Békés, meghitt karácsonyt és egészségben gazdag új esztendôt kívánunk!
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Karácsonykor…



Beszélni persze sok
mindenről lehet, de megvalósulni csak az valósulhat meg, amit valaki fontosnak tart annyira, hogy
tegyen is létrejöttéért. E
nélkül nem mehet előre
semmi, minden egy helyben áll. Jól irányzott szólamokkal persze ellát bennünket a világ rendesen.
A reklámok ontják ígéreteiket, kapkodhatjuk fejünket, vajon mi is az,
amire valóban szükségünk van. Azután indulhatunk is ezért és azért az
üzletekbe, hogy minden
meglegyen otthon. Mert
ugye a külsőségek is fontosak ahhoz, hogy egy
ünnep valóban teljes legyen. Mert egy jeles napon a nap mint nap használt ruhában valahogy
nem jól éreznénk magunkat. Valahogy szükség van
arra, hogy jelezzük: fontos számunkra az ünnep.
Megjelenik ez már a lakások, a házak díszítésében
is. Fokozza a várakozásunkat, fokozza a kíváncsiságunkat, jelzi a készülődést.
Az ünnep teljességéhez
valószínű jóval több kell.
Hogy mi is az a plusz?
Amikor eljön a Karácsony este, talán választ
kaphatunk a kérdésre.
Balgaság volna azonban
azt hinni, hogy a feleletet
a terített asztal vagy a fenyő alatt felhalmozott
ajándékok adják majd
meg. A választ magunkban és családunkban találhatjuk meg…, ha jól teszszük fel a kérdést! Ha pedig fülünk van hozzá, no
meg lelkünk, hogy befogadjuk, talán a válasz sem
marad majd el.
És ha mégis?
Lesz egy újabb évünk,
hogy felkészüljünk a kérdésre…
Banka Csaba



XVII. (XLII.) évfolyam 12. szám

Ára: 116 Ft

Ünnep és premier a színkörben
– Én és a kisöcsém –

A Görbe János Színkör idén a tízéves születésnap megünneplésére készült. Ennek részeként került sor tavasszal
a bohém bálra, mely nagyon jól sikerült. Utána már meg
is kezdődött a tizedik darab színrevitelének előkészítése.
Ez a munka is végéhez ért, s december 9-én újabb premierrel örvendeztették meg Jászárokszállás közönségét.

Most az Én és a kisöcsém c.
darabot láthattuk Kovács Béláné rendezésében. Ő elmondta, hogy a zenés darab
az 1920-as, '30-as években
játszódik, Szilágyi László
szövegkönyvéhez Eisemann
Mihály írt eredetileg dalokat. A rendezés során azonban néhány más, mai dalt is
beleszerkesztettek, ami illik a
történethez, s a szereplők is
ezt kérték, javasolták.
A darab szellemes, kedves, ám hagyományos törté-



netet dolgoz fel. A kiválasztás nem lehetett véletlen, hiszen a humor, az ötletek, a
pimaszság nem hiányzik belőle, s erre a színkör csapata
igen fogékony volt az elmúlt
években is. Szerelmesek kerülgetik egymást, majd sok
bonyodalom és ármánykodás után mégis egymásra találnak. A tizedik előadás
meglepetésekkel is szolgált.
A Petőfi Művelődési Ház is
ünneplőbe öltözött, ízléses
drapériával díszítették a lép-

Füleki Krisztina – Lóczy Péter (Fotók: Nagy Mária)



csőházat, a folyosót erre az
alkalomra. A hangtechnikát
a tavalyihoz képest finomították, s most először fénytechnikai elemek is segítették a darab színrevitelét, valamint egy projektorral idézték meg a valódi velencei
utazás pillanatait, ami a történet egyik helyszíne.



szinte jutalom volt Zolestyák alakjának megformálása, s a számára kiválasztott
dalokat is nagy tapssal fogadta a közönség. Füleki
Krisztina egy érett színésznő
rutinjával alakította Vadász
Fricit, s Lóczy Péterrel alkotott párosa is tökéletesen hihető, kedves volt. A dalbeté-

A sikerrendező Kovács Béláné
tisztelet illeti. Csikós Erzsébetnek a hatalmaskodó anya feladata nem okozott gondot,
Fischer Lászlóné pedig több
alkalommal más-más szerepben léphetett színpadra, jól
kiegészítve a csapatot, mint
ahogy Bognár Veronika is.
A darabban olyan dalok
csendültek fel, mint a Valaki
kell nekem is, a Holdvilágos éjszakán, a Szeretni bolondulásig. A végén – kisebb meglepetést okozva – pedig a Micsoda nő ez a férfi c. mai filmsláger, melyet az Egy szoknya, egy nadrág c. filmhez
írtak 2005-ben. Viski Róbert és Szűcs Eszter olyan
nagyszerűen adták elő, hogy
a meglepetés csak egy pillanatig tartott, a vastaps viszont hosszú percekig.
A jubileumi premieren a
színjátszó kör megköszönte
a közönség és a támogatók
kitartó segítségét.
(Folytatás a 8. oldalon)



Szűcs Eszter – Viski Róbert
A premieren az összeszoteket mindnyájan igen jól, –
kott csapat nagyszerű teljeminden bizonnyal sokat
gyakorolva a felkészülés sosítményét láthattuk. Szűcs
rán – adták elő, ami szintén
Eszter és Viski (Heczel) Róerénye az előadásnak. A többert párosa kiváló volt, nem
biekről sem szabad azonban
különben a két magánnyomegfeledkezni. Szundiné
mozó Lóczy Péter és Pethes
Goda Katalin most is kiváló
Kálmán. A poénokat csak
karakterszerepet kapott, s
szórták, s ők maguk is láthatesthez álló volt számára. Ő
tóan élveztek a sok félreéraz, aki mind a tíz darabban a
tésből adódó humoros helyszínpadon volt, ezért külön is
zeteket. Guba József számára



Advent fényei...
Mikulás Gála 7. alkalommal

Az adventi várakozás
megszínesíti az ünnepek
előtti hangulatot. Az adventi
heteket ma is sokan az örömteli várakozás jegyében élik
meg. Mindenki vár valamire: a karácsony meleg ünnepi fényeinek fellobbanására,
az első hóra, a Mikulásra, valamint arra, hogy egyszer
talán megint minden úgy

lesz, mint ahogyan gyermekkori emlékeinkben él, amikor már alig vártuk, hogy
felcsendüljön az ezüstös
hangú csengettyű, amikor
esténként gondos kezek eltakarták az árulkodó kulcslyukakat, titokzatos neszek szűrődtek át a szomszéd szobából, pompás illatok lengték
be a házat és napról napra

Gálában

közeledett az esztendő legszebb ünnepe…
Advent idején ünneplőbe
öltözik a lélek, melegség,
szeretet uralkodik el rajtunk.
Ajándékokat készítünk szeretteinknek és kapunk mi is.
Megajándékozott bennünket a Fortuna Sportegyesület
Advent első vasárnapján. Az
egyesület 7. alkalommal hívta meg közös gyertyagyújtásra a város „apraját-nagyját”, amelyen a főszerep természetesen a fergeteges táncokat bemutató gyermekeké
volt.
Kovácsné Tősér Zsuzsanna,
a Fortuna TSE elnöke megnyitójában nagy tisztelettel és
szeretettel köszöntötte az ünnepi délután nagy számú közönségét. Őszintén és szívből
örültünk az elért sikereiknek
és eredményeiknek. Különösen annak az erkölcsi elisme-



Egy látványos koreográfia
(Fotók: Nagy Mária)
résnek, amelyet január 20-án,
lósággal elbűvöltek bennüna Magyar Kultúra Napján a
ket. Táncaikkal apró kis csilJász-Nagykun-Szolnok Melagszórókat gyújtottak a kögyei Önkormányzat adomázelgő karácsony jelképes kanyozott részükre. Az elnök
rácsonyfáján.
asszony köszöntője után kezA gálaműsor végére megdetét vette a bemutató. A
érkezett a várva várt Mikulás
Mikulás Gálán közel 100 tánés szétosztotta ajándékait.
cos mutatta be tudását a kezMindenki kapott ajándékot.
dőktől a már jól képzett tánA gyermekek mikuláscsocosokig. A műsor tökéletes
magot, mi pedig – a közönvolt, a koreográfiák magával
ség – egy nagyon kellemes,
ragadóak, a szebbnél szebb
ünnepi hangulatú délutánt.
ruhákba öltözött, ügyesebbKöszönjük!
Ádám Gáborné
nél ügyesebb Fortunások va-
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Eredményesen zárult a
jegyzői, aljegyzői pályázat
Jászárokszállás Város Képviselő-Testülete
2006. november 30-án 14 órai kezdettel soros ülést tartott. A napirendi pontok között
szerepelt az önkormányzat 2006. évi I-III.
negyedévi gazdálkodásról szóló beszámoló,
az önkormányzat 2007. évi költségvetési
koncepciója, a helyi adók és közüzemi díjak
felülvizsgálata, a belső ellenőrzésről szóló tájékoztató, illetve egyéb előterjesztések.
A jegyzői és aljegyzői pályázatok elbírálásával kezdte meg munkáját a testület. Összesen 10 jegyzői és 13 aljegyzői pályázó volt. A
pályázati kiírásban szereplő feltételeknek
megfelelő jelölteket a Képviselő-Testület
Ügyrendi Bizottsága előzetesen meghallgatta, a pályázatokat megtárgyalta. A testületi
ülésre az Ügyrendi Bizottság ajánlása alapján
kettő jegyzői és kettő aljegyzői pályázó lett
meghíva. Jegyzői pályázó Dr. Gottdiener
Lajos és Dr. Kocsis László, aljegyzői pályázó Dr.
Szabó Andrea és Sánta Miklósné volt. A jelöltek meghallgatása után a következő döntést
hozta a testület. Jegyzőnek választotta, nyílt
szavazással Dr. Gottdiener Lajost. Aljegyzőnek
választotta meg a testület, titkos szavazással –
11 igen, 2 nem, 1 érvénytelen – Dr. Szabó
Andreát. Dr. Gottdiener Lajos 2006. december 4-ével, Dr. Szabó Andrea 2006. december 1-jével kezdte meg munkáját a Polgármesteri Hivatalban.
Írásbeli interpelláció nem érkezett, szóban
több képviselő is interpellált. Banka Emánuel
képviselő kérdezte, hogy a sportpályával
szembeni közterületen parkolót ki lehetne-e
alakítani. Nagyon sok autó parkol a főút mellett, egy-egy futballmérkőzés alkalmával.
Ezek az autók nagyobb biztonságban lennének, ha parkolhatnának a sportpályával
szembeni közterületen. Petró Géza képviselő
a szennyvízberuházás kapcsán említette,
hogy az elmúlt héten a Fáskert utcában az új
aszfaltot fel kellett bontani, mert állandóan
eldugult a szennyvízelvezető cső. Komoly indulatok szabadultak el a lakosság körében. A
hibát rekordsebességgel kijavították, de a felelősöket kérte megnevezni.
Gergely Zoltán polgármester a felvetésekre
reagálva ismertette, hogy a futballmérkőzésre autóval érkezők nagyon jól és biztonságosan tudnak majd parkolni az új bitumennel
ellátott Sport utcában. Kérte a sportszerető
lakosságot, hogy szokja meg ezt a lehetőséget, és parkolásra a sportpályát övező új utcákat vegyék igénybe.
Petró képviselő úrnak a szennyvízberuházással kapcsolatos észrevételére elmondta,
hogy a műszaki átadás során feltételként
szabták meg, hogy az eredetileg betervezett
34 mm-es csöveket kicserélik 50 mm-re. 56
helyen cserélték ki a csövet. Jakus József a Víziközmű vezetője elmondta, hogy a Fáskert
utcában a helyreállítás szakszerűen megtörtént. A talajt visszatömörítették és aszfalttal
borították.
A két ülés között végzett munkáról szóló
beszámolóból Gergely Zoltán polgármester
kiemelte, hogy október 16-án a Rosenberger
Magyarország Kft. ügyvezető igazgatójával
az új telephely közműcsatlakozásairól tárgyalt. Elmondta, hogy november 2-án a
mentőállomás közbeszerzési eljárása lezárult,
a megépítésre a Szemper Kft. kapott megbízást. A végső átadás időpontja 2007. május
vége. November 16-án Piller András úrral a
T-Kábel vezérigazgatójával a helyi kábeltelevízióval kapcsolatos tárgyaláson vett részt.
Következő napirendi pont az önkormányzat 2006. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
szóló beszámoló volt. Gergely Zoltán polgármester köszönetét fejezte ki mind a 241
dolgozóinak, akik az eredményes gazdálkodás megvalósításában részt vettek. Petró Géza a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a beszámolót. Az egyensúlyra törekvést
kell kiemelni, azokat a fejlesztéseket, amelyeket a város eltervezett, sikerült is megvalósítani az év folyamán. A gazdálkodás önkor-

mányzati szinten kiegyensúlyozott. Sikeres
háromnegyedévet zárt a város.
A testület következő témája az önkormányzat és intézményeinél végzett belső ellenőrzés volt. Az ellenőrzés lebonyolításával
a Kistérségi Társulást bízta meg az önkormányzat, akik állami támogatást igénybe véve végezték el munkájukat. A társulás két
megbízottja 2005 decemberében és 2006 januárjában a Polgármesteri Hivatalban, a
Gondozási Központnál, a Széchenyi Általános Iskola, Óvoda és Zeneiskolánál, Deák
Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolánál és a Víziközműnél végezte el a
helyszíni vizsgálatokat és a megállapításokat
5 vizsgálati jelentésben rögzítette. A feltárt
hiányosságokat a vizsgált szervek vezetői elfogadták, kiküszöbölésükre megtették a
szükséges intézkedéseket.
Ezután a Képviselő-Testület az önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepcióját
vitatta meg. Számos fejlesztési célra tudtak
elkülöníteni forrásokat, amelyek megvalósításához az engedélyes tervek is készen állnak.
Legfontosabb megvalósításra váró terv a
Szent Vince úti iskola új szárnnyal való bővítése, illetve a Dobó úti óvoda óvodacentrummá történő átépítése. Ezen kívül a Művelődési Központ kiépítése, az utak és járdák építésének a továbbfolytatása, illetve kiemelt
fontosságú a belvíz elvezető rendszernek a
felújítása. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a koncepciót megtárgyalta, azt elfogadásra javasolta. Hangsúlyozta, hogy ebben
az időszakban még az ismeretek hiánya túlsúlyban van. Ezzel együtt a koncepciónak két
fő irányvonala van, egyrészt egyensúlyra törekszik, másrészt a fejlesztéseket tartja a legfontosabbnak. A 2007. évi tervezési munka
folytatása során kiemelt figyelmet fordítottak
a tartalékok feltárására, a költségvetési törvény változásának követésére és az ezekből
adódó önkormányzati feladatokra. A Képviselő-Testület az önkormányzat 2007. évi
költségvetési koncepcióját egyhangúlag elfogadta.
A soron következő napirendi pontban a
testületi tagok az önkormányzat egyes helyi
adók és közszolgálati díjak módosításáról
szóló rendeletet vizsgálta felül. Az egyes szolgáltatási díjaknál emelésre volt szükség. A
víz- és csatornadíjakat 8%-kal, a bérleti díjakat differenciáltan 10-12%-kal kellett emelni.
A hulladékszállítási díj összegét a RegioKom Kft. igazgatósága 8.300 Ft + Áfa, tehát
összességében 9.960 Ft-ban határozta meg.
Az építményadó mértéke 200 Ft m2-enként,
a nem lakás céljára szolgáló építmények adója
m2-enként 280 Ft. Az idegenforgalmi adó
mértékét személyenként és vendégéjszakánként 160 Ft-ban állapította meg a rendelet.
Az ivóvíz díja 238 Ft/m3, a szennyvízcsatornáé 192 Ft/m3, a szippantott szennyvíz
fogadása 540 Ft lesz m3-enként. Az ivóvízhálózatra az egyszeri rákötés díja változatlanul 80.000 Ft, a csatornahálózatra való rákötés díját 210.000 Ft-ban állapította meg a
rendelet.
Végezetül az előterjesztések megtárgyalására került sor. A Képviselő-Testület elfogadta az önkormányzat 2007. évi pénzügyi belső
ellenőrzési tervét. A képviselők döntöttek az
önkormányzat 2006. évi költségvetési rendelet módosításáról. Áttekintették a Jászvidék megjelentetésével kapcsolatos költségeket és arra a következtetésre jutottak, hogy a
lap árát 2007. évben nem emelik, viszont a
hirdetési árakat 2006. december 01-től emelni kell. Az emelés mértéke 20 %. Az emelést
az infláció és a nyomdaköltségek emelkedése
indokolja. Ennek értelmében a hirdetések díjai a következőképpen alakulnak. Állandó,
folyamatos hirdetők díjai, 90x45-ös 4.400
Ft+Áfa, 90x110-es 8.000 Ft+Áfa, az alkalmi hirdetőknek az alábbi díjakat kell megfizetniük 90x45-ös 4.900 Ft+Áfa, 90x110-es
9.000 Ft+Áfa.
Molnárné Jakus Katalin

2006. december 21.

Soros ülést tartott
a Képviselő-Testület
– A város elvi állásfoglalását adta az
Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság megalakításának kezdeményezéséhez –
2006. december 14-én tartotta városunk
Képviselő-Testülete az idei évi utolsó ülését.
Az ülés napirendi pontjai között szerepelt
a két ülés között végzett munkáról szóló beszámoló, az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság alapításának kezdeményezéséről szóló
előterjesztés, a Képviselő-Testület 2007. évi
munkaterve, valamint az előterjesztések.
Az ülésen a legnagyobb horderejű kérdés
az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság alapításának kezdeményezésének megvitatása volt.
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2006. október 19-én soron kívüli közgyűlésén határozott az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság
kezdeményezéséről. A Képviselő-Testület
tagjai a korábbi testületi ülésen döntöttek arról, hogy a Köztestületi Tűzoltóság létrehozásának programtervének részletes tárgyalását a december 14-i ülés napirendi pontjai
közé veszik fel.
A testületi ülésen a témával kapcsolatosan
több szakértő kifejtette véleményét: Nagy
István, a Jászberényi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságának nyugdíjas parancsnoka,
Medve Beáta, a Hevesi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságának parancsnok asszonya,
és Verebélyi Antal a Gyöngyösi Önkormányzat parancsnoka.
Gergely Zoltán polgármester a két ülés
közti beszámolójában elmondta, hogy december 4-én a jászberényi hivatásos tűzoltókkal tárgyalt a témában. December 5-én a
város jegyzőjével, Dr. Gottdiener Lajossal
közösen a gyöngyösi hivatásos tűzoltókkal
folytattak egyeztetést. Másnap, december
6-án a hevesi hivatásos tűzoltósággal egyeztettek a köztestületi tűzoltóság létrehozásának feltételeiről.
A meghívott szakértők elmondták érveiket és ellenérveiket. Jelen volt a testületi ülésen Tóth Lajos, Visznek polgármestere, és
Ócsai László, Adács polgármestere is.

A szakemberek szakmai érveit végighallgatva, a két környező település polgármestereinek álláspontjának figyelembevételével a
Képviselő-Testület az Ügyrendi Bizottság és
a Pénzügyi Bizottság 2006. december 13-i
együttes ülésén elfogadott határozati javaslatot támogatta.
Eszerint a Képviselő-Testület elvi hozzájárulását adta, hogy a Tűzoltó Egyesület Önkéntes Köztestületi Tűzoltósággá alapításával kapcsolatban végezze el az előkészítő
munkát, figyelembe véve, hogy az Önkormányzatot ne érje anyagi hátrány és törekedjen a csatlakozó települések anyagi támogatásának megszerzésére.
Az első napirendi pont megtárgyalását követően elfogadásra került a Képviselő-Testület 2007. évi munkaterve.
A fő napirendi pontok után az előterjesztések következtek. Sor került a Jászárokszállás Városért Alapítvány, valamint a Víziközmű alapító okiratának módosítására, illetőleg a köztemetőről és a temetkezésről szóló
helyi rendelet módosítására.
Az ülés utolsó előterjesztésének témája a
Gondozási Központ (volt orvosi rendelő)
épületének fizikai akadálymentesítéséről szóló
pályázat volt. A döntés értelmében az önkormányzat pályázatot nyújt be a Fogyatékosok
Esélye Közalapítványhoz támogatási forrás
elnyerésére. A pályázat célja a Gondozási
Központ épületének fizikai akadálymentesítése, amely magában foglalja a nyílászáró cseréjét, a padlóburkolatok felújítását és a meglévő
rámpa mellett korlát kialakítását. Az önkormányzat 2.927.174 forinttal előirányzott fejlesztés megvalósulási költségéhez a 2007. évi
költségvetés fejlesztési kerete terhére 439.076
forint biztosítását vállalja saját forrásként.
A Képviselő-Testület legközelebb 2007.
február 15-én ülésezik.
Dr. Szabó Andrea

Ünnepi gondoskodás
Karácsony közeledtével
különböző szervezeteken keresztül ebben az évben is
adományok juthattak el az
arra rászoruló családokhoz a
felajánlók jóvoltából.
Gergely Sándor 100 ezer
forintos adományát 25 család részére tartós élelmiszerben és gyümölcsben osztotta

szét a Vöröskereszt helyi
szervezete.
Az élelmiszercsomagokat
december 14-én 10 órakor a
Családsegítő Központban
adták át. Ebből az összegből
kedveskedtek valamennyi általános iskolásnak szaloncukorral és gyümölccsel. A rászoruló családok karácsonya

Nyír(t) fa
Felelőtlenül és indokolatlanul
csonkoltak meg egészséges fehér
törzsű nyírfát a Kossuth úti társasház előtt.
A polgármesteri hivatal hatósági irodája ezt követően szabálysértési eljárást indított az ismeretlen elkövető ellen, ugyanakkor kérik a lakosságot, hogy
óvják, védjék környezetüket az
ilyen meggondolatlan cselekedetekkel szemben.

rendezvényen a Családsegítő
Központ december 18-án
63 családnak adott át ajándékcsomagot.
Ebben az évben is kiosztották az ÁBK négy ajándékcsomagját, valamint a Csikós házaspár 3 x 50 ezer forintos készpénzadományát.
– and –
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A polgármester jelenti...
A decemberben megszokottnál sokkal
enyhébb az idő, amely sokat segít a beruházásaink befejezésében. Az építők jól kihasználják ezt a előre nem várt lehetőséget, hogy
még mindig dolgozhatnak.
A Sportpálya vizesblokkjának átépítése,
akadálymentesítése még ebben az évben befejeződik és ezáltal a megnyert 1,8 millió forintos támogatást is le tudjuk hívni, a saját
erő 1,2 millió forintját 2006. évi költségvetésből biztosítjuk.
A CBA élelmiszer áruházat birtokba vették a jászárokszállásiak: 50 millió forintos
árukészlettel rendelkező üzlet, nagy népszerűségnek örvend.
A csatorna-beruházás műszaki átadása
megtörtént, a beruházás a szerződésben szereplő időpontra a szerződésben szereplő bekerülési költséggel készült el.
A szennyíztisztító új blokkjának a próbaüzeme elkezdődött, az első tapasztalatok jók,
az üzemeltetés során felmerülő beállítási
pontosításokat folyamatosan végzik a kivitelező cég szakemberei és az üzemeltető Víziközmű dolgozói. Ezzel egy időben a régi
tisztító egység leállításra került és a felújítását
legkésőbb 2007. január végére befejezi a kivitelező és azután ennek is megkezdődik a próbaüzeme, amely várhatóan 2007. május végén műszaki átadással fejeződik be.
Aki a Jászágói úton hagyja el Jászárokszállás lakott területét, a vasút után a volt Boros
rakodó területén egy teljesen új, 10 millió euróból megvalósult beruházást lát maga előtt.
Elkészült a műhelycsarnok, közel 1 hektáros
területével. a parkolók, a vízelvezető rendszerek. Ha alkonyat után megyünk erre, akkor
láthatjuk a nagyon impozáns térvilágítást és
az út mellett sorakozó karcsú kandelábereken
elhelyezett közvilágítási lámpák fényét. Az

1000 munkahelyet biztosító beruházáson
minden készen áll a 2007. január 1-i induláshoz, kivéve a gázellátást, amelynek a megoldásáért már a Rosenberger Magyarország
Kft. ügyvezető igazgatójával minden érintett
hivatalt, tervezőt, kivitelezőt megkerestünk,
egyelőre eredményre nem jutottunk, de bízom benne, hogy még ebben az évben sikerül
a gázbekötést biztosítani, ha az ígéreteket
minden érintett betartja.
A terveinknek megfelelően a nyolc utcás
útépítés megvalósult, az utómunkálatokra
még tavasszal sor fog kerülni. A műszaki
átadás jövő év első negyedévében történik
meg és a számlák kifizetése a kedvező határidőknek köszönhetően, jövő év második negyedévére válik esedékessé. Elkészült a Sport,
Hámán Kató, Eötvös, Blaha L. Városkert,
Alkotmány, Bem József és a Patak utca burkolása a padka és a vízelvezető árok kiépítésével együtt.
A Téli Esték rendezvénysorozata nagy érdeklődés mellett zajlik, színes programokkal,
teltházas előadásokkal.
A város külső díszítésében, díszkivilágításában is méltóan készül így Advent idején
legcsodálatosabb, legbensőségesebb ünnepünkre, Karácsonyra. Készítsük föl lelkünket
erre a csodára, gondoljunk a nélkülözőkre, és
lehetőségeinkhez képest tegyük számukra is
emlékezetessé 2006 Karácsonyát.
Minden jászárokszállási lakosnak, mindenkinek, akik a jászárokszállási emberek
boldogulásáért fáradoznak és minden jóakaratú embernek, Magyarországon és azon túl,
kívánok kegyelemben teljes, áldott karácsonyt, békét, megértést és boldogságot.
A 2007. évben sok szerencsét, sikert és jó
egészséget kívánok!
Gergely Zoltán

CBA – az új üzletláncszem
– Kevés olyan beruházással
lehet napjainkban találkozni,
ami az építés megkezdése előtt
bejelentett határidőre pontosan el is készül. Ezek közé tartozik a városunkban december
6-án a vásárlóknak is átadott
új CBA áruház – mondta
Gergely Zoltán polgármester
az átadás perceiben. A nyáron elhangzott ígéretek úgy
szóltak, hogy a karácsony
előtti vásárlásokra Árokszállás lakosságának a rendelkezésére szeretnék bocsátani az
áruházat. S íme: már a Mikulás innen tölthette fel puttonyát.
Varga Sándornétól, a salgótarjáni régióközpont igazgatónőjétől az átadás és
megnyitás napján megtudtuk, hogy: a CBA egy nemzetközivé fejlődött kereskedelmi hálózat. A napi fogyasztási cikkek kereskedelmi forgalmazásában a
legnagyobbak közé tornászta fel magát, s már 11 országrészben épített ki hálózatot. Országos logisztikai
központja Alsónémediben
van. Minden tekintetben ez
a központ, itt szerveződik a
cég export-importja is.
3000 üzlete és 54 nagykereskedelmi részlege van. Régiókra épül. Az árokszállási
áruház az északkelet-magyarországi régióhoz tartozik, a salgótarjáni Palóc
Nagykereskedelmi Kft. része

Gergely Zoltán polgármester és Simkó Gyula a beruházó
ImmoSensus Kft. ügyvezetője megnyitják az áruházat
és tulajdona. A kft. nagyke- nálhatják ki, majd a karácsoreskedelmet, kiskereskedelnyi akciót, ami december
met és hálózatépítést egya30-ig tart. Év közben pedig
ránt végez. Bolthálózataiban különböző időkben megnemintegy 6000 féle terméket vezett régiós akciókat szolehet megvásárolni.
kott a cég tartani.
Az árokszállási áruház a
Céljuk, hogy sokféle és jó
megnyitás alkalmából 50
minőségű áruval elégítsék ki
millió forint értékű áruval lett
Árokszállás város és a körfeltöltve. 25 fő eladó dolnyező települések vásárló
gozik benne két műszakban.
közönségét. Ezt a beszállíA nyitva tartás télen reggel
tóktól is megkövetelik, akik
6-tól este 19 óráig, nyáron
között szintén versenyeztereggel 6-tól este 20 óráig van.
tés van. Fontosnak tartja az
Az áruház vezetője Erki udvarias és kulturált kiszolJános jászberényi lakos, hegálást is, amit a dolgozóktól
lyettesei Tóth Tímea árokmeg is fog követelni.
szállási és Hudák Csabáné
Nagy kihívás, hogy a nagy
jászberényi lakosok. Erki úr karácsonyi bevásárlások ideelmondta, hogy a vásárlók jén kell „berázódni”, de bízik
érdekében versenyben kí- benne, hogy kevés zökkenő
vánnak lenni folyamatosan a
lesz, amiért előre is elnézést
város többi áruházával árban
kér és minden leendő vásárés minőségben egyaránt.
lót szeretettel várnak.
Most a nyitási akciót haszBi
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Nagy munka volt
A 2004 novemberében kezdődött szennyvízcsatorna-beruházás 2006. október 31-re a
szerződésben kikötött határidőre megvalósult. Ami ugyancsak lényeges, hogy a tervezett költség-előirányzatot nem túllépve, egymilliárd nyolcszáznyolcvanegymillió hétszáznégyezer + ÁFA kereten belül maradt a
kifizetés. Ebben több mint 60%-os részarányt képvisel az állami támogatás, és a
40%-os részarányt pedig a helyi önkormányzat, valamint a városban üzemelő jogi személyek, lakosság és üdülőtulajdonosok biztosították, illetve lakás-előtakarékossági szerződés alapján biztosítják a résztörlesztési futamidő alatt. /Leghosszabb futamidő 96
hónap/
Ma már történelmi időpontként említhetjük 2003. március 3-át, amikor is Gergely
Zoltán polgármester és Dr. Németh András
jegyző aláírásával küldött meghívójában
„Jászárokszállási Csatornamű Társulat megalakítására, az Előkészítő Szervező Bizottság
alakuló ülésére” hívta az érdekelt lakosokat.
Az érdemi szervező munka ekkor vette kezdetét. Többszöri tanácskozást követően a
jászárokszállási Víziközmű Társulat alapszabályának megalkotására és elfogadására
2003. november 25-én került sor és ennek
jogerőssé válása után kezdődhetett a pályázati kiírás, a törvényi előírások szerinti közbeszerzési pályázatokra beérkezett anyagok
értékelése. Ezekről az eseményekről és a beruházás műszaki paramétereiről, pénzügyi
helyzetéről, a szennyvíz elvezetésére megalakult öt jászsági település társulási megállapodásáról, stb. kérdésekben gyakran és terjedelmesen beszámoltunk.
Az elmúlt két év – ennyi volt a beruházás
átfutási időtartama – legkritikusabb időszaka
a 2005-ös év volt, ekkor az egész város munkaterület volt. Ebben az időben 11 csapatban, legtöbben mintegy 400 fő dolgozott a
város különböző területein. Ennek köszönhető, hogy 2005. év végére a csőfektetés
munkálatai befejeződtek. A 2006-os évben
már a felszíni, úthelyreállítási munkálatok
folytak. Az utolsó hónapokban a műszaki ellenőrzés keretében a több mint 70 km hoszszúságú föld alatti vezetéken megépített
1300 db aknát, 8 db átemelő szivattyúházat
kellett a minőségi követelmények szerint
megvizsgálni, végül átadni, illetve átvenni.
A műszaki átadás-átvétel folyamatában az
írásban felvett hibajegyzék kijavítása folyamatos, ezek az üzemszerű működést nem
zavarják.
Meg kell említeni a szolnoki székhelyű
Szeparátor Kft. által készített kiviteli tervek
jó színvonalát és alkalmazhatóságát, amit a
kivitelezés során csak kis mértékben kellett
módosítani és ez segítette a beruházás folyamatos végzését. Az újonnan épített csatornára napjainkig 1860 db rákötés valósult meg.

Lakossági érdekből fontos, hogy a rákötések
száma növekedjék, mert 2006. december 1től kezdődően /üzembevétel időpontjától/
kivethetővé válik a talajterhelési díj, amelyet
meg nem fizetés esetén közadók módjára kell
behajtani. Ennek a díjnak a megfizetése azokat érinti, akik halogatják a csatornára való
rákötést. Az építés szigorú ellenőrzés mellett
folyt úgy szakmailag mint pénzügyileg, hiszen az állam a saját támogatásának célszerű
felhasználását ellenőrizte, a tulajdonos pedig
a számlák kollaudálása mellett a műszaki felügyeletet biztosította folyamatosan.
A szennyvízcsatorna-beruházással párhuzamosan 2006. évben kezdődött el az 1200
m3 napi kapacitású szennyvíztisztító telep
építése a már eddig meglévő szintén 1200 m3
napi kapacitású telep szomszédságában. Az
új telep már átvételre került és üzemel, viszont a régi 35 évvel ezelőtt épült telep felújítása most van folyamatban, amelynek befejezési határideje 2007. január hónapja.
Együtt a két telep hosszú évtizedekre megoldja a város szennyvízének tisztítását, mert
rendelkezik tartalék kapacitással. A beruházás 466 millió költség előirányzattal valósul
meg, amely teljes egészében önkormányzati
fejlesztés, amelyhez pályázat útján 216 millió
Ft vissza nem térítendő állami támogatás
kapcsolódik, a különbözetet az önkormányzat hitelből fedezi.
Összességében a megelégedettség érzése
tölthet el bennünket, hiszen az ilyen fejlesztésekre nem jellemző rövid, egy éves intenzív
munka eredményeként az egész település
/korábbi évtizedekben megépített hálózattal
együtt/ lefedett lett csatornahálózattal. Ez a
lakások komfortnövelését és igényét kielégítheti, egyben pedig az ingatlanoknál piaci értéknövekedést eredményez és környezetünket sem szennyezzük tovább.
A Víziközmű Társulat két választott testülete nevében köszönetünket fejezzük ki a polgármesteri hivatal műszaki irodájának, a Víziközmű Társulat függetlenített dolgozóinak
azért, hogy folyamatos részvételükkel és felügyeletükkel biztosították a szakszerű megvalósulást, időben és megnyugtatóan orvosolták a bejelentett kifogásokat. Nem utolsó
sorban pedig köszönetet érdemel a lakosság
annak ellenére is, hogy néhány esetben fordultak elő vélt vagy valós sérelmek is, de alapvetően türelemmel viselte az egyébként érdeküket szolgáló beruházást. A csatornahálózat teljessé válása mellett az utak helyreállítása is sikerült több mint 30 km hosszúságban.
Kevés település büszkélkedhet azzal, hogy
minden ingatlana ráköthető a szennyvízhálózatra.
Megállapíthatjuk, hogy városunk életében
ez nagy munka volt és az eredményét közösen fogjuk élvezni.
Bobák Sándor

Jelenetek az Idősek karácsonyáról



Fotók: Nagy Mária
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Tisztelt jászárokszállási lakosok!

Tisztelt jászárokszállási lakosok!

1998. február 1-től a hajdúböszörményi Széchenyi
István Mezőgazdasági Szakközépiskolában dolgoztam
mint pedagógus. Emellett
más közép- és felsőfokú intézményekben is vállaltam
oktatási feladatokat vendégelőadóként, gyakorlati oktatóként, egészen az idei év
nyaráig.
Jogász másoddiplomám
megszerzését követően,
2003. augusztus 1-től a Hajdú-Bihar Megyei Illetékhivatal Jogi Osztályához kerültem. Feladataim közé tartoztak többek között a hivatal
jogi képviseletének ellátása,
jogalkalmazási gyakorlat fejlesztése, jogi véleménynyilvánítás, jogszabály-értelmezés, jogorvoslati ügyintézés,
ellenőrzés és kapcsolattartás
más közigazgatási szervekkel, bíróságokkal, ügyészséggel.
2005 tavaszán számítástechnikai ismereteim bővítésére elvégeztem az ECDL
tanfolyamot. 2005 decemberében Általános Közigazgatási Ismeretek és Államigazgatás tantárgyakból közigazgatási szakvizsgát, 2006
októberében pedig Munkajog és Társadalombiztosítási

matoztatni. Jászárokszállást
fejlődő kisvárosnak tartottam, tetszett a település hangulata.
2004. október 6-től dolgozom köztisztviselőként
Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatalában. Titkársági ügyintézőként a hivatalban feladataim közé tartozott a testületi és a bizottsági jegyzőkönyvek elkészítése, az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe
foglalása, a helyi rendeletek
nyilvántartása, a testületi határozatok kivonatainak elkészítése, azok pontos nyilvántartása. Munkám során így
lehetőségem nyílt figyelemmel kísérni az önkormányzati feladatok ellátását a településen, úgy a KépviselőTestület és a bizottságai
munkáját, mint a Képviselő-

Dr. Gottdiener Lajos
vagyok, 1975. augusztus
12-én születtem Debrecenben. Általános és középiskolai tanulmányaimat is szülőhelyemen folytattam, ahol
1993-ban érettségiztem a
Tóth Árpád Gimnáziumban. Mivel az oktatás, nevelés kérdései mindig foglalkoztattak, valamint aktívan
sportoltam, tanulmányaimat a debreceni Kölcsey
Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán folytattam, ahol 1996-ban diplomáztam általános iskolai
taní-tóként. 1997-ben felvételt nyertem a Miskolci
Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának levelező
tagozatára, ahol 2003 júniusában jogi doktori oklevelet szereztem.

Jog, Közigazgatási Jog és
Alkotmányjog, valamint Európai Közösségi Jog tantárgyakból jogi szakvizsgát tettem.
A jövőben tervezem a jogi
szakvizsga további két részvizsgájának teljesítését is.
További céljaim közé tartozik a középfokú nyelvvizsga
letétele angol és német
nyelvből.
2006. november 30-án
Jászárokszállás Város Önkormányzatának KépviselőTestülete megválasztott a település jegyzőjének. A feladatkört 2006. december 4től látom el. Hosszú távra
tervezek Jászárokszálláson, a
lehető legrövidebb időn belül szeretnék véglegesen letelepedni a városban vagy a
környező települések valamelyikén.
Őszintén remélem, hogy
munkámmal és ismereteimmel segíteni tudom a
Polgármesteri Hivatal, a
Polgármester Úr és a Képviselő-Testület tevékenységét, valamint a jászárokszállási polgárok mindennapi életét.
Dr. Gottdiener Lajos
jegyző

Meghívó
egy könyvbemutatóra
Ossik János író jelenleg az
Unikornis Kiadó megbízásából Karl May műveket fordít, dolgoz át. Eddig tizenegyet készített elő, közülük
hét jelent meg.
Saját írásai: „Farkasles az
óceánon” tavaly karácsonyra
jelent meg. Az „El Dorado”
és „Kölcsönvett sírhalom”
kész. A „dübörgő végzet” című könyvén most dolgozik.
Művei kalandregények, de
nem kommandós történetek. Hiányzik belőlük a vérontás, a naturális jelenetek, a
rettegés, a borzalom. Mindezek ellenére a cselekmények
izgalmasak, érdekesek, feszültséggel teltek, a bennük
ábrázolt kor, a helyszín, az
ott élő emberek viszonyai,
továbbá, abban az időben
alkalmazott technika hiteles.
Írásaiban nem sért önérzetet, emberi méltóságot,
történetesen nemzeti büszkeséget, álljon a személy a
győztes, avagy a vesztes
oldalán.
Stílusukat tekintve a
könyvei az ifjúsági irodalomhoz állnak a legközelebb. Ennek ellenére mégsem a tinédzser korosztályt
tekinti elsőként olvasóinak,
hanem a nyugdíjasokat, a
hatvan év felettieket. Ők
még szívesen vesznek kézbe

Jókait, Vernét, May Károlyt.
Természetesen bízvást olvashatja bárki regényeit,
mert teljes kikapcsolódást,
tartalmas időtöltést nyújtanak a gyerekektől kezdve
az emberi kor legvégső
határáig.

A többiről már beszéljenek a szerzők. Remélem
sikerül felkeltenem érdeklődésüket, és sor kerülhet a
találkozóra is.

Győző Gyula

Dr. Szabó Andrea vagyok. A Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatán
végeztem jogászként cum
laude minősítéssel 2004ben. Jászberényben születtem, ahol jelenleg is élek. A
diploma megszerzése után
hazajöttem a Jászságba a
megszerzett tudásomat ka-

testület hivatalának munkáját.
Az aljegyzői állás megüresedésekor az állás betöltésére
benyújtottam pályázatomat.
Jászárokszállás Város Képviselő-Testülete 2006. december 1-től a település aljegyzőjévé nevezett ki. Aljegyzőként – a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képező
Ügyrend értelmében – egyben ellátom a Hatósági Iroda vezetését is.
Szakmai munkám során
irányadónak tartom, hogy a
hivatalban ügyfélbarát ügyintézés és a jogszabályi
előírásokkal szinkronban
lévő ügyvitel folyjon. Fontosnak ítélem meg a lakosság megfelelő színvonalú
közszolgáltatással való ellátását.

Az ország legjobb
ügyészségi fogalmazója
Az Ügyészek Országos
Egyesülete immár hagyományosan megszervezi a
Kriminálexpóhoz kapcsolódó próbatárgyalásos vetélkedőt. A játékos vetélkedő közönsége bepillantást nyerhet
az igazságszolgáltatás kuliszszái mögé, ahol a résztvevőknek tárgyalási helyzetben
kell bizonyítaniuk felkészültségüket. A tárgyalótermi
díszletek között bírósági fogalmazó vezeti a tárgyalást,
ahol a vádat ügyészségi fogalmazó, míg a védelmet
ügyvédjelölt látja el. A nézők
a tárgyalás előtt a bűncselekmény magját képező filmrészlettel is megismerkedhetnek. A vádlottak és a tanúk szerepét neves bírók töltik be.
S hogy mindez miért lehet fontos egy olyan lapban,
amely Jászárokszállás és
Jászágó fontos történéseivel
foglalkozik? Mert idén egy
ide kötődő fiatal jogász
nyerte meg ezt a versenyt.
Nevezetesen mutatott teljesítménye alapján Dr. Pál
Andreát választották az ország legjobb ügyészségi fogalmazójává idén. A jászágói, jászfényszarui kötődés-

sel rendelkező hölgy a Jászberényi Városi Ügyészség
munkatársa. Mielőtt eljutott
az országos versenyig, a megyei és a regionális perbeszédmondó versenyen szerzett első helyezést. Budapesten a Kriminálexpó keretében megtartott próbatárgyalásra az előzetes versenyeket
követően már csak a legjobb
három-három fiatal ügyész-,
bíró-, illetve ügyvédjelölt
juthatott be az egész országból.
– Már a verseny előtt
mindenki azt mondta, hogy
az ország legjobbjai közé bejutni is nagy teljesítmény.
Persze az ember próbálja
mindig tudása legjavát nyújtani – mondta a fiatal
ügyészjelölt.

Pedig nem volt könnyű a
feladat, hisz a próbaperben a
versenykiírásnak megfelelően az ország neves bírái játszották a vádlott és a tanúk
szerepét, és a zsűriben is vezető jogászok foglaltak helyet. Az igazi nehézséget az
jelentette, hogy a tárgyaláson minden eljárásjogi apróságra hangsúlyosan kellett figyelni, és a nem várt helyzetekre azonnal és jól kellett
reagálni. Az októberben
megszerzett büntetőjogi
szakvizsgát követően rendkívül jó szakmai gyakorlatként fogta fel Pál Andrea ezt
a versenysorozatot, amely
pozitív emlék marad meg
számára.
Banka Csaba

Tűzoltóságunk hírei
November 24-én a Móczár Andor téren
egy teherautót vontattunk ki az árokból.
Szintén ezen a napon egy helytörténeti vetélkedő került megrendezésre Jászárokszálláson, melynek keretében egyesületünk is bemutatót tartott (egy személygépkocsi oltása,
illetve mentés imitálása).
Jászberény határánál, a Transzformátor állomás mellett közúti baleset történt november 25-én az esti órákban. A rendőrség kérésére a helyszínt biztosítottuk.
28-án hajnali 4-kor kaptuk a jelzést a gyöngyösi tűzoltóságtól, hogy Viszneken a Szabadság utcában épület ég. A jelzett helyen
egy fűrészpor és szalma tárolására használt
kb. 15 négyzetméteres épület égett. A tűz

kiérkezésünkkor már átterjedt a lakóépület
tetejére is. Személyi sérülés nem történt, a
közelben lévő palackot a lakók még időben
eltávolították.
A jászberényi tűzoltóság jelzésére vonultunk december 9-én 1651-el a Négyszállási tanyák környékére. Aljnövényzet égett, melyet
eloltottunk.
December 10-én a Jászberény felé vezető
úton, a Jászdózsai elágazásnál egy Toyota típusú személygépkocsi az árokba borult. A
mentésnél segítettünk.
A Tavasz utca végén a gyanús körülmények
között talált kerékpár miatt a helyi rendőrséggel együtt átvizsgáltuk a terepet. Sérült személyt nem találtunk.
Nádas Illés
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„Múlton nyugszik a jelen,
s ezen a jövendő”
Ez volt a mottója a Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda és Zeneiskola
Gyermekszervezetének vezetője, Antal Magdolna tanárnő készítette nyertes pályázat negyedik, befejező záró
rendezvényének, melyet a
Mobilitás Észak-alföldi Regionális Tanács támogatott.
A délutánt a Csillag majorett
csoport nyitotta meg, Kovácsné Tősér Zsuzsanna vezetésével. Ezután Király Petra
szavalata következett, majd
jászsági népdalok csendültek
föl a jászberényi Kossuth ZRT
pórteleki Pávakör zenekarának előadásában.
A helytörténeti vetélkedő
célja a jászok, a Jászság, településünk múltjának és jelenének megismerése, hogy a
fiatalabb korosztály megismerkedjen a jász hagyományokkal, szokásokkal. Antal
Magdolna és Selyemné Kovács
Anna történelemtanárok ennek jegyében hirdették meg
és állították össze a feladatokat a Jászság iskoláinak..
Hosszas szervezés után a két
helyi csapat mellett Jászdózsa, Jászboldogháza és Jászapáti nevezett, ez utóbbi város szintén két csapattal.
A tanulókra és tanáraikra
komoly felkészülés várt, hiszen közel 400 oldalas szakirodalomból kellett felkészülniük, és még előzetes feladatokat is kaptak.
A tanulók munkáját öt fős
zsűri értékelte: Szabó Erika
tanító néni, Bolya Katalin a
helyi gimnázium igazgatóhelyettese, Ádám Gáborné a
könyvtár igazgatója, Ördög
Józsefné a művelődési ház ve-

Az I. helyezett csapat
zetője, a zsűri elnöke Dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője.
A versenyzőkre tíz feladat
várt. Először minden csapatnak saját települését kellett
bemutatni, ezt villámkérdések követték, majd totó. Számos feladatnál a tárgyi tudás
mellett szükség volt a csapatok ügyességére, kreativitására, tehetségére. Így például amikor népi játékokat mutattak be, vagy amikor a jászok régi viseletét kellett felismerni, megnevezni, és a
jász ünnepek ételeiből készíteni menüsort.
A vetélkedő szünetében a
tanulókat és a vendégeket
frissítővel egybekötött baráti beszélgetésre invitálták a
szervezők. A szünet után iskolánk néptánccsoportja
szórakoztatta a közönséget,
Papp Zoltánné vezetésével.
A vetélkedő második felében tovább fokozódott az izgalom. A csapatok próbáltak
még jobban összpontosítani, így nagyon szoros volt a
verseny. Az utolsó feladat során szónoki beszédet kellett
írniuk, európai parlamenti
képviselőként kellett gon-

A II. helyen végzett csapat (Fotók: Nagy Mária)

dolkozniuk, s felszólalásukban a Jászság, lakóhelyük érdekében kellett érvelniük. A
zsűri és a közönség körében
is nagy sikert aratott ez a feladat. A „képviselők” ötletesen és nagyon meggyőzően
alakították szerepüket.
Az eredményhirdetés
előtt a Polgármesteri Hivatal
udvarában az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tartott bemutatót. Kókai Ferenc parancsnok köszöntötte a gyerekeket, és röviden ismertette,
hogy egy kigyulladt autó
mentését láthatjuk az oltástól az esetleges utasok kimentéséig.
A bemutató után a zsűri
elnöke értékelte a versenyzőket. Gratulált a tanulóknak
és felkészítő tanáraiknak.
Külön köszönetét fejezte ki
Antal Magdolna tanárnőnek
a négy részből álló programsorozat „megálmodójának”
a szervezésért és a rendezésért, a Városi Könyvtár és a
Művelődési Ház vezetőinek,
dolgozóinak pedig az együttműködésért.
Eredmények
I. helyezett: Jászárokszállás,
6.a osztály (Csikós Nikolett,
Guba Gréta, Marosvári Dóra,
Müller Bettina, Répássy Dominika), felkészítő tanáruk
Érsekné Kácsor Edina.
II. helyezett: Jászárokszállás, 7. évfolyam (Guba Nikolett, Jakus Judit, Major Krisztina, Medve Lívia, Szerző Dorina), felkészítőjük Pethőné
Gyenes Mária tanárnő.
III. helyezett: Jászapáti Toronyőr csapat
IV. helyezett: Jászdózsa

Ünnepeltünk...
Immár hagyomány, hogy
karácsony közeledtével ünnepre gyűltünk össze december 12-én délután a Művelődési Házban. Öröm volt
látni a sok kedves és ismerős
arcot, a csillogó tekinteteket.
Ünnepi köszöntőt Drapos
Béláné alpolgármester aszszony mondott. Heltai Jenő
versével üdvözölte a megjelenteket. Köszöntőjében kifejtette: „A szeretet az egyetlen dolog, amit érdemes pocsékolni, mert abból annyit kap
vissza az ember, amennyit ad.”
Érdemes megfontolni ezt a
tanácsot!

Ezután a Szent Erzsébet
Cserkészcsapat ünnepi Betlehemi műsora következett.
Ezt Galó Gábor káplán betanításával és gitárkíséretével
hallhattuk. A nem szokványos és hagyományos betlehemi játék teljesen új színfoltot adott az ünnep hangulatának. A gyermekek szemében a felemelő és megható
történet fénye ragyogott
vissza. Köszönjük!
Végül Papp Károlyné Gizike néni az Apartmanház lakója, Ady Endre: Karácsony
című versét szavalta el.
Ezután került sor az aján-

dékutalványok kiosztására.
Itt köszönjük meg Dr. Csányi Sándor úr által kapott
pénzt, melynek teljes összegét a karácsonyi ajándékozásra használtuk fel. Reméljük ezzel is segítettünk egy
kis melegséget csempészni
tagjaink szívébe!
Végezetül engedjék meg,
hogy a magam és az Egyesület nevében a város valamennyi lakójának kellemes
karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kívánjak!
Kókai Béláné
Nyugdíjasok Egyesülete
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A hűség és hála ünnepe
A kipróbált hűség talaján a hála virágai nyílnak
Régi hagyomány, hogy a
házastársak megkülönböztetett módon ünneplik meg
házasságkötésük 25., illetve
50. évfordulóját, ezüst- és
aranyesküvőjüket. Ilyenkor
gyermekeik, unokáik hálás
szeretete veszi őket körül. Az
a hűség, amely kiállta a 25,
vagy még inkább az 50 év
próbáját, minden elismerést megérdemel. Értékvesztett világunkban, amelyben az erényeket nem sokra
becsülik, megnyugtató és
biztató látni a hűség erényének megannyi példáját. A
hálás családtagok mindent
megtesznek az évforduló
emlékezetessé tétele érdekében, mert tisztában vannak
vele: ezzel csak adósságaikat
törlesztik. A hitvesek viszont
tudják, hogy ők maguk is
hálával tartoznak, elsősorban talán egymásnak, de főképpen Istennek, aki megtartotta őket a közös úton.
Egyházközségünk minden évben meghívja a jubiláló házastársakat, hogy az
Egyház nagy családjában is
ünnepelhessenek, és ott adjanak hálát Istennek, ahol

50 éves házasok
közös életükre az Ő áldását
kérték, a templomban. Ők
jól döntöttek 25, illetve 50
évvel ezelőtt, amikor a legmegbízhatóbb biztosítónál
kötötték meg „életbiztosításukat”, az élet Uránál.
Mindnyájuknak cseng még
a fülében: „Jézus Szíve, szeretlek én, segíts át az élet
tengerén!” Szívük mélyén
tudják, hogy Isten kegyelme
óvta meg házasságukat a
megfenekléstől, mert a látható és láthatatlan zátonyok
őket is fenyegették.
2006. október 21-én, a 10
órakor közösen bemutatott
szentmisén jó volt látni a túl-

25 éves házasok

csorduló hála jeleit a házaspárok, valamint a családtagjaik arcán. A meghatódottságtól remegő ajkak, lehet
nem tudták hallhatóvá formálni a hála szavát: „köszönöm”, de annál őszintébben
jutott el a másik félhez és Istenhez. Az ékszerész is megirigyelte volna a szemek sarkában brilliánsként csillogó
könnycseppeket, a hála fényeit, melyek azt suttogták:
köszönöm. Igen, értéktelenné silányil a csiszolt gyémánt
hideg fénye a szemekben
csillogó könnycseppek csillogása mellett, mert azok
nem a sötét bánya mélyéről
fakadnak, hanem a melegen
lüktető szív a forrásuk.
Kedves jubiláló házaspárok! Köszönjük a jó példát,
az egyik legszebb emberi
erény, a hűség példáját.
Kérjük Istent, hogy az Ő
kegyelme kísérjen további
utatokon is.
V. I.
/Előző számunkban képes
hírben tudósítottunk az eseményről, most a szervezők méltatásában olvashattak a jeles
évfordulókról – a szerk./

A szeretet és boldogság
közös órái
címmel a ÁBK Budapesti Csoportja az idén
is, immár 12. alkalommal rendezte meg hagyományos karácsonyi összejövetelét. A rendezvényt jelenlétével most is megtisztelte
Gergely Zoltán polgármester úr, az ÁBK vezetőségéből Papp Zoltánné elnök, Pádár Antalné elnökhelyettes. A Képviselő-testületből
Csőke István és Farkas János a Kábel Tv vezetője, aki filmezte az egész eseményt.
Csoportunk nevében köszöntöttem a polgármester urat és gratuláltam az újraválasztásához. Gergely Zoltán az ünnepi műsor előtt
beszámolt az elmúlt 4 év legfontosabb eredményeiről és tájékoztatott bennünket a jövő
biztató terveiről. Örültünk, hogy a szép fejlődés mellett rend és nyugalom van a városban.
Felelősségtudat, együttműködési szándék vezeti a Képviselő-Testület tagjait, amit elsősorban Gergely Zoltán polgármester nyugodt,
következetes, körültekintő emberi magatartása, vezetői rutinja, kitartó türelme, perspektivikus szemlélete alapoz meg. Sok sikert, kitartó munkát, erőt, egészséget kívántunk neki a
következő négy évhez és támogatásunkról
biztosítottuk.
A beszámoló után az ünnepi megemlékezésre került sor. Szorgos kezek nyomán szépen feldíszített terem, gazdagon terített asztalok az idén is zsúfolásig megtöltötték a zenetermet. A műsor előtt kegyelettel emlékez-

tünk Bordás Györgyre, Gyalog Magdára,
Ördögh Emánuelre és Tálasné Paulára.
Rendezvényünket az idén is az ünnep
rangjának megfelelően színvonalas műsor kísérte. Szereplői: Tálas Ernő operaénekes, Kanizsa József lovag, író, költő a Krúdy Irodalmi Kör titkára, Juhász Márta versmondó,
Kovács Attila prózamondó.
Ünnepi köszöntőmben elmondtam, hogy
a karácsony a szeretet, a békesség, az összetartozás kifejezője, ami az emberi minőség, az
emberi kapcsolatok legfontosabb értékmérője. Nagy öröm számunkra, ahogy a fővárosba
és az országba szétszóródott árokszállásiak,
ágóiak így összetartoznak. Jó érzés tudni,
hogy a szűkebb családon túl van egy nagyobb
családunk is és számíthatunk egymásra jóbanrosszban.
Goethe gondolataival kívántam nekik boldog karácsonyt:
„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
egyetlen titka, adni, mindig csak adni.
Jó szót bátorítást, mosolyt, hitet.
És sok-sok önzetlen tiszta szeretetet.”
A régi emlékekből előhívott karácsonyi
énekek, a lobogó gyertyák hangulata, a tombolatárgyak sorsolása, izgalma tette még emlékezetesebbé ünnepi rendezvényünket.
Győző Gyula
ÁBK Bp. csoport vezetője

Jászvidék
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Mikulás az oviban is járt
Piros köpenyben, dérlepte
szakállal az idei évben is ellátogatott a Mikulás bácsi a
helyi Kossuth úti óvodába.
A Mikulás érkezése minden
gyermekszívet melegséggel
tölt el. Csillogó szemű gyermekek várták, hogy belépjen
végre az ajtón a rég várt ősz
szakállú Télapó.
A kiscsoportosak verssel,
a nagyobbak pedig énekekkel és rajzokkal lepték meg a
kedves vendéget, akinek természetesen nem maradt más
dolga, mint hogy megdicsérje az ovisakat.
Az óvó nénik énekeltek és
báboztak a kicsiknek, és végül mindenki megkapta a
várva-várt csomagot. A Mikulás napja igazi gyermekünnep volt az idén is.
M.N.M.

Télapó a gyermekek barátja
Jászágón
„Szívünk rég ide vár
Télapó gyere már!
Jöjj el, éljen a tél!
Tőled senki sem fél.”
December 3-án meg is érkezett Jászágóra a kedves
Télapó. 15 órakor lépett be a
jászágói művelődési ház
nagytermébe. A kis lurkók és
óvodás gyermekek álmodozása immár valóra vált.
Csengőszója, piros ruhája,
fehér szakálla még a felnőttekben is nosztalgiát ébresztett. Az óvodás gyermekek
alkalomhoz illő dalocskákkal, versikékkel fogadták és
ajándékozták meg a várva
várt vendéget. Majd ők felsorakozva a teli puttonynál
átvették a megérdemelt mikuláscsomagokat. Virgácsot
persze senki sem kapott! A
télapó is olyan örömmel búcsúzhatott, amilyen a gyermekek arcáról volt olvasható. Ezt a kellemes délutánt a
tombolasorsolás izgalma
még tovább színesítette. A
Télapó hó híján, hintón távozott. Várunk jövőre is!
Dobosné Peredi Beatrix

Mikulás-ünnepség
az Ipartestületi tagok
gyermekei részére
Immár tizenkettedik alkalommal került megrendezésre a Széchenyi Általános
Iskola tornatermében az
Ipartestület szervezésében
az ünnepség. A megjelenteket Csikós László, az Ipartestület elnöke üdvözölte. A
gyermekek szórakozásáról
az iskola tanulói gondoskodtak, akik remek 40 per-

cet produkáltak. Köszönöm
a műsort betanító tanároknak: Papp Zoltánnénak, Kovácsné Tősér Zsuzsannának
és Sándor Józsefnénak, hogy
ilyen magas színvonalú műsorral készítette fel a gyerekeket, és persze Csomor János igazgató úrnak is.
A műsor végén megjelenő
Mikulás üdvözölte a gyere-

keket, majd csomagokat
adott át részükre. Érzésem
szerint a résztvevő gyerekek
nagyon jól érezték magukat,
az Ipartestület vezetőinek
pedig ez volt célja. Hiszen
nincs annál nagyobb öröm,
mint gyerekeknek örömet
szerezni.
Csikós László
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Parázs Pendzsom
Nagy készülődés előzte
meg a december 2-ai Parázs
Játszó-Tánc-Házat. Ez az
évente kétszer megrendezésre kerülő egész napos rendezvény már hagyományosnak tekinthető városunkban.
A Parázs Hagyományőrző
Egyesület szervezésében délelőtt 9 órától a Petőfi Művelődési Házban karácsonyi
kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyermekek,
amelyen kipróbálhatták a
tűzzománc technikát, az
agyagozást, a nemezelést, a
drótékszer-készítést, a madzag-szövést, a csuhédíszek
készítését és a só-liszt gyurmázást. A tartalmas kínálatért köszönet illeti a hatvani
Grassalkovich Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatóját, tanárait, Benkné Marika
csuhéfigura készítőt és a „parázs-lányokat”! A díjtalan
rendezvényre érkező több
mint 100 gyermek rengeteg
új ismerettel és saját készítésű kézműves remekekkel
térhetett haza. Aki időközben megéhezett vagy megszomjazott, az Iskolakonyha
dolgozói által készített tea és
szendvics várta.
17 órai kezdettel került
sor a rendezvényünkkel kezdődő Árokszállási Téli Esték
ünnepélyes megnyitójára.
Az estet megtisztelő és köszöntőt mondó Gergely
Zoltán polgármester a dolgos évet követő hagyományos téli esték közösségmegtartó és közösségformáló
szerepét emelte ki, ahol kulturális értékeink megtartása
mellett az emberi lélek is
megpihent és a közelgő ün-

nepre díszbe öltözött. Ez a
rendezvénysorozat most
2006-ban is pontosan erre
hivatott, és a polgármester
meleg szavakkal méltatta az
ennek átadásában jeleskedő
Parázs Hagyományőrző
Egyesület munkáját. Az est
első felében a Parázs Néptáncegyüttes lépett színpadra. Az együttes 2001-ben
alakult és népzene- és néptánckultúránk megőrzésében és átadásában ma már
több mint 30 taggal közreműködik. A legfiatalabbak
előadásában kunsági táncokat láthatott a közönség,
majd ezt követte a nagyobbak tánca az erdélyi Székelyföldről. A műsor fénypontjaként megtisztelt bennünket a Parázs Esték rendezvénysorozatába illeszkedve
meghívott vendégünk, az
Egyszólam népzenei együttes. Az országban és nemzetközileg is híres-neves együttes 1986-ban alakult. Tagjai
– Juhász Zoltán, Berecz
András, Dzsupin Pál, Sáringer Kálmán, Fábián Éva,
Nyitrai Marianna – a népzene hagyományos előadásmódját tanulmányozzák.

Muzsikájuk az ősi archaikus
zenei rétegekből táplálkozik.
Így az énekes és a különböző
furulyákon, gordonon és dudán megszólaló dallamok
tartoznak a repertoárjukba.
Mai előadásukban Nyitrai
Marianna, Juhász Zoltán és
Sáringer Kálmán tolmácsolásában a magyar pásztorok
zenéjéből hallhattunk ízelítőt a Nyugat-Dunántúltól a
Keleti-Kárpátokig. Számos
népzenei kiadványt hazánkban és külföldön megért, kiforrott magas művészeti fokon előadott koncertjük lélektől lélekig, szívtől a szívünkig szólt, csírákat, gondolatokat ültetett el és valamennyiünk szívében a téli
hideg ellenére csodálatos virágot nyílott. Előadásuk
után a Művelődési Ház teltházas közönségét táncházba
invitálták művészeink, ahol
szép számmal maradtak a
táncos kedvű ifjak és idősebbek. A Parázs Pendzsom
színvonalas megrendezéséhez köszönet a Polgármesteri Hivatalnak és a Petőfi Művelődési Ház dolgozóinak.
Kovács Zoltánné
Lajos Krisztina

Kezdő fellépők a Parázs Pendzsomon

Gödöllői kirándulás
A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzattól
egy pályázaton nyertünk
20.000 Ft-ot, amit az Idősek
Klubja és az Apartmanház
együttesen kirándulásra
használt fel. Október 26-án
reggel indultunk Gödöllőre
megnézni a Grassalkovich
kastélyt és annak a csodálatos parkját. Többen közülünk már voltunk benne, de
mindig van újdonság, amit
látni kell. Aranyos idegenvezetőt kaptunk, aki részletesen beszámolt mindenről.
Nagyon csendben és áhítattal jártuk végig a termeket,
tudván, hogy valamikor
olyan nagyságok, mint Erzsébet királyné, a mi kedves
Szisszink léptei nyomán járunk, vagy Ferencz József
császárén és az utódokén,
akik sorban lakták a kastélyt.
Élménnyel tele, felfrissítve kicsit a történelmet is, indultunk a parkba és ki meszszebbre, ki csak körbe sétálva
nézte meg a szép, ápolt
kertet.
Kérdeztük ugyan az évszázados fákat, mondanák e

meg, miket láttak életükben,
de olyan halkan suttogtak,
hogy nem értettük, mit
mondanak.
Jól esett a finom ebéd az
étteremben, amit kaptunk,
és ránk fért a kis pihenés is,
mert aztán elindultunk meglátogatni a máriabesnyői
kegytemplomot. Az idegenvezetőtől megtudtuk, hogy
a templomot is Grassalkovich építette annak emlékére, hogy az ásatások alkalmával egy Mária-szobrot találtak és azt óhajtották az oltárra tenni. Idejárnak a környékbeliek búcsúra, és sok
más látogatója is van.

Azt is megtudtuk, hogy
ott van a templomban Grassalkovich örök nyugvóhelye.
Igen szép és megható volt
látni a régi templomot és beszívni a múlt illatát, és egy
pillanatra látni azt, aki ilyen
szépet teremtett.
Újra meg kell köszönnünk ezt a szép kirándulást
mindazoknak, akiktől kaptuk, és akik olyan szeretettel
vettek körül minket, és fáradságot nem ismerve segítettek társainknak, hogy
részt tudjanak venni benne.
Tita Valéria Erzsébet
az Apartmanház lakója

Jászvidék
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Hullott-e
újabb vízcsepp a városra?

Cservölgyi Márton a
jászárokszállási labdarúgás
élő legendája

III. rész

Méreteiben és szépségében is a legmagasabb rangot
érdemelheti ki a város évszázadokkal ezelőtt épült római
katolikus Szentháromság
temploma. A távolban is jól
hallható, megkonduló harangja ennyi év után is hívja
és várja a hívők tömegeit.
Mára már tömegekről egyre
kevésbé beszélhetünk, az
azonban jál látható, hogy az
egyház munkája egyre szélesebb körű városunkban. A
szentmiséken való részvétel,
az egyházi temetések és a
szentségek felvétele mindenki számára biztosított. Az
egyházközség életébe történő bekapcsolódásnak egyre
több és szélesebb körű lehetőségei vannak. Oltáregylet,
rózsafüzér- és imacsoportok
végeznek rendszeres közbenjáró imádságokat, a karitasz csoport folyamatosan
gyűjtött adományokkal próbálja segíteni a rászorulókat.
A hit megismerésére és gyakorlására ad lehetőséget felnőttek számára a katekézis
csoport és családcsoport öszszejöveteleibe történő bekapcsolódás. A fiatalok körében szintén biztosított a
hitoktatás, amely mellett
részt vehetnek ministráns
foglalkozásokon, és tagjai lehetnek a helyi 857. sz. Szent
Erzsébet Cserkészcsapatnak.
Ezek a csoportok nem csupán feladataik és kötelességeik teljesítése céljából tartják összejöveteleiket, hanem
számos jókedvű beszélgetés
és szabadidős programszervezés is része közösségük
életének. Az utóbbi idők
hangversenyei szintén templomunkban kerülnek megrendezésre. Az így kialakított egyre mozgalmasabb
egyházi élet igényli és elvárja
az őt körülvevő környezet
fejlesztését is. Ezek a fejlesztések az utóbbi években nem
maradtak el. Sor került a
templom teljes belső szerkezetének felújítására, vala-

mint a templom megvilágítását biztosító kandeláberek
elhelyezésére. A Havasboldogasszony kápolna teljes
külső és belső felújítása szintén az előző év említésre
méltó eseménye.
A központtól eltávolodva
még mindig találunk arra
utaló „nyomokat”, hogy
Árokszállás igyekszik eleget
tenni a pihenésre vágyó városlakók és az érdeklődő idelátogatók igényeinek. Ezt a
célt szolgálja az egykori jász
nagycsaládok életkörülményeit bemutató Jász-ház,
amely mint kisebb múzeum
hitelesen szemlélteti a sok
évvel ezelőtti jász berendezési tárgyakat, öltözetet, szokásokat és értékeket. És miután megismertük az itt élő
emberek múltját és jelenét,
érdemes elindulni és rátalálni a város számtalan kirándulóját és látogatóját hívogató termálfürdőre.
Jászárokszállás termálvizének felhasználására már
századunk elején megtették
az első lépéseket. Az egykori
strand azonban csak egy medencével működött, melyet
közterületen lévő, természetes, artézi, hideg vízhőfokú
kút táplált. Hosszú évek
után kezdték meg a melegvizes kút fúrását, melynek
működését kihasználva új
termál és gyermekmedence
épülhetett, valamint sor került egy kabinsor kiépítésére
is. A legutóbbi fejlesztések
az úszómedence körül történtek. Az egykori medence
helyét egy feszített víztükrű,
új burkolattal ellátott, vízforgatós úszómedence vette
át. A strand idei megnyitásakor már ismét újabb jelentős
változásokkal várta vendégeit. A fürdő körül kialakuló
üdülőövezet egyre inkább
megnöveli a város idegenforgalmát. Ehhez nagymértékben járul hozzá a közelben létrehozott mesterséges
horgásztó, amely egyre igé-

nyesebb környezetet kialakítva biztosít pihenési és
horgászati lehetőséget a helyi horgászegyesület tagjainak, valamint ideiglenes
vendégeinek egyaránt.
Még ezek után is biztosan
maradt számtalan esemény,
amely mint a város utóbbi
15 évének szereplője, említést érdemelne. Mindemellett az is egyértelmű, hogy
valójában nem is 15 évről
van itt szó, hanem hosszú
évtizedekről, amelyek megalapozták a változásra törekvő, fejlesztő folyamatokat.
Ez a néhány korábbi gondolat és adat azonban most
nem a „magvető”, hanem az
„öntöző” munkáját kell,
hogy értékelje. Egészen biztos, hogy ez az értékelés
minden megkérdezett szájából más és más véleményeket hozna elő. Azt azonban
minden városlakó megfigyelhette és megtapasztalhatta, hogy az utóbbi évek
„öntözői” nem bántak szűkmarkúan a vízcseppekkel.
Voltak olyan területek, melyeknek kissé több jutott
ezekből a cseppekből és vannak olyanok, amelyek még
ma is várják a fennmaradásukhoz és működésükhöz
nélkülözhetetlen cseppeket.
Ezek után bárki joggal vethetné fel, egy minden hiányt
és nehézséget megoldó „öntözőrendszer” kiépítésének
gondolatát. Ez a gyorsnak és
hatékonynak ítélt megoldás
azonban feledtetné azokat a
gyakran igen aprónak tűnő,
fejlődő lépéseket, melyekre a
város még ma is büszke lehet. Valójában ennek az „öntözőrendszernek” a kiépítése
vezetne ahhoz, hogy Jászárokszállás legfiatalabbjai már
soha ne ismerjék meg, hogy
az egykori írásokban oly sokszor említett, haszontalannak tűnő, apró vízcseppek
milyen értékekre próbáltak
utalni.
Csáki Zsuzsanna

Akik gyakori látogatói
labdarúgó mérkőzéseknek
városunkban általában, mindig a góllövő játékost dédelgetik, és talán eszükbe sem
jut, hogy ha nem volnának
olyan játékosok, akik a szó
szoros értelmében kiszolgálják őket, akkor bizony nagyon sok esetben végig kellene gürizniük a mérkőzést,
hogy találatot érjenek el,
pestiesen ők viszik a zongorát. Régi nagy csapatunknak
is volt egy olyan játékosa, aki
90 percig megállás nélkül
hajtott, nem véletlenül
mondták a szurkolók: ennek
a fiúnak két tüdeje van – ő
volt Cservölgyi Márton.
1939. március 13-án született Jászárokszálláson,
gyermekkora óta a labdajáték bűvölete és annak szeretete határozta meg életét.
Vörös téri csapat játékosaként játszott a grundon, érdekes, ha a kedves szurkolók
figyelemmel kísérik a régi játékosok pályafutását, könynyen észrevehető, hogy szinte mind a grundon kezdte el
a játékot. Az a grund, melyen Márton játszott, Győző-féle hentes bolt előtti üres
telek volt. Ahol délutánonként 30-40 gyerek játszott,
gyakran játszottak Széchenyi
és Gorkij telep csapatai ellen.
Sajnos ma véletlenül látunk
ilyet, ami nagy kár.
1954-ben lett Jászapáti
gimnázium ifjúsági csapatának igazolt játékosa, ahol
Kökénnyel és Ádámmal játszott együtt. Mindkét játékos nagyon tehetséges volt,
ezt sikeres pályájuk is bizonyította.
1955 őszén került haza és
folytatta pályafutását. Tizenhat évesen már a felnőtt csapatban játszott, ahol olyan
játékosokkal játszott egy csapatban, mint Földi Béla, Faragó Tibor /Csimbok/, Lukács Feri /Tuki/. Ez a csapat a

Ünnep és premier a színkörben
(Folytatás az 1. oldalról)
Az alakuláskor a Népfőiskolai Társaság keretein belül láttak hozzá az amatőr
színjátszás hagyományainak
újraélesztéséhez. Mára
azonban már önállóak lettek, saját egyesületet alapítottak. A színházcsináláshoz szükséges kellékekkel,
ruhatárral, díszletekkel felszerelkeztek, jutott pénz –
pályázattal is segítve – a
hang- és fénytechnikára. Az
önkormányzat is mindig szívén viselte a színkör ügyeit,
segítette őket a művelődési
ház, s nagyon sok önzetlen
árokszállási ember.
A kezdetektől zenés dara-

bok színrevitelét vállalták,
mert a helyi közönségnek is
erre volt igénye. Ezt azonban csak úgy tudták megvalósítani, hogy a zeneiskola
tanárai és diákjai segítségét is
igénybe kellett venni. A
mostani darab sikeréhez
hozzájárult a zenekar, Pál
Katalin, Banka Sándorné,
Soós Anita, Hompolt Tibor,
Szabó Viktória.
Kovács Béláné elmondta,
hogy a színkör tagjaival
együtt arra törekszenek,
hogy néhány órára kellemes
szórakozást nyújtsanak az
embereknek, kikapcsolódhassanak, elfeledhessék a
hétköznapok gondjait. Ha

ezt sikerült elérniük, már
megérte a sok fáradságot. A
közönség pedig hálás, hiszen a januári előadásokra is
minden jegy elkelt már. A
Jászságban mindig nagy érdeklődéssel várják az árokszállási színjátszókat, s bárhová mennek, teltházra számíthatnak. Nem kétséges,
az amatőr színjátszás – melynek hagyománya volt Fényszaruban, Jászberényben,
Jászapátin is – igazi fellegvára most Árokszálláson
van.
Tíz év tíz premier, több
mint 150 előadás. 1997. A
falu rossza, 1998. Nem élhetek muzsikaszó nélkül,

1999. Sári bíró, 2000 Doktor úr, 2001. Charley nénje,
2002. Imádok férjhez menni, 2003. Bolond vasárnap,
2004. A szabin nők elrablása, 2005. Anconai szerelmesek, 2006. Én és a kisöcsém.
Megannyi kellemes pillanat,
kedves arc, s a nagy izgalom
láza, vajon sikerül-e, tetszike a közönségnek. Aztán két
fiatal Matus Gábor és Tóth
Péter elindul a színészi pálya
felé, ahogy Árokszállás adta
a hazai színjátszásnak Kaszab Annát és Görbe Jánost.
A hagyomány folytatódik,
folytatódnia kell.
Kiss Erika

megye II. osztályában szerepelt, majd bajnokságot nyerve 1957-ben feljutott a megyei I. osztályba és ekkor
kezdett kialakulni a nagy csapat. Gondolok Sipeki, Bagi,
Győző, Kókai, Ficzek Tóni
és Ficzek Zolikára, vagy a
nagyon tehetséges Szabó
Nácira és Novák Istvánra.
Pályafutása alatt kb. 500
mérkőzést játszott, ez nagyon nagy szám és erre büszke is, hiszen nem mindenkinek sikerül. Érdekes, hogy
középcsatárként kezdtem
pályafutásomat és végül bal
fedezetként folytattam, itt
hajtani kellett, közben rúgtam 50 gólt, melyből bőven
volt tizenegyes is. – De ugye
azt is be kell rúgni.
Ami kellemes emlék és
megmaradt benne örökre,
az, hogy játszott az NB I-es
Egyetértés ellen úgy, hogy
délelőtt bajnokin 2:1-re legyőzték Rákóczifalvát, majd
délután 1000 néző előtt 1:0ra kaptak ki, ami úgy gondolom nem szégyen. Egyetértésben játszott az a Mátrai
Sándor, aki példaképe is
volt, vagy Vári, Szántai, Landi mind-mind nagyszerű játékosok voltak. A sors is
kegyes volt hozzá, hogy
Jászberényben láthatta a magyar válogatottat Puskás
Öcsivel. /Sajnos a napokban
elhunyt a legnagyobb magyar labdarúgó./
Élete nagy mérkőzése volt
a Karcagon szerzett 5:1 győzelem, vagy a Mezőtúri AFC
elleni 3:1 győzelem, hiszen
az alapvonalról rúgta a gólt.
– Márton, melyik csapat ellen szerettél volna szíved szerint játszani?
– Egyértelmű Kunszentmárton ellen, tudni kell,
hogy a megyei I. osztály legkeményebb csapata volt. –
Egyébként a Kunságra jellemző volt. – Soha nem féltem a kemény játéktól, de a
sunyi játékosokat nem szerettem. Kutéba játszott Bíró
Márton, hát mi ketten külön
mérkőzést játszottunk, vagy
Pappal, régi játékostársaim
órákat tudnának beszélni
róluk.
Pályafutásom alatt Gyöngyösi Andor, Horváth Tuki,
Monostori, Szántó Józsi,
Udvarias János és Győző
Gyuszi voltak az edzőim,
kiktől nagyon sokat tanultam és köszönöm, hogy
együtt dolgozhattam velük.
De hadd említsem meg a
szakosztály vezetőit is: Farkas Jánost, Farkas Bélát, Méri Lajost, akik rengeteget
dolgoztak a csapat jó szerepléséért. Pályafutásomat végig megyei I. osztályban játszottam. Egyszer lehettünk
volna bajnokok és NB III-ba
szerepelhettünk volna, ha

hazai pályán megvertük volna a Szolnoki Kiliánt, de sajnos 2:1-re kikaptunk, így
egy világ omlott bennem
össze és az összes játékostársamban is. Mai napig fáj.
Kiállítva többször voltam, fiatal koromban főleg,
később lehiggadtam és vigyáztam, hogy a csapatot ne
hozzam hátrányos helyzetbe.
Nagyon készültem a mérkőzésekre, mi sem jellemzi
jobban, hogy már szombaton is a vasárnapi mérkőzésekre gondoltam. Számomra a siker mindenért kárpótolt, képes voltam kerékpárral Jászágóról hazajönni,
hogy az edzésen jelen legyek. Tudtam, ha a csapat
győz, a szurkolóknak szerzünk kellemes élményt. Volt
rá példa, hogy sógoromnak,
Bagi Lacinak is szóltam egy
rossz passz után, hogy vetkőzzön le, vagy ha nagyot
hibázott, megjegyzést tettem neki. Én ilyen voltam és
így fogadtak el játékostársaim is.
– Márton, minden játékostól megkérdeztem, mit adott
néked a labdarúgás?
– 14 évet játszottam Jászárokszállás színeiben, kaptam nagyon sok tiszteletet,
rengeteg ismerőst, jó barátot, remek csapattársakat, fegyelmet. Ez azt hiszem, nem
kevés. És azért abban az időben 700-800 néző előtt játszottunk, rangadókon 1000
néző volt mérkőzéseinken,
élmény volt játszani.
Mikor abbahagytam a játékot, „kispályáztam” az
ÉMÁSZ csapatában és teáltalad vezetett öregfiúk csapatában szerepeltem. 60
évesen fejeztem be a labdarúgást, de boldog vagyok,
hogy segíthettem pályafutásuk sikerében Szabó Öcsinek, Garics Gyurinak vagy a
Zsólya testvéreknek. Akivel
nagyon szerettem együtt játszani, az Kóczián Sanyi volt.
Vidékiek közül viszneki
Horváth Lali és Szaka János,
erki Meleghegyi Béla és a
szolnoki Illés. 1964-ben nősültem, két családom van.
Sajnálom, hogy fiam nem
folytatta a labdarúgást, feleségemnek, akinek nagyon
sokat köszönhetek, hiszen
velem volt, és ha gond volt
mellettem állt és segített,
nélküle sokkal nehezebb lett
volna kiemelkedő teljesítményt nyújtani.
– Marcikám – hiszen mindenki így becézi –, köszönöm
neked is magam, a város és a
szurkolók nevében azt a sok
örömöt, melyet szereztél nekünk. Kívánok neked hosszú és
tartalmas életet, és köszönöm,
hogy tájékoztattad a Jászvidék
olvasóit.
Csikós László

Jászvidék
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Közérdekű tájékoztató

Kamarai szaktanácsadás

Tisztelt Termelők!
A kamarai szaktanácsadói hálózat 2003. október
1-től kezdte meg munkáját, tehát három éve állunk a
gazdák rendelkezésére.
Elsődleges feladatunk a mezőgazdasági gazdálkodók részére minél teljesebb körű információ és
segítségnyújtás a rendelkezésre álló hazai és EU-s
mezőgazdasági támogatások igénybevételével kapcsolatosan.
Az ügyfélszolgálati irodák /helyi szinten jászberényi központtal, és a kistérség további 7 településén/
elsődleges célja az, hogy a rendelkezésre álló lehetőségeket maximálisan kihasználják az agrárium
szereplői.
2005. július 1-jétől a kamarai tanácsadók feladatköre
jelentősen kibővült a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv –
NVT – támogatási lehetőségekhez kapcsolódó közvetlen tanácsadással. Fő feladatunk e téren a tájékoztatás a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv aktuális
támogatásairól, a támogatáshoz jutás feltételrendszeréről, a jogosultsági feltételekről, a kérelmek
benyújtási határidejéről és módjáról, valamint a
szankcionálási rendszerről. Emellett segítséget nyújtunk a támogatási formanyomtatványok beszerzésében és kitöltésében. Együttműködve a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal megyei kirendeltségével az
NVT támogatásokkal kapcsolatos eljárások, az azokat
érintő változások továbbításában. Segítünk a gazdáknak értelmezni az agrár-környezetgazdálkodási (AKG)
célprogramok előírásait a speciális helyzetek megoldására pedig javaslatot teszünk. Az NVT-ről
ingyenes, részletes szakmai tájékoztatót adunk a
minket felkereső gazdálkodóknak, továbbá ellátjuk
őket a szükséges nyomtatványokkal. Ezen feladatokat a
JNSZ Megyei Agrárkamara kamarai tagságtól függetlenül és térítésmentesen nyújtja a gazdálkodók részére, saját tanácsadói hálózatán keresztül.

2006. december 21.

(2007. január)
Orvosi ügyelet

Az alábbi kategóriákban lehet jelentkezni:
I. kategória
Hájas tészta (édes, sós)
II.kategória
Fánk (kelt tészta, csöröge fánk)
Díjak:
I., II., III. és különdíj
A versenyre az odahaza elkészített tészta
különlegességeket
2007. január 28-án 14 óráig
kérjük a művelődési házba behozni.

02-05.
08-12.
15-19.
22-26.
29-03.

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. Mann Ildikó, Széchenyi u. 30. T.: 431-077
Dr. Kovács Pál, Rákóczi u. 1. T.: 431-183
Jászárokszálláson az orvosi ügyelet
hétfőtől péntekig 16 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: 104 vagy 06/57/412-840

Gyógyszertári ügyelet
01.
07.
14.
21.
28.

Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9. T.: 531-010
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
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
a vasárnapi ügyelet éjszaka is megszűnt.

Jelentkezni lehet a Petőfi Művelődési Házban

2007. január 24-ig.
Információ: 57/531-062

A következő Jászvidék lapzárta: 2007. január 16. kedd
A következő Jászvidék megjelenésének ideje:
2006. január 25.

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ: Az agrár-környezetgazdálkodási és a kedvezőtlen adottságú területek
kompenzációs támogatásaiban részesülő mezőgazdasági termelő a helyes gazdálkodási gyakorlatra vonatkozó előírások teljesítésének ellenőrzése, valamint a
nevezett támogatások monitoringja érdekében a gazdasága teljes területén végzett tevékenységekről a
4/2004. (I.13.) FVM rendelet szerint gazdálkodási
naplót köteles vezetni.
A Gazdálkodási Napló 15 számozott oldalból áll.
Adatai a folyó gazdálkodási évre vonatkoznak, azaz
szeptember 1-től következő év augusztus 31-ig. Így a
most aktuális napló a 2005. szeptember 01-től 2006.
augusztus 31-ig terjedő időszakról tartalmazza a
gazdálkodás információit. A támogatási kérelmekkel
harmonizáló módon a területi adatokat (parcella méret)
két tizedesjegy pontossággal kell kitölteni.
A gazdálkodási év lezártával a napló az ügyfél
aláírásával (az aláírás eredeti, nem másolat!) hitelesített
egy fénymásolati példányát kell megküldeni ebben az
évben 2006. október 1. és 2006. december 31. között a
Növény és Talajvédelmi Központi Szolgálat címére
(1118. Budapest, Budaörsi út 141.-145.) A gazdálkodási naplót a hozzá kapcsolódó dokumentumok (pl.
számlák, bizonylatok) másolatai nélkül kell elküldeni,
ugyanakkor a kötelező nyilvántartásokra vonatkozó
előírások szerint a kapcsolódó dokumentumokat legalább 5 évig meg kell őrizni.
ÚJ GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ: A 4/2004. (I.13.)
FVM rendelet 5. sz. melléklete, amely a gazdálkodási
napló formanyomtatványát tartalmazza, a 67/2006.
(IX.15.) FVM rendelettel módosításra került. A
módosító jogszabály alapján a 2006/2007. gazdálkodási évtől kezdődően már az új gazdálkodási naplót
kell vezetni a jogszabályban meghatározott támogatási
programban résztvevőnek.
A gazdálkodási naplót a hozzá kapcsolódó
dokumentumok (pl. számlák, bizonylatok) másolatai
nélkül kell megküldeni, ugyanakkor a kötelező nyilvántartásokra vonatkozó előírások szerint a kapcsolódó
dokumentumokat legalább 5 évig meg kell őrizni.
Ügyfélszolgálati irodáink várják a gazdálkodókat. A
www.agrarkamara.hu honlapon megtalálható a tanácsadói névsor, az ügyfélfogadási irodák helye, tanácsadóink elérhetősége.
Jászberényi iroda:
Szabóné Tamás Margit
NVT tanácsadó
Tel.:30/3257807

Kossuth Mg. Zrt.
Központi Iroda
Ady E. 18.
Tel.: 57/501-785

MICIMACKÓ szerepében:

BÁNFALVY ÁGI
Az Árokszállási Óvónők Kamarakórusa
tisztelettel köszöni
Gyenes Gyula pápai prelátusnak,
Drapos Béláné alpolgármester asszonynak,
Szent Erzsébet Karitász Csoportnak, Fodor István
cukrásznak, Csikós Miklósnak és nejének,
Művelődési Ház dolgozóinak, Csikós Lászlónak,
Bagi Lászlónak, hogy támogatásukkal hozzájárultak a
templomi Adventi hangverseny megrendezéséhez és a
jászberényi Déryné vegyeskar vendégfogadásához.

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy
december 25-én és 26-án,
továbbá január 1-én

EMLÉKEZÉS

Utólag is köszönetet
mondunk

MÉSZÁROS
ÁRPÁDNÉ

a hulladékszállítás szünetel.

sz. Racskó Hilda

A december 25-i hétfői szállítást december
23-án, szombaton végezzük el.
A december 26-i keddi szállítást rákövetkező
héten, január 2-án szállítjuk el.
A január 1-i hétfői hulladékot
január 8-án szállítjuk el.

A Jászárokszállási
Cukorbeteg Klub
vezetőjének és tagjainak
részvétnyilvánításukért, és
az egyesület koszorújáért.

nevében

Megértésüket előre is köszönjük!
Tisztelettel : Víziközmű vezetése

ANDRÉ
EMÁNUELNÉ
sz. Bódis Mária
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.”
Szerető család

Köszönet Gyenes Gyula
főesperes úrnak és a
kántor úrnak a kiemelkedő szertartásért.

Szerető édesanyja
és leánya Júlia

Jászvidék

2006. december 21.

Békés karácsonyt, eredményekben gazdag új évet kíván
a város lakosságának, Jászágó polgárainak és vásárlóinak
a Ficzek Kft.

11

Mezei Béla

T

magánoktató
Tel.: 06 30 945-70-36

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

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

AZONNALI HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS BILLENŐS, NYERGES, DARUS TEHERAUTÓVAL. GÉPI RAKODÁS BIZTOSÍTOTT.
RENDELÉSÉT TELEFONON IS LEADHATJA. TEL.: 57/432-190, 57/433-190

Fehér és Társa Könyvelõiroda
* könyvelés
* adótanácsadás
* bérszámfejtés
* adóhatóság elõtti képviselet
Ügyfélfogadás: hétfõtõl péntekig
8.00-12.00, 13.00-17.00 óráig
Jászárokszállás, Deák F. u. 7.
Tel.: 531-370 Fax: 531-371
E-mail: aktatrade@vnet.hu

JÁSZÁROKSZÁLLÁS
DÉRYNÉ U. 18.

LENDVAI TÜZÉP
Jászárokszállás, Déryné u. 18.
Tel.: 57/432-221
Békés, boldog új évet kívánunk
régi és leendõ vásárlóinknak!
a Tüzép dolgozói

VIRÁGKÖTÉSZETI VERSENYT
ÉS KIÁLLÍTÁST RENDEZ

Versenytémák:

Ádám Gáborné
és a könyvtár dolgozói

Hívjon, ha
segíthetek!
Zsigriné Marika
06-30/380-5379

Csörsz Vezér Galamb,
Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete

galamb-, díszmadár
kiállítást rendez.
Helye: Jászárokszállás,
Széchenyi u. 95.
(volt óvodai épület)
Ideje: 2007. január 13-14.
Nyitva:
Január 13. szombat
8.00-18.00
Jan. 14. vas. 8.00-15.00
Vasárnap börze lehetőség!
Minden érdeklődőt szeretettel
vár a Rendezőség.
Inf.: Gulyás Alajos
Tel.: 30-519-0664

A PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ
FLÓRA FARSANG KERETÉBEN

1. Farsangi csokor

Valamennyi könyvtári
olvasónknak békés,
boldog karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag
új évet kívánunk:

magánszemélyeknek,
egyéni
vállalkozóknak,
könyvelés is.

MEGHÍVÓ!

FELHÍVÁS VIRÁGKÖTŐKNEK!

2007. JANUÁR 27-28-ÁN
Jászárokszálláson a Petőfi Művelődési Házban.

Ezúton tájékoztatjuk
minden kedves könyvtári olvasónkat
és látogatónkat, hogy
karácsony és szilveszter között
a Városi Könyvtár minden részlege
zárva tart.
A könyvtár szolgáltatásait
2006. január 2-ától (kedd)
vehetik igénybe.

ADÓBEVALLÁS,
ELEKTRONIKUS
ADATSZOLGÁLTATÁS

Bármilyen stílusban, kézben megkötött farsangi csokor.
A csokor fejezze ki a farsang hangulatát, színét.
Kellékek, kiegészítők használata megengedett.
Művirág, selyemvirág nem szerepelhet az alkotásban.
Virágok, kellékek előkészíthetők, de a csokoralap előre nem
készülhet el.

2. Farsangi térkompozíció
Szélesség max: 1,5 m, magasság max.: 2m
Bármilyen technika alkalmazható.
Művirág, selyemvirág nem szerepelhet az alkotásban.
A versenymunkákat a helyszínen kell elkészíteni!
A készítményhez szükséges viráganyagról, a kellékekről, a csokor
tartójáró,l illetve állványról a versenyzőnek kell gondoskodnia!

Összes versenyidő:150 perc
A verseny 9:30 órakor kezdődik.
Gyülekezés, eligazítás, elhelyezkedés 9 órától.
EREDMÉNYHIRDETÉS: 2007. JANUÁR 27-ÉN 15 ÓRAKOR
A kompozíciókból rendezett kiállítás
2007. január 28-án 16 órától szedhető szét.
DÍJAK:
Első díj: 30.000 Ft
Második díj: 25.000 Ft
Harmadik díj: 20.000 Ft
Kezdő virágkötők díja: 20.000-Ft értékű tárgyjutalom
Különdíj: 15000 Ft értékű tárgyjutalom

A VERSENYRE 2007. JANUÁR 10-IG
LEHET JELENTKEZNI A
PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN.
Információ: Petőfi Művelődési Ház 06-57/531-062

A PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ
FLÓRA FARSANG KERETÉBEN

FARSANGI
JELMEZVERSENYT
ÉS BEMUTATÓT
RENDEZ

2-14 ÉVES
GYERMEKEK RÉSZÉRE
2007. JANUÁR 28-ÁN
15 ÓRAKOR
Díjak:
I. II. III. Különdíj
A VERSENYRE
2007. JANUÁR 19-IG LEHET
JELENTKEZNI
A PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN.
Információ:
Petőfi Művelődési Ház 06-57/531-062

Jászvidék
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Angyali üdvözlet
– Hastáncgála szárnyak nélkül szárnyalón –
Szárnyak nélkül, fátyollal,
földi valóságukban lebegtek
előttünk a Téli esték programsor részeként Kubacsekné
Gulyás Éva tanítványai, vendégei és maga Éva is. Ebből
az alkalomból százhúszan, s
csak hastáncprogrammal.
Az első blokkban 12 tánccal – talán utalva elektronikus levélcímükre, az
Extázis13-ra, merthogy
13.-nak jön a meglepetés –
fejlődési sorrendben mutatkoztak be a lányok, hogy az
est meglepetéseként a már
gyakorlott táncoslányok
kezdőnek számító anyukájukkal lépjenek fel. A prog-

Összhatás
ram külön bája, hogy anyukaként szólítanak hastáncosokat a fellépésre, ugyanakkor az első kínálkozó

Heten az ‘55-ös fiatalembernek

Meglepetéspárok: anyák és lányaik (Fotók: Nagy Mária)

alkalom egy táncházas
blokkra.
A titokzatos férfi persze
most is jelen van, nem fantom képében, hanem egy
55-ös születésű fiatalember
személyében a nézőtéren,
kinek heten a Piszkos tánc 2.
című film betétdalára bemutatott táncot ajánlják.
Szólóban a városunkban
nevelkedett Kiss Judit
következett, aki most Hollandiából érkezett, és Hollandiában szerzett három
éves tánctudását mutatta be.
További bemutatkozó
vendégek Szalai Anita és
tanítványai Jászberényből,
Lehotai Lívia és tanítványai
Gyöngyösről. A két órán át
tartó folyamatos tánc és zene
egyre fokozódó hangulatot
teremtett. Két valóságos és
megismerhető férfi, Harmos
Zsolt és Sziliczei Csaba dobszólókkal tartották frenetikus mozgásban a lányokat,
míg valamennyi fellépőt egy
össztáncba nem hívott a ritmus, hogy ezzel köszönjék
meg a közönségnek a soksok tapsot és a támogatásokat.
– and –

Hírek
December 4-én rendezték meg Jászszentandráson a Mikulás Kupát. Pély, Kömlő,
Jászszentandrás mellett a jászárokszállási általános iskola is részt vett a rendezvényen.
Pély Ált Isk. - Széchenyi Ált. Isk.
Széchenyi - Kömlő
Széchenyi - Jászszentandrás
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Iskolánk leány kézilabda csapata nagy
fölénnyel nyert, természetesen I. helyen

végeztek lányaink, így már sokadszor sikerült a Mikulás Kupát elhoznunk.
A torna legjobb játékosa Király Petra lett,
iskolánk 8.a osztályos tanulója.
A győztes csapat: Kapus: Bobák Nikolett
7.b és Lénárd Dorina. Játékosok: Bobák Nikolett 7.a, Dobos Laura, Gressai Nikolett,
Gyenes Evelin, Király Petra, Kiss Kinga,
Rucsányi Szilvia, Szajkó Györgyi, Szerző
Dorina
–g–

André Béla Emlékverseny
2006. december 2-án az UJBK (Ulti Játékosok Baráti Klubja) szervezésében került
megrendezésre a második alkalommal (André Béla tiszteletére elnevezett) kiírt ultiverseny.
A helyi játékosok mellett érkeztek Jászberényből és Visznekről is, így 17 fő részvételével került lebonyolításra a 3 fordulós
verseny.
A versenynek helyt adó Zöld IX. vendéglő
különterme méltó helyszínt biztosított a végig izgalmas játéknak, melyet Pethes Ferenc
helyi lakos nyert meg, megelőzve a második
helyezett Barics Bélát (Jászberény), valamint
a harmadik helyezett Kiss Lászlót.

Gratulálunk a nyerteseknek!
Várjuk továbbiakban is az ulti játékot
kedvelők jelentkezését.
Nádas Illés

2006. december 21.

5-10 éves díjazottak
A Szolnokon született
Blazsek Gyöngyvér emlékére a Polgármesteri Hivatal a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészkamara és a Petőfi Művelődési Ház pályázatot írt ki óvodások és kisiskolások részére.
Blazsek Gyöngyvér emlékére – aki építészként a természeti formák szépségeit,
belső rendjét kutatta, – azt
kérték a pályázó gyerekektől,
hogy rajzaikban, alkotásaikban jelenítsék meg környezetük szépségét. A pályázatra 63 pályamunka érkezett,
melyeket Makai István, a
megyei Építészkamara elnöke és Farkas Renáta, városunk főépítésze értékelt.
A december 11-ei ünnepélyes eredményhirdetés
díszlete a pályamunkák mellett megyénk 36 építészének
munkáiból rendezett fényképkiállítás volt.
Gergely Zoltán polgármester megnyitójában a kultúra nagyon fontos részének
nevezte az építészetet, majd
hozzátette, hogy a környezetébe nem illeszkedő épület is
környezetszennyezés. Példának a lapostetős, emeletes
tömbök közé ékelődő úgynevezett „Boszorkányházat”
említette.
Makai István köszöntője
előtt Banka Sándorné Pál

Katalin Mozart menüettet
játszott, majd Tari Kitti előadásában Reményik Sándor: Az építész fia című verset hallhattuk. Ezt követően
a kamaraelnök meghatottságáról számol be a szép számú közönséget, s a pályaműveket látva, majd megjegyzi: Nem volt hiábavaló,
hogy tízéves stúdiónknak kiállítás-sorozatot szervezünk.
A kiállításuk célja – mint
ahogy mondta – megmutatni magunkat, hiszen az építészként dolgozó 200 kolléga
sem ismeri egymást. Az eredményhirdetés után a résztvevőket megvendégelték, majd
ifj. Sisa Béla műemlék-felügyelő előadására került sor a
Jászság népi építészetéről.

Díjazottak:
Óvodás korcsoportban:
I. díj: André Blanka
II. díj: Nemoda Gréta
III. díj: Kóczián Andrea
Dudás Gabriella
Különdíj: Lehel úti óvoda
Napsugár nagycsoportja
Különdíj: Szabó Panna
Általános iskola alsó
tagozatos korcsoportja
I. díj: Rédei Gergely 2.a
II. díj: Fodor Dávid 2.a
II. díj: Bese Cintia 1.b
III. díj: Guba Ádám 2.a
Különdíj: Hajdú Nikolasz
2.a
Különdíj: Kovács Attila 2.a
– and –

Díjnyertes óvodások:
Szabó Panna különdíj, André Blanka I. díj (Kossuth úti Óvoda)

Rendőrségi krónika
Ablakbetörés módszerével jutott be ismeretlen
tettes a Dobó utcában található használaton kívüli iskola épületébe. Az iskola munkatársai 2006. november
22-én észlelték az eseményt.
A lefolytatott szemle során
derült ki, hogy az épület
több helyiségéből leszerelték
és elvitték a radiátorokat,
összesen 19 db-ot. A felvásárló telepeken jól értékesíthető alumíniumból készült
radiátorok értéke több százezer forint.
Az ügyben a nyomozás
folyamatban van.
2006. november 29-re
virradó éjjel a Széchenyi út

103. szám alatt található vegyes boltot törték fel az akkor még ismeretlen tettesek,
akik cigaretta és italféleségeket vittek magukkal, mintegy 350.000 Ft értékben.
Mint utóbb kiderült, az
elkövetők nem pihentek sokáig. 2006. december 1-én
éjjel újra „munkához” láttak.
Ekkor azonban az események nem a terveik szerint
alakultak.
A rendőrőrs járőröző körzeti megbízottai 02 óra körüli időben ellenőrizték a
Kossuth út végén található
italbolt-vegyesbolt épületegyüttest. Tapasztalták,
hogy az italbolti oldal udvarra nyíló ajtaja fel volt feszítve

Anyakönyvi hírek
2006. november hónapban született gyermekek: Hopka
Zsombor, Ócsai Máté, Hans Zoltán, Nagy Alexandra, Nagy
Vivien, Kovács Natália Mária, Danyi Diána, Csomor Kincső,
Agócs Sándor.
2006. november hónapban házasságot kötöttek: Csaba
Csilla – Kókai Balázs, Horváth Anett – Radnai Norbert.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: Nagy Gyuláné, sz.
Szántó Amália 77, Benke Balázs 56, Asztalos Gyuláné,
sz. Legény Irén 89, Farkas Béla 42, Bohák László 77,
Görbe Ferenc 75, Csombok András 39, Molnár Józsefné, sz. Budai Sarolta 77, Faragó Sándor János 58, Mezei
Lajos 49 évet élt.
Helyesbítés: Sándor Béla 83 évet élt.
Jászágón 2006. november hónapban született gyermek: Nagy Dominik.
Elhalálozott: Pethes Alajos 85 éves korában.
Jászágón 2006. november hónapban házasságkötés
nem volt.

és bentről zaj szűrődött ki. A
rajtakapott bűnözők menekülőre fogták a dolgot, egyiküket ott a helyszínen sikerült elfogni. Megtalálták a
k ö z e l i Va s ú t u t c á b a n
parkoló gépkocsijukat is. A
helyszínről kereket oldott
három betörő nem sejtette,
hogy keresésük tovább
folyik. Már virradt, amikor
őket egy állampolgár és egy
polgárőr segítségével a Jókai utcában sikerült elfogni. A gyöngyösi illetőségű
négyes tagjai kihallgatásuk
során bevallották, hogy a
Széchenyi utcai bolt betörését is ők követték el.
Elszámoltatásuk során további kilenc, Gyöngyösön
elkövetett betöréses lopás elkövetését ismerték el.
Ellenük a vizsgálat letartóztatásuk mellett folyik
tovább.
R. Gy.
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