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Önéletrajz
Tisztelt Választópolgárok!
Köszönöm a részemre eljuttatott
nagyszámú ajánlószelvényt!
Kérem, az október 1-jei választáson
tiszteljenek meg bizalmukkal
a következő négy évre is.

Harangozó Zoltánnak hívnak. 1951. március 13-án születtem Jászárokszálláson. Születésem óta itt élek. Általános
iskolai tanulmányaimat itt végeztem. Ipari iskolába Jászapátira jártam, ahol ács-állványozóként szabadultam.
Hosszú időn át ebben a szakmában dolgoztam a fővárosban. 1994-ben beiratkoztam Budapesten a Schulek Frigyes Építőipari Szakközépiskola levelező tagozatára. 1998ban leérettségiztem, majd ősszel elkezdtem a magasépítő
technikumot. 1999-ben sikeres záróvizsgát tettem, mint magasépítő technikus. Még ebben az évben építőipari vállalkozásba kezdtem, jelenleg is ezt csinálom.

Képviselőként a következő programjaim lennének:

Egyúttal meghívom Önöket a
szeptember 29-én pénteken
15 órakor tartandó fórumomra
a Petőfi Művelődési Házba.










Tisztelettel:
Gergely Zoltán
polgármesterjelölt




Helyi orvosi ügyelet visszaállítása.
El nem készült utak rendbetétele.
Közbiztonság megerősítése.
Az ipari park további bővítése, munkaerő teremtés.
Thermálfürdő további fejlesztése, esetleges téliesítése.
Városközponttól távol lakók számára közeli óvoda
kialakítása.
Helyi buszjárat megoldása.
A közép- és idősebb korosztály szórakozásának
megteremtése.
Meglévő műemlék jellegű épületek felújítása.
Helyi női kézilabda csapat támogatása.

Jászárokszállás, 2006. szeptember 08.
Tisztelettel:

Harangozó Zoltán

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Árokszállásiak!
Városunk az elmúlt időszakban nagyarányú fejlődésen ment keresztül. A lakosság összefogásával fontos beruházásokat valósítottunk meg, és több évtizedes elmaradást pótoltunk. Kiépült a város szennyvízelvezetési rendszere, folynak a bekötések, közel 30 kilométer út teljes
felújításra került. Hosszú évek után korszerű körülmények
között, jó úton közlekedhetünk Jászberénybe. Megkezdődik a körforgalom kialakítása, folyik a városközpont
építése. Megépült az idősek otthona, megújult a város termálfürdője és kiszolgáló létesítményei. Előreléphetünk a
helyi idegenforgalom fejlesztésében, bővült az ipari park,
újabb üzemek települtek városunkba. Emelkedett a kereskedelmi ellátás színvonala. Növekedett a munkahelyek
száma. Újabb kerékpárút építését kezdhetjük.
Városunkban nincs munkanélküliség.
Megkezdődött a járdák felújítása is, melyet az útfelújításokhoz hasonló ütemezéssel tovább kell folytatni. Meg
kell kezdeni a városi belvízelvezető rendszer teljes felújítását, a belvízelvezető árkok kitisztítását, megépítését.
Megválasztásom esetén azon leszek, hogy
 Takarékos és kiegyensúlyozott legyen a város pénzügyi gazdálkodása.
 A város 2007-2013. közötti beruházásai (mentőállomás, Védelmi Központ, Művelődési Központ, Szent
Vince úti Iskola bővítése, piactér átépítése stb.) lehetőség szerint helyi vállalkozók és munkavállalók
alkalmazásával kerüljenek odaítélésre.
 A közüzemi feladatok ellátására alakuljon közhasznú
társaság (a víziközmű dolgozóinak érdekeltségével).
 Kerüljön felújításra a város teljes járdahálózata
(60 km járda).
 Épüljenek tovább a szilárd burkolatú utak, maradjon
meg a megépültek minősége, korszerű világítás
legyen.
 Végezzük el a központi orvosi ügyeleti rendszer
működésének vizsgálatát és elemezzük a tapasztalatokat.
 A Művelődési Központ megépülésével bővüljön a
fiatalok szórakozási lehetősége, kerüljön kialakításra
a nyugdíjasok részére klubhelyiség, a könyvtár elhelyezésével pedig az Ipartestület kapja vissza
székházát.
 Kezdődjön el a piactér felújítása, korszerű fedett
vásárcsarnok építése, ahol megfelelő körülmények
között kerülhet sor termékek árusítására.
 A lakosság szolgálatára épüljön meg a Védelmi
Központ, költözzön új helyére (a Széchenyi úti
óvoda helyére) a Tűzoltó Egyesület, és a Rendőrség. Új tűzoltó gépjármű üzembe helyezésével
korszerűsödjön a Tűzoltó Egyesület technikai
állománya.

 Az oktatási intézményekben (bölcsőde, óvoda,
iskolák) dolgozók munkájának elismerésével, a
munkakörülmények további javításával növekedjen
az oktatás színvonala.
 A köztisztviselők, közalkalmazottak, az intézményekben dolgozók munkájának megbecsülésével,
munkakörülményeik további javításával növekedjen
az ügyfélszolgálat színvonala, a lakosság kiszolgálása.
 A fiatal házasok segítésére, az árokszállási újszülöttek részére az Önkormányzat anyagi lehetőségei
szerint kiegészítésre kerüljön a központi rendeletben
biztosított ún. „babakötvény” összege.
 Arra alkalmas hely kialakításával nyíljon emlékmúzeum a jászárokszállási születésű színészek, híres
emberek hagyatékából.
 A közlekedési morál, a közbiztonság javítására a város fontosabb pontjain, a közterületeken kamerás
figyelő rendszer kerüljön kialakításra a rendőrség, a
tűzoltóság, a Bűnmegelőző Civil Szervezet és a polgárőrség bevonásával.
 A kulturális, a sportélet (verseny és tömegsport), a
közművelődés, a romaszervezetek, a civil szervezetek, a Nyugdíjas Egyesület kapják meg a zavartalan működéshez szükséges erkölcsi és anyagi
támogatást.
Reálisan tervezett bevételekkel, szigorúan ellenőrzött
kifizetésekkel, összefogással a célok megvalósíthatóak.
Tisztelt Árokszállásiak!
Mint önkormányzati képviselőhöz, több esetben fordultak hozzám. Ahol tudtam, segítettem. Támogattam civil szervezetek kérését (Ipartestület, Sportegyesület, Polgárőrség, Bűnmegelőzés stb.), számtalan alkalommal
szólaltam fel testületi ülésen, lakóközösséget, utcát, a város lakosságát érintő kérdésekben.
Tisztában vagyok azzal, hogy a választott képviselő
minden cselekedetével, felelősséggel tartozik választói
iránt.
Megválasztásom esetén munkámat a város lakossága
iránt érzett becsületes tenni akarás és a tisztesség irányítja.
Megtisztelő bizalmukra, szavazatukra számítok.
Jászárokszállás, 2006. szeptember 15.
Számomra az ember a legfontosabb

Banka Emánuel
független önkormányzati
Képviselőjelölt
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
elnöke
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Tisztelt Választópolgárok!
Ismételtem köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik
kopogtatócédulájukat eljuttatták számomra, és így lehetővé
tették, hogy ismét indulhassak a képviselő választáson.
Bizonyára ismerős vagyok sokuknak, hiszen régóta vagyok a helyi takarékszövetkezet vezetője. Munkahelyi elkötelezettségem mellett fontos számomra a közéleti munka is.
Önöknek köszönhetően a város képviselő-testületének
több cikluson át vagyok a tagja.
Az elmúlt 4 évben tudhatjuk talán a legsikeresebb munkát
magunk mögött. Jászárokszállás látványosan fejlődik, intézményeink jó színvonalon, kiegyensúlyozottan működnek. A
városkép rendezett, közterületeink gondozottak, ápoltak.
Legfontosabb eredménynek tartom, hogy a fejlesztéseket úgy tudtuk végrehajtani, hogy nem okozott zavart a pénzügyi egyensúlyban.
Még emlékszem azokra az évekre, amikor az önkormányzat költségvetésének 80 %-át emésztette fel az intézményi működtetés, ezen belül is döntő hányadot a bérköltség.
Mára ezen a korláton sikerült áttörni, nagyrészt a sikeres pályázatoknak köszönhetően.
A képviselő-testületi munkát ebben a ciklusban is tudatosan, tervszerűen végeztük.
Én magam a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságban
tevékenykedem, ahol minden pénzügyi, beruházási feladatot
megtárgyaltunk, ezzel is elősegítve a képviselő-testület helyes döntését. Igazi műhelymunka zajlott itt.
A képviselő-testület torzsalkodásoktól mentesen végezte
munkáját. Mindannyiunkat az vezérelt, hogy a város érdekének leginkább megfelelő döntéseket hozzuk meg, hiszen ez
szolgálja minden itt élő ember érdekét.
Így jöhetett létre – hogy csak a legfontosabbakat
említsem – az apartmanház, a kerékpárút, az ipari park bővítése, az iskolakonyha korszerűsítése, a művelődési ház felújítása, a szennyvízberuházás, az utak építése. A mentőállomás is hamarosan meg fog épülni.
Az elkövetkező 4 évben, ha ismét megválasztanak képviselőnek, minden erőmmel azon leszek, hogy ez a lendületes
fejlődés tovább folytatódjon, illetve a jelenleg is nagyon jó
foglalkoztatottsági arány tovább javuljon.
A következő időszakban feltétlenül meg kell vizsgálni,
hogy az idősek apartmanháza bővítésének milyen lehetőségei vannak, és ha nincs akadály, bővíteni kell. Az élet visszaigazolta a ház szükségességét, bejutni most már csak hosszú
várakozás után lehet. Ez is egy módja az idős, egyedülálló
emberekről való gondoskodásnak.
Azt ígértük Önöknek, hogy ha minden közmű a földben
lesz, az utak és a járdák építése nagyobb ütemben elkezdődhet. Ígéretünket valóra váltottuk, de továbbra is folytatni kell
ezeket a beruházásokat.
Feltétlenül meg kell oldani a belvíz és a csapadékvíz elvezetését. A következő 4 év legnagyobb horderejű feladata ez
lesz, bízom benne, hogy pályázati támogatás elnyerésével
megvalósíthatjuk.
Meg kell építeni az óvoda centrumot és a védelmi központot, melyek több szempontból is fontosak. Az önkormányzat tulajdonában álló, nem központi helyen lévő jelenleg üres ingatlanokat ezzel újból bekapcsoljuk a város vérkeringésébe, és az ezekhez kapcsolódó feladatokat magasabb
színvonalon, korszerűbb körülmények között lehet ellátni.
Létre kell hozni a művelődési központot, hogy egy épületbe kerüljön a művelődési ház és a könyvtár. A megújított
épületben lift létesítésével lehetővé válik az időseknek és a
mozgásukban korlátozott embereknek is az intézmény látogatása.
A könyvtár épületének felszabadításával új fejezet kezdődhet az önkormányzat és az ipartestület kapcsolatában,
amit már nagyon óhajtunk.
Folytatni kell a kerékpárút építését is a Széchenyi utcán.
A sok pénzt igénylő feladatokat több alternatívában kell
megtervezni, hogy lehetőségünk legyen kiválasztani azt,
amelyikhez sikeres pályázattal pénz is jár.
Van még tennivaló bőven, hogy városunk tovább szépüljön, komfortosabb legyen, minden árokszállási lakos kellemesebb életteret érezhessen maga körül.
Családommal együtt minden szállal Jászárokszálláshoz
kötődöm. Fontos számomra, hogy minden tőlem telhetőt
megtegyek ezért a városért.
Kérem, hogy október 1-jén vegyenek
részt az önkormányzati választásokon, és
ha elnyertem bizalmukat, fejezzék ki ezt
szavazataikkal is!
Tisztelettel:
Gergely Béláné
képviselőjelölt
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Tisztelt Árokszállásiak!
Árokszállás ma egy erőteljesen fejlődő,
épülő, szépülő város, de ezt a fejlődést egy idő
múlva akadályozhatja a lakosság fogyása.
Meg kell állítani a lakosság fogyását! Célunk
legyen az egykori 13-14000 lakosú 700 éves korú,
de fiatalodó város kialakítása!

Tisztelt
Választópolgárok!

DR. FARKAS

M I K L Ó S

Legfontosabb feladat a lakosság fogyásának megállítása, és a
város fellendítése. Ennek érdekében három dolgot tartok nagyon
lényegesnek a többi fontos dolog (helyi utak, járdák, belvízelvezetés, orvosi ügyelet, közbiztonság, oktatás stb.) mellett.
1. Árokszállásról Budapest a legkönnyebben elérhető legközelebbi nagyváros. A Főváros vonzáskörzetében élünk, szinte
Budapest elővárosaként. A Főváros élelmiszer ellátásából,
ipari szolgáltatásaiból mind nagyobb szerepet vállalunk a jövőben még többet is tudunk teljesíteni. Pontosan tudnunk kell,
hol van Jászárokszállás helye a kistérségben, mert Budapest
sokkal közelebb van hozzánk, mint Debrecen, Miskolc vagy
Nyíregyháza.

CSOMOR JÁNOS
55 éves vagyok, nős, két
gyermek apja és jelenleg a Széchenyi István Általános Iskola,
Óvoda és Zeneiskola intézményigazgatója.
Ezúton is köszönöm bizalmukat, képviselői ajánlószelvényeiket, a lehetőséget, hogy a
helyhatósági választáson képviselőjelöltként indulva ismét vállaljam a megmérettetést.
A továbbiakban is olyan képviselője szeretnék lenni Jászárokszállásnak, aki a lakosság
mind szélesebb körének bevonásával közvetlen emberi kapcsolattartásra törekedve kívánja
az itt élők ügyes-bajos dolgait
intézni, a város lehetőségeihez
igazítva javítani a különböző
önkormányzati ellátások és
szolgáltatások helyzetén.
Olyan várospolitikát kívánok
támogatni, mely az itt élő embereket szolgálja – egy biztonságos és töretlenül fejlődő Jászárokszállást.
Szeretnék Önökkel együtt
továbbra is a sikeres városért
dolgozni!

Megköszönöm, hogy
ajánlószelvényeik átadásával
lehetővé tették, hogy
képviselőjelöltként
indulhatok a választáson.
Bízom benne, hogy ismét
megtisztelnek bizalmukkal
az október 1-jei Önkormányzati Választáson.

2. A fentiek figyelembevételével is végig kell gondolni, hol csatlakozzon a Városunkat elkerülő út az autópályához. (minél
közelebb Budapesthez!)
3. A városi fedett piac kialakítása, az Ipartestület székházának
visszaadása, a Városi Könyvtár kialakítása, Gazdakör épülete
egymással szorosan összefüggő kérdések. Ne úgy adjunk valakinek, hogy valakitől elveszünk! Nem toldozni, foltozni kell!
Új művelődési központot kell építeni 14.000 ember kiszolgálására, ezzel megoldódik a helyi művelődés, a Városi Könyvtár, az Ipartestület, a Gazdakör és a Városi fedett piac mind
égetőbbé váló kérdése.
Meg kell szerezni a lakosság erkölcsi és anyagi támogatását, a
helyi üzemek pénzügyi támogatását és pályázatokon kell
nyerni.
Tisztelettel
független jelölt
Fizetett választási hirdetés

Drapos Béláné
képviselőjelölt
Fizetett választási hirdetés
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Jógagyakorlás
Hely:
Deák Ferenc
Gimnázium és
Szakközépiskola
Vezeti:
Csikósné Kati

FELHÍVÁS
A Jászárokszállási Víziközmű értesíti a Tisztelt
Lakosságot, hogy 2006.

október 02-án megkezdi a vízműhálózat
szokásos évi karbantartását, amely várhatóan október 20-ig
tart. Ebben az időszakban
időszakosan és helyileg némi nyomáscsökkenés és zavarosság várható, de az ivóvíz emberi fogyasztásra továbbra is alkalmas. A mosatás ideje alatt tapasztalható
kellemetlenségekért kérjük
a Lakosság türelmét és megértését.

magánoktató
Tel.: 06 30 945-70-36

indul
„Segédmotor-motorkerékpár-személygépkocsimezőgazdasági vontató” kategóriában
Jászárokszálláson!
A tandíj 30%-a az adóból visszaigényelhető!
Tanfolyamok délelőtt és délután, akár hétvégén is.
Többszöri részletfizetési leghetőség.
Várjuk jelentkezését!
OKÉV-Sz.: 16-0127-05

TELEKHATÁRON BELÜLI

SZENNYVÍZCSATORNA
KIÉPÍTÉSÉT
VÁLLALJUK.
KOVÁCS LÁSZLÓ
egyéni vállalkozó
3200 Gyöngyös, Koháry u. 12.
Adószám: 48086525-3-30

30/354-1035

Mezei Béla

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

Minden szombaton 9-11 óráig
DR. LÁZÁR ZOLTÁN ügyvéd
tart ÜGYFÉLFOGADÁST
JÁSZÁROKSZÁLLÁSON
a Lottózóban.

Fizetett választási hirdetés
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VÍZ-, GÁZ, KÖZPONTIFÛTÉS,
CSATORNA BEKÖTÉST VÁLLALUNK.
TÓTH SÁNDOR
5126 Jászfényszaru, Fürst S. 92.
Tel.: 06/30/9155-496
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