ló
o
r
o
s
m
a
r
g
o
Pr éklettel
mell
2007. január 25.

Új év,
új remény
Még nem sok telt el
ebből az évből, de néhány
keserű pirulát már be kellett vennünk. Az ilyenkor
januárban gyakorlatilag
menetrendszerűnek tekinthető áremeléseket
most plusz terhek egész
sora egészíti ki.
Új év, új remények… –
mondják. De ez esetben a
remény – hogy végre egyszer már egyenesbe kerüljön ez az ország – abszolút nem új. Régi lemez
már ez, s állandóan csak
azt ismételgeti: csak egykét év és minden rendben
lesz. Ez az ígéret lassan
már kezd úgy feltűnni az
ember előtt, mint az a
bizonyos répa, amit egy
hosszú botra erősített zsinegen lógatnak az öszvér
elé, hogy haladásra bírják.
(Azt meg persze döntse el
mindenki, hogy a hasonlatban hova helyettesíti
be magát. Sorsát az öszvér szerepe, a hajtó kényelmessége, vagy a zsineg egykedvű lógicsálása
jellemzi leginkább.)
Persze nem lehetünk
pesszimisták, így hangulatunkat nem a befizetett
csekkek tengerével kell
jobbá tennünk. Ha valóban ezek számítanának,
sok értelme aligha volna a
dolgoknak.
Valóban próbáljuk
meg elhinni, hogy ha
tesszük a dolgunkat – azt
amire vállalkoztunk –,
attól talán nem csak a mi
életünk, hanem másoké is
jobbá válhat. Akkor pedig
nem is olyan hiábavaló a
feladat, ha ettől még nem
is válik túl egyszerűvé.
Banka Csaba
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Tisztelet és elismerés a
Himnusz születésnapján
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Papp Anett
külföldi sikere

„Magyar szó, magyar vers, magyar múlt – jelenvaló élet, magyar iskola a mában,
a bibliai zsoltár mennydörgése, a népmese tündéri derűje,
régi magyar tájak borongó dallama,
S mi, a tanítványai, akik tanúi és követői lehetünk, vigyük tovább szavait!
Parancsa ez, mindenki éljen, mindenki örüljön.”
Ünnepeink sorában évek óta, mindjárt az újév kezdetének közelében ott található a Magyar Kultúra Napja.
Igaz, ez az ünnep nem mérhető valamely történelmi esemény évfordulójához, még csak nem is jelöli pirossal szedetten a naptár, de mégis lényeges.
A magyar kultúrának szentelt napon ünneppel is kiemeljük a kultúra elsődlegességét, fontosságát. Megbecsüléssel tisztelgünk a fejlődéséért munkálkodók előtt,
ünnepeljük azokat az alkotó embereket, akik mindezt a
tevékenységet végzik, kultúrát teremtettek és teremtenek
művészként, tudósként, közművelőként, pedagógusként.

Január 19-én Szolnokon a
Megyeháza dísztermében
adták át a Jász-NagykunSzolnok Megyei Közművelődési, valamint Művészeti
díjakat. Ez alkalommal nyújtották át a Jász-NagykunSzolnok Megyei Művészeti
Közalapítvány elismerő emlékérmet. Meghívott vendégként mi is részt vettünk
ezen a szép és méltó ünnepségen. Nemzeti himnuszunk eléneklése után az
ünnepi szónok beszélt a magyar kultúra egészéről, majd
részletesen méltatta a megyében működő művelődési
intézmények munkáját és elismeréssel adózott tevékenységükről, majd a kitüntetések átadására került sor.
A megyei Művészeti Közalapítvány 2004-ben alapított díjat a kulturális munkát
végzők elismerésére. A JászNagykun-Szolnok Megyei
Művészeti Közalapítvány
emlékérmét Kovács Béláné
vehette át. Több évtizedes
munkáját, szakmai eredményeit, a kultúra területén elért sikereit emelte ki a Közalapítvány.
1970-ben megszerzett
diplomája óta pedagógusként dolgozik a településen.

A napi színvonalas oktatónevelő munkája mellett már
az első perctől kezdve tevékenyen kivette részét az iskola kulturális életében. Ezen
rendezvények nemcsak az iskola falai között hoztak nagy
sikert, hanem a város kulturális életének is színterévé
váltak. Ilyen esemény közé
sorolható az évenként megismétlődő Kultúra Nap rendezvények, a március 15-ei
ünnepi műsorok, az augusztus 20-i megemlékezések. A
millenniumi ünnepségsorozat városi rendezvényéről
nemcsak a városba delegált
magas rangú vezetők szóltak
elismeréssel, hanem maga
Nemeskürty István is. Az
ország UNIO-hoz történő
csatlakozásakor szervezett
programsorozat, és a Holocaustra történő megemlékezés is magas szintű elismerést kapott.
Szakmai szempontból is
kifogástalan rendezvényeit
elősegítette magas felkészültsége, melyet 1985-ben
napi munkája mellett szerzett meg, művészeti oktató
szakon.
A városban működő Népfőiskolai Társaság kezdeményezésére 10 éve indította el

a felnőtt színjátszást. A csoport önálló színi társasággá
nőtte ki magát, mely azóta
méltón viseli szülőföldünk
Kossuth-díjas színészének,
Görbe Jánosnak nevét. Az
évente megrendezésre kerülő színművek nagy sikert
aratnak.
A Megyei Művelődési,
Továbbképzési és Sport Intézet által szervezett műsorok tájoltatásában több alkalommal léptek fel a Tiszántúl
kis településein. A színkör
így nemcsak a helybeli lakosoknak, hanem a Jászság és a
megye számos településeinek
is, ahol felejthetetlen élményt
szereztek a lakosságnak.
Mindezek elismeréséért
pár éve Déryné emlékplakettet vehetett át Jászberényben, 2001-ben a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Közművelődési díjat kapta meg.
Szívügyüknek tekintik a
magyar anyanyelv ügyét is,
amit mi sem bizonyít jobban, hogy a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetségének meghívására már szerepeltek Visk városában. A
Petőfi Társaság felkérésére
pedig Segesváron is hatalmas sikert arattak.
Az évek során összeszokott, jó közösségi szellemben működő, színi csapat
alakult ki zenekarral, technikai személyzettel, melyben a
rendezői feladatokat kezdetektől Kovács Béláné látja el.
Kitüntetéséhez gratulálok
és még nagyon sok szép sikert kívánok neki. Faludy
György gondolatai jutottak
eszembe befejezésképpen:
„A művészetnek annyi szerepe volt az emberiség fejlődésében, hogy szinte teljes egészében lefedte az emberi kultúrát.
A művészet – úgymint a
szobrászat, az építészet, a költészet, az irodalom és a zene –
az egyetlen, ami az emberiséget a saját lapos földrajzi földi
léte fölé emeli, az emberi civilizációt értelemmel tölti meg. A
művészetet tartom az élet céljának, az emberi társadalom
céljának és értelmének. Semmi
egyebet. Ez az egy, ami bizonyos mértékig maradandó.”
Ádám Gáborné

Idén is január első hetében rendezték meg a frankfurti HEIMTEXTIL kiállítást és szakvásárt, amely
továbbra is a világ legnagyobb és legjelentősebb lakástextil kiállítása. A kiállítók különböző témakörökben mutatták be termékeiket. A szőnyegek, falikárpitok, függönyök mellett dekorációs anyagok, tapéták,
fürdőszobai termékek, illetve egyéb kellékek, fonalak, szövetek stb. voltak
láthatók.
Az évente megrendezésre
kerülő világhírű szakkiállításon és vásáron az idei évben
először vett részt a MoholyNagy Művészeti Egyetem.
16 európai egyetemmel közösen mutathatták be az
utóbbi években készült
anyagszakos hallgatók munkáit. Az egyetem szövő szakos tanulói közül a két legtehetségesebb hallgatónak
nyílott lehetősége arra, hogy
a szakma előtt bizonyíthasson, és képviselhesse az országot. Az egyik tanuló,
Papp Anett másodéves hallgató neve nem ismeretlen a
Jászvidék olvasói előtt.
Munkáival sokszor vívta ki a
szakmai zsűri elismerését
különböző képzőművészeti
versenyeken, és többször
volt már kiállítása Jászárokszálláson is. Őt kérdeztem a
kiállításon szerzett tapasztalatairól.
- Milyen munkákkal érkeztetek a kiállításra?
- Saját standot kaptunk,
ahol az egyetemen készült
munkákat állíthattuk ki.
Olyan munkák kerültek ide,
amik kapcsolódtak a lakástextilekhez. Például minták,

mintatervek nyomott anyagokhoz, vagy a szövő szakon, ahol én is tanulok szövetfelületek, struktúrák, új
anyagok alkalmazása, variálása, azok egy későbbi szőnyegként vagy textilként való megjelenési lehetőségei.
- Mit jelentett a jövőd szempontjából ez a lehetőség?
- Én egész végig ott voltam, rengeteg emberrel
megismerkedtem, beszéltem
más egyetemek tanulóival,
cégekkel, vállalkozókkal.
Tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy nagy a
kereslet külföldön az általunk tanult ismeretekre. Az
is bizakodásra adhat még
okot, hogy szerintük újszerű, friss ötletekkel mentünk
ki. Én magam is több sorozatot állítottam ki, és a jelentős nemzetközi textiles magazinok érdeklődést mutattak, és szeretnék publikálni.
Felkéréseket kaptunk designer cégektől, munkát és
workshopot ajánlottak, és
hogy esetleg megvennék a
munkáimat. Úgy érzem, jó
irányba mozdultam el ezzel a
kiállítási lehetőséggel.
- Köszönöm a beszélgetést,
további terveidhez sok sikert
kívánok!
MNM

Jászvidék
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Polgármesterváltás
1998-2006. között voltam polgármester.
1999-től folyamatosan
felvettem, felvettük a kapcsolatot az őshaza vezetőivel: Gergely Zoltán polgármester úrral, a képviselő-testülettel, az elszármazottak
emlékére és tiszteletére ide
kerékpározókkal.
2000-ben Pünkösdkor
Jászárokszállás Újiregre költözött. Azóta minden évben
Pünkösd hétvégéjén Jásznapot tartottunk, ebből az
alkalomból jászárokszállásiak is kerékpároztak hozzánk.
2000-ben a falunap keretein belül – melyet július
utolsó szombatján tartottuk
– szenteltük fel a Jász emlékművet a kirajzás 70. évfordulója alkalmából.
Folyamatosan kapcsolatot tartottunk a Jász Múzeummal, a Jászok Világszövetségével. Ez időszak alatt
minden évben részt vettünk
a Jász Világtalálkozón, ekkor
vendégelt meg tiszteletteljesen és bőségesen, igazi vendégszeretettel minket Jászárokszállás.
A 2005. évi falunapon a
Jász emlékműre a 80 ide telepedett jászárokszállási családnevet tartalmazó márványtáblát is elhelyeztük,
majd jászárokszállásiak jelenlétében felavattuk.
Polgármesterségem ideje

Tóth Márton a Faluház előtt odakerékpározókkal
2000. Pünkösd
alatt rendszeres kulturális tése, kisebbségi irodát is kiprogramokat szerveztünk alakítottunk.
Felújítottuk a temető kerí(farsang, nőnapi köszöntő,
majális – focitorna, anyák tését, a ravatalozót, korszenapja, gyermeknap, jásznap, rűsítettük a közvilágítást.
falunap, búcsú, idősek napÚj beruházással elláttuk a
ja, karácsonyi műsor).
községet földgázzal, felújíEbben az időszakban ala- tottuk és bővítettük az aszkult meg az önkormányzat faltburkolatot, ennek eredtámogatásával megyei III. ményeként immár 95%-ban
osztályú labdarúgócsapa- szilárd burkolatúak az utcák
tunk, az Újiregi Vállalkozók (összesen 8 év alatt 3200 m).
SE.
Kiépítettük a Kábel TV-t.
Folyamatos volt a község Beindítottuk a falugondnoki
virágosítása, parkosítása.
szolgálatot.
Tóth Márton
Környezetvédelmi progTóth Márton nyolc évi polramot készítettünk, a hulladékszállítást korszerűsí- gármesterség után a 2006. évi
választáson nem indult. Két fitettük.
Középületeinket (óvoda, atalember, Jankó Róbert és ifj.
faluház) teljes körűen felújí- Pethes József párharcából Jankó Róbert került ki győztesen, s
tottuk, bekötöttük a gázt.
Megtörtént a buszvárók lett Újireg, s benne az elszárfelújítása, a Polgármesteri mazott árokszállásiak polgárHivatal bővítése, korszerűsí- mestere. /a szerk./

„Csodaváró” teadélután
Míg advent a reményteli várakozás ideje, a Szenteste
maga a megvalósult és beteljesedett csoda, a Megváltó
születésének napja. A karácsonyi időszak csodája a mai
napig melegséggel tölti el minden ember szívét. A korábbi évek hagyományainak megfelelően, decemberben
most is gyertyát gyújtottak az ünnepi asztalon és a szívekben is az Árokszállásiak Baráti Körének tagjai .
Az elmúlt év végén, december 18-án is megtartották hagyományos teadélutánjukat az Árokszállásiak
Baráti Körének tagjai. A karácsonyváró adventi hétfő
délután terített asztalok és
barátságos házigazdák várták az ünnepelni vágyókat.
Köszöntőjében Gergely
Zoltán polgármester az egymás iránti szeretet fontosságáról beszélt. Arról, hogy
mennyire fontos figyelnünk
egymásra, környezetünkre.
A karácsony egy nagyszerű

alkalom arra, hogy átgondoljuk értékrendünket, békét teremtsünk a szívünkben
önmagunkkal és embertársainkkal szemben.
Gyenes Gyula címzetes
pápai prelátus pedig a karácsonyról, mint az egyház
legkiemelkedőbb ünnepéről, a fenyőfaállításról és a
Megváltó születéséről szólt.
Krisztus személye születése
által kapcsolódik a téli napfordulóhoz, az év legjelentősebb napjához.
Miközben Pádár Antalné

Fotók: Nagy Mária

az ÁBK elnökhelyettese
meggyújtotta a csillagszórókat a díszes karácsonyfán, az
ÁBK jelképes ajándékot
nyújtott át a megjelent vendégek részére. Ünnepi műsorral kedveskedtek mindazoknak, akik fontosnak tartották meghívásuknak eleget tenni. Verssel, kisiskolások táncaival és az Árokszállási Óvónők Kamarakórusának énekeivel tették emlékezetessé ezt az egyébként
szürke, borongós decemberi
hétfő délutánt.
Közös beszélgetés, teázás
zárta a programot, ahonnan
természetesen nem hiányozhatott a karácsony jellegzetes süteménye: a bejgli sem.
Az idei évben is a rászoruló családok részére gyűjtöttek adományokat, amelyeket még az ünnep előtt kiosztottak a Családsegítő
Központ munkatársai.
MNM

Újiregen

Jankó Róbertnek hívnak.
Újireg polgármestere vagyok. 1973. április 30-án
Pincehelyen születtem. Születésem óta ebben a faluban
élek, a nagyszüleim jász származásúak. Anyai nagyapám
Kaszab László 9 évesen,
1930-ban jött el Jászárokszállásról a szüleivel, anyai
nagyanyám Turcsányi Irén
már itt született.
Az általános iskola elvégzése után Pécsett a Zipernovszky Károly Szakközépiskolában érettségiztem
1991-ben, gépész szakmát
szerezve.
Jelenleg főállásban családi
gazdálkodással foglalkozom, a polgármesteri tisztséget tiszteletdíjasként látom el. Nős vagyok, két
gyermekes családapa.
Az önkormányzat körjegyzőségben működik.
Körjegyző Magyar Teréz. A
képviselő-testület fiatal, tagjai: Antoni Anett (alpolgármester), Bati János, Csurgai
Miklós Bálint, Szász László,
Tóth Zsófia.
Újiregen működik az
iregszemcsei Deák Ferenc
általános iskola tagóvodája,
amelybe 22 óvodás jár. A vezető óvónő Antoni Anett.
1990-ben az első jász találkozón, amely Jászárokszálláson volt, magam is
részt vettem és öröm volt
látni, hogy sok évtized után
a régi hozzátartozók egymásra találtak. Ezt követően
minden évben létrejött a találkozás.
Terveim között szerepel,
hogy az 1990 óta tartó jász
kapcsolatot fenntartsam, a
kerékpáros emléktúrát minden évben megrendezzem

Jankó Róbert még „civilben” Újireg elsőp főzőversenyén
2006. július (A képek szerkesztőségi illusztrációk)
egy színvonalasabb jász faludést kötött. Maga a beruhánap keretében. Az elszármazás kb. 2011 körül jöhet
zott jászokat meghívjam,
létre.
mert ez már hagyománnyá
Létrehoztunk egy mozvált. Szeretném, ha az utógókönyvtárat, amelyben az
kor se feledkezne meg erről a
újiregi lakosok korlátlan inhagyományról.
ternet-hozzáféréssel interneJelenleg egy beruházóval
tezhetnek. A közeljövőben
állunk kapcsolatban, aki Újszándékomban áll egy naireg belterületén szeretne
gyobb helységben kialakítamegvalósítani egy horgászni a könyvtárat, ahol több
tavat körülötte sétálóparkkal
számítógépet is el tudnánk
és beépíthető telkekkel,
helyezni.
amely a turizmus fellendüléSzeretnék itt Újiregen
sét elősegítené.
„Újireg Sport és SzabadidőA ciklusprogramomban
központ”-ot létrehozni,
szerepel a 2006. évben elkezamelyben a fiatalok szabaddett önkormányzati hivatal
idejüket sportolással és szófelújításának befejezése és az
rakozással tölthetnék. A
irodai dolgozók munkaköszabadidőparkban a jelenrülményeinek komfortosableg már elkezdett uniós
bá tétele. Törekszem a lakosjátszótér bővítése és korszeság ügyfélcentrikus ellátásárűsítése.
ra és a megfelelő közszolgálAz újiregi Búzavirág
tatásra. Az önkormányzat
nyugdíjas klub létszámának
kötelező feladatait továbbra
bővítésének és korszerűsítéis ellátni, a közcélú és közsének befejezése is feladatahasznú munkapályázatokat
ink közé tartozik. A klubkihasználni. Lehetőség szetagok hetente egy-két alkarint az immár tíz év feletti islommal összejönnek, beszélkolabuszunk lecserélését págetnek és a jász hagyomályázati úton, amely falunyok szerint csigatésztát kégondnoki szolgálatot is ellát.
szítenek.
A csatornázási előkészületek megkezdődtek, a lakosJankó Róbert
ság előtakarékossági szerzőpolgármester

Pásztorok, pásztorok
örvendeztek…
tárjátéka és énekvezénylete
még feledhetetlenebbé tette
az élményt. A gyermekek
ajándékcsomagokat kaptak
szorgalmukért cserébe.
Községünk lakói megtekinthették még az idősek karácsonyán és az iskolai fenyőünnepélyen a páratlan előadást.

A kis Jézuska megszületett… Elérkezett a 2006-os
év karácsonya, a jászágói
emberek is lelküket tártan, a
gyermekek nagy izgalommal várták a szentestét és készültek rá. Ezen a szeretetteljes ünnepen közel 140 lélek tette tiszteletét az ágói
Római Katolikus Jézus Szíve templomban. 19 órai kezdettel kezdetét vette a szent-

mise, ezután a pásztorjáték
elevenítette fel a kisded születését, melyet Galó Gábor
atya és Veres Ilona (Ica néni)
nagy igyekezettel és gondossággal tanított be a szereplőknek. A kis betlehemisták
olyan odaadással szerepeltek, hogy szinte valósághűen felelevenedtek ezen az estén a múltbéli csodás esemény percei. Gábor atya gi-

„Betlehemben egy jászolban
Kis babuska szendereg.
Ajándékkal fölpakolva
Köszöntik a gyerekek.
Örvendeznek, ünnepelnek
Vidám ez a társaság.
A mennyország küldte le
Nekik a kis Jézuskát.
Ó, mily öröm a karácsony!
Az év legszebb ünnepe.
Finom dió a kalácson,
Kisgyermekek kedvence.”
Tősér Edit –
Dobosné Peredi Beatrix

2007. január 25.
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A polgármester jelenti...
A januári időjárás márciusi időszakot jelent. 10-12 °C hőmérséklettel tavaszt idéző
szélviharokkal. A növényeket arra serkenti ez
a jó idő, hogy megjelenjenek a rügyek, hajtások, amely várhatóan el fog fagyni és ez
valamint a szántóföldi növények eddig elmaradt hótakarója elég borús kilátást jelent a
mezőgazdaságból élőknek. A népi bölcsesség
szerint „a kutya nem eszi meg a telet”, így
még számíthatunk téli napokra remélhetőleg
nem áprilisban.
A városközpontban tervezett körforgalom
építése négy éves előkészítés után, 2007. január 22-én elkezdődött. A megkötött szerződés szerint a befejezési határidő 2007. május 31-e. A közbeszerzési eljárást és a lebonyolítást az Autópálya Rt. végzi, a finanszírozást magyar forrásból a Minisztérium biztosítja. A város 5 millió forinttal járul hozzá a
közművek kiváltásához és további 5 millió
forinttal a parkolók megépítéséhez. Mindösszesen közel 70 millió forintos beruházás
valósul meg Jászárokszálláson. A városközpont rendezettebb és barátságosabb lesz azáltal, hogy megépül a körforgalom, díszburkolatot kap 21 db autóparkoló, megújul a
közvilágítás és a légvezetékek földkábelre
lesznek cserélve.
Három millió kettőszázezer forintos költséggel elkészült a Sportpálya vizesblokkja. A
pályázaton 1,8 millió forintot nyertünk a
fennmaradó összeget saját önrészből biztosítottuk. Megtörtént az akadálymentesítés és
az épület külső és belső felújítása.
A szennyvíztisztító régi blokkjának átépítése az ütemtervnek megfelelően halad és
várhatóan február hónapban megkezdődik
ennek a résznek is a próbaüzeme. Az újonnan
megépült és a felújított rész műszaki átadása
május végén, június elején fog megtörténni.
Erre nagyon nagy szükség is van, mert az
újonnan megépült csatornahálózatra a rákötések száma, már megközelíti a 2000 egységet. A megépült szennyvízcsatorna jól működik, műszaki probléma csak a rendszerbe az
útépítések során bekerült kővel kapcsolat-

ban volt, amelyet a négy fősre felfejlesztett
szakembergárdánk sikeresen elhárított.
Készül a város 2007. évi költségvetése,
amelynek a megtárgyalására a 2007. február
15-én 14 órakor a Petőfi Művelődési Ház
nagytermében közmeghallgatás keretében
kerül sor. A fejlesztési döntésekhez, jogerős
építési engedéllyel projektek állnak rendelkezésre: a Szent Vince úti Iskola felújítása és
bővítése, a Petőfi Művelődési Központ megépítése vonatkozásában és befejezéséhez közeledik a Dobó Úti Iskola Óvoda Centrummá történő kialakításának tervezése is. Az elmúlt években ezekre a tervekre munkatársaimmal sok időt fordítottunk és bízom benne,
hogy a megvalósításukhoz a pályázati pénzeket is meg tudjuk szerezni és az önerőt is elő
tudjuk teremteni. Jászárokszálláson a legutóbbi felmérések szerint 8,2 km földút van és
a költségvetés elfogadásával egy időben el
kell dönteni, hogy ezek közül melyeket burkoljuk, mert az engedélyezési eljárás akár 3
hónapot is igénybe vehet. A Hunyadi utca a
Szentandrási utcától a vasút felé és a kerékpárút az Ipar úttól kifelé levő része tavasszal
felújításra kerül és a Nyárfa utca, valamint a
szennyvíztisztító bekötő útja, új burkolatot
kap részben garanciális, illetve vis major keretből.
Az elkövetkezendő időszakban a pályázaton elnyerhető források jelentősen megnövekszenek. Ezek elnyeréséhez feltétlenül szükség van arra, hogy az önkormányzati döntések megalapozottak és gazdasági számításokkal alátámasztottak legyenek, mert aki most
rosszul dönt, az jelentős hátrányba kerül.
Kérem, hogy a tavaszias időt kihasználva
minden ingatlantulajdonos takarítsa ki, tegye
szabaddá az ingatlanja előtt található vízelvezető árkokat, átereszeket, mert az előrejelzések szerint nagyon jelentős csapadék várható a következő hetekben. Az Önkormányzat
külső vállalkozók, és a Víziközmű dolgozóinak bevonásával, jelenleg is végzi a közterületi árkok tisztítását.
Gergely Zoltán

„Vigyázz magadra!
és akkor, s ott jusson is eszedbe!”
2007. január 12-én egy felvilágosító oktatáson vettünk részt kilencedik évfolyamos
társainkkal. A meghívott előadó, dr. Klobusiczky György, a Budapesti Rendőrtiszti Főiskola tanára nagyon élvezetes műsort készített számunkra.
Sokat tudhattunk meg a drogokról, többek között azt is, hogy nemcsak a kábítószer
drog, és nemcsak az fogyaszt drogot, aki kábítószereket használ, hanem az is, aki minden
nap megissza a maga kávéját, vagy minden
nap elszív féldoboz cigit. Ugyanis a drogoknak két nagy csoportja van: a legális és az illegális drogok. Legálisnak tekinthetjük azokat
a termékeket, amelyeket bárki bármikor leemelhet a polcról a boltban, tehát kereskedelmi forgalomba hozhatók. Illegálisak viszont azok a szerek, amelyek a szervezetbe

jutva megváltoztatják az agy működését, és
kizárólag dílertől szerezhetők be.
Az oktató előadását képekkel, fény- és
hanghatásokkal gazdagon illusztrálta, ami
azért volt jó, mert így sokkal jobban hatott
ránk, mintha csak hallgattuk volna. Felmérések igazolják, hogy a hallgató figyelme húsz
percig aktív, azután lankad. Ez után az előadás után úgy véljük, hogy mindez csak a
műsor élvezhetőségén múlik, hiszen mi
mind a három órán keresztül fokozott figyelemmel kísértük az előadást.
Vendégünk beszámolt többek között a
drogok szervezetre gyakorolt hatásairól,
vagy például a rengeteg közúti balesetről,
amelyeket sokszor a diszkóból hazafelé tartó
valamilyen tiltott szer hatása alatt álló fiatalok okoznak. Állításait ebben az esetben is
illusztrálta: élő példákon láthattuk, mekkora
hibát követnénk el, ha valamilyen drogot kipróbálnánk. Lehet, hogy pillanatnyi örömöt
okozna, de hosszú távon nagy károkat okoznánk magunknak is, környezetünknek is. Hiszen az elején még „azért élnénk, hogy drogozhassunk”, de később már „azért drogoznánk, hogy élhessünk”. Így belátjuk, hogy
igaz az előadó állítása: „Teljesen meggyógyult drogos nincs, csak átmenetileg tünetmentes.”
Deák Ferenc Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola
9. A osztálya
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Egy kimondhatatlan nevű
magyar cég az ipari parkban
– A Skycon-történet –
Az ipari parkban üzemelő cégek eredményeiről, aktuális programjairól már tájékoztattuk olvasóinkat. Így jelen voltunk a Carlberg első ásónyom ceremóniáján, az új
tulajdonos, a Rosenberger gyár avatóján, családi napján.
Az ugyancsak családi napot tartó Carrier rendezvényéről is tudósíthattunk, de írtunk a Bundy, az Arvin Meritor jogelődjéről, a Zeuna Stärker eredményességéről is.
A gyárak sorából a legkimondhatatlanabb nevű, de az
egyetlen magyar, s az egyetlen téglákból épült gyár, a
Skycon Kft. mindeddig kimaradt. Az, hogy téglákból
épült, már önmagában példaértékű. Az állandóságra, a
helyben maradásra utal az utaztatható panelvilágban. Ez
persze nem véletlen, hiszen az egyik tulajdonos Kaszab
László személy szerint is helyi illetőségű. Az pedig, hogy
a szomszéd gyár lakatosából 10 év múlva gyártulajdonos
lett, nem csak példaértékű esemény, hanem igazi sikertörténet.
Tehát 1993-ban az akkori
Elektroluxból kilépő Kaszab
Laci egyéni vállalkozásba
kezd. Ez idő tájt előszeretettel nyaral a Balatonnál egy
Martin Brutsch nevű német
fiatalember, míg egy jászmenyecske kedvéért Jászberénybe nem telepszik, ahol a
Jásztelnél kezd el dolgozni.
A cégnél antennatervezéssel
foglalkozik. A Jásztelnek ép-

pen bedolgozó Kaszab Lacinak mutatja meg legújabb
antennaterveit, s kéri, próbálja meg ezeknek a sorozatgyártását. A termék beválik,
piaca beindul. 1996-ban,
mivel antennát gyártanak,
megalapítják az Égi Kapcsolat Kft-t. Cégbejegyzésbe az
angol megfelelője, a Skycon
kerül, hogy nemzetközi
szinten is piacképes legyen.

Ez szintén jó döntésnek bizonyul, hiszen hamarosan a
közel 100 partnerük közül
mintegy 40 külföldi.
A Tavasz út 41. telephelyre bejegyzett cég négy
évig úgynevezett garázsműhelyben működik, zömmel
az alapítók keze munkája által. A növekedés szükségessé teszi a bővítést. 2000-ben
az önkormányzattól a jelenlegi ipari parkban területet
vásárolnak, ahol egy év alatt
beüzemelik a 750 m²-es
gyártócsarnokot és folytatódik a gyártás immár négy
alkalmazottal, s ez tovább
bővül napjainkra 15 főre.
Arra a kérdésre, hogy a saját tőke mellett milyen pénzeket lehetett még bevonni a
vállalkozás fejlesztésébe, Laci elmondja, hogy az építkezésre munkahelyteremtő
pályázaton 5 millió forint
visszatérítendő támogatást
nyertek, melynek részleteit
az elmúlt év végén sikerült is
visszafizetniük, valamint antennagyártáshoz szükséges
gépekre is pályáztak. Ezekre
vissza nem térítendő támogatást nyertek el. A vissza
nem térítendő támogatásnak persze meg voltak a feltételei, folyamatosan növelni kellett a gyártást, de ezeknek a feltételeknek is megfeleltek, s 2006-ban már 17
ezer antennát 14 féle típusban gyártottak le a 15 főnek
megélhetést adó gyártócsarnokban.
– and –

Eljöttünk újra
Mások már elfeledték,
vagy éppen igyekeznek elfeledni az iskola falait, most
mégis van egy kis csapat,
akik osztálytalálkozót tartottak. 2000-ben érettségiztünk levelező szakon, 26-an,
a jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában.
Fiatal felnőttek, akik a munka mellett vállalták a tanulás
nehézségeit. Orosz Kázmérné osztályfőnök és Csere
Zoltán tanár úr jelenlétében
a Búzavirág étteremben egy
kellemes vacsora mellett osztályfőnöki órát tartottunk,
családtagok kíséretében.
Csupán egy percig tart a
csend, s aztán mindenki felszabadultan mesél. Család,
gyerekek, sikerek, kudarcok,
munka, betegség – szóval
ami az élet. A négy év, az
érettségi mindenkinek sokat
jelentett: munkahelymegtartást és továbbtanulást is.
Így lett a beállító lakatosból
gépészmérnök, a bolti eladóból élelmiszer-technológus, a bútorkereskedőből
matematika-informatika
szakos tanár, az asztalosból

történész, a Jászság története kutatásai ösztöndíjasa, az
Irodalmi antológia társszerkesztője, a titkárnőből tolmács, a vonatvezetőből pedig vezető jegyvizsgáló. De
találkozhatnak velünk a Parázs Hagyományőrző Egyesületben, a Bicikerben, a Baromfi- és a Szerelvényboltban is. Ha valaki feltenné nekünk a kérdést: „Érdemes
volt munka mellett, sokszor
éjszakába nyúlóban, a pihenőidőt feláldozva tanulni,
készülni?” – mi biztosan
igennel válaszolnánk. Örülünk, hogy volt lehetősé-

günk helyben letenni az
érettségit, ami annak idején
kimaradt az életünkből.
Visszaültünk az iskolapadba, ami nagyon nehéz volt
annak, aki már egyszer felállt
mögüle. És ami a legkülönösebb: sikerült közösségé kovácsolódnunk, ami felnőtt,
kialakult személyiségű emberek esetében már nagyon
ritka. Ezt tanárinknak is
köszönjük.
A Deák Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági SZKI
2000-ben érettségizett
levelező szakos diákjai
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Tetszik – nem tetszik
2007-ben egy viszonylag új, általunk eddig
nem alkalmazott módszert szeretnénk bevezetni
lapunk írásában. Elindítunk egy sorozatot,
melynek címe: Tetszik – nem tetszik. Minden hónap lapszámában helyi lakosok mondanák el,
hogy mi az, ami nekik tetszik kisvárosunk életében, fejlődésében és mi az, ami nem tetszik,
aminek megváltoztatásával szerintük javulna a
város élhetősége. Tehát a közösséget és nem csak
az egyént érintő témák felvetését kívánjuk itt
elmondani. Az egyéni gondok, sérelmek
tolmácsolása vagy megoldása nem a mi kompetenciánk, erre sajnos semmi lehetőségünk
nincs. Tesszük ezt azért is, mert az elmúlt
időkben sokszor hallottunk, hogy: „Ezt írják
meg!”, vagy „Miért nem ilyenről írtok?”. És
jöttek az okos felvetések. S mi legtöbbször hiába
Ficzek Antal nyugdíjas
pedagógus
Aranyapám nekem nagyon tetszik az 50 éves évfordulóra létesített emlékmű
és annak az elhelyezése. Különösen szép az most, amikor a park lombjavesztett fái
közül, mint egy valódi szivárvány tűnik fel, rajta a
forradalom gyászszalagjával.
Tudod, nekem azért is tetszik, mert én magam is javasoltam ennek létrehozását,
megvalósítását. Igaz, én úgy
gondoltam, hogy még egy
tábla is lett volna rá, amelyiken felirat is lett volna, hogy:
„A meghurcoltakért!”. Ha
már itt tartunk a parknál –
azt is megmondom, hogy
nekem valahogy nem tetszik
ez a körforgalom létrehozása. Próbáltam már többször
is elképzelni, de a szépen kialakított zöldterület megcsonkítása nélkül sehogyan
sem tudom. A szívem pedig
fáj minden négyzetméter
zöldterületért. Jó – megértem, hogy biztonságosabbá
kell tenni a város közepének
a forgalmát, mert már különösen piacnapokon így is
életveszélyes. De körforgalom ide, lassítás oda, a kamionok ezután is végig fognak dübörögni az ablakom
előtt. A Kossuth út 11. szám
alatti, utcára kilógó régi háztól ezután sem lehet belátni
az üzletek előtti legveszélyesebb szakaszt. Én is azokkal értek egyet, akik végleges
és jó megoldásnak csak a
várost elkerülő útszakasz
megépítését tekintik. Remélem ez is bekövetkezik
egyszer.

mondtuk, hogy: „De hát te is megírhatod! A lap
nem zárkózik el az értelmes gondolatok eredeti
felvetésétől és megjelentetésétől.” – kevés esetet
leszámítva ez nem indult el.
Mostani elindításánál úgy szeretnénk segíteni, hogy a szerkesztőbizottság valamely tagjának
a T. Olvasó elmondja a saját, vagy környezete véleményét, aki ezt megfogalmazza, megírja és az
újságra viszi. A vélemény alatt természetesen
annak a neve szerepel, aki a témát elmondta, –
vagyis névvel vállalt vélemény-nyilvánításokat
szeretnénk közkinccsé tenni, ami szélsőségektől
mentes reális és közérdeklődésre tarthat számot.
Szerkesztőségünk egy tagja minden csütörtök
délelőtt a városi könyvtár olvasótermében várja
leendő beszélgető partnerünket.
Szerkesztőség

Varga Lajos (Pekus)
szobafestő
Hogy mi az, ami tetszik?
Hát mint mindenkinek, legjobban az tetszik, hogy
Árokszállás útjai most már
tényleg olyanok, amilyenekre mindig is vágytunk. Élvezet rajta autózni, kerékpározni, egyáltalán közlekedni.
Van olyan ismerősöm, aki
mondta, hogy mióta kényelmesen lehet mindenfelé bicajozni, elindul újra megismerni Árokszállást, amerre
már évtizedek óta nem járt,
mert nem tudott. Most újra
kezdjük felfedezni Árokszállást, s ez mind annak köszönhető, hogy járhatóvá
váltak az utak. De nemcsak
kényelmi szempontból jó ez,
hanem nagy könnyebbséget
is jelent. Be tudjuk vinni autóval vagy kerékpárral a tetthelyre az olyan dolgokat,
amit eddig vagy csak az utca
végéig, vagy csak más „sárés kátyúbíró” járművel, vagy
kézben lehetett beszállítani.
Ha sürgős segítségre van
szükség – ne adj' Isten –
orvosra vagy mentőre, azok
is helybe tudnak jönni, nem
a beteget kell kitámogatni a
kocsiig. Ha az utak mellett a
járdák is ilyen gyorsan és jól
megjavulnának, már teljesen
európainak éreznénk magunkat. Ami nem tetszik nekem, az, hogy a város lakosságának a tájékozottsága
még mindig igen gyenge.
Pontosabban a hivatalos tájékoztatás. Hiába van már
kábel tv, Jászvidék újság, az
emberek – különösen az idősebb generáció – nincs kellőképpen tájékoztatva a város
dolgai felől. Tudod, szoba-

festőként éltem le életem
nagy részét, és ebben a munkában amíg egy-egy lakást
kifestünk, több mindent
megismerünk, mintha egész
nap a HírTv előtt ülnénk.
Rettentő sok a félretájékoztatott vagy sehogyan sem tájékoztatott ember. Az országos híreket mindenki tudja,
mert a rádióban – akármit
dolgozik – hallja. De a helyi,
a várost érintő dolgokról
már igencsak sokféle az ismeret. Attól függ hogy, kitől
hallotta a piacon. Valamikor
itt voltak a tanácstagok, ismertük őket, voltak fogadóórák, meg minden. A mostaniak közül meg vagy ismerek
valakit, vagy nem. Amikor
elkérte a kopogtató cédulát,
akkor láttam. Az idősek panaszkodnának, de nincs kinek. Akinek kábel tv-je van,
az se tud többet, mert nem
hallja, mit beszélnek benne, hiába kapcsolja maximális hangerőre. Meg aztán kinek van ideje ott ülni és fülelni a vég nélküli vitákat, amiből csak a lényeget nem lehet
kivenni. Még a szombat délutáni gyöngyösi adás a legjobb, amelyik röviden és érthetően összefoglalva – és
hallhatóan – mondja meg,
hogy miről van szó. De hát
az is csak egyszer van egy héten, és ha elmulasztjuk, megint nem tudunk sokat. Ne
haragudj, de az újságotoknak is többet kellene ezzel
foglalkozni, mint a hosszú
lére eresztett visszaemlékezésekkel – amikre csak az
emlékszik, aki írta. Még tudnák sok mindenről beszélni,
de kérdezz meg másokat
is…

A Deák Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában
december 22-én tartották a szokásos szalagavató ünnepséget, melyen 47 végzős tanuló kapta
meg a középiskolai évek végét jelző kis kék szalagot. Vereb András igazgató ünnepi
beszédében kiemelte: „A diákkori emlékek szinte soha nem
egyenletek, fizikai-kémiai képletek, történelmi fogalmak felidézését jelentik… A szalagon szereplő évszámok
azokra az érzésekre fognak emlékeztetni benneteket, amelyekkel e tudás megszerzésére indultatok: félelmekre, izgalmakra, örömökre, kudarcokra, egy-egy mosolyra, könnyes tekintetre.

Remélem, az évszámok mögé sűrűsödő emlékek
jó útravalót adnak nektek az egész életre.”
Az ünnepélyes szalagtűzés után a 11. évfolyam diákjai vidám műsorral kedveskedtek a végzősöknek.
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Szóvá tették, megírtam
A téma az utcán hever.
Régi közhely, de én a
www.civilarok honlap üzenőfalán találtam rá.
Az egyik ilyen régóta
megírt észrevétel a város
központjában, a cukrászda
bejáratánál felejtett fatuskó.
Évek óta ott van, nekünk helyieknek talán fel sem tűnik.
Csúfítja a város képét, sorra
állnak meg a kirándulóbuszok. Aki orra esik benne, az
biztosan megemlegeti Árokszállást. Mégis kinek a feladata lenne eltávolítani? A
cukrászda tulajdonosáé,
vagy – közterület lévén – az
önkormányzaté? Egymásra
várnak, a tuskó meg marad.

Ebben igaza van az egyik
legaktívabb „csetelőnek”,
bloggernek, Lisztnyalóczy
Ödön Úrnak.
Gábor néven egy másik
hozzászóló a temetői WC
minősíthetetlen állapotát, a
sztrádáról hazafelé vezető
adácsi út elhanyagoltságát
panaszolja. Kifogásolja
még, hogy az üdülőknek
bolt híján, minden apróságért a városközpontba kell
menni.
Pihenés helyett sorbanállásra pocsékolják az idejüket.
Aki teheti, és még nem
akadt rá, látogassa az egyetlen független helyi portált.
A Fórum részét a látoga-

tók szerkesztik, egyebekben
a csatlakozott 20 civil szervezet.
Változik valami? Legtöbbször semmi. Javaslom a
képviselő-testületnek, hogy
a visszásságok feltáróit jutalmazzák meg. Egy oklevéllel,
amely az „érdemes lokálpatriótáknak” lenne alapítva
és címezve.
A helyiek is nagyobb bátorságra kapnának. Nem
bajkeverőnek bélyegeznék
őket.
Nekem nem sok veszíteni
valóm van. A cukrászdában
ritka vendég vagyok, tartózkodnom kell az édességtől.
Ámbár ki tudja? Lehet, hogy
a tulajdonos éppen most készült nagyobb összegű támogatást adni a Cukorbetegek Klubjának, mint érdemes szervezetnek. Vagy az
adója 1%-át nekünk ajánlaná. No, ennek a csupán elvi
lehetőségnek most lőttek.
Veres László

Tűzoltóságunk hírei
Jászárokszálláson, a Kossuth Lajos utca egyik társasházának lépcsőházában egy
elektromos biztosítékszekrény gyulladt ki december
13-án. A riasztás után néhány perc alatt a helyszínre
értünk. A tűz továbbterjedését sikerült megakadályozni.
December 20-án a Jászárokszállás és Jászberény közötti úton egy személygépkocsi sodródott az út másik
oldalára és borult fel. A járműben a vezetőn kívül más
nem tartózkodott.
Egyesületünk tagjai a baleset helyszínére érkezve, a
szükséges intézkedéseket
megtették. A gépkocsivezető vezetője vállát fájlalta, őt
az időközben kiérkező men-

tők megvizsgálták, a balesethez kapcsolódó segítségnyújtást végrehajtották.
Jászdózsán a Deák Ferenc
utcában egy személygépkocsi csúszott meg. A jármű
kidöntötte az egyik ház
kerítését, elszakított egy gázvezeték bekötést és felborult. Személyi sérülés nem
történt. A helyszínt a jászberényi tűzoltókkal biztosítottuk a Gázművek kiérkezéséig.
2007. január 11-én a Jászárokszállás – Vámosgyörk
közötti vasúti szakaszon égő
gaz oltásához vonultunk.
Január 13-án kora estétől
késő éjszakáig négy alkalommal kellett beavatkoznunk
Jászberény, Jászárokszállás

határában száraz avar, nádas
oltásához.
Január 14-én további két
alkalommal kellett hasonló
esetekben beavatkozni,
mindannyiunk örömére sikerrel. Az oltási munkálatokat a rendkívül erős szél jelentősen megnehezítette .
2006. évben egyesületünknek 101 alkalommal
kellett különböző káresethez, műszaki mentéshez vonulni, ami azt jelentette,
hogy az elmúlt évben szinte
minden harmadik napon
volt riasztva az Egyesület
tagsága, melyet minden alkalommal sikeresen teljesített.
Nádas Illés
ÖTE titkár

Tájékoztató a gépjárműadóról
2007. január 1-től a gépjárműadóban
jelentős változások lesznek.
A személygépjárműveknél megszűnnek a
környezetkímélő berendezések alapján adható kedvezmények, az adó alapja az önsúly helyett a személyszállító gépjármű kilowattban
kifejezett teljesítménye lesz, valamint befolyásolja az adó összegét a gépjármű kora
olyan módon, hogy a fiatalabb gépjárművek
után magasabb, míg az idősebbek után alacsonyabb lesz az adómérték.
Változik a súlyos mozgáskorlátozottak
adómentessége is!!! Mentes az adó alól: a
súlyos mozgáskorlátozott személy, vagy a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt
szállító szülő (amennyiben a kiskorú vele közös háztartásban él).
Feltétele: 1. a személygépkocsi a mozgáskorlátozott (vagy a kiskorút szállító szülője)
tulajdonában van, 2. a személygépkocsi teljesítménye a 100 kilowatt teljesítményt nem
éri el, 3. személytaxiként nem üzemelhet!

* Amennyiben a mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi van, akkor
a mentesség kizárólag a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár!
A személygépkocsi tulajdonosa a súlyos
mozgáskorlátozotti állapotát továbbra is az
úgynevezett „7. pontos igazolással” tudja
bizonyítani. Akinek végleges az állapota,
vagy az igazolás érvényessége még nem járt
le, a mentességi kérelmet nem kell megújítani
az adóhatóságnál.
Azon gépjármű tulajdonosok, akik eddig
mozgáskorlátozottság miatt adómentességre jogosultak voltak szíveskedjenek 2007.
február 15-től ügyfélfogadási időn belül a
mentességre vonatkozó bejelentésüket a Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál megtenni.
További tájékoztatás kérhető telefonon:
531-052, vagy személyesen a polgármesteri
hivatal 8-as számú irodájában.
Önkormányzati Adóhatóság, Jászárokszállás

Jászvidék
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Csak a szeretet teheti
jobbá a világot
Az élet örömeinek nagyon fontos része az ajándékozás. Jó érzéssel tölti el
az ajándékozó szívét,örömet
okoz a megajándékozottnak, ha ezt szeretettel teszszük.
Karácsony előtt 120 ajándékcsomagot készítettünk
és vittük szeretettel és jó
szándékkal idős, magányos
személyeknek, beteg embereknek, gyerekeknek.
Meglátogattuk a szociális
otthonok jászárokszállási lakóit és a helyi Apartmanház
lakóit. Szeretetcsomaggal
kedveskedtünk nekik.
Ajándékozásunkat csak
támogatóink segítségével

valósíthattuk meg. Az ő
adományuk biztosított fedezetet az ajándékokra.
Az élő Betlehem, a közös
ünnepség is támogatóink,
valamint a lebonyolításban segítő közreműködők
részvételével valósulhatott
meg.
Hálás köszönetet mondunk minden adományozónknak, minden segítőnknek és mindenkinek,
aki a legkevesebbel is hozzájárult, hogy a fent leírt
ajándékozással, élő Betlehemmel, szervezett ünnepséggel örömet szerezhettünk embertársainknak.

Akikre büszkék
vagyunk

hazai borverseny, majd a
győztes borok megyei borversenyen vettek részt igen
jó eredménnyel.
- Nagy sikere volt a fánksütő versenynek.
- A különféle rendezvények: nőnap, férfinap, közös
névnap jó alkalom volt az
emberi és baráti kapcsolatok
elmélyítésére.
- A szellemi vetélkedő fő
témája a borászat volt, melynek során fény derült arra is,
hogy bizony még hiányosak
az ezzel kapcsolatos ismeretek.
- A Jászberényi Kertbarát
Kör tagjai nagy érdeklődéssel megszemlélték a Palencsár György által telepített
bodzaültetvényt.
- A közös munkavégzéstől sem riadtak vissza a Kertbarát Kör tagjai. Két alka-

Szent Erzsébet
Karnász Csoport

Veres Ilona hitoktató

lommal kézi szerszámokkal
parlagfüvet irtottak. Az
ÁNTSZ 100 ezer forinttal
jutalmazta ezen tevékenységet.
- Nagy érdeklődés kísérte
a debreceni Mezőgazdasági
kiállítás és a Terror Háza
megtekintését.
A hozzászólások során
Kóczián Antal a közösségben rejlő erő fontosságát
hangsúlyozta. Majd Drapos
Béláné a hagyma-, almavásár
és a karitatív szervezetek
által biztosított adományok
szétosztásánál való közreműködésről szólt. Gergely
Zoltán polgármester úr az
ember, a munka és a becsület
fontosságát hangsúlyozta.
A közgyűlést vacsora és
baráti beszélgetés követte.
Kovács S.

Böllérversenyen voltunk
2007. január 13-án Böllérversenyt rendeztek Napkor községben. Jászárokszállást 7 ifjú böllér és segítőtárs
képviselte ezen a versenyen.
A „vaskalapos” csapat tagjai: Szerző László csapatkapitány hentes, Nemoda Sándor
hentes, André Gábor hobbi
szintű hentes, André Tibor,
Faragó Krisztián, Major Róbert, Szerző Tibor segítők.
A fiúk nagy készülődéssel

indultak a versenyre. Előző
napokban összegyűjtötték a
szükséges kellékeket (üstházak, bográcsok, teknők, fatüzelésű pörzsölő, sátor, asztal, fűszerek…). Pénteken
reggel indultak a várva várt
versenyre, a Nyíregyháza
melletti Napkorra. Felállították a sátrat, előkészítették
a kellékeket. Másnap reggel
kifogták a mangalica disznót
a karámból, leölték és elkez-

Az egri Főegyházmegyei Ifjúsági
Iroda képzőművészeti pályázatot írt ki
a Katolikus Püspöki Konferencia által
meghirdetett „Engesztelés Éve" alkalmából.
A pályázatban két korcsoport vehetett részt:
I. korcsoport 15-18 évesek,
II. Korcsoport 19-30 évesek.
A pályázat két témát tartalmazott:
I. téma: Árpádházi Szent Margit
élete, szolgálata,
II. téma: Magyar szentek hazánk
történelmében.
Egyházközségünkből két fiatal tanuló pályázott. Az egyik tanuló a 8.
osztályos Szokol Zsuzsanna, aki „Fohász” című mozaik alkotásával az első
korcsoportban III. helyezést érte el.
A másik diák Veres Botond, főiskolai
hallgató, aki a második korcsoportban I. helyezést ért el a „Szent István
Mária oltalmába ajánlja Magyarországot” című munkájával.

Támogatóink: Polgármesteri Hivatal, Rosenberger Magyarország Kft, Dr
Gergely Sándor, Bundy
Kft., Kossuth Mezőgazdasági Szövetkezet, Plébánia
Hivatal, Takarékszövetkezet, OTP, Látványpékség
Csécsei Pékség, Rózsafüzér
csoport tagjai, magánszemélyek, Szent Erzsébet Karitász csoport tagjai.
„Adni és kapni, kapni és
adni – szeretettel és jó szándékkal, ez az emberiséget egy
nagy családdá szövi össze.”
/PAM BROWN SZ.1928/

Közgyűlés
a kertbarátoknál
A Jászárokszállási Kertbarát Kör január 20-án tartotta
– immár 31. alkalommal –
éves közgyűlését a Petőfi
Sándor Művelődési Házban. A közgyűlés bevezetőjeként a Széchenyi Általános
és Zeneiskola növendékei
Papp Zoltánné vezetésével
hangulatos táncműsorral
kedveskedtek a résztvevőknek.
A Kertbarát Kör elnöke
Bódis Ferenc beszámolójában
részletesen taglalta az elmúlt
év munkáját. Egy néhány
ezek közül:
- Kiemelt szerepet kaptak
a szakmai jellegű tevékenységek, mint pl. metszés, permetezés, növényápolás.
- Az asszonyok befőzés és
lekvárkészítés tapasztalatait
adták közre.
- Megrendezésre került a
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dődött a munka. Hagyományőrző jelleggel, szalmával kezdték a pörzsölést,
majd fatüzelésű tekerős pörzsölővel folytatták. Orjára
bontották, kolbászt, hurkát
töltöttek, toros káposztát
ké-szítettek. A csapatot
elkísér-ték a csapattagok
szülei, a jó barátok. Útjukat
szponzo-rálta a Jászbél Bt.
vezetője, Farkas Sándor.
Az egész nap nagyon jó
hangulatban telt, az időjárás
is nekik kedvezett. A csapat
tagjai kellemesen érezték
magukat, elégedettek voltak
a teljesítményükkel. A nézők
körében is nagy tetszést
váltott ki a fatüzelésű pörzsölő, az ízlésesen elkészített
abál szalonna, sonka.
Gratulálunk a csapat valamennyi tagjának, és jövőre
újra ugyanott leszünk.
André

Cukorbetegek Klubja
Rövid beszámoló az éves Közgyűlésről
A közgyűlésen megjelent
a 60 fős tagságból 41 fő, és a
meghívott vendégek. A
meghívóban jelölt és megszavazott napirend szerint
zajlott az esemény. Levezető
elnök: Drapos Béláné.
Elfogadásra került az éves
beszámoló, a közhasznúsági jelentés, a pénzügyi beszámoló és mérleg, amit a
leköszönő gazdasági vezető
Majorné Papp Ágnes ismertetett.
Ezek a dokumentumok,
valamint a közgyűlésről ké-

szült jegyzőkönyv megtekinthetőek az egyesület
irattárában, valamint a
www.cukbetjasz.hu egyesületi honlapon, képei a
www.civilarok.hu-n.
A Jelölő Bizottság 9 fős
vezetőségre 1 póttaggal, valamint 3 fős Ellenőrző Bizottságra tett javaslatot. A
megválasztott jelöltek:
Vezetőség:
Elnök: Veres László
Tiszteletbeli elnök, az önkormányzati kapcsolatok felelőse: Drapos Béláné

Elnökhelyettes: Rucsányi
Istvánné, gazdasági vezető:
Darázs Kálmánné, jegyző:
Vass Istvánné.
Tagok: Berecz Ottóné,
Farkas Istvánné, Perebzgyákné Nagy Zsuzsanna, Tóth
Alajos. Póttag: Bódis Zoltánné /állandó meghívott /
Ellenőrző Bizottság:
Elnöke: Majorné Papp
Ágnes; tagjai: Nagy Ferencné, Mohácsi Lászlóné.
A tagság az előzetesen kiadott 2007-es Munkatervet
megvitatta és elfogadta.

A cigány kisebbség hírei
Újra megalakult 2006. október elsején
Jászárokszálláson a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Az önkormányzat elnöke Oláh
Pál, az elnökhelyettes Czuczu Krisztián.
Két bizottságot hoztunk létre: az Oktatási-Kulturális Bizottság (elnöke Német Józsefné, a bizottság tagja Nemoda Tiborné), valamint a Szociális-Pénzügyi Bizottságot (elnöke Lakatos Rozália, egy külsős tagunk van
Lakatos Henrietta személyében).
Elsődleges céljaink a rászoruló cigánygyerekek tanulásában való segítés, a hátrányos
helyzetű családok megsegítése. Fontosnak
tartjuk a cigányság érdekeinek képviseletét is.
Szeretnénk hagyományainkat és kultúránkat ápolni. Fontosnak tartjuk, hogy a
jelenlegi jó kapcsolatot továbbra is
megőrizzük a többségi társadalomban élő
embertársainkkal.
Néhány már megvalósult programunk:
A Jászberényi Vöröskereszt felajánlásának
köszönhetően ruhaosztást szerveztünk a rászoruló családok részére. (Szép számmal jelen voltak.)
A karácsonyi ünnepi rendezvényünk sikeresen zajlott (köszönet a gyerekeknek és a
szervezőnek Németh Józsefné személyében).
Szaloncukorcsomagot osztottunk minden
cigány családnak (akik elfogadták). Élelmiszercsomagban részesítettünk 32 rászoruló
cigány családot (nagycsaládosok előnyben).
CKÖ

Ifjúsági Klub
Létrehoztunk egy programot, melynek keretében szeretnénk az iskoláskorú cigánygyerekek szabadidejét hasznosan kitölteni. Ehhez
szervezünk heti rendszerességgel programokat
a gyerekeknek.
A sportfoglalkozásokon szívesen vesznek
részt a gyerekek /amire örömmel és nagy
létszámmal jönnek/.
Szeretnénk elindítani egy úgynevezett kézműves foglalkozást, aminek a keretében a gyerekek megismerkedhetnek sokféle kézügyességi
technikákkal. Az üvegfestés, szalvétatechnika,
gyöngyfűzés stb.
Továbbá nem titkolt szándékunk az iskolába
való járás és a tanulás felé ösztönözni a gyerekeket. Már több alkalommal részt vettünk az
órákon a tanítások alatt. Tapasztalataink alapján
próbálunk a lehetőségeinkhez képest segíteni,
és jövőben rendszeressé szeretnénk tenni az iskolalátogatásokat. Ebben nagy segítségünkre
vannak a pedagógusok, amit ezúttal szeretnénk
megköszönni!
Az ifjúsági klubtagokkal további programjaink között szerepelnek üzemek látogatása /pl.:
cukrászda, pékség, fodrászat stb./ a különféle
szakmák felé ösztönzése a gyerekeknek. Szeretnénk felvilágosító jellegű egészségre nevelési
előadást tartani, úgynevezett mozi délutánokat,
kirándulásokat tervezünk.
L R.

Jászvidék
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07:35
15:22

$ 13:26
L 08:25
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14:37
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( 12:40
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. 05:50 $
( 13:25 $
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. 04:53
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. 05:50 $
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16:04 .
) 20:49
. 05:50 $
$ 13:26 .
$ 18:50 (

10:18
08:25
08:25
06:33
14:53
21:30
06:33
13:26
17:30
05:03
07:37
12:14
15:32
20:35
06:33
13:26
16:09
21:30
06:33
14:03
20:10

$ 13:52
10:18

15:22
L 08:25
( 07:53
( 16:03

M

15:22

Z
$ 13:52
10:19
16:04

› 14:37
( 10:35
. 16:55

15:22
12:19
17:29

( 16:47
$ 12:43
M 17:30

( 13:25
( 17:55

$ 07:28
. 14:03
( 17:55
05:42
$ 08:21
. 12:57
$ 15:33

(
#
$
$

07:53
14:53
18:50
06:04
08:44
13:09
16:20

10:19
- 15:25
( 20:10
$ 06:07
09:03
13:12
( 16:21

10:35
( 15:48
) 20:49
. 06:26
09:53
14:15
$ 17:23

11:35
( 16:03
21:30
# 06:44
10:18
! 14:22
) 17:52

! 06:44
10:20
# 14:22
` 17:52

$ 07:28
. 14:03
16:55

( 07:53
# 14:53
$ 17:15

10:19
, 15:15
17:29

10:35
# 15:15
M 17:30

11:35
- 15:25
( 17:55

12:19
( 15:48
$ 18:50

( 07:53
# 14:53
) 20:49

10:19
( 16:03
21:30

10:35
16:04

11:35
16:55

12:19
17:29

$ 12:43
M 17:30

`

12:19
16:04

naponta
szabadnapokon
(szombat)
munkaszüneti napokon
hetek első munkanapját
megelőző napon
hetek utolsó
munkanapján
hetek utolsó iskolai
előadási napján
hetek első iskolai
előadási napját megelőző munkaszüneti
napokon
a hetek első tanítási
napját megelőző
munkaszüneti napon,
valamint a hetek utolsó
tanítási napján
VI. 4-től VIII. 20-ig
munkaszüneti napokon
páratlan számú heteken
munkanapokon
A menetrendben jelzés
nélkül feltüntetett járatok
minden nap közlekednek.
A dőlt betűvel szedett
időadatok a Társ VOLÁN
Társaságok járatait jelölik.
A vastag betűvel szedett
időadatok a távolsági
járatokat jelölik.

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

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

13:52

14:37

15:22

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

17:29

20:49

14:37

15:22

7:35

13:52

14:37

Szolnok, vá.
Tiszaföldvár, vh.

5:48
7:35

+ 16:47
15
8:25

13:52

15:22

5:42

7:22

13:12

14:32

9:03
6:58
10:20
17:45

10:20
+ 8:44
10:53
14 17:45

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

9:03
15:03

5:00
10:01
14:40

6:05
10:01
+ 16:35

6:35
10:01
16:40

7:00
+ 11:56
17:26

+ 8:44

9:03

9:03
16:40
5:03
14:32

10:18

Bp., Stadion aut. pu.

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

13:52

14:37

14:37

16:02

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

12:40
15:22

4:53
17:52
Eger, aut. áll.
6:58
Gyöngyös, aut. áll.
5:03
10:18
16:20
Hatvan, aut. áll.
4:53
Jászágó, műv. otthon
4:15
+ 7:50
12:30
19:10
Mátraháza, aut. áll.
6:58
Miskolc, aut. áll.
6:58
Parádfürdő, aut. vt.
6:58
Pusztamonostor, vá. + 16:35
Vámosgyörk, vá.
4:53
13:12

14:37
8:25

14

15

5:42
16:20

36

10:18

6:58
17:52

Jelmagyarázat
+ munkaszüneti napokon (vasárnap)
14

15

15
15

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

13:52

15:22

15
36
3

15:22
15:22

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

7:22

Jászvidék
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Tűzvédelmi sajtótájékoztató
Január 12-én sajtótájékoztatót tartott a jászberényi
tűzoltóság új parancsnoka –
Fózer Tibor alezredes –,
amire meghívta az illetékességi területen működő írott
és elektronikus sajtó képviselőit, mondván ez egy olyan
téma, amiről a lakossági tájékoztatás nemcsak ildomos,
de hasznos és eredményt hozó is lehet. Tájékoztató adatait az elmúlt négy év feldolgozásásra és adataira építette, összefoglalva: legfőbb
eredményük, hogy az elmúlt
időszak tűzesetei és a műszaki mentési káreset jelentős csökkenést mutat. Az
illetékességi terület mintegy
300-350 riasztásos vonulása
mellett még kb. 10%-nyi
esetben más parancsnokság
területére is adtak segítséget.

Tűzesetekhez
Káresetekhez
Összesen:

Szólt arról is, hogy nagyon jó a kapcsolatuk az illetékességi területeken működő önkéntes tűzoltó testületekkel is.
- Mit vár az új parancsnok
2007-től? – kérdeztük.
- Nagy kihívás lesz ez az
év nekem, mint kezdő új parancsnoknak. Minden 5.
kolléga nyugdíjba készül.
Ugyanakkor 14 fős bővítés
lenne a parancsnokság létszámában. Nem kis gondot
fog jelenteni a szorító
gazdasági helyzetben a működés anyagi feltételeit biztosítani az eddigi szinten.
Jelenleg úgy tűnik, hogy
ehhez még 20 millió
hiányzik. Ennek csökkentésére megpróbáljuk növelni a bevételeinket (jelzőhelyeken emeli a díjakat,

Egy „köztestületi” tűzoltó
egyesület kormányrendelet
által előírt technikai felszereléssel, szakmailag képzett és
megadott létszámú személyi
állománnyal kell rendelkezni, amihez a fenti rendelet
meghatározott ellátandó területet ír elő. Erre a területre
lakosságarányosan normatív
támogatást ad, ami jelenleg
647 Ft/fő. Az előterjesztés
Árokszálláson kívül 9 községgel számol (Jászágó,
Jászdózsa, Pusztamonostor,
Vámosgyörk, Adács, Visznek, Tarnaörs, Erk és Zaránk), amelyek együttes létszáma 14.221 fő. Árokszállás és Ágó együtt 9.070
fő. Ebből a normatív támogatásból, az önkormányzatok támogatásából,
egyéb állami támogatás-

A parancsnokság vonulásainak adatai
2006
2005
Illetékességi területre
204
204
Más parancsnoksági területere
25
47
Illetékességi területre
131
173
Más parancsnoksági területere
10
10
370
434

A 2006-os évben 70 tűzesetből 50 kárnélküli eset
volt. Ugyanakkor az összes
riasztás 1/3-a téves jelzés
volt. Ez utóbbi azért is jelent
gondot, mert a kivonulási
költség itt is jelentkezik,
ugyanakkor amíg téves jelzésre vonulnak, azalatt lehet,
hogy valahol valódi tűzkár is
jelentkezik.
Elmondta, hogy 44 helyen van Jászberényben,
Jászárokszálláson és Jászfényszarun – a nagyobb cégeknél és intézményeknél
automatikus tűzjelzési központ kiépítve. Az elmúlt évben 70 tűzvizsgálatot igénylő tűzesetből 51 volt lakás és
személyi ingatlanban, 3 mezőgazdaságban, 4 közlekedésben, 3 az ipar területén, 9
pedig egyéb területen.
A kárelhárítás mellett a
működésük másik nagy területe a hatósági jogkör gyakorlása. Átlag 130 ellenőrzést végeznek a Jászság területén évente, ebből 80%-át a
mezőgazdaságban (főleg az
aratást megelőző gépszemlék).
Összességében a múlt év
egy átlagos év volt – mondta. Kiemelkedő nagy kárértékű tűz nem volt. A tavaszi
árvízvédekezés a Jászságot
nem érintette, de részt vettek
a Tisza-Kőrös-Sajó melletti
védekezésben.
Most lesz február 16-án
egy éve az ismert nagy közúti balesetüknek, ahol egy fő
tűzoltó is életét vesztette és
tönkrement egy nagyértékű
vonuló autójuk is, aminek
pótlása igen nehéz, de talán
2007. végére sikerül.

önkormányzatok támogatásai, pályázatok stb.), ezzel
párhuzamosan ahol lehet
csökkentjük a költségeket,
hogy „sínen maradjunk”.
- Köszönjük a tájékoztatást,
sikeres munkát kívánunk.
Úgy gondoljuk, tájékoztatónk akkor lesz teljesebb és
akkor szolgáljuk olvasóink
jogos igényét, ha a helyi tűzvédelem jelenlegi és igen aktuális híreiből is ide illesztünk egy csokorral. (Annál is
inkább, mert nagyon sokan
mondták, hogy dacára annak, hogy már legalább ötször adta a kábel tv az ezzel
foglalkozó testületi ülést –
ami mellesleg nem volt egy
épületes, előrevivő tanácskozás –, továbbra is homályos
és kevéssé érthető.
Az elmúlt év vége felé a
helyi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület úgy határozott,
hogy Önkéntes Köztestületi
Tűzoltósággá kívánnak alakulni, s ehhez kérik az önkormányzat – egyelőre elvi –
hozzájárulását. Az előterjesztés a legelső oldalon leszögezi, hogy kezdeményezésük „a város költségvetését sem most, sem a
jövőben nem érinti az
egyébként is az egyesület
támogatására szolgáló éves
költségvetési összegen túlmenően.” Ez mint tudjuk,
évi 6 millió Ft.
(Akkor mire fel volt az az
ádáz vita az ülésen? – kérdezhetnénk – ha csak az elnevezésben van lényeg? Megtudhatjuk, ha az előterjesztést odafigyelve olvassuk
végig.)

ból, illetve gazdálkodó szervezetek támogatásából tevődne össze az az éves költségvetési összeg, ami számításaik szerint tavalyi árakon
31 millió Ft fölött van. (Az
éves működési költség 60%a személyi költség.) Ahhoz, hogy a köztestületiség
megvalósuljon – leírásuk
szerint – szükséges még egy
középkategóriájú gépjárműfecskendő, ami 60 millió
Ft, egyéb szakfelszerelés 5
millió Ft – pályázati forrásokból –, de fel kellene
építeni egy védelmi központot is – a tűzoltókocsik számára. Ez 350 millió
Ft – saccolja meg az előterjesztés.
A realitás sáros talaján álló
emberben ilyenkor rögtön
az a gondolat fészkelődik,
hogy: jó, de miből? Mert azt
a leglaikusabb ember is tudja, hogy az önkormányzatoknak még nincs pénznyomó üzemük (esetleg pénzverő). Az ez évi költségvetés
adott és a legszükségesebbekre is alig elég. A pályázatokon való nyerés nem
holtbiztos. Ha nyer is, az
önrészt akkor is le kell tenni.
A felsorolt önkormányzatok
vezetői mind udvariasan
elmondták, hogy szívesen
támogatják elvben az egészet, de anyagival sajnos
nem tudják. Maradtunk mi?
(Az egyik képviselő mondta, hogy mi, város, tartozunk
a környező települések felé
gesztusértékű megnyilvánulással – én nem érzek ilyen
kollektív tartozást.)
Mi helyett lehet ezt a költséget beiktatni? Elhagyják az

eddig vállalt intézmény üzemeltetéséből, amit lehet pl. a
gimnáziumot?
Lemondják a már elindított és szükségesnek ítélt beruházások közül valamelyiket? Szent Vince úti általános iskola? Új művelődési
központ? Az évek óta egyre
sürgetőbbé vált belvízrendezést? Az utak és a járdák további felújítását?
Nem tudom szabad-e így
összehasonlítani?! De tudjuk, a pénz hiánya sok mindenre rákényszeríti az embert.
Végül – az előterjesztésnek is a végén van – szó
szerint hagy soroljam fel a
köztestületi tűzoltóság előnyeit:
- Jászárokszállás város lakosságának és ipari parkjá-

2004
301
30
125
4
460

2003
326
59
29
109
6
500

nak állandó ügyelettel rendelkező helyi tűzoltósága
lehet.
- Olyan települések (például Visznek, Jászágó), melyek a hivatásos tűzoltóságtól időben több, mint 15
percre találhatók, egy közeli
segítséget kaphatnak tűz- és
baleset esetén.
- A vámosgyörki készlettárolótól 3 km lehet az első
beavatkozó tűzoltóság,
szemben a jelenleg közel 20
km-re lévőtől.
- Új munkahelyek létesülhetnek a tűzoltóság megalakításával
- Összességében az európai normáknak megfelelően
javul Jászárokszálláson és a
környező településeken élők
ellátottsága tűz és egyéb káreseteknél.
Ennyi.
Nem kívánom ezt kommentálni, de hozzáteszem: a
tájékoztatásom elején írtam,
a jászberényi tűzoltóparancsnok most is kiemelte az
önkéntes tűzoltókkal való
kiváló együttműködést, s
hogy a közös erőfeszítéseknek is tudható be az elmúlt
évi jó eredmény.
Mi még hozzátesszük,
hogy az Önkéntes Tűzoltó
Testület 115 éves munkájával ebben a formában vívta
ki a lakosság tiszteletét és
megbecsülését. Ha elődök
115 éves munkája jó volt,
kell ezen változtatni azért,
mert egy most érvényben
lévő rendelet erre lehetőséget ad?

Bi

Kóczián Sándor a
jászárokszállási labdarúgás élő legendája

Ha valaki kezébe veszi a
régi Szolnok Megyei Néplapot és annak sportrovatát
fellapozza és böngészi a labdarúgócsapat összeállítását,
első figyelme fedezetposzton Kóczián névre figyel,
majd megnyugvással veszi
tudomásul, hogy neve szerepel az összeállításban, hiszen
ő kihagyhatatlan volt, annyira megértették egymást
Cservölgyi Marcival, olyan
fazont tudtak adni a csapatnak, mellyel nem minden
csapat rendelkezett. Ők voltak a jó barátok és a csapatért
szívüket kitevő játékosok
ezen a fedezetposzton.
1955-ben mint gyermek ő
is a grundon kezdte pályafutását, a grund Vásártér névre
hallgatott, a Surányi-tó környéke volt játékterük. Tehetsége folytán hamarosan az
ifjúsági csapatban játszott,
úgy, hogy akkori legnagyobb
tehetségű játékos Szabó Náci kérte edzőjét, hadd szerepeljen ott. Sajnos munkahelye Budapestre szólította, így
rövid időre búcsút intett labdarúgócsapatunknak. Örülök és rajtam kívül nagyon
sokan, hogy döntése nem
volt végleges, hiszen 1957ben újra ifjúsági csapatunkban szerepelt. Elmondása
szerint szerencséje volt, hogy
a fővárosban a Csepeli Papírgyárban dolgozott, és a gyár
mellett volt a pálya. Mivel
főnöke is szerette e csodálatos játékot, megkérte a pálya
gondnokát, hogy adjon lehetőséget, hogy ott edzhessen,
így munka után már első útja
a pályára vezetett és szorgalmasan edzett, tette mindazért, hogy vasárnap felkészült állapotban léphessen a
pályára.
1959-ben került a felnőtt
csapathoz, mely akkor a megyei I. osztályban szerepelt,
érdekes módon jobbhátvédként kezdte szereplését, mert
az akkori jobbhátvéd Bobák
Ferenc sérülés miatt nem
tudta vállalni a játékot. Ráadásul az első mérkőzésen
nem kisebb csapat ellen kellett bizonyítania, mint az
NB III-ból kiesett Jászapáti,
és abban a csapatban játszott
talán a megye legjobb
balszélsője, Szirze Gyula és
neki kellett kikapcsolni a játékból. Ő ezt sikeresen megoldotta és ettől kezdve pályafutása végéig oszlopos tagja

volt csapatunknak. Játéktudására jellemző, hogy nem
csak jobb fedezetként, de ha
a sors úgy hozta, csatárként
is remekül megoldotta feladatát, nagyon kijött Bagi Lacival a nagy gólvágóval, és a
többiek segítségével igencsak növelte góljainak számát. Emlékezetes mérkőzés
volt számára hazai pályán
Kengyel csapata, hiszen nem
kevesebb mint öt gólt rúgott. Idegenben a Mezőtúri
Honvéd elleni mérkőzés volt
felejthetetlen, hiszen Racskó
Gyuszi korai sérülései miatt
tíz emberrel tudtunk nyerni
2-1-re. Akkori szakosztályvezető Ördögh István, aki
Racskót a kórházba vitte,
nem akarta elhinni, hogy valóban győztünk a nagy ellenfél otthonában.
Nagyon sokat köszönhet
edzőinek: Udvarias Jánosnak, Győző Gyulának és Fodor Rezsőnek is. A mérkőzésekre mindig sportszerűen
készült, hiszen tudta, minden játékostársa ezt teszi, a
vasárnapi siker mindenért
kárpótolta. Sanyiról mindenki tudta, szurkolók és játékostársai is, hogy a pályán
nem ismert kegyelmet az ellenféllel szemben, ha játékostársai kérték, próbáljon
lazítani, például Jákóhalma
percek alatt rúgott három
gólt. 1973-ig játszott jász
színekben. Néha a pályán elragadta a hév, így többször
előbb fejezte be a mérkőzést,
mint játékostársai.
- A labdarúgástól rengeteg jó barátot és ismeretséget
kaptam vallja. Őszintén
mondom, jobb csapatban és
jobb játékosokkal soha nem
játszottam, mint idehaza.
Köszönettel tartozom nejemnek és összes játékostársamnak, hogy e csodálatos
élményt, mint a futball szeretetét magamba szívhattam. Egyébként egy fiam
van, ő is focizott, de inkább a
kispálya volt vonzó számára.
Unokám az ifjúsági csapatban játszik, remélem követni
fog engem és a felnőtt csapatban fog játszani, persze
ez rajta is múlik.
- Kérhetek valamit?
- Természetesen.
- Szeretnék minden játékostársamat üdvözölni,
akikkel pályafutásom alatt
játszottam.
- Sanyikám köszönöm,
hogy játékoddal sok embernek szereztél örömet és kedves perceket, köszönöm a
Jászvidék olvasói nevében is,
hogy nyilatkoztál pályafutásodról. Magam részéről
hosszú, boldog és kiegyensúlyozott életet kívánok.
Csikós László

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

A szervezetek és alapítványok a korábbi
évekhez hasonlóan, kérik szíves támogatásukat.

Gyászhír
Elhunyt az
Apartmanház
szeretett lakója,

Köszönetet mondok
mindazoknak, akik
szeretett feleségem

DOBOS
ANDORNÉ

Hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk,
kedves emlékét
megőrizzük.

Az intézmény lakói
és dolgozói

végső búcsúztatásán
megjelentek,
virágaikkal, részvételükkel
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet Gyenes Gyula
főesperes úrnak,
a Kántor úrnak,
Nagy Gábornak és a
családjának, valamint a
Juszta dolgozóinak.
A gyászoló férje

Közérdekű tájékoztató

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁSOK
A hideg, illetve a tél beköszöntével főként a tanyák,
hétvégi házak, egyéb ingatlanok üresen maradnak a tavasz
megérkezéséig. A lezárt állapotban hátrahagyott lakatlan
épületeket azonban sokszor feltörik, s az ott található értékeket elviszik.
Kérjük a tulajdonosokat, hogy amit tudnak, és lehetőségük van rá, vigyenek el magukkal, gondolunk a televízióra, mikrohullámú sütőre, más elektronikai dolgokra,
valamint készpénzre. Ezzel is próbálják megelőzni azt,
hogy az esetleges betörésekkel járó károkat leszámítva, ne
érjék Önöket jelentősebb kiadás a berendezések pótlása
miatt!
Sajnos az idős személyeket sűrűn becsapják azok, akik
bűncselekmény elkövetésével szeretnének pénzhez jutni.
Ennek érdekében különböző történeteket találnak ki, általában csoportosan. (Pl.: rosszullét imitálásával, szívességkéréssel, hivatalos eljárás színlelésével, pénzváltással, nyereményjáték miatti ajándék átadásával, közelben dolgozó
munkásként, aki a telket megnézné, stb …) becsengetnek,
vagy bemennek olyan házakba, ahol többnyire idős, egyedül élő, esetleg beteg személyek élnek, majd figyelmüket
elterelve társaik besurrannak lakásukba. Ott felkutatják az
értékeket, majd azokkal együtt sietve távoznak. A tél közeledtével, az elmúlt évek tapasztalatai alapján, sűrűn előfordult olyan eset, amikor azzal az ürüggyel keresték fel az
állampolgárokat ismeretlen személyek, hogy tűzifát hoznak pár napon belül az Önkormányzat megbízásából, ám
az árát előre kérik kifizetni. A gyanútlan sértettnek csak
később jut tudomására, mikor a pénzt átadta és az elkövető
is elmenekült, hogy áldozattá vált.
Kérjük a lakosság figyelmét, hogy ilyen, vagy ehhez hasonló trükkök miatt ne hagyják becsapni magukat, pénzt,
vagy más értéket ne adjanak át idegeneknek, vagy előtte
győződjenek meg arról, hogy állításuk megfelel-e a valóságnak!
Továbbá, ha tehetik, a gyanús személyek járműveinek
rendszámait jegyezzék meg, mert a Rendőrségnek nagy
segítséget nyújt a felderítésben!
A 2007-es esztendőben is vigyázzanak saját, illetve a
mások értékeire!
Jászberényi Rendőrkapitányság

FELHÍVÁS

(2007. február)
Orvosi ügyelet
06-10.
13-17.
20-24.
27-02.

Dr. Bíró Attila, Katona u. 16. T.: 433-165
Dr. Váradi István, Lehel u. 28. T.: 433-166
Dr. Gyenes Miklós, Kisfaludy u. 11. T.: 431-021
Dr. Olajos Gyula, Lehel út 11. T.: 431-957

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
04.
11.
18.
25.

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.

A következő Jászvidék lapzárta: 2007. február 13.
A következő Jászvidék megjelenésének ideje:
2007. február 22.

JÁSZÁROKSZÁLLÁS VÁROS
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETE
ezúton köszöni meg Jászárokszállás lakosságának
a 2005. évi SZJA 1%-ának egyesületünk részére
történő felajánlását.
Az összegyűlt 603. 773 Ft-ot az egyesület
Műszaki, technikai mentő tűzvédelmi
eszközeinek fejlesztésére fordítja.
Köszönettel: Jászárokszállás
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

FELHÍVÁS

A Dr. Szelenszky István és Felesége
Jolánka Alapítvány (5123 Jászárokszállás, Köztársaság tér 14.) kuratóriuma
azzal a kéréssel fordul a személyi
jövedelemadót fizető állampolgárokhoz,
hogy a 2006. évi SZJA bevallásban
szereplő adójuk 1 %-át alapítványunknak szíveskedjenek felajánlani.

Az Árokszállásiak Baráti Körének
(ÁBK) elnöksége kéri a helyben lakókat,
valamint az elszármazottakat, hogy a
2006. évi SZJA bevallásban megállapított adójuk 1 %-os összegével a baráti kör célkitűzéseit szíveskedjenek
támogatni.

Felhasználási cél: pályázati kiírás
útján közép- és felsőfokú oktatási
intézményekben tanulók részére tanulmányi ösztöndíj folyósítása.
Adószámunk:
18823837-1-16

Felhasználási cél: hagyománykutatás és -őrzés, településünk fejlődéséhez segítségnyújtás.

Alapítvány kuratóriuma

ÁBK Elnöksége

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
drága nagyapánk, testvérünk

SZERZŐ BÉLA
LÁSZLÓ

Ivony Margit

KÓCZIÁN
FRANCISKA.

2007. január 25.

végső búcsúztatásán
megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet
Gábor atyának,
a Kántor úrnak
a megható búcsúztatásért.
Unokái Laci, Tibi,
nővére és öccse
és a gyászoló család

Adószámunk:
18822214-1-16

Emlékezés

KASZAB
JÓZSEF
halálának 2. évfordulójára

„Két éve már,
hogy elmentél,
más világba költöztél,
kik szeretnek,
sosem felednek.”

Szerető családod

EMLÉKEZÉS

Emlékezés
Emlékezünk
Fájó szívvel emlékezünk

Dr. KOVÁCS
PÁL

BOLYE
SÁNDOR
halálának 3. évfordulójára

halálának 10. évfordulójára

Igaz, hogy elmentél,
de szívünkben tovább élsz.

Felesége,
fia, kisunokája

KASZAB
GÉZÁNÉ
sz. Bordás Irén

„Telnek a hónapok,
múlhatnak az évek,
kik szívből szeretnek,
nem felednek Téged.”

Szerető családja

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 családja

Jászvidék

A Jászárokszállási Cukorbetegek Klubjának (JCK)
közhasznúsági jelentése
2006.
Az 1997. évi CLVI. tv. 19. § (3.) pontja alapján készült beszámolót
a JCK közgyűlése 2007. január 16-án elfogadta.
a.) Számviteli beszámoló és közhasznú eredménykimutatás:

1./a.: Támogatás a helyi és megyei önkormányzattól (pályázat):
90.000 Ft
b.: Egyéb helyről (magánszemélytől, társaságtól):
Veres Lászlóné 200 E Ft, Majorné Papp Ágnes 50 E Ft,
Agora Gyógyszertár 16 E Ft, Szt. Margit Bt. 16 E Ft)
282.000 Ft
1 % SZJA felajánlás:
50.503 Ft
2.) NCA pályázati támogatás (informatikai, működési):
967.500 Ft
3.) Közhasznú tevékenységből származó bevétel:
0 Ft
4.) Tagdíjból származó bevétel:
57.300 Ft
5.) Egyéb bevétel
160.858 Ft
C.) Összes bevétel
1.608.161 Ft
………………………………………………………………………………………………
D.) Közhasznú tevékenység ráfordításai:
1.) Anyagjellegű ráfordítások:
108.946 Ft
2.) Személyi ráfordítások:
253.000 Ft
3.) Egyéb ráfordítások:
1.219.858 Ft
4.) Pénzügyi műveletek ráfordításai:
14.062 Ft
5.) Rendkívüli ráfordítások:
0 Ft
Összes kiadás
1.595.866 Ft
Közhasznú eredmény:
12.295 Ft
b.) Költségvetési támogatás felhasználása: A Nemzeti Civil Alapprogram /NCA/
keretében kiírt pályázaton működésre nyertünk 250.000 Ft-ot, amit könyvelési díjra,
önkéntes munka díjazására, lézernyomtató kazetta cseréjére költöttünk. A pályázati összeg
II. részletének átutalása (150 E Ft) 2006. decemebr 28-án történt meg, ezért a
lézernyomtató kazettacseréje 2007. évre húzódott át. Az NCA Informatikai
Szakkollégiumtól nyertünk 717.500 Ft-ot, amit közös városi civil honlap
(www.civilarok.hu) készítésére és a számítástechnikai fejlesztésre fordítottunk. Egy éves
ADSL előfizetés, 2 honlap tárhelyének 1 éves előfizetése. Megyei Önkormányzat Idősügyi
Alapjától pályázaton nyert 20.000 Ft-ot a Törkszentmiklósi Országos Betegatlálkozó
utazási költségeire használtuk fel. A pályázatokkal az előírásnak megfelelően és időre
elszámoltunk.
c.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: A MeH Informatikai pályázatán
nyert számítógép-konfiguráció teljes mértékben leírásra került 2005 februárjában. A 2005
márciusában beszerzett fénymásoló értéke 120.625 Ft. 2005. évben az értékcsökkentési leírás
27.093 Ft, 2006-ban 17.491 Ft, maradványérték: 89.908 Ft.
d.) A cél szerinti juttatások kimutatása: Ez évben nem volt.
e.) A helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke: A helyi önkormányzattól 70.000
Ft pályázati támogatásban részesültünk, melyet ismeretterjesztő előadásra, könyvvásár támogatására költöttünk. A könyvutalványok (46 db) a helytörténeti kiadványok megvásárlására
fordítattak.
f.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege: Az egyesület vezetői társadalmi munkában tevékenykedtek, nem részesültek juttatásban, díjazásban.
Kivételek: A könyvelő tiszteletdíja 2006-ban havi 10.000 Ft, éves szinten 120.000 Ft, amit az
NCA működési pályázatából fedeztünk. Egyesületünk az elsők között regisztráltatta magát az
önkéntes munkások fogadásának, díjazásának lehetőségére. - A működési pályázat csökkentett összegéből az egyesület vezetőjének Veres Lászlónak 7 havi önkéntes munkáját fedeztük: 7x16 E.= 112 000 Ft értékben, amiből 110 E Ft a pályázati összegből finanszírozva.
Az egyesület vezetősége úgy ítélte meg, hogy a városi közös civil honlap szerkesztése nem
tartozik a kötelező elnöki feladatkörbe.
g.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: A klubszoba egészségügyi és informatikai szolgáltatásainak folytatása. „Mindenki irodáját” üzemeltettük /fénymásolás, internetről lekérés, nyomtatványok kitöltése, üdülési csekkek és méltányossági nyugdíjemelés ügyében segítség nyújtása/. Június 1-től a városi közös civil honlap a
www.civilarok.hu üzemeltetése az informatikai pályázatnak megfelelően. Digitális fényképezőgép, multifunkcionális nyomtató-fax beszerzése.
A betegoktatást, Sorstársi Segítő Szolgálatot és gépkölcsönzést folytattuk. Küldöttségünk
május 20-án (16 fő) a Törökszentmiklósi Országos Cukorbeteg Találkozóra utazott.
Augusztus 30-szeptember 2. között 4 fős küldöttségünk a barcsi „Éljen 140/90 alatt!”
rendezvényre utazott, a szeptemberi nálunk tartandó hasonló rendezvény előkészítésére.
November 11-én 12 fős küldöttségünk a budapesti SYMA csarnokban tartott „Egy csepp
figyelem!” családi egészségnapra utazott Erős Antónia személyes meghívására. Október
14-én „többcélú egyesületi kiránduláson az erki szélerőmű, az erdőtelki arborétum, a
mezőkövesdi Jézus Szíve Templom meglátogatása, Zsóry-fürdőn fürdőprogram.
Ismeretterjesztő orvosi előadások munkatervünk szerint. Koleszterinszűrés, előadás:
Április 18. gyógyszercégek támogatásával: MEDICO UNO; TEVA - 60 személy. A
természetbeli támogatás értéke: ~150 E. Ft. Microalbuminuria /vesevizsgálat;/ egy
alkalommal (okt. 15). A Magyar Kardiológusok Társaságának szervezésében és a SanofiSynthelabo+ Aventis anyagi támogatásával: 42 személy természetbeli támogatás becsült
értéke: ~120 E. Ft. Csontritkulás mérése (nov. 25 = 64 személy) - Jászberényi Erzsébet
Kórház (a természetbeli támogatás becsült értéke: 100 E. Ft.) történtek az év folyamán.
Városi Egészségnap szervezése: szeptember 19: Szívriadó program, „Éljen 140/90 alatt!”,
kockázatok kiszűrése, orvosi előadás: Dr.Kazi Zsuzsanna, - koleszterinszűrés. / Nemzeti
Hipertónia Társaság pályázatán nyert rendezvény: természetbeli támogatás, - előadások,
mérések formájában 65 személynek. Becsült értéke: 350 E Ft./ Három ízben gyógycipőíratás, méretvétel.
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Tájékoztató
Értesítjük a tisztelt
lakosságot, hogy a
hulladékszállító gépjármű január 1-től
minden aszfaltborítású utcába bemegy és a
ház elől viszi el a hulladékot. Továbbiakban
csak a kukából tudjuk
a szemetet elszállítani,
a zsákos hulladékszállítás ezen utcákban
megszűnik. Ezzel
együtt megszűnik az
utca végéről történő
hulladékszállítás is,
ezen hulladéklerakó
helyeket megszüntetjük. Az ide kirakott
hulladékot továbbiakban nem áll módunkban elszállítani. A hulladék gazdájával szemben pedig szabálysértési eljárást kezdeményezünk.
A hulladékszállítás
minden munkanapon
reggel 7.00-kor kezdődik. Kérjük a megjelölt időpont előtt a
kukákat kikészíteni a
közterületre. A későn
kihelyezett hulladékért nem áll módunkban visszatérni.
Megértésüket előre
is köszönjük.
A Víziközmű
vezetősége

FELHÍVÁS
A Városi Könyvtárba hívunk mindenkit, aki szabadidejében vers- illetve prózaírással foglalkozik, és szeretne hasonló érdeklődésűek társaságában bemutatkozni, véleményt cserélni, beszélgetni.
Terveink között szerepel – megfelelő számú érdeklődő esetén – egy klubot létrehozni, ami meghatározott
időközönként várná tagjait a könyvtár épületébe.

Első találkozó ideje:
2007. február 23. (péntek) 16 óra
LOTZ KÁROLY: KÖLTÉSZET

2007. január 25.

T

Mezei Béla
magánoktató
Tel.: 06 30 945-70-36

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

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

100.000 FORINT
A NYOMRAVEZETŐNEK !
2006. december 4. és 9. között Jászárokszállás határában példátlan bűncselekmény
elkövetésére derült fény, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb természetkárosítását
okozta.
Az ismeretlen elkövető rendkívül mérgező növényvédőszerrel befecskendezett galambtetemeket helyezett ki a térképen jelzett helyre, amely rövid időn belül számos védett
állat halálát okozta, köztük 3 fokozottan védett parlagi- és 1 rétisas is mérgeződött. Az
okozott természetvédelmi kár minimálisan 4.040.000 Ft.
Emellett fennáll a gyanú, hogy szoros összefüggés van két korábbi esettel, amikor
2005 márciusában és 2006 májusában az érintett területen további 3 mérgezett sast került
meg 3.000.000 Ft eszmei értékben.
A Jászberényi Rendőrkapitányság fokozottan védett és nemzetközi szerződés hatálya
alá tartozó állatfaj tömeges pusztulását előidéző, szándékos természetkárosítás bűncselekményének elkövetése ügyében indított nyomozást.

Mérgezett sasok:

Jászárokszállás, 2006. január 16.
Veres László
Megjegyzés: A JCK szakmai és pénzügyi beszámolójának teljes szövege betekintésre
rendelkezésre áll az egyesület irattárában.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 100.000 forint nyomravezetői díjat ajánl fel annak,
aki segít megtalálni és rábizonyítani a tettesre a bűncselekményt.

Információ: 30/525-40-71

Jászvidék
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Ünneplés népszerűsítéssel
– 25 éves a tájfutás Jászárokszálláson –
Éppen 25 éve, 1981
őszén a Szilveszter Kupa
megrendezésével kezdődött
a jászárokszállási tájfutás története – kezdi visszaemlékezését Petró Géza, a Futárok
SC elnöke december 29-én a
Zöld Kilenc kistermében
megtartott évzáró rendezvényen.
Géza kijelenti: a 25 éves
évfordulót nem az emlékezésre, hanem előretekintve a
népszerűsítésre kívánjuk fordítani. A népszerűsítés már
megkezdődött. Az évzáró
ideje alatt még folyamatban
volt az a tájékozódási játék,
mely a kápolnai kiserdőbe
hívott pontkeresésre. Ehhez
a megvásárolt térképek –
melyek igazolták a tájékozódás eredményességét – leadási határideje december

31. volt. A felhívás lapunkban is megjelent, s most már
lelkesen mondhatjuk, hogy
sikeres volt, hiszen több
mint 150 megfejtést adtak
le. A népszerűsítés jegyében
a másik pontkereső hely tavasszal a Peres-Lapos tó és a
strandövezet területe lesz,
hogy tovább népszerűsítsék
a diákok körében a tájfutást.
Terveik között szerepel
igazi tájfutó térkép készítés a
környékről, de hogy azért az
emlékezés jegyében is történjék valami, fotó- és térképkiállítást terveznek, valamint az elmúlt évek anyagából film (klip) összeállítást.
Nyilván a hangulatos jelenetek is a népszerűsítést szolgálják.
A működés forrásairól
Petró Géza elmondta, hogy

ilyen szinten 3,5 millió szükséges az éves működéshez.
Ezt az összeget is biztosítani
tudták. Az önkormányzat
1,1 millóját sikerült megháromszorozni támogatói
pénzekből, pályázati pénzekből, így például: a Wesselényi pályázaton 330 ezer
Ft-ot nyertek. A két éve alakult Futárok SC-nek még
várnia kell egy évet, hogy az
adók 1%-ára is igényt tarthasson. Az egységes csapatszellem érdekében felvetődött a Futárok SC zászló
megtervezése, valamint az
egységes bozótruha elkészítése. A 2006-os év eredményeinek összefoglalójában
Géza a női országos csapatbajnoki 6. helyezést emelte
ki, valamint a legszorgalmasabb tájfutó egyesület rangsorában elért 2. helyet.
Egyének versenyében Rusvai Mónika az egyetlen
aranyjelvényes. Fiúk közül a
majdnem aranyjelvényes
Spisák László kapott elismerést, valamint az egy év alatt
legtöbbet fejlődő Móra Gábor. Meghatározták az első
félévi saját rendezésű versenyek időpontját: Futárok utcai futóverseny 2007. május
05., Futárok kupa tájfutóverseny 2007. június 30.
– and –
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Sikertörténet a Jászágói
Sportegyesület életében
A Jászágói Sportegyesület
1989-ben vált önálló egyesületté, korábban a jászárokszállási Kossuth Mg. Szövetkezet keretein belül működött. Utoljára 1999-ben játszott az egyesület labdarúgócsapata megyei másodosztályú mérkőzést. Ezt követően megszűnt a labdarúgás, mivel az egyesület már
az önkormányzat segítségével sem tudta a versenyszerű
labdarúgó mérkőzések feltételeit megteremteni. Egészen 2006-ig, amikor is a
sportszerető emberek összefogásának köszönhetően egy
jól sikerült jótékonysági
sportbál és 6 év szünet után
kezdetét vehette a második
félidő. Az ágói emberek labdarúgás iránti szeretete nem
csökkent a foci nélkül töltött
évek alatt. Bizonyítja ezt a
már hagyománnyá váló
„Pünkösd kupa” ahol évről
évre egyre több jászsági település csapata képviselteti

A jászágói csapat
magát. A focit kedvelők szá- játékosok. Így 2006 őszétől
mára mindez kevésnek bizo- újra van Jászágónak a menyult. A helyi fiatalok kezde- gyei harmadosztályú bajményezésére az Önkor- nokságon játszó labdarúgómányzat és a szurkolók tá- csapata, amely az őszi formogatásának köszönhetően dulót 16 csapat közül a 6.
augusztusban újra benépe- helyen zárta. Gratulálunk az
sült a jászágói sportpálya. Az elért eredményhez a játékoelső sípszó elhangzását nagy soknak és az őket felkészítő
munkálatok előzték meg. edzőnek, Brecher LászlóFelújításra került a sportöl- nak! Sok sikert kívánunk a
töző, elkészült a játékos ki- tavaszi mérkőzésekhez!
járó, új festést kaptak a ka- Hajrá JÁSZÁGÓ!
puk új szerelést és labdákat a
Bordás Anett – Barta Ferenc

Galambok az óvodában

Vizsgáztak a hegedűsök
Az idén rendezték meg
zeneiskolánk pedagógusai az
V. hegedűkoncertet. Pál Katalin tanárnő hosszú évek
óta tanítja városunk gyermekeit hegedülni Suzuki-módszerrel. Ezen a koncerten,
mely egyben a tanulók félévi
záróvizsgája is volt, közel 30
gyermek játszott. A tanulók
előadásait zongorán kísérte: Banka Sándorné és Gál
Andrea.
Közös hegedűjátékkal
kezdődött a koncert. A kicsik és a nagyok együtt zenéltek tanárnőjükkel.
Ezt követően a nagyok
közös hegedűjátékát élvezhette a közönség.
Az izgalom fokozódott,
hiszen a zeneiskolás tanulók
hegedűszólói következtek. A
kiscsoport kezdett. Az alsó
tagozatosok kellő magabiz-

tossággal és felkészülten,
igazi művészként léptek a
közönség elé. Olyan klasszikusnak számító gyermekdalok csendültek fel, mint a
Debrecenbe kéne menni,
Boci-boci tarka, Megy a gőzös, Este van már vagy az
árokszállási színpadon először játszott Harsan a kürt.
A felső tagozatosok műsorában gyermekdalok, táncok, menüettek szerepeltek.
Bach, Mozart, Beethoven,
Pető Zsolt, Kígyósi Árpád
stb. művei csendültek fel.
Igazi profi előadásokat hallhattunk. Különösen nagy sikert aratott Kontratánc és A
nagy horgász című művek
előadásával Soós Gergő és
Pethes Kálmán.
Ezután Pál Katalin hegedűtanár tanítványával, a már
gimnazista Bognár Veronikával egy Schubert darab-

bal szórakoztatta a nagyérdeműt.
Az est fénypontja az utolsó rész volt. Három alsó tagozatos kislány: Derda Regina, Érsek Csenge és Váradi Vivien hegedűszólóit élvezhette a közönség. A lányok a XII. Országos Hegedűversenyre készülnek, melyet február 2-án Törökszentmiklóson rendeznek
majd. Nagyon magas színvonalú hegedűszólókat hallhattunk. A „kis” művészek
játékát vastapssal jutalmazta
a közönség, reméljük a törökszentmiklósi zsűri is hasonlóan vélekedik játékukról.
A hegedűverseny mellett
már az Országos Hegedűstalálkozóra is készül a csoport, melyet az idén tavaszszal Budapesten rendeznek.
– szerző –

Mondják, az állatok jelenléte megnyugtatóan hat az
idegekre, mégsem óvodás
terápia zajlott a Széchenyi
úti óvodában, óvodások oda
már évek óta nem járnak.
Galambokat, díszmadarakat
telepítettek oda, hogy megrendezze a Csörsz Vezér Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete soron
következő kiállítását.
Mondják más irányú
szakemberek, állagmegóvás-

nak sem rossz, mert mint
mondják, lakatlan épületek
korábban pusztulnak. Hát
itt most visszafordult az idő
kereke: két napra, két éjszakára 444 galamb, 78
díszmadár burrukolt, csivitelt életet az elhagyott épületbe, na meg azok, akik odavitték őket, az a hatvan kiállító, aki eljött Ózdról,
Egerből, Gyöngyösről, Jászberényből, hogy zsűri előtt
is minősíttesse példányait.

A zsűrinek persze nem
lehetett könnyű dolga, hiszen amatőrként is látni lehetett, hogy a tenyésztők
nem kezdők, akarom írni,
nem óvodás szintű szakemberek. Valamennyi ketreces
versenypéldány. Akár egy
kigömbölyödött Strasszer
vagy a darázsderekú Brünni
begyes.
Működött persze a nyugalomterápia is. Sok látogató fordult meg itt, gyönyörködve a galambokban,
díszmadarakban, választva a
kikapcsolódás e tollpihés
formáját a tavaszias január
közepi hétvégén.
– and –

Anyakönyvi hírek
2006. december hónapban született gyermekek: Baráthi Martin, Bódis Benjámin Róbert, Kis Lola, Lakatos Evelin
Erzsébet, Radnai Norbert Márton, Gurbai Amanda Klára,
Herczeg Viktor József.
2006. december hónapban házasságkötés Bakos Eszter –
Fehér Ferenc.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: Görbe Andorné,
sz. Nagy Mária 93, Guba Lajos 78, Mezei Zoltán 56,
Dobos Andorné, sz. Ivony Margit 74, André Lászlóné,
sz. Pethes Borbála 91, Bordás Jánosné, sz. Füleki Margit
77 évet élt.
Jászágón 2006. december hónapban született gyermek:
Guba Sándor.
Jászágón 2006. december hónapban elhunyt: Jakus
Gergelyné, sz. Rédei Anna 97, Kaszab János 99 éves
korában.
Jászágón decemberben házasságkötés nem volt.
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