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Magyar szó, magyar vers,
magyar múlt…
- Kultúránkra emlékeztünk –
Magyar szó, magyar vers,
magyar múlt… s egyszer
megszületett egy hazafi. Szavakat keresett a sorsszerű
magyar múlt versbeöntéséhez. Az 1823. január 22-én
Kölcsey Ferenc által letett
toll maradandót hagyott
örökül az azóta megélt korok nemzedékeinek. Megszületett a nemzet himnusza, s ez a nap 1989 óta a
Magyar Kultúra Napja. Erről emlékezett a város művelődési házában Kovács Béláné ünnepi köszöntőjében,
aki ebből az alkalomból
kapta meg 2007-ben JászNagykun-Szolnok megye
Művészeti Díját. Köszöntőjében többek között méltatta a városban működő kultu-

rális csoportok tevékenységét. Mind mondta: „Megyeszerte, de talán azon is túl
híres Jászárokszállás az évről évre fejlődő színvonalú
kulturális rendezvényeiről.
Közel és távoli határokon túl
nincs olyan település, ahol
ennyi és ilyen jól működő
művészeti csoport tevékenykedik. Olyan biztos van,
ahol egy-két magas színvonalú közösség tevékenykedik, de ennyi és ilyen jó
nincs. Említsük meg őket:
Pávakör, Fortuna, Parázs,
Piros-pipacsok, Extázis,
iskolai rajz- és irodalmi szakkör, Óvónők Kórusa, Zeneiskola és a Görbe János Színkör.” A színkörről, mint annak művészeti vezetője a 10.

Érsek Csenge hegedűjátéka – Kísér: Banka Sándorné
(Fotók: Nagy Mária)
A név kötelez, még akkor
is, vagy még inkább, hogy
három éve már a Művelődési
Ház rendezi a város e színes,
színvonalas kavalkádját, a
Flóra Farsangot. A Flóra Virágkedvelők Egyesülete hat
rendezvényén beállította azt
a nívót, mely alatt nem érdemes így farsang táján hangulatos programrendezésbe
fogni. Biztosítéknak, hogy
ez most is így legyen, a Flórások ott szorgoskodtak a
Művelődési Ház rendezvényének sikeréért is. Bármilyen hagyományt, témát –
lakodalom, koktélkeverési,
báli ruha bemutató – jelenítettek meg, a virág mindig
meghatározó volt és rendszeres program a virágkötészeti verseny különböző témákban. Ebben az évben
farsangi hangulatot kellett

Ajándékcsere
Bobák László festőművész és
Gergely Zoltán polgármester
évad kapcsán külön szól, kiemeli az egyesület tagjainak
tudatosságát, átlagosnál nagyobb fegyelmét. S valóban
az ünnepi köszöntőt mondó
Kovács Béláné által felsorolt
művészeti csoportok közül
kerülnek ki az ünnepi est
előadói. Így az Óvónők Kamarakórusa, akik népfeldolgozásokat adnak elő. Ezt
követően kiemelkedik Érsek
Csenge hegedűjátéka, kísér
Banka Sándorné zongorán.
Az anyanyelv szépségéről jelentőségéről, nemzet megtartó erejéről Gyenes Evelin,
Held Tamás, Nagy Gabriella, Czuczu Veronika, Szabó
Bence, Dobos Laura, Király
Petra tolmácsolt gondolatokat.
(Folytatás a 3. Oldalon)

Ára: 116 Ft

Jász Bál 2007
Így farsang idején a tavaszváró napok, hetek mindig mulatozásra, táncra csábítják az embert. Az Árokszállási Jász Bált minden évben – immáron 11. alkalommal – farsang utolsó szombatján rendezik meg, ragaszkodva a régi bálok szigorú
rendjéhez.
Az idei évben első alkalommal az ÁBK vezetősége
a Jászok Egyesületével karöltve vállalta fel a rendezvény megszervezését. Társrendezőként a Jászok Egyesülete is fontos feladatának
tekinti a helyi hagyományok
ápolását, az elszármazottakkal való kapcsolattartás fontosságát. Nem véletlen tehát, hogy ebben az évben
több olyan résztvevője is
volt a város legrangosabb
báli eseményének, akik első
alkalommal vettek részt a
hagyományőrző Jász Bálon.

Először bálanyaként
Papp Zoltánné,
az ÁBK elnöke

Érkezik a Jászkapitány – Nagy Albert és felesége
(Fotók: Nagy Mária)
Az elmúlt évek hagyomálenő hölgyeket.
nyát követve az idén is a
A hagyományőrzés felaJászkürt hangjára lépett a tedatát felvállalva a rendezők
az idei évben különös
rembe Nagy Albert jászkapivendéget köszönthettek a
tány és felesége. Múlt százabálon. A jász nép erededi pillanatokat idéző palotástét kutatva ma is legtöbsal a Fortuna TSE versenyben egyetértenek abban,
táncosai nyitották meg a bált.
hogy őseink Perzsia, azaz a
Papp Zoltánné az Árokmai Irán területéről indulszállásiak Baráti Körének
tak el.
elnöke, a bál háziasszonya
(Folytatás a 3. oldalon)
nagy tisztelettel köszöntötte
a megjelenteket. Társrendezőként a Jászok Egyesülete
nevében Győző Gyula mondott köszöntőt. Külön kiemelte a jász hagyományok
megtartásának fontosságát,
jász identitásunk megőrzését. Jelképesen itt adta át azt
a 200 ezer Ft-ot, amellyel
támogatják a 11. Jász Bált.
Ünnepi megnyitójában
Gergely Zoltán polgármester a város kiemelkedő társadalmi eseményének nevezte a hagyományos Jász Bált.
A tavaszvárás hírnökeként
Zakeri Hossein,
immáron több éve virággal
az iráni Iszlám Nagykövetség
köszöntötte a bálon megjetanácsosa

Flóra Farsang
varázsolni virágok felhasználásával térkompozícióban,
kézben kötött csokorral. A
varázslat persze sikerült, ami
hihetetlen – mondja Gergely

Zoltán polgármester megnyitójában, hiszen ez abban
az időszakban történik, amikor a legdrágább a virág,
ugyanakkor megállapítja,

Mazsorett-nyitány (Fotók: Nagy Mária)

hogy mindenki nyertes, ami
szemmel láthatóan igaz volt,
hiszen ekkorra már pompában állt a 12 versenymű.
Marosi Andrea virágkötő
mester, a zsűri elnöke – aki
az eredményhirdetés után
virágkötészeti bemutatót is
tartott – elmondta, hogy
hiába szárnyal a fantázia, a
versenykiírásnak meg kell felelni. Mindenki témánál maradt, a fantázia szárnyalt, tanakodott a zsűri. Ez idő alatt
Kovácsné Tősér Zsuzsanna
mazsorett csoportja szerepelt a színpadon. A virágkötészeti versenyben a téma és
a fantázia extravagáns formája leginkább Körte Diána
művében valósult meg, s ve-

hette át az első díjat a Rosenberger Kft. 30 ezer forintját.
II. Horváth Anikó, 25 ezer
forint Carrier CR. Magyarország Kft. III. Kovács

Krisztina 20 ezer forint JászBél Bt., hűségdíjat kapott
Tóth Zoltánné 10 ezer forint
értékben (Flóra Virágkedvelők Egyesülete), aki a közönségdíjat is megnyerte,
melyet a Skycon Kft. ajánlott fel.
(Folytatás a 3. oldalon)

Körte Diána, háttérben díjnyertes munkája

Jászvidék
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Elfogadta a költségvetést
a Képviselő-Testület
2007. február 15-én tartotta a Petőfi Művelődési
Házban soros ülését városunk Képviselő-Testülete. A
közmeghallgatással egybekötött ülésre körülbelül 30
érdeklődő árokszállási állampolgár jött el. Valamenynyi képviselő megjelent, így
a testület határozatképes
volt.
Az interpellációkra adott
válaszok elfogadása után a
polgármester úr ismertette a
beszámolóját a két ülés között végzett munkájáról,
melyet a Képviselő-Testület
egyhangúan elfogadott. Az
ülés egyik fő napirendi pontja Dudás Richárd rendőrőrs
parancsnok tájékoztatója a
közrend, közbiztonság és a
közlekedésbiztonság helyzetéről a településen. A parancsnok elmondta, hogy
ugyanebben a témában tavaly márciusban tartott tájékoztatót a Testület előtt. Akkor vállalta, hogy továbbra is
folytatják a város területén a
felvilágosító tevékenységet a
leginkább veszélyeztetett területeken és személyek körében. Így az idős emberek sérelmére elkövetett besurranásos, trükkös lopások elkerülése, valamint a csatornázási munkák folytatása során
a várható bűncselekmények
megelőzése érdekében felhívással fordultak a lakossághoz. A Jászvidék lapjain
baleset-megelőzéssel, bűnmegelőzéssel kapcsolatos tanácsokkal igyekeztek ellátni
a lakosságot. 2006-ban ismét megszervezték a drogmegelőzéssel kapcsolatos
előadást, melyet a Rendőrtiszti Főiskola adjunktusa
tartott meg a Deák Ferenc
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában két
osztálynak. Dudás Richárd
elmondta, hogy a közterületi szolgálatot igyekeztek
úgy megszervezni, hogy a
településen mind nagyobb
óraszámban biztosított legyen a rendőri jelenlét. A helyi bűnmegelőzési céllal létrejött szervezetekkel igyekeznek a jó kapcsolatot fenntartani, havonta egy alkalommal egyeztetik a következő hónap várható eseményeit, és ezek alapján igyekeznek kialakítani a szükséges szolgálatokat. A városban 2006. évben 314 bűncselekmény vált ismertté. Az
ismeretlen tettes ellen indult
ügyek 63,04 %-ában sikerült
az elkövető kilététét megállapítani. Az összefoglaló
után az ismertté vált bűncselekményekről szólt részletesen Dudás parancsnok.
Elmondta, hogy 22 személy
elleni bűncselekmény történt a városban. Egy emberölés történt, melynek elkövetőjét két nappal a felfedezést követően őrizetbe vette
a rendőrség, az ügyben a
Megyei Rendőrfőkapitány-

ság folytatja le a nyomozást.
A személy elleni bűncselekmények jelentős része testi
sértés volt, jelentős részük az
éjszakai szórakozóhelyeken,
vagy azok környékén következett be. 2006. évben sem
volt olyan diszkó rendezvény, amely során hiányzott
volna a rendőri szolgálat. A
testi sértések másik része
kocsmákban ittas személyek
nézeteltérése következtében
történt. A garázdaságok és a
közlekedési bűncselekmények száma csökkent. Nőtt
azonban a vagyon elleni
bűncselekmények száma,
2006-ban 249 vagyon elleni
bűncselekményről kaptak
bejelentést. Leginkább a lopás, valamint a betöréses lopás a jellemző. A KépviselőTestület megvitatta a közrendről, közbiztonságról
szóló előterjesztést, a képviselők és a jelenlévők jó néhány kérdést intéztek Dudás
Richárdhoz. A válaszokat
követően a testület egyhangúan elfogadta a tájékoztatót.
Ezt követően az önkormányzat 2007. évi költségvetésének megtárgyalása következett. A testületi ülést
megelőző napokban valamennyi bizottság megtárgyalta a költségvetés-tervezetet. Gergely Zoltán elmondta, hogy a 2007. évi
költségvetés működési hiányt nem tartalmaz. A működési kiadások szinten tartása szigorú költségtakarékos, szellemi és anyagi javakkal való ésszerű gazdálkodást követel meg. Ez évben
is jelentős fejlesztések valósulnak meg, egyrészt pályázatok, másrészt hitel útján.
A költségvetési tervezet felhalmozási célú hitelfelvétellel számol 287 millió Ft öszszegben, mely egyrészt a
szennyvíztisztító építésére,
rekonstrukciójára felvett
ÖKIS hitel, amely 210 millió Ft és fejlesztési hitel 78
millió Ft-os összege. Jelentős kötelezettségvállalás az
út-járdaépítés, amely 2006.
évről áthúzódó kiadás és a
Sikeres Magyarország hitelprogramban szerződéssel
biztosított finanszírozással
valósul meg. Új beruházás
az előző években jelentős
költségekkel előkészített
Szent Vince úti iskola építése, a Művelődési Központ
és a Dobó úti óvoda átalakítása, amelyekre pályázatokat kívánnak benyújtani a régiós és az országos programokra. Új hitel felvételére
akkor lesz szükség, ha a pályázatok sikeresek lesznek. A
működés biztonsága érdekében általános tartalékként 5
millió Ft-ot terveznek. A
polgármester beajánlását követően a Képviselő-Testület
megvitatta, majd egyhangúan elfogadta a 2007. évi
költségvetést.

A költségvetés elfogadása
után Dr. Gottdiener Lajos
jegyző ismertette az önkormányzat és intézményei
2007. évi felújítási, karbantartási tervét, majd Dr. Szabó Andrea aljegyző beajánlotta a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról szóló anyagot.
Mindkét előterjesztést elfogadta a Képviselő-Testület.
A Képviselő-testület következő pontként tárgyalta a
civil szervezetek számára pályázati felhívást. A Képviselő-Testület döntött arról,
hogy idén a pályázat célja a
városi szintű rendezvények
támogatása és a közösségi
tapasztalatszerző programok lebonyolításának elősegítése lesz. Reprezentációs
célra pályázat nem adható
be, illetve politikai párt nem
pályázhat. Egy pályázattal
elnyerhető maximális összeg
70 ezer Ft.
Az előterjesztések között
döntés született a gépjárműadó 2007. első félévi pótlékmentes befizetési határidejének módosításáról, a határidő 2007. március 15-ről április 20-ig tolódik ki. Döntött a Képviselő-Testület a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési
Alaphoz való csatlakozásról,
valamint két ingatlan megvásárlásáról. A helyi kitüntetések, illetve a helyi szakmai
kitüntetések odaítélését előkészítő bizottságok összetételéről is döntés született. Elfogadásra került az Önkormányzat – választható béren
kívüli juttatások – Cafetéria
rendszere. Dr. Gottdiener
Lajos jegyző ismertette a
Deák Ferenc Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, melyet a KépviselőTestület az Oktatási Bizottság támogató javaslata alapján egyhangúan elfogadott.
Az ülés végén az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület költségvetési forrás átadásról született döntés. Ennek értelmében 2007. március 1-től az
ÖTE a tervezett kiadásokra
(bér, járulékok, dologi kiadások) havi 500.000 Ft-os
támogatást kap az önkormányzattól, amellyel önállóan gazdálkodik és a havi jelentésekben számol el a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
irodájával.
A Képviselő-Testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy
Gergely Zoltán polgármester a Regio-Kom Térségi
Kommunális Szolgáltató
Társulás elnökségi tagjaként
lásson el feladatokat.
A közmeghallgatással
egybekötött soros testületi
ülés fél nyolc után ért véget.
A következő soros ülés
2007. március 29-én 13
órakor lesz.
Baranyi Ágnes
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Fizetni kell!
A cím már önmagában
rossz hír, de nézzük, hogy
kinek, miért és mennyit kell
fizetni.
Az Európai Unióhoz való
csatlakozás témáit talán 6-7
évvel ezelőtt 31 fejezetbe sorolták be, amelynek tartalmi
előírásait egyenként hosszasan tárgyalták, egyeztették a
csatlakozásra kijelölt államok. Ennek egyik fontos fejezete a környezetvédelem,
amelyen belül ugyancsak lényeges a települési szennyvíz
elvezetése és tisztítása. E feladat teljesítésének Jászárokszállás Város Önkormányzata széles körű lakossági öszszefogással és állami segítséggel a 2004. évben kezdődött és napjainkban befejeződött csatorna megépítésével 100 %-os lefedettséggel
eleget tett.
A működő csatornarendszer egyik követelménye,
hogy a városban keletkező
kommunális szennyvíz elvezetése biztosított legyen, a
másik követelmény, hogy a
lakosság használhassa is azt.
A családi otthonok rákötésének költsége, pl. egy
25-ös cső lefektetésével mintegy 50 ezer Ft-ra tehető, nyilván ha rövidebb vagy házilagos megoldással történik a

kivitelezés, akkor lényegesen
olcsóbb lesz. Aki az utcai gerincvezetékre való rácsatlakozást nem teljesíti vagy bármely okból halogatja, annak a
családnak, illetve a lakás tulajdonosának a következőkben ismertetett, évente megállapításra és kivetésre kerülő
úgynevezett talajterhelési díjat
kell megfizetni. Ezt egy 2004.
január 1-től hatályos, Országgyűlés által alkotott törvény
írja elő, miszerint a talajterhelési díjat a felhasznált víz
köbmétere után 120 Ft-ban
állapítja meg.
Ennek alkalmazását a törvény lépcsőzetesen rendeli
bevezetni, azaz 2004. évben
az alapdíj 20 %-át, 2005. évben szintén 20 %-át, 2006.
évben már 50 %-át, 2007.
évben 75 %-át, 2008. évben
90 %-át, majd 2009. évtől
kezdődően már 100 %-át
köteles megfizetni a rákötést
elmulasztó lakás tulajdonosa.
A talajterhelési díj költségével az a lakás tulajdonosa
terhelhető, aki rendelkezik
műszakilag alkalmas rákötési lehetőséggel, azaz a lakáson belül például rendelkezik
fürdőszobával, tehát szennyvizet termel. Jelenleg folyó
2007-es évben tehát az előző

Hegedűsök sikere

Iparos bál 2007
Február 10-én szombaton este a Búzavirág vendéglőben került megrendezésre a tizennyolcadik Iparos bál.
A vendégeket Erdős
Ferenc alelnök és Csikós
László elnök üdvözölte.
Az iparos bált megtisztelte személyével Gyenes
Gyula pápai prelátus, Kókai
Ferenc Önkéntes Tűzoltó
Egyesület parancsnoka és
Csomor János önkormányzati képviselő a Széchenyi
Álltalános Iskola igazgatója is.
Ha az utóbbi időszakhoz
viszonyítva kevesebben is
voltak, ami bizonyos mértékben talán érthető is, de a
kitűnően elkészített vacsora,
Major József és Guba József

kitűnő zenéje remek hangulatot teremtett a megjelent
vendégek részére.
A tombolahúzás fődíját
Bobák Miklós, második
díjat Horváth József, míg
a harmadik díjat Csikós
Alajos nyerte meg, melyhez még egyszer gratulálok és köszönöm mindazoknak, akik tombolatárgyakkal bővítették a
választékot.
Szerény véleményem
szerint a hajnal öt óráig
tartó bálon, mindenki jól
érezte magát, mert mi
különösen, azért dolgozunk, hogy minden vendég
kellemes emlékkel térhetett
haza. Bízom, hogy így is
történt.
Csikós László

2006-os év után köbméterenként 60 Ft-tal kell kivetni
a talajterhelési díjat és közadók módjára beszedni. Feltételezzük, hogy egy átlagos
lakás évente 100 köbméter
vizet használ el, ezután
2007. évben 6 ezer forint talajterhelési díjat kell fizetni,
ami azonos fogyasztás esetén 2009. évtől már 12 ezer
forint lesz. Ezt mindaddig
fizetni kell, amíg a Víziközmű Társulat műszaki csoportja azt nem igazolja,
hogy az adott lakásnál a rácsatlakozás megtörtént. A
talajterhelési díj alapja a
vízóraméréssel igazolt felhasznált víz mennyisége.
A rákötéssel nem rendelkezőknek állandó költségként említhetjük még a változó időpontokban elvégzett szennyvízszippantás
költségét is.
A hivatkozott törvény és
általában a környezetvédelmi előírások arra ösztönzik a
lakások tulajdonosait, hogy
a rákötéseket minél hamarabb és mind többen hajtsák
végre, ezért fordított erre az
önkormányzat 2,5 milliárd
forintot. Úgy vélem, hogy
környezetünk védelme ma
már közérdek.
Bobák Sándor
XII. Megyei Hegedűversenyt rendezték meg Törökszentmiklóson, 2007. február 2-án, melyen részt vettek a
Széchenyi István Általános
Iskola tanulói. Sikerük bizonyítéka, hogy mindhárom
tanuló dobogós helyezést ért
el.
I. kategóriában:
Derda Regina 1. helyezéssel,
Érsek Csenge 2. helyezéssel,
II. kategóriában:
Váradi Vivien
3. helyezéssel érkezett haza.
Felkészítő tanár: Pál Katalin. Zongorán kísért: Gaál
Andrea.

Ajándék
könyvek
a jászágói
könyvtárnak
Újabb kötetekkel gazdagodhatott a jászágói könyvtár Dr. Dobos Lászlónak
köszönhetően. A Jászok
Egyesületének ügyvivője,
korábban is számos kötetet
ajándékozott már a jászágói
könyvtárnak. Most támogatásának köszönhetően
Molnos Péter: Aba- Novák
című albumával valamint az
Új Magyar Irodalmi Lexikon köteteivel bővülhetett a
könyvek sora.
Ezúton is köszönjük támogatását.
Bordás Anett

Jászvidék

2007. február 22.

3

100 év

A polgármester jelenti...
Az időjárás nem a februárban megszokott
képét mutatja, ha nem néznék a naptárra azt
hihetnénk, hogy március idusán tartunk. 910 °C hőmérséklettel és szinte a levegőben
érezhető tavasz illattal telt idáig a február. A
beruházásaink haladásának ez kedvez, mert
lehetne akár félméteres hó és 20 °C hideg is,
mint már annyiszor február hónapban megtörtént.
A köznyugalom, a közbiztonság megzavarására alkalmas az utóbbi időben Jászárokszálláson előforduló trükkös lopások és nyílt
utcai táskarablások sorozata. A rendőrségnek
már vannak gyanúsítottjai és bízom abban,
hogy el is nyerik méltó büntetésüket. Felmerül mindnyájunkban a kérdés, hogy hogyan
védekezhetünk, hogyan előzhetjük meg ezeket a támadásokat. A rendőri feladatokon túl,
fokozottabban számítunk az állampolgárok
segítőkészségére. A szomszédok egymásért
elvet követve figyeljünk az utcában lakók
értékeire, idegenek megjelenését jelentsük és
ne hagyjuk magunkat becsapni. Tudom,
hogy könnyű ezt így elmondani, de nagyon
nehéz megvalósítani. Azonban azok a példák, amelyek jól működnek az Egyesült Államokban, Svájcban, mutatják, hogy ezek ellen
a támadások ellen csak közösen fellépve tudunk védekezni. A hatóságokat természetesen ez nem menti fel az alól, hogy jól végezzék feladatukat, de ezt csak akkor tudják
megtenni, ha a jelzéseket tőlünk időben megkapják. Fogjunk össze azért a nemes célért,
hogy Jászárokszállás továbbra is élhető, biztonságos város legyen. Amennyiben bármi
gyanúsat észlel környezetében, kérem hívja a
107-es rendőrségi telefonszámot, vagy a helyi rendőrségi ügyelet 20/990-7978-as telefonszámát. Amennyiben felvilágosítást kér,
munkaidőben a Polgármesteri Hivatal központi számán állunk rendelkezésére, amely
57/531-050-es telefonszám és munkatársaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatni
fogják.
Esténként a várost járva, több helyen is
meghibásodott közvilágítási lámpákat talál-

tam. A bejelentési lehetőség mindenkinek
rendelkezésre áll, a 40/282828-as telefonszámon. A hibalejelentéshez egy kis türelem
kell, mert egy gépi hang sorolja, melyik gombokat kell lenyomni, de ha végighallgatja az
ember, nem bonyolult a hívás. A díja helyi
tarifa szerint kerül kiszámlázásra. Kérik a
meghibásodott közvilágítási lámpa oszlopának pontos helyét, melyik utca, hány szám
előtt található, valamint a bejelentő nevét és
telefonszámát kell megadni. Amennyiben ezt
nem vállalja, akkor kérem, hogy már az előbbiekben jelzett Polgármesteri Hivatal központi számát hívja és mi továbbítjuk a szolgáltató felé a bejelentését.
Jól halad a Mentőállomás építése, a kivitelező az eredeti 2007. május végi határidőt
tudja tartani, erre az időpontra elkészül a kétállásos Mentőállomásunk. A működtetését
az Országos Mentőszolgálat fogja végezni,
ha van olyan jászárokszállási lakos, aki itt szeretne elhelyezkedni, az kérem, hogy önéletrajzát a Polgármesteri Hivatalban Jakus
Lászlónénak adja le és továbbítani fogjuk az
illetékesekhez.
A születések száma jelentősen emelkedett
Jászárokszállásos és a Bölcsőde kapacitása kevésnek bizonyult. A bővítés folyamatban van
és reményeink szerint 2007. március végére a
szükséges engedélyekkel is rendelkezni fogunk ahhoz, hogy 20 gyereknek adjunk lehetőséget a bölcsődei ellátásra.
A szemétszállító járművön dolgozó alkalmazottaink jelezték, hogy nehezíti a munkájukat az, hogy sok helyen szétvágott, felhasított zsákokat találnak. Kérem hogy, csak a
gyűjtési nap reggelén rakják ki a kommunális hulladékot a közterületre. Ezennel szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy önköltségi áron még mindig kapható 120
literes kerekes gyűjtőkuka, a Víziközmű intézményünk Deák Ferenc úti telephelyén,
amelynek a megvásárlásával a zsákok kiváltása megtörténhet.
Gergely Zoltán

Jász Bál 2007
(Folytatás az 1. oldalról)
A Jász Bálok történetében
először a köszönthették a
vendégek körében a feltételezett őshaza követét, Zakeri
Hosseint, az Iráni Iszlám
Nagykövetség tanácsosát,
aki meleg szavakkal üdvözölte a jászokat.
Gyökereink és hagyományaink kutatása inspirálta a
szervezőket arra, hogy a kulturális műsor is különleges
legyen az idei évben. Időszámításunk kezdete előtt 2500
körül még együtt éltek
(egyesek szerint a Kaukázus
vidékén, mások szerint Közép-Ázsiában) azok a népek,

Somi Panni és a Sivasakti
Kalánanda Táncszínház
táncosai

amelyektől az irániak, köztük a magyarországi jászok
ősei és az indek elődei származtak. A magyarországi jászok a mai napig féltve őrzik
mindazt, ami hagyományaikból megmaradt. Iráni eredetű
nyelvük elveszett, de hagyományaikból sok minden
megmaradt, és a mai napig
büszkék hagyományaikra.
Egy talán számunkra ismeretlen, ám titokzatos és
csodálatos kultúrát jelenítettek meg India népeit képviselve Somi Panni és a Sivasakti Kalánanda Táncszínház táncosai. E tradícionális
kultúra táncát többen állva
csodálták végig.
Ezt követően talán senki
sem csodálkozott már azon,
hogy a Kékes Étterem Gyöngyösről a vacsora összeállításánál is kínosan ügyelt
arra, hogy egykori, hagyományos ételekkel kedveskedjen a bálozó közönségnek. A meghívón szereplő
árokszállási mangalica java
és a karon nevelt jérce melle,
amelyet tojásban is meghempergettek a jóhírű szakácsok, senkinek nem okozott csalódást. S a vacsora

végére az is kiderült, hogy
mit is takart a mákkal töltött
édeske, mányaöntettel.
A bálnyitó keringővel aztán kezdetét vehette a táncmulatság, amelynek hangulatáról a Lőrinci Szalonzenekar gondoskodott. Igazán
jól esett mindenkinek a kiadós vacsora után egy kis
mozgás, ezért a táncparkett
sohasem volt üres. Ki-ki
tánctudásának és kedvének
megfelelően rophatta hajnalig.
Pihenőre csupán a tombolahúzás és az éjfél után felszolgált hagyományos körömkocsonya adott lehetőséget.
A régi bálok hangulatát –
ez évben úgy vélem különösen sikerült felidézni. Még a
teremben lévő tükrökön
megjelenített csodaszarvas
(Papp Anett munkája) is
ámulattal figyelhette a 2007es év árokszállási báli
forgatagát. A megújult vezetés az előző évek tapasztalatait alapul véve gondosan
ügyelt a külsőségekre éppúgy, mint a kulturális hagyományok megjelenítésére.
– MNM –

2007. január 21-én
töltötte be 100. születésnapját Meleg Jánosné, akit Kisfaludy u. 8.
szám alatti lakásában köszöntöttek. Rokonai mellett Gergely Zoltán polgármester, Drapos Béláné alpolgármester,
Gyenes Gyula főesperes és Szabó Béla tsz-elnök kereste meg otthonában az idős nénit és
kívántak neki jó egészséget. Seregély István egri érsek levélben köszöntötte őt és a jókívánság
zálogául küldte főpásztori áldását.

Magyar szó, magyar vers,
magyar múlt…
(Folytatás az 1. oldalról)
A gondolatokat Bobák
Nikolett zongorajátéka zárta.
További gondolatok a Nemzeti Színházról, a magyar táj
szépségéről a Görbe János
Színkör tagjainak előadásában: Pethes Kálmán, Lóczi
Péter, Füleki Krisztina, Szundiné Goda Katalin, Csikós
Erzsébet, Bognár Vera, Major
József, Uti Piroska. A gálaműsor utolsó részében a Parázs
Hagyományőrző Egyesület
moldvai és székelyföldi táncokat adott elő. A hagyomá-

Parázs a Magyar Kultúra Napján
nyos kultúra napi kiállításon
Közel a természethez címmel Bobák László festménykiállítását Gergely Zoltán polgármester nyitotta meg, s
beszélgetett a kortárs művésszel. Gyökereim éltetnek
– vallja Bobák László. Műveiben a jászárokszállási szülőhelyhez közeli tanyák, természeti képek adják az ihletet, de mint mondja, szélesebb hazánk természeti
szépségeivel is színesíti palettáját.
Szózat – Uti Piroska előadásában
– and –

(Folytatás az 1. oldalról)
Különdíjas Járomy Zsuzsanna, aki a Takarékszövetkezet díját vehette át. A
kezdő virágkötő díjat Sziráky Erika kapta a Weger Hungária Kft-től.
A másnapi programban
farsangi táncokat mutattak
be Papp Zoltánné diákjai. Ebben az évben is meghirdetett
hájas tészta és fánksütő verseny díjazottjait Csécsei Tamás zsűrielnök ismertette.
Fánksütésben: I. Csikós Lászlóné, II. Tóth Lászlóné, III.
Magdáné Csatai Mária, Különdíj: Csoszorné Szarvas
Ildikó. Hájas tészta sütésben:
I. Sárkány Anita, II. Nagy
Sándorné, III. Herczeg Jánosné, Különdíj: Pádár Lászlóné.
A Flóra Farsang történetében először hirdettek 2-14
évesek részére jelmezversenyt. A 22 nevező a 3-8 év

Flóra Farsang
közötti korosztály lelkes képviselője volt. A zsűri értékelésének szempontjai – mint
ahogyan Jakus Péter zsűrielnök elmondta – az ötletesség
és a jelmez kivitelezés volt.
Ennek alapján a következő

döntés született: I. matyó
baba – André Blanka, II. madárijesztő – Luda Dániel, III.
török lány – Bakos Eszter,
különdíj: Shrek – Faragó
Kristóf.
– and –

II. madárijesztő – Luda Dániel, III. török lány – Bakos Eszter,
I. matyó baba – André Blanka, különdíj: Shrek – Faragó Kristóf
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A szeretet és emberség árvaháza
– Fogorvosként a dévai Szent Ferenc Alapítványnál –

A hagyományos tablóbál már hagyományosnak számító táncait
ebben az évben két osztálytól láthattuk. Az A osztály bécsi keringővel és latin mixszel
mutatkozott be, a C osztály bécsi keringőjét Michael Jackson zenéjére (képünkön)
Kubacsekné Gulyás Éva koreografálta, valamint country-egyveleget is bemutattak.

Tetszik – nem tetszik
Hogy mi tetszik? Ez
a rovat!
Azért ragadtam tollat,
hogy megosszam mindenkivel a problémámat. Nem
csak engem érint, sok más
kortársamat is.
A munkahelykeresésről
van szó. Mert dolgozni mindenkinek kell(ene), ha lenne
hol. Még mielőtt bárki ítélkezne, leszögezem, ha valaki, hát én mindent megteszek, hogy megfelelő – és itt
a megfelelőn van a hangsúly
– állást találjak. Szeretnék
dolgozni, már lassan nyolc
hónapja, de ez idáig ez nem
sikerült.
A mai világban, ha az embernek nincs ismeretsége –
márpedig az én esetemben
nincs –, akkor meg van lőve.
Számomra a példa a szüleim,
ők saját erejükből és szakmai
tudásuk alapján találtak
munkát, és dolgoznak, bizonyítanak nap mint nap, nem
ismerős útján helyezkedtek
el; én is így szeretném, hogy
tudjak bizonyítani.
Ha felvennének valahová,
azért vegyenek fel, mert képes vagyok ellátni az adott
feladatot, és nem azért, mert
valaki beprotezsált oda.
Hiába van városunkban
annyi gyár, mégsincs munka. Legalábbis az ember
képzettségének megfelelő.
Példának okáért: megvan
hirdetve egy állás, középfokú végzettségű dolgozót keresnek, beadom az önéletrajzomat – ami csak a valóságnak megfelel, nem túlzok és
nem is veszek el belőle – még
csak arra sem méltatnak,
hogy behívjanak egy személyes elbeszélgetésre. Elkeserítő. – Ez nem tetszik!
Másik példa: hetek óta
hirdet egy bizonyos állást a
multi, megpróbálom, fel is
vennének, de(!) mikor meglátom a munkavégzés helyét,
elkeseredem, nem véletlen,
hogy eddig senki nem vállalta el.
Kérdezem én: felsőfokú
végzettséggel menjen el az
ember három műszakba? Elmennék én, ha megfelelő körülmények lennének bizto-

sítva, de ehelyett van piszok,
túlóra túlóra hátán, fejetlenség, egészségkárosító tényezők.
Ezek után csak azt kérdezem: ha tanult az ember, miért nem kap megfelelő állást?
Nézzük csak meg, ha Jászberény felé utazunk, hány autó
áll a gyárak előtt!! (Biztos
nem sok helyi jár autóval.)
Vagy csak érdeklődjünk
ismerőseinktől, hogy hány
helybéli dolgozik egy adott
gyárban, mind szellemi és fizikai beosztásban. Meg fognak lepődni: kevés.
Sajnos csak úgy lehet bekerülni, ha valakinek a valakijei vagyunk. De így van ez
bárhol, nem csak helyben.
Más, környező városokba
szinte esélyünk sincs, mert
van helybéli, nem kell fizetni
a buszköltséget, egyebeket.
Csak olyan állásokat van
esélyünk megpályázni, esetenként betölteni, amit már
senki sem tölt be, „valami"
miatt.
Elég csak megnéznünk a
hirdetési újságokat, teli vannak olyan állásajánlattal, ami
két-háromhavonta megjelenik, ugyanazt a pozíciót hirdetvén.
Mindezek végén, ha kifognám a Peresen – nem
horgászok – az aranyhalat,
csak azt kívánnám: legyen
munkám és a hasonló problémával küszködő sortársaimnak is. Nem kívánnék aranyat, pénzt, gazdagságot.
Csak egy helyet, ahol hasznosnak és fontosnak érezhetném magam.
Mert akkor lenne csak igazán boldogság és szellemi
gazdagság, ami szerintem
mindennél fontosabb. Hiába van az embernek mindene, ha nem tudja élvezni.
Ebben a mai világban fontos
a pénz is, de számomra a
megbecsülésnél és a hovatartozásnál nincs fontosabb.
Ígyhát keresem továbbra az
utam, sok útvesztő és zsákutca vár még rám, tudom, de
nem adom fel, mert csak így
lehetünk valakik, ha nem
adjuk fel: EMBEREK!
Szabó Zsuzsanna

Czudarik Valéria nyugdíjas könyvelő:
Nagyon nem tetszik ez a
közbiztonsági állapot, ami
manapság kisvárosunkban –
is – kialakult. Mint sokan
tudják, az elmúlt hetekben
több – főleg idősebb – személyt megkárosítottak –
mondjuk ki kereken, kiraboltak. Van akit éjjel, van
akit nappal, van akit a lakásban, van akit a nyílt utcán.
Általában elővigyázatos vagyok, nem tartok otthon értéket, a kevéske pénzemet is
a bankban tartom, és mindig
csak annyit veszek ki,
amennyi a kifizetésekhez
szükséges. Úgy látszik, hogy
ez is elég volt, meg az a pillanat is annak a két suhanckorú rabló palántának, akik,
míg a kerékpáromat lakatoltam, kikapták a kezemből a
táskámat és elrohantak vele.
Pénzzel, iratokkal együtt.
Egy segítőkész felnőtt – aki
látta az esetet – elmondta,
hogy ismeri az elkövetőket, s
ez alapján rendőrségi feljelentést tettem, ahol szintén
elmondták, hogy ismerik a
két gyereket, nem ez az első
eset. Ez kissé megnyugtatott
– amennyire ilyenkor nyugodt lehet az ember –, hazamenten és napokon keresztül vártam, hogy visszakapjam legalább az irataimat.
Még olyan dolgok is eszembe jutottak, hogy: hátha a
szülők kíséretében jelentkeznek és bocsánatot kérnek,
hátha az iskola lép a szülők
helyett, hátha egyenruhások
polgárőr és rendőr kíséri a
delikvenseket fülön csípve
… stb., de egyik sem történt.
Most csak hallgatom a rádiót, nézem a tévét, ahol az
egyik ombutsman a másik
után mondja, hogy milyen
jogaik vannak a gyerekeknek, a tüntetőknek, a személyi szabadságuktól megfosztottaknak, a politikusoknak,
stb. Lehet, hogy egyszer azt
is elmondják, hogy az egyszeri tisztességes adófizető
állampolgároknak is van valamiféle joguk? Az adófizetésen kívül?!

A tévéből tudtuk meg,
hogy létezik a dévai gyermekek árvaházi alapítványa.
Böjte Csaba ferences szerzetes alapította, bővítette,
szervezte. A dévai állomáson
élő öt árva gyermek éhezett,
a csatornában éltek. Összeszedte, bevitte a város szívében lévő ferencesrendi
templom parókiájára, és
megetette őket. Így indult
1989 decemberében, Ceauşescu kivégzése után. Ma
ezer gyermek él itt, tanulnak,
magyarul tanulnak, meleg
ételt esznek, tető van a fejük
fölött, misére járnak, melegben alszanak.
Feleségemmel (dr. Kósa
Virginia) itthoni szaklapban
olvastuk, hogy megindult a
fogorvosi rendelő. Magyarországi orvosok adták össze,
a fogorvosi ellátást magyar
orvosok biztosítják, önkéntes alapon. Nem sokat tanakodtunk, bejelentkeztünk,
elindultunk Dévára.
Szállásunk szerény, de
tiszta és kényelmes. A rendelő nagyon kicsi és szerényen felszerelt, de működőképes. Mi is hoztunk magunkkal orvosságot, műszert, anyagot.
Érkezésünk másnapján
már dolgoztunk. Eleinte
szervezetten jöttek a gyermekek, de a fogorvosi rendelőben megszokott fenntartások már a második-har-

madik páciens után feloldódtak.
Hihetetlen, hogy mennyire éhesek a szeretetre, a jó
szóra, a mosolyra, hogy
mennyire tudnak örülni egy
ajándékba kapott fogkrémnek.
Velük együtt éltünk, ettünk, dolgoztunk. A mosolyuk és ragaszkodásuk minden egyébbel felért. Nem hiszem, hogy fogorvos volt
ilyen népszerű páciensei körében, mint mi. Nem lehetett megállni a közelségüket
simogatás vagy ölelés nélkül.
Délelőtt rendelés, két órás
ebédszünet, délután rendelés estig. Napi háromszori
étkezés az alapítványi menzán, ami teljesen önellátó. A
gyermekek mosogatnak, tálalnak, takarítanak, terítenek, kiszolgálnak. Hihetetlen a rend és tisztaság, a jókedvű, zajos nyüzsgés. Az
étel egyszerű, de kifogástalan, mindenki a jóllakásig
ehet. Nincs otthagyott kenyér, még morzsa sincs. Hiszen a kenyér: ÉLET, amit
tisztelni, vigyázni kell.
Harmadik napon már
mindenki ismert minket,
tudták, honnan jöttünk,
hozzánk simultak az udvaron, fogták a kezünket, meséltek.
Az iskola – általános iskola és gimnázium is működik – magyar nyelvű. Az

innen kikerülő gyermekek
továbbtanulási aránya kimagaslóan jó. A városban lakó
szülők küzdenek, hogy gyerekeik itt tanulhassanak,
nem az állami iskolában.
Románok is. Megéri!
A két hét elrepült, meghatódva, őszintén meghatódva indultunk haza. Búcsúzáskor integetve szaladnak a kocsi után. Nagyon sokat tanultunk emberségből,
szeretetből. Úgy váltunk el,
hogy visszavárnak, úgy jöttünk el, hogy visszajövünk.
Eltelt egy év, és visszajöttünk. Már hazajöttünk. Sokan ismerős arcok, az újonnan jöttek pedig ugyanolyan
szeretetre éhes gyermekek.
Sokan megismernek, Zongora (a háromlábú kutya,
akinek a vonat levágta az
egyik lábát, a gyerekek magukhoz vették és kényeztetik) farkcsóválva megismer,
dörgölőzik, nyüszít. Sokan
emlékeznek reánk. A programunk, szállásunk ugyanaz. Jó hazamenni a pici rendelőbe, jó mosolygó gyermekeknek dolgozni.
Az itt eltöltött idő elrepül.
Indulás előtt Csaba testvér
köszöni meg a munkánkat.
Talán nekünk lenne köszönnivalónk, hogy itt lehettünk.
Meg kellett ígérnünk, hogy
visszajövünk. Ígérem!
Dr. Kósa István

Tűzoltóságunk hírei
Az elmúlt időszakban a
szeles, viharos időjárás okozott veszélyhelyzeteket, különböző avartüzek és aljanövényzet égéséről több bejelentés érkezett ügyeletünkre.
2007. január 15-én a kora
délutáni órákban a Jászárokszállás-Vámosgyörk közötti
szakaszon aljnövényzet
égett, az egyes szerrel vonultunk oltani.
Január 18-án az esti órákban vonultunk először a
Négyszállási iskolához, majd
Jászdózsa-Tarnaörs közötti
útszakaszra. Mindkét helyen
avar és aljnövényzet égett,
melyet sikeresen eloltottunk.
Január 26-án Tarnaörs
külterületén avartűzhöz vonultunk.
A viharos szél miatt 29-én
több esetben is vonultunk
káresethez: először a Szentandrási utcába, majd nem
sokkal később a Hunyadi utcába riasztottak fakidőlés veszélye miatt.
Egy órával később a helyi
gimnázium és szakközépiskola tetejét megbontotta a
szél (itt gyorsan intézkedtek
a szakszerű javításról). Este
Jászárokszállás külterületén
a temető közelében égett az
avar kb. 1 hektáron, illetve a
közeli nádasra is átterjedt a
tűz, aminek a továbbterjedését szerencsére időben sikerült megakadályoznunk.

A Szentandrási úti eset
Január 31-én délben a Peres-tónál gyújtotta fel a nádast egy lakos. A tűzben a
part mentén kialakított padokból és hulladéktárolóból
több is megsérült. Kora délután először Jászágó és
Csány közötti avarégést
szüntettük meg. Este Jászárokszállás-Vámosgyörk közötti avartüzet oltottuk el.
Visszaérkezésünk után kaptuk az újabb jelzést: Jászárokszállás és Tarnaörs között
avar ég. A tüzet megszüntettük.
Jászárokszálláson a Horváth utcában a szél egy emeletes családi ház tetején bontotta meg a bádogtetőt és a
széldeszkát. Emellett a tető
egy része elvált az épülettől.
Az előbbit a jászberényi tűzoltóság létrás szerével javítottuk ki, az elvált tető javítását pedig szakember végezte el.

Február 4-én három esetben vonultunk káresethez:
ebéd után JászárokszállásJászberény közötti úton avar
égett. Közben bejelentés érkezett: a Szarv-ágy patak
partján aljnövényzet ég.
Mindkét helyszínen sikeres közbeavatkozást hajtottunk végre. Ezzel teljesen egy
időben jelzés érkezett,
Jászárokszállás-Adács között
aljnövényzet és nád ég, melyet műszaki vonuló szerünkkel történő kiérkezésünk
után, sikeresen eloltottuk.
Földmunkagéppel dolgoztak a körforgalmat építő
dolgozók, miközben bombát találtak. Biztosítottuk a
Főtér lezárását a bomba elszállításáig, valamint a megsemmisítő helyre történő
szállítás helyére, a volt szeméttelepre.
Nádas Illés
ÖTE titkár
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Czagány János a
Tények az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
jászárokszállási labdaköztestület alapítási törekvéseiről
rúgás élő legendája

A Jászvidék januári számában megjelent egy írás
„Tűzvédelmi sajtótájékoztató” címmel, melynek szerzője véleményt írt városunk
Önkéntes Tűzoltó Egyesületének köztestület alapítási
törekvéseiről. Mivel az, aki
valamilyen sugallatra ezt a
cikket megírta, nem lehetett
minden információ birtokában, hiszen csak egyoldalú
véleményeket továbbított,
így nem tudhatott tényszerűen a kérdéssel foglalkozni.
Ha kapcsolatba lépett volna
az egyesület elnökségével, a
cikkben fellelhető félreértések, tévedések, rossz információk elkerülhetőek lettek
volna. Az egyesület elnöke,
elnökhelyettese és parancsnoka készséggel állt minden
érdeklődő rendelkezésére az
egyesület ügyeivel kapcsolatban, ami a jövőben sem
lesz másképp.
A tisztánlátáshoz szükségét érzem néhány alapfogalom tisztázásának. A magyar
katasztrófavédelem alapvetően három formáját különbözteti meg a tűz és káresetek megelőzésének:
Vannak hivatásos önkormányzati tűzoltóságok
(pl. a jászberényi és a gyöngyösi), amelyek 24 órás állandó ügyeletet adnak laktanyában, és 2 percen belül
megkezdik vonulásukat, önálló működési területtel rendelkeznek, ahová elsődlegesen vonulnak, működésüket
az állam és az önkormányzat
finanszírozzák.
Vannak önkéntes tűzoltóságok, amelyek szintén 24
órás ügyeletet adnak otthonukban vagy a parancsnok
által kijelölt helyen, 8 percen
belül megkezdik vonulásukat minimum 4 fővel (fél
raj). Önálló működési területtel rendelkeznek, ahová elsődlegesen ők vonulnak. Állandó létszámmal, szolgálati
beosztás alapján látják el
feladatukat, rendes havi bérért. Működésüket az állam
és az alapító önkormányzat(ok) finanszírozzák.
Vannak önkéntes tűzoltó egyesületek, amelyek a
nevükből eredően, az önkéntes, segíteni akaró emberek összefogásából jön létre,
akik szabadidejüket nem kímélve segítenek a bajba jutottakon, különösebb juttatás nélkül. Sajnos a magyar
jogrend nem igazán sorolja
sehová ezeket az egyesületeket, így állami szinten, működésükhöz nem is nagyon
járulnak hozzá. A beavatkozó személyzetnek az állampolgári kötelességen kívül
nincs nagyobb hatásköre egy
tűz-, illetve káresetnél. Gya-

korlatilag a civil szervezetek
számára elérhető pályázati
lehetőségekhez tudnak hozzájutni, illetve egy-két kisebb célzott támogatáshoz.
Nagyobb értékű, a működéshez szükséges eszközök
(pl.: gépjármű, mentéshez
szükséges komolyabb felszerelések stb.) beszerzésére
gyakorlatilag nincs lehetőség.
Az országban jelenleg
több mint 60 köztestületi
tűzoltóság működik hatékonyan, jó színvonalon. Szűkebb környezetünkben Jászkiséren található meg a tűzés káresetek elleni védekezésnek ilyen formája. A katasztrófavédelem célja az ilyen
tűzoltóságoknak a létrehozásával az úgynevezett fehér
foltok csökkentése, az EUnormáknak megfelelő riasztási szintidő és vonulási idő
(15 perc) elérése. A köztestületek működése az ellátott
lakosságszám után járó fejkvótából (650 Ft/fő), fix
összegű éves állami támogatásból és esetleges önkormányzati támogatásból és
egyéb támogatásokból áll
össze. A rendszerváltás óta,
kormányzattól függetlenül a
politikai és szakmai oldal is
ezt a köztestületi formát
tartja kitörési pontnak, ami a
hivatkozott cikk szerzőjével
ellentétben, szerintem nem
csak „egy rendelet adta lehetőség”.
Városunk 115 éves önkéntes tűzoltó egyesületében több mint tíz évvel ezelőtt merült fel a köztestület
alapításának gondolata azáltal, hogy az akkori közgyűlés
határozatban döntötte el: az
egyesület fejlesztésének
irányvonala egy esetleges
későbbi köztestület alapítását kell, hogy szolgálja. A
folyamatot az egyre növekvő
fejlesztési igény során felmerülő problémák és akadályok
gyorsították fel körülbelül 2
év óta. Minden fórumon a
felelősök azt hangsúlyozták,
hogy ha köztestületként adnánk be a pályázatainkat,
sokkal kedvezőbbek lennének a lehetőségeink, illetve
vannak területek, ahol egyesületként nem is pályázhatunk. A felső szintű szakmai vezetőink egyértelműen ezt a megoldást javasolták egyesületünknek.
Az egyesület beavatkozó
személyi állománya, összetétele, képzettsége, felszereltsége az elmúlt években,
olyan mértékben fejlődött,
hogy megoldható a köztestületi tűzoltóság működtetése. Ezen tények ismeretében, és a fejlődés töretlen
biztosításának érdekében, az

egyesület közgyűlése 2006.
október 19-én egyhangúlag
(!) elfogadta a köztestület
alapításának tervét, és felhatalmazta az elnökséget annak előkészítésére és a szükséges intézkedések megtételére. Az egyesület tagjai átlátták, megértették és támogatták a fejlődés ezen útját, a
kor kihívásaira adandó megfelelő választ.
Mindenki tisztában van
azzal, hogy a nagy múltú,
115 éves egyesület további
működésének nem lehet
akadálya a köztestület működése, aki eddig önzetlenül
segített az ezután is fog (más
településeken sem jelentkezett ilyen probléma) valójában nem gyengíti, hanem
egymást erősíti a két szervezet.
Az alapítás folyamata
előkészületi fázisban van, tehát lehet mozgás számadatokban. Ennek ellenére szeretnék pontosítani az alábbiakban néhány adatot
(amely a hivatkozott cikkben elnagyoltan és egyoldalúan került tolmácsolásra),
illetve gondolatot, amelyeket fontosnak tartok a köztestület alapításának körülményeinek megértéséhez és
a hiteles tájékoztatáshoz:
- a köztestület működtetésére ugyanazt az anyagi támogatást kértük városunktól, mint az egyesület működtetéséhez, tehát többlettámogatást nem kívánunk,
csak annyit, amennyit
egyébként is az egyesület
működésére fordítanánk (jelenleg 6 millió Ft)
- a köztestület tervezett
költségvetése 27,5 millió Ft
- 10 fizetett alkalmazott
(10 új munkahely!)
- 15.105 lakos rövidebb
idejű, elsődleges védelme
(Jászárokszállás, Jászágó,
Visznek, Vámosgyörk, Tarnaörs, Erk)
- a megyehatárokon átnyúló térségi (úgynevezett
mikró régiós) szerep erősítése igenis fontos a város
számára
- kettő, az egyesülettel
összefüggő célkitűzés (védelmi központ, gépjárműfecskendő) esetében sem kívánunk a költségvetést jelentősen terhelő kérésekkel
előállni, hiszen pályázatokról lenne szó. (A Védelmi
Központ, amely a Tűzoltóság és a Rendőrség elhelyezését tartalmazza, mind a
megyei, mind a kistérségi régiós fejlesztési tervben szerepel, a gépjármű beszerzése pedig a jászberényi
tűzoltóság által készített
uniós tervekben került rögzítésre.)

- elítéljük a köztestület
alapításával kapcsolatosan
keltett hisztériát, az a véleményünk, hogy építő párbeszédhez két olyan egyenrangú fél szükséges, amely kellő
rugalmassággal és eltökéltséggel, nem utolsó sorban
akarattal rendelkezik a cél
megvalósításához
- felháborodással veszszük tudomásul és visszautasítjuk, hogy vannak,
akik a fennálló helyzetet arra
használják fel, hogy az önkéntes tűzoltó egyesület nevét összefüggésbe hozzák
egyéb sikertelen ügyekkel
kapcsolatban
- mindenki figyelmébe
ajánljuk dr. Gedei József országgyűlési képviselőnk
2006. évet értékelő és a
2007. évi tervekről szóló, a
helyi kábel tv-ben 2007. január első hetében elhangzott nyilatkozatát, mely egyértelműen hitet tett mind a
Szent Vince úti iskola bővítése, mind pedig a Védelmi
Központ megépítése mellett.
Az önkormányzat március 29-i ülésére egy olyan alátámasztott, hiteles költségtervet és működési struktúrát kívánunk beterjeszteni,
amely a lehető legtöbb kívánalomnak megfelel. Ha
bírjuk a testület támogatását, akkor a következő lépések a szakmai szervezetek felé irányulnak. Ezen a szinten
dől majd el a tényleges működési terület kialakítása és
az egyéb szükséges lépések
lebonyolítása. A köztestület minden egyéb feltétel
rendben léte esetén, a jelenlegi elképzelések szerint (legkorábban) 2007
decemberében kezdheti el
a működését. A szakmai
felettes szervek egységesen
támogatják elképzeléseinket
(jászberényi tűzoltóság,
megyei katasztrófavédelem
stb.). A köztestület működése elképzelhetetlen az alapító önkormányzat(ok) jóindulatú támogatása és a napi szintű kölcsönös együttműködés nélkül.
Nagy kárt okoz, és igen
elgondolkodtató, hogy ekörül az elképzelés körül – ami
egyértelműen városunk javát szolgálja, többletterheket nem okoz – valakik számunkra teljesen érthetetlen
okokból, szándékosan vitát,
feszültséget gerjesztenek,
ezzel éppen helyi szinten
fejtik ki a legnagyobb ellenállást és válnak ezzel a fejlődés gátjává.

Major József
ÖTE elnökh.

Azok a szurkolók, akik
látták őt játszani, gyakran
mondták, ha Jancsinak beívelés után bal lábára jön a
labda, kapásból úgy eltalálja,
hogy az ellenfél kapusának
maradt a tehetetlenség és a
labda hálóból való kivétele.
Csodálatos bal lába volt, melyet remekül ki is használt.
Játékostársai csak Kapcsinak
nevezték. Ráadásul remek
hangja volt, melyet a harmadik félidőben kiválóan kamatoztatott!
1938-ban született, már
kiskorában elbűvölte a labda
szeretete, valószínű édesapjától örökölte ezt a szeretetet, hiszen ő igazolt játékos
volt, így boldogan tanította
őt és öccsét, Miklóst a játék
minden csínjára. Először
öccsével a grundon focizott
és tizenkét évesen az ifjúsági
csapatban játszott. 1953ban Budapestre került tanulónak, mégpedig a Hoffer
gyárba. Mivel a gyárnak volt
csapata, itt folytatta pályafutását. Játékára egy tehetségkutató figyelt fel, és Kispestre a Honvéd ifjúsági csapatához vitte el. Így alkalma
volt látni Puskás Feriéket és a
többi sztárokat, mert ők
azok voltak, majd Jászberényben fejezte be iskolai tanulmányait. 1955 őszén újra
Jászárokszállás csapatában
szerepelt mindössze tizenhét
évesen. Olyan játékosokkal
játszott együtt, mint Nemoda /Vaszari/, Lukács F, Ficzek Tóni, Novák István. Ők
mind remek játékosok voltak, sokat tanult tőlük. De
most beszéljen ő a sikeres
évekről:
– Tizenhat évet játszottam
kék-fehér színekben, durván
500 mérkőzést játszottam
megye I. osztályban. 1963ban 36 gólt rúgtam, ezzel
gólkirály lettem, de többször
rúgtam 20-28 gólt egy-egy
szezonban, amit jó teljesítménynek tartok. Persze társak is kellettek hozzá. Egyébként a tizenegyeseket is én
rúgtam. Játékom alapján
többször is szerepeltem
Szolnok megye válogatottjában. Legemlékezetesebb
mérkőzés részemről Karcagon volt, ahol 5:1-re győztünk és három gólt rúgtam, de Kisújszálláson a KMEDOZ ellen öt találatot
értem el. Szerencsém volt

abban, hogy kitűnő edzőim
voltak, Udvarias János,
Szántó József, Horváth és
Győző Gyuszi, de az intézők
névsora is imponáló Méri
Lajos id. Farkas János és
Farkas Béla, ők voltak,
akik ha gondom volt, segítettek. Köszönettel tartozom nekik.
Emlékezetes mérkőzés
volt számomra az újszászi,
ha nem vagyok ott, nem hiszem el, a pályára több csirke tévedt, Ficzek Tóni
próbálta lehessegetni a pályáról, mire Hőflinger játékvezető leküldte a pályáról,
majd Bagi Laci kérdezte a
játékvezetőt, hogy ilyenért
nem jár kiállítás, mire őt is
leküldte a játékvezető, erre
odamentem én is szóltam,
mire engem is kiállított.
Pályafutásom alatt nem
sokat voltam kiállítva, de
Hőflinger úr tevékenységét
példátlannak tartom a mai
napig is.
Mérkőzésekre mindig
sportszerűen készültem,
már a csütörtöki edzésen is a
vasárnapi mérkőzés járt az
eszemben, hiszen tudtam,
ha vasárnap győzünk, az
mindenért kárpótol.
A labdarúgásnak sokat
köszönhetek, hiszen mérkőzéseinket általában 7-800
ember kísérte figyelemmel,
így nagyon sok barátra és
ismerősre leltem. Több helyre hívtak focizni, de mindig
nemet mondtam, hiszen
olyan játékostársaim voltak,
kiket képtelen lettem volna
elhagyni. Azért kárpótolt az
is, hogy többször játszottam
Szolnoki MÁV NB I. B-s
csapata, a Jászberényi VASAS NB I. B-s csapata ellen
és Egyetértés ellen, ők is
NB. I. voltak. Ezeket a
mérkőzéseket soha nem lehet elfelejteni. Végül az
öregfiúk csapatában játszottam.
Természetesen pályafutásom sikerébe feleségem
segítsége és megértése is
kellett, ő mellettem állt és
ez erőt adott nekem. Két
lányom született, Évi és
Judit. Évi lányom Gyöngyösön az Izzó női csapatában játszott.
– Janikám, egy nagyon
szép pályafutás áll a hátad
mögött. Nagyon sok sikerben volt részed, melyet senki
nem tud elvenni tőled. Köszönöm a szurkolók és a
magam nevében is, hogy a
Jászvidék olvasóit tájékoztattad, magam részéről jó
egészséget és boldog családi
életet kívánok.
Csikós László

Jászvidék
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ELŐFIZETÉSI
FELHÍVÁS
a Jászság könyvszerető és -tisztelő polgáraihoz, s
minden magyarhoni olvasóhoz!
A Jászok Egyesülete (1537 Budapest 114 Rb.
367.) és „A Jászságért" Alapítvány esztendők óta
eredményes kiadói tevékenységet folytat
a nemzeti kulturális örökség megóvása érdekében.
A két közhasznú szervezet közös célja a jász
kulturális azonosságtudat értékeinek felmutatása,
gyarapítása és a nemzet egészével történő
megismertetése.
Tevékenységünk során történelmi-kultúrtörténeti
kiadványok sorát tettünk közzé, hangkazettákat és
cédéket jelentettünk meg, kiadtuk Korniss Péter:
Jászság című, háromnyelvű fotóalbumát.
(Előfizetési felhívásunk hátoldalán megtalálható a
még kapható kiadványaink jegyzéke.)
E munka folytatásaként kívánja megjelentetni az
alapítvány

Szále László:
Az én Jászságom
című riportkötetét.
A színes. olvasmányos, keménykötésű kiadványt
Korniss Péter Kossuth-díjas fotóművész jászsági
képei gazdagítják.
Részlet a könyvből:
„... A globalizáció korában az a nép, népcsoport
tud élet- és versenyképes maradni, amely a globális
nagy „olvasztótégelyben” képes lesz meghatározni
önmagát. Ehhez pedig fogódzók kellenek.
Legkevésbé etnikaiak, sokkal inkább kulturálisak,
mentálisak, közös sorsból fakadók. ... Az
emberiségnek minden népre, népcsoportra,
töredékre szüksége van, jászok tehát vannak és
kellenek is, hogy legyenek. Akik keresik és őrzik
jászságukat, nem a múlt, hanem a jövő követei.”
A kiadványt – majd kétévtizednyi
hagyományunkhoz hűen – előfizetők támogatásával
jelentetjük meg. A mű tartalmazni fogja
településenként az előfizetők nevét és foglalkozását.
Ha Ön olyan kiadvány birtokosa szeretne lenni:
mely a szívében élő, szülőföldje iránti szeretetet
megerősíti;
mely az Ön, vagy az Ön által megajándékozni
kívánt személy nevét, mint előfizetőét évszázadokra
megörökíti, akkor rendelje meg a kiadványt.
A kiadvány ára: 2.900 Ft.
Mindazok, akik 2007. március 25-ig előfizetnek
a könyvre, a kiadványt 2.200 Ft-ért kapják meg.
A könyvre a Városi Könyvtárban lehet előfizetni.

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

ALADI
FERENCNÉ
sz. Szabó Ilona
végső búcsúztatásán
megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkban osztoztak.

Lányai, veje és
unokái

„Fáj a szívünk mert itthagytál,
búcsú nélkül elaludtál.
Küzdöttél de már nem lehetett,
most a csend ölel át és a szeretet.
Végleg elmentél hosszú utadra,
hangod nem halljuk többé soha.
Fájó szívünk felzokog Érted,
örökké szeretünk, nem feledünk téged”

Köszönetet mondunk
mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek,
szomszédoknak,
munkatársaknak akik

özv. BORDÁS
JÁNOSNÉ
drága édesanyánk
temetésén megjelentek,
koszorúkkal, virágokkal és
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család
Jászágó

2007. február 22.

2007. április 28-án /szombaton/
ismét gyere el barátaiddal a
Szent Vince úti iskolába egy igazi,
széles jókedvű

Bohémbálba!
A disznótoros vacsora után a
Blackriders zenekar biztosítja a kitűnő
hangulatot hajnalig.
Belépődíj: 4.490,-Ft
Tombolatárgyak felajánlásáért
külön köszönetet mondunk,
minden segítséget örömmel fogadunk.
Jelentkezéseket várjuk a Városi
Könyvtárban, de jelentkezhetsz még a
Görbe János Színkör minden tagjánál,
részletes felvilágosítást is tőlünk
kaphatsz.

Közérdekű tájékoztató
(2007. március)
Orvosi ügyelet
05-09. Dr. Mann Ildikó, Széchenyi u. 30. T.: 431-077
12-16. Dr. Kovács Pál, Rákóczi u. 1. T.: 431-183
20-24. Dr. Bíró Attila, Katona u. 16. T.: 433-165
13-17. Dr. Váradi István, Lehel u. 28. T.: 433-166
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. Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980
11. Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9.
T.: 531-010
15. Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9.
T.: 531-010
18. Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9.
T.: 531-010
25. 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. március 20.
A következő Jászvidék megjelenésének ideje:
2007. március 29.

Mezei Béla

T

Tájékoztatás
Jászárokszállás Város Önkormányzata
151/2006. (XIL14.) sz. határozatával módosította a
Jászárokszállás Városáért Alapítvány Alapító Okiratát.
Az Alapító Okirat 5. pontjának 5. bekezdése az
alábbiaknak megfelelően módosult:
„ Amennyiben az alapító által a Kuratóriumba jelöltek
közül bármely tag kiesik, az új tag kijelölésének joga az
alapítót illeti meg. "
Az Alapító Okirat 11. pontjának 3. bekezdése az
alábbiak szerint módosult:
„ Az alapítvány megszűnése, illetve megszüntetése esetén
az alapítványi vagyon felhasználásáról az alapító jogosult
dönteni, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.”
Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege
megtekinthető a Polgármesteri Hivatal
5. sz. irodájában.
A tájékoztatásra a 2006. évi LXV. törvény 1. §
(2) bek. f). pontjában foglaltak figyelembevételével
került sor.

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.

Jászárokszállás Város Önkormányzata

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
szeretett halottunk

özv. ANDRÉ
LÁSZLÓNÉ

Köszönjük mindazoknak,
akik szeretett halottunk

SZABÓ
LÁSZLÓ
(1928-2007)

sz. Pethes Borbála
végső búcsúztatásán
résztvettek,
sírjára koszorút helyeztek és
fájdalmunkban osztoztak.

Szerető lánya, unokái
és dédunokája

végső búcsúztatásán
résztvettek,
sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
mély gyászunkban osztoztak.

Szerető felesége,
lánya, unokái és
dédunokája

Emlékezés

PAPP
SÁNDORNÉ
szül.: Budai Ilona

Helyreigazítás
Nyugdíjasok
Érdekképviseleti és
Érdekvédelmi
Egyesület neve
megváltozott,
az új név:

halálának 4. évfordulójára
„Te, aki sosem kértél,
csak adtál,
örökre itthagytál.
Telnek a hónapok,
múlnak az évek,
kik szívből szeretnek,
nem felednek Téged.”
Férje, leánya, veje, unokái
és a kis dédi

Nyugdíjasok
Egyesülete
Az adószám
változatlan:
18822207-1-16

Jászvidék
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Jászárokszállás is részese a Környezetvédelmi és
Hulladékkezelési Non-profit Foglalkoztatási
Programnak a Jászságban
A Regio Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás – melynek tagja településünk is
– megbízásából Jászapáti Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Regionális Operatív Program fenti címen meghirdetett pályázatára a Jászság 17 településének
megbízásából. A program településünkről 4 fő vehet részt 2007. január 1-től 2008.
július 31-ig.
Mi is a program célja?
A Környezetvédelmi és Hulladékkezelési Non-profit Foglalkoztatási Program célja,
hogy a hulladékkezelési közszolgáltatások körébe tartozó szelektív hulladékgyűjtést és az
illegális hulladéklerakók felszámolását megvalósítása. Különös jelentőségű, hogy a
programban résztvevők parkgondozói és hulladékkezelői OKJ-s képzésben részesülnek,
így annak lejárta után a továbbfoglalkoztatásuk is könnyebben lehetséges.
Mit kap a településünk a program keretén belül?
Egy darab négyfrakciós szelektív hulladékgyűjtőt, négy darab köztéri hulladékgyűjtőt,
illetve fűnyírót, bozótvágót és parkgondozói kéziszerszámokat.
Hol tart a program jelenleg?
A szerződés megkötése után – 2006 októberében – megalakult a Projektmenedzsment és
elkezdődött a több települést érintő személyi kiválasztás. Januárban az elméleti képzés
előkészítéseként különböző tréningeken vettek részt a tanulók, valamint elkezdődött
szakmai, elméleti képzésük, melyet a jászberényi Kella Oktatás Szervező Kft. végez. Ezen
időszakban már gyakorlati foglalkozások is vannak, melynek keretén belül településünkön is van munkavégzés. Az egész projekten belül jelenleg zajlik egy közbeszerzési
eljárás is, amely hivatott a fent felsorolt eszközök beszerzésére, és településünkre történő
kijuttatására is. Amennyiben az időjárás engedi hamarosan a közterületen láthatják az új
szelektív hulladékgyűjtőt és a köztéri hulladékgyűjtőket.
A Projektiroda Jászapátin működik, és a munkatársak a következők:
Projektmenedzser:
Illés Péter
Adminisztrátor:
Tompa Katalin
Pénzügyi munkatárs:
Csőke Katalin
Elérhetőségük: 5130 Jászapáti, Velem Endre út 4-6.
Tel.: 57/440-516, Fax: 57/540-620
e-mail: jaszapati1@vnet.hu vagy rop322jasz@freemail.hu
A sajtóanyagot készítette: Jász Újság, Jászapáti

Tisztelt Hölgyem, Uram! Kedves Tagtársunk!
Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz: szíveskedjék a Jászok Egyesületének adományozni a múlt
évben befizetett személyi jövedelemadója egy százalékát. Tavaly e kérésünknek számosan tettek
eleget – talán az Ön megtisztelő, értékes támogatását is élvezhettük! – s így 28.041.481 adóforintot
kapott egyesületünk. Ezúton is köszönetet mondunk az előző évit megduplázó segítségért!
Mivel indokoljuk kérésünket?
Egyesületünk tízenhetedík munkaévét kezdte meg az elszármazott jászok összefogása, s az
otthon élőkkel való intézményes összekapcsolása érdekében. Budapesti és jászsági összejöveteleink, rendezvényeink, számos népszerű kiadványunk, nagynevű jász elődeink emlékezetének
tátható jelekkel való megörökítése – mind értékmegőrző munkánk eredménye. E sikereket az Ön
személyes támogatásával tovább gyarapíthatjuk!
Milyen célokat szolgál az Ön támogatása?
Az elmúlt években reprint könyvek, jászsági népzenei hangkazetták, CD-k, valamint Korniss
Péter Kossuth-díjas fotóművész Jászság c. albuma megjelenését támogattuk. Mostani döntésével
ismét olyan kiadványok közzétételét, rendezvények megtartását segítheti, melyek megőrzik és
gyarapítják a jászsági hagyományokat, értékeket.
Kik adományozhatják a közhasznú szervezetként működő Jászok Egyesületének adójuk
egy százalékát?
Mindazok, akiknek 200ó-ban olyan jövedelmük volt, amely után személyi jövedelemadót fizettek. Senki sem rövidül meg azzal, hogy rendelkezik ennek az egy százaléknak a felhasználásáról,
hiszen azt már levonták tőlünk, befzettük azt. A kérdés mindössze annyi: rábízzuk-e az államra
ennek az elköltését is, vagy kivonva fennhatósága alól, közvetlenül a jász értékek megőrzésére
rendeljük?
Mi az Ön teendője, ha a Jászok Egyesületét szeretné támogatni? '
Az adózó állampolgár támogatási szándékát az idecsatolt „Rendelkező nyilatkozat” segítségével
– adószámunk: 19666024-1-41 (figyelem: megváltozott!!) – fejezheti ki.
A nyilatkozatot a szintén csatolt borítékba kell tenni, s a borítékra nyomtatott betűkkel ráírni az
Ön nevét, lakáscímét és tízjegyű adóazonosító jelét. Ha az Ön személyi jövedelemadóját munkáltatója számolja el, a ragasztás mentén aláírt borítékot munkahelye bérügyi részlegének mihamarabb, de legkésőbb 2007. február 15-ig kell átadni. (Ők hivatalból továbbítják azt az adóhivatalnak.) Amennyiben önadózó – egyéni bevallást készít – akkor ezt a borítékot mellékelje
adóbevallásához. Minden adózó csak egy szervezetet támogathat.
Miért fontos számunkra az Ön támogatása?
Mert az így összegyűlt adóforint – melyet 2007. októberében egy összegben utal át a 3ászok
Egyesületének az adóhivatal – segíti közös céljaink megvalósulását és egyik fontos kifejezője,
mércéje közhasznú szervezetünk tényleges társadalmi súlyának. Köszönjük megtisztelő figyelmét
és reménybeli támogatását!
Dr. Dobos László ügyvivő
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Helyi vállalkozó
az Ipari Parkunkban
Örvendetes, hogy a Jászárokszállási Ipari Parkban
már 13 cég telepedett le és
közel 3000 munkahelyet teremtett. A nagy cégek mellett megindult a helyi vállalkozások betelepülése is, a jó
infrastrukturális adottságoknak köszönhetően. A jászárokszállási kisvállalkozásokra jellemző, hogy lakóövezetben a saját családi ház
melléképületében kezdték
meg működésüket. A fejlesztések ezeken a területeken az előírások, a szabályok
szigorodása folytán korlátozottak. A továbblépés lehetőségét az Ipari Parkba való
beköltözés jelenti és ezzel
csökken a lakókörnyezet zajés porterhelése is. Az Önkormányzat a helyi vállalkozókat kedvező telekárral segíti abban, hogy az Ipari
Parkunkat válasszák új beruházásaikhoz. A legújabb beköltöző a Kaszab és Társa
Bt., amely tevékenységét tekintve egy speciális szakágat
művel, motorblokkokat újít
föl és autóipari szolgáltatást
nyújt.
Az ipari parkhoz számítható – annak ellenére is, hogy
a vasút egyfajta kettéosztást
jelent – a régebbi telepítésű
KRÖLL cég, illetve a most
mellette fejlesztő Kaszab és
Társai Bt. Ez a Bt., de tevékenységét tekintve, amely az
autóipari szolgáltatás egy
speciális szakaszát végzi.
Jelen idő szerint még a
lakhelyén szerveződik ez a
szolgáltatás, amelynek új telephelyre való kiköltözése
biztosnak látszik, hiszen a
Vasút utcában már tető alatt
áll az új műhelyépület.
Amikor telefonon a fejlesztés folyamatáról, terveiről kértem tárgyalási időpontot, a tulajdonos készségesen, szerényen de nem sokat
mondóan annyit válaszolt,
hogy „ez még korai, a telephely beüzemelése egy éven
belül várható”. Ennek ellenére kértem, hogy adjunk tájé-

koztatást a lakosság részére,
hiszen a megfogalmazott
gondolatok talán még reklámhordozóként is értékelhetők. Így jött létre a találkozás.
A lakhelyen kialakított
műhely és környéke rendezett állapotot mutatott annak ellenére, hogy teljes kapacitással folyt a szolgáltatás.
Érdeklődésem a KRÖLL
cég szomszédságában a Vasút utca középső szakaszán
megvalósuló beruházás
helyzetére, annak állására
vonatkozott, amelyre Kaszab Lajos ma már nyugdíjas
tulajdonos teljes részletességgel válaszolt.
– Tervezett fejlesztésünk
ma már tető alatt áll – kezdte
a beszélgetést Kaszab Lajos.
A műhelyépület alapterülete
500 m2, amelyet még növel a
félemeleti szinten kialakított
mintegy 120 m2 nagyságú
szociális terület. A telep
3000 m2-es telken kerül felépítésre részben saját tőke és
kamattal támogatott bankhitel felhasználásával. A beüzemelés, illetve használatba
vétel függ a telephely engedélyezési eljárástól, hiszen
rengeteg hatósági előírásnak
kell megfelelnünk. A fejlesztési döntést jelentősen segítette a Vasút utca szilárd burkolatának megépítése. A telepet terveink szerint 2007.
év második felében szeretnénk termelésbe állítani.
Következő kérdésem a
létszámbővítés mértékére, illetve szolgáltatásban a technológiai fejlesztésre irányult.
– Miután a járműmotorok
folyamatos fejlődést mutatnak, ennek következtében
üzemünkben is követő technológiai fejlesztést kell megvalósítani, a fejlődéssel lépést kell tartani. Az újabb
munkafolyamatoknál tehát a
teljeskörű fejlesztési irányultság megvalósítására törekszünk. Tevékenységünk
csaknem kizárólagosan motortömb felújításra, hengerfejjavításra (főtengely köszö-

rülés, hengerfúrás stb.) épül,
amit csak korszerű célgépekkel tudunk teljesíteni. Jelenleg is rendelkezünk ilyen gépekkel, de a bővítéshez néhány új gép beszerzése indokolt, ezt a már korábban
kialakított és jelenleg is ápolt
olaszországi kapcsolatok útján biztosítani tudjuk. Tekintettel arra, hogy a nagy
pontosságot igénylő feladatok egész sorát a telepített
gépek végzik, így létszámunkat szerényebb szinten,
mintegy hat főben tervezzük
indítani, ami 2-3 fős létszámnövelést jelent. Gépparkunk színvonalának lehetővé kell tennie – mint eddig
is – hogy gyakorlatilag minden típusú személy- és tehergépjármű motortömbjének
felújítását vállalni tudjuk.
A beszélgetés során arra is
utalás történt, hogy imageépítés nem szerepel a rövid
távú céljaik között, hiszen
annak felépítése az elmúlt 22
éves időszak alatt megvalósult, viszont annak megtartását bizalomra épülő pontos és korrekt munkakapcsolattal meg kell őrizniük. Erre
biztosíték lehet, hogy a betéti társasági formában, de
családi vállalkozási keretek
között működő dolgozók
valamennyien felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.
Záró gondolatként az fogalmazódott meg bennem,
hogy egy vállalkozás akkor
lehet sikeres, ha az tervszerű
építkezéssel és fejlesztéssel,
piackutatási eredmények felhasználásával alakítja üzletpolitikáját, bizalmi elvre
épülő munkakapcsolatot valósít meg az üzleti életben,
aminek eredményeit az itt
bemutatott tevékenységben
felfedezhetjük.
Bízom benne, hogy további követőkre talál a Kaszab és Társa Bt. és a jászárokszállási vállalkozók felismerik az Ipari Parkban rejlő
lehetőségeket.
Bobák Sándor

15 éves az
Ágóiak Baráti Egyesülete
Jászágón már az 1960-as
évektől kezdve foglalkoztak a
helyiek helytörténeti anyagok gyűjtésével. A régi anyagok gyűjtésébe olykor három generáció is bekapcsolódott, gyermek, szülő,
nagyszülő. A honismereti
mozgalom kezdetben szakköri formát öltött. Működött a községben gyermek és
felnőtt honismereti szakkör
egyaránt. A helytörténeti
anyagok folyamatos gyarapítása, és megőrzése a jövő
számára egy fontos célkitűzéssé vált a helyiek számára.
Innen jött az ötlet, egy civilekből álló egyesület létrehozására, amely szervezet irányítja a helyi honismereti

munkát mintegy társadalmivá téve a korábbi szakköri tevékenységet. Így helyi kezdeményezésre 1992-ben létrejött az Ágóiak Baráti Egyesülete, Kele Sándor, Gál Tibor, Uhrínyi József, Fellner
Ferenc, Mozsár Ferencné,
Kelemen Gyula, Macsi Sándor, Pethes Angéla, Paksi Józsefné és Mozsár Lászlóné
alapító tagok elhatározása
alapján. Létrehozásához jó
példát szolgált a Jászárokszálláson 1986-ban létrejött
Árokszállásiak Baráti Köre.
Az egyesület célja: a község
jelenének, jövőjének, sorsának figyelemmel kísérése,
fejlődéséhez, szépüléséhez
segítség nyújtása a községi

vezetésnek. Rendszeres kapcsolat kiépítése a Jászágóról
elszármazottak és a helyben
lakók között. Helységünk
emlékanyagának összegyűjtése, rendezése, bemutatása a
jelenleg és jövőben élők számára, hogy az segítse a szülőföldhöz való ragaszkodás, az
alkotó szeretet kialakulását.
Az egyesület 15 éves fennállásának megünneplését (bár
1992. március 27-én van az
évforduló) a hagyományoknak megfelelően minden év
augusztus harmadik szombatján megtartott országos
baráti találkozóján tervezi,
ahová sok szeretettel várja
egykori és leendő tagjaikat.
Bordás Anett

Jászvidék
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Farkasles az óceánon
Hangulatos, tartalmas,
színvonalas író-olvasó találkozónak adott otthont
2007. január 23-án a Magyar Kultúra napi rendezvényén a Városi Könyvtár. A
könyvtár igazgatójának, dolgozóinak jó szervezőmunkáját bizonyította a teltházas
érdeklődés. A könyvtár
nevében Tariné Földi Ágnes
köszöntötte a jelenlévőket és
méltatta a Magyar Kultúra
Napját. Bevezetőmben én is
hangsúlyoztam, hogy magyarságunknak egyetlen reális erőforrása van: az akarat
és a képesség arra, hogy
önálló kulturális életet éljen.
A könyv jelenti, vonja és
védi meg a kulturális határokat, amikor ismertté teszi
a magyar nyelvet és a kultúrát és jó barátokat szerez neki. Ebben a nemzetmentő
küldetésben az írók jeleskednek igazán, hiszen az ő közreműködésük révén juthatunk hozzá az ismeretekhez,
az érzelmi élményekhez,
azonosulhatunk az írók hangulatával, érzéseivel, gondolkodásmódjával. Mindezek ismeretében büszkeségünk még nagyobb lehet,
hogy a „jász családunkból”
két olyan írót mutathattam
be, akik a magyar kultúra jeles képviselői. Nekem jutott
az a szívesen vállalt, egyben
megtisztelő feladat, hogy az
író-olvasó találkozót, a velük
való beszélgetést vezessem.
Mindenekelőtt ismertettem
a két író életútját, munkásságát.
Ossik János író, műfordító. Jászárokszállási születésű. A polgári iskola elvégzése után építőipari technikumot végzett és ebben a szakmában vezetőként dolgozott. Nagyon szeretett olvasni, főleg Winetou könyveket
eredetiben. Később Karl
May német ifjúsági regényíró fordítója lett. Az eddig
megjelent fordításai: A Rió
de la Plata mentén, A kordillerákban, Kajmán kapitány, Sátán és Judás, Babilon
Romjainál, Az ezüst tó kincse. Könyvei: Farkasles az
óceánon, El Dorádó, Kölcsönvett siralom, A dübörgő
végzet.
A szerzőpáros másik tagja: Kóczián János író, műfordító és szinkrondramaturg. Sokszínű életútja akár
modell is lehet a fiatalok számára. Jászárokszálláson született, a köztiszteletben álló
dr. Kóczián János orvos fia.

Egerben érettségizett, majd
Vendéglátó Főiskolán diplomázott. Ezen a szakterületen
dolgozott. 1978-tól a filmszakmában tevékenykedik.
Dokumentátor volt a MOKÉP információs és piackutató osztályán. Filmkritikákat írt a Galaktika c. folyóiratban. Az Új Filmkritika
társszerzője volt. Műfordítással az utóbbi 15-20 évben
foglalkozik. Sci-fi novellákat
fordított a Galaktikának.
Fordításai: A golfozó nagy
kézikönyve, A műkedvelő
asztalos, Illatok és divatok,
Golfjáték szabálykönyv, Modern sportautók, Róma útikönyv. Szinkrondramaturgként: tv-sorozatok és filmek
magyar szövegének fordítása, írása (pl.: Ki a főnök?,
Egy rém rendes család). Jelenleg is szabadúszó, műfordító és író. Állandó fordítója
a Golf Digest c. golfújságnak, Majoranna három élete
c. regényén dolgozik.
A bemutatkozások után a
szerzőpáros beszélt a közös
munka nehézségeiről, az
együttdolgozás szépségeiről, érdekességeiről, módszeréről, gyakorlatáról, jelenlegi munkájukról, további terveikről. Elmondták,
hogy a fiataloktól az öregekig minden korosztálynak írnak, de igazi olvasótáboruk
az idősebb korosztály. Megtudtuk, hogyan készül a közös mű. Bizony gyakran
évek hosszú, fáradságos
munkájával formálódik, tele
buktatókkal, esetleg kudarcokkal. A regény pontos háttérismerete sokrétű felkészültséget, ismeretet kíván.
Hozzátartozik a cselekmény,
a kor, a helyszín, az ott élők
szokásainak, az adott hely
természeti adottságainak,
történelmi, földrajzi háttere.
A téves tájékoztatás szétrombolja a regény hitelességét, illúzióját. Röviden szólva göröngyös ez az út, nehéz
ez a mesterség, de hobbiként
kedves, izgalmas időtöltésnek számít és biztatják a jelenlevőket a könyvírásra.
Ezután Ossik János író
részletesen ismertette a Farkasles az óceánon c. közös
kalandregényüket. A találkozó értékelése nem az én tisztem, de úgy gondolom,
hogy ez a baráti eszmecsere
hangulatos, életszerű, érdeklődő, színvonalas, sokoldalú
rendezvény, méltó volt a Magyar Kultúra Napját megillető hagyományokhoz. Él-

Ossik Jánost hallgatják a résztvevők

ménnyé tette a délutánt minden jelenlevő számára. Régebbről ismertük és tiszteltük már a szerzőket műfordítói munkájukért, de most
írói tevékenységükkel is bizonyították tehetségüket.
Őszinte szívvel gratulálunk
nekik. Könyveik nyomán tudásuk, ismereteik, értékeik
mindannyiunk számára elérhetők, de elsősorban az utókor, a fiatalok figyelmébe
ajánljuk ezeket. Nem titkoljuk törekvéseinkben az olvasási szokások kialakítása, javítása is szerepelt. Nincsenek
hiú ábrándjaink, de ez a találkozó is kedvet csinált az
olvasáshoz. Kedves gesztus
volt a szerzők részéről, hogy
15 ajándékkönyvet kisorsoltak. Ezen túl a hallgatók az
eladásra hozott valamennyi
könyvet megvásárolták,
amit a szerzők dedikáltak is.
Jelentős előjegyzés is történt
a könyvtárban. A vásárláson
túl tisztelet illeti a hallgatóságot, akik példamutató figyelemmel, érdeklődéssel tisztelték meg és ünnepségnek
tekintették ezt az alkalmat.
Aki egy ilyen programon
részt vesz, olyan kulturális
értékkel kerül kapcsolatba,
ami gazdagítja érzésvilágát,
alkotókészségét. Megköszönöm az előadó íróknak, szerzőknek a gazdag életutakról
szóló beszámolókat, akik
ezen túl még ezer szállal is
kötődnek szülővárosukhoz.
Végezetül, de nem utolsó
sorban az elismerés szóljon
Ádám Gábornénak a könyvtár igazgatójának és munkatársainak, aki ezt a rendezvényt ilyen remekül megszervezték, lebonyolították
és vendégül látták a jelenlévőket. Őszintén kívánom,
továbbra is legyen erejük,
ambíciójuk ilyen lelkiismeretesen és eredményesen végezni a munkájukat, fontos
kulturális küldetésüket.
Mindig, de a Magyar Kultúra Napján hangsúlyozottan
elmondhatjuk, hogy a
könyvtár a kultúra első számú otthona, egy szellemi
melegedő, az ismeretek múzeuma. A könyvtár, az olvasás jelentősége az informatika világában sem csökken, sőt az elektronikus
könyvtáraké a jövő. Ennek
segítségével helytől függetlenül rövid idő alatt nemzetközi kapcsolatokat is beleszámítva fontos és sok információhoz juthatunk, és ha
jól szervezzük ezt a munkát,
közben visszaadjuk az olvasás örömét, barátokat szerzünk neki. Erre a munkára
Herczeg Ferenc gondolatai
akár iránytűként is szolgálhatnak számunkra:
„Könyvek, könyvek! A
könyvekben van az élet szépsége és igazsága. Sőt az élet
igazi tartalma is a könyvekben van. Jelentőség, értelem,
mélység csak a könyvekben
van. Hová lennénk könyvek
nélkül?”
A beszélgetést vezette
Győző Gyula
nyugd. középiskolai tanár

2007. február 22.

Téli Mátra Teljesítménytúra
2007
Az idei tél alaposan megviccelte azokat, akik január
27-én vállalkoztak a címben
szereplő sporteseményre. Az
idő kellemes volt, bár láttunk havat, igaz csak muta-

tóban, Kékestetőn pedig
„gyártott” hó volt, a szél néha csípősen hidegen fújt, viszont örültünk a melegnek
mondható napsütésnek.
Az általunk választott táv

2007. január 27. 1015 méter a magyar Mount Everesten

27 km, a teljesítéséhez szükséges idő 7 óra volt. A rajtcél terület Mátrafüreden található, az erdészeti szakközépiskolában. Utunk során
érintettük Lajosházát, a
Vörösmarty-turistaházat, a
Pisztrángos-tavat, Kékestetőt valamint a Gyökeresforrást. Csapatunkból volt,
aki futva és volt, aki „sétálva”
teljesítette a távot, s célban
átvehette a jól megérdemelt
kitűzőt és a névre szóló oklevelet.
Bízva a sikeres folytatásban, mindenkit sok szeretettel várunk következő
nyílt- vagy országosan meghirdetett túrá(in)k egyikén.
– konabela –

Farsang a Kertbarátoknál
A hagyományokhoz hűen
városunkban is több civil
szervezet köztük a kertbarát
kör is Vízkereszttől (január
06.) Hamvazószerdáig terjedő időszakban vidám összejöveteleket szervez. A farsanghoz számos népszokás
is párosul. Ha az igazi hagyományok nem is váltak
gyakorlattá, az egyik legjellemzőbb eseményre, a fánksütésre sor került, méghozzá
„versenyszerűen”. Február
10-én a kertbarát kör szorgalmas asszonyai gondosan
becsomagolt batyuval érkeztek a Petőfi Művelődési
Házba. A batyu tartalma
egyrészt odahaza elkészített
fánk, no meg egyéb jó falatok voltak. Ez az összejövetel ugyanis a Batyusbál elnevezést is magán viselte.
Nyolc szorgalmas asszony
nagy gondossággal helyezte
el a zsűri asztalán a nagy
hozzáértéssel készített fánkot, herőcét és hájas tésztát.
A többi hozott anyag – hurka, kolbász, kocsonya, stb. –
a népes társasággal körülült
asztalokra kerültek. Szabó
József elnökhelyettes megnyitója után – Bódis Ferenc
elnök ugyanis betegsége miatt nem tudott megjelenni –

a zsűri Drapos Béláné alpolgármester asszony vezetésével megkezdte felelősségteljes munkáját. Szemlélték,
szelték, ízlelték a remekműveket. Végül összegezték
megállapításaikat. Eredményt is hirdettek, ha nem is
igazságosat, de döntöttek a
helyezésekről.

közben megérkezett Palencsár György is, aki a tervek
szerint férfi létére fánksütésre jelentkezett. Sajnos egyéb
elfoglaltsága miatt a fánksütés elmaradt. Az elmúlt
években pedig nem vallott
szégyent munkájával. Egy
provokatív kérdésre azonban elmondta, hogy a fánk

I. helyezett
Pádár Lászlóné
II. helyezett
Tóth Alajosné
III. helyezett
Pádár Antalné
Különdíj tulajdonosa Kasza Ferencné.
A díjakat – mely vásárlási
utalvány volt – Szabó József
elnökhelyettes adta át. Idő-

készítése során mi minden
fontos dologra, a komponensek milyen arányú adagolásra, a liszt minőségére, a
tej hőmérsékletére kell
ügyelni. Az összegyűlt kertbarát kör tagjai ezután közös asztalhoz ültek és kellemes baráti beszélgetéssel
sorra megkóstolták a remekműveket. A felterített ételital jó hangulat közepette
mind elfogyott. A végén így
nyugtázták az eseményt: Jó
volt együtt lenni.
Kovács S.

Anyakönyvi hírek
2007. január hónapban született gyermekek: Mikulásik
Réka, Major Lili, Major Ádám, Turza Dea Tünde, Czuczu
Martin László, Máté Kinga, Nagy Béla, Görbe Dorina Kata.
2007. január hónapban házasságot kötött: Vass Tünde
Márta – Vincze András.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: Görbe Ferencné,
sz. Kasza Margit 82, Erdélyi Katalin 87, Győri József
77, Antal Istvánné, sz. Kun Mária 77, Dobos Béla
82, Aladi Ferencné, sz. Szabó Ilona 78, Szerző Lajosné,
sz. Bobák Ilona 63, Ballagó István 82, Szerző Béla 81,
Kóczián Franciska 87, Földi Ferencné, sz. Nagy Mária
79 évet élt.
Jászágón 2007. január hónapban született gyermek:
Peredi Patrik.
Jászágón 2007. január hónapban elhunyt: Guba Alajos
83 éves korában.
Jászágón januárban házasságkötés nem volt.
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