2006. szeptember 28.

Becsengettek
A Föld Nap körüli keringése az a több évmilliárdos rend, melyben még
bízhatunk, hogy mint eddig, ezután is meghozza a
szeptembert. A szeptembert, s benne a tanévkezdő csengőszót. Az évmilliárdok óta működő természeti rendben a pillanatlény, az ember is igyekezett megteremteni saját
rendjét a természet körforgásához igazodva.
Talán túl messziről indultam a szeptemberi
csengőszóhoz, de manapság hosszú utat kell bejárni azért, hogy az ember
megbízható pontra leljen.
A személytelen csengő bizonyára egy megbízható
pont. Ugyanúgy kell
nyomni, ugyanolyan a
hangja évtizedeken át.
Hallatán ugyanúgy zizzen
a diák lelke.
Vajon az elmúlt évtizedekben hányszor csengett
lyukasórára, hányszor
szólt úgy, hogy igazolatlanul maradtak távol a csengőszót követő óráról, ahol
az emberi együttélés szabályairól, toleranciáról értekeztek.
Az elmulasztott nevelőórák összege éppen mára
lett olyan magas, hogy hiányuktól Budapesten öszszeverekednek emberek,
törnek-zúznak.
Vajon volt-e olyan pedagógus, aki azért ment ki
ezekre a helyszínekre,
hogy megnyugodjon,
mert volt diákja nincs a
rombolók között? Tudom
naív kérdés, de e tekintetben városunk pedagógusai nyugodtak maradhatnak, hisz itt nem volt rendbontás. Az időnként városközpontban felfordított műkő virágláda a
szombat éjszaka mellékhatásának könyvelhető, s mivel nem szokott az elkövető személye kiderülni, ráfogható, hogy azok nem is
itt nevelkedtek.
Szóval becsengettek. A
diákok talán most már
abbahagyhatják a nyári élményeken való ábrándozást. Akiknek meg már régen kicsengettek, az őszi
napforduló alkalmat adhat
sorsfordító dolgokon révedezni. A csengő és az
ősz felerősítik a múló idő
jelenlétét, s rádöbbent újra
vagy érzékenyebben arra,
hogy a ki- és becsengetések időszaka után egyszer
csak csengetnek. – and –
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Először rendeztek
megyei döntőt a Lovasnapon
Kiváló szeptemberi időben, remek piknikező hangulatban, nagyszámú közönség előtt rendezték meg
a 14. Széchenyi Lovasnapot
és Díjugrató Lovasbajnokságot a Jeddi farmon kezdő
ló, lovas, nyitott, B-2, B-3
kategóriában.
Nem döntött versenyzői
csúcsot a rendezvény, de a
110 benevezett jó talajú
pályán versenyezhetett.
A szeptember 23-ai szombat kezdő lovas és lovak, valamint a nyitott kategóriában pályára lépése után a haladók versenyzése előtt megtartott polgármesteri köszöntőben Gergely Zoltán
elmondta, ha továbbra is tart
az önkormányzat, a civil
szervezetek, a támogatók
összefogása, még nagyon
sok lovas verseny nézői lehetünk a jövőben. Kiemelte,
hogy nagy megtiszteltetés
az, hogy a Széchenyi Lovasnap keretében rendezik a

megyei ifjúsági és felnőtt
döntőt.
Noha a rendező Jeddi és
Csomor család fiataljai is
versenyeztek és helytálltak, a
megyei bajnokságban nem
voltak értékelhetők, mert
Csomor Tamás Nógrád megyében, Jeddi Rita pedig
Gyöngyösön versenyez. Így
Csomor Tamás két 2., két
3. és egy 4. helyezése versenyhelyezésnek számít,
mit sem veszítve értékéből.
Rita pedig fiatal lovával a

felnőtt lovak között versenyzett.
A helyi Városi Sportegyesület lovas szakosztályát
Márkus Edit – President,
Petró Tibor – Milady, Miklósvári Tamás – Terra Rosa
Filkó lovakkal képviselték.
A versennyel – melyen 35
kupát osztottak ki – Bíró Árpád, a megyei lovas szövetség elnöke a legmeszzebbmenőkig meg volt
elégedve.
– and –

Ifjúsági helyezettek:
I. Fülöp Petra,
II. Cserni Panni Zsuzsanna
III. Nagy Eszter

Csomor Tamás a pályán

Ára: 116 Ft

Szivárvány '56
Jászárokszállás város az
1956-os forradalom és szabadságharc jubileumi megünneplésére készül.
A rendszert váltott Magyarország az 50. évfordulóra lehetőséget biztosított
állami, pályázati pénzek elnyerésére azoknak az önkormányzatoknak, melyek emlékművet kívánnak állítani
az '56-os eseményeknek.

Időkapu felé ível, melynek
egyik gyűrűjében már emléket állított a város az 1956os forradalomnak.
Az alkotó Varga Gábor elmondta, hogy várhatóan a
már felavatott Időkapu és a
felavatásra váró Szivárvány
'56 emlékművek megalkotása után is megbízást kap egy
Csörsz Vezér szobor megalkotására és egy Görbe János

Városunk 5,2 milliós
költséggel valósítja ezt meg.
A költségekhez a Képző- és
Iparművészeti Lektorátustól elnyert pályázati támogatás összege 2,3 millió Ft.
A Szivárvány '56 kompozícióban a szivárvány szimbolizálja a vihar utáni szebb
jövő ígéretét, majd megjelenik meg a természeti tünemény, mely ugyan rövid ideig tart, de benne van még a
reménység, a kisugárzás jelképe is.
Az október 23-án avatásra kerülő Szivárvány '56 emlékmű a 2001-ben avatott

dombormű elkészítésére a
Csörsz Művelődési Központ átadásának idejére.
A város egy másik pályázati pénzből – melynek öszszege 150.000 Ft – adja ki a
Jászvidék különszámát, mely
október 20-án jelenik meg.
Az 1.500 példányszámban
megjelenő lapot a Deák Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola tantestülete és diákjai szerkesztik és terjesztik.
A különszám a Jászárokszállás és a Jászság 1956 forradalmi eseményeit, történéseit, visszaemlékezéseit
dolgozza fel.
– and –

Raktárcsarnokot avattak
A Carrier CR Magyarország Kft. szeptember
16-án avatta fel új logisztikai központját a cég árokszállási üzemében. Az új,
hétezer négyzetméteres
raktárcsarnok tíz hónap
alatt, mintegy 850 millió
forintos költséggel készült el.
A kereskedelmi hűtőket
gyártó cég hatékonyságnövelést, a gyártósorok rugalmasabb anyagellátását, a
raktárkészlet szintjének
csökkentését várják az új bázis működtetésétől. Amióta
az amerikai tulajdonú multi-

A szemle
nacionális cég megvásárolta
a helyi gyárat, ez az első komolyabb épület-beruházás a

cégen belül. Mindez persze
nem jelenti azt, hogy másfajta fejlesztés ne lett volna

az árokszállási üzemben.
Több milliárdos költséggel
összesen 12 gyártósort telepítettek ide az évek folyamán
a cégcsoport különböző telephelyeiről. Folyamatosan
növekedett a termelés, duplájára emelkedett a dolgozói
létszám, így elengedhetetlenné vált a logisztikai feltételek átalakítása is a cégen
belül. A raktározást eddig
Jászárokszálláson kívül Jászberényben, Gyöngyösön és
Törökszentmiklóson oldották meg. Az új létesítménybe folyamatosan szállítják át
az anyagkészletet. November végére működik majd

teljes kapacitással az új
központ.
Az avató ünnepségen
Gergely Zoltán polgármester
az önkormányzat illetve a
cég közötti együttműködést
emelte ki. A város a fejlesztéshez az ipari park szervízútjának felújításával, bővítésével járult hozzá. Lóczi Miklós a Megyei Közgyűlés alelnöke a helyi ipari park fejlődésének fontosságát emelte
ki beszédében. A vendégeknek Németh Zoltán logisztikai vezető mutatta be az új
létesítményt.
BCS

Jászvidék
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2006. szeptember 14-én
soros testületi ülést tartott
városunk Képviselő-Testülete. A napirendek elfogadását
követően interpellációs kérdések feltevésére nyílt lehetőségük a képviselőknek.
Kele József képviselő több
témában is interpellált: a városban több helyen is megtörtént az autóbuszöblök
felújítása. A Kossuth úti
autóbuszöböl javítását követően a munkások otthagyták
a sittet és egyéb szemetet,
ami eldugította az árkot. Kérik az ott lakók, hogy tisztítsák meg a területet. A szelektív hulladékgyűjtő konténerek műanyagpalack befogadó képessége korlátozott és
többször észlelte, hogy a
hulladékgyűjtő mellé vannak lepakolva a palackok.
Rontja a városképet, többször kellene üríteni a konténert.
Guba József képviselő elmondta, hogy a Rákóczi út
10. szám alatti társasház lakói megkeresték azzal, hogy
mi az oka annak, hogy nem
kaptak értesítést az új CBA
áruház építéséről.
Banka Emánuel képviselő
a Hattyú utcai lakosok köszönetét továbbította, amiért a régóta problémát okozó vízelvezető árkok tisztítása megoldódott.
Petró Géza képviselő örömét és egyben aggodalmát
fejezte ki az ügyben, hogy
elkészült a Rákóczi úton az
új aszfalt. Van néhány fiatal
motoros, akik szabálytalanul, túl gyorsan közlekednek
a megújult jó úton, ezzel veszélyeztetve saját, illetve mások életét. Jelzőtáblák kihelyezésére kellene nagyobb figyelmet fordítani.
Kovácsné Tősér Zsuzsanna
képviselő asszony felhívta a
figyelmet arra, hogy fel kell
szólítani a Rákóczi úton
nem üzemelő COOP áruház
tulajdonosát, hogy az épület
előtti hatalmas füvet legalább havonta egyszer kaszálják le.
Gergely Zoltán polgármester a felvetésekre reagálva ismertette, hogy a Kossuth utcai autóbuszöböl
tisztítását megoldják. A szelektív hulladékgyűjtőt a Regio-Kom üríti hetente egyszer. Lehet kérni, hogy
gyakrabban ürítsék a konténert. Elmondta, hogy a leg-

2006. szeptember 28.

Épülhet a kétállásos mentőállomás
városunkban
tisztább anyag Jászárokszállásról érkezik a lerakóba.
Köszöni a lakosságnak,
hogy ilyen hamar ráálltak a
szelektív hulladékgyűjtő
rendeltetésszerű használatára. Kéri a lakosság közreműködését abban, hogy a műanyag palackokról vegyék le
a kupakot és tapossanak rá!
Így megnövekszik a konténer befogadó képessége. A
CBA engedélyezési eljárása a
jogszabályi előírásoknak
megfelelően történt. A CBA
áruház műszaki átadását
október 31-re ígérte a beruházó. A karácsonyi ünnepekre már fogadni kívánja a
vevőket. Az áruházban 20
helybeli dolgozót akarnak
foglalkoztatni. Kéri az érdeklődőket, hogy aki jelentkezni szeretne, az önéletrajzát a Polgármesteri Hivatal
hatósági irodájára Jakus
Lászlóné részére adja le, aki
továbbítja a CBA áruházlánc
illetékesének.
A két ülés közötti munkáról szóló beszámoló ismertetése előtt Gergely Zoltán
polgármester felkérte Rostás
Ákost, a Gyöngyösi Városi
Televízió igazgatóját, hogy
tájékoztassa a lakosságot arról, hogy miért érkezik sok
bejelentés a kábeltelevízió
rossz hang- és képminőségére vonatkozóan. Rostás
Ákos elmondta, hogy több
bejelentés érkezett hozzájuk
a jászárokszállási nézőktől,
akik kép- és hangproblémával küzdenek a gyöngyösi
adással kapcsolatban. Megvizsgálva a kérdést elmondta, hogy az ő adójukról tökéletes hang- és képminőséget
lehet fogni. Augusztusban
volt egy háromhetes karbantartásuk, így a kép- és hangminőség teljes egészében
megfelel a technikai követelményeknek. A képújságban
hirdetés jelent meg, hogy aki
nem látja megfelelő minőségben az adást, az hívja fel a
gyöngyösi televíziót, ahol
műszaki segítséget nyújtanak, illetve megkeresik a hiba okát. Farkas János, a helyi
Kábel TV üzemeltetője elmondta, hogy szerinte gyen-

ge a jel, amely Jászárokszállásra érkezik. Rostás Ákos
ezt vitatta, és a hivatalos bemérést, illetve az eredmény
jegyzőkönyvben történő
rögzítését kezdeményezte.
A két ülés között végzett
munkáról szóló beszámolóból Gergely Zoltán polgármester kiemelte, hogy július
6-án az Ipari út közvilágításának műszaki átadására került sor. Július 11-én Dr. Dömök Tímeával megkötésre
került a fogorvosi praxis előszerződése. Július 31-én a
buszokat parkírozó cégek
képviselőivel megállapodást
kötöttek arról, hogy az útfelújítások után 2006. október 1-től csak a kijelölt táblával jelzett helyeken lehet
elhelyezni a buszokat. Augusztus 9-én 15 újságíró érkezett városunkba a Termál
Klaszter szervezésében,
akiknek a Termálfürdő területén a fejlesztési tervek ismertetésére került sor. Augusztus 21-én a SADE-Magyarország Kft. főépítésvezetőjével a csatorna-beruházás befejező munkálatainak egyeztetésére került
sor. A város teljes területén
megnyílt a lehetőség az ingatlanok hálózatra kötésére,
amellyel nagy számban élnek is a lakosok. Az új bekötések száma meghaladta az
1300 darabot.
Következő napirendi
pont az önkormányzat
2006. évi költségvetés félévi
teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása volt. Petró
Géza a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke
elmondta, hogy a bizottság
megtárgyalta a beszámolót.
Megállapította, hogy az
alapvető feladatok ellátása
maximálisan megtörtént a
félév során. Felhívta a figyelmet a fejlesztések nagy számára. A fő szempont az
egyensúlyra való törekvés.
Mindezekkel együtt elfogadásra javasolta a beszámolót.
Gergely Béláné képviselő aszszony elmondta, hogy egy
gondosan kidolgozott, precíz beszámoló született. A
Polgármesteri Hivatal pénz-

Jászárokszállás minden jóakaratú polgárának köszönjük
az elmúlt 4 évbeni munkánk támogatását.
Jászárokszállás Város Képviselô-testülete 2002-2006.
Gergely Zoltán polgármester
André Béla, Banka Emánuel, Birinyi János
Csomor János, Drapos Béláné, Gergely Béláné
Kele József, Tóthné Edelényi Réka Lívia
Csőke István, Guba József, Petró Géza
Kovácsné Tősér Zsuzsanna, Major József

ügyi irodájának dolgozói
megfelelő hozzáértéssel, jól
végzik a munkájukat. Gergely Zoltán polgármester
megköszönte az önkormányzat és intézményeinél
dolgozó kollégák kiváló
munkáját.
Következő napirendi
pont a Petőfi Művelődési
Ház és a Városi Könyvtár
munkájáról szóló beszámoló
megtárgyalása. Ördög Józsefné a művelődési ház megbízott igazgatója elmondta,
hogy a 2004-2006. évi közművelődési munkáról ad tájékoztatást a beszámoló. A
városban aktív kulturális élet
folyik. Ádám Gáborné a Városi Könyvtár igazgatója elmondta, hogy kiegészítő
szolgáltatásokkal bővült a
könyvtár tevékenysége. Műsorszervezés, civil szervezetek megkeresésével közös
ötletek megvalósítása, Jászvidék kiadása, könyvek megjelentetése. Ez a zárt könyvtári rendszer a technika fejlődésével változott, egyre
nyíltabbá válik. Csomor János képviselő elmondta,
hogy az Oktatási, kulturális
és sport bizottság megtárgyalta a beszámolót. Elmondta, hogy a művelődési
ház belülről teljesen megújult. Lehetőség van különböző rendezvények megtartására. Említette, hogy a két
intézmény dolgozói minden
városi rendezvényen részt
vesznek, munkájukkal segítséget nyújtanak. Elfogadásra
javasolta a két beszámolót.
Drapos Béláné alpolgármester elmondta, hogy a Jászház gondozása nagyon jó
kezekbe került a művelődési
ház dolgozói által. A két intézmény méltó egységei a
városnak. André Béla képviselő hozzátette, hogy nem
csupán vendéglátói a civil
szervezetek rendezvényeinek, hanem azonosulnak is
az adott témával. Végül a két
beszámolót a Képviselő-Testület egyhangúan elfogadta.
Következő téma a települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat
együttműködésének tapasztalatairól és a települési önkormányzat által biztosított

támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató. Öszszességében megállapításra
került, hogy jelentős fejlődésen esett át a kisebbségi
önkormányzat a kezdeti időszak óta. A cigány kultúra
ápolásában nagy fejlődést
értek el. Saját életüket folyamatosan ápoló, hű képet alakítottak ki sikeresen. Gergely Zoltán polgármester elmondta, hogy a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
négy éves tevékenysége sokat segített. Az önkormányzat támogatta a jó ötleteket.
Költségvetésük jelentős részét a gyerekekre költötték.
Az előterjesztések sorát a
mentőállomás szerződéstervezete nyitotta meg. Jászárokszállás területén kétállásos mentőállomás létesítésére nyílt lehetőség. Az Országos Mentőszolgálat 30 millió forintot biztosít az építési
munkálatokra, és vállalja a
technikai felszerelését és üzemeltetését a mentőállomásnak. Az önkormányzat részéről 2006. évben 2 millió
forint tervezési költséget,
18 millió forint készpénzhozzájárulást és a Kisfaludy
u. 13. szám alatti önkormányzati ingatlant, valamint
2007. január 15-ig 5 millió
forint átutalását kell biztosítani.
A szerződés része lesz,
hogy a létrejövő új mentőállomást csak a sürgősségi
betegellátás céljára lehet
használni, mert ettől való eltérés esetén az önkormányzat tulajdonába kerül az
egész. Ezen feltételekkel a
Képviselő-Testület az előterjesztést elfogadta. A testületi
tagok megvitatták a közterület használatáról szóló helyi rendeletet. Kisebb kiegészítésekkel, illetve változtatással elfogadásra került. Az
Egyház a temető területén
lévő úthálózatot szeretné fejleszteni, ami magába foglal
egy újabb útszakasz aszfalttal történő borítását. A
felújítás teljes költsége
1.900.000 Ft, ezen összeghez az önkormányzat
600.000 forinttal járult
hozzá. A Pénzügyi Bizottság

2006. szeptember 11-ei üléséről szóló beszámolót tárgyalta meg a Képviselő-Testület. A Jászárokszállási Ipari
Parkban az elmúlt években
több cég és vállalkozás települt le, amely következtében az önkormányzat egyre
több területet parcellázott
fel. A kialakuló utak utcanév
elnevezése és ingatlanok számozása időszerűvé vált,
ezért új utcanevekről döntött a testület. A KépviselőTestület a Tél utca járda és
csapadékvíz elvezetésének
kiépítésére a 2006. évi költségvetésből az általános tartalék terhére 5.000.000 Ft
felhasználását hagyta jóvá.
Következő előterjesztés a
Gyóni utca 28. és 30. szám
alatti ingatlanok megvásárlásáról szólt. A testület már
korábban elhatározta, hogy
a Dobó úti iskolát óvoda céljára fogja hasznosítani. A
tervezési munkák megrendelésre kerültek. A főépítész
megállapította, hogy a tervezett létszámhoz a terület
nem elégséges, azt bővíteni
szükséges. A Gyóni utca 28.
szám alatti ingatlan közvetlen szomszédságban van az
iskolával, és ez alkalmas lenne a terület bővítésére.
Ugyancsak a Dobó úti iskolához szükséges még további
terület a mellette lévő udvarból, mintegy 140 négyzetméter. A két tulajdonos hozzájárult a terület eladásához,
így az előterjesztés elfogadásra került.
Utolsó előterjesztésként a
testület a Deák Ferenc Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskolában tervezett nyelvi előkészítő osztály
indításának lehetőségéről
tárgyalt. A Képviselő-Testület hozzájárult ahhoz, hogy
szakközépiskolánkban a
2007/2008-as tanévtől kezdődően a 9. évfolyamon
nyelvi előkészítő osztály induljon. Az ezen osztályba jelentkező tanulók képzése a
13. évfolyamon az érettségi
vizsgával fejeződik be.
Gergely Zoltán polgármester értékelte az elmúlt
négy év munkáját. A város
polgárainak összefogása
meghozta az eredményt.
Megköszönte a KépviselőTestület pártatlan, a város
lakóinak érdekeit szolgáló
munkáját, a jó együttműködést jelentő csapatmunkát.
Molnárné Jakus Katalin
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A polgármester jelenti...
Erre az időjárásra a meteorológusok „az
évszaknak megfelelő” jelzőt szokták használni. Hűvös éjszakákkal és kellemes őszi napsütéssel, 20-25 fokos hőmérséklettel kényeztet
el bennünket az indiánnyár.
Eltelt négy év a 2002-es választás óta és eljött a számadás ideje. Sok pályázat és jelentős
fejlesztések jellemezték ezt az időszakot. Közel
négy éves előkészítés után elindulhatott a
szennyvízcsatorna megépítése, amely mostanra be is fejeződött. Több mint 70 kilométer
csövet fektettünk le, beálltunk minden ingatlanra a csatlakozócsonkkal, megépítettünk 8
darab átemelőszivattyú házat és a beruházás
keretében felújítottunk 26 kilométer utat. Nagyon jó a visszajelzés városunk polgárai részéről, amit bizonyít, hogy a rákötések száma
már elérte az 1500-at. Ehhez a beruházáshoz
1.160.000.000 forintot nyertünk két pályázattal és az összesen 1.860.000.000 forintba
kerülő fejlesztést lakossági és önkormányzati
összefogással meg tudtuk valósítani. További
két pályázattal több mint 200 millió forintot
nyertünk a szennyvíztisztító telep 420 millió
forintos felújításához. Az önrészt a Sikeres
Magyarország pályázaton kedvező kamatfeltételekkel 20 éves futamidőre felvett hitelből
fedezzük. Az új tisztítómű október végén lesz
működőképes és a régi egység felújítására két
hónap áll rendelkezésre. A munkák elvégzése
után napi 2500 köbméter kapacitású, a mai
kornak megfelelő technológiával működő
szennyvíztisztítója lesz Jászárokszállásnak.
Egy város vezetése akkor gazdálkodik jól a
rábízott javakkal, ha minden korosztályhoz
tartozó polgára igényeit figyelembe veszi a
fejlesztések tervezésénél. Az elmúlt négy évben is erre törekedtünk, amikor felújítottuk a
bölcsődét, az iskoláinkat, gimnáziumot, iskolakonyhát és létrehoztuk az Idősek Apartmanházát. A kulturális események nagy száma, jó színvonala és népes közönsége jellemezte rendezvényeinket. Immár visszatérő az
Árokszállási Nyár, a Flóra farsang, a Széchenyi Lovas Kupa és az állami ünnepeinkre
épülő rendezvénysorozat. A sport kedvelőire
is gondoltunk, megnyert pályázatunk van a
sportpálya vizesblokkjának felújítására. Termálfürdőnk új feszített víztükrű, vízforgatóval ellátott medencével gazdagodott, és magántőke bevonásával ez év május 1-jén avattuk az új vendégfogadó épületet és büfésort.
Az 1956-os emlékmű állítására elkészített
pályázatunkon 2,3 millió forintot nyertünk, és

így a sajátrész hozzáadásával megvalósul egy
új köztéri szobor a városközpontban. Új
élelmiszer áruházzal gazdagodott városunk, a
PROFI mindenkinek jó vásárlási lehetőséget
nyújt, de a verseny további kihívásokat tartogat és ez év karácsonyára nyitni fog a város
legnagyobb áruháza, a Rákóczi úti CBA.
Régi álmunk vált valóra azzal, hogy felújításra került 1 milliárd forintos költséggel a
Jászárokszállás – Jászberényi út. Még az idén
megépül az új útburkolat a Bem József, Városkert, Alkotmány, Eötvös, Hámán Kató,
Blaha, Sport és Patak utcában, amennyiben a
közbeszerzési eljárás az első körben eredményes lesz. Az egészségügyi ellátást nagy mértékben javítani fogja a még az idén megépülő
kétállásos sürgősségi betegellátást szolgáló
mentőállomás, amely a Kisfaludy utcában a
volt orvosi szolgálati lakás átépítésével valósul
meg és 15 embernek ad munkahelyet. Jászárokszálláson 159 regisztrált munkanélküli
van. Ez azt jelenti, hogy akinek a szakképesítése megfelelő, az munkát tud találni városunkban. Az Ipari Park 13 cége összesen 2500
dolgozót foglalkoztat és a napokban átadott
logisztikai bázis, és a zöldmezős beruházásban
épülő új üzemnek köszönhetően ez a szám az
év végére eléri a 2700 főt. Minden egyes munkahely fontos a város polgárai számára, mert
ennek köszönhetjük, hogy a lakosságszám
nem csökken tovább és a beköltözők nagy
számban érkeznek a környező településekről.
Az Ipari Park fejlesztése, infrastruktúrájának
javítása továbbra is kiemelt feladat lesz. A jövő
évtől megnyíló Európai Uniós támogatások
fogadására felkészültünk.
A Jászárokszállást elkerülő út tervei közel
10 millió forintos költséggel elkészültek, de
jogerős építési engedéllyel rendelkezünk a
művelődési központ, a Szent Vince úti iskola
új szárnya és a Dobó úti iskola óvodacentrummá való átépítésével kapcsolatban is.
A fejlesztések mindegyike az emberekért, az
embereknek szól. Egyik sem öncélú, nem
hivalkodó és mindig csak a legszükségesebb
költségeket foglalja magába. Minden jászárokszállási polgárral közösen értük el eredményeinket, ezért minden okunk megvan rá,
hogy közösen is örüljünk azoknak.
Köszönöm, hogy támogattak az elmúlt
négy év során, remélem úgy értékelik munkámat, hogy sikerrel igyekeztem megszolgálni bizalmukat.
Gergely Zoltán

Ilyen még nem volt!
Az általános iskola tanulói
sok-sok rendezvényen, kiránduláson vettek már részt, de
olyanon, amelyen szeptember első napjaiban a természettudományokat kedvelő
nyolcadikosok, még nem.
Szeptember 6-tól 8-ig egy
erdei iskola részesei lehettünk, amely Csikós Miklós és
neje, Csikós Miklósné támogatásával jött létre. Szeptember 6-án reggel 8 órakor
indultunk. Először Budapesten álltunk meg a Természettudományi Múzeumban, ahol az állandó kiállításon a nyolcadikos földrajz
órához kapcsolódó témákkal
lettünk gazdagabbak. Ezt
követően elindultunk a János-hegyre majd hosszú és
fárasztó túra után feljutottunk az Erzsébet-kilátóhoz,
ami Budapest panorámáját
tárta elénk. Miután leértünk
a hegyről, elindult a buszunk
Pilisjászfalu felé, ahol egy

családi kúriába kaptunk szállást. A vendéglátónk Gaál
Áron és felesége volt. Amikor mindenki elfoglalta a helyét a szobájában, egy esti sétára indultunk a kőfejtőhöz
ásványokat gyűjteni. A következő nap reggelén Gaál
Áron vezetésével elindultunk a Jászok emlékkövéhez,
ahol a vendéglátónk röviden
elmesélte az emlékmű történetét. Következő úti célunk a
Pázmány Péter Katolikus
Egyetem volt, Piliscsabán.
Az épület körbejárása után,
túráztunk a Dobogókőn,
ahol a tanárnő segítségével
megtanultuk a tájoló használatát. A nap utolsó programja Esztergom megtekintése volt, ahol a gyönyörű
szép bazilikát csodálhattuk
meg. Hosszú várakozás után
eljött a busz értünk. Az
utolsó nap reggelén borús
napra ébredtünk, de ennek
ellenére tovább folytattuk az

utunkat. Megtanultuk a növényhatározás menetét, majd
Gaál Áron felolvasta nekünk
saját költeményét a Jászhimnuszt. A búcsúzást követően elindultunk hazafelé.
Itthon sokat meséltünk,
mindenki nagyon jól érezte
magát. Rengeteg élménnyel
és tudással lettünk gazdagabbak. Ezúton is szeretnénk megköszönni az egész
csoport nevében támogatóinknak, Csikós Miklósnak és
nejének, hogy lehetőséget
kaptunk, hogy részesei lehessünk egy erdei táborozásnak.
Ugyancsak köszönettel
tartozunk a vendéglátóinknak, akik végig segítségünkre voltak és szálláslehetőséget biztosítottak, valamint a
tanárainknak, akik türelmesen bántak velünk és tanítottak bennünket.
Braxátor Kinga, Faragó Loretta
Major Emőke, Szabó Marietta
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TARŁOW-ban jártunk
Önkormányzatunk szervezésében szeptember elején
lengyel testvérvárosunkban,
Tarłow-ban jártunk. A delegáció tagjai voltak Gergely
Béláné, Csőke István és Guba
József képviselők, Bodócs Emánuel, Legény Béláné, Szabó
Erika, Támba Zoltánné, valamint Pethes Kálmán vezetésével a Parázs Hagyományőrző
Egyesület néptánccsoportja.
2006. szeptember 8-án
reggel indultunk. Délután
már Lengyelország szebbnél
szebb tájain haladtunk.
Hosszú utazásunk fáradalmait feledtette Tarłow város
polgármesterének szeretetteljes fogadása.
Másnap reggel a polgármesteri hivatalban a polgármester úr, az alpolgármester
úr és a tisztelendő úr köszöntötték delegációnkat.
Visszaemlékeztek a Jászárokszálláson töltött szép
napokra. Tisztelendő Úr kitörő lelkesedéssel ölelte magához Kálmánt, mondván,
hogy soha olyan finomat
nem evett, mint Jászárokszálláson a Jász-házban azt a
gulyást, amit tőle kapott.
A nap további része szabad programmal telt. Hajókiránduláson voltunk a Visztulán és megnéztünk egy
gyönyörű, régen épült várost, amely ma is az eredeti
stílusban tárul a látogatók
szeme elé, mert a megépülése óta történt felújítások és
építések csak az eredeti
stílust és architektúrát megtartva történhettek.

A delegáció az Emlékműnél
Este egy jótékonysági
rendezvényen lépett fel a Parázs együttes egy Tarłowhoz közeli nagyvárosban.
Az együttesről a lengyel
televízió országos sugárzásra felvételt készített.
A Parázs a fellépés során
remekelt, a közönségből
nagy sikert váltott ki.
A következő nap, vasárnap programja volt a leggazdagabb és jelentőségében legfontosabb. Ez a nap
Tarłow város legnagyobb
ünnepe, az aratóünnep.
Délelőtt ünnepi szentmisén vettünk részt, ahol a Parázs együttes népviseletben
jelent meg. A szentmisén
vendéglátóink közösen
imádkoztak Jászárokszállás
város lakosságáért is. Ezt követően a II. világháborúban
hősi halált halt 150 magyar
katona sírját jelképező emlékoszlopot koszorúztuk
meg. Vendéglátóink közül a
polgármester úr, az alpolgármester úr, tisztelendő úr
és az önkormányzat tagjai

Parázs az Emlékműnél

vettek részt a megemlékezésen.
Elültettük a magunkkal
vitt hársfát az emlékmű mellé, melyre nemzeti színű szalagot kötöttünk. Meghatódva énekeltük el a magyar
himnuszt.
Rövid idő múlva hatalmas felvonulásban, fúvós zene kíséretében mentünk az
ünnepi rendezvény helyszínére. A díszmenet gyönyörű
volt.
Az ünnepségen több ezer
ember vett részt. A délután
folyamán több együttes fellépett, szerepelt. Estefelé került színpadra a nap gálaműsoraként a Parázs együttes.
Ekkorra már mintegy 4 ezer
ember volt az ünnepségen.
A Parázs együttes óriási
sikert aratott, többször fogadta őket vastaps. A közönség egy része táncra is
perdült, újból és újból viszszakövetelték őket a színpadra. Sikerükre valamenynyien büszkék voltunk, jó
érzés volt jászárokszállásinak
lenni.
K i n n t a r t ó z ko d á s u n k
utolsó reggelén a polgármesteri hivatalban delegációnk elköszönt a város vezetőitől. Útközben rövid városnézésre megálltunk
Krakkóban. Utunkat Zakopane felé folytattuk. Mindannyiunkat lenyűgözött a táj
szépsége, szinte észre sem
vettük, hogy milyen hosszasan utaztunk.
Gergely Béláné
delegáció vezető

Körforgalom épül a főtéren
A forgalom lelassítását
és folyamatossá tételét
várják a szakemberek a város központjába tervezett
körforgalmi csomóponttól. A hetven millió forintos beruházás pályázati
finanszírozással valósulhat
meg.
A közbeszerzési eljárás
zajlik, a főtéri csomópont átépítésének beruházásáról. A
tervezett körforgalmi csomópont összesen hetven
millió forintba kerül, amelyet nem a város fizet, hanem pályázati finanszírozásból teremtették elő a forrást.
Mint azt Gergely Zoltán polgármester elmondta, az önkormányzat korábbi dönté-

seinek megfelelően a fejlesztésből a tervezés költségeit
vállalta át, amely mintegy
három millió forintot jelent.
Ezen túl huszonegy új parkoló megépítésére nyílik lehetőség az átépítés kapcsán.
A díszburkolattal rakott parkolókért, illetve ezzel összefüggésben a környék rendbetételének költségét öt millió forintra tervezik.
Az építkezés miatt nem
kell megbolygatni sem az
Időkaput, sem pedig az I.
Világháborús emlékművet.
A csomópont körívét szakemberek tervezték, illetve
szakhatóságok engedélyezték, az megfelel a szabványoknak. A polgármester
hozzátette, hogy átalakul a

Lehel utca főtérre vezető
szakaszának forgalmi rendje,
illetve változik a Blaha utca
forgalmi rendje is, amikor
majd átadják és forgalomba
állítják az átépített csomópontot. A megépítést – függően attól, hogy a közbeszerzési eljárás folyamata
meddig húzódik – még idén
ősszel, vagy jövő tavasszal
elkezdik.
A körforgalom építése
kapcsán átalakul a főtér képe
is. Új kandelábereket –
olyanokat, mint a templom
előtt – szerelnek fel a templomtól a buszmegállóig.
Fedetté teszik a csapadékvízelvezető árkokat, a légvezetékek eltűnnek a központból.
BCS
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Új gimnáziumi pedagógusaink

Simó Lászlóné Béres
Bernadett vagyok. Szüleim
jászdózsai otthonunkban neveltek kishúgommal együtt
nagy szeretetben. Férjem agrármérnök és környezetgazdálkodási szakmérnök.
Gimnáziumi éveimet
Szentendrén töltöttem, azután pedig Piliscsabán, a
Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen szereztem magyar és német szakos középiskolai tanári oklevelet. Az
egyetem befejezése után beiratkoztam az Eötvös Lóránd Tudományegyetemre
magyar mint idegen nyelv
másoddiplomás képzésre, itt
még egy évem van hátra a
diploma megszerzéséig.
Egyetemistaként egy kutatószemesztert töltöttem az
Augsburgi Egyetemen Németországban, majd hazatérve egy nyelviskolában
kezdtem el tanítani, ahol
rengeteg tapasztalatot szereztem és sok jót kaptam tanítványaimtól.
Böjte Csaba ferences atyától, a dévai árvaház megalapítójától tanultam, hogy
minden egyes ember Isten
remekműve. Tanárként e remekművek kibontakozásában szeretnék segédkezni.

Várszegi Zsuzsának
hívnak. A nyáron férjhez
mentem, ekkor költöztem
Jászberénybe.
Előtte Csíkszeredában
éltem. Hargita megye
tanácsában dolgozva a megye nemzetközi kapcsolatait
szerveztem, és az ottani
Soros Oktatási Központ
nyelviskolájában tanítottam
angol nyelvet.
A jászárokszállási gimnáziumba kerülve várakozásaimat felülmúló kellemes
meglepetés ért. Rögtön
megkedveltem az iskola hangulatát, természetes és nyugodt atmoszféráját. Még
csak néhány hét telt el a
tanévből, de máris elmondhatom, hogy nagyon jól
érzem magam a tanáriban a
kollégáim között éppúgy,
mint a tantermekben vagy a
folyosón a diákok környezetében. A tanórákat pedig
azért élvezem, mert tanítványaimon azt vettem észre,
hogy tényleg akarnak tőlem
tanulni.

Kovácsné Szabó Ildikó
vagyok. Jászberényben születtem 1970-ben. Jászárokszálláson érettségiztem a
Deák Ferenc Gimnáziumban, majd az Egri Tanárképző Főiskolán matemetikaorosz szakon diplomáztam.
A főiskola elvégzése után
Jászdózsán tanítottam. Közben férjhez mentem és 1995ben megszületett a fiam,
Ádám. Az otthon eltöltött 3
év alatt elvégeztem egy kétéves német módszertani nyelvi
kurzust a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán. Így 1999ben mint német nyelvtanár
helyezkedtem el Tarnaörsön,
ahol 7 évig dolgoztam. Közben német nyelvtanári szakon is diplomát szereztem.
2006 májusában tudomásomra jutott, hogy a jászárokszállási gimnázium német szakos tanári állást hirdetetett meg. Felkerestem az
igazgató urat, aki kedvesen
fogadott. Nem sokkal később a beadott pályázatom
is kedvező elbírálásra talált.
Régi vágyam teljesült ezzel, hiszen mindig is szerettem volna abban a gimnáziumban tanítani, ahol érettségiztem, felnőtté váltam. Örülök, hogy „itthon” vagyok.

Augusztusi szép napok
Futótűzként terjedt az
apartmanházban, hogy másnap bográcsos halászlé lesz a
vacsora. Felélénkült erre a
hírre mindenki. Másnap kora délután mindenki szépen
felöltözve, (mert ugye a halászlének kijár a tisztelet) toporgott az udvaron. Ki gyújtóst készített, a többiek meg
segédkeztek a nővérkéknek
az ülőhelyet biztosítani. Aztán megjelent a főszakács Birinyi János tanár úr személyében és elkezdődött az ünnepi ceremónia, a főzés!
Szálltak az illatok, mi meg
nagyokat nyeltünk és alig
vártuk, hogy kész legyen.
Ami azután következett, azt
látni kellett volna: nagy tálakban hozták a gőzölgő
ételt, amelynek az illatától is
felcsillantak a szemek, síri

csend lett, csak a kanalak
csörgését lehetett hallani,
majd a végén az ovációt.
„Ilyen finomat még sosem
ettem” – hallatszott innen is,
onnan is. Birinyi tanár úr ott
állt és gyönyörködött az evő
társaságban, mint a jó gazda,
aki a keze munkáját nézi. Elégedetten és hálálkodva vonult el a társaság és azóta is
mindenki emlegeti a tanár úr
finom halászlevét, aki megígérte, hogy lesz ennek még
folytatása.
Másnap újra szép napra
ébredtünk és sietve készültünk a jászberényi állatkert
meglátogatására a Támogató Szolgálat autójával. Örültünk, hogy süt a nap és rövid
idő múlva már meg is érkeztünk. Amit láttunk, az mindenkit meglepett. Gyönyö-

rűen parkosított, igazán modern és állatbarát módon
voltak elhelyezve a kis és
nagy lakói a kertnek. Szépen
gondozott fák, a pázsit üde
zöld színe, a makulátlan tisztaság csak emelte az állatok
jókedvét, amelyben mindnyájan gyönyörködtünk.
Nehezen váltunk meg tőlük,
de elhatároztuk, hogy nem
ez lesz az utolsó látogatásunk.
Aztán megpihentünk egy
finom cukrászsütemény
mellett, majd kissé fáradtan,
de jókedvűen tértünk haza.
Ezúttal is megköszönjük vezetőségünknek, hogy gondoskodik a kikapcsolódásunkról, ahol sok élménnyel
gazdagodunk.
az apartmanház nevében
Tita Valéria Erzsébet

2006. szeptember 28.

Becsengettek Jászágón…
Már rég rázta meg ez a
hang iskolánk udvarát, de
most megszólalt. Ébredésre
ösztökélte az alvó tanodát,
majd karöltve tovaszállt a
kósza széllel és együttes kacagással azt hirdette: szeptember elseje.
Jól tudták ezt azok is, akik
nyolc órakor összegyűltek a
jászágói iskola udvarán.
A tanévnyitót Surányi
Mária igazgatóhelyettes nyitotta meg, majd szót kapott
Mozsár Lászlóné polgármester asszony. Nagy szeretettel adta át a gyönyörűen
felújított iskolát.
Dalmai Tiborné igazgatónő vázolta az elkövetkező
tanév feladatait és tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
szakos oktatás területén
újabb előrelépés történt.
Sok sikert kívánt Palotai
Lászlóné Jászdózsa polgármester asszonya. Szívhez
szóló szavakkal biztatta tanulásra a diákokat Galó Gábor atya is. Elsőseink kis versikével mutatkoztak be idő-

sebb társaiknak, majd ők is
verssel folytatták ünnepségüket. Végezetül az igazgatóhelyettes felkérte az osztályfőnököket, vezessék osztályaikba a gyermekeket,
melyet ők már nagy izgalommal vártak, mert külsőben nem ugyanaz az osztály
fogadta őket, amit a nyár
elején itt hagytak. Új ruhában fogadják a tudásra vágyó
pajtásokat.
Az osztálytermekbe belépve a padlózat tükörsima,

fényes. A falak friss illatot
árasztanak magukból. Az
ablakok hatalmasak és kristálytiszta üvegük bátran engedi be a fényt. Így hát gyerekek, már csak rajtatok múlik! Vigyázzatok iskolátok
szépségére és arra, hogy az
ellenőrző füzet minél több
jelessel gyarapodjon! Ilyen
barátságos környezetben talán már nem is olyan nehéz.
Sok kitartást és sikert kívánok minden tanulónak!
Dobosné Peredi Beatrix

Tűzoltóságunk hírei
Augusztus 22-én Jászberény jelzésére indultunk a
Bem József utcába. Itt egy
épület átépítésekor a ház
hátsó fala kidőlt és maga alá
temetett egy 12 éves fiút.
Miután a sérültet kimentettük a romok alól, átadtuk
a mentőknek, akik súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
Az előző esetünk után röviddel újabb jelzést kaptunk:

Jászárokszállás és Jászágó
között a tarló nagy területen
ég. Az erős szél is szerepet
játszott a tűz terjedésében,
veszélyeztetve a még talpon
álló növényzetet.
Hajnali egy órakor kaptuk
a jelzést, hogy Jászárokszálláson, a Rákóczi úton egy
személyautó a villanyoszlopnak ütközött, mivel a vezetője elvesztette az uralmát a
jármű felett. A súlyosan sé-

rült vezetőt kiszabadítása
után átadtuk a mentőknek.
A járműben más személy
nem utazott.
Mivel megsérült az oszlop
is, így értesítettük az áramszolgáltatót.
2006. szeptember 13-án
17.13-kor indultunk a Visznek-Tarnaörs közötti területre, ahol a mintegy két hektáron aljnövényzet és hulladék égett, melyet eloltottunk.
16-án reggel 8-kor a Hold
utcába vonultunk. Egy átalakítás alatt lévő ház fala
dőlt ki.
Városunkban a tűzgyújtási tilalomnak vége.
Kérjük a lakosságot: az
esetleges gaz-szemét égetést
körültekintően végezzék,
betartva a Tűzvédelmi Előírásokat.
Nádas Illés

Könyvtárosok az oktatási,
nevelési program segítéséért…
Szeptember 9-én érdeklődő alsó tagozatos gyermekek
csoportja gyülekezett tanítóikkal a jászágói könyvtárban,
hogy részt vegyenek azon a
csoportos foglalkozáson,
amit a szolnok megyei
könyvtárból érkező Almási
Gizella gyermekkönyvtáros
tartott. A Verseghy könyvtár
gyermekkönyvtárának munkatársai az elmúlt évek során
az úgynevezett meseposztó
technikai megoldással olyan
tartalmi egységet dolgoztak

ki, amelyek feldolgozásával
segíteni tudják az óvodai és
általános iskolai nevelési és
oktatási programot. Mindezek mellett gazdagabbá teszik a gyermekek számára
nyújtott könyvtári tevékenységek körét.
Ezen a foglalkozáson a mi
kis iskolásaink az ismeretterjesztő témák közül a gyümölcsök évszakonkénti csoportosításával ismerkedhettek meg játékos formában. A
rímekbe szedett találós kér-

dések, meghatározások segítségével már nem is volt
olyan nehéz kitalálni a különböző évszakokhoz tartozó gyümölcsöket. A mesék
közül A kóró és a kismadár
meséjét ismerhették meg a
gyerekek, majd válhattak
szereplőivé annak. A foglalkozás örömet jelentett a
gyermekeknek és a pedagógusoknak egyaránt.
Egy újabb lehetőség a
könyvtár használatára.
Bordás Anett könyvtáros

Jászvidék

2006. szeptember 28.

Hatvan éve a pályán

2006. szeptember 3-án, egy kellemes késő nyári délutánon
vehette át gyémánt diplomáját Macsi Sándor címzetes igazgató. A Debreceni Református Nagytemplomban a jelenlegi
főigazgató úr ezzel ismerte el a pedagógus pályán eltöltött
hatvan évet.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!
Bordás Anett

A zene az kell…
2004 januárjában egy
szép gondolat testet öltött és
megalakult az Árokszállási
Óvónők Kamarakórusa. Az
énekelni szerető kórus 14
tagja foglalkozását tekintve
óvónő, akik az első pillanatoktól kezdve izgalommal és
odaadással tanulták az ismeretlen többszólamú műveket. Banka Sándorné zenetanár zongorakíséretével segíti
munkájukat. A kórus veze-

tője Csikós Lászlóné óvónő,
aki egyben válogatja és betanítja a dalokat. Szívesen fellépnek a város rendezvényein, műsorválogatásukkal a
komolyzene iránt érdeklődőket szeretnék szórakoztatni. Előadásukkal színesítik az
óvodai rendezvényeket,
bálokat, emelik egy-egy ünnep fényét. Fellépéseikre
mindig nagy szeretettel várják az érdeklődő közönséget.

ÁBK Közgyűlés elé
A 2006-os esztendő több
szempontból az évfordulók
éve. Országos kitekintésben
az 1956-os forradalom és
szabadságharc 50 éves, szűkebb értelemben pedig településünk létezésének 650
éves, újkori történelmünkben pedig várossá válásunk
15 éves, végül pedig de nem
utolsó sorban az Árokszállásiak Baráti Köre (ÁBK)
mint civil szervezet születésének 20. évfordulóját is köszönthetjük 2006. évben.
Ez utóbbi szervezetről
szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni, természetesen csak érintőlegesen
és csak beharangozó jelleggel a közelgő közgyűlésre.
Az ÁBK 20 éves működését, munkásságát értékelő
közgyűlését 2006. október
28-án (szombaton) tartja a
Petőfi Művelődési Otthon
nagytermében. Húsz esztendő múlása azt is jelenti egy
ember életében, hogy közben nagykorúvá, érett emberré válik, ami úgy vélem az
ÁBK-ra is igaz. Az ÁBK alakuló, toborzó gyűlését 1986
őszén a könyvtár épületében
tartotta, ahol nagyvonalakban elfogadta azt a működési szabályzatát, amelyet később – 1987. május 2-án –
megtartott közgyűlésen már
írásos és végleges formájában is megerősített.
A szabályzat azt is tartalmazta, hogy az ÁBK felügyeleti szerve a Hazafias
Népfront Országos Tanácsa,
amelyben eljárásjogi változást az 1989-90-es rendszerváltozás hozott. Az ekkor
megjelent törvényi előírások

szerint a társadalmi szervezetek, egyesületek, stb. (pártok kivételével) feletti törvényességi felügyeletet a lakhely szerint illetékes ügyészi
szervezet látja el, ide tartozik
az ÁBK is.
A működési szabályzat
egy gondolatát, illetve pontját szeretném idézni azon
okból, hogy az ÁBK annak
idején milyen célt is tűzött ki
tagsága elé: „Helységünk
rendkívül színes, változatos
emlékanyagának felkutatása,
feltárása és szakszerű megőrzése, valamint bemutatása a
jelenben és a jövőben élők
számára, hogy ez segítse a
szülőföldhöz való ragaszkodás, az alkotó szeretet kialakulását.” Ebből mi valósult
meg, azt hosszan lehetne
sorolni, erről a közgyűlésen természetesen hallani
fogunk.
Ezen a közgyűlésen nem
csak az elmúlt 20 évről, illetve közelebbről az elmúlt öt
évről szól a jelentés, hanem
egyben a testületek újjáválasztására is sor kerül, mivel
a vezetőség és az ellenőrző
bizottság mandátuma lejár.
A 2006. őszi küldöttgyűlést követően tehát új testületek kezdik meg munkájukat, amelynek feladata lesz
többek között az eddig eredményesen végzett munka
továbbfolytatása, illetve a
társadalmi bázis erősítése és
a fiatalabb korosztály bevonása, beépítése a tagság
soraiba, ezzel is erősítve
egyénekben a lokálpatriotizmus szellemiségét.
Bobák Sándor
ÁBK tag
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Sipeki Gyula a jászárokszállási
labdarúgás élő legendája
Az elmúlt évtizedben gyakran volt alkalmam megyénk
több nagyvárosában megfordulni. Sok sportszerető emberrel találkoztam, akik szinte
kivétel nélkül ismerték és tisztelték Sipeki Gyuszit. Tisztelték játéktudásáért és természetesen magassága is tiszteletet parancsolt az ellenfél játékosaiban. Talán a fiatalok
kevésbé ismerik, de a most
elinduló sorozatban lehetőségem van bemutatni őt, felkérésemnek készségesen tett
eleget.
– 1930-ban születtem Jászárokszálláson. Az általános iskola elvégzése után polgári iskolába tettem sikeres vizsgát.
Tiz éves koromban kezdtem el
játszani. Nem volt nehéz megszeretnem e szép játékot, hiszen a pálya közelsége nagyon
csalogató volt a számomra.
Tizennégy évesen lettem
iskola-válogatott és 1946ban tizenhat évesen már a
felnőtt csapatban játszottam,
mint bal fedezet. Olyan
játékosokkal játszhattam
együtt, mint Tősér Lajos,
Vojtonoszki Károly, Földi

József, Lukács Ferenc, Barócsi
László és sorolhatnám végtelenségig az idősebb játékosok névsorát .
1950-ben az Építők csapatába játszottam középhátvédet. Kéber Gábor volt az
edzőm, személyében egy kitűnő edzőt ismertem meg, aki
később Vasas, MTK, Salgótarján edzője is volt. Majd katonának vonultam be Pécsre.
Ahol a Pécsi Dózsa, mely később az NB I-ben szerepelt,
annak elődjében, a Pécsi Dózsa Zrínyi NB III. csapatában
játszottam. Olyan játékosok
voltak partnereim, mint Csupák-Garami-Kocsis Ernő, régebbi szurkolóknak ezek a nevek sokat mondanak, hiszen
valamennyi játékos később az
NB I-ben szerepelt. Bő három
évet játszottam Pécsen és onnan kerültem Petőfibányára,
mely a megyei első osztályban
szerepelt. Edzők, akikre most
is szívesen gondolok vissza
Kállai, Poldi és Csizmarik Imre voltak. Kitűnő csapatunk
volt, NB II-be feljutásért játszottunk a Budapesti Építőkkel, amelyen szoros mérkőzé-

sen kaptunk ki 2:1-re. Így az a
vágyam, hogy magasabb osztályban játszhatok szertefoszlott. Csak megjegyzem: Bagi
Lacival is játszottam Petőfibánya színeiben. Játékom alapján bekerültem Heves megye
válogatottjába és Egerben
játszhattam a magyar válogatott ellen, ezt kevesen mondhatják el árokszállási futballistaként. Többször játszottam
Salgótarjáni BTC ellen, így
többször volt módom játszani
Szojka-Oláh-Csáky-BablenaTaliga ellen – ezek mind jól
csengő nevek.
Hét évig voltam távol
Árokszállástól, majd 1957ben hazatértem. Büszke vagyok arra, hogy végig megyei
első osztályban játszottam.
1969-ben fejeztem be aktív
pályafutásomat. Talán az sem
elhanyagolható tény, hogy soha nem voltam kiállítva, ezért
a Szolnok megyei szövetségtől jelképes díjban részesítettek.
– Kíváncsivá tesz, hogy egy
ilyen kitűnő játékos vajon mit
kapott cserébe – valljuk be nagyon keveset.

– Egész életemben fizikai
munkát végeztem és akkor játszottam legjobban – mosolyogva jegyzi meg –, amikor
könnyített munkakörben dolgoztam, akkor pedig a leggyengébben. Játékostársaimmal összetartottunk úgy sikerben, mint kudarcban. Mindig
lelkiismeretesen készültem a
mérkőzésekre. A háttér is biztosítva volt, mert a feleségem
és családom mellettem állt. –
Végül tréfásan jegyezte meg,
hogy Árokszálláson pályafutása alatt közel 10 kapus állt a
háta mögött.
– Halkan jegyzem meg, hogy
a sors nekem is megadta, hogy
háta mögött lehettem és védhettem. Róla is el lehet mondani,
hogy életre szóló barátságok kötődtek játékostársaival és tisztelőivel.
Végül köszönöm magam
és a szurkolók nevében, amit
az árokszállási labdarúgásért
tettél. És ehhez kívánok jó
egészséget és hosszú életet
neked és családodnak is.
Csikós László
egykori csapattársa

Szövetkezetből részvénytársaság
A mezőgazdasági szövetkezetek az elmúlt másfél évtized alatt sokféle és sokirányú változást voltak kénytelenek megélni. A politikai és
gazdasági változások kis és
nagy viharai mind érintették
valamilyen formában őket.
A kormányváltások mindegyike hozott magával ilyenolyan mezőgazdasági vagy
szövetkezeti törvényt, ám
ezek legtöbbször köszönő
viszonyban sem voltak egymással. (Miért is lettek volna?! Hiszen az őket megszülők sem voltak!) S ha az országos bábok kifogytak az
ötletszörnyekből, jött az EU
a globális méretekkel, az egy
kalap alá nyomorított spanyol narancs, angol marhahús, lengyel krumpli, magyar búza stb. – egyformán
mért szabályozóival, mintha
természetes lenne, hogy az
almára és a tojásra ugyanaz a
szabály vonatkozik, mert
mindkettő gömbölyű.
Ember legyen a talpán,
aki ebben az össze-vissza kavargó, örvénylő szélben meg
tudott kapaszkodni és mindig felismerte a szélirányt az
elmúlt másfél évtizedben.
Mint említettem, minden
kormány gyártotta – néha
marékszám – a törvényeket,
köztük a szövetkezeti törvényt is, amihez persze igazodni célszerű, mert ugye
széllel szemben lehet, de az
se nem higiénikus, se nem
gazdaságos. Így gondolkodott a helyi mezőgazdasági
szövetkezet vezetősége és
tagsága is, amikor elhatározták, hogy ismét szélirányba
fordítják a vitorlákat a gyorsabb haladás érdekében.

Az átalakulásról – mely
csöndben, zökkenőmentesen
zajlott le – kérdeztük Szabó
Bélát, a helyi mezőgazdasági
üzem régi-új vezetőjét:
2006. szeptember 1-jén
az átalakulási közgyűlés 76
%-os részvétel mellett kimondta a zártkörű részvénytársasággá való átalakulást,
melynek működése 2007.
január 1-el indul.
Persze ez korántsem ilyen
egyszerűen ment. Mindezt
hosszú számolgatás, latolgatás, vita és meggyőzés előzte
meg. Ha kevésnek látszott a
közös beszélgetés, a személyes megkeresések módjától
sem zárkóztunk el.
A „helyes szélirány” kijelölése és elfogadása volt a
legnehezebb, de a főirány
megtalálását az alapfeladat
megfogalmazása mindig segíti. Itt és most az alapfeladat az volt, a vezetőség arra
kapott meghatalmazást a
tagságtól, hogy a rájuk bízott vagyont a lehető legjobban működtessék, hogy abból az országos körülményeknek megfelelően a lehető legbiztonságosabb megélhetést nyújtsa most és
hosszú távon egyaránt.
Ez utóbbi azért is nagyon
fontos, mert az előző kormányok – országosan – 64 milliárd forint értékben vásároltak fel üzletrészt a kilépőktől
– ez 180 millió forintban
érintette a helyi szövetkezetet –, amit az állam ugyan a
szövetkezeteknél hagyta működtetni, viszont soha nem
lehet tudni, hogy mikor kinek, kiknek kínálja fel eladásra. (Hiszen mindig minden
kormány pénzhiánnyal küzd

és amit lehet elad.) A közelben-távolban több példa
van arra, hogy egy működő
üzem – akár ipari, akár mezőgazdasági, akár kereskedelmi – egyik napról a másikra más kézbe került. Mások lettek az elképzelések,
mások a feladatok és mások
a személyek. S a ma még
nyugodtan dolgozó ember
néhány nap múlva kívülről
nézhette évekig megszokott
munkahelyét.
Az elmúlt év decemberében megjelent legújabb tsztörvény lehetőséget adott
olyan átalakulásra, hogy a
2000-ben az állam által kivásárolt vagyonrészt – csökkent (fele) értékben – térítésmentesen visszakapják, de az
üzletrész fogalmat meg kell
szüntetni.
A meglévő tehermentes
saját vagyon – 875 millió Ft –
mellé tehát az állami 180
millió, s a szövetkezet által
korábban felvásárolt üzletrésszel már tetemes összeg.
Ezért a szövetkezeti gondolat
melletti kitartás, a saját és tagi
vagyon, valamint az állami
pénz (180 millió) visszafogadása mellett működtetik a
gazdaságot. Ez azt jelenti,
hogy ugyanaz a cég, csak két
jogi formában – szövetkezeti
és részvénytársasági vagyonrésszel alakult meg szeptember elsején 172 fővel. Ebből
102 fő aktív itt-dolgozó, 22
fő aktívkorú de nem itt dolgozó, 30 fő nyugdíjas és 18
fő külső tulajdonos. 41 fő
nincs benne az rt-ben, csupán
a szövetkezetben.
A vagyont a július 1-jei
taglétszámra osztották fel, s a
kibocsátott 3039 db részjegy

607 millió 80 ezer forintot
fed le. Ez 172 fő tulajdona. A
tulajdonosokon belül 31 fő
birtokolja a részjegyek 60 %át, akik külön szerződést kötöttek, hogy esetleges részjegy értékesítésénél a jelenlegi tulajdonosi kör elővásárlási jogot élvez bármely külső
vásárlóval szemben.
Tehát együttműködve
megmaradt a szövetkezet és
megalakult a részvénytársaság – Kossuth 2006 Zártkörű RT néven. Az eddig meglévő szövetkezeti felépítés
mellé tették az újat is, de nem
duplázódott meg sem létszámban, sem fizetésben az
eddig meglévő irányítói kar.
A szövetkezet elnöke egyúttal a részvénytársaság igazgatója (Szabó Béla). A
vezetőség egyúttal igazgatóság is, az ellenőrző bizottság
a felügyelő bizottság szerepét
is betölti, s van könyvvizsgáló is.
Nem változik meg a termelés szerkezete, a termelés
technológiája stb. sem. Az
eddigi földbérleti szerződések továbbra is érvényben
lesznek. Ezután is ugyanúgy
termelik a búzát, mint eddig,
ezután is úgy kell etetni az
állatokat, mint eddig.
Ismerve több évtizedes
történetüket, szakszerű és
kitartó munkájukat, egymás
iránti elkötelezettségüket,
biztosak lehetünk abban,
hogy a jövőben is az eredményeik alapján az ország
legjobb mezőgazdasági üzemei közé fognak tartozni.
Kívánjuk, hogy az új formában is eredményes és sikeres éveket érjenek meg.
Bi
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A szemétszállítás rendjének változása október 1-től
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szentandrási út
Páros 74-től

Rákóczi
Páros 36-ig
Páratlan 59-ig
Kossuth út
Deák F u.
Prohászka
Hunyadi u.
Mátyás K. u.
Alkotmány u.
Nyárfa u.
Városkert u.
Pethes M. u.
Akácfa u.
Hétvezér u.
Szentandrási
Páros 74-ig
Páratlan 95-ig
Pozsony u.
Virág B. u.
Szent László
Murányi utcától
Kurucz u.
Dankó u.
Balassa u.
Csalogány u.
Jákó u.
Posta köz
Piactér
Zrínyi u.
12-től
Vak Bottyán
Vígh utcától
Arad u.
Vígh utcátol
Bem J u.
Vígh utcátol
Bartók B. u.
9. sz.-tól

Ságvári u.
Vasút u.
Déryné
Munkácsy u.
Kinizsi u.
Vörösmarty u.
Kőrösi Csoma
Szt. Margit
Madách u.
Tompa M. u.
Görbe J. u.
Arany J. u.
Petőfi u.
Dózsa u.
Blaha L. u.
Boros A. u.
Gagarin u.
Szent István
Mikszáth u.
Kazinczy u.
Liszt F. u.
Jókai u.
Magyar u.
Kókai u.
Munkácsyra
Hámán K. u.
Kiliántól
Eötvös L u.
Kiliántól
Határút

Széchenyi út

Bajcsy

Murányi u.
Élmunkás u.
Táncsics u.
Zöldmező u.
Szivárvány u.
Nógrád u.
Nádas u.
Fürst S. u.
Thiel B. u.
Lomb u.
Strand u.
Diófa u.
Napsugár u.
Rosenberg Hp u.
Fortuna u.
Délibáb u.
Őrsi u.
Napfény u.
Fürdő u.
Hajnal u.
Rózsa u.
Liget u.
Pipacs u.
Malom u.
Csongor u.
Ősz u.
Szabadság u.
Rákóczi út
Páros 36-tól
Páratlan 59-től
Pusztaszer
Gárdonyi u.
Gyóni u.
Dobó u.
Szt. László u.
Bem J. u.
Vígh utcától
Zrínyi u. 12-től
Vak Bottyán
Arad u. Vígh saroktól
Bartók B. u. 9. számtól

Adácsi u.
Lehel u.
Csörsz vezér
Kisfaludy
Lehelig
Csokonai
Horváth u.
Sándor u.
Pacsirta u.
Bogdán u.
Sólyom u.
Fecske u.
Tavasz u.
Május 1 u.
Mátra u.
Kenyérvári u.
Egri u.

Szt István tlp.
Cuka u.
Somogyi u.
Hold u.
Fáskert u.
Tinódi u.
Ady u.
Pázmány
Jászai M.
Kékes
Tél u.
Nyár u.
Szt. Vince
Hattyú u.
Damjanich
Csikós u.
József A.
Mikes u.
Halász u.
Mocsár u.
Katona J. u.
Pethes I. u.
Törőcsik

Közérdekű tájékoztató
(2006. október)
Orvosi ügyelet
02-06.
09-13.
16-20.
24-27.
30-31.
02-03.

Dr. Kovács Pál, Rákóczi u. 1. T.: 431-183
Dr. Bíró Attila, Katona u. 16. T.: 433-165
Dr. Váradi István, Lehel u. 28. T.: 431-166
Dr. Gyenes Miklós, Kisfaludy u. 11. T.: 431-021
Dr. Olajos Gyula, Lehel út 11. T.: 431-957
Dr. Olajos Gyula, Lehel út 11. T.: 431-957
Jászárokszálláson az orvosi ügyelet
hétfőtől péntekig 17 órától 18 óráig tart.
Az orvosi ügyelet telefonszáma: 06-20-980-6600
A jászberényi orvosi ügyelet elérhető a
06/57/412-226 telefonszámon.
A Mentőszolgálat telefonszáma: 06/57/412-840

Gyógyszertári ügyelet
01.
08.
15.
22.
23.
29.

Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980
Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9. T.: 531-010
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
A gyógyszertárak nyitva tartási ideje:
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 megszűnt.

HAGYMAVÁSÁR

A következő Jászvidék lapzárta: 2006. október 19.
A következő Jászvidék megjelenésének ideje:
2006. október 26.

2006. szeptember 28-án (csütörtök)
8 – 12 óráig
a Polgármesteri Hivatal udvarán
vöröshagymavásárt tartunk.

FELHÍVÁS

Ára 15 kg-os zsák = 850,- Ft
A vásárlásról és a szállításról
mindenki egyénileg gondoskodik.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Polgármesteri Hivatal

A PARÁZS Hagyományőrző Egyesület 2005. évi közhasznúsági beszámolója

Értesítjük a Lakosságot, hogy 2006. október 2-án
a Polgármesteri Hivatalban és az Okmányirodán

az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük!
Dr. Visnyay Noémi
jegyző

Kertbarát Kör

Emlékezés

Emlékezés

(Elfogadta a közgyűlés 2006. 05. 25-én)
1 Pénzügyi beszámoló (ezer Ft)
Összes közhasznú tevékenység bevétele

Nyitó pénzkészlet
 Tagdíj
 Támogatás a helyi önkormányzattól
 Támogatás egyéb
Közhasznú tevékenység ráfordításai

Anyagi jellegű ráfordítások
 Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyévi közhasznú eredmény

JAKUS
JÓZSEFNÉ

110
0
10
70
30
83
72
11
27

CSIKÓS BÉLA és

2. Szöveges értékelés
Bevételeink tagdíjból és támogatásokból tevődik össze. Taglétszámunk 10 fő, más résztvevők az
egyesület munkájában további 15 fő
Kiadásaink összetétele: Bevételeink nagy részét ruhakészítésre fordítottuk, táncoktatót fizettünk,
és a rendezvényünk szükségleteit fedeztük.
Az egyesület vezető tisztségviselői semmiféle anyagi juttatásban nem részesültek.
Kovács Zoltán elnök

Emlékezés

Emlékezés

Fájó szívvel
emlékezünk

CSIKÓS JÁNOS
halálának 10. évfordulójára
Fáj a szívem, a szó kihűl,
de hát kinek is szólanék –
(József Attila)
A gyászoló család
és testvéretek
Köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik szeretett feleségem,
édesanyánk, nagymamánk

VARGA
EMÁNUEL

sz. Fehér Margit
halálának
5. évfordulójára
„Szomorú az út,
mely sírodhoz vezet,
megpihent a te
jóságos szíved.
A szív egyet dobban, s megáll,
távozásod sosem lesz
emlék csupán.
Bennünk örökké élsz
egy életen át,
S odaföntről vigyázol reánk!”

ANDRÉ
LÁSZLÓ

ANDRÉ
ZOLTÁNNÉ

halálának 1. évfordulójára

halálának 1. évfordulójára

„Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sosem kértél, csak adtál,
örökre itthagytál.
Elfelejteni Téged soha nem lehet.
Te voltál a jóság és a szeretet,
elvitted a fényt, a meleget.
Csak egy sugarat hagytál,
az emlékedet.”

„Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sosem kértél, csak adtál,
örökre itthagytál.
Elfelejteni Téged soha nem lehet.
Te voltál a jóság és a szeretet,
elvitted a fényt, a meleget.
Csak egy sugarat hagytál,
az emlékedet.”

Szerető édesapád

Szerető férjed

Szerető feleséged,
és családja

CSALÁRI BÉLÁNÉ
szül. Nagy M. Mária
temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek,
részvétnyilvánításukkal
fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
És amikor egyikünk eltávozik / És
egyedül kell továbbmennünk az úton /
Akkor ne feledjük, hogy mit kell
tennünk / A közös emlékek átsegítenek
a nehézségeken / Jussanak eszedbe
azok a napok, amikor / Te meg én
együtt küzdöttünk a világ ellen.
/Paul Williams és Keen Ascher/

Szerető férje, gyermekei,
unokái és dédunokája

FARKAS ISTVÁN
halálának 1. évfordulójára
Örök az arcod,
a sok szép szavad,
Minden mosolyod
szívünkben maradt.
Nem az a fájdalom,
mitől könnyes lesz a szem,
Hanem amit szívünkben
hordozunk
Némán, csendesen.

Szerető családja

Szerető családod

Köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik szeretett
édesanyám és
nagymamánk

Köszönjük
mindazoknak,
akik szeretett halottunk

halálának 1. évfordulójára
„Nem így akartam,
szerettem volna még élni,
de a sors kegyetlen,
el kellett menni.
Ha emlegettek,
köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok,
mosolyogjatok,
emlékem úgy
áldás lesz rajtatok.”

Megemlékezés

FÁBIÁN
MIHÁLYNÉ
temetésén megjelentek,
sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
fájdalmunkban
osztoztak.
Szerető lánya
és unokái

BOBÁK JÁNOS
(1956-2006)
végső búcsúztatásán
részt vettek, sírjára
virágot, koszorút
helyeztek, mély
gyászunkban osztoztak.
Búcsú nélkül elmentél,
olyan mégis, mintha itt lennél.
Az élet megy tovább nélküled,
de olyan soha nem lesz már,
mint veled.
Míg élünk,
nem feledünk téged.

Szerető lánya
és unokái

Jászvidék
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Jászárokszállás Város Tehetségért
Alapítvány működése
„A szabadság lángjai
magasra csaptak fel,
- Forradalmat! … szólt a nép,
aki már annyit szenvedett.
Kétszeri István: Október volt…

Jászárokszállás Város Önkormányzata

2006. október 23-án 15 órakor
az 1956-os forradalom és szabadságharc
50. évfordulója tiszteletére
ünnepséget rendez.
15:00 Koszorúzási ünnepség
Himnusz
Szavalat
Köszöntők
Koszorúk elhelyezése
„Szivárvány 56” - Varga Gábor szobrászművész
alkotásának avatása
Helye: Főtéri emlékmű
15:30 Ünnepi műsor a Deák Ferenc Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola diákjainak
előadásában
Emlékplakettek átadása
Árokszállási Óvónők Kamarakórusának
műsora
Helye: Petőfi Művelődési Ház

„MÚLTON NYUGSZIK A JELEN, S EZEN A JÖVENDŐ”
/Széchenyi István/
Tisztelettel és szeretettel meghívunk
minden érdeklődőt és pályamunkát készítőt
2006. október 13-án 16.00 órakor kezdődő
„Tükrös szív” c. rajz- és „Árokszállás titkai” c. fotópályázat
eredményhirdetéssel egybekötött kiállítás megnyitójára
Helyszín : Petőfi Művelődési Ház
Szervezők:
Széchenyi István Gyermekszervezet,
Városi Könyvtár, Petőfi Művelődési Ház

Természetjáró és Sportturisztikai Szakosztály

2006. szeptember 30.
VAK BOTTYÁN
tiszteletére és halálának évfordulójára

EMLÉKTÚRA
Nehézségi fok: Közepes (19,5 km; Szint: 0 m)

ÚTVONAL
Időkapu, Strandbejárat, Pengyi keresztje,
Vak Bottyán kút és emlékhely, Nagyerdő, Gulyagyep,
Ipartelep, Időkapu
A túra gyalogosan, kerékpáron vagy
lóháton teljesíthető.
Szintidő: Gyalog
5,5 óra
Kerékpáron vagy lovon
2,5 óra
A résztvevők emléklapot és térképet kapnak.
Indulás: 7:00 9:00 óra között tetszőlegesen
Részvételi díj: 250 Ft
További információk: Nagy László 30/854-2076

Az önkormányzat 1991-ben alapítványt hozott
létre azzal a céllal, hogy támogatásban részesítse a
tehetséges, jól tanuló jászárokszállási fiatalokat a
középiskolai, főiskolai vagy egyetemi tanulmányaik költségeinek viselésében. Az alapítvány kilenc fős kuratóriuma pályázat alapján dönt a rendelkezésre álló összegek felhasználásáról.
Az előző évben az alapítvány vagyona a lakosság személyi jövedelemadó 1 %-ának hozzájárulásaival is gyarapodott (113.763 Ft), így az év végi
záróegyenleg 236.647 Ft volt. A 2006-os évben
345.300 Ft támogatást kapott az alapítvány magánszemélyektől, illetve cégektől. Ebben az évben a pályázatok elbírálását követően 523.000 Ft
felhasználásáról döntött a kuratórium, melyből
29 diák részesült támogatásban.
Az APEH előzetes tájékoztatása szerint a 2006os évben a személyi jövedelemadó 1 %-ának utalásából 90.834 Ft összeg fog érkezni az alapítvány
számlájára.
Az alapítvány kuratóriuma ezúton is köszöni a
támogatók segítőkészségét, mellyel elősegítették
városunk fiataljainak továbbtanulását.
A kuratórium ezen tájékoztatását az 1996. évi
CXXVI. törvény 6. § /3/ bekezdésében foglaltak
alapján tette közzé.

Az Árokszállási Óvónők
Kamarakórusa
meghívja Önt és
kedves családját a
Zenei Világnap alkalmából
rendezett hangversenyre!
Fellépnek:
Széchenyi István Általános
Iskola, Óvoda és Zeneiskola
növendékei és tanárai,
Árokszállási Óvónők
Kamarakórusa
Időpont:
2006. szept. 29. 18 óra
Helyszín: Petőfi Művelődési Ház

Jászárokszállás, 2006. szeptember 21.
Jászárokszállás Város Tehetségért
Alapítvány Kuratóriuma

Pályázati felhívás

Jászárokszállás Városáért Alapítvány
működése
Az önkormányzat 2001-ben alapítványt hozott
létre, az alapító okiratban meghatározott célok támogatására. Az alapítvány hét fős kuratóriuma dönt a
rendelkezésre álló összegek felhasználásáról.
A 2005-ös évben az alapítvány bevételei vállalkozásoktól, magánszemélyektől kapott támogatásból,
társadalmi szervektől, egyháztól kapott felajánlásokból és banki kamatbevételekből tevődtek össze. A
magánszemélyek személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásaiból 24.097 Ft érkezett az alapítvány számlájára. Az év végi záró egyenleg 286.778 Ft volt.
Ebben az évben 1.092.040 Ft támogatást kapott az
alapítvány.
A kuratórium 2006. évben megtartott ülésén
822.400 Ft felhasználásáról döntött az alapító okiratban megfogalmazott célok figyelembevételével. Ebből az óvoda fejlesztésére 170.400 Ft-ot, Suzuki csoport támogatására 10.000 Ft-ot, erdei iskola létrehozására 300.000 Ft-ot, a temető közrendjének biztosítására 342.000 Ft-ot osztott fel az alapítvány kuratóriuma.
Az APEH előzetes tájékoztatása szerint a 2006-os
évben személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 42.632 Ft fog az alapítványi számlára érkezni,
melyről a jövő évben fog dönteni az alapítvány képviseleti szerve.
Az alapítvány kuratóriuma ezen tájékoztatását az
1996. évi. CXXVI. törvény 6. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján tette közzé.
A kuratórium ezúton is köszöni támogatóinak segítségét.

Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázatra
Az Oktatási Minisztérium a 2007. évre is
meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot jelenlegi felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
számára. Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról,
hogy csatlakozni kíván az ösztöndíjpályázat
2007. évi fordulójához is, ezért kiírja az „A”
és „B” típusú pályázatokat.
Az ösztöndíjra az önkormányzat területén állandó lakhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, jelenleg felsőoktatási intézményben tanuló, vagy továbbtanulni szándékozó érettségi előtt álló fiatalok jelentkezhetnek.
A pályázati kiírás teljes szövege 2006.
október 2-től megtekinthető a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján, a szükséges nyomtatványok a Hivatal Hatósági Irodájában (5.sz.
iroda) szerezhetők be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2006. november 2.

Jászárokszállás, 2006. szeptember 21.
Jászárokszállás Városáért Alapítvány
Kuratóriuma

Polgármesteri Hivatal

PARÁZS ESTÉK – Újra
A Petőfi Művelődési Ház és a Parázs Hagyományőrző Egyesület közös szervezésében újra
indulnak az immár hagyománnyá váló Parázs Esték, havonként egy alkalommal.
Első alkalommal:

október 6-án (pénteken) 18 órai kezdettel a Petőfi Művelődési Házban

Agócs Gergely népzenész előadói estjét hallhatjuk
7 nap, 7 éjszaka, 7 szempillantás
Természetjáró és Sportturisztikai Szakosztály

címmel, melyben a Palócföldtől Gyimesig a pásztormuzsika énekes és hangszeres zenéjével,
mesevilágával ismertet meg minket a művész eredeti, magával ragadó stílusával.

2006. október 21.

Népzenei Esték azonban nemcsak a szűken vett néphagyomány világába vezet el, hanem

PANORÁMA NÉPSZERŰSÍTŐ TÚRA
Nehézségi fok: Könnyű (10 km; Szint:270 m)

ÚTVONAL
Sástó (S+) Rákóczi forrás (S) Muzsla kilátó (S) Mátrafüred
(S - Erdészeti tanösvény) Szent Anna kápolna (S Botanikus tanösvény) Sár-hegy (S) Visonta-hegy (S)
Szent István Egyetem
Gyülekező: 8:40 Időkapu
Utazás menetrendszerinti autóbusszal (9:03)
Útiköltség: ~600 Ft
Várjuk a túrázás iránt érdeklődőket, a szép kilátást
kedvelőket.
További információk: Nagy László 30/854-2076

OKTÓBER 6. alkalmából előadónk segítségével megemlékezünk
az ARADI VÉRTANÚKRÓL.
Néhány szó Agócs Gergelyről: Érsekújváron született, a Felvidéken. Népzene iránti érdeklődése
megmutatkozott, már 16 évesen elkezdett gyűjteni. Több együttes tagja, 1993-ban a
Népművészet Ifjú Mestere címet nyeri el. Az ELTE-n szerez néprajzos diplomát, majd az MTA
Zenetudományi Intézetének munkatársa, mint népzenekutató. Tanulmányok, cikkek szerzője,
a nagy volumenű Utolsó Óra népzenei gyűjtés vezetője, műsorok, találkozók szervezője,
rendezője, népművészeti táborok oktatója.

Tehát ismét várjuk régi és új vendégeinket a
Parázs esték előadásaira nagy szeretettel.
Petőfi Művelődési Ház

Kovács Zoltán
Parázs Hagyományőrző Egyesület elnöke

„MIRŐL ÍRTAK
ELŐDEINK? –
ŐSEINK
NYOMÁBAN”
II. forduló kérdései
TOTÓ
Karikázd be a helyes választ!
1. Mikor állították a közelmúltban felújított Szent Vendel
szobrot?
1. 1903
2. 1832
x. 1857
2. Ki írta „A Jászság életrajza”
című könyvet?
1. Kóczián Gyula
2. Fodor Ferenc
x. Herbert János
3. Görbe János színész számára
melyik film hozta meg az
igazi sikert, elismerést?
1. Valahol Európában
2. Hannibál tanár úr
x. Emberek a havason
4. Melyik évben leplezték le
nagy ünnepség keretében a
Hősök szobrát?
1. 1923
2. 1924
x. 1925
5. Jászárokszállás melyik középülete volt 1945-ig a város
közbirtokosságának tulajdonában?
1. Városi Könyvtár
2. Petőfi Művelődési Ház
x. Polgármesteri Hivatal
6. Ki készítette a Polgármesteri
Hivatal Dísztermében látható freskókat?
1. Aba-Novák Vilmos
2. Vágó Pál
x. Jász Faragó Sándor
7. Melyik épületünk hasonmása található a Szentendrei
Néprajzi Szabadtéri Múzeumban?
1. Csörsz Szálló épülete
2. Jász Ház
x. Külső Fogadó
8. 1991-ben kitől vette át Jászárokszállás a város jelképes
kulcsát?
1. Boross Péter
2. Pető Iván
x. Szűrös Mátyás
9. Hol található Dr. Donáth
László emléktáblája?
1. Öregek Napközi Otthona
falán
2. Széchenyi Általános Iskola falán
x. Városi Könyvtár falán
10. A Jászok Világtalálkozóját
minden évben megrendezik a Jászság valamelyik településén. Melyik évben
rendezték meg Jászárokszálláson?
1. 1994
2. 1995
x. 1996
11. Ki az a szobrászművész,
aki az „Időkapu”-t és a
most készülő „Szivárvány
'56” emlékművet tervezte?
1. Varga Zoltán
2. Varga Gábor
x. Varga Tamás
12. Melyik helytörténeti kiadványt adta ki a város a millennium évében?
1. Jászárokszállás múltja és
jelene
2. Emlékképek I.
x. Helytörténeti gyűjtemények és tájházak a Jászságban
13. Melyik település Jászárokszállás testvérvárosa?
1. Wroclaw
2. Žegocina
x. Tarlow
Felhasznált irodalom,
források:
- Emlékképek I., II. fejezetek
Jászárokszállás történelméből/
szerk.: Tóth Pál Péter. - Budapest: Püski Kiadó, 2000., 2003.,
- Herbert János: Jászárokszállás
nagyközség monográfiája Budapest: Jászságért Alapítvány, 1992
- Jászvidék című havi lap 15
éve megjelent számai
A II. forduló megoldásainak
leadási határideje: 2006. október 13.
A leadás helyszíne: Városi
Könyvtár, Jászárokszállás

Jászvidék
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2006. szeptember 28.

Labdarúgás

Felemás eredményeket ért el
labdarúgócsapatunk
A Jászvidék augusztusi
számában az első forduló
eredményét közöltem és
már akkor jeleztem, hogy
Kunhegyesen vendégszereplő csapatunknak nem lesz
könnyű dolga az eddig kitűnően szereplő csapat ellen.
Sajnos a jóslatom bevált, az
utóbbi évek legsúlyosabb
vereségét szenvedtük el, 6:3ra kikaptunk. Hogy mikor
kaptunk hat gólt utoljára, talán négy éve Kunszentmártonban. Sajnos védelmünk,
kapusunkkal egyetemben
hibát hibára halmozott. Az
sem lehet mentség, hogy Peredi az utolsó percben Jászdózsára igazolt, így egy
kulcsembert vesztettünk el.
Augusztus 27-én hazai
pályán ritkán látható, jó iramú mérkőzésen Ördög góljával 1:0-ra vertük a remekül

játszó Tiszafüred csapatát.
Majd az újonc Nagyivány
csapatát, otthonában győztünk 2:1-re. Majd következett hazai pályán az a Martfű, akik ellen évek óta a legjobb mérkőzést játsszuk.
Sajnos most nem igazán
ment a játék csapatunknak,
de végül is Csomor góljával
tudtunk egyenlíteni, de súlyos egyéni hibák is közrejátszottak értékes pontok elvesztésében.
Majd szeptember 17-én
Jászfényszarura utazott csapatunk ahhoz a csapathoz,
aki még pontot sem szerzett,
így szinte mindenki biztosra
vette győzelmünket, kikaptunk 3:0-ra. Úgy gondolom, erre nincs magyarázat –
ki lehet kapni, hiszen a játékban benne van –, de hogy
mindenkinek sikerült alultel-

jesíteni, ez ritkán szokott
előfordulni.
Nem tudom, a csapat
edzője hogyan készítette fel
a csapatot, de ezzel a játékoskerettel ilyen halovány teljesítményt nyújtani több mint
bűn. Közel száz szurkoló
utazott el Fényszarura és
úgy fogalmaztak, hogy a játékosok becsapták őket, még
vitatkozni sem tudtak velük.
Vasárnap hazai pályán játszunk Jászapáti csapatával,
aki nem egy nagy csapat, illene győzni, de hogy csapatunk milyen eredményt
fog elérni, azt csak a Jászvidék következő számában
közlöm. Jelen pillanatban
hat mérkőzésből tíz pontot
szerezve 9:12-es gólaránnyal
csapatunk a tabella tizedik
helyén áll.
Csikós László

Lengyel-magyar barátság
Augusztus 14-19-ig csodálatos hat napot töltött iskolánk végzős diákjai közül a
legjobb 32 tanuló osztályfőnökük kíséretében lengyelországi testvérvárosunkban,
Tarlówban.
A hosszú és fárasztó utazást felejthetetlen napok követték. Testvérvárosunk egyházi ünnepén közös szentmise után megkoszorúztuk a
magyar hősök síremlékét. A
város polgármestere fogadott a városházán, ezt egy kis
megvendégelés követte.
Egésznapos kirándulás
során megismerkedtünk a
lengyel főváros, Varsó nevezetességeivel. Nagy szeretettel fogadtak bennünket a
Nagykövetségen. Bepillantást nyerhettünk a magyar
nagykövet munkájába.
Jártunk a majdaneki koncentrációs táborban. Városnézést tettünk Kazimierz
Dolnyban, megtekintettük a
leghíresebb épületeit, az idővárat. Nagy élmény volt számunkra Európa egyetlen dinóparkja Baltówban.
Opatowban szintén egy
egész napot töltöttünk.
Jártunk a kazamatákban, a
Térképmúzeumban. Foga-

Tarlowban a Polgármesteri Hivatal előtt
dott bennünket a régió
szálltunk és a Visztulán
elnöke és a vezetője. Egyet- tettünk sétahajózást.
értésüket fejezték ki a testSajtótájékoztatón riportevérvárosi kapcsolat erősíté- rek és újságírók kérdeztek
se kapcsán, majd hosszú bennünket a testvérkaptávú együttműködés remé- csolatról, Jászárokszállásról,
nyében egy jó hangulatú
iskolánkról, és természeebéd közben folytatódott a
tesen arról, hogyan érezbeszélgetés, ismerkedés.
zük magunkat LengyelorFantasztikus élményt jeszágban.
lentettek a hajókiránduA hét során a lengyel
lások. Először tutajon rin- gyerekekkel közös progrgatóztunk egy népviseletbe amon is részt vettünk.
öltözött tangóharmonikás
Nyársaltunk, grilleztünk,
legény vezetésével, ahol
táncoltunk nagyokat.
még közös dalt is énekelSajnos eljött az utolsó
tünk lengyel barátainkkal.
este, mikor búcsúzni kellett.
Később nagyobb hajóra Mindenki eljött, akikkel a
hét folyamán találkoztunk.
Felnőtt, gyerek együtt búcsúztatta a hetet közös
tábortűzzel. Egy rövid
műsorral köszöntünk el, s
lengyelül köszöntük meg
az ott töltött napok feledhetetlen örömeit.
A lengyel emberek nagyon barátságosak és vendégszeretőek. Nagyon jó
volt ez a hat nap, melyet
köszönünk Csomor János
igazgató bácsinak, és azoknak is, akik segítették, hogy
ez az utazás így megvalósulhasson.

Varsó főterén

Kiránduló tanulók

A dél-dakotai motoros
A Dakota név még ismerősen cseng a westernfilmek
világából. Azóta azonban a
négylábúakon vágtázók életterét a két keréken száguldók
töltötték meg. Ebbe a világba motorozott be a jászárokszállási származású Görbe
Sándor. Pontosabban motorozott el a 2006-ban Sturgisban megrendezett III. Motorépítő Világbajnokságra.
Az odavezető út is motort, s motorost próbálónak

bizonyult. A chicagoi reptérről Sturgisig vezető, olykor
úttalan 1.700 km-es utat
motorral kellett megtenni.
Meg is sérült a motor. A kőfelverődés okozta sérülés kijavítására a verseny helyszínétől 50 km-re került sor. A
hétvégi zárásra készülő fényező szerviz dolgozói –
abbéli csodálkozásukból
ocsúdva, hogy mit akar ez a
magyar errefelé – egy emberként álltak vissza javítani,
s még át is szállították a motort a versenyre.
Sanyi az első magyar, akit
meghívtak az építőmotoros
világ e – legrangosabb – versenyére. Önmagában már a
meghívás is a szakértelem
magas szintű elismerése, az
pedig, hogy a III. Motorépítő Világbajnokságon 4.
lett – egy igazi világsiker.
– and –

Jól megjártuk
A nyárutó csodálatos hétvégéin
két túrát szerveztek az árokszállási természetjárók
Az augusztus utolsó vasárnapján megtartott első 14
km-s körtúra célja a túrázás
népszerűsítése és a természetszeretet elmélyítése volt.
Vasárnap reggel az Időkapunál hatan gyűltünk össze.
Mátraházán még hárman
csatlakoztak hozzánk a kellemes késő nyár, de fent a hegyen kissé hideg reggelen.
Bemelegítésként egy kisebb
emelkedőn másztunk fel a
Som-tetőre. Onnan kellemes sétával ereszkedtünk a
Köris-mocsárhoz, majd
folytattuk utunkat a Pisztrángos-tóhoz. A tó kisebb
csalódást okozott, mert sekély vizében még hal sem
volt, de a környezetében kialakított gondozott pihenőhely padjain ülve és nézve a
Petőfi-forrás kivájt fatörzsekben a tóig vezetett vizének esését, jól esett a tízórai.
Következő állomásunk a parádóhutai Klarissza csevice
volt, melynek friss szénsavas
vize annyira ízlett, hogy
mindannyian kicseréltük az
otthonról hozott innivalónkat a zamatosan pezsgő csevicére. Parádóhutáról kifelé
a patak mellett haladva egy

régi legelőre jutottunk, ahol
jót lakmároztunk a mézédes
szederből.
„Mackócsapatunk” ezután egy erdészeti úton sétált
tovább, mely kanyarogva
kötötte össze az ideiglenes és
állandó vízfolyások vadregényes horhosait. Egyik ilyen
horhosnál azonban az utat
elmosta a víz. Bár a vízmosáson minden nehézség nélkül átjutottunk, de a másik
oldalon folytatódó utat borító szúrós indák beűztek
bennünket az erdőbe. Egy
ideig követtük az elhagyott
utat, de később nekifordultunk az emelkedőnek, hogy
egy másik útra átvágva lerövidítsük a hátralévő távot.
Ez igazi „kaland”-túra volt,
mert sem út, sem jelzés nem
kísért bennünket. Mintegy
800-1000 m után elértük a
Vörösmarty turistaházhoz
vezető utat. A turistaházban
töltött rövid pihenő erőt
adott a hátralévő szakaszhoz, és végül kellemesen elfáradva értünk vissza Mátraházára. A kör bezárult, jól
megjártuk.
A második, szeptember
közepén tartott túrának hét

Anyakönyvi hírek
2006. augusztus hónapban született gyermekek: Kaszab Krisztián, Mudris Balázs, Farkas Richárd, Glonczi
Cintia, Farkas Dominika.
2006. augusztus hónapban házasságot kötöttek: Szekeres Annamária – Váradi Vajk, Sólya Edina – Majzik József.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: Baráczki Lajosné,
sz. Jakus Franciska 83, Csalári Béláné, sz. Nagy Mária 72,
Fábián Mihályné, sz. Balogh Jusztina 86, Szabó Béla 52,
Bobák János 50, Kelemen Ignác 76, Tuza Istvánné, sz.
Punyi Ottilia 81, Bata Béla 65 évet élt.
Jászágón 2006. augusztus hónapban születés, házasságkötés nem volt.
Elhalálozott: Győző Gyuláné, sz. Ballagó Margit 74
éves korában.

férfiból álló vidám csapat vágott neki. Parádfürdőről indultunk és a népszerű, autóval is járható Ilona-völgy déli
oldalán futó gerincen, gyönyörű lombos és fenyőerdőben haladtunk a völgy belsejébe. A kiugróknál a Kékes
északi oldalának pompás látványában gyönyörködtünk.
Így értük el az Ilona vízesést.
A vízesés sziklája, mint egy
hegyi kápolna oltára tárult
elénk, melynek közepén lezúduló víz volt az oltári
szentség. A körös-körül szétszórt asztalnyi szikláknak támaszkodva, vagy azok tetején ülve engedtük közel magunkhoz a természetet, miközben csendesen elfogyasztottuk a magunkkal hozott
elemózsiát. Utunkat az Ilona-patak völgyében folytattuk Rózsaszállásig, onnan a
síugró sánc alatt elhaladva, és
gyönyörködve a Galya északi
lejtőjének és a parádsasvári
völgynek a panorámájában
értük el Mátraházát.
Következő túránkon szeptember végén Tarnaörs határában elhunyt Vak Bottyánra
emlékezünk. Októberben élményt ígérő Panoráma túrára
hívjuk a túrázni szeretőket, a
túrázással ismerkedőket.
Csikós Miklós
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