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Merjünk
magyarnak lenni
és európainak!
Kérdezzünk meg száz magyart itt, vagy a világ bármely részén, hogy melyik a magyarság legnagyobb
nemzeti ünnepe! Legalább kilencvenkilenc gondolkodás nélkül azt válaszolja, hogy március 15-e. Lelkesítő
dolog ez! Ezt az ünnepet tehát minden magyar, minden rendszer, a legkülönbözőbb politikai irányzatok,
mozgalmak és pártok, a különböző gondolkodású emberek vallják magukénak. Ezen a napon a magyar forradalom kezdetét ünnepeljük. Március 15-e jelképpé vált,
amely nemzetünk szabadságszeretetét és a valódi
szabadság utáni vágyát fejezi ki!
1848. március 15-e fordulópont Magyarország történetében. Ez a nap, amikor megmutattuk a világnak,
hogy megvan bennünk az akarat, a tehetség és a vágy
céljaink eléréséhez. Ez a nap, amikor népünk felülemelkedve a mindennapi élet szinte már-már elviselhetetlen gondjain, összefogott a közös cél érdekében: az
ország szabadságáért és függetlenségéért.
Mi is történt 1848 márciusában?
A bécsi forradalom híre ösztönző hatással volt a
magyar radikális ifjakra is. 14-én a Pilvax kávéházban a
„márciusi ifjak” Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári
Pállal az élen elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt
a sajtószabadságnak és követeléseiknek. 12 pontban
foglalták össze céljaikat.
Március 15-én zuhogó esőben kivonult a tömeg az
utcára. Kihirdették a 12 pontot, Petőfi elszavalta Nemzeti
dalát. A főleg egyetemistákból álló tömeg elfoglalta
Landerer nyomdáját, ahol kinyomtatták a forradalom
dokumentumait. Néhány óra múlva gyűlést hirdettek, a
Nemzeti Múzeum terére. A szabad téren, szabad ég alatt
vész előtti zúgó tengernek látszott a nép. Majd
továbbvonultak, hogy a városi tanáccsal is aláírassák a
12 pontot. Ezután a húszezres tömeg Budára, a helytartótanács palotájához vonult. A helytartótanács megrémült a tömegtől, és átadta Táncsics Mihályt. Este a
Nemzeti Színházban ünnepi előadást tartottak és előadták Katona József Bánk bánját. Pesten vér nélkül
győzött a forradalom, de Európa számos területén is
sikerrel zajlott le.
Ezalatt Kossuthék Bécsbe vitték a felirati javaslatot.
Másnap a bécsi udvar a pesti forradalom hírére megígérte, hogy a javaslatokat törvénybe foglalják. Megvalósulhattak a reformkori célok.
Március 15-én minden megemlékező kokárdát tűz a
ruhájára, és ezt a napot megemlékezésre szenteli. Ezen a
napon millió magyar rója le tiszteletét a közös történelmi múlt tiszteletére a világ minden pontján. Én azon
szerencsés emberek közé tartozom, aki iskolában tanulta meg, hogy mit jelent március 15-e.
A forradalom és szabadságharc eseményei szabad
emberek tettei, akik a közösség érdekében mertek cselekedni. Nélkülük '48 nem érte volna el az Európa-szerte
csodált sikereit. Az 1848-ban kitört forradalom nem csak
a magyarokról szól. A mi nemzedékünk feladata Magyarország helyét megtalálni az európai nemzetek közösségében. 1848 üzenete számomra: merjünk magyarnak lenni és európainak! Csak összefogással tudjuk
megvalósítani céljainkat! Élni, dolgozni, cselekedni kell
egymásért, egymással!
„...rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.”
Ördög Erika
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Nemzeti ünnep
– Koszorúzások, ünnepi programok 1848-49 hőseinek emlékére –
Nálunk nemzeti ünnep volt március 15-e, annak szellemében, s az 1848-49-es szabadságharcban elesett hősök
tiszteletének jegyében zajlott, míg Pesten a forradalom
bölcsőjében randalírozásos, gázkönnyes nemzeti napokról írtak.
Noha városunkban is történt rendbontás, ez csak
látszólag azonosul a közelmúlt budapesti történéseivel,
utcaképével. Jászárokszálláson a tankcsapdának beillő
gödrök, barikádnak sem utolsó térkő-rakások azonban
mind a városiasodást szolgálják, hogy majd másfél hónappal később a városnapon a központi körforgalom
elkészültét ünnepelhesse a város.
Március 15-én 15 órakor
a térfelbontás volt az első
díszlet a megemlékezéshez.
A környék akusztikáján
azonban nem változtatott, s
a Barta testvérek trombitája

alkotás.”
A korábbi évek hagyományainak megfelelően az erre
az alkalomra kiírt gimnáziumi beszédíró verseny győztese mond ünnepi beszédet,

Emlékező közönség
ugyanúgy szólt, mint a
ebben az évben Ördög Erika
korábbi években. Vágó Do10.A osztályos tanuló.
A városháza falán elhelyerottya Petőfi verse a Nemzetzett emléktáblánál koszorúgyűléshez most hatásosabban hangzott, mint a korábkat helyeztek el: az Önkorbi években lett volna.
mányzat, a Cigány Kisebbségi
Gergely Zoltán polgármesÖnkormányzat, a Széchenyi
ter a kokárda, a nemzeti triIstván Általános Iskola, Zenecolor színeire hívja fel a fiiskola és Óvoda, a Deák Ferenc
gyelmet az erő, hűség, reGimnázium és Közgazdasági
mény hármasra, mely fontoSzakközépiskola, Gazdakör,
sabb, mint valaha.
Ipartestület, Nyugdíjas Egye– Ugyanakkor vallom –
sület, Mozgáskorlátozottak
mondta – megvalósulhat az
Egyesülete, FIDESZ, MSZP,
összefogás – nyilván Budapest
Nagy Ignác Népfőiskolai Tárjelenkori eseményeiből fosaság.
gantatva gondolatait –,
A koszorúzás után a mámajd hozzáfűzte: „Gyűlölkösodik díszlet a művelődési
désnél jobb a tett és jobb az
házba várta az ünneplőket.

Ünnepi köszöntő
Ördög Erika
Kiss Gáborné nagyhatású
munkája talán az Európában gyökerező nemzetek
családfájának szimbolikájaként jelent meg a színpadon, mely remekmű A
szép szabadságért, szép magyar hazáért... című ünnepi
műsor díszlete volt. A műsort az általános iskolások
adták elő Kovács Béláné rendezésében.
A színpadi programokat
Lajos Krisztina konferálta,
különös tekintettel a vendégművészekre, akik a Parázs esték ünnepi programjára érkeztek (külön írásunk a
6. oldalon – a szerk.).
Az ünnepség harmadik

Huszáravatás
az ünnepi műsorban
díszlete a poharazgató pogácsázáshoz a Tavaszi tárlat,
melyet Ördög Józsefné, a művelődési ház megbízott igazgatója nyitott meg, melyben
helyi fotósok – elsősorban a
tavasz ébredését megörökítő – munkájukból láthattunk
ízelítőt. Így: Benke Róbert,
Majorné Nagy Mária, Szűcs
Judit, Verle Ágnes, Verle Ilona
munkáiból.
A Tavaszi tárlat különlegessége a megalakulásuk 10.
évfordulóját ünneplő Flóra
virágkedvelők orchideasarka volt.

– and –

Az ünnepi Parázs Esték vendégművészei:
Bárdosi Ildikó, Molnár Miklós, Mózer Csaba és Bíró István

Jelenetek az ünnepi műsorból (Fotók: Nagy Mária)
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Soron kívüli ülést tartott
a Képviselő-Testület
2007. március 9-én soron
kívüli ülést tartott városunk
Képviselő-Testülete. Napirendi pontok között szerepelt a 2006. évi költségvetési
rendelet módosítása, a Deák
Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
2006. évi szakképzési alapfelhasználása tárgyában elrendelt vizsgálat megállapításainak ismertetése és megtárgyalása, döntés pályázatok benyújtásáról, valamint
ingatlanvásárlás.
A 2006. évi költségvetési
rendelet módosítását az tette
szükségessé, hogy 15 millió
forint plusz bevételt kellett
elszámolnia az önkormányzatnak. A bevétel-növekedés
a központosított előirányzatokban, normatív és normatív kötött felhasználású támogatásokban, valamint
személyi jövedelemadó bevétel és saját bevételben jelent meg. A költségvetési
rendelet módosítását a Képviselő-Testület egyhangúlag
elfogadta.
A Deák Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola vonatkozásában
a szakképzési hozzájárulások
2006. évi elszámolásával
kapcsolatban olyan problémák merültek fel, amelyeket
az iskola vezetése nem tudott
megoldani, így a KépviselőTestület közreműködésére

volt szükség. Petró Géza képviselő elmondta, hogy a
számszerű és a könyvelési
hiányosságok feltárása érdekében az egész intézményre
kiterjedő vizsgálatot kell elrendelni. A kiadások keveredtek a szakképzési és egyéb
forrásokból bejövő pénzeknek a felhasználásával. A
szakképzési hozzájárulást illetően precíz, analitikus nyilvántartással kell rendelkeznie
a gimnáziumnak. Két határozati javaslatot fogadott el
a Képviselő-Testület. Az
egyikben a Képviselő-Testület utasítja a Deák Ferenc
Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola igazgatóját
a szakképzési alappal kapcsolatos analitikus nyilvántartások pótlására. A második határozati javaslatban elfogadásra került a szakközépiskola 2006. évi gazdálkodásának
átvilágítása, illetve a szakképzési alap jogszabályszerűségének további ellenőrzése. A
vizsgálatnak ki kell terjednie a
fenntartói finanszírozás
módjára, ütemezésére és az
intézményi jelentési kötelezettségek vizsgálatára, annak
elfogadására.
Két pályázat benyújtásáról is döntés született a soron
kívüli testületi ülésen. Jászárokszállás Város Önkormányzata pályázatot nyújt
be a Nemzeti Kulturális

Alapprogram kiírására az
Árokszállási Téli Esték rendezvénysorozat finanszírozására. Gergely Zoltán polgármester elmondta, hogy a
pályázat benyújtásához
szükséges önerőt, mely
227.400 Ft, a 2007. évi költségvetés tartalékkeretéből
fogja biztosítani az önkormányzat. A második pályázat a gyermekek honismereti
táborozásának finanszírozásáról szól, melynek helye
Szelidi-tó, Dunapataj. Gergely Zoltán polgármester elmondta, hogy a program
összköltsége 1.440.000 Ft,
amelyből tanulói befizetés
990.000 Ft, önkormányzati
támogatás 70.000 Ft, iskolai
hozzájárulás 80.000 Ft.
A következő napirendi
pont ingatlanvásárlásról
szólt. Az ingatlan a Bogdán
Flórián utcában található, jelenleg egy füves terület. Gergely Zoltán polgármester elmondta, hogy az önkormányzat elképzelései között
szerepelt ezen ingatlan megvásárlása, amellyel új utcák,
telkek kialakítására nyílna
lehetőség, valamint egy játszótér kialakítására is lehetőség lenne az arra lakó fiatalok számára. Az ingatlan
megvásárlásával a Képviselő-Testület egyhangúan
egyetértett.
Molnárné Jakus Katalin

Nem változott
az ellátási körzet
Ápolási osztály nyílik Jászberényben
Országos szinten számos hibát hozott a kórházak ellátási körzeteinek meghatározása. Dr. Kárteszi Mártát, a
jászberényi Erzsébet Kórház főigazgatóját arról kérdeztük, vajon a Jászságban a megszokotthoz képest milyen
változások lépnek életbe áprilistól.
Az igazgatónőtől gyűjtött
információ szerint az országot felkavaró változáshullámból Jászberénynek sikerült a lehető legjobbat kihozni. Egyrészt a kórházi ágyszámok tekintetében még a
vártnál is jobb helyzetbe kerültek. A miniszter által jóváhagyott lista szerint a kért
számnál is több ágyat kapott
a berényi intézmény. Ez 201
aktív-, illetve 112 krónikus
ágy működtetésének jóváhagyását jelenti.
Az ellátási körzet tekintetében pedig semmilyen változás nem következett be.
Tehát lényegében azok a
kórházi osztályok, illetve
egészségügyi szakrendelések
érhetők el ezen túl is Jászberényben, amelyeket korábban megszoktak a betegek.
Ami eltérést jelent az eddigiektől, hogy megszűnt a kórházban a fül-orr-gégészeti
osztály fekvőbeteg ellátása.
A területi ellátási kötelezettséget erre a feladatra a szolnoki Hetényi Géza Kórház

vállalta át. A járóbeteg-ellátás, tehát a fül-orr-gégészeti
szakrendelés változás nélkül
működhet tovább Jászberényben.
Ápolási Osztály
Dr. Kárteszi Márta közölte, hogy április 1-től a berényi Erzsébet Kórházban
megnyílik az Ápolási Osztály. Az új osztály a kórház új
szárnyában, a harmadik
emeleten a Sebészeti Osztály
mellett 15 ággyal kezdi meg
tevékenységét.
Ezen az osztályon a tartós
ápolásra szoruló betegek ellátását fogják végezni (személyre szóló ápolás). Az orvoskonzulens biztosított, dr.
Zsólyomi Katalin belgyógyász főorvos személyében.
Az osztályon nem végzik a
tumoros végstádiumú, kábítószert igénylő betegek ellátását. Ez továbbra is a krónikus osztály feladata, amelynek ágyszáma 27-tel bővül
ez év június 1-től.
Az Ápolási Osztály veze-

tője Magyari Ildikó egyetemi okleveles ápoló. A betegek előjegyzését, az esetleges szerződéskötés időpontját vele, a 06 30/ 411-01-82es telefonszámon lehet megbeszélni. Az ellátásért naponta 2.000 forint térítési
díjat kell fizetni, amelyet
minden hónap 20-ig kell
rendezni. A beteg előjegyzésekor pedig egyszeri
4.000 forintos megállapodási díjat kell a napidíjon felül befizetni az intézet pénztárába. Az Ápolási Osztályon a tartózkodás 90 nap,
amely további három hónappal meghosszabbítható
– amennyiben ezt az ápolási
előjegyzés lehetővé teszi. A
szolgáltatás az idősek elhelyezési problémáinak esetében rövidebb időszakra is
igénybe vehető, például ha a
család tagjai nyaralásra, téli
pihenésre vagy egyéb dolog
miatt elutaznának, nem tartózkodnának otthon.
Az igazgatónő reményét
fejezte ki, hogy az új szolgáltatás találkozik majd a betegek és hozzátartozóik igényeivel, hiszen ezen az osztályon biztonságban érezhetik magukat a betegek.
Banka Csaba

2007. március 29.

ARANYSZÁJ
olvasó verseny
Március 1-jén a Városi
Könyvtárban rendezték meg
az ARANYSZÁJ Szépolvasó
Versenyt, melyen a harmadik és negyedik évfolyam
legszebben olvasói vehettek
részt. Ez a hagyományosan
megrendezett verseny is azt
hangsúlyozza, hogy az olvasás szeretete, annak magas
szinten való elsajátítása mai
világunkban is örök értéket
képvisel.
Miért olvas egy gyerek?
Legtöbbször azért, mert kellemesen szeretné eltölteni a
szabadidejét. A szórakozáson kívül azonban tanulni,
okosodni szeretne a könyv
által. Olvasni annyi, mint jeleket megfejteni és a jelentésüket megérteni. Az olvasás
írott szövegek megfejtésének és megértésének az eszköze. Kultúránkban az isme-

retszerzés, a tanulás, a világban való tájékozódás legfontosabb módja. A jó és vonzó
könyv lehetővé teszi a világ
olyan megismerését, amelyet más módon nehéz lenne
megközelíteni. Az olvasás a
személyiséget aktivizálja,
élénk tevékenységre serkenti, kielégíti a tudásvágyat. Az
olvasóvá válás már az anyanyelv elsajátításával kezdődik. A játékos mondókázás,
mesehallgatás, felolvasás,
nyelvi játékok és sok-sok beszélgetés alapozza meg a
szülői házban, az óvodában
és az iskolában az olvasás elsajátítását és fejlődését.
Egész életre szóló útravaló
az olvasás képessége. Eszköz
a tanulásban, eszköz az önművelésben, az értékes kikapcsolódásban.
A verseny során nemcsak

a választott szöveg felolvasásánál, hanem a kötelező szöveg olvasásánál is megfigyelhető volt a szép és igényes
előadásmód. A zsűri így
több helyezést is kiadott
mindkét évfolyamon.
A harmadikosok közül az
alábbi tanulók értek el helyezést:
I. helyezés:
Ficzek Mónika 3.a
Zsák Zsófia 3.c
II. helyezés:
Major Balázs 3.b
III. helyezés:
Rankasz Vivien 3.a
A negyedik évfolyamon a
következő tanulók bizonyultak a legjobbaknak:
I. helyezés:
Érsek Csenge 4.a
Derda Regina 4.c
II. helyezés:
Kaszab Judit 4.a
Csikós Máté 4.b
III. helyezés:
Pál Loretta 4.a
Ördög Zita 4.c
Ezúton szeretnék megköszönni a szervezők a könyvtár igazgatójának és a könyvtár valamennyi dolgozójának segítségét a rendezvény
eredményes és színvonalas
lebonyolításában.

Díjazottak csoportja (Fotó: Nagy Mária)

Egy író-olvasó
találkozó margójára
Nem kicsi érdeklődéssel
mentünk el az apartmanházból erre a találkozóra.
Nem lévén árokszállási,
nem ismertem az író urakat
Kóczián Jánost és Ossik Jánost. Sokat számít az első
benyomás és megnyugodva
ültünk le a hallgatók közé.
A megnyitó után az író
urak ismertették nagyjából a
könyv tartalmát és azt, hogy
miképp osztották meg a
témát egymás között. Fel is
olvastak néhány részletet a
könyvből megmutatván,
hogy bár egy szórakoztató
háborús kalandregény, mégis megpróbálták humánussá
leírni az eseményeket.
Kedvesen telt az idő, majd
a megvásárolt könyvvel tértünk haza.
Másnap bele is kezdtem
olvasásába. Gondoltam, ha
érdekes, elolvasom, ha nem,
akkor „fel a polcra”. Bizony
az lett a vége, hogy csak akkor tettem le, amikor étkezéshez szólítottak, és ez így
ment három napig, míg ki
nem olvastam. Őszintén
mondom, ha nem tudtam
volna, hogy ez a furcsa cím –
„Farkasles az óceánon” –,
meg az író két magyar írót

takar, soha meg nem veszem
a könyvet. Mert ugyebár a
„divat” magyar író idegen
néven kell kiadja a könyvét,
mert a hazai nem jó! Fájó
dolgok ezek!
Kíváncsi voltam, olvasás
közben hogyan kapcsolódnak össze két embernek
ugyanarról a témáról szóló
gondolatai. Idő kellett hozzá, hogy a két szálon futó
történetből ki írta az egyiket
és ki a másikat. De olyan tökéletesen folynak egymásba,
hogy aki nem tudja, hogy két
író műve, észre sem veszi.
Szórakoztató, könnyű olvasmány, beleszőve egy kis
hadtörténelmet, ami még érdekesebbé teszi. Meg azt,
hogy a létfennmaradásért
mennyire össze tudnak tartani az emberek. Ha van egy
kis fantáziánk, magunk előtt
láthatjuk a gyönyörű tájat,
ahol lejátszódik a történet.
Jól szórakoztam három napig, olyan könyv, amit „muszáj” elolvasni, és az is emeli
érdekességét, hogy két ember
írta, két elme gondolatai fonódnak össze alig észrevehetően. Várjuk a következőt!
Tita Valéria Erzsébet
az apartmanház lakója

– szervezők –

Tisztelt
Hölgyem!
Tisztelt Uram!
Az Árokszállásiak Baráti
Köre 2007. február 17-én
tizenegyedik alkalommal
rendezte meg az Árokszállási Jász Bált.
Az eddig megrendezett
bálok hangulata bizonyítja,
hogy az ÁBK jól döntött,
amikor felelevenítette ezt a
szép hagyományt, és évente
színteret ad barátságok
megteremtésére, kapcsolatok kiépítésére, jó hangulatú szórakozásra.
Az Árokszállásiak Baráti Köre vezetősége ezúton köszöni meg Önöknek, hogy anyagi támogatásukkal, tombolatárgyakkal hozzájárultak a bál
sikeréhez.
Bízunk benne, hogy
Önök is egyetértenek az
ÁBK célkitűzéseivel és részt
vesznek a programjain és
továbbra is támogatásra
méltónak ítélik az Árokszállási Jász Bált és a baráti
kör rendezvényeit.
Papp Zoltánné
az ÁBK elnöke
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Rendhagyó Parázs Esték

A polgármester jelenti...
A márciusi időjárásra sem panaszkodhatunk, az átlaghőmérséklet jelentősen meghaladta a sokévi átlagot. Bár a tavasz hivatalosan elfogadott első napja, március 21-e elég
barátságtalanul köszöntött be, pont akkorra
hűlt le a levegő úgy, hogy még éjszakai fagy is
előfordult. A fűtési számlánkat továbbra is
kellemesen befolyásolta a +10 celsius fok feletti átlaghőmérséklet.
A Bölcsőde belső átalakítása befejeződött,
a működési engedély 20 főre történő emelése
folyamatban van. Reményeink szerint 2007.
április 1-jétől a várakozó listán lévő minden
gyermeket fel tudunk venni a megújult, megszépült bölcsődénkbe. A gyermeklétszám
emelkedése nem fog együttjárni a dolgozói
létszám emelkedésével. Jó szervezéssel a jelenlegi létszámmal is megoldható az eddig
megszokott magas színvonalú ellátás.
A város nyugalmát felzaklatták az elmúlt
hónapokban előfordult betörések és lopások.
A lakosság segítségével a bűnesetek szinte
mindegyikét felderítette a rendőrség. Az elkövetők fiatalkorúak, ezért a törvény szigora
őrájuk még másképpen sújt le, de a sorozatos
elkövetési mód súlyosbító körülménynek
számít. Az általános iskola pedagógusaival
együttműködve a hivatal szakemberei fokozottan figyelnek a hiányzásokra és a törvényben biztosított szankciókat alkalmazni fogják
a notórius hiányzókkal szemben. A szülők felelőssége is jelentős abban, hogy a gyermekek
elvégezzék a nyolc osztályt. Enélkül munkát
vállalni már szinte lehetetlen, annak ellenére,
hogy az Ipari Parkban közel 3000 munkahely
létesült az elmúlt években.

A városközpontban a körforgalom építése
látványos szakaszához érkezik e hónap végére, ekkorra szállítja le gyártója az új öntöttvas
kandelábereket. A közvilágítási lámpák kiváltása április végére befejeződik, és ezzel együtt
eltűnnek a városközpontból a légvezetékek és
a több, mint negyven éves beton kandeláberek. Megkezdődött a parkolók építése a
templom előtti részen, a Széchenyi István Általános Iskola főépülete előtt és tovább folytatódik a Kossuth és a Széchenyi utcán. Előre
láthatóan 42 db parkoló megépítésére kerül
sor.
A régiós kiírásokra a Kossuth úti kerékpárút befejező szakaszával és a volt orvosi
rendelő akadálymentesítésének utolsó fázisával szeretnénk pályázni. Kedvező elbírálás
esetén még ebben az évben elkészülünk ezekkel a fejlesztésekkel.
A STRABAG Rt. április elején felvonul a
kerékpárút garanciális javításának elvégzésére, amelynek keretében az Ipari úttól a Carrier-ig terjedő szakasz új burkolatot kap. A
Hunyadi, Nyárfa utca, valamint a szennyvíztelep bekötő útja a vis major keretből nyert
támogatásból és az ehhez szükséges saját erőből újul meg, szintén április hónapban.
Április 21-e a Föld Napja. Ezen a napon
szemétgyűjtési akciót tervezünk a Közútkezelő Kht.-vel összefogva. Kérem, hogy a tavaszi nagytakarítást végezzük el városunkban
és annak környezetében. Az élhető település csak a tiszta, rendezett település lehet.
Tegyünk érte közösen!
Gergely Zoltán

Ismét siker a megyei versenyen
Az idén februárban került
sor a Szép magyar beszéd
verseny iskolai fordulójára.
Már hagyomány, hogy a Városi Könyvtár ad otthont e
rangos rendezvénynek.
Ötvenhárom felső tagozatos diák nevezett a Kazinczydíj Alapítvány – Péchy
Blanka emlékére Kuratórium által indított Szép magyar beszéd versenyre. A tanulók egy általuk választott
szépirodalmi szövegrész bemutatásával készültek. A
legnépszerűbb szerzők: Fekete István, Tamási Áron,
Jókai Mór, Kosztolányi
Dezső.
A rendezvény szünetében
a könyvtár dolgozói megvendégelték tanulóinkat.
Természetesen a verseny
izgalmasabb része az idén is a
kötelező, ismeretlen szöveg
bemutatása volt. Nagyon
fontos volt a biztos olvasási
készség, kiváló szövegértés,
jó és helyes kiejtés, a megfelelő artikuláció.

A tanulókat háromfős
zsűri értékelte: Antal Magdolna tanárnő, a Gyermekszervezet vezetője, Tari Györgyi tanárnő és Ördög Dóra
főiskolai hallgató.
Minden versenyző oklevelet kapott, a nyertesek
könyvjutalmat és ajándékutalványt vehettek át a zsűritől.
A könyveket az iskolavezetés, az utalványokat Csomor János intézményvezető
és Tóth Sándorné igazgatóhelyettes ajánlotta fel.

Magyarul csak szépen... (Fotók: Nagy Mária)

Eredmények:
5. évfolyam
I. Jáger Anita
II. Fehér Zita
Szerző Regina
III. Szokol Katalin
6. évfolyam
I. Surányi Eszter
II. Nagy Kinga
III. Guba Gréta
7. évfolyam
I. Rusvai Katalin
II. Bobák Nikolett
III. Held Nikolett
Kovács Kitti
8. évfolyam
I. Held Tamás
II. Mongyi Norbert
III. Gyenes Evelin
A Kazinczy-verseny megyei fordulóját február 15-én
Jászberényben rendezték
meg. Iskolánkat az 5-6. osztályos korcsoportban Surányi Eszter (6.c) képviselte,
aki I. helyezést ért el. A 7-8.
osztályos korcsoportban
Held Tamás (8.d) III. helyezést ért el. Mindkét tanuló
felkészítője: André Péterné
tanárnő.
– szerző –

Újjáéledő szokások
I. Árokszállási Gazdabál
Március 15-e előestéjén
59 évi szünet után újjáéledt
egy szép árokszállási hagyomány. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján minden évben
összegyűltek a gazdák, hogy
közös vacsorával emlékezzenek meg a dicsőséges forradalom kitöréséről. Ez a szokás több mint 50 évig feledésbe merült, de most az
árokszállási Gazdakör szeretné újra folytatni e jeles hagyományt.
A '48-as gazdabálon közel
100 gazda, illetve a paraszti
világot kedvelő vendég vett
részt. Az estet Dr. Farkas
Miklós, az árokszállási Gazdakör elnöke nyitotta meg,
majd Farkas Gábor előadásá-

ban hallhattuk a Nemzeti
dalt. Ezután Gergely Zoltán
polgármester köszöntötte az
egybegyűlteket, röviden
megemlékezvén 184$. március 15-ről.
A bál nemcsak vacsorából
és táncmulatságból állt, hanem kulturális élményben is
részesítette a jelenlévőket a
Parázs Hagyományőrző
Együttes jóvoltából. Több
tájegység táncainak bemutatása mellett Kovács Zoltánné
Lajos Krisztina előadásában
'48-as katonadalok csendültek fel.
Az előadás után Gyenes
Gyula pápai prelátus, főesperes atya megáldotta a bált és
közös imára szólította fel a
bálozó közönséget a vacsora

előtt. A marhapörkölt a Rózsakert Kisvendéglő szakácsának munkáját dicséri. A
pörkölt mellé zamatos gyöngyösi bort ittak a gazdák,
amely megalapozta a táncmulatság hangulatát. Deszszertként pedig megkóstolhatták Palencsár György díjnyertes fánkját a meghívottak. A talpalávalót Major József és Kácsor Sándor együttese húzta, a vendégek pedig
hajnalig ropták a táncot.
Az idei év nagy sikerén
felbuzdulva jövőre is szeretné megszervezni a Gazdakör
a II. Árokszállási Gazdabált,
s remélik, hogy a hagyomány újra élni fog.
Márkus Eszter

Él az Úr!
„Békességet hagyok rátok”
A keresztény egyházak
legnagyobb ünnepköre kezdődik virágvasárnappal. A
virágvasárnaptól húsvétig
tartó hét a nagyhét, amelynek két legjelentősebb napja
Nagycsütörtök, az Oltáriszentség szerzésének ünnepe
és nagypéntek, Jézus kereszthalálának emléknapja.
Azon az éjszakán, amelyen elárultatott, szeretetének, hűségének legnagyobb
jelét adta az Úr Jézus, amidőn saját testét és vérét
hagyta az oltáron. Távozóban, szinte vakmerően bízva
saját testét adja az Oltáriszentségben, a kenyér és bor
színe alatt tanítványai, a hűtlen apostolok kezébe:
,,Ez az én testem…
Ez az én vérem…”
A nagycsütörtöki éjszakára az Oltáriszentség közös-

séget, egységet teremt. A zivataros évszázadokban mindig maga köré gyűjtötte,
megtartotta a katolikus egyház híveit. Ma is fennmaradásunk, továbbélésünk záloga.
Jézus Krisztus kereszten
végzett halálában, áldozatában van a megváltás, bűnbocsánat, az igazi békesség.
Nagypéntek ünnepén
azért áldjuk különösképpen
is Urunkat, hogy miattunk
és érettünk vállalta a megfeszítést.
Ő nem maradt a kereszten. Levették és eltemették.
De feltámadt! Abban a Jézus
Krisztusban hiszünk és hihetünk, aki győzött a halál felett. Nem a kereszten nézünk
fel reá már nincs ott , hanem
utunkon, iskolánkban, munkahelyünkön, templomban,

kórházban és nem utolsó
sorban otthonunkban
együtt lehetünk vele.
Nézzünk így a mi kis keresztünkre. A feltámadott,
az élő Krisztus irányítsa, vezesse, formálja életünket,
minden cselekedetünket.
Aki a húsvétot igazán érti, az tudja, hogy érdemes
teljes odaadással dolgozni,
építeni, szeretni, megbocsátani.
Kezdeni és végrehajtani
otthon, a legkisebb közösségben, és ezt tenni, szélesíteni, kiterjeszteni egyre szélesebb körben a lehetőségek
szerint, hogy magyar népünk, hazánk erkölcsi, lelki,
hitbéli grafikonja is felfelé
íveljen.
Adja az Úr, hogy így
legyen!
Bodócs Emánuel

Az emberélet szentsége
Molnár V. József magyarságkutató előadását hallhattuk február 2-án Az emberélet szentsége címmel. A téma mélységéhez mérten
szép számmal, közel negyvenen vettünk részt az esten.
Előadónk a kárpát-medencei magyarság hagyományainak kutatója, országosan ismert előadó, több kötetnyi
könyv szerzője, az Örökség
Népfőiskola alapítója és a
Magyar Hagyomány Műhely tanára. Túl a hetvenedik
életévén járja az országot,
előadásai már fél évre előre
kitöltik naptárát.
Kutatásai és írásai a szerves műveltség, a hagyományos népi kultúra szokásrendjének életszervező erejéről szólnak, a népi vallásosság mélységéről. Gyermekrajz elemzései elvisznek
minket a gyermeki lélek világába, a rajzokban meg-

nyilvánuló szimbólumok
gazdagságába, abba az ősi
és tiszta tudásba, amit
gyermekként hozunk magunkkal.
Az előadó gondolatait
nehéz lenne visszaadnom e
néhány sor keretein belül, és
nem is mernék rá vállalkozni. Két óra alatt jártuk végig
az emberi élet állomásait a
régi ember világának esztendőkörös szokásrendjével és a
csillagövi jegyekkel párhuzamba állítva, azokkal összevetve. Példák sokaságát hallhattuk a Kárpát-medence
magyarlakta tájegységeiről
és előadónk személyes megtapasztalásaiból. Molnár V.
József magyarságkutatónk
azzal zárta előadását, hogy a
magyar műveltség, ez az ősi,
szerves kultúra, több ezer
éves folytonosságával Európában egyedülálló és más
nemzetekkel összevetve is

ritka. Talán az is elég, ha a
népmese és népzenei kincset
nézzük, nem is beszélve a
tárgyi alkotóművészet gazdag szimbólumvilágáról, a
hit- és szokásrendszer mindennapokra és ünnepnapokra kiterjedő életrendező elveiről. Örömmel láttam az
előadás végén, hogy mindenkit megérintett az előadó
és bízom benne, hogy a
„rendhagyó” Parázs Estéknek is lesz folytatása, mindannyiunk épülésére!
Ismételten köszönet az
Önkormányzatnak és a Petőfi Művelődési Háznak,
hogy anyagi támogatásukkal
és segítő hozzáállásukkal lehetővé teszik a Parázs Esték
folyamatos létét, színesebbé
és gazdagabbá téve így településünk kulturális életét.
Parázs
Hagyományőrző Egyesület
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Tetszik – nem tetszik
Banka Lajos – Patak utca:
Azzal szeretném kezdeni,
hogy városunkban sok jó
dolog valósult meg az elmúlt
években. Legsikeresebbnek
a jó minőségben elkészült új
utakat találom. A szennyvíz
elvezetése is igen jó, hogy
télvíz idején nem kell a laposabban fekvő telkeken lakóknak az odaengedett szennyvizet elszenvedni. Ezek
mind pozitívumok.
Ami már nagyon régóta
nem tetszik: a Gyöngyös patak sorsa. Mellette élünk,
anyám háza volt az első a telepen, aki három kisgyerekkel élt itt – mert apám fogságban maradt.
Sok magam-korabelinek a
gyerekkort jelentette, ahol
játszottunk, vasárnaponként
a partján sétáltak az emberek. A hídnál kis sziget, a
malomnál zsilip, tiszta vizében halak úszkáltak, amit sikongó gyerekek próbáltak a
vízbe ugrálva megfogni.
Emlékszem még Angyélka
nénire, akinek innen hoztak
vizet a gyerekek 50 fillérért,
hogy a patak vizében áztassa
fájó lábait. Nagyon szép volt.

De nemcsak szép emlékeket hozott a patak, hanem
gondokat is.
1953. január 3-án olyan
víztömeg szaladt le a Mátrából rajta, hogy kiöntött és tíz
házat mosott el. Több helyen átvágták a gátat, hogy
vissza tudjon apadás után
menni a rengeteg sok víz. De
újra jött a tavasz, a sétálók, a
fiatalok, a természetszeretők
újra birtokba vették a megtakarított partokat.
Nem is volt semmi baj,
míg legutóbb 1984 májusában újra meg nem duzzadt.
Szerintem ekkor pecsételődött meg a patak sorsa.
Megzsilipelték Vámosgyörk
alatt és egy kitérővel elvezették a vizet. Most már nem
tudja önmagát átmosni és
kitakarítani azt a sok szemetet, amit a rendetlen emberek beledobálnak. Ezt naponta látjuk főleg mi, akik itt
lakunk vagy ötszázan a túlfelén, amikor átjárunk a hidakon. A gallyak és a csáté takarja el a sok piszkot nyáron,
de ősztől tavaszig látszik a
halott patak.
Nem sétál már arra sem

fiatal, sem idős, néha egyegy futót lehet arra látni, de
nekik sem jó, mert beleakad
a lábuk a nagy gazba, meg a
kipányvázott tehenek karójába.
Ez – a valamikor szebb
napokat látott, de még ma is
„városi zöldterület” – kicsit
mindenkinek a szégyene.
Azoké is, akik a szemetüket
beledobálják, azoké is, akik
csak legelőnek vagy kaszálónak nézik, azoké is, akik tehetnének érte valamit és
nem tesznek, és azoké is,
akik mindezt elnézik.
Ezt azért is mondom el,
mert tavaly hazajött külföldről egy Árokszállásról elszármazott régi ismerős, aki
több napot töltött „itthon”.
Végigjárta a régi emlékek
helyeit és elmondta, hogy
nagyon örül, mert sokat szépült a szülővárosa. Gazdagabb és szebb lett, mint gondolta. De a pataknál könnyes
lett a szeme a sajnálattól.
Én vigasztaltam és mondtam, hogy ha legközelebb
jössz, már biztosan más lesz,
szebb lesz – remélem, nem
hazudtam.

Pályázattal Angliába
Nemrég jött haza Angliából egy tehetséges diáklány,
akit interjúra kértem.
- Mondj magadról pár szót!
-Tősér Melindának hívnak. A helyi Deák Ferenc
Gimnázium 12. osztályába
járok. Az idegenforgalom
érdekel és szeretnék majd
ezen a területen dolgozni.
Számomra külön örömet jelentett a nemzetközi pályázat kapcsán, hogy a nyertes
kiutazhat Angliába.
- Mit kell tudnunk erről a
pályázatról?
- Megyei pályázat. Esélyegyenlőség Éve 2007. E témában kellett készíteni egy
esszét magyarul és angolul,
plusz az önéletrajzot csatolni
hozzá. A megyéből 23 pályázó volt, abból csak hat jelentkezőt választottak ki. Az
én pályázatomat is a nyerte-sek közé sorolták, ami azt jelentette, hogy 2007. február
18-án indulhattam Angliába. Hatalmas öröm volt számomra, hogy sikeresen pályáztam.
- Megelőzte a kiutazást valamilyen felkészülés esetleg?
- Szolnokon találkoztunk
néhány alkalommal a többi
tanulóval, akik sikeres pályázatot nyújtottak be. Közösen készítettünk egy projektet Magyarországon lévő
hátrányos helyzetű csoportok bemutatásával kapcsolatban. Én a mozgáskorlátozottak csoportjáról írtam.
Angliában az általunk elkészített munkát előadás keretében be kellett mutatni.
Hazánkat az etnikai kisebbségek, a mozgáskorlátozottak és a hátrányos anyagi
helyzetű csoportokról mutattuk be.

- Milyen országok képviseltették magukat Angliában?
- Consett Durkam megyében van. Durkam megyének
testvérkapcsolatai vannak
Szlovákiában, Oroszországban, Spanyolországban,
Olaszországban, Franciaországban, Németországban és
Magyarországon. Összesen
38 diák képviseltette magát
az országokból.
- Milyen programokon vettetek részt?
- Előadások voltak az
esélyegyenlőséggel kapcsolatban. Az előadás és egyáltalán az egész kommunikáció a diákokkal is angolul
zajlott.
Deremben a katedrálist
néztük meg. Edinburgh a
vármegye lenyűgöző volt.
Skótdudás férfiak különös
hangulatot teremtettek.
- Hogy tetszett az angol
konyha?
- Részt vettünk egy nemzetközi ételek estjén. Mindenki hozott magával az országára jellemző ételeket,
amit közösen elfogyasztottunk. Én szaloncukrot, Boci
Csokit, házi lekvárt, bejglit,
mézeskalácsot és házi kenyeret vittem. Kifejezetten nagy
sikere volt a magyar ételeknek. Más nemzetek ételei –

mint például az orosz kaviár,
olasz tortilla, angol pite,
francia palacsinta, szlovák
tészta, német szőlő. Kicsit
belekóstolhattunk a különböző nemzetek ételeibe.
- Mennyire sikerült összebarátkozni ebben az egy hétben?
- Könnyen összebarátkoztunk a többi diákkal, főleg,
hogy a szobatársakat különbö-ő országokból választották ki, ami által könnyebb lett
az ismerkedés. Egy szobában
hat fő volt, mindannyian más
nemzetiségűek. Könnyebben
ismerkedtünk ezáltal. A mai
napig tartom a kapcsolatot a
legtöbb diákkal. Sikerült jól
összebarátkoznunk.
- Milyen élményekkel tértél
haza?
- A kint eltöltött idő hasznos volt számomra, sok dolgot megtanultam a különböző nemzetek életéről,
problémáiról. Olyan baráti
kapcsolatok jöttek létre a kiutazás során, amit ajándéknak tekintek az élettől, és
amire örömmel emlékezek
majd vissza. Talán még anynyit mondanék, hogy az angol emberek udvariassága és
vendégszeretete példaként
szolgálhatna a magyar emberek számára.
LR

Tősér Melinda (balról a második) a többi sikeres pályázóval

2007. március 29.

A Jászsági Támogató Szolgálat
első éve
Beszélgetés Szabó Dórával, a Jászsági Támogató Szolgálat
II. számú Szakmai Központjának vezetőjével

Szabó Dóra, a Jászsági
Támogató Szolgálat vezetője
2006. január 1-én létrejött a Jászsági Támogató
Szolgálat, amely a fogyatékkal élőket és pszichiátriai betegeket segíti abban,
hogy a társadalom teljes
jogú tagjává váljanak és
segítséget nyújt számukra
mindennapi életükben.
- Milyen feladatokat lát el a
szolgálat? – kérdeztük Szabó
Dórától, a Jászsági Támogató Szolgálat vezetőjétől.
- Szolgálatunk integráltan
működik, magába foglalja a
közösségi pszichiátriai ellátást és a támogató szolgáltatást.
A támogató szolgáltatás
keretében háromféle ellátást
tudunk biztosítani, melyek
közül az egyik a tájékoztatás és információnyújtás.
Ez a szolgáltatás térítésmentes minden fogyatékkal élő
számára, információt nyújtunk az őket megillető jogokról, akadálymentességről, közoktatási intézményekről, munkalehetőségekről és minden számukra fontos kérdésről.
A másik a szállító szolgáltatás, amelyet a fogyatékkal élő személyek igényelhetnek, melynek kilométerdíja személyenként 30
Ft. Igény szerint szállítunk
egészségügyi, szociális, közoktatási és kulturális intézményekbe és hivatalokba.
Nyolc személyes kisbuszunkkal minden nap hét
gyermekeket szállítunk a
Jászberényi Eltérő Tantervű
Általános Iskolába, valamint
szinte minden nap szállítunk
egészségügyi intézményekbe is fogyatékos személyeket.
A harmadik ellátás a személyi segítés, amely lehet
lakáson belüli és lakáson kívüli személyi segítés is. Lakáson belül ellátjuk a személy körüli teendőket (öltöztetés, fürdetés, étkezéseknél segítségnyújtás, gyógyszerbeadás, takarítás), lakáson kívül pedig gyógyszerfelíratást, bevásárlást, iskolába, óvodába, egészségügyi
intézménybe, valamint kulturális programokra kísérést, hivatalos ügyintézést
biztosítunk. 2007 januárjától a szociális rászorultságot
is vizsgáljuk, melynek függ-

vényében a személyi segítés
térítési díjai is változnak. Az
ellátás a szociálisan rászorultak részére lakáson belül 250
Ft/óra, lakáson kívül pedig
50 Ft/óra. Egyéb esetben a
szolgáltatás térítési díja lakáson belül 310 Ft/óra, lakáson kívül pedig 100 Ft/óra.
A közösségi- pszichiátriai- ellátás, pedig a pszichiátriai problémákkal küzdők
mentális gondozását jelenti.
Azoknak próbálunk egyfajta
támaszt nyújtani, akik pszichés problémáik okán, vagy
éppen egy hosszabb intézményi kezelést követően nehezen tudnak boldogulni a
hétköznapokban, nehezen
találják a helyüket a családjuk, ismerőseik körében, s az
egész társadalomban.
- Mindezen szolgáltatásokat mekkora körzetben végzik?
- Támogató szolgáltatás
tekintetében öt település tartozik hozzánk: Jászárokszállás, Jászdózsa, Jászágó,
Pusztamonostor és Jászfényszaru, a közösségi ellátást pedig a felsorolt településeken kívül még Jászberényben és Jászfelsőszentgyörgyön biztosítjuk.
- Milyen gyakran kerülnek
kapcsolatba fogyatékkal élő, illetve pszichiátriai beteg kliensekkel?
- Minden hétköznap 8délután 4 óráig elérhetőek
vagyunk telefonon (06/30
555-0038) valamint a szolgálat irodahelyiségében.
Tartottunk már fórumokat,
terjesztettünk szórólapokat
és fölvettük a kapcsolatot
minden olyan intézménnyel
/védőnőkkel, háziorvosokkal, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, a
jászberényi Pszichiátriai
Gondozóval, a szolnoki Hetényi Géza Pszichiátriai osztályával, és különböző civil
szervezetekkel, mint a Cukorbetegek Klubja, a jászárokszállási Mozgáskorlátozottak Egyesülete, valamint
minden hozzánk tartozó település Polgármesteri Hivatalával/, melyek segíthetik,
hogy létrejöjjön a kapcsolat
a szolgálatunk és a célcsoportunk között.
- Anyagilag is támogatják a
sérült embereket és családjukat?
- Sajnos anyagilag nem
tudunk segítséget nyújtani.
A mi intézményünk a fogyatékkal élőket és a pszichiátriai betegeket célozza segíteni abban, hogy elfogadják
magukat és boldog, teljes
életet tudjanak élni.
- Hogyan segíthetik a szülők
sérült gyermekük rehabilitációját?
- Nagyon fontos a segítséget már gyerekkorban elkezdeni. A szülőknek támaszt kell nyújtani gyerme-

keiknek, mindenben támogatni és önbizalmat adni nekik. Nem szabad, hogy elforduljanak a világ elől, mert
minden embernek szüksége
van a társaságra, hogy érezze, tartozik egy közösséghez, ahol szeretik őt, ahol segítik abban, hogy fogyatékosságával együtt is teljes és
kiegyensúlyozott lehessen az
élete.
- Mennyire nyitottak az itt
dolgozók, munkának vagy hivatásnak tekintik foglalkozásukat?
- Nyolcan dolgozunk
együtt és azt gondolom,
hogy mindannyian hivatásnak tekintjük munkánkat.
Úgy vélem, minden kollégám kellő empátiával és
szakértelemmel dolgozik.
- Segítik-e a sérültek helyzetét pályázatokkal, rendezvények szervezésével?
- A pályázatokat az intézmény folyamatosan figyelemmel kíséri, bízunk benne, hogy az európai uniós
támogatások számunkra is
lehetőséget nyújtanak majd
a jövőben.
Jelenleg szabadidős foglalkozásokat tartunk fogyatékos gyermekeknek, minden második héten a szolgálat klubhelyiségében, ahol
mindig valamit közösen
alkotunk, táncolunk, vagy
ha az idő engedi, a szabadban játszunk. Célunk, hogy
a fogyatékkal élő gyermekek
jól érezzék magukat és barátságokra tegyenek szert. A
foglalkozások mellett már
kétszer voltunk kirándulni a
gyermekekkel és tartottunk
karácsonyi ünnepséget és
farsangi bált is. De szerveztünk már kirándulásokat az
Idősek Apartmanházával
közösen a koruknál fogva
fogyatékkal élő emberek
számára is. Hasonló programokat és rendezvényeket
szeretnénk az idén is szervezni.
- Milyen problémákkal
szembesültek az elmúlt év
során?
- Az egyik legnagyobb
problémát az jelenti, hogy
még így egy év után is kevesen ismernek minket, és talán éppen azokhoz nem jutott még el szolgáltatásaink
híre, akik a leginkább rászorulnának a segítségünkre.
Mindent megteszünk annak
érdekében, hogy a jövőben
minden fogyatékkal élő személy értesüljön az ellátásainkról és még több sérült
embernek tehessük könynyebbé a mindennapjait,
mint az előző évben. Azonban célunk megvalósításához még nagyon sok feladat
és munka vár ránk
- Köszönöm a beszélgetést és
további sikereket kívánok!
Malya Kinga

Jászvidék

2007. március 29.
Jászárokszállás Város Önkormányzatának
Polgármesterétől
Iktatószám: 828/2007
Tárgy: Állásfoglalás és tájékoztatás kérés
Ea.: Dr. Gottdiener Lajos
Jegyző

Dr. Tatár Attila
Tűzoltó altábornagy, főigazgató
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Budapest
Mogyoródi út 43.
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Tisztelt Főigazgató Úr!
Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2006.
október 19-én tartott közgyűlésén köztestületi tűzoltóság
alapításának kezdeményezését határozta el. A köztestület
megalakításával kapcsolatban több eddig megválaszolatlan
kérdésem is felmerült, ezek tisztázásában kérném szíves
segítségét.
I. Jászárokszállás Város az Önök által összeállított tűzbiztonsági térképen a fehér foltos települések között szerepel-e? A vonulási idő tekintetében az „ellátatlan” települések közé sorolták-e Jászárokszállást?
II. Az elkövetkezendő években szerepel-e az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tervei között a jászárokszállási köztestületi tűzoltóság létrehozásának
engedélyezése, működési terület kijelölése, pénzügyi
forrás biztosítása?
Amennyiben az első két kérdésre pozitív a válasza, akkor
kérem, hogy a következő kérdéseket megválaszolni szíveskedjék:
1.) Amennyiben létrejönne a jászárokszállási köztestületi
tűzoltóság, ez jelentene-e leépítést a jelenleg városunk
tűzvédelmét ellátó jászberényi önkormányzati tűzoltóságnál, illetve a segítségnyújtásra tervezett további
tűzoltóságoknál?
2.) Milyen plusz pénzügyi, beruházási, fejlesztési terheket
róhat az önkormányzatra a köztestületi tűzoltóság létrehozása, működtetése az állami szerepvállaláson túl?
3.) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény és az EU jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján hány főben állapítható meg az a minimális
létszám, amellyel a köztestületi tűzoltóság törvényes
működése garantálható?
4.) Magasabb szintű tűzvédelmet jelent-e a város számára,
ha azt a jászberényi hivatásos tűzoltók és a helyi Tűzoltó Egyesület önkéntesei – akik több, mint egy évszázada jól teljesítenek – helyett a köztestületi tűzoltóság
tűzoltói biztosítják?
5.) A köztestületi tűzoltóság jövőbeni mentőtűzvédelmi
munkavégzése következtében – szakmai hiba miatt –
kár keletkezik, és a köztestület vagyona a bekövetkezett
kárt nem fedezi, kinek kell helytállnia? Szükséges-e, illetőleg ajánlott-e, hogy a köztestületi tűzoltóság felelősségbiztosítást kössön a tevékenységéből eredő károk
megtérítésére, vagy az állam ezért felelősséget vállal?
6.) Milyen pályázati lehetőségek és milyen feltételrendszerrel állnak a köztestületi tűzoltóságok rendelkezésére ahhoz, hogy költségvetésüket kiegészíthessék?
7.) Milyen technikai felszerelésekkel kell rendelkeznie a
köztestületi tűzoltóságnak ahhoz, hogy a jogszabályi
előírásoknak megfeleljen? Milyen végzettség szükséges
a köztestületi tűzoltóság parancsnoki állásának betöltéséhez és ki jogosult a kinevezésére? Személyi állományra milyen képesítési előírások vonatkoznak és ezek
megszerzését ki finanszírozza?
8.) Mi az a minimális lakosságszám, településszám, amelyre finanszírozhatóan a köztestületi tűzoltóság létrehozható, működtethető?
Tisztelt Altábornagy Úr!
A városunk lakossága részére a 115 éves Önkéntes Tűzoltó
Egyesületünk nagy érték. Semmi olyat nem szeretnénk tenni,
amellyel a 65 fős egyesület működését, civil szervezeti életét
veszélyeztetnénk. Az önkormányzat 2007. évben 6 millió Fttal támogatja az egyesületet. A döntésünk szakmai megalapozottságához kérem segítségét, hogy a jó szándékunk nehogy
kárt okozzon.
A város Képviselő-Testülete 2007. március 29-i ülésének
napirendi pontja a tűzoltósággal kapcsolatos döntéshozatal.
A Testületi ülést megelőző héten már a Bizottságok tárgyalják
a napirendi pont anyagát, ezért kérem, hogy 2007. március
20-ig állásfoglalását megküldeni szíveskedjék.
Együttműködését megköszönve
Tisztelettel:
Gergely Zoltán
Jászárokszállás Város Polgármestere
Jászárokszállás, 2007. február 13.

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Gergely Zoltán polgármester
Jászárokszállás Város Önkormányzata
Tisztelt Polgármester Úr!
A 828/2007. hivatkozási számú leveléből értesültem arról,
hogy Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
2006. október 1-én tartott közgyűlésén köztestületi tűzoltóság alapításának kezdeményezését határozta el. A köztestület
megalakításával kapcsolatban megfogalmazott kérdéseire válaszolva az alábbiakról tájékoztatom:
Napjainkban Magyarországon a mentő tűzvédelmi feladatokat 95 működési területtel rendelkező hivatásos önkormányzati és 63 önkéntes tűzoltóság látja el. A tűzoltóságok
területi integritása nem mindenhol teszi lehetővé, hogy a
tűzoltói beavatkozást igénylő tűz- és káresetekhez a tűzoltók,
az EU-s elvárásoknak megfelelő 20 percen belül kiérkezzenek
és megkezdjék a segítségnyújtást.
A kialakult helyzeten az önkéntes tűzoltóságok számának
növelésével, tűzoltó rajok kihelyezésével, esetleg kihelyezett
tűzoltó őrsök létrehozásával kívánunk javítani. A gazdasági
lehetőségek korlátozottsága miatt azonban az új tűzoltóságok száma a végtelenségig nem növelhető. Prioritásokat határoztunk meg, amelyben előírtuk: új önkéntes tűzoltóság
létrehozását tervező tűzoltó egyesületek részére működési
terület megadása csak akkor támogatható, ha a kért terület –
az EU-s elvárásokat figyelembe véve mentő tűzvédelmi
szempontból – nem megfelelően ellátott, azaz 20 percen belüli tűzoltói beavatkozás jelenleg, az elsődleges működési
körzet szerinti tűzoltóság részéről nem garantálható.
A fenti szempontok alapján megvizsgáltuk Jászárokszállás
Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület szándékát. Megállapítottuk, hogy Jászárokszállás és környező települések védelmét
négy hivatásos önkormányzati tűzoltóság (Gyöngyös, Hatvan, Jászberény, Heves) a Riasztási és Segítségnyújtási Terv
alapján egymásnak segítséget nyújtva biztosítják. A 20 percen
belüli tűzoltói beavatkozás csaknem minden érintett településen garantált, ezért a terület mentő tűzvédelmi szempontból
ellátottnak minősíthető. Új önkéntes tűzoltóság létrehozása
nem indokolt. A Területen új önkéntes tűzoltóság létrehozásának támogatását – a fenti indokok alapján –, a jövőben sem
tervezzük.
A megyében végzett ellenőrzéseink, az Interneten megjelenő honlapjuk által szolgáltatott információk, a szakmai felügyeletet gyakorló igazgatóság – az irányítószervi ellenőrzésünk során tett – nyilatkozata alapján egyértelműen meggyőződtünk arról, hogy Jászárokszállás Város Tűzoltó Egyesülete alapszabályában vállalt feladatainak maximálisan eleget
tesz. Tűzoltási, műszaki mentési munkájával jelentős segítséget nyújt az érintett tűzoltóságoknak, amiért ezúton is kérem,
tolmácsolja az egyesület vezetésének, tagságának és nem utolsó sorban a támogató önkormányzatnak elismerésemet.
Megköszönve Polgármester Úr Jászárokszállás és a környező települések biztonságáért érzett aggodalmát, kérem
levelemben foglaltak szíves tudomásul vételét.
További munkájához sok sikert, erőt és jó egészséget
kívánok.
Budapest, 2007. március
Üdvözlettel:
Dr. Tatár Attila tű. altábornagy

Tisztelt Polgármester Úr!
A Jászvidék február 22-i számában „Tények az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület köztestület alapítási törekvései” című cikkben, melyet Major József ÖTE elnök jegyzett olvastam, hogy
az ellátandó települések között szerepel Vámosgyörk neve is.
A decemberi Tűzoltó ülésen úgy gondolom, egyértelműen
kijelentettem, hogy számunkra a gyöngyösi Önkormányzati
Tűzoltóság a mérvadó, minden tekintetben. Ott kifejtettem
véleményem, melyet a Polgármester Úr is hallhatott.
Tisztelem a jászárokszállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület
szándékait, de álláspontunk nem változott néhány hónap
elteltével.
Kérem, hogy levelem másolatát az illetékesekhez szíveskedjék eljuttatni!
Vámosgyörk, 2007. február 28.
Tisztelettel:
Toma István polgármester

Kivonat
Visznek Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2007. február 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
27/2007./II.12./ Visznek Községi Önkormányzat határozata:
Visznek Község Önkormányzati Képviselő-testülete visszavonja 5/2007. /II.12./ határozatát, mivel a hatósági feladatokat az állami tűzoltóság látja el finanszírozás nélkül, s miután
erre anyagi fedezet nincs, így – végzett munkájukat nagyra
értékelve és megköszönve – nem támogatja a Jászárokszállási
Tűzoltóság önállósodását.
Kiss Józsefné jegyző

Tóth Lajos polgármester
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Hisztéria
vagy műbalhé?
Lapunk februári számában egy meglehetősen éles és
barátságtalan hangvételű
„választ” kaptam a januárban írt tűzoltósági sajtótájékoztató témájú cikkemre.
Már a cikk megjelenése utáni
napon telefonon az ÖTE
egyik vezetője felháborodottan és kb. 120 decibel hangerővel kérte számon (azóta a
telefonomat halláskárosultnak kellett minősíteni), hogy
milyen jogon írtam én erről
a témáról a megkérdezésük
nélkül, és egyébként is honnan – kitől vettem az anyagot a cikkhez?! Próbáltam
volna az állampolgári jogra,
a tájékoztatáshoz való jogra
stb. hivatkozni, de mondanom sem kell, hogy felesleges volt. Végül tudomásul
kellett vennem, hogy aki
nem ért hozzá és az egésszel
nem ért egyet, az milyen ember és hová menjen.
A februárban megjelent
válaszcikk – melyet Major József ÖTE elnök és önkormányzati képviselő írt – címe
így kezdődik: „Tények...” –
ami azt sugallja, hogy esetleg
a korábban általam leírtak
nem a tényeknek megfelelőek. A válaszcikk első felében
általában ecseteli, hogy hányféle tűzoltó egyesület van az
országban. Ez ugyan hasznos
tájékoztató, de nem korrekció. (Én ugyanis ezzel nem
foglalkoztam – nem is
tartozott a témához.)
A cikk második felében
utal rá, hogy szeretne pontosítani néhány „elnagyolt és
egyoldalú” adatot, illetve
gondolatot. Ezt azonban végül nem teszi, csupán az általam leírt 31 milliós éves költségvetést szabja már rövidebbre – 27,5 millióra. (Én
most is állítom, hogy a testületi ülésre előterjesztett
anyagban 31 millió Ft szerepel. Lásd: könyvtárban leadott példány.) Több adatot
nem cáfol. Furcsa is lenne,
hiszen akkor saját előterjesztésüket cáfolná.
Inkább cáfolat helyett átmegy – általam csak „műbalhénak” minősíthető állásba,
amilyeneket a politikusok naponkénti megszólalásaiban
unos-untalan hallunk: „elítéljük a köztestület alapításával
kapcsolatban keltett hisztériát”
– írja. Nem volt szándékomban – most sincs – hisztériát
kelteni, és nem is keltettem.
Sehol a városban nem tapasztalhatta senki, hogy ettől az
írástól valakinek hisztériás rohama lett volna. (Hacsak jelen cikkem elején írtat nem
vesszük annak?!) Legfeljebb
többen érdeklődtek, hogy mi
is ez, és hogy is van, mert ők
sem értették.
„Felháborodással vesszük tudomásul és visszautasítjuk …,
hogy a fennálló helyzetet arra
használják fel …, hogy összefüggésbe hozzák egyéb sikertelen ügyekkel.” Bár ezt végképpen nem értem, sem azt,
hogy itt most helyzet van-e,
sem azt, hogy a helyzet mivel
van összefüggésben, de már

belenyugodtam. Viszont
nem nyugodhatok bele abba
– T. Képviselő úr! –, hogy
egy egyszerű tájékoztató jellegű írásba mindenféle rosszindulatot belemagyarázzanak! Mert:
- egy olyan előterjesztés,
ami egy civil szervezet részéről tervezetként készül
egy önkormányzati ülésre
– nem lehet titkos.
- az erről adott tényszerű tájékoztatás nem kelthet hisztériát, ha felhívja a figyelmet néhány figyelmen kívül nem hagyható szempontra.
- az előterjesztésről, s a benne foglaltakról mindenkinek lehet véleménye, annak hangot is adhat – akár
képviselő, akár nem.
- ha netán ellenvéleménye
van valakinek egy javaslatról, az nem biztos, hogy
mindjárt „károkozó” és a
„fejlődés gátja”.
(Vagy azok a képviselőtársaik – a testület nagyobbik fele –, akik előterjesztésüket nem szavazták meg,
„nem szolgálják a város javát”? Szerintem ők előrelátóbbak, óvatosabbak és
meggondoltabbak voltak.)
Mint ahogyan én sem magát az elképzelést tartottam
rossznak, csak bátorkodtam
néhány olyan összefüggést
megemlíteni, ami a fellegekből a realitás talajára és 2007re hívná fel a figyelmet. Ezt a
józan ész sugallta, amit a cikke elején kutat – mondván:
„aki valamilyen sugallatra ezt
a cikket megírta”. S ugyancsak a józan realitás mondatja ki azt a közgazdasági tényt
is, hogy: minden beruházás
mögött ugyanannyi értékű
fedezetnek kell lenni.
Bár Ön felhívja mindenki
figyelmét az országgyűlési
képviselő januárban elhangzott nyilatkozatára, melyben
„egyértelműen hitet tett mind
az iskolaépítés, mind a Védelmi Központ megépítése mellett”
– írja. De bármennyire szép
és fennkölt is ez a kifejezés,
röviden mégiscsak annyit jelent: ez csak egy ígéret, amire
mifelénk úgy mondják, hogy
még a boltban sem adnak érte sokat. A pénzügyi fedezetet vagy biztosítják, vagy
sem. Ez nem hit kérdése.
Ami pedig az „egyenrangúságot” illeti – ha arra gondol, amire én –, kedvenc humoristám szavaival kell kiábrándítani: „a képviselőség
nem rang, csupán egy állapot.
Olyan, mint egy betegség,
amit nem kell kezelni, mert
négyévenként vagy kiújul,
vagy elmúlik”.
De addig is úgy lapunk,
mint jómagam – választópolgártársaimmal egyetemben –
továbbra is élénk érdeklődéssel figyeljük mindazon témákat, előterjesztéseket, állásfoglalásokat, amelyek a város
lakosságát érintik, és bízunk
abban, hogy őszinte és közös
erőfeszítéseink a város javát
szolgálják.
Bi
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Borverseny

A népes zsűri – tavaszi háttérrel
A Jászárokszállási Kertba- Óbor: 1. Nagy Sándorné
rát Kör március 24-én 27.
Bódis Ferecné
alkalommal rendezte meg a
2. Pádár Lászlóné
borversenyt. Az előkészületi
Az első helyezettek értémunkák a kezdés előtt már kes díjat vehettek át Major
egy órával megkezdődtek, József önkormányzati képvimiközben sorra gerisztrálták selőtől. Köszönet a nemes
a nevezett borokat. Hat fe- gesztusért. A további helyehér, öt vörös, öt rosé, 4 gyü- zettek oklevelet kaptak.
mölcs- és 3 óbor, illetve azok
A verseny után néhány
tulajdonosa várta a zsűri feltett kérdésre a zsűri elnöke
döntését.
így nyilatkozott: A Bor LoAz értékelés szempontjait vagrend tagjaként 1978 óta
– íz, tisztaság, illat, zamat, tevékenykedik, mint Gyönösszbenyomás – tartalmazó gyös Város Borszövetség
segédeszköz és értékelő la- tagja. Az országban 16 Bor
pok kiosztása után a zsűri el- Lovagrend működik. Legnöke, Dr. Soltész Sándor tanár emlékezetesebb verseny
úr, Bor Lovagrend (Gloria Gyöngyösön volt, a 20. OrSublimis) tagja, aki már so- szágos Borverseny alkalmákadik alkalommal vezette a val. Elmondta, hogy egykertbarát kör házi borverse- egy versenyen több száz
nyét, ismertette a minősítés borfajta kerül elbírálásra.
menetét. Az egyesület elnöA házi borversenyről a
ke külön felhívta a figyelmet következőket mondta:
a korrekt munkára. Fegye- 2006. a szőlőtermelők örölemsértés esetén a renitens- mére kedvező év volt. Kellő
kedő személy kizárását is csapadék, napsütés elősegíelőtérbe helyezte.
tette a termés mennyiségét
Mintegy két órán keresz- és minőségét. Kedvezően
tül dolgozott valamennyi alakult a cukorfok is. Elismerésztvevő, mondott véle- réssel szólt a zsűrizett borok
ményt a különféle bormin- minőségéről és kiemelte az
tákról. Minden kör után (3 évről évre tapasztalható fominta) a zsűri elnöke össze- kozatos fejlődést.
gezte az elhangzott véleméVégezetül Bódis Ferenc
nyeket, helyeselte vagy cá- urat, mint a legnépesebb fefolta azokat. Esetenként fel- hér bor kategória győztesét
hívta a figyelmet a tulajdo- arról faggattam, hogy mi a
nos teendőire. A felelősség- titka a jó minőségű bor kételjes pontozás és értékelés szítésének. Így nyilatkozott:
alapján Bódis Ferenc ered- legfontosabb a jól beérett,
ményt hirdetett.
egészséges szőlő; a szőlőt leFehér bor:
szemezve a penészes, defek1. Bódis Ferenc
tes szemeket eltávolítom;
2. Bordás Gyula
darálást követően a fehér
3. Papp Zoltánné
bort azonnal préselem; a cu4. Farkas János
korfokot beállítom 21-22
fokra; ügyelek az edények
Vörösbor:
tisztaságára (üvegedényben
1. Pádár Miklós
tárolok); biztosítom az
2. Polyák Lajos
egyenletes hőmérsékletet;
2. Csikós Alajos
karácsony előtt elvégzem az
3. Pádár Lászlóné
első fejtést, kezelem; egy-két
Rosé: 1. Pádár Miklós
hónap után újrafejtem; na2. Tóth Alajosné
ponta rajta tartom a szemem
2. Palencsár György
és figyelemmel kísérem a bor
2. Bobák Antal
viselkedését.
3. Legény Mihályné
A díjnyertes borok a meGyümölcsbor:
gyei borversenyen újra meg1. Nagy Sándorné
mérettetésre kerülnek. Sok
1. Palencsár Görgy
sikert!
2. Pádár Miklós
3. Palencsár György
Kovács S.

Díjátadás: Bordás Gyula, Bódis Ferenc,
előtérben ifj. Soltész Sándor és Dr. Soltész Sándor,
háttérben Major József önkormányzati képviselő

Metszés – nem
csak a kertekben
Március hó folyamán bizonyára sokaknak feltűnt,
hogy nem csak a kertekben
csattogtak a metszőollók,
metszették a gyümölcsfákat,
megkezdődött a munka az
utcákon, köztereken is.
Egyrészt az ÉMÁSZ,
másrészt a Polgármesteri
Hivatal megbízásából megfelelő felszereléssel elvégezték a faágak levágását, melyek a villanyvezetékeket zavarták és több köztéri fa fazonírozását is elvégezték. Ez
utóbbi munkákkal kapcsolatban több olyan vélemény
is elhangzott, hogy szakszerűbben is el lehetett volna
végezni egy-egy fakorona
kialakítását (pl. Coop áruház
melletti parkban).
A munkálatokat viszont
szakemberek végezték megfelelő hozzáértéssel. A későbbiek folyamán erre majd a
természet megadja a választ.
A munkálatok során újszerű és hasznos megoldást

alkalmaztak, mely szerint a
levágott gallyakat egy megfelelő berendezéssel összezúzták és gépkocsival elszállították. Egy-egy rakomány
60-70 q súlyú volt. Információim szerint ezen munkálatokat végző vállalkozás
az összezúzott gallyakat továbbhasznosítja fűtési célra.
Ezen melléktermék hasznosításának természetesen más
módja is akad. E hasznos
munkálatok nem fejeződtek
be. Úgy értesültem, hogy a
különféle helyeken lemetszett gallyakat ki lehet szállítani a vasútállomásnál kialakított cukorrépa tároló területre március 26. és április 8.
közötti időszakban. Az itt
összegyűjtött ágakat géppel
összezúzzák és elszállítják.
Nagyban elősegíti a szemétszállítás munkálatait is.
Valószínűnek tűnik, hogy
a lakosság élni fog ezen lehetőséggel.
Kovács S.

2007. március 29.

„Kossuth Lajos
azt üzente...”
– Ünnepi Parázs Esték 9. –
Az idei első zenés Parázs
Estéket – immár 9. alkalommal – március 15-én az
1848-as szabadságharc emlékére rendezett ünnepi műsor keretében hallhattuk.
Nagy öröm volt látni azt a
népes közönséget, akikkel
együtt élhettük át a magyar
népzenén keresztül azt a szabadságvágyat és érzést, ami
az akkori emberek szívét
átjárta.
Debrecenből és Nyíregyházáról érkezett zenészeink,
név szerint: Bárdosi Ildikó
(ének, ütőgordon), Molnár
Miklós (ének, hegedű, koboz), Mózer Csaba (brácsa),
Bíró István (nagybőgő) mé-

lyen átélt művészi előadása,
úgy érzem, a hallgatóság soraiban nyitott fülekre és befogadó lélekre talált, átjárta
és megmozgatta érzésvilágunkat. És ezt biztosan állíthatom, mivel a műsor végén
mindenki együtt énekelte a
jól ismert Kossuth-nóta
sorait:
„Kossuth Lajos azt üzente,
Elfogyott a regimentje...”
Öröm a szervezők számára, hogy ilyen szép számmal
vettünk részt a koncerten!
Bízom benne, hogy ezáltal is
növekedett a népzenerajongók köre és a Parázs Esték
hallgatósága Árokszálláson!

Korlátozott
rendőri lehetőségek
A város közbiztonsága összességében nem rossz.
Legalább is a rendőrségi statisztikai adatok szerint.
Árokszállás lakosságát mégis felháborítja – az emberek
biztonságérzetét sem javítja –, az érintettek számára
pedig kifejezetten riasztó, amikor fényes nappal lopják el
értékeiket, vagy tépik ki kezükből kistáskájukat.

Megalakult
az Irodalmi Kör
A január havi Jászvidékben tettünk közre egy felhívást, melyben biztattunk
minden vers- és prózaírót,
hogy látogasson el könyvtárunkba egy találkozó erejéig.
A bátrabbak eleget tettek
meghívásunknak. Itt a bátrakon van a hangsúly, hiszen
abban mindenki egyetértett,
hogy az amatőr írók, költők
szeretnek a háttérben maradni, pontosabban nem
mernek kilépni onnan. „Egy
más világban élnek.” –
mondta egyikük. Egyesek
szűk kis környezetüknek írogatnak, másokról a közeli
hozzátartozójuk sem tudja
milyen páratlan tehetséggel
rendelkeznek.
Tehát február 23-án, pénteken összegyűlt egy jó kis
társaság, 14-től 70 éves korig. Én, mint a könyvtár
képviselője, úgy gondoltam,
hogy megnyitom a találkozót, és magukra hagyom
őket. Majd kiforrja magát a
dolog. Titkon reméltem,
hogy nem egyszeri alkalomról lesz szó. Viszont nem
tudtam szabadulni a teremből. A kicsit bátortalannak
induló beszélgetés – hihetetlen, de alig vagy egyáltalán
nem ismerték egymást – rövid idő után lelkes eszmecserévé alakult. Kívülállóként is

érdekes volt hallani, hogyan
születik meg egy vers. Az elmondottak alapján szerintem egyfajta öngyógyítás,
amit ők végeznek. Hiszen a
gondolatok nem hagyják
őket addig nyugodni, míg
papírra nem vetik azokat. A
szó szót követett, az egyik
gondolat szülte a másikat.
Megnyugvást láttam az arcokon: „Vannak hasonló
emberek, mint én.”, ha
eddig azzal szembesültek,
hogy csodabogaraknak nézték őket. Annyira mások és
mégis hasonlóak.
A találkozó végén egy-egy
saját verssel búcsúztak. Izgatottan várták a többiek véleményét. Megnyugodtak,
amikor támogatást, biztatást
kaptak. Mindenki jól érezte
magát, ezt bizonyítja, hogy
ragaszkodtak a folytatáshoz.
Engem kértek meg, hogy tájékoztassam a Jászvidék olvasóit, hogy megalakult városunkban az Irodalmi Kör,
színesítve ez által Jászárokszállás kulturális, szellemi
életét.
Rendszeresen, minden
hónap utolsó péntekén 4
órától kerül sor a találkozóra, melyre szeretettel várnak
minden csatlakozni kívánó
amatőr írót, költőt.
Tné

Márpedig ilyen esetek az
elmúlt hetekben, hónapokban több alkalommal is előfordultak a településen. A
Jászberényi Rendőrkapitányságon a helyzet értékelését kértük. Tudakoltuk,
vajon milyen lehetőségei
vannak a rendőrségnek ezekben az esetekben.
Budai Orsolya sajtóreferenstől érdeklődésünkre
megtudhattuk, hogy Jászárokszálláson és körzetében
az elmúlt évben valóban
megugrott a lopások száma.
2005-ben ugyanis a városban 49 lopás és négy rablás
történt összesen, Jászdózsán
tizenegy, Jászágón pedig három lopás volt, a kistelepüléseken nem történt rablás.
Ezzel szemben tavaly Árokszálláson már 138 lopás történt, igaz, a rablások száma
kettőre csökkent. Ugyanekkor Jászdózsán tizenhárom,
Jászágón pedig hat lopásról
tudnak a hatóságok, rablás
sem Ágón, sem pedig Dózsán nem történt.
A lopások jó részénél jól
körülhatárolható az elkövetői kör, a felderítési mutatók
is jók. A sajtóreferens az elmúlt napokban történt két
esetet hozott fel. Március
20-án egy családi ház betöréshez hívták a rendőrséget.
A kiérkező rendőrök tettenérték az elkövetőt, aki egy 17
éves helybéli volt. Amikor
kihallgatták nem csak azt a
lopást ismerte el, amelyben
tetten érték, hanem számos
más esetet is, amelyeket jórészt Árokszálláson követett
el, néhányat közülük pedig
Berényben. A bűncselekmé-

nyek alkalmával készpénzt,
ékszereket, iratokat vitt magával. Az eljárás ellene megindult. Egy elkövető kézre
kerítésével több bűncselekmény is megoldódhatott.
Korábban február 15-én –
szól a rendőrségi hír – egy
idős asszony kezéből kivették a táskáját, amelyben
készpénz, lakáskulcsok voltak. Az elkövető egy 13 éves
gyerek volt, akit a rendőrök
meg is találtak, a sértett pedig felismerte.
Mint megtudtuk, a gyerek
ellen semmilyen büntető eljárás nem indult. Nem indulhatott, hiszen még a 14. életévét sem töltötte be. A rendőrség ilyen esetekben kizárólag annyit tehet, hogy a családsegítő szolgálat felé jelzéssel él.
Budai Orsolya kifejtette,
hogy az ilyen esetek megfékezésére a rendőrség önmagában kevés. Egyrészt sokszor – mint a leírtakban is –
nem is büntethető az elkövető, másrészt pedig a rendőrök létszáma sem akkora
Jászárokszálláson, hogy az
ilyen cselekményeknek elejét
lehetne venni. Mindenképp
fontos, hogy a bűnüldözők, a
helyi önkormányzat, illetve a
civil szervezetek együtt tudjanak működni. Ezt szolgálja
például, hogy az árokszállási
polgárőrökkel a rendőrség
havi rendszerességgel tekinti
át az aktuális feladatokat,
próbálják a lehető legjobban
beosztani a járőrözések időpontjait. Ezt az együttműködést mindenképpen erősíteni kell.
Banka Csaba
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Megújult
Novák István a
a Sportpálya vizesblokkja jászárokszállási labdaJászárokszálláson, a Széchenyi u. 99. szám alatti
Sporttelepen megújult a vizesblokk. Terveinknek megfelelően a felújítás magában
foglalta a Sportpálya területén található, csoportos illemhelyként és raktárhelyiségként funkcionáló épület
rekonstrukcióját.
A beruházást a Belügyminisztérium többcélú kistérségi társulások számára
meghirdetett pályázati forrásából valósítottuk meg. A
Jászsági Többcélú Társulás
2006 márciusában a Minisztérium kiírásának megfelelő
pályázatot nyújtott be a települési önkormányzatok
fenntartásában lévő sportpályák felújításának támogatására. A Bíráló Bizottság a pályázatot támogatásra érdemesnek találta. A beruházás
– a kedvező időjárási körülményeknek köszönhetően –
2006. december 9-én kezdő-

rúgás élő legendája

dött el, amely során csempeburkolatú WC-blokkot, valamint akadálymentes használatú szociális helyiséget
alakítottunk ki az épületben.
Az akadálymentes használatú WC-helyiség megközelítésének biztosítására csúszásmentes felületű rámpa
épült. A rekonstrukció összköltsége 3.023.380 Ft volt,
amelyből 1.814.028 forintot pályázaton nyert el az

Önkormányzat, míg a hiányzó 1.209.352 forintot a
költségvetéséből finanszírozta.
A műszaki átadás 2006.
december 22-én volt. Az eljárás során észlelt hiányosságokat a kivitelező határidőre
pótolta és az épületet a bajnoki rajtra birtokba vehette a
közönség.
Nagy Gábor

A Cigány Kisebbségi
Önkormányzat hírei
2007. március 1-én Remler
Krisztina, a Jászebrényi
Rendőrkapitányság Közlekedés-Rendészet munkatársa. Az előadás célja a gyerekek biztonságos közlekedésének erősítése, figyelemfelhívás a helyes közlekedési
szabályok betartásának fontosságára.

A jászárokszállási Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
február 23-án jelmezes farsangi bált rendezett a helyi
Művelődési Házban. A rendezvényen szép számmal
összegyűltek a vendégek.
A résztvevő gyerekek farsangi jelmezbe öltöztek. A
legjobb maskarába öltözött
gyerekeket jutalomban ré-

szesítettük, közel harminc
ajándékot tudtunk kiosztani
nekik. A rendezvényen résztvevőket vendégül látta a
CKÖ szendviccsel, üdítővel
és farsangi fánkkal.
Ifjúsági Klub
A helyi művelődési házban Biztonságos közlekedés
címmel előadást tartott

Rendőrmúzeum látogatás
Az ifjúsági klub keretén
belül 2007. március 3-án
tarnamérai Rendőrmúzeum
látogatást szervezett, amelyen a helyi cigány származású gyerekek vettek részt. A
látogatás célja között szerepelt a rendőrség, mint szakma megkedveltetése a gyerekekkel. Pozitívan bemutatni a
rendőrök munkáját, és feladatuk fontosságát.
LR

Tűzoltóságunk hírei
A csapadékszegény időjárás miatt a szokottnál is több
esetben vonultunk. Február
19-én és 20-án avartüzekhez
riasztottak bennünket a Jászárokszállás és Jászdózsa közötti térségben.
Egyesületünk három tagja (Bobák Dénes, Szerző
Sándor és ifj. Sipos András)
sikeres szakmunkásvizsgát
tett tűzoltó szakon. Gratulálunk nekik.
Február 22-én Jászárokszálláson egy újonnan létesült gyárban vettünk részt
helyismereti, illetve próbagyakorlaton a jászberényi és

a gyöngyösi hivatásos tűzoltókkal együtt.
Március első 2 hetében
12-szer vonultunk avar-,

kazal- és aljnövényzettűzhöz
helyben, valamint Jászdózsa
és Jászágó közötti térségben.
Nádas Illés titkár

Talán a régi szurkolók –
kikből nagyon sokan már
sajnos nem élnek –, vagy épp
játékostársai, akikkel együtt
játszott – sajnos ők is kevesen vannak már –, még jól
emlékezhetnek egy vékony
alkatú, de annál képzettebb
és igen gólerős játékosra, aki
a csatársor bármely posztján
maradandót tudott alkotni.
Koránál fogva szinte egy legenda szerény nyolcvan évével, de mozgása és a sporthoz való hozzáállása, annak
szeretete szinte irigylésre
méltó.
Így vall pályafutásáról:
„1927. november 16-án
születtem Gyulán. Iskoláimat szülővárosomban végeztem. Mivel a városnak
hét sportpályája volt, így
már gyermekkoromban labdaszeretet varázsában élve
rendszeres látogatója voltam
a pályának, ahol társaimmal
szinte minden szabadidőt
közösen töltöttük el. Mivel
hamar kiderült, hogy jó érzékem van e remek játékhoz,
leigazolt a Gyulai TE csapata. Büszke voltam arra, hogy
együtt játszhattam azzal a
Horváth Károllyal, aki később az NB I-es Újpest labdarúgója lett, vagy Varga Istvánnal, és talán még ma is
névről jól ismert Portörővel,
ki a SZEOL NB I-es csapatának volt tagja. 1943-ban
igazoltam le a Gyula AC csatár posztra. Számomra óriási
élmény volt, hogy a csapat
megalakulásának harmincötödik évfordulója alkalmából Ferencváros csapata látogatott el Gyulára. Igaz 12-3ra kikaptunk, de úgy érzem,
ez egy olyan mérkőzés volt,
amit csak az tudja értékelni,
aki már játszott a Fradi ellen.
1946-ban beválogattak DélMagyarország válogatottjába, ahol nem kisebb hátvéd
fogott, mint Mátrai Sanyi, őt
egyébként Magda Sándornak hívták. Ekkor hívott az
NB I-es KISTEX csapata, de
nem hagytam szülővárosomat és játékostársaimat.
1948-ban a fővárosba kerültem és a Tűzoltó Dózsában
játszottam. Budapest I. osztályában játszottunk, első
hely egyben a feljutást is jelentette a magasabb osztályba, győztünk 2-1-re, de végül is anyagi okok miatt a
Pécsi Dózsa került magasabb osztályba. Tűzoltó Dózsából kerültem Jászárokszállásra egy véletlen folytán,
hiszen egy nagyon jó barátom hívott meg esküvőjére,
majd ezt követően kilátogattam az edzésre és az akkori
vezetés kért, hogy szerepeljek városunk színeiben.
1951-ben játszottam első
mérkőzésemet olyan társakkal, mint Bobák Tóni, Nagy

Gyuszi, Gyöngyösi Andor, a
csatársor jobb oldalán szerepeltem. Kb. 450 mérkőzést
játszottam, legtöbb gól –
melyet egy szezonban szereztem – 29 volt, míg 36
gól-lal Bagi Laci előzött
meg.
Legemlékezetesebb mérkőzésem 1956-ban hazai pályán volt, ahol Jászapáti csapatát fogadtuk és 0-2-ről 32-re győztünk. Erre a mérkőzésre 700 néző érkezett
Jászapátiról. Összesen 1801
néző volt kint a Jászsági
rangadón, nehezen tudom
elképzelni részemről, hogy
azóta ezt a nézőszámot túl
tudtuk volna szárnyalni. De
csodálatos mérkőzést játszottunk Karcagon: a kaputól 18 m-re szabadrúgást
ítélt javunkra a játékvezető,
melyet én berúgtam, majd
meglepetésemre közölte a játékvezető, hogy újra kell
rúgni és újra betaláltam a kapuba. Mai napig szívesen
emlékezek erre a jelenetre.
1951-ben Kunhegyesen
játszottunk, ez volt Bagi Laci első mérkőzése. 2-0-ra vezettünk, de sajnos el kellett
veszíteni a mérkőzést, mert
hamisan játszottam és felismertek, így Faragó Tibinek
kellett egy potyagólt bevédenie, hogy a hazai csapat ne
óvja meg a mérkőzést.
Pályafutásom alatt kitűnő
edzőkkel dolgoztam együtt,
többek között Dr. Csonka
Istvánnal, aki játékos edző
volt, Horváth Józsi, Horváth Árpád és Monostori Tivadarnak is sokat köszönhetek. Kiállítva egyszer voltam: Ficzek Zoli összecsapott az ellenfél játékosával,
én kb. 6 m-re álltam az esettől, mire a Jászapáti Höflinger játékvezető leküldött a
pályáról, hogy miért, ezt
még mai napig sem tudom.
Mérkőzésekre mindig sportszerűen készültem, még véletlenül sem maradtam ki,
hiszen nem az a típus vagyok, de este 10 óráig nézhettük a Tánciskolásokat.
Legfeljebb Nemoda Bélának
/Vaszarinak/ engedtük, hogy
egy fröccsöt elfogyasszon,
de neki a játékosok elnézték,
ha mérkőzés előtt egy laza
fröccsöt elfogyasztott, hiszen akkor volt igazi a pályán. Példás volt az egység,
hiszen tudtuk, hogy a vasárnapi győzelem, a szurkolók
szeretete mindenért kárpótolt.
Nyáron soha nem tartottunk szünetet, fővárosból
hívtunk meg csapatokat, ők
szívesen eljöttek egy jó vacsoráért és 1200 Ft-ért, mely
az utazást fedezte. Kéréseimet Füleki Lajos intéző,
Banka Émány és Faragó
Sándor akkori vezetők min-

dig teljesítették. Minden nap
meleg ételről gondoskodtak.
Köszönet érte. Úgy a csodálatos szurkolótáborunkról is.
1955-ben nősültem, négy
lányom született és öt unokám van, remélem lesz közülük, aki majd megszereti a
labdarúgást és nagyapa példáját követi. 1968-ban edzői
tanfolyamot végeztem, voltam az ifjúsági csapat edzője
és a serdülőké is; Győző
Gyula távozása után az első
csapat edzője is voltam.”
Mai napig tevékenyen
részt vesz a csapat segítésében, úgy gondolom, ezt
minden szurkoló tapasztalhatja és korát meghazudtolva jön-megy és intézi
ügyes-bajos ügyeit a csapatnak.
„Szerényen jegyzem meg,
hogy az 1968-as időszakot
össze sem lehet hasonlítani a
mai csapat szellemével és
hozzáállásával. Valamikor
nem volt cserelehetőség, így
nagyon fegyelmezetten kellett játszani, hogy ki ne állítsanak valakit a csapatból és
hátrányos helyzetbe ne hozzam játékostársaimat. Játszottam Szolnoki Illéssel,
Adácsi Bódi-Galó-Tóth Imrével, de nem volt olyan játékos, aki más irányba vitte
volna a csapat szekerét, talán
ez adta meg a csapat egységét, egy jó bajnoki szereplés
alapjának. Szomorú, hogy
ma nem így van, számomra
szinte felfoghatatlan, ha bárkivel is beszélek és kérem,
hogy vállaljon feladatot a
csapat körül, senki nem vállalja, jön az elutasító válasz. Én a 80 évemmel
próbálok a csapat szereplésén segíteni.”
Igen, ezek őszinte szavak,
sajnos maga a cikk írója is
így látja. Kételkedni nem hiszem, hogy kellene Novák
István szavaiban, hiszen tudom, hogy remek játékos
volt. Sajnálom, hogy keveset
láttam játszani. Élete folyamán annyit tett a labdarúgásért, amit nagyon kevesen
tettek városunkban. Pista tudod nagyon tisztellek, nem
csak korodnál fogva, hanem
őszinteségedről, segítőkészségedről, mert ezek nagy
dolgok.
Szívből kívánok neked,
feleségednek, családodnak jó
egészséget, és remélem még
sokáig látunk az öltöző közelében. Mint legidősebb játékossal zárom a sok csodálatos játékosról szóló sorozatot.
Köszönöm, hogy készségesen álltál rendelkezésemre
és annak, hogy tájékoztattad
a Jászvidék olvasóit egy csodálatos pályafutásról.
Csikós László
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LOMTALANÍTÁS
A jászárokszállási VIZIKÖZMŰ értesíti
a város lakosságát,

hogy 2007. április 11-április 23-ig
lomtalanítást végez.
A fenti idő alatt nem csak a szilárd burkolatú utcákba
mennek be, a szállítójárművek, hanem a földes utcákba is.
A lomtalanítás során az ingatlanok elé kirakott hasz-nált
bútorok, berendezési tárgyak, ócskavasak DÍJMENTESEN elszállításra kerülnek. A lomtalanításkor
nem szállíthatunk el veszélyes, ill. kommunális hulladékot, kerti hulladékot, rossz háztartási eszközöket,
elektronikai hulladékot és építési törmeléket.
A lomtalanítás az alábbi ütemezéssel történik:
Április 11. (szerda): Rákóczi u., Szabadság u., Malom
u., Rózsa u., Örsi u., Jász u., Rosenberger u., Lomb u.,
Hajnal u., Pipacs u., Liget u., Fürdő u., Napfény u.,
Délibáb u., Fortuna u., Napsugár u., Diófa u., Thiel B.
u., Fürst S. u., Nádas u., Zöldmező u., Szivárvány u.,
Bokréta u., Nógrád u., Táncsics u.
Április 12. (csütörtök): Szentandrási u. és zsákutcái a
Hunyadi utcáig, Élmunkás u.,Murányi u., Vígh u., Hunyadi u., Bem u., Ara u., Szent László u., Vak B. u.,
Czinka u., Zrínyi u., Dankó u., Bartók u., Gyóni u.,
Gárdonyi u., Dobó u., Ősz u., Csongor u., Pusztaszer u.,
Hortobágyi u.
Április 13. (péntek): Déryné u., Munkácsy u., Liszt F.
u., Kazinczy u., Szent István u., Boros A. u., Gagarin u.,
Kölcsey u., Jókai u., Kókai L. u., Halastó u.
Április 16. (hétfő): Deák F. u., Prohászka u., Posta köz,
Piactér, Móczár A. tér, Jákó u., Csalogány u., Balassa u.,
Kurucz u., Virág B. u., Pozsony u., Szentandrási u.,
Deák F. u. – Hunyadi u. között, Deák tér, Városkert u.,
Hétvezér u., Akácfa u., Pethes M. u., Mátyás K. u.,
Alkotmány u., Nyárfa u.

MEGHÍVÓ

Április 19. (csütörtök): Reviczky u., Kisfaludy u.,
Katona u., Pethes I.u., Csörsz u., Törőcsik u., Lehel u.,
Horváth u., Csokonai u., Patak u., Tavasz u., Egri u.,
Kenyérvári u., Mátra u., Május 1. u., Köztársaság tér
Április 20. (péntek): Bajcsy u., Szent István tp., Csuka
u., Somogyi u., Hold u., Fáskert u., Tinódi u., Ady u.
Április 23. (hétfő): József A. u., Jászai u., Pázmány P. u.,
Kékes u., Tél u., Nyár u., Hattyú u., Damjanich u.,
Csikós u., Mikes u., Halász u., Mocsár u., Szent Vince u.
Városunk, lakókörnyezetünk tisztítása és
tisztántartása érdekében szervezett lomtalanítás
végrehajtásához kérjük
a lakosság segítőkész közreműködését!

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

JAKUS
JÓZSEF
(1918-2007)
végső búcsúztatásán
megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk,
hogy elhunyt
Apartmanházunk
szeretett lakója

DR. PÓTOR
ALADÁRNÉ
Hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk,
kedves emlékét
megőrizzük.

Az Apartmanház
lakói és dolgozói

Közérdekű tájékoztató
(2007. április)

Tisztelt Jászárokszállásiak!
A Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő
Műszaki és Információs Közhasznú Társaság a Föld
Napja alkalmából

országos szemétgyűjtési akciót
szervez,
amely eseményeihez a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
területi Igazgatósága is kapcsolódik.
A Kht. megyei területi igazgatósága kiemelten az
utak, parkolók, út menti területek megtisztítását tűzte ki
célul.
Az Igazgatóság minden csatlakozó Önkormányzat, iskolai osztály, civil szervezet, faluszépítő közösség, és
egyéni jelentkezőt szívesen vár, amely jelentkezők számára térítés nélkül biztosítja a védőkesztyűt, láthatósági
mellényt, illetve szükséges szemétgyűjtő zsákokat.

A szemétgyűjtésben
Önkormányzatunk is csatlakozik
és várhatóan legalább
nyolcvan fővel részt vesz .
Kérem a Jászárokszállási lakosokat, hogy a környezettudatos magatartás erősítése érdekében lehetőleg valamennyien csatlakozzunk ezen nemes kezdeményezéshez,
amely 2007. április 21-én szombaton, 08-14 között
kerül megrendezésre. Gyülekezés és a védőszerelések
kiosztása 7 30 kor a Polgármesteri Hivatal udvarán.
Bízom aktív részvételükben.
Tisztelettel:
Gergely Zoltán
Polgármester

Április 17. (kedd): Kossuth L. u., Madách u., Blaha u.,
Dózsa Gy. u., Magyar u., Petőfi u., Arany J. u., Görbe J.
u., Tompa M. u., Szent Margit u., Kőrösi Cs. u., Vörösmarty u., Kinizsi u., Ságvári u., Vasút u.
Április 18. (szerda): Széchenyi u., Sándor u., Bogdán
u., Pacsirta u., Sólyom u., Fecske u., Adácsi u., Sport u.,
Kilián u., Eötvös u., Hámán K. u., Határ u., Mikszáth u.

2007. március 29.

Mezőgazdasági
területeket
keresek :
Földbirtokot,
Holsteintehenészetet,
húsmarhatelepet, szántót erdőt - legelőt,
tanyát
földterülettel
keresek.

ADÓBEVALLÁS,
ELEKTRONIKUS
ADATSZOLGÁLTATÁS
magánszemélyeknek,
egyéni
vállalkozóknak,
könyvelés is.
Hívjon, ha
segíthetek!

williams@freemail.hu

Zsigriné Marika
06-30/380-5379

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

06-70-2033-386 ,

özv. NEMODA
ALAJOSNÉ

ANTAL
EMÁNUEL

sz. Bozsik Anna
temetésén részt vettek,
nyughelyére virágot,
koszorút helyeztek,
ezzel is enyhítve
mély fájdalmunkat.

A gyászoló család

Orvosi ügyelet
02-06. Dr. Gyenes Miklós, Kisfaludy u. 11.
T.: 431-021
10-13. Dr. Olajos Gyula, Lehel út 11.
T.: 431-957
16-20. Dr. Mann Ildikó, Széchenyi u. 30.
T.: 431-077
23-27. Dr. Kovács Pál, Rákóczi u. 1.
T.: 431-183
30-04. Dr. Bíró Attila, Katona u. 16. T.: 433-165
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
Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980
Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980
Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9.
T.: 531-010
22. Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9.
T.: 531-010
29. Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980
01.
08.
09.
15.

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. április 17.
A következő Jászvidék megjelenésének ideje:
2007. április 26.

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

SZABÓ
JÓZSEF
(1938-2007)
végső búcsúztatásán
megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkban osztoztak.

Szerető családja

Emlékezés

CSÁNYI
LÁSZLÓNÉ
született
Márkus Zsuzsanna
halálának 4. évfordulójára
„Nem simogat kezed,
Nem mosolyog arcod,
Hiába szólítunk,
Hangod már nem halljuk.
Egy jajszó nem sok,
Annyit sem mondtál,
Csak elmentél hirtelen
A halál hosszú útján.”
Szerető férjed, fiad,
lányod és édesanyád

Emlékezés

GUBA BÉLA

DR. BUZÁS
JÓZSEF

halálának

halálának
5. évfordulójára

6. évfordulójára
temetésén részt vettek,
sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
mély gyászunkban
osztoztak.

Emlékezés

„Szép fényünk tovaszáll –
Végül minden

„Igaz, hogy elmentél,

lélek hazatalál.

de szívünkben

Létezünk,

tovább élsz.”

örökkön – örökké:
Minden élet – fent – lent,

Szerető felesége,
lányai, vejei, unokái és
dédunokája

mint az Övé.”
Szerető családod
Szerető családod

Jászvidék
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Értesítés!
A Jászárokszállási Víziközmű ezúton értesíti
a Tisztelt Lakosságot, hogy

2007. április 10-étől megkezdi
a városi vízhálózat
szokásos tavaszi tisztítását!
A mosatás várható befejezési ideje:
2007. 04. 27.
A mosatás időtartama alatt a vételezett víznek
esetleges elszíneződése, jellegzetes szaga előfordulhat,
azonban ez nem befolyásolja annak
felhasználhatóságát, és fogyasztásra való
alkalmasságát.
A fenti időszak alatti esetleges kellemetlenségeikért,
elnézést kérünk! Köszönjük türelmüket és megértésüket, az Önök felé való szolgáltatási biztonság
megteremtése érdekében végzett munkánk során!
Tisztelettel: Víziközmű

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot!
A Viziközmű
2007. március 26. és április 08. Között

gallygyűjtési akciót szervez.
Fenti időpontban a lakosság a háztartásában
keletkezett metszési - gallyazási hulladékot
kihordhatják a Viziközmű mögötti vasúti rakodóra.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy csak és kizárólag fás szárú növényi hulladékot helyezzenek
ki.
Tilos kommunális hulladék, illetve egyéb növényi
eredetű hulladék kihelyezése.
Megértésüket előre is köszönjük
Tisztelettel:
A Viziközmű Vezetősége

BÖRZE!
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Az
Tüdôszű
rés
Értesítjük a lakosságot, hogy Jászárokszálláson a

kötelező tüdőszűrő vizsgálat
2007. április 26-tól 2007. május 24-ig
tart.
Szűrési idő:
hétfő és szerda: 12:30-16:30-ig.
kedd, csütörtök és Péntek: 8:30 - 12:30-ig.
Helye: a volt orvosi rendelő, Móczár Andor tér 7.
A szűrés időpontjáról minden 30 éves és az feletti
állampolgárnak értesítést küldünk.
Kérjük, hogy az értesítésen megjelölt időpontban
szíveskedjék megjelenni a szűrésen.
A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a
személyek, akik egy éven belül ilyen vizsgálaton
vettek részt, illetve kismamák vagy gyógykezelés
alatt állnak. Az előbb leírtakat itt helyben be kell
jelenteni a tüdőszűrő állomás dolgozóinak.
Kérjük a TAJ számát, személyi igazolványát
lakcímkártyáját mindenki hozza magával.

Tájékoztatás
Tisztelt Jászárokszállási Lakosok!
Mint tudjuk 2007. február 15. napjával
a vizitdíj bevezetésre került.
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a tüdőszűrő
vizsgálat alkalmával a vizitdíj fizetése hogyan alakul:
A tüdőszűrés 30 évtől a végső korhatárig kötelező!
Azoknak a a lakosoknak, akik a 30. életévüket
betöltötték, a tüdőszűrés vizitdíj mentes.
18 évtől 30 éves korig akkor végzik el itt helyben a
tüdőszűrést, ha igazolják, hogy közép-, vagy felsőfokú
intézmény nappali tagozatos tanulói,
ez a szűrés vizitdíj mentes.
Azok a 30 év alatti fiatalok, akik nem állnak
tanulói jogviszonyban, de meg szeretnék szűretni
magukat, a házi orvostól kell beutalót kérni
(300 Ft) és így Szolnokon elvégzik a szűrést 600 Ft
vizitdíj ellenében. Az orvostól útiköltség-térítést is
lehet kérni ebben az esetben.
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.
Polgármesteri Hivatal
Jászárokszállás

Parázs Esték – Beharangozó

kisállatbörzét rendez

Újabb, immár 10. Parázs Esténken, április 21-én (szombaton) este 18 órai kezdettel az ÜSZTÜRÜ népzenei
együttes műsorát hallhatjuk!
Az erdélyi származású zenészek szülőföldjük muzsikáját
szólaltatják meg, elsősorban a Mezőség, Kalotaszeg és a
Küküllő-mente dallamvilágával ismerkedhetünk.
Az ÜSZTÜRÜ együttes 1992-ben alakult. Tagjai a
kolozsvári származású Major Levente (prímás), Könczei
Csongor (brácsás) és a korondi származású Szász József (brácsás) és Szász Lórinc (bőgős).
A Háromszék Néptáncegyüttes kísérőzenekaraként alapozták meg hírnevüket. Rendszeresen muzsikálnak táncházakban, táborokban, egyéb rendezvényeken és Európa
számos országában is. Ars poeticájukat így fogalmazta meg
az együttes:
„Pályafutásunk során gyakran találkoztunk olyan erdélyi
adatközlőkkel, akiknek köszönhetően egyre jobban elmélyült
bennünk a népi kultúra iránti tisztelet, szeretet, melynek
következtében egyre nagyobb késztetést éreztünk arra, hogy
lakhelyükön, eredeti környezetben is találkozzunk ezekkel az
emberekkel, gazdagodjunk életszemléletükkel is. Megszerzett
élményeink olyan gondolatokat, érzelmeket, hangulatokat
ébresztettek bennünk, amelyeket hangszereinkkel szeretnénk
kifejezésre juttatni.”
Ismét, és már sokadszorra, szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt, népzenerajongót az ÜSZTÜRÜ
együttes április 21-i koncertjére!

2007. április 15. vasárnap 7.30 - tól.
Állatorvosi igazolás szükséges.

Inf.: Gulyás Alajos Tel.: 30-519-0664

A Görbe János Színkör ezúton köszöni meg
anyagi támogatásukat, mellyel segítették a
színjátszókat:
Városi Önkormányzat, Deák Ferenc
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola,
Széchenyi István Általános Iskola, Zeneiskola és
Óvoda, Operatív 2000 Kft., Bordás Pál,
Skycon Kft., Csikós Miklós és felesége,
Berdó József és felesége,
Jászbél Bt. – Farkas Gábor,
Ádám Gábor és felesége, Szundi Anett,
André Istvánné, Rózsakert kisvendéglő
(Dósa Béla), Csőke István, Il Diavolo Pizzéria
és Étterem, Szabó Ferencné.

friss árukészlettel,
széles választékkal
várja vásárlóit
a városközpontban
a Muntyán Virágüzlet
mellett.

Polgármesteri Hivatal, Jászárokszállás

A Csörsz Vezér Galamb, Díszmadár és
Kisállattenyésztők Egyesülete

Jászárokszálláson a fedett piacon

ÉDENKERT
zöldség-gyümölcs
vegyes üzlet

Kovács Zoltán
a Parázs Hagyományőrző Egyesület
elnöke

Zentai Tamásné (Dusi)
kozmetikus
szeretettel várja meglévô és leendô vendégeit
a Buszvárónál a

Szoláriumban.
Bejelentkezés a 20/413-1171 telefonon.

Mezei Béla

T

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

ÉRTESÍTÉS
Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatal részéről
értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a

fiziotherápiás kezelés helye és ideje
átmenetileg – a tüdőszűrés idejére
2007. április 25-től május 24-ig –
megváltozik.
Helye: a volt orvosi rendelőben
laborhelyiségben, a folysosó végén balra

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Kezelési idő:
8 órától
8 órától
12 órától
8 órától
8 órától

16 óráig
12 óráig
16 óráig
12 óráig
- 15.30 óráig

A tüdőszűrés befejezése után az
eddig megszokott időben és helyen fog működni.
Kérjük szíves megértésüket.
Polgármesteri Hivatal, Jászárokszállás

Jászvidék
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Ünnepi megemlékezés
Jászágón
„Ha az ünnep elérkezik
életedbe, akkor ünnepelj
egészen!” – írja Márai Sándor Füveskönyvében.
Ennek szellemében gyűltek össze kicsik és nagyok,
idősek és fiatalok 2007.
március 14-én 17 órakor a
Jászágói Polgármesteri Hivatal előtti emléktáblánál,
hogy 1848. március 15-ére
emlékezzenek. Arra a napra,
amikor a magyar nemzet
egyöntetűen fogalmazta
meg a célt. Az ünnepi meg-

emlékezés koszorúzással vette kezdetét. Jászágó község
ifjúsága és önkormányzatának képviselői rótták le tiszteletüket az emléktáblánál.
A művelődési házban a
Himnusz elhangzása után
Dobos Sándor képviselő köszöntötte a jelenlévőket, és
tartotta meg ünnepi megemlékezését. A múltat felidéző, a jelent is érintő gondolatok és a jászágói Népdalkör huszár dalokból öszszeállított műsorának dalla-

mai járták be a termet. Az általános iskola 5-6. osztályos
tanulóinak irodalmi összeállítása idézte fel a nagy kort, a
tüzet, „mely a magyar nép
egyik legszebb hajnalát festette az égre”, méltó módon
emlékezvén a történelem
ezen nagy eseményére.
„Ó nagy nap, szép nap,
légy örökre áldott,
Hozz mindig új fényt,
új dalt, új virágot!”

2007. március 29.

Farsangoltunk…
„Farsang van,
Farsang van!
Ropjuk a táncot
Gyorsabban!
Forgatagos ez a bál,
Konfetti és nóta száll.”
2007. február 18-án sok
lelkes kisdiák, szülő és érdeklődő gyülekezett a jászágói
művelődési házban, hogy
részt vegyenek az általános
iskolások farsangi bálján. Surányi Mária igazgatóhelyettes köszöntötte a megjelen-

teket és nyitotta meg a bált,
amely a gyermekek vidám
produkcióival vette kezdetét. Az osztályok idén is kitettek magukért, és tanáraik
segítségével ötletesebbnél
ötletesebb műsorral szórakoztatták a közönséget. Idén
első ízben zsűrizték, majd a
szülői munkaközösség jóvoltából tortával jutalmazták
az osztályok produkcióit.
I. helyezett lett az 1-3.
osztály az osztályfőnökük,

Bordás Anett

Tehetségekért Klub
Február 3-án újabb szórakoztató műsorral
várta az érdeklődő közönséget az Együtt a
Tehetségekért Klub.
Pál Béláné (Margó) közösségfejlesztő szervezésében újabb rendezvényre került sor az
Együtt a Tehetségért Klub rendezvénysorozatában. A helyi tehetségek felkutatására és
mindezen személyek és szervezetek bemutatkozásának lehetőséget adó klub újszerű kezdeményezés a városban.
A szórakoztató műsort megelőzően
Csomor János, az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság elnöke Bolye László képzőművész munkáiból nyílt kiállítást nyitotta meg.
A műsorban felléptek: Csillag Mazsorett
Csoport – tánc, Szajkó György – discótánc,
Piros Pipacsok Kulturális Csoport – tánc,
Szokol Zsuzsanna – vers, Dékány Józsefné –
vers, Szokol Katalin – vers, Surányi Eszter –
gitár, Szokol Beáta – gitár, Farkas István –
pop.
Szokol Beáta előadása (Fotó: Nagy Mária)

Majorné Nagy Mária

„Csipkerózsa” Jászágón
2007. február 22-én a kora délutáni órákban egy nem
mindennapi előadásnak
adott helyet a jászágói művelődési ház. Egészen pontosan egy bábelőadásnak. A
Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázati támogatásának köszönhetően látogatott el községünkbe a Békés megyei Napsugár Bábszínház „Csipkerózsa” című
előadásával.

A színészek közvetlenségének és a díszleteknek köszönhetően a gyermekek a
darab részeseivé válhattak.
Rózsa király udvarában
érezhették magukat, ahol
nagy öröm érte az ottlakókat, hiszen megszületett

Csipkerózsa. A Grimm testvérek klasszikus meséjének
átdolgozását élőzene kísérte,
ahol a Rózsatövis átka ellenére a végén minden jóra
fordult és a fiatalok egymásra találtak örökre. A gyermekek és felnőttek egyaránt jól
érezhették magukat ezen a
színvonalas előadáson.
Köszönet érte!
Bordás Anett

Kispályás forradalom
Szezont nyitottak a kispályás labdarúgó csapatok a
Március 15-e Kupa megrendezésével.
A tíz csapat részvételével
zajló tornán két fronton küzdöttek a döntőbe jutásért.
Öt csapat a gimnázium pályáján mérkőzött, öt pedig a
városi sporttelep aszfaltján
ügyeskedett a labdával.
Az előző szezon bajnoka,
a Juventus egyenletes teljesítménye eredményezte a
döntőbe jutást, majd a kupa
megnyerését. Második a
Hubertus. A másik csoport

kiélezett küzdelméből a Pax
és Tájfun jutott a döntőbe,
ahol a végső sorrendben harmadik a Tájfun, negyedik a
Pax.
Az új év új vezetést hozott. 2007-ben felállt egy
olyan vezetői gárda, mely
megalkotta a fegyelmi szabályzatot, megfogalmazta a
versenykiírást a bajnokság és
a kupák lebonyolítása érdekében, s remélhetőleg ezek
meghatározzák, hogy korrekt keretek között lebonyolítható legyen a kispályás
foci.

A mérkőzések során bebizonyosodott, hogy a városi
sporttelep kispályája alkalmatlan a bajnokság lebonyolítására, ezzel kétszáz ember
tömegsportja vált itt kérdésessé. A március 31-én kezdődő bajnokság meccseit így
valószínűleg a gimnázium
pályáján játsszák.
A városi sporttelepen
megvalósított vizesblokk beruházás azonban reményt
adhat további fejlesztésekre,
így a kispálya aszfaltburkolatának felújítására is.
–j –

Dobosné Tari Mária vezetésével előadott mesedarabbal.
II. lett a 2-4. osztály, akik
„lisztes zsákba” bújva versek
és mondókák segítségével
elevenítették fel a molnárok
életét Farkas - Sári Brigitta
tanítónő segítségével. III.
helyezést ért el a 7-8. osztályosok Edda paródiája,
osztályfőnökük Czékmán
Hedvig. IV. helyen Sőrésné
Fellner Csilla tanárnő irányításával az 5-6. osztályosok
Hungária zenére előadott
Limbó produkciója végzett.
A műsorok után sulidiszkóval folytatódott a mulatság.
A vidámság és szórakozás
mellett Fortuna is helyet kapott, hiszen nagyon sok nyeremény talált gazdára a tombolasorsoláson.
„Áll a bál,
nóta száll,
kívánom, hogy mindig ilyen
víg legyen a karnevál!”
Bordás Anett

Rendőrségi krónika
Az utóbbi hetekben több
esetben érkezett bejelentés
az üdülőtelepről. A Pipacs
utcában négy, az Örsi, a Délibáb, valamint a Napfény
utcákban egy-egy betörés
helyszínén kellett intézkedni
a rendőrségnek. Az elkövető
szinte valamennyi esetben
ablakbetörés módszerével
jutott be az épületekbe, és
onnan műszaki, elektronikai, valamint háztartásfelszerelési eszközöket tulajdonított el.
Az egyes sértetteknek
okozott kár 10-től 40 ezer
forintig terjed. Az ügyekben
az eljárások folyamatban
vannak.
Az év első hónapjaiban
több olyan bűncselekmény
jutott a rendőrség tudomására, melyeket idős hölgyek
sérelmére követtek el ismeretlen tettesek. Nappali időszakban, a városközpont különböző részein, általában

egyedül az utcán tartózkodó
sértetteket hátulról megközelítve vette el a tettes a kézben tartott, vagy vállra
akasztott táskákat. A táskák
egy része – a bennük lévő értékeken kívül – később a
helyszínek közelében lévő
kukákból előkerült.
Minden esetben egy fiatal
vékony fiút láttak a sértettek,
aki a bűncselekményt elkövette. Az egyes esetekben
néhány ezer forint és hatvan
ezer forint volt a lopási kár.
Az ügyekben folytatott
nyomozás során két helyi
fiatalember került a rendőrség látókörébe, akik az elkövetés feltételezett elkövetői
lehettek. Az ügyekben folynak az eljárások.
Az elmúlt időszakban
olyan betöréses lopássorozatban folytatott nyomozást
a rendőrség, amiket olyan
ingatlanokban követtek el,
amelyeket a tulajdonosaik a

Anyakönyvi hírek
2007. február hónapban született gyermekek: Tűzkő
Tímea, Major Míra, Lólé Anasztázia Mária, Herczeg Luca,
Pethes Elizabet, Rácz Csilla, Ballagó Szabolcs, Mezei Levente.
2007. február hónapban házasságot kötött: Tóth Zsuzsanna – Bagi Attila.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: Kóczián Imréné,
sz. Nemoda Anna 95, Szabó László 79, Sándor Irén 81,
Rafael Jánosné, sz. Kozák Eszter 53, Pethes Kálmán 71,
Kovács Béláné, sz. Várdai Ilona 65, Ivony Alajosné, sz.
Nagy Julianna 93, Banka Pálné, sz. Gál Margit 87,
Füleki Sándorné, sz. Guba Katalin 74, Antal Emánuel
81, Kálmán Imréné, sz. Szakolik Hermina 93, Dr. Pótor
Aladárné, sz. Bihari Márta 82, Szabó József 69, Kovács
István 83 évet élt.
Jászágón 2007. február hónapban született gyermek:
Mozsár Ádám.
Jászágón 2007. február hónapban elhunyt: Bordás Jánosné, sz. Gulyás Ilona 80, Kovács Istvánné, sz. Kókai
Rozália 75, Boros Alajosné, sz. Dósa Hermina 78 éves
korában.
Jászágón februárban házasságkötés nem volt.

nappali órákban csak rövid
időre hagytak el. Az általában idősebb sértettek a rövid távollétükből hazatérve
szembesültek azzal, hogy az
ajtót vagy az ablakot felfeszítve betörő járt a lakásukban. Az elkövető jellemzően készpénzt és ékszereket
vitt magával, nem egy esetben több százezer forint értékben.
Március 20-án a helyi
rendőrök épp egy ilyen bűncselekmény helyszínén tartózkodtak, amikor értesítést
kaptak arról, hogy a Balassa
utcában egy olyan ház tetőzetén láttak egy személyt bemászni, ahová már korábban is történt betörés hasonló módszerrel.
Itt aztán a rendőrség elfogta Ö. G. helyi lakost, aki
már nem volt ismeretlen számukra, ugyanis korábban
több bűncselekmény elkövetője volt.
Ezen alkalommal a tetőzet megbontásával hatolt be
az épületbe, de értéket elvinni már nem volt alkalma.
Ö. G. ellen őrizetbe vétele
mellett folyik az eljárás a
bűncselekmény sorozatban,
valamint előzetes letartóztatását is kezdeményezték.
T. N. - R. Gy.
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