiszen lassan sok település
megközelíthetetlen lesz az
utak jelentős romlása miatt.
Mindenképpen a legfontosabb célunknak a község
életképességének a megőrzése kell, hogy legyen. Ehhez szükségünk van az iskola
meglétére és a megélhetés
megteremtésére is.
Egy megfelelően közművesített, tiszta, nyugodt településnek szeretném tudni
Jászágót az elkövetkezendő
években.
– M.N.M. –
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A polgármester jelenti...
Hódunna alatt a város! A 10-15 cm-es hó
megvédi az őszi vetésű növényeket a hidegtől, a kifagyástól. A város útjainak és járdáinak csúszásmentesítését a környezetünk védelme érdekében sóderes szórással és csak a
legforgalmasabb helyeken történő sózással
végezzük. Kérem, hogy saját ingatlanjaik
előtti járdát a szükséges gyakorisággal tisztítsák, és tartózkodjanak a túlzott mennyiségű só használatától.
Az év eleje a költségvetés, a tervkészítés
időszaka. Megjelentek a megyei és a régiós
pályázatok, amelyeknek leadási határideje
egységesen február 15-e. A korai meghirdetés lehetőséget ad arra, hogy a megnyert forintokat a legoptimálisabb időpontban tudjuk elkölteni, és ne kelljen télen utat építeni,
vagy hidegben építkezni.
Előkészítés alatt lévő pályázataink:
- szennyvíztisztító telep kiegészítő támogatása
- a Dobó úti iskola belső átépítése óvodai
felhasználáshoz
- 6,8 km út felújításához 50 %-os
támogatás
- ivóvízrendszerünk záróaknáinak átépítése
- Ipari Park területén útépítés és útfelújítás
- Szent Vince úti iskola új szárnyának
megépítése
- a Művelődési Központ megépítése a
jelenlegi felújításával és bővítésével
Megnyert pályázatunk van a szennyvíztisztító telep megépítésére 150 millió Ft, és
az iskolakonyha felújítására 13 millió Ft öszszegben. Ezen kívül ebben az évben fogjuk
felhasználni a szennyvízcsatorna-építésre
nyert címzett támogatás hátralévő részét. A
csatorna-beruházás, csőhálózat- és átemelő
aknák építési része elkészült. 2006. évre a
helyreállítási, útépítési munkák maradtak,

amelyre több mint 500 millió Ft áll rendelkezésre. A kivitelezés során két lehetőség közül lehetett választani. Az egyik az azonnali,
teljes helyreállítás, a másik pedig az ideiglenes helyreállítás. Én az utóbbit választottam, éppen azért, hogy az úthelyreállítás
végleges formájában akkor történjen meg,
amikor a megmozgatott föld megállapodott.
Tudom, hogy ez a megoldás az építési területen lakóknak sok bosszúságot okozott, de
kárpótolni fog mindenkit, ha az úthelyreállítás után hosszabb ideig használható megoldást tapasztal. Jászárokszálláson 2006. év
végre az útépítés éve lesz. Több mint 25 km
út kap új aszfaltszőnyeget, sok helyen új alapozással. Több tíz éves lemaradást fogunk
ezzel megszüntetni.
A csatorna-beruházás finanszírozásánál az
igazolások kiadásánál nagy körültekintéssel
járunk el, és csak a független minősítő szakemberek által átvett utcákat fizetjük ki. A beruházásban résztvevő cégek referenciái és a
szigorú önkormányzati kontroll a garancia
arra, hogy nem ismétlődik meg a gázberuházásnál megtörtént eset. A gázberuházást végző Dunatrade Kft. jogerős bírósági végzés
szerint a Jászságból közel 1 milliárd forintot,
ezen belül Jászárokszállástól közel 70 millió
forintot vitt el. A behajtás lehetetlen, mert a
cég egy külföldi hajléktalannál kötött ki, és
ezzel a kör bezárult.
Beszámolóm végén szeretném megköszönni a Jászvidék kicsi, de lelkes csapatának,
hogy minden alkalommal önzetlenül segítik
a lap megjelenését. Az újság olvasóinak pedig
azt szeretném megköszönni, hogy maradéktalanul megveszik ezt az 1500 példányban
megjelenő havilapot. A jó együttműködés
eredményeképpen változatlanul 116 Ft marad 2006. évben is.
Gergely Zoltán

Igazi meglepetés
volt az ünneplés
Macsi Sándor nyolcvan éves
(Folytatás az 1. oldalról)
Az életút első nyolcvan
évét Mozsár Lászlóné polgármester idézte fel. 1926.
január 11-én Nyírábrányban
született, református paraszt
család gyermekeként. Középiskolája a debreceni Református Kollégium volt,
majd Szegeden tanító, tanár
lett belőle. 1951-ben helyezték az Alföld széléről a Jászságba, Jászágón lett tanító.
Kétéves pusztamonostori
kitérő után egészen 1977-ig
volt Jászágón pedagógus,
1954-től igazgatóként munkálkodott. Az utolsó néhány
évet Jászárokszáláson az iskola igazgatóhelyetteseként
töltötte, 1986-ban vonult
nyugdíjba. Tudást, emberséget és más millió dolgot tanított a gyermekekkel. Részt
vett az esti iskola, a szülők
akadémiája szervezésében, a
honismereti mozgalom
munkájában, összeállította
az 1981-től látható iskolatörténeti kiállítást, részt vett
az ágói ásatások munkájá-

ban, tagja 1962-től az Országos Földrajzi Társaságnak. Szenvedélyesen barangolja az ország tájait. Birtokosa a Jászágó Községért kitüntetésnek.
A felsorolás csak tovább
folytatódott, hisz munkálkodott az Árokszállásiak Baráti
Körének életre hívásában,
szorgalmazta a Jász-Ház létrehozását, a Jász bálok felélesztését, a kistérségi művészek összefogását, életútjuk
bemutatását. Jászágó Díszpolgára és Jászságért Díjas.
- Magánéletét mindig a
háttérbe szorította a közösség
előbbre jutásáért, másokért –
mondta Mozsár Lászlóné.
Dr. Dobos László először
is dr. Csányi Sándor az OTP
Bank Rt. elnök – vezérigazgatójának, illetve Korniss Péter Kossuth-díjas fotóművésznek az üdvözletét adta
át. A Jászok Egyesületének
ügyvivője, reneszánsz emberként, az utolsó kántortanítóként beszélt az ünnepeltről, aki mindig is nyitott

volt, s nyitott is maradt a világ dolgai iránt. A megismerés igénye soha nem veszett ki belőle. S ahogy fogalmazott, ma a faluban
mindenki tanítványának
mondhatja magát. A lelket
formáló tanítói, tanári pályát
választotta. Az igazi enciklopédikus tudással bíró pedagógusnak mit is adhatott
volna át ajándékként, mint
egy enciklopédiát.
Macsi Sándor látható
megindultsággal, és nem kis
meglepetéssel fogadta a közel száz vendég érkezését.
Mindenkihez volt pár kedves
szava, s állta a köszöntések
egész sorát. Aki ellátogatott
január 11-én a jászágói művelődési házba, egy igazán
különleges ÁBE közgyűlésnek lehetett tanúja, ahol a
legkevésbé sem kívántak ragaszkodni az eredetileg
meghatározott napirendhez.
Ezt azonban azon az estén
senkinek sem rótták fel panaszként.
Banka Csaba
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Hivatalban az új jegyző

Dr. Visnyay Noémi
A képviselő-testület december 7-i ülésén döntött a
dr. Németh András betegsége miatt megüresedett
jegyzői állásról.
A pályázatok elbírálása
után a képviselő-testület
egyhangúlag Dr. Visnyay
Noémi 2006. január 9-ei
határidővel történő jegyzői kinevezése mellett
döntött.
Dr. Visnyay Noémi
1969. december 24-én született. 1988-ban a Tömörkény István Gimnázium és
Művészeti Szakközépiskolában érettségizik Szegeden.
Ezt követően 1989-90-ben
értékesítő a Csók István
Képzőművészeti Galériában
Budapesten.
1991-ben Szilvásváradra,
a Pisztráng étterem üzletvezető helyettesének szegődik.
Itt kezdi el 1997-ben a Miskolci Egyetem Jogi Karán a
tanulmányait, ahol 2002ben Cum Laude diplomát
szerez.
Közben és ezt követően
1999-2004. között Ózdon a
Körzeti Földhivatal ügyintézője, jogi tanácsadója.
2004 júniusától Domaháza
község jegyzője.
Dr. Visnyay Noémi a rá
váró feladatokról így vall:
„Csak másfél éve vagyok
igazából ebben a szakmában, bár korábban ugyancsak államigazgatásban
(földhivatal) dolgoztam, de
az a jegyzői munkával össze
sem hasonlítható.
Kezdetben én sem tudtam mire vállalkozom, még

nem láttam át az összes
munkafolyamatot és hosszú
időbe telt, mire az összes,
önkormányzatnál előforduló probléma és feladat megoldása területén tapasztalatokat szereztem. Kis településről, a BAZ-Megyei Domaházáról jövök és számomra a városi jegyzőség
újabb kihívás, nagy megmérettetés, hiszen sem a hivatal
felépítése, sem a feladatok
ill. jelentkező igények nem
egyformák. Ezért újabb tanulás és tapasztalatszerzés
vár rám, amitől nem félek.
Bízom leendő kollégáim,
elsősorban polgármester úr
segítőkészségében, türelmében.
Mint említettem, tapasztalataimat kis település önkormányzatánál szereztem,
amiben azért a hátrányok
mellett előnyök is vannak,
mégpedig, hogy itt a jegyző
minden feladat megoldásában teljesen magára van
utalva, nincsenek úgy leosztva a feladatok mint városban, nincs aljegyző, ezért valamennyi munkafolyamat
végzésében „profinak” kell
lennie. Ezt nehéz megtanulni. Figyelni a folyton változó
jogszabályi követelményekre, határidőkre, munkatársak, ügyfelek problémáira és
sorolhatnám.
Feladataim át kell hogy
fogják az önkormányzat
egészét, és bár döntési jogosítványaim meglehetősen
szűkre szabottak, úgy gondolom, automatikus cselekvési kötelezettségem van akkor, ha azt az önkormányzat
érdekei úgy kívánják!
Ilyen kötelezettségeim
lehetnek pl. önkormányzati döntések kezdeményezésére, előkészítésére,
alternatív javaslatok kidolgozására, kidolgoztatására. Ez történhet jogszabályi
előírások alapján, de lehet
olyan helyi közügy kapcsán
is, ahol indokolt az intézkedés, döntés meghozatala.

Agrárfórum – 2006.
(Folytatás a 2. oldalról)
... és nem látjuk ennek szükségességét annak érdekében, miszerint a támogatási
és pályázati pénzek a mezőgazdaság életképességét, fejlesztését, a felgyorsult versenyben a fennmaradását
próbálják segíteni. Röviden
összefoglalva nézzük át, miről is szól számunkra az a
bizonyos „7 lépés”:
– A Kormány megalkotott egy Nemzeti Agrárbiztosítási Alapot, mely az elemi károk esetén az állam és a
gazdálkodó közös felelősségvállalásán keresztül próbálja meg az esetleges károkat enyhíteni. Vagyis a befizetett összeghez a Kormány

ugyanannyit tesz hozzá.
– Az állattenyésztés versenyképességének javítása
normatív kamattámogatásos és pályázatos rendszerekkel, elsősorban a sertésés a baromfiágazat területén, illetve az állategészségügyi és állatjóléti körülmények javításán keresztül.
– Növénytermesztés korszerűsítése, az ipari és energetikai célú növénytermesztés támogatásával elősegítve így a szerkezetváltás szükségességét!
– A termőföld-használat
ésszerűsítése szól a szociális
földprogramról és egy birtokfejlesztési hitelkonstrukcióról, mely az elaprózott

A hivatalon belüli munkavégzés szempontjából
fontosnak tartom az összehangolt munkát, ahol mindenki tudja, mi a feladata. A
jelentkező problémák rendszeres megbeszélését, átgondolását. Fontosnak tartom a
döntések gondos előkészítését, a végrehajtás megszervezését és ellenőrzését szakemberek bevonásával, a törvényesség következetes biztosítását, ügyfélbarát államigazgatás kialakítását, így a
polgárokkal való rendszeres
kapcsolattartást, a felmerülő
igények, problémák megoldásához való rugalmas hozzáállást, a hivatalon belüli
kellemes munkahelyi légkör
megteremtését, stabil, hozzáértő hivatalnoki kar kialakítása érdekében a dolgozók át- ill. továbbképzésének biztosítását, jó kapcsolat
fenntartását az önkormányzatok felügyeleti szervével, a
Megyei Közigazgatási Hivatallal, stb.
Kötelességem elősegíteni
továbbá – törvényes keretek
között – a képviselő-testület
munkáját, mind az önkormányzat kötelező, mind az
önkéntesen vállalt feladatai
megvalósításában.
És végül de nem utolsó
sorban úgy érzem, az önkormányzat kapcsán kiemelt figyelmet kell fordítani még a
nyilvánosság kérdésének is.
Gondolok itt elsősorban arra, hogy a közhatalmat gyakorló önkormányzati szervek esetében is fontos a helyi
társadalommal való állandó
kapcsolat, a folyamatos
kommunikáció: az innen érkező impulzusok fogadása
és feldolgozása, a visszacsatolás biztosítása, döntéseink
állandó megmérettetése és
ezáltal az irányítás hatékonyságának növelése. A
konstruktív helyi politika
ugyanis csak az érintettségből adódó visszajelzés
alapján képes a szükséges
korrekciókra.”
birtokszerkezet csökkentéséhez és a földpiac értékesítéséhez kíván hozzájárulni.
Ezen túl újra beindul a „Földért életjáradékot” program
a nyugdíjasok részére.
– Következő kiemelten
fontos feladat a nagyobb
élelmiszerbiztonság, a silány
minőségű élelmiszeripari
termékek dömpingjének
megfékezése, illetve a magyar termékek támogatása.
– És nem utolsó sorban
ebben a programban kerül
végleges rendezésre a szövetkezeti üzletrészek ügye.
Amennyiben az itt olvasottak alapján részletesebb
tájékoztatást szeretne a Tisztelt Olvasó, az ügyfélfogadásokon állok szíves rendelkezésükre!
Kovács Zoltán
falugazdász
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Egyelőre nincs két autó
A jászberényi központi
ügyelet – ahogy arról legutóbb is írtunk – január 1-el
kibővítette működési területét, s egyebek mellett már
Jászárokszálláson is ez a
szolgálat látja el a sürgősségi
orvosi feladatokat.
Egy hónapja Gergely Zoltán polgármester elmondta,
hogy hivatalosan egy autóval működik a szolgálat, de
adott esetben – ha az egyetlen autót máshova rendelték
– a szolgálatot teljesítő másik orvos saját autóval útnak

indulhat, ha riasztást kap.
Ezt az információt határozottan cáfolta Mizsei Kálmánné, a jászberényi központi ügyeletet működtető
Egészségügyi Szolgálat vezetője. Mint mondta, semmilyen írásos dokumentum
nem született ez ügyben, és
szabályellenes is volna, ha
így járnának el. Egyetlen
ügyeletes autót állítottak
szolgálatba és ez látja el az
adódó feladatokat.
Gergely Zoltán polgármester – mikor felvetettük

neki mindezt – értetlenül állt
a dolog előtt. Mint mondta,
a fent idézettek egy olyan
megbeszélésen hangoztak
el, ahol az egészségügyi
szolgálat vezetője is ott volt.
Mindenesetre a gyakorlat
dönti azt el, hogy milyen
szükség lesz a járművekre. A
tapasztalatok tükrében gondolják át a további lépéseket. Az biztos, hogy nem
szeretnének engedni az ellátás színvonalából.
Banka Csaba

A várakozáson túl
– Egy téli este, mely már a farsangba vezetett –
A műsorban fellépett a
Lívia és tanítványai hastánccsoport Gyöngyösről. Lehotai Lívia nyolc éve táncol.
Az Extázis együttes vezetője, Kubacsekné Gulyás
Éva tőle leste el a hastáncot.
Hétfőnként még mindig
nála tanul.
A december 18-ai este a
művelődési házban Kubacsekné Gulyás Éva lelkesedésének, kreativitásának megjelenése a nagyközönség
előtt.
A 40-es éveiben járó tanárnő az ezredfordulót követően döntött úgy, hogy a
művészet világában gyökerező tehetségével közönség
elé lép. Ez 2005-ben, az
Árokszállási Nyárban egy
üvegfestmény kiállításban és
az Extázis együttes fellépésében valósult meg.
Most, a sikeres Táncgála
után kérdezem Évát, hogyan
jutott arra az elhatározásra,
hogy amit évtizedek óta szeret és csinál, most a közönség elé vigye.
– Régóta érzem, hogy
kell, hogy közöm legyen a
tánchoz és most lett rá lehetőségem. A félállású rajztanári munkám mellett lehetőségem nyílt, hogy 41 évesen
tánctanfolyamot végezzek,
mely egy bennem élő belső
igény kielégítése volt.
Egyetlen gyermekem
gimnazista lett. Családi vállalkozásunk keretében sikerült 5 x 2 m-es tükörfalú
tánctermet létrehozni, s a

kerestem meg támogatás
céljából. Ha meg akartuk valósítani terveinket, hozzáállásunkkal sikerült áthidalni
nehézségeinket.
– and –

Kubacsekné Gulyás Éva
család támogatása lehetővé
tette, hogy háziasszonyi
teendőim mellett a tánccal
foglalkozhassak.
– Hogyan született a név?
– Már Budapesten, ahol a
Magyar Művelődési Intézet
tánccsoportvezető képzőjét
végeztem, olyan felfokozott
kapcsolatba kerültem a tánccal, hogy elhatároztam, ha
tánccsoportot alakítok, Extázis lesz a neve, de ezt a
nevet csak két hónap tűnődés után javasoltam a lányoknak, miután nem találtak jobbat.
– A közönség soraiból úgy
tűnt, hogy a fellépés egy személyi szervezés és még támogatók
sincsenek. Ilyen nagyhatású
lenne a táncszereteted?
– Valóban sok a saját erejű
megvalósítás. Sok esetben
baráti segítséggel varrom a
fellépő ruhákat. Az önkormányzat, gimnázium támogatott már bennünket, de
nem vagyunk civil szervezet,
ezért még vállalkozókat nem

(Az Extázis táncegyüttes
III. Táncgálája 2006. április
29-én, a Táncművészet Világnapján lesz. 1982 óta ez a
nap a Táncművészet Világnapja. Ezen a napon született 1727-ben Jean Georges
Noverre francia balett-táncos, az egyetemes táncművészet nagy megújítója, de
1960 óta az Extázis együttes
vezetője, Kubacsekné Gulyás Éva is ezen a napon ünnepli születésnapját.
Most pedig következzék a
farsang idejére a 10. Jász Bál
elé a felhívás ... a táncra.)

„Furcsán viselkedik néha
az ember. Zenét hall,
s erre elkezd mozogni,
lépkedni.
Nem végez semmiféle
hasznos munkát, nem
megy sehová. Mindez
nem jelent fáradságot,
kínos kötelességet számára,
hiszen önként teszi,
sőt még mosolyog is hozzá.
Mit tesz hát? Táncol.
Táncolni jó,
táncolni mámorító.
A tánc felüdít,
szórakoztat;
bizonyos szempontból
pihentet mind szellemileg,
mind testileg. S ez remek
dolog, ráadásul nem függ
sem társadalmi,
sem vagyoni helyzettől,
még életkortól se nagyon.
A fiataloknak annyi
testmozgást biztosít,
amennyit igényelnek,
a középkorúaknak sem
megerőltető.
Tehát táncoljunk.”
Antal Imre

Hastánc az Extázistól (Fotó: Nagy Mária)

2006. január 26.

Továbbra is biztosított az iskolatej
Továbbra is kaphatnak iskolatejet az alapfokú oktatási
intézmények tanulói Jászárokszálláson. A város önkormányzata évek óta részt vesz az iskolatej programban,
melynek keretében az érintett tanulók napi egy pohár
tejet kapnak térítésmentesen. Az idei évtől több városban
adódtak problémák a kezdeményezéssel kapcsolatban. A
jászárokszállási helyzetről Gergely Zoltán polgármestert
kérdeztem.
- A FVM. 2006 január 1. –
2006 augusztus 31. közötti
időszakra iskolatej programot
hirdetett. Iskolatej program
keretében óvodásként, általános iskolai tanulóként és középiskolai tanulóként naponta
0,25 l tej, vagy ezzel egyenértékű más tejtermék után igényelhető támogatás. Az önkormányzat milyen körben látja
indokoltnak, és biztosíthatónak a támogatás igénylését, és
ezzel együtt az iskolatej biztosítását a fiatalok számára?
- Úgy vélem, hogy a fent
említett kör mindegyike számára fontos táplálék kell,
hogy legyen a tej. Az óvodákban az egészség-megőrzés mellett az egészséges
életre nevelésnek is fontos
része a tejfogyasztás ösztönzése. Amennyiben gyermekeink fiatal korban nem csupán a túlcukrozott, tartósítószerektől hemzsegő üdítőitalokat kedvelik meg, felnőtt korban is egészségesebben étkeznek majd.
- Természetesen nem lehet
kérdés, hogy szükség van-e rá,
de vajon milyen terhet ró a
költségvetésre az iskolatej program finanszírozása?

- Ha a program gazdasági
oldalát nézzük, akkor meg
kell állapítanunk, hogy ma
Magyarországon tej-túltermelés van. Ennek levezetését
kétféleképpen lehet megoldani. Vagy jelentős költségvetési támogatással külföldön értékesíthetjük, vagy saját gyermekeink részére biztosítunk belőle napi 2 dl-t.
Ehhez kapunk támogatást a
központi költségvetésből,
ami Jászárokszállás esetében
50%-os támogatást jelent.
Egyébként ennek az összege
településenként differenciáltan jelentkezik.
A számokra visszatérve a
Jásztejtől 28 Ft-ért kapjuk a
poharas tejet, amelyből 14
Ft-ot kapunk a fent említett
költségvetésből, és 14 Ft-tal
járul hozzá az önkormányzat
is. Az elmúlt évet alapul véve
1 millió 540 ezer Ft-ot jelent
részünkről ennek a programnak a finanszírozása.
- Mik a tapasztalatok, élnek
ezzel a lehetőséggel az érintettek?
- A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján az
általános iskolában 640
gyermekből 449-en kérik.

Ez 70%-os aránynak felel
meg. A gimnáziumban 241
tanulóból 115 fő igényli az
iskolatejet. Elszomorító viszont, hogy az óvodákban
220 gyermek közül csupán
75-en jelezték igényüket (34
%-os arány), hiszen ebben a
korban rendkívüli jelentősége van a tejtermékekben lévő
vitaminoknak az egészséges
fejlődéshez.
Az általános iskolákban és
óvodákban egyébként a szülőnek kell nyilatkoznia arról,
hogy gyermeke igényli-e az
ellátást, avagy nem.
- Változik-e 2006-ban az
iskolatej program?
- Nem változik. Mindenképpen szeretnénk megtartani a programot, hiszen
amellett, hogy vannak rászoruló gyermekek is az intézményekben, a nem rászorulók esetében a szülő dolgát
is megkönnyítjük azzal,
hogy naponta biztosítjuk ezt
a tápláló energiaforrást gyermekeik számára. Az idei
költségvetésben biztosítjuk
a program ránk háruló költségét. Sőt mi készen állunk
arra is, hogy amennyiben
minden egyes érintett igényelné a tejet, az önkormányzat biztosítaná ezt számukra. Ezért arra kérjük a
szülőket, hogy gondolják át
újra eddigi döntésüket. Hiszen ne feledjük el a régi-új
szlogent: A tej élet, erő,
egészség.
– M.N.M. –

Jász-Security
Jász-Security feliratú gépkocsival találkoztam a napokban. A gépkocsi vezetőjétől megkérdeztem, mit lehet
tudni erről a Jász-Security-ről és megkértem Tóth Norbertet, tájékoztassa vállalkozásáról a Jászvidék olvasóit.
– Üdvözlöm a Jászvidék
olvasóit. Tóth Norbertnek
hívnak. Születésem óta Jászárokszálláson, a Bartók Béla
utcában lakom. 2006. 01.0lén Vagyonvédelmi vállalkozást indítottam Jász-Security Jászárokszállás elnevezéssel, amely a 06-20/2153179-es telefonszámon bármikor elérhető. Elsősorban
városunk biztonságát, a lakosság és a közületek érdekeit tartom szem előtt, és
gondoltam az idős, egyedül
élőkre, a mozgáskorlátozottakra is, hiszen egyszerű berendezésünkön csak egy
gombot kell megnyomnia,
és mi máris indulunk. Segítünk a bevásárlásban, postai
csekkjét befizetjük stb... s
mindezt akár ingyen!! Berendezésünk óriási előnye,
hogy az esti órákban egészen reggelig automatikusan
átkapcsol riasztás távfelügyeleti központunkra, s így
nyugodtan aludhat, hiszen
profi biztonsági őrök vigyáznak álmára.

Fő profilunk a riasztó berendezések telepítése, és annak riasztási távfelügyelete.
Létrehoztam egy 6 főből álló kivonuló akciócsoportot,
amely a riasztás beérkezésének pillanatában azonnal a
helyszínre siet a Bartók Béla
utca 6. szám alatti központunkból. A még nagyobb
biztonság érdekében ajándék járőrözést adunk. Jelenleg több mint harmincan
csatlakoztak hozzánk.
- Volt már konkrét eset,
riasztás?
- Igen. 2006. január 05én éjjel 22 óra 48 perckor
pánikriasztás érkezett az
egyik helybéli általunk őrzött magánlakásból. 22 óra
53 perckor kivonuló akciócsoportunk tagja a riasztás
helyszínére érkezett. Az ajtó
fel volt feszítve, a tettesek elmenekültek. Központunk
értesítette a helyi rendőrörsöt, amivel nagyon jó kapcsolatunk van. A rendőrség
szinte azonnal megérkezett,
úgy, hogy útközben 2 főt

igazoltattak, ami a későbbiekben a nyomozást remélhetőleg elősegíti.
- Milyen szolgáltatásokat
végeznek még?
- Szolgáltatásaink közé
tartozik még az épületek,
irodák, telephelyek őrzése,
szükség esetén fegyveres és
kutyás szolgálat, pénz- és
értékszállítás, vagyon- és
tűzvédelmi berendezések
tervezése, kivitelezése, karbantartása, takarítási szolgálat és takarítási szolgáltatás.
Remélem szolgáltatásommal sikerül a mi kis
városunkat biztonságosabbá tenni, és egyben az
embereknek egy kis biztonságot adni.
- Köszönöm a tájékoztatását!
Ádám Gáborné

Jászvidék – melléklet

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK Jászárokszállás, vh. – MÁTRA VOLÁN RT.
Adácsra
Budapestre
Egerbe
Gyöngyösre

Hevesre
Jászberénybe
Kalocsára
Kecskemétre
Kiskőrösre
Kiskunhalasra
Kunszentmártonba
Mátraházára
Miskolcra
Parádfürdőre
Szegedre
Szolnokra
Tarnamérára
+

Tarnaörsre

+
+

Vámosgyörkre

Visznekre

+

Zaránkra

+
+
+

06:26
04:53
05:50
04:42
09:03
14:22
20:35
06:33
05:48
14:37
13:56
09:07
13:56
14:37
07:35
06:58
06:58
06:58
07:35
05:48
04:55
13:26
20:10
04:55
12:43
17:29
04:42
06:58
10:53
14:32
18:22
04:55
12:43
16:09
20:49
04:55
13:25
17.55

06:44
05:42
06:58
05:03
09:53
15:03

12:14
07:22
09:03
06:04
10:18
16:20

20:35
13:12
10:20
06:26
10:20
+ 16:21

14:32
15:03
06:44
10:53
17:23

17:52
15 17:30
06:44
+ 12:12
28 17:45

10:19
06:35
+ 15:11

12:19
07:35
15:22

14

13:26
08:25
16:02

16:04
09:07
+ 16:47

13:56

14:37

16:02

08:25
09:03

13:52
10:18

08:25
+ 08:44

15

14

09:03
08:25
07:35
05:50
14:03
20:49
05:50
+ 13:25
15 17:30
04:53
07:22
+ 12:12
15:03
18:37
05:50
+ 13:25
16:55
21:30
05:50
13:26
18:50

10:18
08:25
15:22
15 08:25
14 08:25
06:33 + 07:53
14:53 + 16:03
21:30
06:33
07:28
13:26
14:03
+ 17:55
18:50
05:03
05:42
+ 07:37
08:21
12:14
12:57
15:33 + 15:42
20:35
06:33
07:28
13:26
14:03
17:15
17:29
7 23:23
06:33 + 07:53
14:03
14:53
+ 20:10
20:49

15

Jelmagyarázat:
munkanapokon
munkaszüneti napok
kivételével naponta
szabadnapok kivételével
naponta
szabadnapokon
(szombat)
+ munkaszüneti napokon
hetek első munkanapját
megelőző napon
hetek utolsó
munkanapján
14 hetek utolsó iskolai
előadási napján
15 hetek első iskolai
előadási napját megelőző munkaszüneti
napokon
28 a hetek első tanítási
napját megelőző
munkaszüneti napon,
valamint a hetek utolsó
tanítási napján
34 VI. 4-től VIII. 20-ig
munkaszüneti napokon
7 páratlan számú heteken
munkanapokon

06:58
12:14
17:52

08:21
13:09
18:37

08:44
14:15
18:55

17:29
10:09
18:08

20:49
+ 12:40

13:52

13:56

13:52
10:19
16:04

14:37
+ 10.35
16:55

15:22
12:19
17:29

+ 16:47
12:43
15 17:30

+ 13:25
+ 17:55

+ 07:53
14:53
+ 20:10
06:04
08:44
13:09
16:20

10:19
+ 15:48
20:49
06:07
09:03
13:12
+ 16:21

10:35
+ 16:03
21:30
06:26
09:53
14:15
17:23

11:35
16:04
23:23
06:44
10:18
14:22
17:52

+ 07:53
14:53
15 17:30

10:19
15:15
+ 17:55

10:35
+ 15:48
18:50

11:35
+ 16:03
18:50

12:19
16:04
20:10

A dőlt betűvel szedett
időadatok a Társ VOLÁN
Társaságok járatait jelölik.

10:19
+ 16:03
21:30

10:35
16:04

11:35
16:55

12:19
17:29

12:43
17:30

A vastag betűvel szedett
időadatok a távolsági
járatokat jelölik.

34

15:22

14

7

12:19
16:55

34

15

06:44
10:20
14:22
17:52

A menetrendben jelzés
nélkül feltüntetett járatok
minden nap közlekednek.

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK Jászárokszállás, vh. – JÁSZKUN VOLÁN RT.
Alattyán, kh.

5:48
7:35
+ 16:47
Cegléd, aut. áll.
9:07
13:56
Cserkeszőlő, aut. vt.
7:35
13:52
Heves, aut. áll.
10:19
12:19
Hódmezővásárhely, aut. áll.
7:35
Jánoshidai elág.
5:48
7:35
+ 16:47
Jászalsószentgyörgy, kh.
5:48
15:22 + 16:47
Jászapáti, aut. áll.
6:05
Jászapáti, vá.
6:05
Jászberény, aut. áll.
4:56
5:48
7:35
7:42
9:07
10:09
13:56
14:30
15:35
16:02
18:08
20:30
Jászberény, Electrolux
4:56
12:55
Jászdózsa, Szt. Mihály t. 6:05
6:35
Jászjákóhalma, kh.
6:35 + 12:40
Jásztelek, kh.
5:48
7:35
+ 16:47
Kalocsa, aut. áll.
13:56
Kecskemét, aut. áll.
9:07
13:56
Kiskőrös, vh.
13:56
Kiskunhalas, aut. áll.
14:37
Kunszentmárton aut. áll. 7:35 14 8:25
Martfű, aut. vt.
7:35
13:52
Nagykáta, vá.
9:07
13:56
R.falva, Napfény étterem
13:52
Szeged, aut. áll.
7:35 14 8:25
Szentes, aut. áll.
7:35 14 8:25

13:52
16:02
15:22
16:04
15:22
13:52

14:37

15:22

17:29

20:49

14:37

15:22

Szolnok, aut. áll.
Tiszaföldvár, vh.
Tiszakécske, vh.
Tiszakürt, kh.
Zagyvarékas, kh.

5:48
14:37
7:35
14:37
13:52
5:48

14

7:35
15:22
8:25

14
8:25
+ 16:47
15
8:25

Bp., Stadion aut. pu.

7:35

13:52

6:35
6:48
8:25 + 8:32
+ 12:40
12:55
14:37 + 15:11
16:15
16:22 +
20:55
20:55
3
8:10 3 11:30 +
14

13:52

14:37

14:37

14:37

7:17
8:45
13:52
15:22
16:47

12:40
15:22

16:02

4:53
5:52
7:22
17:52
Eger, aut. áll.
6:58
9:03
10:20
Gyöngyös, aut. áll.
5:03
6:58 + 8:44
10:18
10:20
10:53
16:20 15 17:45 14 17:45
Hatvan, aut. áll.
4:53
Jászágó, műv. otthon
4:15
5:00
6:05
+ 7:50
10:01
10:01
12:30
14:40 + 16:35
19:10
Mátraháza, aut. áll.
6:58 + 8:44
9:03
Miskolc, aut. áll.
6:58
Parádfürdő, aut. vt.
6:58
9:03
10:18
Pusztamonostor, vá. + 16:35
16:40
Vámosgyörk, vá.
4:53
5:03
5:52
13:22
14:32
16:20
+ munkaszüneti napokon (vasárnap)

15

14
15
15

15
15

8:25
15:22
16:02
15:22
8:25
8:25

13:52

15:22
15:22

15:22

36
3

36

8:25

13:52

13:52

15:22

13:22

14:32

15:03
8:44
14:15
18:55

9:03
15:03

6:35
10:01
16:40

7:00
+ 11:56
17:26

10:18

6:58
17:52

a hetek utolsó iskolai előadási napján
a hetek első iskolai napját megelőző munkaszüneti napon
tanszünetben keddi és csütörtöki munkanapokon
szerdai munkanapokon
iskolai előadási napokon
munkanapokon
szabadnapokon (szombaton)
a hetek első munkanapját megelőző munkaszüneti napon
munkaszüneti napok kivételével naponta

7:22

Jászvidék – melléklet

A Jászárokszállási Cukorbetegek Klubjának (JCK)
közhasznúsági jelentése
2005.
Az 1997. évi CLVI. tv. 19. § (3.) pontja alapján készült beszámolót
a JCK közgyűlése 2006. január 17-én elfogadta.
a.) Számviteli beszámoló és közhasznú eredménykimutatás:

1./a.: Támogatás a helyi és megyei önkormányzattól pályázat:
100.000 Ft
b.: Egyéb helyről ( magánszemélytől, társaságtól):
212.000 Ft
1 % SZJA felajánlás:
53.382 Ft
2.) NCA pályázati támogatás:
800.000 Ft
3.) Közhasznú tevékenységből származó bevétel:
– Ft
4.) Tagdíjból származó bevétel:
51.000 Ft
5.) Egyéb bevétel ( kamatok, kaposvári vetélkedő nyereménye)
81.983 Ft
C.) Összes bevétel
1.298.365 Ft
………………………………………………………………………………………………
D.) Közhasznú tevékenység ráfordításai:
1.) Anyagjellegű ráfordítások:
99.099 Ft
2.) Személyi ráfordítások:
290.000 Ft
3.) Egyéb ráfordítások:
805.963 Ft
4.) Pénzügyi műveletek ráfordításai:
12.971 Ft
5.) Rendkívüli ráfordítások:
– Ft
Összes kiadás
1.208.033 Ft
Közhasznú eredmény:
90.332 Ft
b.) Költségvetési támogatás felhasználása: A Nemzeti Civil Alapprogram /NCA/ keretében
kiírt pályázaton működésre nyertünk 300.000 Ft-ot, amit könyvelési díjra, CANON PC-D340
típusú lézer fénymásoló-nyomtató beszerzésére költöttünk. Az NCA Informatikai Szakkollégiumtól nyertünk 350.000 Ft-ot, amit saját honlap készítésére és a számítástechnikai
alapképzettség oktatására használtuk. Megyei Önkormányzat Idősügyi Alapjától pályázaton
nyert 30.000 Ft-ot és az NCA Szakkollégiumától nyert 150.000 Ft-ot a gyulai szakmai
találkozón való részvételre fordítottunk. A pályázatokkal az előírásnak megfelelően és időre
elszámoltunk.
c.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: A MeH Informatikai pályázatán
nyert számítógép-konfiguráció teljes mértékben leírásra került februárban. A márciusban
beszerzett fénymásoló értéke 120.625 Ft. 2005. évben az értékcsökkentési leírás 27.093 Ft.
d.) A cél szerinti juttatások kimutatása: Ez évben nem volt .
e.) A helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke: A helyi önkormányzattól 70.000
Ft pályázati támogatásban részesültünk, melyet elsősegélynyújtási előadásra és szakkönyvek
beszerzésére költöttünk.
f.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege: Az egyesület vezetői társadalmi munkában tevékenykedtek nem részesültek juttatásban, díjazásban.
A könyvelő tiszteletdíja 2005-ben havi 10.000 Ft volt.
g.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: A klubszoba
egészségügyi- és informatikai szolgáltatásainak folytatása. „Mindenki irodáját” üzemeltettük /fénymásolás, internetről lekérés, nyomtatványok kitöltése, üdülési csekkek és méltányossági nyugdíjemelés ügyében segítség nyújtása/. A betegoktatást, Sorstársi Segítő
Szolgálatot és gépkölcsönzést folytattuk. Ismeretterjesztő orvosi előadások munkatervünk
szerint. HbA1/c vizsgálat két alkalommal, microalbuminuria /vesevizsgálat/ egy alkalommal, szemészeti és csontritkulás mérési vizsgálatok történtek az év folyamán.

FELHÍVÁS
A Jászárokszállási Római
Katolikus Egyházközség
Képviselő-Testülete kéri a
katolikus hívő közösség
személyi jövedelemadót
fizető tagjait, hogy megállapított adójuk 1 %-os
felajánlásával ebben az évben is szíveskedjenek támogatni a katolikus egyházat.
A lezárt borítékban elhelyezendő nyilatkozaton a
Római Kat. Egyház technikai számát fel kell tüntetni,
amely: 0011.
Egyházközség
Képviselő-Testülete
Jászárokszállás

FELHÍVÁS
A Dr. Szelenszky István
és Felesége Jolánka Alapítvány (5123 Jászárokszállás,
Köztársaság tér 14.) kuratóriuma azzal a kéréssel fordul
a személyi jövedelemadót
fizető állampolgárokhoz,
hogy a 2005. évi SZJA bevallásban szereplő személyi
jövedelemadójuk 1 %-át
alapítványunknak szíveskedjenek felajánlani.
Felhasználási cél: pályázati kiírás útján közép- és
felsőfokú oktatási intézményekben tanulók részére
tanulmányi ösztöndíj folyósítása.
Adószámunk:
18823837-1-16
Alapítvány kuratóriuma

FELHÍVÁS
Az Árokszállásiak Baráti
Körének (ÁBK) elnöksége
kéri a helyben lakókat, valamint az elszármazottakat,
hogy a 2005. évi SZJA bevallásban megállapított adójuk 1 %-os összegével a baráti kör célkitűzéseit szíveskedjenek támogatni.

Jászárokszállás, 2005. január 18.
Veres László
Megjegyzés: A JCK szakmai és pénzügyi beszámolójának teljes szövege betekintésre
rendelkezésre áll az egyesület irattárában.

A Futárok SC megalakuló

természetjáró és
sportturisztikai
szakosztálya
tagtoborzó túrát
szervez.
Indulás:

január 28. szombat
06.58-kor autóbusszal
Túra: részvétel
a 26. Téli Mátra Túrán.
Táv: 26 km
Ajánlott felszerelés:
Túrabakancs, hótaposó, váltózokni,
Mátra turista térkép
Nevezési díj: 500 Ft/fô
Túravezetô:
Csikós Miklós
30/9549-871

Köszönet
Szent Erzsébet Karitász Csoportja köszönetet mond mindazoknak, akik anyagi, természetbeni támogatásukkal, munkájukkal
hozzájárultak a templom előtti téren felállított
Betlehem, az élő Betlehem megvalósításához.
Tiszta szívből örülünk, hogy sokan elfogadták meghívásunkat és jelenlétükkel
megtisztelték az ünnepséget.
Köszönjük szépen minden támogatónknak, hogy adományával biztosította
segítő munkánk eredményességét, mely
szerint 100 db szeretetcsomagot tudtunk
készíteni, eljuttatni és örömet okozni
gyerekeknek, időseknek, betegeknek.
Támogatóink: Polgármesteri Hivatal,
Rosenberger Kft., Plébánia Hivatal, Takarékszövetkezet, OTP, Csém Inforg Kft., Bényi Cukrászda, Látványpékség, Csécsei pékség, Fehér László vállalkozó, Agora Gyógyszertár, Szent Margit Gyógyszertár, magánszemélyek, Egyháztanács képviselői, Rózsafűzér csoport tagjai, Karitász csoport tagjai,
Cserkészcsapat, hittanos gyerekek és oktatóik.
Az összefogás megsokszorozza erőnket!
Karitász csoport vezetősége és tagjai

Felhasználási cél: hagyománykutatás és -őrzés,
településünk fejlődéséhez
segítségnyújtás.
Adószámunk:
18822214-1-16
ÁBK Elnöksége

JÁSZÁROKSZÁLLÁS
város
ÖNKÉNTES
TŰZOLTÓ
EGYESÜLETE
ezúton köszöni meg
Jászárokszállás
lakosságának a 2004.
évi SZJA 1%-ának
egyesületünk részére
történő felajánlását.
Az összegyűlt
245.033 Ft-ot az
egyesület műszaki,
technikai mentő
tűzvédelmi eszközeinek
fejlesztésére fordítja.
Köszönettel:
Jászárokszállás Önkéntes
Tűzoltó Egyesülete

Segítsen Ön is!
Lehetőség van ebben az évben is a személyi jövedelemadó meghatározott részének – az adózó rendelkezése szerint – közcélú felhasználására. Az érvényes
törvényi előírások szerint a befizetett személyi jövedelemadó 1 %-a felett az adózó rendelkezhet, azt rendelkező nyilatkozat kitöltésével közcélra ajánlhatja fel.
A magánszemély rendelkező nyilatkozatot általa lezárt, a nevével, lakcímével és a személyi számával ellátott postai szabványméretű borítékban, azzal azonos
mértékű lapon tehet, amelyet vagy az adóbevallási
csomagban helyez el, vagy közvetlenül a munkáltatójának ad át az adóbevallásával együtt. A borítékba
helyezett rendelkező nyilatkozat csak a kedvezményezett adószámát tartalmazza, továbbá feltüntethető a
kedvezményezett elnevezése is.
Az alábbiakban közöljük a városunkban működő kedvezményezett szervezetek, alapítványok nevét és adószámát:
Deák Ferenc Gimnáziumi Alapítvány
adószáma: 192240351-16
Jászárokszállás Népfőiskolai Társaság
adószáma: 19222387-1-16
Nyugdíjasok Érdekképviseleti és Érdekvédelmi
Egyesülete
adószáma: 18822207-1-16
Árokszállásiak Baráti Köre
adószáma: 18822214-1-16
Ágóiak Baráti Egyesülete
adószáma: 18824278-1-16
Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Egyesülete
adószáma: 19430364-2-16
Jászárokszállás Város Polgárőrsége
adószáma: 18826816-1-16
„Jászságért” Alapítvány
adószáma: 19639020-1-01
Jászárokszállás Város Tehetségért Alapítvány
adószáma: 19222851-1-16
Jászárokszállás Városáért Alapítvány
adószáma: 18834844-1-16
Dr. Szelenszky István és felesége, Jolánka Alapítvány
adószáma: 18823837-1-16
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
adószáma: 18831827-1-16
Kertbarát Kör
adószáma: 18831346-1-16
FLÓRA Virágkedvelők Egyesülete
adószáma: 18830077-1-16
Fortuna TSE
adószáma: 18833609-1-16
Jászárokszállási Városi SE
adószáma: 19866073-2-16
Cukorbetegek Klubja
adószáma: 18829888-1-16
V. 277. Csörsz Vezér Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztő Egyesület
adószáma: 18833829-1-16
A személyi jövedelemadó még 1 százalékáról is
dönthetünk. Ezt mindenki hite szerint az egyháznak
ajánlhatja fel.
A szervezetek és alapítványok a korábbi évekhez
hasonlóan, kérik szíves támogatásukat.

Olvasói levél
2005. december 25-e, szombati nap volt. Délután 4
órakor kezdődött a templomban a gyerekek által előadott,
már hagyományosnak mondható Pásztorjáték.
Azért ragadtam tollat, hogy megköszönjem a felkészítő
tanároknak, Veres Ilona hitoktató tanárnőnek, Galó Gábor
káplán-hitoktató tanár úrnak és Csoszor Erzsike óvónőnek
áldozatos munkájukat, valamint a gyönyörű trombitálást
Barta Attilának.
Remélem, a többi szülő nevében is mondhatom,
köszönjük!!! Ezt a felejthetetlen másfél órát, amit nekünk
ajándékoztak gyermekeink az Ő segítségükkel.
Köszönjük, hogy Isten szeretetére, tiszteletre és emberségre próbálják őket oktatni – nevelni.
Isten segítse és áldja őket munkájukban.
A szülők nevében
Zányi Gáborné

Jászvidék
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A jászágói tagiskola
félévi értékelése
Iskolánkban változásokkal kezdtük a tanévet. Fellner Ferenc tanár úr nyugdíjba vonult, Horváthné Szabó
Katalin Jánoshidán folytatja
munkáját. Így két új kolléganő került a tantestületünkbe,
Czékmán Hedvig magyartörténelem és Hudra Szilvia
biológia-kémia szakos.
Tanévünk fő feladatai:
- továbbra is fontos feladat az alapkészségek fejlesztése, különös tekintettel olvasásra, szövegértésre, számolásra,
- osztott tanulócsoportok
előnyeit kihasználva a tanulók ismereteinek bővítése,
- a napközihez a tanulási
idő felhasználásának megtervezése, a terv betartása,
- iskolánk továbbra felvállalja a sajátos nevelési igényű
tanulók ellátását, ettől a tanévtől szakpedagógus végzi,
Pappné Szabó Gabriella a helyi kolléganők mellett.
A végzős diákok közül
ketten gimnáziumban, ketten szakközépiskolában,
hárman pedig szakmunkás-

képzőben folytatják tanulmányaikat. Pályaválasztásukban segítséget nyújtottak
a fogadó tanintézmények. A
diákok nyílt napokon vehettek részt. Tanulóink aktívan
részt vállalnak a községi rendezvényeken. A tanulmányi
versenyeken, vetélkedőkön
való részvétel folyamatos,
nagy létszámmal igénylik a
gyermekek. Erobik, futball
és angol szakkörön gyarapították tudásukat az első félévben.
Színházlátogatáson vehettünk részt, a KOMA pá-

Búcsúzunk
Kaszab Gézáné
sz. Bordás Irén
Bár mindannyian tudtuk hogy beteg vagy, mégis
bíztunk erős akaratodban, élni akarásodban vagy a
csodában, hogy meggyógyulsz és visszatérsz közénk.
Sajnos elmentél.
Mindenkit megrendített halálod híre, aki ismert,
szeretett és tisztelt.
Életpályád nyitott könyv volt előttünk, hiszen pedagógusi diplomád megszerzését követően a Jászdózsán eltöltött három év után szülővárosodban tanítottál. Munkádra kezdettől fogva az elhivatottság
volt a jellemző.
Az iskolát szellemi otthonnak tartottad, ahová
alapos ismerettel, egyre gazdagabb tudással, a
tanítványokért érzett felelősséggel léptél be reggelenként. Több generáció nőtt fel és indult el az életbe a
nevelésed – tanításod nyomán. A munka szeretetére, az
erőfeszítés megbecsülésére nevelted diákjaid. Segítetted őket eligazodni a könyvek birodalmában. Igazi,
jó kolléga voltál.
Életed útja véget ért. Egy szív megszűnt dobogni.
Jelenléted, biztató tekinteted, segítőkészséged nagyon
hiányzik nekünk is.
De távozásod figyelmeztet is bennünket arra, itt
maradottakat, hogy egymásért küzdeni, dolgozni,
szeretni a földi életben olyan nemes cselekedet, hogy
aki ezt elmulasztja, e választóvonalon túl már pótolni
sem tudja.
Búcsúzunk Tőled! Nyugodjál békében!
Széchenyi István Általános Iskola,
Óvoda és Zeneiskola
dolgozói

lyázaton nyert lehetőséggel
a Vígszínházban a Padlás c.
darabot tekintettük meg.
A télapó megörvendeztette a tanulóinkat, a fenyőünnep pedig meghitt hangulatot csempészett a kisiskolánk tornatermébe.
Sok sikert és szorgalmat
kívánunk a második tanévre is!
Az információt szolgáltatta
Surányi Mária igazgatóhelyettes, lejegyezte Dobosné
Peredi Beatrix.
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Kulturális értékek tisztelete
– Megemlékezés a Himnusz születésnapján –
(Folytatás az 1. oldalról)
Azok a népek, amelyek
nem alakítottak ki saját kultúrát, nyom nélkül eltűntek
a történelem forgatagában.
Fontos, hogy tiszteljük,
őrizzük, továbbvigyük elődeink alkotó, kultúrában kifejtett értékeit. Ünnepeljük
azokat az alkotó embereket,
akik mindezt a tevékenységet végzik, kultúrát teremtettek művészként, tudósként, közművelőként vagy
pedagógusként.
A Magyar Kultúra Napját
Szolnokon a Megyeháza
Dísztermében január 20-án
tartották. Az ünnepségen
rangos megyei díjakat adtak
át, melyet a megyei Önkormányzat 1997-ben alapított.
A megemlékezést műsor
színesítette, amelyen megyénkben működő együttesek és előadók léptek fel. Tokajiné Demecs Katalin, a megyei közgyűlés alelnökének
ünnepi köszöntőjét követően került sor a kitüntetések
átadására. Jó érzés volt hallani a Fortuna TSE nevét. A
„Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közművelődési Díjat” Kovácsné Tősér Zsuzsanna egyesületi elnök és

Tűzoltóságunk
eseményei
2005. december 13-án a
délutáni órákban a MÁV kérésére a vasúti átjáró megtisztításával biztosítottuk a
vasúti szerelvény közlekedését. Még ugyanezen napon a
Vámosgyörk–Jászárokszállás közötti útszakaszon a
műszaki mentőszerrel autót
mentettünk ki az árokból.
December 31-én reggel
egy lakástűzhöz kaptunk
riasztást,Visznekre. Sikerült
a tüzet időben megfékezni,
elkerülve a komolyabb anyagi veszteséget. Ez a
riasztás volt a 2005. év 71.
riasztása.
2006. Január 1-én, az újév hajnalán a Széchenyi úti

szelektív hulladékgyűjtők
égtek. A beavatkozásunkkal
meggátoltuk a nagyobb
anyagi kárt.
Január 4-én délután Jászágón, a Kodály úton alsóépület tüzet oltottunk el.
Szintén Jászágóra kaptunk riasztást január 6-án,
ahol gépkocsit mentettünk
ki az árokból.
A rossz útviszonyok hatására a reggeli és a délutáni
órákban kétszer is autómentést végeztünk a Vámosgyörk–Jászárokszállás közötti útszakaszon január
14-én.
Nádas Illés

Molnár József művészeti vezető vette át. A kiemelkedő
elismerés a 13 éves tánce g y e s ü l e t m u n k á j á na k
méltó és megérdemelt
jutalma.
A Fortuna TSE Jászárokszállás kulturális életében
meghatározó szerepet tölt
be, változatos, színes, gazdag, látványos táncbemutatóikkal kivívták a város elismerését.
Az 1992-ben létrejött
tánccsoport 2000-ben alakult egyesületté. A jelenlegi
létszám 86 fő, mely 7-19
éves tanulókból áll, ebből 14
fő igazolt versenytáncos.
A kisváros életében eltelt
13 év alatt több száz fiatal
kulturált szórakoztatását, tanítását, szabadidejének
hasznos eltöltését látta el az
egyesület és látja el ma is.
Saját rendezésben minden év áprilisában Hobby
Táncversenyt szerveznek a
még versenykönyvvel nem
rendelkező táncosoknak,
júliusban az Árokszállási
Nyár részeként egész estét
betöltő Társastáncgálát, decemberben Mikulásgálát
szerveznek csoportjaik bemutatkozásával. Versenytáncosaik bekapcsolódtak az
országos versenysportba,
illetve a már Szakszövetséghez tartozó Hobby versenyekbe, ahol nagyon szép
sikereket érnek el.

Sok meghívást kapnak és
szereplési lehetőséget a településen kívül is. Karcagon,
Martfűn a Megyei Kulturális
Seregszemlén, Hajdúnánáson egy Formációs Fesztiválon, Abádszalókon a Tiszatavi Fesztiválon, Gyöngyösön a Gyöngy-fesztiválon,
Gyöngyöstarjánban a Falunapon, Jászberényben a
Jászberényi Nyár rendezvényein, Szolnokon a Köztisztviselők Napján, az elmúlt év szeptemberében a
lengyelországi Tarlow testvérvárosunkban szerepeltek
nagy sikerrel.
A Fortuna TSE-nek az eltelt öt év alatt sikerült olyan
stabil egyesületet létrehozni,
ahol fontosnak tartják a jó
közösségi élet megteremtését, a szabadidő hasznos és
kulturált eltöltését. A stabil
egyesületi munkához sok
mindenre szükség van.
Szükség van anyagi támogatásra, lelkiismeretes vezetőségi munkára, a szülők mindenben támaszt jelentő segítségére.
Kívánom, hogy még nagyon sokáig legyenek részesei a város kulturális életének, terveik valósuljanak
meg, további sikereket érjenek el és vigyék tovább a város jó hírnevét az országban.
Kitüntetésükhöz gratulálok!
Ádám Gáborné

Élő Betlehem a városban először – A Szent
Erzsébet Karitász Csoport szervezésében a templom előtti
téren a város történetében 2005 karácsonyára először rendeztek be élő állatokkal betlehemi életképet, hogy felidézzék
Jézus születését.

Fókuszban az ünnep
– A Családsegítő Központ
irányította az adományok útját –

A viszneki lakástűznél (Fotó: Tekse Csaba)

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat december 15-én juttatta el azt a 18
töves fenyőfát a segíteni kívánt családokhoz, melyek
Tóthné Edelényi Réka szervezésében érkeztek hozzájuk.
A következő napon a Vöröskereszt 19 élelmiszercsomagját a helyi Vöröskereszt vezetője adta át. A cso-

magokat nyugdíjas, gyermekét egyedül nevelő és nagycsaládosok kapták. 2005.
december 21-én az ÁBK felajánlásából négy család
4.000 Ft-os élelmiszercsomagot kapott. Egy jászárokszállási házaspár 150.000
Ft-os felajánlásából pedig 3
család 50-50 ezer Ft-os támogatásban részesült.
– and –

Jászvidék
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Értesítés
Városi Polgármesteri Hivatal részéről ezúton értesítjük a lakosságot, hogy

Jászárokszálláson az
éves kötelező tüdőszűrő vizsgálat
2006. január 26-tól 2006. február 27-ig tart.
A 30 év feletti lakosság részére a szűrés kötelező.
A 30 év felettiek részére névre szóló
értesítést küldünk.
A 14 évesek és a továbbtanulni szándékozó diákok a szüleikkel együtt vegyenek részt a szűrésen.
A szűrés helye: a volt orvosi rendelő,
Jászárokszállás, Móczár Andor tér 7/a.
A szűrés időpontjai:
hétfőn és szerdán 12.30-tól 16.30-ig
kedd, csütörtök, péntek 8.30-tól 12.30-ig
Kérjük a szűrésre az egészségbiztosítási
kártyát mindenki vigye magával!
Aki máshol szűretkezik, kismama,
vagy gondozott, az igazolást mutassa be
az állomás vezetőjének.
Polgármesteri Hivatal
Jászárokszállás

Jászsági Támogató Szolgálat
II. számú Szakmai Központ
Ügyfélfogadási rendje
Jászárokszállás 5123
Móczár Andor tér 7/a
(volt orvosi rendelő)

Sóbarlang!
Jászberény,
Árpád u. 2.
Tel.: 57/401-619
06-20-261-7441
15.30 után

Sóterápia
ajánlott:
asztma, hörghurut, allergia,
nátha, légcsőhurut, kruppbetegség, arc- és homloküreggyulladás, reumatikus panaszok,
ekcéma, pikkelysömör és más
bőrbetegségek gyógyítására,
valamint dohányosoknak.

Hétfő:
800-1100
Kedd:
800-1100
Szerda:
1300-1600
Csütörtök: 800-1100
Péntek:
-

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

özv. OLÁH
PÁLNÉ
sz. Oláh Mária
temetésén részt vettek,
sírjára virágot,
koszorút helyeztek el,
fájdalmunkban
osztoztak.

A gyászoló család

Emlékezés
Emlékezés

KASZAB
JÓZSEF
halálának 1. évfordulójára

Felhívás

Gyógyszertári ügyelet

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy
Jászárokszállás városban 2006. január elsejével
megkezdte működését a

2006. február

Jászsági Támogató Szolgálat
II. sz. Szakmai Központja, melynek székhelye:

5123 Jászárokszállás, Móczár Andor tér 7/a
(volt orvosi rendelő)
Ellátási terület: Jászárokszállás, Jászdózsa, Jászágó,
Jászfényszaru, Pusztamonostor, valamint a közösségi gondozás tekintetében a szolgálathoz tartozik
Jászberény és Jászfelsőszentgyörgy település is
A szolgálat célja a fogyatékkal élő személyek részére
támogató szolgáltatás biztosítása, melynek részei:
– személyi segítő szolgáltatás (a személyi segítő a fogyatékkal élő személy otthonában és lakókörnyezetében
segíti az ellátottat abban, hogy önálló életvitelét meg
tudja őrizni, az ellátott igényei és szükségletei szerint)
– személyi szállítás (közszolgáltatásokhoz, egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb szolgáltatásokhoz
való hozzájutás érdekében a fogyatékkal élő személyek
szállítása speciálisan átalakított gépjármű segítségével)
– információnyújtás- tanácsadás (a fogyatékkal élő személy és hozzátartozója teljes körű tájékoztatása a fogyatékkal élő személy ellátását, érdekeit, jogait illetően)
A pszichiátriai beteg személyek részére közösségi
ellátás biztosítása:
A közösségi gondozás keretében az igénybevevő otthonában és lakókörnyezetében közösségi gondozó segíti
az ellátottat önálló életvitelének fenntartásában, képességeinek, készségeinek fejlesztésében, állapotát folyamatosan figyelemmel kíséri, ezen kívül a szolgálat tanácsadással, információnyújtással, valamint ügyintézési segítségnyújtással áll az igénybevevő szolgálatába.
Bővebb felvilágosításért kérjük jelentkezzen
szolgálatunknál személyesen,
vagy az alábbi telefonszámon: 06/30 555-0038
Szabó Dóra szolgálatvezető

Köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik szeretett Édesanyánk

özv. ANDRÉ
EMÁNUELNÉ

és

temetésén megjelentek,
koszorúikkal,
részvétnyilvánításukkal
fájdalmunkban
osztoztak.

A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk

BANKA
LÁSZLÓNÉ

Dr. KOVÁCS
PÁL

sz. Major Magdolna

halálának 9. évfordulójára

Feleséged, gyermekeid
és unokáid

„Nem az a nagy fájdalom,
mely jajgat,
melytől könnyes lesz a szem,
Hanem az, amit az ember
egy életen át hordoz
mosolyogva, csendesen.”

Szerető leányai, vejei,
unokái

PALLA
ANDRÁST
utolsó útjára elkísérték,
nyughelyére virágot,
koszorút helyeztek,
ezzel is enyhítve
mély fájdalmunkat.

A gyászoló család

Amíg élünk,
bennünk tovább élsz,
feledni nem fogunk soha.

Felesége,
fia, unokája
Jászárokszállás

04-05.
11-12.
18-19.
25-26.

Szent Margit Gyógyszertár Rákóczi u. 9. T.: 531-010
Szent Margit Gyógyszertár Rákóczi u. 9. T.: 531-010
Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980
Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980

Gyógyszertárak nyitvatartási rendje
2006. február 1-től
AGORA GYÓGYSZERTÁR
Hétfőtől - péntekig 7.30 - tól 18.30-ig
Szombaton 7.30-tól 12.00 - ig
Kéthetenként felváltva
vasárnap 8-tól 10-ig zárt ajtó mellett ügyelet.
SZENT MARGIT GYÓGYSZERTÁR
Hétfőtől - péntekig 7.30 - tól 18.30-ig
Szombaton 7.30-tól 12.00 - ig
Kéthetenként felváltva
vasárnap 8-tól 10-ig zárt ajtó mellett ügyelet.
A szombat délutáni és vasárnapi ügyelet
éjszaka is megszűnik.

ÉLETMÓD KLUB
2006. február 6-án 17.30-kor
JÓGA GYAKORLÁS
kezdődik a gimnáziumban.
Vezeti: Ivádi Tünde
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, kollégáknak, tanítványoknak, akik

KASZAB GÉZÁNÉ
sz. Bordás Irén
végső búcsúztatásán részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, részvétet nyilvánítva
mély fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet Csomor János igazgató úrnak a temetésen
elmondott elismerő, együttérző szavaiért, valamint
a Széchenyi István Általános Iskola,
a Polgármesteri Hivatal, a Rosenberger Kft. és a
gyöngyösi József Attila Szakközépiskola dolgozóinak.
Köszönetet mondunk továbbá
Dr. Kovács Pál és asszisztense munkájáért.
„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,
De a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél és bennünket szerettél,
Szívünkben
Nekünk nem haltál meg, csak álmodni mentél. örökké élsz tovább.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
Hogy egyszer majd újra találkozunk veled.
Örökké szeretünk és nem feledünk téged.”
A gyászoló család

Emlékezés

Emlékezés

haláluk 10. évfordulójára

„Sírodhoz halkan lépünk
és könnyezünk,
fájó szívvel
rád emlékezünk.”

Köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik

sz. Bódis Mária

Hőn szeretett szüleink

BANKA LÁSZLÓ

2006. január 26.

Emlékezünk

BÓDIS FERENC

BOLYE
SÁNDOR

halálának 2. évfordulójára

halálának 2. évfordulójára

„A múltba visszanézve
valami fáj,
valakit keresünk,
aki nincs már.
Nélküled szomorú,
üres a házunk,
még most sem hisszük el,
hogy hiába várunk.”

Szerető családod

„Fáj a szívünk, mert itthagytál,
búcsú nélkül elaludtál.
Küzdöttél, de már nem lehetett,
most a csend ölel át
és a szeretet.
Végleg elmentél hosszú utadra,
hangod nem halljuk többé soha.
Fájó szívünk felzokog Érted,
örökké szeretünk,
nem feledünk Téged.”

Édesanyja és fia

Jászvidék - Hirdetés

2006. január 26.

Az Árokszállásiak Baráti Köre
2006. február 25-én, szombaton
19.00 órai kezdettel
a Petőfi Művelődési Házban rendezi a

10. Árokszállási Jász Bált,
melyre szeretettel meghívja
Önt és családját.
Belépődíj vacsorával: 6.000 Ft
Jegyek elővételben kaphatók
a Petőfi Művelődési Házban (57/531-062)
Program:
18.30 órától Vendégek fogadása
19.00 óra
Bál megnyitó – Jászkürt szóló
Palotás
Ünnepi köszöntőt mond:
Gergely Zoltán polgármester
Műsor:
Parázs Hagyományőrző Együttes
bemutatója
20.00 óra
Vacsora (Kékes Étterem, Gyöngyös)
21.00 óra
Bálnyitó keringő
Fortuna TSE versenytáncosai előadásában
23.00 óra
Tombola
24.00 óra
Vacsora
A zenét szolgáltatja a jászárokszállási Jász Boys Trio.
04.00 óra
Bálzáró keringő

Fővédnökök:

Dr. Csányi Sándor
Dr. Gedei József
Gergely Zoltán
Berdó József és neje
Csomor János
Dr. Dobos László
Drapos Béláné
Dr. Farkas Miklós

Védnökök:
Gyenes Gyula
Gergely Béláné
Hortiné Dr. Bathó Edit
Nemoda János és neje
Dr. Tóth Pál Péter
Zámbori János

Bálanya:

A bál háziasszonya:

Tősér Lajosné

Papp Zoltánné

Parázs Együttes

Kedves Olvasók!
A Jászvidék 2006. évi naptárában
tévesen jelent meg néhány ünnepnap.
A tévesen megjelentetett napok helyesen:

2006. január 28.
9:30 Virágkötészeti verseny
13:00 Virágkiállítás megnyitása
15:00 Köszöntő
Mazsorett bemutató
Közreműködik a Széchenyi István
Általános Iskola Mazsorett csoportja
Kovácsné Tősér Zsuzsanna
vezetésével
Eredményhirdetés
Virágom, virágom …
Népdalokat énekel
Kovács Zoltánné Lajos Krisztina
Esküvői ruha 2006
Bemutató a Tina
Ruhakölcsönző
közreműködésével
Egész nap ajándékés virágvásár

A próbák ideje:
szerda: 18 - 20 óráig
vasárnap: 16 - 19 óráig
Helye: Petőfi Művelődési Ház
Vidám társaság, jó közösség.
Mindenkit szeretettel várunk!

Április 16.
Április 17.
Június 4.
Június 5.

vasárnap
hétfő
vasárnap
hétfő

Húsvét, Csongor
Húsvét, Rudolf
Pünkösd, Bulcsú
Pünkösd, Fatime

Szíves elnézésüket kérem az elírás miatt.
A tördelő-szerkesztő

Jászsági Támogató Szolgálat
II. számú Szakmai Központ
Ügyfélfogadási rendje:

Jászágó 5124 – Művelődési Ház, Kókai tér 4.
Minden héten hétfőn: ½ 11-13 óráig

2006. január 29.
9:00 Virágkiállítás
15:00 Farsangi táncok
Előadja a Széchenyi István
Általános Iskola 4/d osztálya
Papp Zoltánné vezetésével
Kóstolóval egybekötött hájas tészta és
fánksütő verseny
Eredményhirdetés
Tombola
Flóra Farsang zárása
A rendezvény ideje alatt
May Mária festőművész kiállítása megtekinthető
Helyszín: Petőfi Művelődési Ház

A Petőfi Művelődési Ház
kóstolóval egybekötött

Hájas Tészta és
Fánksütő Versenyt

Széki (erdélyi magyar) tánc
tanítása
január 22-től!
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Rendőrségi felhívás
Közúti baleset történt 2005. december 27-én 10 óra
30 perckor Jászárokszálláson a Munkácsy út 60. szám
előtti útszakaszon. Egy fiatal lány kerékpárral közlekedett
a Boros utca irányába, amikor a mögötte, vele azonos
irányba közlekedő – feltételezhetően zöld színű –
személygépkocsi a kerékpárjának ütközött, mely
következtében elesett.
Kérjük a lakosságot, hogy aki a baleset körülményeivel, illetve a személygépkocsi típusáról, rendszámával, esetleg a járművezető kilétével kapcsolatosan
érdemleges információval tud szolgálni, az jelentkezzen a
107-es vagy az 57/504-293-as rendőrségi hívószámon.
Segítségüket előre is köszönjük.
Jászberényi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztálya

A jászárokszállási
Római Katolikus Plébánia hirdeti

rendez
2006. január 29-én 15 órakor
a Petőfi Művelődési Házban.

Azoknak a jegyespároknak, akik keresztény házasságot
akarnak kötni, felkészítő oktatást tartunk
2006. január 21-én, szombaton du. 5 órától és ezt
követően szombatonként, úgyszintén du. 5 órától,
templomunk hittantermében.
A felkészítésre a plébánián jelentkezhetnek, kedd és
vasárnap kivételével de. 9-12 óráig és du. 4-5 óráig.

Az alábbi kategóriában lehet jelentkezni:
I. kategória:
Hájas tészta /édes, sós/
II. kategória:
Fánk /kelt tészta, csöröge fánk/
Díjak: I, II, III, Különdíj

Meghívó

A versenyre az odahaza elkészített
tészta különlegességeket
január 29-én 14 óráig
kérjük a művelődési házba behozni.
Jelentkezni lehet
a Petőfi Művelődési Házban
2006. január 27-ig.
57/531-062

A ROMA KETTŐS jótékonysági Gálaestet
rendez 2006. február 11-én (szombaton)
17 órától 20 óráig a Petőfi Művelődési Házban.
A jótékonysági esten közreműködnek:
Parázs Hagyományőrző Együttes, Óvónők
Kamarakórusa, Extázis Táncegyüttes, Belami
együttes, Piros Pipacsok Táncegyüttes, Czuczu
Veronika, Németh Józsefné (Bea), Németh Noémi,
Gergő, Váradi Duó, Rácz-testvérek.
Belépődíj: 300 Ft
A befolyt pénzösszeget a Gyóni úti óvoda javára
szeretnénk fordítani, ezért kérjük anyagi
támogatásukat.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Köszönettel a Roma Kettős

Jászvidék
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Futás éve után
tájfutó jubileum
A futás évének „előestéjén”, 2004. december 28-án
megalakul a Futárok SC.
A futás évében, 2005-ben
a sportklub tagjaivá váló futók kisjubileumot ünnepelhettek, mikor 5. alkalommal
teljesítették a Bécs-Budapest
Szupermaraton csapat-futóversenyt.
A meghatározóan tájfutókból álló sportklub a jászárokszállási tájfutás 25. évét
kezdi ebben az évben. A kezdetek Petró Géza és Márkus
Balázs 25 évvel ezelőtti
jászárokszállási találkozására
vezethető vissza.
Géza akkor Budapesten,
Balázs Jászberényben versenyzett. Jászárokszállási
találkozásukkor döntöttek
úgy, hogy elindítják a tájfutást városunkban. Az immár
25 éve működő tájfutás 23
évig a Vasas, majd Városi SE
szakosztályaként működött.
A klub tájfutó szakosztály
mellett atlétikai szakosztályt

és természetjáró szakosztályt
is magában hordoz.
– Az egy éve megalakult
Futárok SC jelenleg 70 fővel
működik, 58 fő igazolt tájfutóval – mondja Petró Géza
klubelnök 2005. december
27-én az évzáró összejövetelen.
A klubban 10 évestől a
legidősebb 75 éves Kiss Béláig minden korosztály versenyez. Az elnöki beszámolóból az is kiderül, hogy a
klub 1,1 milliós önkormányzati támogatás mellé
további támogatói pénzekkel is rendelkezhetett, így
2005-ben 3,4 millióból
gazdálkodott.
Futóink 48 versenynapon
indultak. Legjobb helyezés
az országos csapatbajnokságon elért felnőtt női 4. hely
Csikós Nóra – Mezei Anikó –
Rusvainé Barócsi Katalin
összeállításban.
A 35 év fölötti férficsapat
Győri Lajos, Jakus Zoltán,

Országos Váltó Bajnokság a dobogó tetején Nagy Tibor, Győri Lajos és Jakus Zoltán

Nagy Tibor országos csapatbajnokság I. hely. Az év tájfutója városunkban 2005ben is Mezei Anikó és Nagy
Tibor.
A szakosztályelnök kiemelte: 2006. legfontosabb
feladata az utánpótlásnevelés. Ennek már 2005ben is voltak eredményei.
Győri Lajos évtizedes tapasztalata és kiváló tájfutó
érzéke biztosíték lehet az
utánpótlás eredményességére.
Az évzáró összejövetelen
jelenlévő Gergely Zoltán polgármester hozzászólásában
biztosította a klubot az 1,1
milliós önkormányzati támogatásról a következő évre
is, majd felhívta a figyelmet
2006. jeles évfordulóira, az
1956-os forradalom 50. és a
várossá válás 15. évfordulójára, és kérte a futókat, ha lehetséges, ezekre az időpontokra is szervezzenek futóprogramot. Ennek ellenére –
merthogy a tájfutókra épülő
sportklubot elsősorban az
országos tájfutó versenynaptár irányítja – a Fut-Árok
utcai futóverseny május
13-án lesz. Az '56-os események 50. évfordulójának
legnagyobb várost érintő futóeseménye pedig az lehet,
ha az „Árokszállási Szabad
Jászok” futócsapat október
23-án a Hősök terére befutva 6. alkalommal is teljesíti a Bécs-Budapest között zajló szupermaraton futóversenyt.
– and –

2006. január 26.

Karácsony gyerekszemmel
Az, amit gyermekkorban
karácsony idején átél(t)ünk,
meghatározza további életünk értékítéletét, nagy jelentőségű személyiségünk
fejlődése során.
Sajnos mára már nem
minden családban az öröm
és a szeretet ünnepévé lett a
karácsony, csupán ajándékozási szokásaink erősödtek
meg.
Az óvodák nevelési programjaikkal összhangban
nagy figyelmet szentelnek a
karácsonyi ünnepkörhöz
kapcsolódó hagyományok
bemutatására. Az elmúlt év

végén is nagy sikerrel rendezték meg a Kossuth úti
óvodában az év utolsó közös
eseményét: a fenyőünnepet.

Évkezdet a kertbarátoknál
Január 21-én tartotta éves
közgyűlését a jászárokszállási Kertbarát Kör. A több
mint 90 főt számláló civil
szervezet tagjai közül 65-en
tették tiszteletüket.

közösségi munkák, mint pl.
fásítás (legutóbb ilyen esemény a többi civil szervezettel együttműködve 500
db platánfa ültetése), szakmai előadások sora, metszés,

Rendőrségi krónika
2005. karácsonya napján érkezett a bejelentés a
rendőrségre, hogy a Dobó
utca egyik lakóháza bejárati
ajtajának hengerzárát ismeretlen személy eltörte és a
lakásba bejutva műszaki cikkeket, valamint arany ékszert tulajdonított el. A
lopással 33.600 Ft kárt
okozott. Az ügyben a nyomozás folyamatban van.
Lopásról tett bejelentést a sértett 2006. január
02-án. A helyszínre érkező
rendőr megállapította, hogy
a Munkácsy utca egyik lakóházának melléképületéből
elloptak egy gázpalackot,
valamint több kisgépet. Az
ismeretlen tettes cselekményével 23.000 Ft kárt okozott. Az ügyben nyomozás
indult.
Rablás sértettje tett bejelentést január 08-án éjjel a
rendőrség 107-es telefonszá-

mára. A kiérkező szemlebizottság megállapítása szerint
a Rákóczi úti „Kistehén" nevű szórakozóhelyről indult el
a sértett, akit az ugyancsak
ott italozó négy fős társaság
követett az utcán. Egy alkalmas helyen aztán a sértettre
támadtak, többször meg-

ütötték, majd pénzét és
egyéb értékeit elvették.
A gyors intézkedésnek
köszönhetően az elkövetők
elfogása megtörtént. Ellenük a büntetőeljárás őrizetbe vételük mellett folyamatban van.
R.GY.

Anyakönyvi hírek
2005. december hónapban született gyermekek: Bordás
Bence, Tóth Nóra, Harsányi Gábor.
2005. december hónapban házasságot kötött: Hans
Mária – Bodócs Attila.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: André Béla 74,
Horváth Béláné, sz. Sohajda Margit 73, Vigh Károly 77,
Lólé Gyula 72, Rédei József 85, Szarvas Sándorné, sz.
Kondás Ilona 62, Kaszab Gézáné, sz. Bordás Irén 55,
Volner Lászlóné, sz. Bódis Ilona 52, Hegedűs Jánosné,
sz. Szabó Julianna 83, Bódis Sándor 73, Bolyki Béláné,
sz. Morvai Ilona 84 évet élt.
Jászágón 2005. december hónapban anyakönyvi esemény nem történt.

A kisebbek a nagycsoportosak előadását élvezhették.
Élethű, kidolgozott jelmezekkel, a megszokott óvodai
előadásokat jóval felülmúló,
színvonalas előadással kedveskedtek az iskola küszöbén álló gyermekek társaiknak. Természetesen nem
hiányozhattak az óvónők
alkalomhoz illő dalai sem.
Úgy vélem, hogy az ilyen
ünnepek fontosságát nem
csupán hagyományaink
ápolása vezérli, de nagyszerűen erősíti a gyermekekben
a közösséghez tartozás örömét is.
– M.N.M. –

Műsorünneplés (Fotó: Nagy Mária)
Bevezetésként általános
iskolás tanulók Papp Zoltánné tanár irányításával igazi
farsangi hangulatot teremtettek műsorukkal. A közgyűlést szomorú eseménynyel indította Drapos Béláné alpolgármester asszony.
Néma felállással, egy szál
gyertya fénye mellett Takács
László saját versével emlékeztek a jelenlévők 2005ben elhunyt öt Kertbarát
Kör tagra.
A kötelező formaságokat
követően Bódis Ferenc elnök a 2005. évi tevékenységek ismertetésén túlmenően
felidézett néhány fontosabb
eseményt a szervezet 30 éves
múltjából. Néhány ezek közül: házi borverseny 25.,
megyei borverseny, termékbemutató 22 alkalommal,

oltás, kertlátogatás társ kertbarátoknál és azok fogadása,
parlagfű-irtás, városi rendezvények során aktív közreműködés, kedvezményes
alma- és hagymavásár megszervezése. A sort tovább lehetne folytatni.
Kiemelte a közösségi élet,
az összetartás, az emberi
kapcsolatok ápolásának fontosságát. Köszönetet mondott a támogatásokért, kiemelve azok közül az SZJA
1 %-ának egyesület részére
történő felajánlásért.
A 2006. évi tervet nem
részletezte, mivel a közreadott munkaterv ezt tartalmazza. Palencsár György ismertette a pénzgazdálkodás
számszerű adatait. Az Ellenőrző Bizottság elnöke Bordás Gyula tájékoztatása sze-

rint a gazdálkodás területén
rendellenességet nem tártak
fel.
A beszámolók elhangzása
során szót kért Pádár Lászlóné és Kóczián Antal,
köszönetet mondva a segítségnyújtásért és kiemelve a
közösségi szellem fontosságát.
Gergely Zoltán polgármester hozzászólásában pozitívan szólt a Kertbarát Kör
munkájáról, kiemelve a közösségi munka fontosságát.
A közgyűlési dokumentációk elfogadása után került sor
a vacsorára. Az előkészületek során nagy felelősség hárult Bordás Gyulára – mármint a főzést illetően –, aki
most is remekelt, mint már
annyiszor. A résztvevők kellemes hangulatban, tombolahúzással tarkítva kellemesen múlatták idejüket.
Kovács S.
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