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Megújulás
A könyörtelenül kemény
téli fagyok szorításában
talán még inkább erősödik
a tavasz, a megújulás, az
újjáéledés reménye az emberekben. S a tavasz első
ünnepén kiket is köszönthetnénk a megújuló természet legfrissebb ajándékával, az üde virágokkal,
mint a nőket. Az asszonyokat, lányokat, nagymamákat.
Illesse hát őket a szeretet,
tisztelet, megbecsülés mindazért a jóért, kedvességért,
érzelemért, amit csakis
tőlük kaphatunk meg.
A nőket, akik a férfiember életében jelentik a
kiinduló pontot és érkezést,
az otthon melegét, a család
erejét. Mindazt a jót, amit
csak átélhetünk földi létünk gyakran monotonná
váló mindennapjaiban.
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Csillagbölcső
– Emlékezés a magyar kultúrára –
A mai Románia kistelepülése Sződemeter, ahol 1790.
augusztus 8-án megszületett
Kölcsey Ferenc. Itt ringott
bölcsője – „csillagbölcsője” –

dalmi műsor ismét Kovács
Béláné rendezésével, André
Péterné és Antal Péterné társrendezésével valósul meg. A
műsor küldetése – emlékez-

Köszönjük hát ezt nektek
asszonyok, lányok, nagymamák, most amikor a naptár
szerint ennek ünnepe van,
de az év minden egyéb
napján is.
A szerkesztőség minden
férfi tagja nevében:

lajdonosára, a Fortuna Tánc
Sport Egyesületre emlékezett és köszöntötte őket,
megemlékezve arról, hogy
egy éve is Tősér Béla festőművész tanár személyében
ugyancsak megyei díjazottat
köszönthettünk, aki Művészeti díjat kapott. A polgármester kiemeli, hogy a
Fortuna TSE-ben több mint
100 gyerek tanul táncolni,
majd gratulál a jelenlévő vezetőjének, Kovácsné Tősér
Zsuzsannának és Molnár
József művészeti vezetőnek.
Kovácsné további kitüntetése az ünnepi megemlékezés. A megemlékezés
után kerül sor az irodalmi
műsorra.
A sok diákot felvonultató
és látványos színpadképekkel emlékező műsor után
mond köszönetet Molnár
József, a Fortuna TSE művészeti vezetője a kitüntetésért, köszöni Kovácsné Tősér Zsuzsannának, a művészetpártoló önkormányzatnak, a szülőknek. Majd köszönetképpen tanítványaival
egy kis táncbemutatóval
kedveskednek.
A műsorokat követően
nyitja meg May Mária festőművész kiállítását sziporkázó stílusban Macsi
Sándor.
A tanár úr méltatásában
szó esik a művészet mellett
diákcsínyekről, a tanár –
diák viszony régi emlékeiről.
– and –

Ára: 116 Ft

Virágok
csendélet nélkül –
Flórával
– Rövid tudósítás a gazdag 8. Flóra farsangról –

Csendélet virágok nélkül – menyasszonyokkal
(Fotó: Nagy Mária)
Ha virágot látok, Flórára
gondolok. No nem a titkos
kapcsolatra, hanem a virágkedvelő egyesületre, melynek neve fémjelez minden
virágos rendezvényt városunkban.
Az idei 8. Flóra farsangon sem volt ez másképp.
Menyasszonyi csokrok és az
ifjú párt szállító autó virágdíszei fogadják a látogatót

12 versenyasztalon január
28-án a művelődési házban.
A versenyzőkhöz három helyi virágkötő reklámasztala
társul.
Az örök téma az egybekelés. A bimbózó kapcsolat
a beteljesülésig virágkölteményekben megjelenítve, s
öltözködésben a színpadon.
(Folytatás a 4. oldalon)

Roma-kettős
a gyermekekért

Banka Csaba
Jelenetek a műsorból
(Fotók: Nagy Mária)
annak a költő hazafinak, aki
ni múltunkra.
életének 33. évében SzatA mindig nehéz, túlélémárcsekén megírta a magyar
sért küzdő magyar múlt
nemzet Himnuszát.
rendszeres felelevenítése haErre a napra, a Himnusz
tásos színpadi eszközökkel,
megírásának napjára, mely
formációkkal tanúságtétel a
ma már – 1989 óta – a Mamának.
gyar Kultúra Napja – emléA várt műsor előtt azonkeztek városunkban január
ban Gergely Zoltán polgár23-án.
mester köszöntőjében a KulA Csillagbölcső címmel
túra Napja megyei kitüntebemutatott általános iskolai
tettjére, az ez évi megyei
és Görbe János színköri iroKözművelődési Díj friss tu-

Piros Pipacsok a színpadon (Fotó: Nagy Mária)

Macsi Sándor és
May Mária

A Roma-kettős férfitagja, Czuczu Attila jótékonysági est
szervezésére szánta el magát. Mint ahogy elmondta: a Romakettős ismertségét felhasználva fordult ötletével a polgármesterhez, az intézmény-igazgatóhoz, az óvoda vezetőjéhez.
Az ötletet támogatták, így a Gyóni úti Óvoda javára rendezett jótékonysági Gálaest február 11-én a művelődési házban megvalósult.
Attila elmondta azt is, hogy a szervezés során felkereste a
helyi művészeti csoportok vezetőit, s szinte mindannyian eleget tettek a jótékony célú felkérésnek.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Lezárult a szennyvíztisztító
telep közbeszerzési eljárása
Elkelt a Pázmány úti óvoda
2006. január 23-án soron
kívüli ülést tartott a Képviselő-testület. A napirendi pontok elfogadását követően Dr.
Visnyay Noémi jegyző aszszony eskütételére került sor.
Gergely Zoltán polgármester
ismertette, hogy a Jászkun
Volán reggeli jászberényi járatával kapcsolatban egy korábbi ülésen elhangzott interpellációra válasz érkezett,
Birinyi János képviselő hozzátette, hogy egy kisebb méretű autóbuszt indított a
Volán mentesítő járatként,
amellyel a zsúfoltság mérséklődni látszik.
Ezután Gergely Zoltán
polgármester elmondta,
hogy a soron kívüli képviselő-testületi ülés összehívásának legfőbb indoka a
szennyvíztisztító telep bővítésének kivitelezésére kiírt
közbeszerzési eljárás lezárulása. Ismertette, hogy az eljárás kétfordulós volt: az első
fordulóban a bonyolítót választották ki, a másodikban a
kivitelezést lehetett megpályázni. Határidőn belül hárman adták be pályázatukat,
amelyből egy referencia
problémák miatt elutasításra
került, a másik két pályázó a
testület által jóváhagyottnál
nagyobb összegről tett ajánlatot. A beruházáshoz a város 150 millió forintot nyert
címzett támogatásból,
amely mellé 300 millió forintos hitelfelvételről született döntés. Egy tárgyalásos
fordulót követően a tendert
megnyerő pályázó 50 millió
forinttal kevesebb összegről
tett ajánlatot, azonban ajánlata még így is 18 millió forinttal meghaladja a jóváhagyott összeget. A hiányzó
összeget az év végi pénzmaradvány terhére javasolta
biztosítani. A szerződés aláírását követően 15 napon
belül átadásra kerül az építési
terület, a kivitelező először a
régi egységeket újítja fel,
utána építi az újat, a próbaüzem szeptember-októberben várható. Petró Géza képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke
hozzátette, hogy a 18 millió
forint az összköltséghez képest nem jelentős, így a bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot.
A soron következő napirendi pontban a képviselőtestület tagjai a Pázmány Péter úti volt óvodaépület eladásáról döntöttek. Gergely
Zoltán polgármester ismertette, hogy az ingatlant az
önkormányzat 2001 márciusa óta árulja, azóta komoly
jelentkező nem akadt. A beérkezett ajánlat 5,8 millió forintról és 200.000,- Ft csatorna hozzájárulási díjról
szólt. Petró Géza képviselő a
Pénzügyi és Városfejlesztési

Bizottság elnöke a bizottság
véleményét tolmácsolta, miszerint a jelenlegi piaci viszonyok között az ár méltányos. Gergely Zoltán polgármester hozzátette, hogy
az eladásból származó bevételt az iskola fejlesztésére kívánják fordítani.
Ezt követően a képviselők
három ingatlan eladásra kijelöléséről határoztak, amelyek a csatorna-beruházás
során feltöltésre került területek, a Hortobágyi, Thiel
Bernát és Pusztaszer utcák
mentén vannak. Kovácsné
Tősér Zsuzsanna képviselő
asszony elmondta, hogy a
Pusztaszer utcai terület valamikor szeméttelepként üzemelt. Javasolta, hogy beépítésre alkalmatlan, művelésre
szánt területként kerüljön
meghirdetésre. Csőke István
képviselő felvetette, hogy a
Pusztaszer utcára nyíló telekrészt 100 forintos egységáron ajánlják fel a településen dolgozó rendőröknek
építkezés céljára.
A következő előterjesztésben a testületi tagok a Profi
parkolója, a Kóczián-ház kerítése, a Baromfibolt, valamint a Posta köz útja által
határolt 600 m2-es terület eladásra kijelölését vitatták
meg, amely további üzlet
építésére alkalmas. A cél a
Rendezési Tervvel is megegyezik. Petró Géza képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság
egyhangúlag támogatta az
ingatlan értékesítésre történő
kijelölését. Birinyi János képviselő javasolta, hogy a szóban forgó terület maradjon
továbbra is a piac része, hiszen számítani kell a piac fejlődésére, valamint a rendezvények megtartására is
ügyelni kell. Parkoló, vagy
zöldterület kialakítását is elképzelhetőnek tartaná. Az
utóbbi javaslatot Csőke István
és Guba József képviselő is támogatta. Petró Géza képviselő hozzátette, hogy az eladásra kijelölés nem jelenti
automatikusan a terület értékesítését, csak a feltételeket
teremti meg a testület. Gergely Zoltán polgármester ismertette, hogy a kérdéses terület elhagyatott. Az ingatlan
beépíthetőségi százalékát figyelembe véve 200 m2-es
épület építhető a területre, a
többi része parkoló lehetne, a
felszíni vízelvezetés megoldását, a terület burkolását a vevőnek kellene megvalósítani.
Az ingatlanra vételi szándékot több érdeklődő jelzett,
többek között egy áruházlánc tagja is. A testület vita
után 3 ellenvéleménnyel és
10 igen szavazattal döntött a
terület üzlet céljára történő
eladásra kijelöléséről.

Majd a képviselő-testület
döntött egy 5000 m2-es terület értékesítéséről a NINAKER 2003 Bt. részére beépítési kötelezettséggel.
Bordás Péter a Költségvetési
és Fejlesztési Csoport ügyintézője ismertette, hogy a cég
a – Széchenyi utca bal oldalán, az utolsó ház után található – területen benzinkutat, gépkocsimosót és büfét
kíván építeni, mely 2007ben kerülhetne átadásra, 10
új munkahelyet teremtve a
beruházással. Gergely Zoltán polgármester hozzátette,
hogy a terület a Rendezési
Tervben üzlet, ipari részként
került megjelölésre. Petró
Géza képviselő, a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság
elnöke elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta az ingatlan értékesítését.
Ezt követően a testületi
tagok Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat támogatási forrás elnyeréséhez
pályázat benyújtásáról döntöttek a szennyvíztisztító telep bővítésére 130 millió forint összegre, amellyel a beruházáshoz szükséges hitelfelvételt kívánják csökkenteni. Gergely Zoltán polgármester ismertette, hogy az
Agora gyógyszertár melletti,
az utcába belógó 55 m2-es
terület kisajátításáról 2001.
óta folyó tárgyalások egyezséggel záródtak: a területet
2,2 millió forintért vásárolja
meg az önkormányzat, amelyért az ingatlan jelenlegi tulajdonosai vállalják, hogy az
ottlévő építményt elbontják,
valamint megépítik az új kerítést, a területrészt pedig a
közterülethez csatolják, kiszélesítve az utcarészt.
A képviselő-testület döntött az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc
50. évfordulója alkalmából
rendezendő közművelődési
program támogatásra kiírt
pályázat benyújtásáról. A
pályázatot a Városi Könyvtár nyújtja be 407.200,- Ft
b e ke r ü l é s i k ö l t s é g g e l ,
amelyből az önkormányzat
203.600,- Ft-ot saját erőként biztosít. Határozat született továbbá a Petőfi Művelődési Ház által megrendezésre kerülő „Parázs Esték
a néphagyomány jegyében"
c. rendezvénysorozat megvalósításához pályázat benyújtásáról is. A pályázat célja a népi kultúrát megőrző és
megújító magyarországi helyi alkotóközösségek és műhelyek támogatása, a táncház mozgalom felfrissítése.
A megpályázott rendezvénysorozat költsége 412.444,Ft, amelyből az önkormányzatnak 10% saját erőt kell
biztosítania.
Kovácsné Kaszab Éva
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Elfogadta a Képviselő-testület
az Önkormányzat
2006. évi költségvetését
2006. február 9-én közmeghallgatással egybekötött
soros ülést tartott a Képviselő-testület városunkban. A
többi soros ülés helyszínétől
eltérően most nem a Polgármesteri Hivatal dísztermében, hanem a Petőfi Művelődési Ház nagytermében
üléseztek képviselőink, mivel minden évben a közmeghallgatással egybekötött testületi ülést itt tartják
meg.
A Képviselő-testület teljes
létszámban ülésezett, határozatképes volt. A napirendi
pontok elfogadása után az
interpellációk következtek.
Major József képviselő felvetette, hogy a gyógyszertárak
ügyeleti rendje 2006. február 1-től a városban kihirdetett módon megváltozott. A
lakosság körében felháborodást keltett a hétvégi ügyeleti
rend megváltozása. Major
képviselő arra kért választ,
hogy a gyógyszertárak ügyeleti rendje miért került ilyen
kialakításra, ennek kidolgozásában, véleményezésében
kik vettek részt. Petró Géza
képviselő a város közfelháborodását tolmácsolta a testület előtt, miszerint a sorozatos szelektív hulladékgyűjtő felgyújtások elkövetője,
elkövetői elfogása érdekében
a város esetlegesen jutalmat
ajánlhatna fel a tettes eredményes kézre kerítésében információt nyújtó személynek. Kele József képviselő
mint elmondta, megkeresték
az állampolgárok az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni
lap másolatok okmányirodák által történő szolgáltatása kapcsán. A képviselő azt
tette fel kérdésként, hogy
lesz-e Jászárokszálláson
lehetőség a Polgármesteri
Hivatal Okmányirodáján
ennek a szolgáltatásnak az
igénybevételére. Banka
Emánuel képviselő az iránt
érdeklődött, hogy a Jászberényi úton a benzinkút utáni
résznél a szennyvíz gerincvezeték mikor kerül lefektetésre, ez szerepel-e a beruházásban. Gergely Zoltán polgármester Major képviselő
kérdésére válaszában elmondta, hogy a gyógyszertárak megváltozott ügyeleti
rendjének kialakítását két
hónapos tárgyalás előzte
meg. A település gyógyszerészei a háziorvosokkal
együtt alakították ki az ügyeleti rendet, e kérdésben
többször tárgyaltak a Polgármesteri Hivatalban.
Hosszabb lett a gyógyszertárak hétköznapi nyitva tartása, vasárnap és ünnepnapokon pedig 2 órára (810-ig) kinyitnak a gyógyszertárak, míg szombati napokon mindkét gyógyszer-

tár vállalta a nyitva tartást 12
óráig. Így megoldottnak és
kielégítőnek tűnik a város
gyógyszerellátása. A JászNagykun-Szolnok Megyei
ÁNTSZ főgyógyszerészének határozatát, melyben
megyei ÁNTSZ jóváhagyta
a gyógyszertárak szolgálati
rendjét, a Képviselő-testület
Egészségügyi, Szociális és
Családvédelmi Bizottsága
megtárgyalta és véleményezte. A döntésről minden képviselő időben írásban értesült, melyre visszajelzés nem
érkezett. Petró képviselőnek
adott válaszában a polgármester elmondta, hogy a város által a szelektív hulladékgyűjtők felgyújtóinak előkerítésére az önkormányzat a
rendőrséggel karöltve nettó
100.000 Ft-os nyomravezetői díjat tűzött ki. Tették ezt
azért, mert a hulladékgyűjtők rongálása nyugtalanságot kelt az emberekben, és
ezeknek a konténereknek az
ára darabonként 175.000
Ft. Tizet rongáltak meg eddig, a keletkezett kár majdnem eléri a 2 millió forintot.
A Kele képviselő által feltett
kérdésre Dr. Dobos Róbert hatósági irodavezető foglalta
össze a tudnivalókat. Elmondta, hogy az ingatlannyilvántartási tulajdoni lap
másolat okmányirodákban
való szolgáltatásának valóban megvan a jogszabályi
háttere, 2006. január 1-től
hatályos az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény módosítása. Jól lehet a működtetés ésszerűnek tűnik, ehhez a gyakorlatban a technikai feltételek országszerte
nincsenek biztosítva. A hatósági irodavezető elmondta, hogy a Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékes osztályával felvette a kapcsolatot, de az derült ki, hogy a tulajdoni lap
másolatok okmányirodán
történő igénylésének, magának a szolgáltatásnak az elindítására a feltételek nem
adottak, az egész rendszer
nem kiforrott még. Dr. Visnyai Noémi jegyző asszony
ezzel kapcsolatban kiegészítésként elmondta, hogy ez
az Okmányirodák által
nyújtható szolgáltatás, tehát
a bevezetése nem kötelező.
Amennyiben városunkban a
kialakítás feltételei megteremtődnek, a lakosság értesülni fog róla. Banka képviselő kérdésére Gergely Zoltán
polgármester elmondta,
hogy a Jászberényi úton, az
Ipari Park területén a
szennyvíz gerincvezeték lefektetése nem része a mostani fejlesztésnek, mert az
Ipari Parkra speciális jogszabályok vonatkoznak. Az interpellációkra adott válaszo-

kat a képviselők egyhangúan
elfogadták.
Ezt követően Gergely Zoltán polgármester ismertette
a két ülés között végzett
munkájáról szóló beszámolót. Elmondta, hogy egyeztetésen vett részt a csatornaberuházással kapcsolatosan
a gesztor önkormányzatnál
Jászberényben. A beruházásban résztvevő 5 település
közül egyedül Jászárokszálláson haladt a tervek szerint
a csatorna kiépítése, 2006.
évre a helyreállítási munkálatok maradtak. Bejárást tartottak az Iskolakonyha felújításával kapcsolatosan az
egyik kivitelező céggel. Sajnos az épület szűkössége miatt nagyon nehéz a HCCP
feltételeinek megfelelő
konyha kialakítása. A
GRESSING Szövetkezet
budapesti irodájában a közbeszerzési eljárás második
fordulójának megtartására
került sor, erre a három pályázó közül a két megfelelő
pályázatot beadó céget hívták meg. A jobb ajánlatot az
eredeti árának 50 millió forintos csökkentésével az
OMS Hungária Kft. adta,
ezzel elnyerte a kivitelezési
pályázatot. A város főútvonalai mellett a T-Kábel Magyarország Kft. új kábelek
elhelyezésével fejlesztésbe
kezdett. Az eddigi egy légkábel helyett kettő darabot
helyezett el az ÉMÁSZ villanyoszlopain. A beruházás
megkezdése előtt és a későbbiekben sem egyeztettek az
Önkormányzat műszaki irodájával. Ennek következtében a városközpontban
azokra a villanyoszlopokra is
elhelyezték az új kábeleket,
amelyek a körforgalom
megépítésének útjába esnek,
ezért kiváltásukra lesz
szükség.
A polgármester elmondta, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára több pályázat is
megjelent. Felvette a kapcsolatot Varga Gábor szobrászművésszel, az Időkapu
megalkotójával egy 1956hoz méltó szobor vázlatának
elkészítésének érdekében. A
Jászapáti Polgármesteri Hivatalban a RégióKom Társulás elnökségi ülésén vett
részt, ahol áttekintették a
hulladékgyűjtés, -kezelés területén a továbblépési, fejlesztési lehetőségeket. Az
önkormányzat a RégióKom
Társuláson belül szeretné
megterveztetni a hulladékudvarokat.
A két ülés közti beszámoló ismertetése után az ülés fő
napirendi pontjai következtek.
(Folytatás a 4. oldalon)

Jászvidék

2006. február 23.

A polgármester jelenti...
A sok éves átlagot meghaladó hó gyors
olvadás esetén magában hordozza a belvíz
veszélyét. A talaj az őszi csapadékkal együtt a
most elolvadó hóból keletkező vizet nem
tudja elnyelni. Bízom abban, hogy az olvadás
lassú lesz és belterületi részen nagyobb kárral
nem fog járni. Kérem, hogy minden jászárokszállási lakos figyeljen oda az ingatlanja
közelében lévő vízelvezető árkok kitakarítására. A csatorna-beruházást végző cégtől is
megköveteljük, hogy az általa megrongált árkokat sürgősen állítsa helyre.
Jászárokszállásnak elfogadott 2006. évi
költségvetése van. A helyi költségvetésünkben szereplő és a jászberényi gesztortól nekünk járó rész összesen megközelíti a 2,5 milliárd forintot. Minden jászárokszállási lakosra
a csecsemőtől a nyugdíjas korig 300.000 forintos rész jut, amelyből 150.000 forintot
útépítésre, fejlesztésre tudunk fordítani.
A csatorna-beruházással kapcsolatos munkák a nagy hó miatt jelenleg szünetelnek. A
hó elolvadása után az első feladat a tél folyamán megsüllyedt részek földdel, illetve kőzúzalékkal való feltöltése lesz. A még üzemen
kívüli csatornarendszer a tél folyamán teljes
egészében megtelt vízzel. Amint lehetségessé
válik, ennek a víznek a kiszivattyúzása fog
megtörténni és újabb 24 órás vizsgálatnak
vetjük alá a rendszert, amely időszak alatt
vízbetörés nem lehet sehol. A kivitelező
véleménye szerint a mostani víz is a felső
aknatetőkön keresztül került a rendszerbe. A
szennyvíztisztító telep munkaterületének
átadása megtörtént a kivitelező részére és a
hó elolvadása után a munkálatok elkezdődnek.
A Polgármesteri Hivatal működési színvonalának javítása érdekében szervezeti változtatásokra került sor. Az aljegyzői munkakörben foglalkoztatott dolgozónk egyúttal el

fogja látni a Hatósági Iroda vezetését is. A
pályázat kiírásra került. A Pénzügyi Irodától
elkerült a Fejlesztési Csoport. A Műszaki
Iroda önállósodott és hat fővel fog működni.
A Műszaki Iroda vezetőjére a pályázat kiírásra került. A Hivatal dolgozóinak létszáma
nem változott, továbbra is 33 fő.
A Polgármesteri Hivatal és intézményei
sok olyan szolgáltatást vesznek igénybe,
amely közösen megrendelve gazdaságosabban elérhető. Az ingatlanok és járművek biztosításai már évek óta közösen a szolgáltatókat megversenyeztetve és a legkedvezőbb
ajánlatot elfogadva kerültek megkötésre. A
rágcsálóirtással, a tűzoltókészülékek karbantartásával kapcsolatban is sikerült közös szerződést kötnünk. A rádiótelefonok szolgáltatójánál jelentős kedvezményt tudtunk elérni
azzal, hogy csomagban vásároltuk meg az elérhetőségeket. A vezetékes telefon szolgáltatóval a tárgyalások befejezés előtt állnak és
reményeink szerint kedvezmények összege
eléri a 30 %-ot. Az informatikai eszközök javításának ilyen átszervezése már nehezebb
feladat, de ezen a területen is van lehetőség
megtakarításokra. Ahol csak lehetséges, a helyi vállalkozókat előnyben részesítjük, mint
ahogy történt ez pl. a tűzoltókészülékek javításával kapcsolatban.
A Víziközmű 8 éves tranzit kistehergépkocsiját sikerült lecserélni és már meg is
érkezett az új gépkocsi, amely terepen is jobban boldogul, mint elődje, az első kerékmeghajtásnak köszönhetően.
A közelgő Nőnap alkalmából ezúton köszöntöm Jászárokszállás lányait, asszonyait.
Férfitársaim nevében is ígérhetem, hogy
nem fogunk megfeledkezni arról, hogy március 08-án köszöntésünk mellé egy szál virággal is kedveskedjünk.
Gergely Zoltán

Csínytevés vagy
közveszély okozás?
Gyerekes csínytevés? Felelőtlenség? Vagy gyáva feltűnési vágy? Esetleg beteges
pirománia?
Ezek és még sok egyéb és
vaskosabb feltételezés és vélemény hangzott el az elmúlt
másfél hónapban a szemeteskukák gyújtogatójával
(gyújtogatóival) kapcsolatban.
S a felháborodások nem
ok nélküliek a jóérzésű lakosok részéről. Mert legyünk
őszinték: nem normális dolog és nem normális viselkedés az, ha valaki vagy valakik
abban élik ki beteges hajlamukat, hogy a város különböző pontjain a szelektív
hulladékgyűjtés céljára kihelyezett műanyag konténereket gyújtogatják.
Még az elsőnél – az újévinél – a felelőtlen petárdázás következményére lehetett gondolni. De az ezt követő három különböző helyen, különböző időben (de
mind vasárnap és hétfő éjjelén) már egyértelműen a
rosszindulatú szándékosságot, az előre megfontoltsá-

got látszik megerősíteni. Ezt
bizonyítja az is, hogy gyúlékony anyagot (benzint, petróleumot) használt, mert a
mellette levő papír nem
égett el.
Nem volt tekintettel – ha
egyáltalán feltételezhető logikus gondolkodás – arra
sem, hogy néhány méterre
épületek vannak, és ha nem
is kapnak tüzet, de a sűrű
fekete műanyag korom okoz
másodlagos kárt, de arra
sem, hogy a meggyújtott
tároló fölött villanyvezeték
van, s az ebből származó kár
határozottan nagyobb lehet.
S hogy ezek nem következtek be, az a helyi tűzoltók
eddig is ismert gyorsaságuknak és lelkiismeretességüknek köszönhető.
Nem tudom ez a szegény
gyújtogató tudatában van-e,
hogy a négy helyen elpusztított tíz darab tartály
1.750.000 forintot képvisel?
És a többi – közterületen
köztulajdont tönkretevő
tudja-e, hogy mindezek
helyreállítása pénzbe kerül?
Pénzbe, amit más területről

kell elvenni, talán éppen annak az utcának a javításából,
ahol éppen lakik, vagy valakinek (talán az ő) segélyezésének a keretéből?
S vajon ezek a kártékony
személyek tisztában vannake azzal, hogy a közvélemény,
a lakosság, a jóérzésű ismerőseik, szomszédaik mélyen
elítélik ezeket a vandál károkozásokat?
Elítélik és nem csodálják,
felháborodnak rajta és nem
dicsérgetik a gyáva éjjeli
károkozókat.
Éppen ezért értenek egyet
Árokszállás lakosai azzal,
hogy a polgármester 100
ezer forint nyomravezetési
díjat ajánlott fel a közbiztonságot súlyosan veszélyeztető, beteges hajlamú személynek a kiiktatására.
S mert biztonságban akarjuk tudni magunkat és javainkat egyaránt, ezért meg
kell akadályozni – mindannyiunk érdekében –, hogy
városunkban elterjedjen a
garázdaság.
Bi
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Szép magyar beszéd:
elhoztuk a pálmát!
Az idén január 30-án rendezte meg városunk könyvtára a Szép magyar beszéd versenyt. Ezen a versenyen elsősorban Kazinczy Ferenc
előtt tisztelgünk, de tisztelgünk Péchy Blanka színész,
nyelvművelő előtt is, aki
1960-ban Kazinczy Alapítványt létesített a hangzó beszéd példamutató művelőinek díjazására. Az általános
iskolás tanulók közül a II.
fordulóban (megyei verseny) győztes 7-8. osztályos
tanulók részt vesznek az
országos versenyen, és ott
vehetik át a megérdemelt
Kazinczy-jelvényt.
A versenyre több mint 50
tanuló nevezett, akik már
hetekkel a rendezvény előtt
odaadóan készültek szabadon választott szövegükkel.
A verseny méltó nyitásaként
Szűcs Eszter főiskolai hallgató, a Görbe János Színkör
tagja, Kazinczy-díjas előadásában hallgathattuk meg
Krúdy Gyula Nyelvünk élete
című művének egy részletét.
A versenyzőket három fős
zsűri értékelte. Ádám Gáborné a könyvtár vezetője, a
zsűri elnöke, Antal Magdolna tanárnő a gyermekszervezet vezetője és Tari
Györgyi tanárnő. A tanulókat Csomor János intézményvezető is nagy figyelemmel és érdeklődéssel hallgatta, a verseny szünetében
pedig biztató szavakkal
nyugtatta őket.
Először a szabadon választott szövegek felolvasására került sor évfolyamonként. Ezt rövid szünet követte. A szünetben a könyvtár dolgozói megvendégelték a versenyzőket, akiknek a
nagy izgalom után jólesett
egy kis harapnivaló és a finom tea. Ezúton is köszönjük a könyvtár dolgozóinak
a szervezést, megvendégelést és azt, hogy évek óta
nagy szeretettel fogadnak
bennünket.
A verseny izgalmasabb része ezután következett. A tanulók idegen szöveget olvastak. Természetesen ez jó-

val nehezebb feladat, hiszen
ismeretlen szövegnél is pontosan meg kellett felelni
felolvasásuknak a verseny
szempontrendszerének: szövegértés, szöveghűség,
hangképzés, szünettartás, tekintettartás, hangsúly, hanglejtés. Az 5-6. osztályos korcsoport Szabó Magda Abigél c művéből, a 7-8. osztályosok Szilágyi Ferenc A magyar szókincs regénye című
műből olvastak részleteket.
A verseny végén a zsűri
elnöke, Ádám Gáborné értékelte a felolvasásokat és
ismertette a végeredményt:
„A nyelv és a beszéd az emberré válásunk során egyszerre alakult ki. Mindkettő
egyformán nélkülözhetetlen, egyik sem élvez előnyt a
másikkal szemben. A nyelv
és a beszéd társadalmi termék, szabályrendszer, amelyet a kommunikáció során
használunk. A beszédet nem
örököljük, hanem szüleinktől tanuljuk. A nyelv egyik
legféltőbb kincse, egyik legfőbb dísze a nemzetnek…
Köszönöm, hogy szép felolvasásaitokkal megtisztel-

Eredmények
5. osztály
I. Surányi Eszter 5.c
II. Nagy Kinga 5.a
II. Tábori Lilla 5.a
III. Csikós Nikolett 5.a
III. Semegi Judit 5.b
6.osztály
I. Rusvai Katalin 6.c
II. Guba Nikolett 6.b
II. Held Nikolett 6.c
II. Jakus Judit 6.b
III. Bobák Nikolett 6.b
7. osztály
I. Dobos Laura 7.c
II. Held Tamás 7.c
III. Mongyi Norbert 7.d
8. osztály
I. Béres Flóra 8.b
II. Lengyel Nóra 8.c
III. Spisák Zsuzsanna 8.c
III. Molnár Ádám 8.b
Minden tanuló emléklapot kapott, a nyertesek
könyvjutalmat és ajándékutalványt vehettek át. A díjakat általános iskolánk igazgatósága és a gyermekszervezet ajánlotta fel.
Alig két nap múlva, február 2-án Jászberényben
rendezték meg a Szép ma-

A 7-8. osztályos korcsoport – balról a 3. Béres Flóra I. Helyezett
(Fotó: Nagy Mária)
tétek a Kazinczy-versenyt.
Becsületesen, lelkiismeretesen felkészültetek és kellemes, tartalmas, értékes délutánt töltöttünk együtt.
Gratulálok minden versenyzőnek, bízom abban,
hogy a mai verseny tovább
mélyíti anyanyelvünk szeretetét.”

A verseny közönsége

gyar beszéd verseny megyei döntőjét. A megyéből
16 tanuló vett részt a döntőn, iskolánkat az 5-6.
osztályos korcsoportban
Rusvai Mónika 6.c osztályos tanuló képviselte, II.
helyezést ért el. Felkészítője: Érsekné Kácsor Edina
tanárnő. A 7-8. osztályos
korcsoportban Béres Flóra 8.b osztályos tanuló
megyei I. helyezést ért el.
Felkészítője: Kovács Béláné tanárnő.
Flóra és tanárnője tavaszszal Kisújszálláson részt vesz
az országos döntőn, ahol
már biztos, hogy a Kazinczy-jelvény valamelyik fokozatát megkapja. Óriási siker
és lehetőség ez, hiszen a megye számos általános iskolája közül az idén is városunk általános iskolájából
került ki a győztes.

Jászvidék
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Virágok csendélet nélkül –
Flórával
– Rövid tudósítás a gazdag 8. Flóra farsangról –
(Folytatás az 1. oldalról)
Nyilván nem véletlen,
hogy újra ehhez az örök témához nyúlt az egyesület,
hiszen a hozzá kapcsolódó
hagyományok bemutatásával egész napossá tehető a
rendezvény. Így volt vőfély
is, az 1972 óta közel 400 jegyespár házasságkötésénél
közreműködő Major József
személyében, lakodalmas
táncok Parázséktól.
– Ismételten valami csoda
történik – jegyzi meg a virágok gyűrűjében köszöntőt
mondó Drapos Béláné alpolgármester.
Az ilyenféle csodateremtést úgy tűnik, a helyi cégek
is fontosnak tartják, hiszen
az értékes díjak tőlük származnak. Így például Tóth

A virágkölteményeket
Panamából is megcsodálták –
középen a panamai lány
(Fotó: Nagy Mária)
Jánosné különdíj: ajándékcsomag 10 ezer Ft értékben
a Takarékszövetkezettől.
Tóth Zoltánné közönségdíj:
ajándékcsomag 10 ezer Ft

Az egyetlen férfiversenyző a legjobb fánksütő, Palencsár György
átveszi a díjat Drapos Béláné alpolgármestertől.
Háttérben a zsűri: Csécsei Tamás elnök, Csányi Lászlóné,
Takácsné Bagi Márta és Ördög Dóra konferanszié
(Fotó: Nagy Mária)

értékben a Skycon Kft-től.
Faragó Anita kezdő virágkötő díj: ajándékcsomag 15
ezer Ft értékben Coop Star
Rt. Pádár Tamásné III. díj
15 ezer Ft értékben – Jászbél
Bt.; Tóth Hajnalka II. díj 20
ezer Ft értékben – Carrier
CR. Kft.; Horváth Anikó I.
díj 25 ezer Ft értékben –
Rosenberger Kft.
A Flóra farsang másnapján első alkalommal rukkol
ki egy másik örök témával a
virágkedvelők egyesülete,
amikor meghirdeti a fánk- és
hájastészta sütő versenyt. Az
otthon készített termékekből 11 fánk-remek érkezik a
zsűri elé, s ezt az egyetlen
férfi induló nyeri, nevezetesen: Palencsár György. II.
Tóth Lászlóné, III. Herczeg
Jánosné. Különdíj: Csoszorné
Szarvas Anita.
A hájastésztában remeklők: I. André Ferencné, II.
Kaszab Lászlóné, III. Kasza
Ferencné, Különdíj: Nagy
Sándorné.
A kétnapos rendezvénysorozat tombolahúzással zárult, melynek keretében első
alkalommal sorsolták ki a
virágkölteményeket.
Nyertesekként tovább fokozódott virágos hangulatunk, de a napi események
után mindenki rózsás kedvében távozhatott.
– and –

Roma-kettős
a gyermekekért
Czuczu Attila főszervező
(Folytatás az 1. oldalról)
Így a műsorban fellépett
az Óvónők Kamarakórusa, a
Parázs Hagyományőrző
Együttes, az Extázis Táncegyüttes, a Piros Pipacsok
Táncegyüttes. Az egyéni fellépők közül kiemelkedett
Németh Józsefné (Bea) énekhangja, a 10 éves Váradi Izabella virtuóz táncmozgása és
Farkas Gergő négy év alatt elsajátított brake tánctudása.
A jótékonysági gála félórás Roma show-val zárult,

Farkas Gergő

melyben a Roma-kettős dalait együtt énekelte a táncra
perdült közönség. A jótékonysági gála bevétele
77.890 Ft lett, ezt Bagi
Lászlóné, a Gyóni úti Óvoda
vezetője virágcsokorral köszönte meg a Roma-kettősnek.
Czuczu Attila aktivitását
tovább bizonyítja az a tény,
hogy festménykiállítást szervezett, melynek megnyitója
a gála napján volt. Mindez a
Roma-kettős szabad kapacitását is jelzi, ami azt jelenti,
hogy szívesen vállalnak fellépéseket más rendezvényeken is.
A kiállító Tóth Eszter
„Evelínó”, aki jelenleg a Kis
tehén sörözőt is üzemelteti
városunkban – innen az ismeretség –, szintén hajlamos
volt a jótékonykodásra, hiszen mint megtudtuk, a kiállítás ideje alatt eladott képeiből származó bevétel 5
%-át adja az Óvoda javára.
Evelínó 1992. óta fest, 1998.
óta zsűrizik munkáit. Lelki

szférában fogant képei utat
mutatnak mélyebb belső értékek felé.
Állandó tárlata Turán előzetes bejelentkezés alatt tekinthető meg, de a kiállítás
után képeinek egy része látható lesz a Kis tehénben is.
Művészetét Aphelandra
díjjal ismerték el, melynek ez
évi kitüntetettjei Paya Bea
népdalénekes és Halász Judit
színművésznő. A díjakat április 5-én adják át Budapesten a Postás Művelődési
Házban.
– and –

Tóth Eszter „Evelínó”:
Rejtélyes

2006. február 23.

Új szociális ellátás a Jászságban
A Jászsági Többcélú Társulás másfél éves korára elérte azt a célt, ami miatt létrejött: intézményfenntartóvá
vált. 2006. január 1-én megkezdte működését a Jászsági
Támogató Szolgálat, amelylyel a Társulás megtette a
kistérségi szociális ellátás
kezdeti lépéseit. Az új intézmény munkáját 22 fő kép-

zett szociális és egyéb szaktudású szakemberrel indította útjára. Az intézmény
szervezeti struktúráját – a
kistérség földrajzi kiterjedése miatt – 3 illetve 4 telephellyel hozták létre. 3 telephelyen működik a támogató
szolgáltatás, míg 4 telephelyen van jelen a közösségi
ellátás. A támogató szolgál-

tatás keretén belül a fogyatékkal élők mindennapi életéhez kívánunk segítséget
adni, míg a közösségi ellátáson belül a pszichiátriai
betegek számára szeretnénk
támogatást nyújtani. A
Szolgálat minden jászsági
településen, a Jászság teljes lakossága számára elérhető.

Közgyűlés
a Csörsz Vezér Egyesületnél
2006. január 29-én tartotta éves beszámoló közgyűlését a Csörsz Vezér Galamb,
Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete.
Gulyás Alajos elnöki értékelésében szólt az elmaradt
kiállításról, a madárinfluenza járvány miatt.
A sikeres kisállatbörzéket
több környező megyéből is
látogatták.
Országos kiállításokon
eredményesen szerepeltek a
tenyésztők kisállataikkal.
Az adók 1%-ából felajánlott összeget nem vehette fel
az egyesület, mert az alapszabályban nem szerepelt,
hogy politikai pártokat nem
támogat, és támogatást nem
vesz igénybe. Az alapszabály
módosítása megtörtént.

Kerek László a Díszmadár
Szakosztály vezetője ismertette a megváltozott szabályokat, melyeket részben az
EU jogszabályok módosították. Külön kiemelte az értékesítési és beszerzési koncepciók változásait a megváltozott állategészségügyi
és tartási, tenyésztési folyamatokról.
A 2006. évi program főbb
pontjai: Egyesületi galamb,
díszmadár és kisállat kiállítás
megrendezése, börzék, vásárok megtartása Jászárokszálláson. Részvétel az országos
és vidéki kiállításokon, illetve egy-egy nemzetközi kiállításon tapasztalatszerző és
kapcsolatépítő látogatások.
Takács László gazdasági
vezető többek között ki-

emelte az 1%-os adófelajánlások jelentőségét, mely
majd csak a következő évtől
vehető igénybe. A 35 ezer Ft
önkormányzati pályázati
összegből kiállítási ketrecpark bővítés történt. Továbbra is fontos az évente
gyarapodó kiállítási eszközpark folyamatos bővítése,
mely megteremtheti a színvonalas önálló kiállítás megrendezését.
A Közgyűlés a vezetőség
beszámolóját, a 2006-os
programtervezetet elfogadta. Az Egyesület létszáma jelenleg 24 fő.
Várjuk továbbra is az érdeklődők és belépni szándékozók jelentkezését a 06-305190664-es telefonszámon.
T.L.

Elfogadta a Képviselő-testület...
(Folytatás a 2. oldalról)
Elfogadásra került az
önkormányzat 2006. évi
költségvetése. Gergely Zoltán
polgármester az előterjesztés
szóbeli beajánlásában elmondta, hogy 1,6 milliárd
forintos a város költségvetése, ami kiegészül a jászberényi gesztor önkormányzatnál jelentkező 800 millió
Ft-os összeggel, így 2,5 milliárd forintot költhet a város.
Örömteli, hogy a város lakosságszáma nem csökkent,
8.322 fő él jelenleg Jászárokszálláson, 4.750 munkavállalóból 61% városunkban
talál munkát. Az önkormányzat költségvetését minden bizottság megtárgyalta.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke, Petró
Géza elmondta, hogy a tavalyi év végén elfogadott
költségvetési koncepcióval a
költségvetés összhangban
van. Összességében ez a fejlődés költségvetése, a fejlesztési, felújítási elképzelések a
pályázatok sikere miatt változhatnak. Guba József képviselő indítványozta, hogy a
költségvetésben legyen szerepeltetve a Sport utcában
egy oszlop elhelyezése, valamint arra közvilágítási lámpa. Ez körülbelül 300.000
Ft lenne. A Képviselőtestület határozatot hozott

arról, hogy a városban lévő
1.332 lámpából 237 db korszerűtlen lámpatest cseréjéről tervet készíttet az önkormányzat, ebben a tervben
szerepelni fog a Sport utcai
villanyoszlop is. Pályázni fog
az önkormányzat a lámpatestek cseréjére.
A 2006. évi költségvetés
elfogadását követően a Képviselő-testület egyhangúan
elfogadta az Önkormányzat
és intézményei 2006. évi felújítási, karbantartási tervét.
Harmadik fő napirendi
pont az ülésen az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság beszámolója volt, melyet André Béla
képviselő, a Bizottság elnöke
ismertetett. A beszámoló
kapcsán szólalt fel Takács
László, a Civil Fórum vezetője, aki az általa képviselt civil szervezetek képviseletében kért szót a közmeghallgatáson. Elmondta, hogy a
beszámolót jónak és részletesnek találta. A Szociális Bizottság munkáját érintő réteg sajnos sérülékenyebb az
átlagnál. Takács László
örömtelinek tartotta, hogy a
Támogató Szolgálat megjelenésével közeledés látható
ezek felé az emberek felé.
Végezetül az előterjesztések megtárgyalására került
sor. A Képviselő-testület

rendeletet alkotott a köztemetőről és a temetkezésről,
módosította a Polgármesteri
Hivatal Ügyrendjéről szóló
önkormányzati rendeletet.
Módosító rendeletet fogadott el a Képviselő-testület a
gyermekek védelméről és a
gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról is. A
rendeletek megtárgyalása
után a szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról
döntöttek városunk képviselői. Ezt követően a Képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzatnak Dr. Váradi
István háziorvossal kötendő
egészségügyi ellátási szerződését. Az önkormányzat a
következő pályázatok benyújtásáról határozott: pályázik az önkormányzat a
Deák F. és Szentandrási utcák útfelújítására; az Ipari út
felújítására; a Dobó úti iskola belső átépítésére; a
Strandfürdő minőségi szolgáltatásának fejlesztésére; a
szennyvíztisztító telep bővítésére; valamint a Városi
Sporttelep (Sportpálya) felújítására.
A közmeghallgatással
egybekötött soros ülés 19
óra 20 percig tartott. A Képviselő-testület következő soros testületi ülését 2006.
március 30-án tartja.
Dr. Szabó Andrea
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Parázs Esték
a néphagyomány
jegyében

„Muzsikának
szép a hangja”
Jászágón a Művelődési Házban február
7-én a kora délutáni órában lelkes kis csapat
gyűlt össze, óvodásainkból, iskolásainkból,
nevelőkből és szülőkből, hogy megismerkedjenek Kovács László népzenész 20-25 féle
magyar népi és történeti hangszereivel és
ezen „csodaszerek” gyönyörű hangjaival. Az
előadás során számtalan hangkeltő eszköz
kelt életre különböző mesék és játékok által,

aminek a gyerekek is aktív részeseivé válhattak, ezzel is bőséges élményt nyújtva számukra. Ez a rendhagyó énekórának is tekinthető program a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázati támogatásából valósult
meg. Köszönet érte!
Dobosné Peredi Beatrix és
Bordás Anett

Szeretnénk egy olyan
színvonalas programsorozatot útjára indítani városunkban, mely magyarságunk
szerves műveltségének a régi
falusi társadalom ősi paraszti
kultúrájának végtelen sokszínűségéből kíván felvillantani képeket, ízelítőt adni a
zene, a mese az irodalom
eme világából a teljesség igénye nélkül.
Valahol mindannyian ebből a kultúrából táplálkozunk, gyökereink innen
erednek, érzéseinket, hitvilágunkat, mindennapi szokásainkat még a mai napig is ez
mozgatja a mélyből.

Közös feladatunk, hogy
ebben a globalizációs, értékvesztett világban próbáljuk
élővé tenni kultúránkat. A
Parázs Estéknek is ez lenne a
feladata, célja, hogy havonta
egy-két órát erre is áldozzunk.
Első alkalommal március
3-án az északi szomszédságunkban lévő palóc tájegység dalaival, furulya és dudanótáival ismerkedhetünk
meg! És bizony nem is
akárkik előadásában:
Pál István a Nógrád megyei Tereskén élő 87 éves
pásztorember, aki hála Istennek jó egészségnek örvend

és örömmel adja át azt a tudást a közönségnek és tanítványainak, akik az utolsó –
művészetét nem az iskolában és zenei órákon, hanem
a hajdani pásztorvilágban
megtanuló – zenélő faragó
juhászembert látják benne.
Pál Istvánt – Pista bácsit –
tanítványa Juhász Zoltán kíséri el, aki maga is népzenész, az Egyszólam együttes
tagja, népzeneoktató.
Elöljáróban, kedvcsinálónak talán ennyit!
Kovács Zoltán
Parázs Hagyományőrző
Egyesület elnöke

Tűzoltóságunk hírei

Valentin nap üzenete...
Szent Valentin emlékére
neve napján világszerte megajándékozzák szeretteiket az
emberek a szerelmesek napján. Valentin kultusza a II.
századra vezethető vissza. A
legelterjedtebb történet szerint Valentint keresztény hite
miatt II. Claudius börtönbe
vetette, ahol ő a börtönőr leányának visszaadta a látását.
Mielőtt 270. február 14-én
kivégezték, a leánynak egy
üzenetet küldött: „A Te Valentinod.” Így vált ez az üzenet világszerte is ismertté.
A rómaiak február 15-én
tartották Luperkalia ünnepét. Ezt a tavasz-ünnepet
Luperkusz isten tiszteletének szentelték, aki a nyájak
és a termés védelmezője volt.
Az emberek dalolva és táncolva könyörögtek Luperkuszhoz, hogy megvédje a
nyájaikat és vigyázzon az
emberek és az állatok egészségére és termékenységére.
Az ünnep éjjelén a fiatal
nők belerakták nevüket egy kerámiakorsóba, a férfiak pedig
húztak belőle egy-egy nevet.
Az ünnepség és a táncok idejére párok lettek, sőt gyakran
egész évben együttmaradtak.

Az angolok már 1446ban ünnepelték ezt a napot.
Az 1700-as években divatossá váltak a Valentin-verseskötetek. A XIX. században
már üdvözlőkártyákat is
küldtek egymásnak az emberek ezen a napon.
Magyarországon 1990ben éledt fel ennek a napnak
a megünneplése.
Valentin napot azért tartják, hogy megünnepeljék
egy szent emlékét, aki tisztelte a szerelmet és a romantikát. Ilyenkor az emberek
szerelmes üzeneteket cserélnek. Mások szerint később
sokan összetévesztették a
normann-francia 'galain'
szóval, ami szerelmest jelent.
Az idők során a két hiedelem
összefonódott, ezért Szent
Valentinra úgy emlékeznek
most, mint a szerelmesek védőszentjére.
Február 14-én nyíltan szabad emlékezni az elmúlt szerelmekre, nem szabad megsértődni, megharagudni. A
Valentin napi szokás azt is lehetővé teszi, hogy egy plátói
szerelem szenvedő alanya
küldjön üzenetet szerelmének.

VERSBEN
MONDOM EL
NEKED....
A Városi Könyvtár szerelmes vers-és novellaíró pályázatot hirdetett meg Valentin
nap alkalmából a Jászvidékben.
A pályázatot azoknak írtuk ki, akik a szerelmet, mint
a legszebb emberi érzések
egyikét képesek mindannyiunk számára meghitt
közelségbe hozni és helyettünk is költői formába
öntve megfogalmazni.
Pályázatokat 15-18 évesek és felnőtt korcsoportban
adtak le a pályázók. A legeredményesebb pályázatokat
díjaztuk.
A felnőtt kategóriában
Sárkány Anita és Nagy
Zoltán versét, 15-18 évesek
kategóriájában Őze Zsuzsanna és Juhász Zsuzsanna versét nyereménnyel
jutalmaztuk.
Ádám Gáborné
könyvtárigazgató

Népfőiskolai farsangi bál
A Nagy Ignác Népfőiskolai Társaság
2006. február 4-én tartotta hagyományos
farsangi bálját.
A jó hangulatot biztosította a kitűnő zene
a Jász Boys Trió jóvoltából.

Finom és bőséges vacsora, valamint a
hölgyek süteményei nem hagyták éhezni a
jelenlévőket.
Zene, tánc, tombola, vidám nóta marasztalt mindenkit, ameddig bírta.
T.L.

Január 28-án Jászárokszállásról kaptunk bejelentést, mely szerint televízió
ég egy lakóházban, a Széchenyi utcában. Kiérkezésünk idejére a lakók megfékezték a tüzet.
A helyi rendőrség járőre
jelezte január 29-én, hogy a
városközpontban az egyik
szelektív hulladékgyűjtőből
füst szivárog. A hulladékgyűjtőben papírok égtek. Az
eset kár nélküli, a megmentett érték 800 ezer Ft körüli.
Január 30-án ismét szelektív hulladékgyűjtők tüzéhez kellett vonulnunk Jász-

árokszálláson, a Tompa Mihály és a Déryné utca kereszteződésénél. A tűztől az
elektromos vezeték szigetelése is megsérült, így az
áramszolgáltató is értesítést
kapott. Január hónapban ez
már egyébként a harmadik
ilyen esetünk. Az összkár elérte az egymillió forintot.
Február 5-én délelőtt
műszaki mentéshez riasztották az egységeinket. Egy személyautó megcsúszott és
egy villanypóznának ütközött a Rákóczi úton.
Lapzártakor érkezett a hír
egy újabb szelektív hulladék-

tároló meggyújtásáról, a
Széchenyi úti ált. iskola előtti területről. Tűzoltóink itt is
rendkívül gyorsan, 4 perc
alatt a helyszínre értek, és
nem engedték a tűz elterjedését. A nyilvánvalóan szándékos gyújtogatás miatt feljelentés megtételére került
sor. Kérjük a lakosságot,
hogy kísérjék figyelemmel a
hulladékgyűjtők környékét,
mert tűzoltóink bármilyen
gyorsan érnek is a helyszínre, a város vagyonát nem
tudják teljes egészében megmenteni.
Nádas Illés

Fotók: Tekse Csaba

Szomszédok Egymásért
Mozgalom (SZEM)
A Jászsági Többcélú Társulás 2005. évi tevékenységei közül kiemelkedik egy
olyan pályázat, amelynek segítségével 6 kistelepülésen
élők élete vált biztonságosabbá. Alattyán, Jánoshida,
Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászjákóhalma,
Pusztamonostor településeken 50-50 lakásban alakították ki azt a csengős riasztórendszert, amelyre a polgárőrök is felügyeletet gyakorolnak. Minden egyes településen 10 körzetet létesítettek, ahová egy-egy mobil-

telefon került, hogy ezzel is
meggyorsítsák a segítségkérést. A tapasztalatok azt mutatják, hogy amint egy lakos
meghallja a szomszédjában a
csengőt, azonnal megnézi,
hogy mi történhetett.
„Egy alkalommal a jászdózsai csengőkkel kívánták szemléltetni nekünk, hogyan is működik a Szomszédok Egymásért
Mozgalom. Egy faluszéli házban megkértük az ott lakó idős
bácsit, hogy kapcsolja be a csengőt, majd várakoztunk. Kisvártatva megjelentek a szomszédok: először a közvetlen

szomszéd jött ki, majd a két
házzal távolabb lakó szomszédok telefonnal a kezükben jelentek meg, hogy akár azonnal
segítséget tudjanak hívni.” –
mesélte Dányi Olga a pályázat megírása előtti tapasztalatait. A pályázat eredménye
arra sarkallhatja a Társulást,
hogy az ebben az évben rendelkezésre álló pályázati lehetőségeket is használja ki,
és bővítse tovább ezt a
rendszert.
Dányi Olga
Titkárságvezető
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Gyógyszertári ügyelet

FELHÍVÁS

Új könyv a jászokról és a kunokról
A Jász Múzeumért Alapítvány egy rendkívül érdekes
tanulmánykötet megjelentetését tervezi 2006. május
közepére, Jászok és kunok a magyarok között címmel. A
Jászsági Könyvtár című sorozat 6. köteteként kiadásra
kerülő B/5-ös formátumú, 40 szerzős, közel 500 oldalas
könyv a különböző tudományágak (régészet, történelem,
néprajz, nyelvészet, antropológia) jászokra és kunokra
vonatkozó legújabb kutatási eredményeit tárja az olvasók
elé. A tanulmányok sokszínűségét és érdekes voltát jól
mutatja az alábbiakban közölt tartalomjegyzék-részlet is:

Régészet:
Wicker Erika: Egy jazyg férfi és egy jazyg nő
Balogh Csilla: Késő népvándorlás kori felszíni boronaház
Petőfiszállás-Dósa tanyáról
Madaras László: Újabb adatok a X. századi magyar női
viselet rekonstrukciójához

Nyelvészet - irodalom:
Baski Imre: Meddig élt Magyarországon a kun nyelv?
(A kun nyelvi asszimiláció kérdéséhez)
Luchmann Zsuzsanna: Az Alföld a reformkori életkép
irodalomban

Antropológia:
Fodor Ferenc: Romániai vendégmunkások a DunaTisza közi homokhátság paraszti gazdaságaiban
Pethő László: A városok kutatásának új alternatívái és
dilemmái
A hagyományokhoz híven a készülő könyvre most is
előfizetőket vár a Jász Múzeumért Alapítvány. A könyv
előfizetési ára 2.000,- Ft.

2006. évben ünnepeljük az 1956-os évi
forradalom és szabadságharc fél évszázados évfordulóját.
Az emlékév alkalmából a Miniszterelnöki
Hivatal pályázatokat írt ki különböző közművelődési programok, képzőművészeti, iparművészeti és fotóművészeti kiállítások támogatására.
A pályázati felhívások között szerepelt az
1956-os magyar forradalom és szabadságharc
50. évfordulójának megünneplésére állítandó
köztéri képzőművészeti alkotások támogatása.
Varga Gábor szobrászművész megtervezte
az 56-os emlékművet, melyhez a jászárokszállásiak segítségét kéri.
Varga Gábor szobrászművész munkájához szükség lenne olyan írásos dokumentumokra, fényképekre, plakátokra, amelyek mutatják, igazolják az 56-os jászárokszállási történéseket, eseményeket.
Ha valakinek a birtokában vannak
olyan fényképek, amelyek az 1950-es években készültek a városról /középületek,
utcaképek, stb./ kérem azokat is juttassák
el a könyvtárba.
A dokumentumokat természetesen fénymásolás után visszaadjuk Önöknek. Segítségüket előre is köszönjük.
Ádám Gáborné
könyvtárigazgató

A könyvre 2006. március 27-ig lehet előfizetni a
Jászárokszállási Városi Könyvtárban.

FELHÍVÁS

Köszönet
A jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola ezúton megköszöni
támogatóinak a 2005-ben nyújtott támogatásokat.
ArvinMeritor Kft. Jászárokszállás,
Bundy Hűtéstechnikai Kft. Jászárokszállás,
Carrier CR Mo. Kft. Jászárokszállás,
CSÉM-INFORG Kft. Jászárokszállás,
Jász-Plasztik Kft. Jászberény, Kaszab és Társai Bt.
Jászárokszállás, Kossuth Mg. Szövetkezet
Jászárokszállás, Kubi Kft. Jászárokszállás,
Operatív 2000 Kft. Jászárokszállás,
OTP Bank Rt. Budapest, Planing Kft. Budapest,
Rosenberger Kft. Jászárokszállás, Szatmári Kft.
Jászberény, Takarékszövetkezet Jászárokszállás
Vereb András igazgató

Jászsági
Támogató
Szolgálat
II. számú
Szakmai Központ
Ügyfélfogadási rendje
Jászárokszállás 5123
Móczár Andor tér 7/a
(volt orvosi rendelő)
Hétfő:
800-1100
Kedd:
800-1100
Szerda:
1300-1600
Csütörtök: 800-1100

Köszönetünket fejezzük ki
a rokonoknak, ismerősöknek, mindazoknak, akik
szeretett fiam, édesapám,
nagyapánk és testvérem

NAGY
SÁNDOR
temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek,
részvétnyilvánításukkal
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Azok, akik összegyűjtötték a
szükséges mennyiségű kopogtató cédulát
(hivatalos jelöltek),
részükre fizetett hirdetési lehetőséget
biztosítunk a Jászvidékben.

Jászsági Támogató Szolgálat
II. számú Szakmai Központ
Ügyfélfogadási rendje:

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

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

SZABÓ
LAJOSNÉ

Köszönetet mondunk
mindazoknak a kedves
rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik
szeretett férjem, édesapám

sz. Guba Ilona
temetésén részt vettek,
sírjára virágot,
koszorút helyeztek el,
fájdalmunkban osztoztak.
„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.”

A gyászoló család

FEHÉR
JÁNOS

2006. március
04-05.
11-12.
15.
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
Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980

Gyógyszertárak nyitvatartási rendje
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.

Új szociális ellátás
a Jászságban
A Jászsági Többcélú Társulás ez év első napjával útjára
indította első saját intézményét, a Jászsági Támogató
Szolgálatot. A Szolgálat feladata kettős: egyrészt segítséget nyújthat a fogyatékkal élők mindennapi életéhez;
másrészt pedig a pszichiátriai betegek számára adhat támogatást. A Társulás célja a jászsági lakosok életkörülményeinek javítása az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett, elősegítve az önálló életvitelt. Elérhetővé
kívánjuk tenni a fogyatékos emberek számára azokat a
szolgáltatásokat, amelyekkel teljesebbé válhat az életük,
szeretnénk hozzájárulni a depresszióval küzdő embertársaink állapotának javulásához. A Szolgálat minden
jászsági településen, a Jászság teljes lakossága számára
elérhető.
Érdeklődjenek az orvosi rendelőkben, a családsegítő
és gyermekjóléti szolgálatoknál vagy a polgármesteri
hivatalokban. Az alábbi telefonszámokon közvetlenül a
Szolgálat munkatársaival vehetik fel a kapcsolatot:
30-549-9978 vagy a 30-555-0038 vagy a 30-549-9913
vagy az 57-500-606. A munkatársak készséggel segítenek az érdeklődők számára, útbaigazítást adnak arról,
hogy hogyan és hol tudják igénybe venni a szolgáltatásokat.

Emlékezünk
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
szeretett Édesapám

Ifj. KOVÁCS
JÓZSEF
halálának 10. évfordulójára

SZABÓ
BÁLINT

temetésén részt vettek,
sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkban osztoztak.

temetésén megjelentek,
koszorúikkal,
részvétnyilvánításukkal
fájdalmamban osztoztak.

Szerető felesége,
fia, menye, unokája

Szerető lánya

„Nehéz élnünk nélküled,
bárcsak foghatnánk
még két kezed.
Kisírt szemekkel
őrizzük mosolyod,
s tudd mi örökké
veled vagyunk,
mint Hold s a csillagok.”

Szerető szüleid
és nővéred

2006. február 23.

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:
Ágóiak Baráti Egyesülete
adószáma: 18824278-1-16
Árokszállásiak Baráti Köre
adószáma: 18822214-1-16
Cukorbetegek Klubja
adószáma: 18829888-1-16
Deák Ferenc Gimnáziumi Alapítvány
adószáma: 192240351-16
FLÓRA Virágkedvelők Egyesülete
adószáma: 18830077-1-16
Fortuna TSE
adószáma: 18833609-1-16
Jászárokszállás Népfőiskolai Társaság
adószáma: 19222387-1-16
Jászárokszállás Város Polgárőrsége
adószáma: 18826816-1-16
Jászárokszállás Város Tehetségért Alapítvány
adószáma: 19222851-1-16
Jászárokszállás Városáért Alapítvány
adószáma: 18834844-1-16
Jászárokszállási Városi SE
adószáma: 19866073-2-16
„Jászságért” Alapítvány
adószáma: 19639020-1-01
Kertbarát Kör
adószáma: 18831346-1-16
Kossuth Vadásztársaság
adószáma: 19868439-2-16
Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Egyesülete
adószáma: 19430364-2-16
Nyugdíjasok Érdekképviseleti és Érdekvédelmi
Egyesülete
adószáma: 18822207-1-16
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
adószáma: 18831827-1-16
Dr. Szelenszky István és felesége, Jolánka Alapítvány
adószáma: 18823837-1-16
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.

Köszönet a Gáláért !
Köszönetet mondunk a Gyóni Úti Óvoda javára
február 11-én rendezett Jótékonysági Gálaműsorért.
A civil kezdeményezés a ROMA KETTŐS
szervezésében, műsoros est létrehozására irányult.
Köszönet a színvonalas műsorszámok előadóinak, a
szervezésben résztvevőknek, és nem utolsó sorban az
óvodánkat támogató valamennyi polgárnak.
Külön köszönetünket fejezzük ki a csoportok,
együttesek vezetőinek, a felkészítő tanároknak, a
gálaműsor önzetlen segítséget nyújtó minden
résztvevőjének.
Veres Lászlóné
a Gyóni Úti Óvoda
valamennyi dolgozója és óvodása nevében

Jászvidék - Hirdetés
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Jászágó Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2006. március 21-én 18 órai kezdettel

„ Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyugodott.
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!”
Petőfi Sándor

FALUGYŰLÉST
tart a helyi Művelődési Házban,
melyre tisztelettel meghívja a lakosságot.

PARÁZS
ESTÉK

Jászárokszállás Város Önkormányzata
városi ünnepséget rendez

2006. március 15-én 15 órakor
az

1848-49-es forradalom és
szabadságharc

A néphagyomány jegyében

tiszteletére.

A Parázs Hagyományőrző Egyesület és a
Petőfi Művelődési Ház

Program:

közös szervezésében hívunk és várunk
minden kedves érdeklődőt a

15:00

PARÁZS ESTÉK
programjaira.
Március 3. /péntek/ 18 óra
Palóc népzenei est
Előadóművészek:
Juhász Zoltán népzenész
/duda, furulya/
Pál István nógrádi pásztor
/duda, furulya, ének/
Április 7. /péntek/ 18 óra
„Félbevágott pipafüst”
Berecz András ének és
mesemondó estje

Május 5. /péntek / 18 óra
„Móduvának
nagy a széje”
Kóka Rozália előadó estje
a csángó magyarokért
mesével, énekkel
Június 2. 18 óra
„Országunknak
megáldoztak”
Hazaélmény a magyar
irodalomban
Maczkó Mária
népdalénekes és
Szabó András közös
előadóestje

Az előadások helye:
Petőfi Művelődési Ház
Jászárokszállás, Árpád tér 1.
Érdeklődni lehet:
Kovács Zoltán 30/312-1873
Petőfi Művelődési Ház 57/531-062
Ez év második felében estéinken neves
néprajzkutatók, művészettörténészek tartanak
előadásokat az ősi magyar paraszti kultúráról,
hit- és szokásvilágról –
különös tekintettel a Jászság hagyományaira.

Koszorúzási ünnepség
Himnusz
Szavalat
Köszöntőt mond: Gergely Zoltán
polgármester
Ünnepi beszédet mond a Deák Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
tanulója, aki az ünnepi beszédíró pályázat
nyertese
Koszorúzás
Helye: Polgármesteri Hivatal - emléktábla

15:30

Ünnepi műsor
a Széchenyi István Általános Iskola Óvoda és
Zeneiskola tanulóinak közreműködésével

16:00

Papp Anett gyűjteményes kiállításának
megnyitója
A kiállítás megtekinthető: 2006. április 2-ig
hétfőtől péntekig 09h-12 h 14 h -16 h
Helye: Petőfi Művelődési Ház

Ha van gyereked, aki szereti a meséket,
ha szeretnél segíteni gyermekednek,
hogy jobban teljesítsen az iskolában, és
ha szeretnél hetente két órára elszakadni
az otthoni vagy a munkahelyi mindennapoktól,
gyere a

MESÉD Klubba!
Az elsõ MESÉD Klub-találkozó Jászárokszálláson

2006. március 2-án 14.00 órakor lesz.

Jászárokszállás Önkormányzata megvételre
ajánlja a szolnoki Tenyőszigeten lévő 8 db
üdülőtelkét bruttó 625.000 Ft/telekáron.
Az önkormányzat emellett az alábbi
jászárokszállási ingatlanait értékesíti:
– a Kenyérvári - Adácsi útnál 6 darab
építési telket, a Déryné u. 17. szám
alatti beépítetlen területet,
– a Széchenyi u. 93. szám alatti volt
óvodaépületet,
– a Szivárvány utca 24. szám alatti 3 db
üdülőtelket.
Továbbá a jászárokszállási Ipari Park
területén 110.000 m2 terület megvásárlására
van lehetőség.
Bővebb felvilágosítás a jászárokszállási
Polgármesteri Hivatal alábbi telefonszámain
kérhető: 57/531-059 vagy 20/957-8437

Gondozási Központ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálata
5123 Jászárokszállás, Móczár Andor tér 7.
Telefon/Fax: 06-57/431-036

Mesekönyveket biztosítunk!

Nagyon köszönjük
A jászsági nyomdák történetének felkutatása 2005ben a Jászok Egyesülete kezdeményezésére kezdődött.
Dr. Dobos László ügyvivő kérésére a jászsági könyvtárak
elkezdték gyűjteni a jászsági nyomdai termékeket.
Köztük volt a jászárokszállási Városi Könyvtár is, amikor azt kértük mindenkitől, hogy a városban működő Raffay, illetve a Nigrinyi nyomdákról gyűjtsenek dokumentumokat. Sokan siettek a segítségünkre, köszönjük.
Köszönetnyilvánításunk után még a továbbiakban is
szeretnénk kérni a segítségüket.
Amennyiben a nyomdákról bármi hiteles dokumentum,
írás, fénykép, plakát, meghívó, tájékoztató anyag van a
birtokukban, kérjük, szíveskedjenek azokat könyvtárunkba leadni. A behozott dokumentumokat fénymásoljuk és
azonnal vissza is adjuk.
Ádám Gáborné könyvtárigazgató

Jászvidék
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A természet több száz pillanata
– A régi világ nyugalma Mariann munkái által jut el hozzánk –
A fák között meghúzódó
tanya, egy megkezdett szalmakazal, egy megdőlt gémeskút, egy kiürült kukoricagóré egy eltűnő, de nyugalmat árasztó világ érzetét
kelti bennünk.
Bankáné Szabó Mariann 3
éve kezdte el tanyasi életképek megformálását természetes anyagokból, s mára
már túl van az ötszázadik
csendélet elkészítésén. A képek a tanyasi, mezőn járó
ember környezetében élő növények részeiből állnak össze.

A szorongást, depressziót
keltő üres falakból a képek
nyugalmat árasztó életteret
varázsolnak. Mariann alkotásaiból néhány munkahelyének, a Rosenberger Kftnek tárgyalóit, étkezdéjét teszi nyugalmat árasztó helyiséggé. Munkáinak nagy része megrendelésre ajándékba készül.
Tervei között szerepel,
hogy a 2006-os Árokszállási
Nyár programsorozat keretében munkáival a nagyközönség elé áll.
– and –

Gergely Zoltán polgármester, Vass Lajos politikai államtitkár
és dr. Gedei József országgyűlési képviselő (Fotó: Nagy Mária)
A Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma politikai államtitkára tett látogatást február 2-án a Jászságban. Vass Lajos Jászberénybe azért érkezett, hogy
ünnepélyes keretek között
adja át a városnak a néhány
évvel ezelőtt Budapestre került, Székely Mihály hagyatékát képező neobarokk stílusú ülőgarnitúrát. A bútorok, illetve az énekes egy-egy
jelmezének felhasználásával
a jászberényi könyvtárban
egy emlékszobát alakítottak

Tablóbál a Deákban

A kertbarátok is rendeztek
fánksütő versenyt, melynek
győztese Pádár Antalné lett
(Fotó: Nagy Mária)

A Tablóbál minden évben a búcsúzó végzősök egyik
hagyományos összejövetele. Ebben az évben két ballagni
készülő osztály táncaiból láthattak bemutatót február 18-án
az érdeklődők a Szent Vince úti tornateremben.

Rendőrségi krónika
Hatósági személynek
adta ki magát az a két személy, akik január 30-án bebocsátást kaptak egy Déryné
utcai idős nőhöz. Az asszony
figyelmét elvonva harmadik
társuk az előzőleg kiderített
rejtekhelyéről eltulajdonította a megtakarított pénzét,
valamint arany ékszereit, közel százezer forint értékben.
Az oldalfalát bontotta ki
ismeretlen tettes 2006. február 1-ére virradó éjjel a Kenyérvári úton álló egyik műhelynek. Az épületből ezután elvitt két robbanómo-

toros láncfűrészt, sarokcsiszolókat, csempevágó készüléket és egyéb kisgépeket. A lopással okozott kár
250.000 Ft. Az ügyben
nyomozás indult.
2006 januárjának utolsó
napjaiban a településünkön
több helyről érkezett bejelentés, amely szerint felkereste őket egy magát a Víziközmű alkalmazottjának kiadó személy, és különféle indokokkal pénzt kért. Több
helyen állítólagos vízdíjtartozás fejében kért különböző
összegeket a főleg idős, egyedülélő személyektől. Eddigi

Pályázatokról
tanácskoztak

információk alapján pénzt
egyik helyen sem kapott.
A rendelkezésre álló személyleírás alapján sikerült
azonosítani az elkövetőt egy
helyi fiatalkorú fiú személyében. Ellene folyik a vizsgálat.
Azzal a kéréssel fordulunk a lakossághoz, hogy
ha hasonló megtévesztéssel
náluk is járt a fiatal férfi és
kért, esetleg kapott is
pénzt, vagy tudomásuk van
további sértettekről, értesítsék a helyi rendőrőrsöt,
vagy a 107-es telefonszámon a Jászberényi Rendőrkapitányságot.
R.GY.

ki. Az államtitkár körútja során útba ejtette Jászárokszállást is. Itt Gedei József országgyűlési képviselő, Gergely
Zoltán polgármester, illetve
a könyvtár intézményvezetője Ádám Gáborné társaságában folytattak megbeszélést arról, hogy a városnak
milyen pályázati lehetőségei
adódnak az elkövetkező hónapokban, amelyek segítségével kulturális intézményeinek felújítását, bővítését
végezhetné el a jövőben.
BCS

Téli Mátra túrán
Január 28-án rendezték
meg a Téli Mátra Teljesítménytúra 26, 36 ill. 42
km-en a Hanák Kolos Turistaegyesület szervezésében. A
túrán összesen 768-an indultak, ebből 504-en sikeresen, szintidőn belül teljesítették a választott távot.
Városunkból 11 fő vállalkozott a 26 km legyűrésére. Nagy Tibor 2:50 perces,
Petró Géza 3:02 perces eredménnyel a 4. ill. a 6. legjobb
időt érte el. Rusvainé Barócsi
Katalin, Rusvai Mónika és
Rusvai László 5 óra 14, Csikós
Miklós 6 óra 23, Éliás Imre és
Kókai Béla 6 óra 24, Kovács
Zoltán 6 óra 59 perc alatt teljesítette a kijelölt távot, kiérdemelve ezzel a túra okle-

Csapatunk a csúcson – Jobbról balra: Csikós Miklós,
Éliás Imre, Kókai Béla (Fotó: Kókai Béla)
velét és kitűzőjét. 2 fő szintidőn kívül – ami 7 óra – teljesítette a havas sétát. A körülmények kiválóak voltak, a

Anyakönyvi hírek
2006. január hónapban született gyermekek: Bálint
Cintia Mária, Tamáska Szabolcs, Csordás Evelin, Major
Dávid, Kiss Dominik, Lakatos Brendon.
2006. január hónapban házasságkötés nem történt.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: Szabó Béla 57,
Palla András 67, Molich Pálné, sz. Palla Magdolna 66,
Fehér Andrásné, sz. Bathó Zita 58, Faragó László 75,
Oláh Pálné, sz. Oláh Mária 72, Nagy Sándor 90, Szabó
Bálint 86, Nagy László 94, Fehér János 71, Kovács
László 54 évet élt.
Jászágón 2005. december hónapban házasságot kötött:
Sulyok Sándor és Fábri Klaudia.
Decemberben elhalálozott: Mészáros Jánosné, sz.
Faragó Julianna 90 éves korában.
Decemberben születés nem volt.
2006. január hónapban született gyermek: Peredi Flóra,
Sulyok Róbert Sándor.
Jászágón 2006. január hónapban haláleset, házasságkötés nem volt.

dermesztő hideget a napfény
uralta, a táj szépsége lenyűgöző volt. Az ellenőrző pontoknál forró tea és leves várta
a túrázókat, a célban a jól
megérdemelt kitűző és oklevél, valamint a szervezők
gratuláló kézfogása. A nap
végére kellően elfáradt csapatunk azzal vált el, hogy a
következő túrán ismét
együtt „szenvedünk”!
Kókai Béla
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