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16 éves a város
Város napi ünnepségsorozat Jászárokszálláson
Ünnepeink növelik az
összetartozás érzését. Egy
város fejlődését vizsgálva
nem lehet kérdés, hogy
szükség van-e rájuk. A közös készülődés, az együttes
fellépés, a társra való figyelés erősíti az emberi kapcsolatokat, a szülőföldhöz
való kötődésünket.
16 évvel ezelőtt Göncz
Árpád köztársasági elnök városi címet adományozott az
akkori nagyközségnek. Már
évek óta hagyomány, hogy
május elsejének ünnepe – itt
Jászárokszálláson – egyet jelent a település várossá válásának ünnepével. A szervezők ebben az évben is színes
programokkal kétnapos ünnepségsorozat keretében
emlékeztek a várossá válás
évfordulójára.
A rendezvények már április 29-én vasárnap megkezdődtek. Délelőtt a Város Önkormányzata és a Flóra Virágkedvelők Egyesülete közös szervezésében „Virágos Árokszállásért” Virágbörze csalogatta
a környezetüket szépíteni vágyókat a Piac térre. Évek óta

Városért kitüntetettek a színpadon
Görbe János Színkör (Kovács Béláné, Pál Katalin, Guba József),
mögöttük Gergely Zoltán polgármester, Banka Sándorné,
Szent Erzsébet Karitász Csoport (Tóth Lászlóné),
előttük Papp Zoltánné műsorvezető (Fotók: Nagy Mária)
egyesületek tagjainak apró
Az Árokszállási Óvónők Kaajándékokkal kedveskedtek.
marakórusának közreműköEzt követően került sor a
désében elhangzó Himnusz
nagyatádi Steiner Józsefné kédallamait követően dr. Gönpeslap gyűjteményéből öszdöcs Zsigmond, az Országos
szeállított kiállítás megnyiMentőszolgálat főigazgatója
tójára. A Szent Erzsébet élemondott ünnepi beszédet.
tét bemutató kiállítás előtt
Fontos eseményként emelte
Gyenes Gyula főesperes, címki a város életéből ezt a nazetes pápai prelátus a 800
pot, amikor egy modern
éve született szent életét pélmentőállomással gazdagodaként idézte fel a ma élő
dott a település. Örömét fenemzedék számára.
jezte ki, hogy a város vezetése
A város életének egyik jeés lakossága egyaránt fontoslentős eseménye volt a kora
nak tartotta a mentőállomás
létrejöttét. Ezzel jelentősen
javulnak a beteg emberek
kórházba jutásának körülményei nem csupán helyben, de
a környező településeken is.
Immáron hagyomány a
város-napi ünnepségeken,
hogy kitüntetéseket vehetnek
át a város életének jelentős
szereplői. Az idei évben
„Jászárokszállás Városért” kitüntetésben részesült Banka
Sándorné, a Görbe János
Színjátszó Egyesület és a
A 30 éves fennállását ünneplő Rozmaring Pávakör
Szent Erzsébet Karitász
hagyomány, hogy ezen a na- délutáni órákban az újonnan Csoport.
Banka Sándorné zenepon több száz cserepes virá- épült Jászárokszállási Mengot osztanak szét a város lakói tőállomás ünnepélyes átadá- pedagógus jelentős szerepet
között
térítésmentesen. sa és felszentelése. (Lásd játszott a város önálló ZeneNem titkolt célja a szervezők- Szolgálnak és mentenek c. iskolájának létrehozásában.
Mindezek mellett évek óta a
nek, hogy felhívják a figyel- cikkünk – 1. oldal)
Délután 15 óra körül egy- város kulturális életében akmet közvetlen környezetünk
re többen gyülekeztek a Piac tív szerepet vállal, több szermegóvására, csinosítására.
Vasárnap délután a Szent- téren felállított színpad kö- vezet tagja, és a Rozmaring
háromság templomban a rül. Az időjárás is kegyeibe Pávakör vezetője is.
A Görbe János Színját800 éve született Szent Er- fogadta a szervezőket és a
zsébet életéről a Jászapáti If- programokon résztvevőket. szó Egyesület a színházi
júsági Hittanosok színdarab- A Barta testvérek trombita- kultúra népszerűsítését, terját tekinthették meg az ér- játékát követően városunk jesztését tűzte ki céljául vákulturális életének immáron rosunkban. Kovács Béláné vedeklődők.
A hétfői programok a Pe- jó pár éve közkedvelt üde zetésével 1997-ben a helyi
tőfi Művelődési Házban színfoltjai – a mazsorettek Népfőiskolai Társaság kezkezdődtek. Népművészeti bevonulásával kezdődtek deményezésére az Árokszállásiak Baráti Körével karkiállítás nyílt a 30 éves Roz- meg a délutáni programok.
Papp Zoltánné a délután öltve indult útjára az újkori
maring Pávakör és a Népi
Díszítő Műhely évfordulója házigazdája nagy tisztelettel színjátszás a településen.
(Folytatás a 3. oldalon)
alkalmából. A szervezők az köszöntötte a megjelenteket.
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Szolgálnak és mentenek
Május hónapban már folyamatosan szolgálatban voltak a vadonatúj jászárokszállási mentőállomás munkatársai. Régi vágya teljesült mindezzel a város lakóinak. A
megnyitón felszólalók egyöntetűen hangsúlyozták, hogy
összefogás nélkül nem sikerülhetett volna a fejlesztés.
A város napi programok
sorába illeszkedett egy olyan
átadó ünnepség, amelyre
már nagyon sokan vártak
Jászárokszálláson. Nevezetesen, ezen a napon hivatalosan is átvehették használóik
az új mentőállomást. Több
hónapos építkezés, nem kis
anyagi ráfordítás, valamint
temérdek munkát követően
készen állt arra az egykori orvoslakásokból mentőállomássá lett épület, hogy betöltse a neki szánt szerepet.
Az átadásra érkezett dr.
Göndöcs Zsigmond, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója köszöntőjében hangsúlyozta, most egy olyan helyszínen nyílhat meg mentőállomás, ahol eddig nem volt.
A mentőszolgálat fejlesztésének elsőrendű céljai között

szerepel az, hogy az országban ne legyen olyan térség,
amelyet a mentők nem tudnak elérni negyed órán belül.
Ez az a feltétel, amelyet nem,
vagy csak nagyon nehezen
tudtak teljesíteni a mentőszolgálat munkatársai, amikor legközelebb Jászberény-

ben volt állomásuk. Az árokszállási létesítmény átadásával
a sürgős esetekben helyben
három-négy perc alatt a helyszínen lehetnek.
- Az OMSZ-en keresztül az
Egészségügyi Minisztérium 30
millió forinttal támogatta a beruházást – mondta a főigazgató. – Jászárokszállás képviselő-testülete a tízmillió forintot
érő ingatlan mellett 23 millió
forintos támogatást szavazott
meg a fejlesztés végrehajtására.
(Folytatás a 3. oldalon)

Faültetés a mentőállomás avatón: Gergely Zoltán polgármester és
dr. Göndöcs Zsigmond az OMSZ főigazgatója

Az év irodalmi műhelye
Jászárokszálláson van
A fenti megállapítás a II. kerületi Ács Kató Alapítvány
zsűrijétől származik, melynek vezetője Kalász Márton, a
Magyar Írószövetség elnöke volt.
Az alapítvány „Itt születtem én ezen a tájon...” címmel
hirdetett országos irodalmi és rajzpályázatot. A felhívás
nagy sikerére jellemző, hogy 300 irodalmi és 1200 képzőművészeti alkotás érkezett az alapítványhoz.
A még nagyobb siker pedig az, hogy a 300 irodalmi mű
közül Az Év Irodalmi Műhelye kitüntető címet a jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola Magyar
Munkaközössége kapta.
A Magyar Munkaközösség a tehetséggondozásért,
az alapítvány pályázataira
több éve beküldött színvonalas alkotásaiért, a kiemelkedő színvonalú művészeti

oktatás elismeréseként kapta
az adományozott Év Műhelye címet.
Az pedig, hogy általános
iskolásaink „Itt születtem én
ezen a tájon...” című pályáza-

A díjátadó ünnepségen a Magyar Munkaközösség tagjai

ton értek el ilyen országos sikert, jelzi, hogy már ebben a
korban is jelen van a szülőföldhöz, lakóhelyhez kötődés magas foka.
Az egészséges lokálpatrióta szellem gyümölcsözött
ebben a sikerben, s az elismerés az elmúlt évek kitartó
munkájának összegzése is.
A díjátadó ünnepségen
április 25-én Budapesten az
Országos Széchényi Könyvtár Dísztermében Kalász
Márton, a zsűri elnöke a díjátadáson túl azt is méltatta,
hogy a jászárokszállási Magyar Munkaközösség az Alapítvány megalakulása óta –
közel egy évtizede – sikeresen és eredményesen vesz
részt a pályázatokon.
A díjátadó ünnepségek
műsorainak történetében
először fordult elő, hogy
nem hivatásosokat kértek fel
a díjnyertes művek előadására, hanem a díjazott közösség diákjai közül választottak.
Így lehetett meghívott
előadó Held Tamás 8.c osztályos tanuló.
– and –
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Soros ülést tartott a Képviselő-Testület
Április 26-án tartotta
soros ülését városunk Képviselő-Testülete. A napirendi pontok között szerepelt a
két ülés között végzett munkáról szóló beszámoló, az
Önkormányzat gazdasági
programjának jóváhagyása,
az Önkormányzat 2006. évi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatás, a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámoló, a város
közbeszerzési terveiről szóló
előterjesztés és más előterjesztések.
A napirendi pontok elfogadása után az interpellációk
megtételére volt lehetőség.
A távollévő Dr. Wirth István
írásbeli interpellációjában az
iránt érdeklődött, hogy mikor foglalkozott városunk
Önkormányzata a regionális, megyei és helyi programok fontossági sorrendjével, kiket vont be a polgármester a prioritások megállapításába. Második kérdése
arra vonatkozott, hogy a
turisztika és vendéglátás fejlesztése megyei programban
részt venni kívánó vállalkozások tájékoztatása megtörtént-e. Banka Emánuel a
Malom utcában elmaradt
útburkolat felújítása felől érdeklődött. Majd a központi
buszmegálló vizesblokkja
nyitva tartásának megváltoztatását kérte. Major József
a Tavasz és Szentandrási
utcák útburkolatának károsodásáról szólt, és a kijavításról kérdezett. Drapos
Béláné alpolgármester kérdezte, hogy igaz-e az, hogy
önkormányzatunk egy képviselője olyan személy jogi
képviseletét látja el, aki az
Önkormányzatot perbe kívánja hívni és pénzbeli követeléssel, igény-érvényesítéssel kíván élni. Ezután a körfogalom miatt lecsökkentett
zöldterület pótlásának lehetőségeiről, illetve a kandeláberek felállításának önkormányzatot érintő költségeiről érdeklődött. Kókai Ferenc
a Ságvári Endre utca lakóinak kérdését továbbította, mely a kerékpárútberuházás miatti ároképítés
megoldásaira vonatkozott.
Dr. Wirth Ágnes a Kisfaludy
utca lakóinak kérdéseként a
mentőállomással kapcsolatban megszüntetett árok helyettesítésére alkalmas vízelvezetési módokról kérdezett. Az SZMSZ-ben történt módosításoknak megfelelően az interpellációk
megválaszolására az ülés
végén került sor.
A kérdések feltevését követően Gergely Zoltán polgármester ismertette beszámolóját a két ülés között
végzett munkájáról. Az
előző ülés óta eltelt időszak
igen mozgalmas volt, több
mint hatszázmillió forint
értékben folynak még beruházások a városban. A
mentőállomás időközben

átadásra került, ahol induláskor egy huszonnégyórás
mentőkocsi és tízfős állomány kezdte meg szolgálatát, hamarosan megérkezik a
második, nyolc- vagy tizenkétórás szolgálatot ellátó
mentőautó is. A körforgalom várhatóan a május 31-i
határidőre lesz készen. A
Rosenberger beruházásai
június vége-július közepére
fejeződhetnek be. A szennyvíztisztító-telep régi egységének próbaüzeme a közeljövőben megkezdődik. Az új
rendszer próbaüzeme sikeresen lezajlott, a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a négyszázmillió forintos beruházás az eredeti
költségvetés szerint valósulhat meg. A polgármester elmondta, hogy a körzeti orvosokkal folytatott megbeszéléseket többek között arról, hogy az új jogszabályi
rendelkezések miatt szigorodtak a vérvételhez szükséges feltételek. Jászárokszálláson nem szűnik meg a vérvétel, továbbra is szerdánként, a megszokott időpontban folytatódik. A művészeti nevelési konferencia városunkban tartotta frakcióülését, az ország minden részéről érkező résztvevők elismerően szóltak az óvodák
színvonalas felszereltségéről,
pedagógusaink felkészültségéről. Az ipari parkokkal
kapcsolatos megbeszélésen
került ismeretetésre egy felmérés, mely szerint Szolnok
és Jászárokszállás ipari parkja megfelel a pályázatokon
kiírtaknak. Bizottsági ülésre
került sor Jászágó küldöttségével a körjegyzőséggel kapcsolatban. A nézőpontok
közelítéséhez további tárgyalásokra lesz szükség.
A városunkban tapasztalható bűnesetek miatt
több megbeszélést is tartott
a rendőrség, a CKÖ munkatársaival. A Családsegítő
Szolgálat és az önkormányzati intézmények képviselőivel szervezett megbeszélésre várták azokat a szülőket, akiknek gyermekei az
oktatási idő alatt rendszeresen hiányoztak az iskolából, s több bűncselekményt
is elkövettek. Sajnos, a szülők körében az érdeklődés
nem érte el a várt szintet.
A Régió-kom elnökségi
ülésén a társulás és a kft.
2006. évi sikeres gazdálkodása volt napirenden. Az
első év volt, amikor az újrahasznosított termékek eladásából származó bevétel
és a lerakáson megtakarított
összeg fedezi a begyűjtés
kiadásait. Gergely Zoltán
elmondta, hogy sor került a
nyolc utcát érintő útépítés
műszaki átadására és a
bölcsőde külső burkolatának
felújítása is jó ütemben
halad. A napirendhez kapcsolódóan Banka Emánuel a
Jászdózsával folytatott meg-

beszélésekről érdeklődött. A
polgármester válaszában elmondta, hogy a tárgyalások célja Jászdózsa iskolafenntartással kapcsolatos
elképzeléseinek megismerése volt. Ehhez csatlakozva
Csomor János elmondta,
hogy főként a zeneiskolai
képzés volt a megbeszélés
tárgya. Drapos Béláné a Föld
Napja alkalmából szervezett
szemétgyűjtési akció eredményei felől érdeklődött.
Gergely Zoltán igazán sikeresnek minősítette az
április 21-i eseményt, több
mint százan vettek részt
rajta, s közel ötszáz zsák telt
meg az út menti árkokból
kiszedett szeméttel. Megköszönte a gyűjtésben résztvevők segítségét, a Közútkezelő Kht. hozzájárulását,
mely a zsákokat, mellényeket biztosította az akcióhoz,
a Víziközmű pedig ipari
kesztyűket adott. Reményét
fejezte ki, hogy egy év múlva
kevesebb szemetet lelnek
majd ezeken a helyeken.
Majd Dr. Gottdiener Lajos
tartott tájékoztatást arról,
hogy a Gondozási Központ
akadálymentesítésére és kerékpárút bővítésre a pályázatok beadása megtörtént.
Beszámolt továbbá arról,
hogy képviselőcsoport alakult, melynek neve: Független Demokratikus Képviselőcsoport, vezetője Vereb
András, vezetőhelyettese
Banka Emánuel, további
tagok Kiss László és Kókai
Ferenc. Ezt követően a két
ülés között végzett munkáról szóló beszámolót a testület egyhangúlag elfogadta.
A következő napirendi
pont a Gazdasági Program
jóváhagyásáról szólt. A beajánlás szerint egy jól átgondolt, pontosan megtervezett
programról van szó, mely
maximálisan alkalmas a következő ciklus prioritásainak
meghatározására, tartalmazza a sikeres pályázatokkal,
állami és EU-s támogatásokkal, valamint önerő biztosításával megvalósítható
feladatokat. A programok
között szerepel öt kilométeres útépítés és járdaépítés,
kerékpárút-építés folytatása,
a középületek környezetének rendezése, parkolók kialakításának folytatása, az
ivóvízvezeték-rendszer, a
buszváró felújítása, a nem
hasznosított önkormányzati
területek erdősítése, pihenőparkká alakítása, Dobó
úti és Lehel úti iskola óvodacentrummá történő alakítása, Szent Vince út iskola
felújítása, melynek előkészületei idén elkezdődhetnek, művelődési központ
kialakítása. A napirendi
pont megtárgyalása után a
Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a határozati
javaslatot.
Az ülés másik fő témája a
2006. évi gazdálkodásról

szóló tájékoztatás megtárgyalása volt. A város vagyona megduplázódott a
szennyvíz-beruházásnak köszönhetően. Megközelítőleg
duplájára nőtt, így a város
vagyona 2.398.945.000. Ft.
A Képviselő-testület a költségvetés zárszámadási végösszegét 1.798.573.000 Ft
bevétellel, és 1.710.184.000
Ft kiadással fogadta el. A
felhalmozási (fejlesztési)
kiadások teljesítését
324.177.000 forint főöszszegben hagyta jóvá. A
felújítási kiadások teljesítését 39.812.000 forintos
főösszegben hagyta jóvá. Az
önkormányzat az intézményi pénzmaradványokat
is felosztotta, a következőképpen: az önkormányzat
pénzmaradványa 46.951
ezer forint, melyből a
gimnázium szakképzési fejlesztése 16.358 ezer forint, a
Széchenyi István Általános
Iskola fejlesztése 1.321.000
Ft, a Víziközmű fejlesztése
3.719.000 Ft. A Polgármesteri Hivatal vis maior
felhasználására 11.200.000
Ft-ot, a Könyvtár előtti
útszakasz építésére
14.299.000 Ft-ot hagyott
jóvá. A Képviselő-Testület
tudomásul vette a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
pénzmaradványát, 54.000
forint értékben, melyet
dologi kiadásokra használhat fel. A napirendi
pont megtárgyalása és a
vélemények meghallgatása
után a Képviselő-Testület
egyhangúan elfogadta a
2006. év zárszámadási rendeletét.
Következő napirendi
pontként a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámoló
megvitatására került sor. A
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Városi
Gyámhivatal és a polgármesteri hivatal munkatársai
által elkészített értékelés tartalmazza a gyermekek védelmével foglalkozó intézmények legfontosabb célkitűzéseit. Törekedni kell a
szakterületen dolgozók
technikai lehetőségeinek
fejlesztésére, szakmai továbbképzésére, a helyettes
szülői hálózat kiépítésének
megszervezésére. A vélemények meghallgatását követően a Képviselő-Testület
a 2006. évről szóló átfogó
jelentést egyhangúan elfogadta.

Olvasói levél

A napirendek megtárgyalása után az előterjesztések
következtek. Ennek keretében megtárgyalták és elfogadták az Önkormányzat
2007. évre szóló közbeszerzési tervét. Sor került a
települési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet
módosítására. Tárgyaltak a
folyószámla-hitelkeret megállapításáról, a Deák Ferenc
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola minőség-irányítási programjának módosításáról, Babucs Zoltán, Maruzs Roland Jászsági honvédek a
második világháborúban c.
könyvének megvásárlásáról,
illetve a „Hazánk titkai”
fotó- és rajzpályázat valamint angol és német nyelvű
fogalmazási pályázat támogatásáról, melyhez 96
ezer forint és közterhei
értékben járul hozzá. Farkas Renáta főépítész tájékoztatása után a Településszerkezeti valamint Szabályozási Terv módosításához környezeti vizsgálat
lefolytatását a Testület nem
tartja szükségesnek. Elfogadta a gyermekek védelméről és pénzbeni és természetbeni támogatásáról
szóló rendelet módosítását,
melynek értelmében a
rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás odaítélésének
feltétele, hogy a szülő biztosítsa tanköteles gyermeke
iskolába járását. Döntés
született a Móczár Andor
tér 7/a. szám alatti ingatlan egy helyiségének a
Jászárokszállási Cukorbetegek Klubja részére történő in-gyenes használatba
adásának meghosszabbításáról, valamint az Önkormányzat tulajdonában
lévő több külterületi útnak a
Kossuth 2006 Mezőgazdasági Zrt. részére történő
eladásáról.
Titkos szavással döntöttek a Jászárokszállás
Városáért Alapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztásáról, majd az alapítvány alapító okiratát is módosították. A kuratórium új
elnöke Legény Béláné, tagjai
sorában nem történt változás. Végül a polgármester
szabadságolási ütemtervének elfogadására került
sor. Az ülés lezárása előtti
utolsó napirendi pontként
került sor az interpellációk
megválaszolására. A pol-

gármester kérte, hogy a
Ságvári utcai kerékpárút
kérdésére akkor térjenek
vissza, ha elkészült a terv. A
Malom utcai útrészlet nem
kap új réteget, de figyelnek
a karbantartására. A buszmegálló vizesblokkjához
kapcsolódóan elmondta,
hogy kértek már árajánlatot, de őrzést nem igénylő
megoldás több millió forintba kerülne. A megyei
programok rangsorolásánál
a korábbi pályázatok, az
elhangzott interpellációk
jelennek meg egyrészt,
illetve az intézményvezetőkkel tartott megbeszéléseken rendszeresen egyeztetnek a programtervekről.
Turisztikai vendéglátó vállalkozás csak egy található
városunkban, több tájékoztató előadás is volt, melyek iránt a vállalkozások
szerény érdeklődést tanúsítottak. A Tavasz és Szentandrási utcák helyreállítását a kivitelezővel megpróbálják megvalósíttatni. A
perbe hívás tényét ismertette, általános részeiről
tájékoztatást nyújtott. A
körforgalom miatt lecsökkentett zöldterületet viszszaállítják oly módon,
hogy a körforgalom belső
területén virágok, cserjék
lesznek. A kandeláberekért
az önkormányzat külön
nem fizet, hamarosan tizenöt kicsi és tizennégy
nagy kandeláber fog a város tulajdonába kerülni. A
mentőállomás vízelvezetési
lehetőségeinek kialakítását a
szemközti árok tisztításával
elkezdték a közmunkások.
A kérdések megválaszolása
után a Testület elfogadta az
interpellációkra adott válaszokat. Az ülés vége előtt
a perbehívás kapcsán vita
alakult ki. Vereb András
napirend utáni felszólalásában kérte, hogy a Gimnázium átvilágítását végző könyvvizsgáló vállalkozás részére a jelentés elkészítéséhez állapítsanak
meg egy új határidőt, valamint soron kívüli ülés
elrendelését, melyen a jelentés megtárgyalására sor
kerülhet.
A Testület soron kívüli
ülés időpontjáról nem
állapodott meg. A Képviselő-testület június 28-án
tartja következő soros
ülését.
Nagy Ilona Réka

Elismerés

Hosszas várakozás után végre célba értünk
és 2007. április 30-án ünnepélyes keretek között – a betegek érdekében – átvehettük az új
mentőállomást. Van, aki gondoskodik az
idős, beteg emberekről.
Ezt köszönjük a polgármester úrnak és
azoknak, akik szívügyüknek tekintették, fáradságot nem kímélve azon dolgoztak, hogy

nekünk, betegeknek nagyobb biztonságérzetünk legyen.
Elismerésünk jeléül kívánunk a polgármester úrnak további kitartást, erőt, egészséget ahhoz, hogy a további elképzeléseit,
terveit Jászárokszállás lakossága érdekében
megvalósíthassa.
R.I.-né

Jászvidék

2007. május 31.

A polgármester jelenti...
Az időjárás a júliusi hőmérsékletnek megfelelő kánikulával ijesztett meg bennünket
május hónapban. A hőmérséklet árnyékban
is elérte a 36 °C-ot. A hirtelen jött felmelegedés viharos szelet, rövid, de kiadós záporokat hozott magával. 2007. május 15-én az
esti órákban 100 km/h sebességet meghaladó orkán söpört végig a városon. Kidöntötte az útjába eső fák jó részét, sok helyen
lerombolta a kéményeket, megkezdte a házak cserépfedését. A középületeink közül is
számos épület károsodott. A legnagyobb
rombolást a Szent Vince úti és a Dobó úti
iskola tetőszerkezetében okozta. A meteorológusok véleménye szerint egyre sűrűbben
számíthatunk ilyen szélsőséges időjárási jelenségekre. Főleg nyár-, fűz- és más gyorsan
növő, emiatt laza szerkezetű fák estek a vihar
áldozatává. Ezért nagyon meg kell fontolnunk, hogy az épületeink közelébe a közterületekre milyen távolságra és milyen fákat
ültetünk. Sok problémát előzünk meg ezzel.
A városközpontban már majdnem teljesen
kész van a körforgalom. A pályarészt már a
közlekedők birtokba vették. A 2007. május
31-ei műszaki átadásra a még szükséges parkosítási munkák és a közlekedési jelzések elhelyezései meg fognak történni. Kérem azokat a jászárokszállási lakosokat, akik még
nem közlekedtek körforgalomban, hogy tájékozódjanak a Kresz előírásairól és óvatosan
gyakorolják be a szabályokat. Erre azért is
szeretném felhívni minden közlekedőnek a
figyelmét, mert ha rosszul van megválasztva
a jármű sebessége, akkor a szegőkövekre felhajtanak és ez balesetveszélyes. A körforgalomnak az is a szerepe, hogy a sebességet itt
csökkentse, a száguldozást visszafogja, de
egyúttal a forgalmat folyamatossá tegye, ezáltal mégis gyorsabb haladást biztosítson.
A 2006. évi pénzmaradványunk terhére
megkezdődött a Könyvtár előtti útszakasz,
járda felújítása és az új parkolók kialakítása,
és ennek a programnak a része a Széchenyi
Iskola központi épülete előtti járda díszburkolatának elkészítése is. Június közepére készülnek el ezek a munkák. A Kossuth úton a

Fogadó épülete melletti járdaszakaszt az üzlettulajdonosokkal összefogva újítjuk fel,
szintén ezzel a határidővel.
A Bölcsődénk külső-belső felújítása befejeződött. Régi pompájában díszeleg ez a
szép épület. A kerítés átépítése június végére
fejeződik be, de ez a munka már nem zavarja
az intézmény működését. A kibővített létszámkeretnek megfelelően megkezdődött a
jelentkező gyerekek bölcsődébe szoktatása.
A létszámkeretünk az engedélyezési dokumentáció szerint 20 főre emelkedik és ezáltal
24 fő vehető fel a 120%-os felvételi lehetőség kihasználásával.
Hosszú évek után végre modern kis sugárterhelésű, megbízható géppel végezték a tüdőszűrést a tüdőgondozó szakemberei Jászárokszálláson. Bízom benne, hogy a kiértékelés is pontosabb és naprakészebb lesz,
mint eddig volt. A kiértesített 6200 lakosból
5200-an jelentek meg a tüdőszűrésen. Aki
ezt most elmulasztotta, a pótlásra a szolnoki
Tüdőgondozóban lesz lehetősége.
Minden lakossági kezdeményezésről szívesen adok hírt, mert meggyőződésem,
hogy az önszerveződésnek, a lakható Jászárokszállásért tenni akaró polgároknak a jó
példája mindig követőkre talál és ettől gazdagodik városunk. A Rákóczi úton járók a
buszmegállóhoz érve meglepődve tapasztalták, hogy a korlátra újonnan felszerelt padok
rövid időre eltűntek, majd szépen lefestve
kerültek vissza a helyükre. Pár nap múlva azt
is láthatták, hogy a korlát is lefestésre került.
Mindezt köszönhetjük Farkas Gábor úrnak,
a Pusztaszer utca 1. szám alatti Festék,
Vegyiáru üzlet tulajdonosának, aki a festéket
és az eszközöket biztosította és Veres László
úrnak, aki a festést elvégezte. Tették ezt minden ellenszolgáltatás nélkül, belső indíttatásuknak engedelmeskedve, a köz javára.
Köszönöm!
Amikor arról panaszkodunk, hogy a közterületeinken elhelyezett padokat, hulladéktartókat megrongálják felelőtlen emberek, akkor
még nagyobb jelentőségűek ezek a jó példák.
Gergely Zoltán
A Kézenfogva Alapítvány
Fogadd el, Fogadj el! közvéleményt formáló kampánya keretében meghirdetett
„Tündér vagyok” rajzpályázat I. korcsoportjában 3. helyezést ért el Csikós Beatrix, a
Széchenyi István Általános
Iskola, Óvoda és Zeneiskola
1/A osztályos tanulója.
Az ünnepélyes díjátadóra
május 1-én került sor. A díjat
átadta Göncz Árpádné kuratóriumi elnök.

Népszabadságban
olvastuk…
„Ahol a segítségnyújtás sikerágazat”
címmel érdekes cikkre bukkanhattak a
Népszabadság olvasói. Nemcsak az iskoláját
a bezárástól megmentő Tápszentmiklósról
olvashattunk, hanem egy esélyt kapott
nyolcgyermekes dunaújvárosi családról is.
Ezzel kapcsolatos ügyben hívta Jászágó
polgármester asszonya, Tápiószentmiklós
polgármesterét tanácsért. Országszerte
tapasztalható, hogy a kistelepülések
küzdenek iskolájuk fennmaradásáért.
Bízunk benne hogy, egy kis odafigyeléssel,
kis segítséggel, több szociálisan rászoruló
család előtt nyílik meg egy szebb jövő
lehetősége.
Dobosné Peredi Beatrix

Májusi vihar
A 2007. május 15-én kialakult vihar Jászágón is nagy károkat okozott. Elsősorban a
gazdaságban dolgozókat érte jelentős anyagi
kár. A hirtelen érkezett vihar nagy erősségű
széllel, jéggel társult, amely gyümölcsfákat
csonkolt, fóliasátrakat, háztetőket tett tönkre. Az áramszolgáltatás is hosszú időn keresztül szünetelt, így a tárolt gyermek oltóanyagok is tönkre mentek. Bár az áramkimaradást este 20 órakor jeleztük először, a
szolgáltató csak másnap fél 11-re tudta csak
helyreállítani az áramellátást a község belterületén. A külterületen pedig, még később. A
lakosság ivóvízellátása is szünetelt, mivel kifogyott a toronyból a tartalék víz. Nagyon
sok háztartásban kiolvadtak a fagyasztóládák, nem tudták itatni az állatokat. Köszönjük az Áramszolgáltató Zrt. Gyöngyösi Igazgatóságának türelmét, egyre türelmetlenebb
reklamációinkért.
Bordás Anett
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16 éves a város
Város napi ünnepségsorozat Jászárokszálláson
(Folytatás az 1. oldalról)
Az elmúlt 10 évben 10
színdarabot és csaknem 150
előadást tudhat maga mögött a társulat.
A Szent Erzsébet Karitasz Csoport fő tevékenysége a város idős, magányos
embereinek a támogatása.
Ruhagyűjtéseket és ruhaosztásokat szerveznek, a templom takarításán és díszítésén
fáradoznak. Tevékenységeiket önzetlenül és nagy szeretettel végzik.
A kitüntetések átadását
követően Király Petra Petőfi
Sándor versével, illetve a
Széchenyi István Általános
Iskola tanulóinak néptánc
előadásával folytatódott a
program.
A Rozmaring Pávakör kimagaslóan színvonalas ünnepi előadással kedveskedett
fennállásának 30. évfordulóján. Az ünnepléshez társakat
is hívtak. A délután folya-

mán bemutatkoztak a színpadon a környék jeles Pávakörei. Az érdeklődők megcsodálhatták a Fehérakác Pávakör előadását Jászfényszaruból, A Kunráth Sándor
Pávakör dalait Jászszentandrásról. Nagy örömmel üdvözölték a Muskátli Pávakör
tagjait és előadását Jászapátiból, a Portelki Pávakör és a
Pusztamonostori Pávakör
népdalokból összeállított
előadását is.
18 óra körül már a gyermekeké lett a főszerep. Illetve a színpadon fellépő – sokak által mát jól ismert és
kedvelt – Puding és Palacsinta bohócoké. A két ennivaló bohóc gyermekműsora
telitalálat volt a legifjabbak
számára.
Ezt követően a késő délután programjait a tánc és a
zene határozta meg. Pál
Loretta és a Piros Pipacsok
Kulturális Tánccsoport elő-

adását követően Németh
Beáta külföldi és hazai slágereket énekelt.
Szintén a hagyományokhoz híven új koreográfiákkal, káprázatos ruhákban
mutatkozott be a Fortuna
TSE és az Extázis Együttes
ezen a délutánon.
Sokan várták, és még többen együtt énekelték a Dolly
Roll együttessel a közelmúlt
jól ismert slágereit.
A polgármesteri köszöntőt követően a tűzijátékkal
ért véget a gazdag délutáni
program. Az éjszakai táncoszenés könnyűzenei programokkal végleg átléptünk az
Ígéret, azaz Pünkösd havába. A Wolf Music & Dance
Team közreműködésével, illetve D.J. Guba Nosztalgia
DISCO- jával ki-ki kedvére
még egyet táncolhatott, mielőtt végleg elbúcsúzott volna Szent György havától.
M.N.M.

Újabb adományozó látogatás
Egy éve Egy életre szóló
kötődés címmel adtunk hírt
arról, hogy Dr. Ludwig Duttka 1000 euróval támogatta a
115 éves Önkéntes Tűzoltó
Egyesületet, valamint
ugyancsak 1000 eurót ajánlott fel az általános iskola fejlesztésére, de támogatója
volt a Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaraton futócsapatnak is.
Egy év elteltével az újabb
1000 euro a templom vizesedés elleni felújítását szolgálja. Most, hogy egy év elteltével újabb célt talált a
májusi euroeső, bízhatunk
benne, hogy az elkövetkező

Dr. Ludwig Duttka adományozó és Galó Gábor káplán
a támogatás átvételekor
májusok is ilyenek lesznek. S
évet itt töltve, élete jobbra
mindez azért, mert a menefordulását eldöntő helynek
kültként ideérkező Duttka
ítélte Jászárokszállást.
Lajos az ötvenes években két
– and –

Szolgálnak és mentenek
(Folytatás az 1. oldalról)
Ezzel tizennégyre emelkedhet a megyében működő
mentőállomások száma.
Az állomáson egy darab
24 órás szolgálatot ellátó
mentőautó működik. A feladatokat összesen tízen (öt
mentőápoló, öt gépkocsivezető) végzik. A főigazgató
ígéretet tett arra, hogy néhány hónapon belül újabb,
nappali szolgálatot ellátó
autó érkezik az állomásra,
amelynek szolgálatot teljesítő létszámát ekkor újabb öt
fővel emelik meg.
Az ünnepségen felszólaló
Gergely Zoltán polgármester
kiemelte, hogy több évtizedes álma valósult meg a fejlesztéssel az árokszállásiaknak. Bejelentette, hogy az
ünnepséget követő napon 0
órától szolgálatba is áll az új
mentőállomás. Utalt rá,
hogy annak idején Móczár
Andor azért adta a városnak
telkét, hogy ott az egészség-

ügyet szolgáló létesítményt
hozzanak létre. Azzal, hogy
most egy mentőállomás
nyílhat meg itt, az adományozó szellemiségének méltó folytatói lehetnek az utódok. Köszönetet mondott
mindenkinek a segítségért,
hogy az új mentőállomás létrejöhetett.
Az átadó ünnepség alatt
sajnos a mentősöknek rögtön akadt munkájuk. Egy
idős hölgy a tűző napon
rosszul lett. A szolgálatukra
készülő mentősök rögtön
tudták feladatukat és gyorsan ellátták az asszonyt. Szerencsére nem volt nagy a
gond, s néhány perc múlva
már ő maga is meg tudta tekinteni a mentőállomás helyiségeit.
A jeles alkalomból Göndöcs Zsigmond és Gergely
Zoltán fát ültetett a mentőállomás épülete elé, Klíma
Éva verset írt a mentősökről,
a Fortuna TSE táncosai ma-

zsorett bemutatót tartottak.
Az épületet Gyenes Gyula
főesperes, címzetes pápai
prelátus szentelte fel. Az ünnepséget követően a nagy
számban megjelent érdeklődők végigjárhatták az állomás helyiségeit, megtekinthették az új mentőautót is.
A mentősök elmondták,
hogy az állomásról kizárólag
sürgősségi eseteket látnak el.
A háziorvosok, szakorvosok
beutalását követő betegszállításokat nem végez a jászárokszállási csoport. Ezt a
feladatot továbbra is Jászberényből látják el a mentősök.
A helyi mentőállomás működési területe Jászárokszállás mellett Jászágó és Jászdózsa. Nagyon súlyos esetben
– ha a gyöngyösi mentőállomás nem tud kocsit biztosítani – a környező heves megyei kistelepülésekre is kivezényelhetik az árokszállási
mentősöket.
Banka Csaba

Jászvidék
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Csizmazia
Országos Biológia Verseny
A legendás biológiatanár,
Dr. Csizmazia György
(1943-2000) Szegeden élt és
működött. Életcéljának tekintette a fiatalok természettudományos nevelését. Emlékére alapítványt hoztak létre, amely minden évben országos pályázatot ír ki általános- és középiskolások számára. A pályázók különböző
témakörök között választhatnak, amelyek kidolgozásához
tudományos kutatómunkát
és megfigyeléseket is végezniük kell, valamint a pályamunkákat illusztrálni is kell.
Idén is több száz pályamű
érkezett be a Csizmazia
Alapítványhoz, díjat viszont
csak néhányan kaphattak. A
Széchenyi István Általános
Iskola, Óvoda és Zeneiskola
több tanulója és biológia
tanárnője a díjazott kevesek
közé tartoznak.
Kovács Ádám (5.c) I.
helyezést kapott a felső

tagozatosok „Mikroszkópos
kutatómunka" témakörében. Jutalma egyhetes természettudományi táborozás
Szeged mellett.
A Nagy Kinga (7.a),
Szerző Dorina (7.a) és Bobák Nikolett (7.a) alkotta
csapat IlI. helyezett lett a
„Körülöttünk levő műemlékek és a természet kapcsolata” témakörben, valamint
ugyanez a csapat az „Esztéti-

Nyugdíjas hírek

Április 25-én délután a
Jász-Ház udvarán egy jó
hangulatú és sok tagunkat
megmozgató pikniket tartottunk. Közösen főztünk,
majd ezt jóízűen elfogyasztottuk.
Május 8-án a soros összejövetelünkön tartottuk az
„Anyák napját”. Ebben az
évben a gimnázium egyik ta-

nulója, Rusvai Mónika köszöntött bennünket. Ő volt
az a diák, aki az első alkalommal kiírt „Anyák napi”
köszöntő író pályázatot
megnyerte, és ezzel azt az
igazán felemelő érzést, hogy
közel 100 anyuka, nagymama és dédmama előtt felolvashatta a győztes pályamunkát. Köszönjük Mónikának

kus, szépen illusztrált pályamunka” témakörben II.
helyezést ért el.
Szabó Anett (7.a) az
„Esztétikus, szépen illusztrált pályamunka” témakörben III. helyezést ért el.
A tanári kategóriában a
három legeredményesebb
pedagógus részesült díjazásban, köztük volt Jakus Sándorné tanárnő, iskolánk
biológia tanára is.

és persze a gimnázium igazgatójának, Vereb Andrásnak
is, hogy a felkérésnek eleget
tett és meghirdette a diákok
között ezt a lehetőséget.
Ezután Papp Károlyné,
Gizike néni, az Apartmanház lakója „Reviczky Gyula:
Imakönyvem” című versét
szavalta el.
Ezt követően az általános
iskola 4. osztályos tanulói
adtak ünnepi műsort. Előadásukkal, gyermeki szeretetükkel minden jelenlevő
szemébe könnyeket csaltak.
Verseik, táncaik, hegedű- és
zongoraszámaik szívünkhöz
közel állnak. Szemükben a
szeretet és a ragaszkodás fénye tükröződött.
Köszönjük felkészítő tanáraiknak, Sándor Józsefné
Mancikának, Zsákné Úrvölgyi Edinának, Gál Andrea és
Pál Katalin tanárnőknek.
Reméljük, legközelebb is
számíthatunk a fellépésükre!
Kókai Béláné
egyesületi titkár

Az önkéntes tűzoltóink a május 26-án Jászszentandráson megrendezett jászsági
tűzoltóversenyen felnőtt női és férfi kategóriában egyaránt a harmadik helyet szerezték meg.
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Három évesek lettünk…
Igen! Az árokszállási
Apartmanház idős lakóival
most töltötte be alakulásától
a három évet. Szép, kényelmes, igazán családias otthont nyújt 28 idős embernek. Fel van szerelve mindennel, ami a kényelmünket
és szórakoztatásunkat szolgálja. Aranyos, kedves nővérkék éjjel-nappal vigyáznak egészségünkre, kényelmünkre.
Eleinte, mint minden új
„házasságban”, voltak súrlódások a lakók között,
most meg már mint a három
éves házasságban adódnak,
de ezek már nem tartósak.
Sok szép kiránduláson,
tárlaton, ünnepségeken, a
civil szervezetek rendezvényein vettünk részt. Évente
egyszer-kétszer bográcsozunk, amit élőzenével kísért
mulatsággal zárunk.
Sajnos három év alatt el
kellett búcsúznunk több
aranyos lakótársunktól is,
akikre máig szeretettel emlékezünk.
Itt nem csak vitatkozunk,
hanem sok a viccelődés is, itt
az ifjúsági könyvekből kölcsönvett becenevek: Winnetou, Hosszúpuska, Nagy
ülő medve, Sápadtarcú és
sok más, amin persze jókat
nevetünk.
Hetente van filmvetítés,
virágkötés, nagy ünnepekre
ajándékkészítés, úgyhogy
nincs idő az unatkozásra.
Sok mindent kapunk az

önkormányzattól. Jól esik,
hogy Polgármester úr és az
Alpolgármester asszony
részt vesz a rendezvényeinken.
Gondoskodtak, hogy kialakítsák a ház bejáratát, az
udvar rendezését és minden
mást, ami védi az időseket.
Hálával tartozunk az iskolakonyhának, amiért lehetővé tette, hogy a diétára
szorulók kapjanak betegségüknek megfelelő étrendet.
Jóleső érzés nekünk, lakóknak, hogy a ház megünnepli mindenki születésés névnapját tortával és virággal, és a személyzet az
aranyos főnővérünkkel és a
kulturális nővérünkkel azzal
a fényképezőgéppel örökíti
meg, amit karácsonyra kaptunk egy videókészülékkel a
polgármester úrtól. Minden
karácsonyra kapunk a szép
fenyőfa mellé külön gazdag
ajándékcsomagot is. Így
gondoskodnak róla és a szeretetükkel, hogy egy nagy
családot alkossunk, ne érezzük egyedül magunkat. Jó
itt lenni, nagyon jó!
Bográcsozással – ami
finom csülökpörköltből állt
– Birinyi tanár úr keze által,
és zenés bulival, amit Lakatos Ferenc szolgáltatott
ünnepeltük meg a harmadik
születésnapunkat, amit megtisztelt a Polgármester úr, az
Alpolgármester asszony és a
Jegyző úr is, akik igen jól
érezték magukat.

Meglepetésként finom
emeletes tortát kaptunk 3-as
számmal.
Még sok boldog születésnapot a mi kedves otthonunknak egészségben, békességben, ezt kívánja a ház
lakói és dolgozói nevében:
Tita Valéria Erzsébet
lakó
A három éves évfordulónk
alkalmából lakóink névsora:
Kóczián Balázsné, Farkas
Miklósné, Nagy Sándorné,
Kaszab Lászlóné, Péter Sándor, Csoszor József, Tóth
Lajosné, Szmolnik Istvánné,
Kaszab Marcella, Kaszab
Manóné, Szundi Gyuláné,
Kovács Ilona Zsuzsanna,
Kaszab Antalné, Juhász Katalin, Bordás Sándorné, Czakó Józsefné, Faragó Jánosné,
Pádár Ferencné, Birgenstok
István, Farkas József, Csikós
Jánosné, Faragó Béláné, Tita
Valéria Erzsébet, Papp Károlyné, Horváth József,
Horváth Józsefné, Csikós
János, Csikós Jánosné
Az apartmanház dolgozói:
Kaszab Attiláné, Sárkány
Anita, Birinyiné Széplaki
Katalin, Ballagó Attiláné,
Bolye Judit, Ivony Barbara,
Nagyné Csontos Erika, Petró Lászlóné, Rucsányi Józsefné, Horváth Zsuzsanna,
Lakatos Rozália, Nagy
Gyuláné, Nagy Sándorné,
Tősér Lászlóné

Tűzoltóságunk hírei
Még április hónap végén,
május elején is tartott az avar
és nádas tüzek oltása a város
környékén és a közlekedési
utak mentén, egészen a májusi eső megérkezéséig.
2007. április 20-án egyesületünk 5 ifjúsági tűzoltója
vett részt a jászberényi polgári védelmi kirendeltség, a
jászberényi tűzoltóság és a
megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság által szervezett
versenyen, ahol egyben az
általános iskolájukat is képviselték a diákok. A verseny
Jászjákóhalma közelében,
Kapitányréten került megrendezésre 9 versenyszámmal. Az ifjúsági tűzoltóinknak többek között tűzoltási,
tűzmegelőzési, elsősegély-

nyújtási, és különböző polgári védelmi, katasztrófavédelmi ismeretekből kellett
bemutatni elméleti és gyakorlati tudásukat. A színvonalas versenyt ifjúsági tűzoltóink második helyezéssel

A fotó az adomány átadásakor készült

zárták. Gratulálunk az eredményhez.
2007. április 21-én tartotta egyesületünk éves közgyűlését. Az éves szakmai
beszámoló és az ez évi tervek
mellett elhangzott az egyesület pénzügyi, illetve ellenőrzőbizottsági beszámolója
is. A közgyűlés végén felnőtt
és ifjúsági tűzoltó tagfelvételre került sor, amit egy jó
hangulatú vacsora követett.
Május 6-án városunk szülötte, Szabó Tamás látogatta
meg egyesületünket. Látogatása végén 100.000 forintot adományozott az egyesületünknek, melyet szakfelszerelés vásárlására kívánunk fordítani. Ezúton köszönjük az adományt.
Nádas Illés
titkár
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Belami CD hamarosan

A gimnáziumi ballagás ebben az évben május 5-én volt.
A végzősöknek Rusvai Mónika 11/A osztályos tanuló mondott búcsúztatót a még ittmaradó diáktársak nevében. Az iskolától, tanáraiktól, dikátársaiktól a két végzős osztályba
járó 46 tanuló nevében Farkas Eszter búcsúzott.
A rendkívül választékos érettségi rendben az idén először volt érettségi vizsga énekből,
emelt szintű rajzból, testnevelésből. Ebben az évben is valamennyi végzős sikeresen teljesítette az évet, így mindannyian érettségire bocsájthatóak, ami remélhetőleg ugyancsak
sikeres lesz.

A városi műsorokban már
fellépett jászárokszállási
Belami együttes hároméves
együttzenélés után most
ötéves szerződést kötött az
Universal Music Hungary
Lemezkiadó Kft-vel. A szigorú feltételekkel megkötött
24 oldalas szerződés –
többek között – öt év alatt
négy CD megjelentetését
írja elő.
Az első mulatós popzene
CD június 18-án jelenik meg
Hiába kerestelek címmel, 13
dallal, és a nagyobb áruházláncokban lesz kapható.
A kiadó reméli, hogy az
eladás majd eléri a Magyarországon jelenleg aranylemeznek számító 7500 darabot.
A Farkas István – baszszusgitár, Pál Richárd –

50 éves találkozó!
Nem mindennapi eseményre kerül sor
városunkban június 16-án. A volt Deák Ferenc úti Általános iskola, ma gimnázium
1956-57-ben végzett általános iskolásai 50
éves találkozót tartanak.
Szeretettel és nagy izgalommal várják,
hogy újra lássák a régi arcokat, emlékezzenek a fél évszázada történt eseményekre.
Tanáraik közül ma már csak egyet köszönthetnek nagy tisztelettel, Győző Gyula

kémiatanárjukat, a későbbi gimnázium igazgatót.
Ez alkalommal kegyelettel emlékeznek
régi kedves tanáraikra, Grega László igazgatóra, Patai Béla, Tóth Erzsébet, Papp
László, Péterffi Imre tanárokra, akik már
nem lehetnek közöttük. Kegyelettel és fájdalommal emlékeznek már elhunyt volt osztálytársaikra: Úrvölgyi Lászlóra, Jáger Józsefre és Major Antalra is.

Egészségvédelmi vetélkedő
2007. május 9-én a Vöröskeresztes Világnap alkalmából vetélkedőt rendeztek Jászberényben.
A környékbeli települések iskoláiból érkezett 3 fős csapatok mérték össze tudásukat.
A feladatok a 6-8. osztály egészségtan tananyagát tartalmazták. Előzetes feladatként a
dohányzás ártalmairól plakátot kellett raj-

zolni és előadással készülni, melyet a versenyen mutattak be a csapatok.
Iskolánkat Kruppa Evelin, Nagy Andrea és Nemoda Krisztina képviselte. A versenyen IV. helyezést értek el.
Az előadásuk a legjobb volt az összes közül, ezért dicséretet kaptak. Felkészítőjük
Jakus Sándorné tanárnő volt.

Kedves Kollégánk!
Megrendülten állunk koporsód körül. Beköv e t ke z e t t ,
Ficzek Antal
amit nem vártunk, amit alig akartunk
elhinni, hogy végleg elmentél.
Halálod híre váratlanul ért bennünket,
hiszen egészségesen, tele tervekkel tetted
napi munkád. Nyugdíjasként is a közösség
ügyét szorgalmaztad. Tevékenykedtél a közösségi ház ügyében. Segítetted a fiatalokat
eligazodni az élet egyre nehezebb rejtelmeibe. Pedagógus mivoltod végigkísérte
egész életed.
Fiatal korodban Jászszentandráson tanítottál, majd onnan szülővárosodba kerülve
az árokszállási tanulóifjúságot oktattad
több évtizeden keresztül. Földrajz és technika órákat tartottál. A te nevedhez fűződött a gyakorlati kert kialakítása. Hogy
tudtál örülni a sarjadó vetésnek, a rügyező
fának, a termést hozó ágnak! Több generáció nőtt fel a kezed alatt, akik tőled tanulták a munka szeretetét, egymás iránti megbecsülést, a fegyelmet, a másokra való figyelést. Emlékeinkben őrizzük a modellező

szakkör bemutatóit, a hangulatos úszótanfolyamokat, melyeket szülők és gyerekek
nagy megelégedésére hosszú éveken keresztül tartottál. Arra is volt időd, hogy az ifjúságot megtanítsd a horgászat sportszerűségére, szépségére. Legkedvesebb élményeid
közé tartoztak az együtt töltött órák, hisz te
magad is szívesen időztél a tó partján.
Városunk szinte minden lakója ismert és
tisztelt. Mi, fiatalabbak mégsem ismertünk
téged teljesen. Nem ismertük a fiatal férfit,
akit a politika az 50-es években félreállított.
Éppen ezért tisztelettel hajtottuk meg fejünket előtted, és tesszük most akkor, mikor
átvetted az 56-os vitézi rend fokozatát. Vállalt eszmédet egész életedben megőrizted,
mit mi sem bizonyított jobban, hogy elsők
között voltál a trianoni emlékmű létrehozásában. A templomkertben elhelyezett kandeláber is őrzi neved az utókornak. Magánéleted példa mindenki számára. Most nagyon nagy az űr, ami távozásoddal keletkezett. Hiányozni fogsz valamennyiünknek.
Példádat és emlékedet örökre megőrizzük.
Pedagógustársaim nevében búcsúzom Tőled. Nyugodjál békében.
Széchenyi István Általános Iskola
tantestülete

A megjelenő CD-borító
billentyűs, ének, Pál Béla –
mezbemutató koncertsoroszóló gitár felállású együttes
zatot tart.
várhatóan még a nyáron le– and –

Szép nap volt
Az Egri Főegyházmegyében több mint negyven karitász csoport van. Minden
évben két karitász találkozót
szerveznek. Az egyiket mindig Egerben, ahol a karitász
központ van, a másikat a tavaszit, mindig más-más helyen. Így került sor a jászárokszállási karitász találkozóra 2007. április 14-én,
szombaton, amely nagy
megtiszteltetés városunk
számára. Nagy gonddal,
műsorral készültünk a találkozó megszervezéséhez.
Vendégek fogadása 8 órától
a Szent István Közösségi
Házban, ahol pogácsa, üdítő, kávé várta a vendégeket.
9 órától szentmise a Szentháromság Templomban.
10.30-tól a meghívott vendégek fogadása a Széchenyi
iskola tornatermében, amit
dekorációval tettünk ünnepélyessé. A találkozót megtisztelte jelenlétével Jáger
Károly pápai prelátus atya a
karitász igazgatója, Guba
Lászlóné a karitász iroda vezetője, Kohajda Zoltán jászjákóhalmai esperes plébános
és azok az atyák, akik elkísérték csoportjaikat, a karitász
találkozó képviselőit. Gyenes Gyula, a helyi főesperes
pápai prelátus Atya, Gergely
Zoltán polgármester úr,
Drapos Béláné alpolgármester asszony, Csomor
János úr a Széchenyi István
Általános Iskola, Óvoda és
Zeneiskola igazgatója, Birinyi János úr a jászárok-

szállási egyházközség képviselő-testületének elnöke.
A műsor levezetését Csoszor Erzsébet karitász tagunk vállalta, aki a műsor
közepette ismertette Szent
Erzsébet rövid életútját.
Elsőnek trombitaszó (Barta
Attila) köszöntötte a vendégeket, majd az óvodások
kedves verse követte, ezután
következett az Óvónők Kamarakórusának igen színvonalas műsora, majd: „Szent
Erzsébet legendája” c. verset
elmondta Márkus Eszter.
Turmezei Erzsébet „A harmadik” című versét elmondta Szabó Viktória. A
Szent Erzsébet Karitász részéről Tóth Lászlóné köszöntötte a vendégeket és ismertette a karitasz tevékenységét, Farkasné Fodor Mancika pedig Jászárokszállás
történetét ismertette röviden a jelenlévőkkel, majd a
polgármester úr szólt a vendégekhez és itt teszi közzé,
hogy a jászárokszállási Szent
Erzsébet Karitász csoport a
„Jászárokszállás Városért”
kitüntetésben részesül a közeljövőben (2007. április
30.). Ezúton mondunk köszönetet a képviselőtestület
tagjainak a díj adományozásáért. Nagyon örülünk és
büszkék vagyunk rá, bár a
karitász munka sok esetben

nem látványos tevékenység.
Szolgálunk szeretetből, ahol
tudunk segítünk, végezzük a
munkánkat. Jóleső érzés,
mikor bizalommal fordulnak hozzánk segítségért.
Végezetül Kohajda Zoltán jászjákóhalmi plébános
atya tartott előadást a karitász munka fontosságáról.
Drapos Béláné hozzászólásában hiányolta a fiatalabb
korosztályt és a férfiakat. Ezután a karitász csoportok
képviselőinek beszámolója
következett. Nagyon hasznos, mert sokat tanulunk
egymástól, sok jó ötlettel
szembesülünk. Jáger Károly
igazgató úr befejezésképpen
megköszönte a találkozó
megrendezését. További
munkához Isten áldását kéri, szolgáljunk szeretettel
sok ember örömére. Ezek
után már csak az ebéd
felszolgálása következett,
amit jó étvággyal fogyasztottak, dicsérve a szakácsok
munkáját. Ebéd után kiosztottuk a csoportoknak
készített ajándékokat –
Árokszállásra jellemző hímzett terítőket – amit szeretettel fogadtak. Ezzel fejeződött be a találkozó.
Elmondhatjuk: szép napunk volt.
Bódis Zoltánné
karitász tag

Helyesbítés
Április számunk
Óvodai konferencia
Jászárokszálláson c. cikkét
helyesbítve a zeneovisok
által előadott, A három
pillangó című mese írója
Jékely Zoltán.

A karitász találkozó elnöksége,
előtérben Csoszor Erzsébet, a találkozó levezetője
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Közérdekű tájékoztató

Jászárokszállás Városáért Alapítvány
közhasznúsági jelentése 2006.

Jászárokszállás Város
Tehetségért Alapítvány 2006.

Jászárokszállás Városáért Alapítvány 2001. 06. 28-án került bejegyzésre
PK.62.734/2001/11. számon, mint közhasznú szervezet.
Az Alapítvány célja: Jászárokszállás Város közigazgatási területén a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26 § c./ pontjában megfogalmazott,
és az alapító okiratban a 2/1-19. sorszám alatt felsorolt tevékenységek támogatása.

Jászárokszállás Város Tehetségért Alapítvány 1992.03.11-én került bejegyzésre a
PK.61.055/92/2. számon, mint közhasznú szervezet.
Az Alapítvány célja: anyagi támogatásban részesíti azokat a tehetséges, jól tanuló
jászárokszállási fiatalokat, akik számára nehézséget jelent a középiskolai,
egyetemi, vagy főiskolai tanulmányok költségeinek viselése.

A központi költségvetési támogatás felhasználásáról:
Az Alapítvány 2006. évben nem kapott költségvetési támogatást.

A központi költségvetési támogatás felhasználásáról:
Az Alapítvány 2006. évben nem kapott költségvetési támogatást.

Tájékoztató a vagyon felhasználásáról
Bevételek:
Vállalkozástól kapott támogatás
Magánszemélyektől kapott támogatás
Kapott bankkamat
SZJA 1%
Összesen:
Kiadások:
Széchenyi I. Ált. Isk. támogatása: Erdei iskola
Temető közrendjének a biztosítására
Bankköltség
Összesen:

Tájékoztató a vagyon felhasználásáról
Bevételek:
Magánszemélyektől kapott támogatás
SZJA1%
Kapott bankkamat
Összesen:
Kiadások:
Ösztöndíj kifizetés
Bankköltség
Összesen:

1.137..040 Ft
135.000 Ft
1.224 Ft
42.632 Ft
1.315.896 Ft
480.400 Ft
342.000 Ft
14.893 Ft
837.293 Ft

Jászárokszállás Városáért Alapítvány 2006. évben nyitó egyenlege 286.778 Ft volt,
melyet vállalkozásoktól kapott támogatás, magánszemélyektől kapott támogatás,
társadalmi szervektől, egyháztól kapott támogatás és banki kamatbevételek összege
növelte meg.
2006. évben kiadás 837.293 Ft volt, így az alapítvány záró egyenlege 765.381 Ft.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik felajánlásaikkal támogatták és segítették alapítványunk munkáját.
A 2006. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést az Alapítvány Kuratóriuma 2007. április 19-i ülésén elfogadta.
Jászárokszállás Városáért Alapítvány
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év Tárgyév
1 A) Befektetett eszközök (I.+II.+III.)
0
0
2 I. Immateriális javak
0
0
3 II. Tárgyi eszközök
0
0
4 III. Befektetett pénzügyi eszközök
0
0
5 B) Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.)
286 778 765 381
6 I. Készletek
0
0
7 II. Követelések (8.+9.)
0
0
8
ebből: Pénzkiadásból származó követelések
0
0
9
Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések
0
0
10 III. Értékpapírok
0
0
11 IV. Pénzeszközök
286 778 765 381
12 ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (A.+ B.)
286 778 765 381
13 C) Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.)
286 778 765 381
14 I. Jegyzett tőke
488 580 488 580
15 II. Tőketartalék
0
0
16 III. Eredménytartalék
7 240 290 470
17 IV. Lekötött tartalék
0
0
18 V. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény
- 209 042 - 13 669
19 D) Tartalék
0
0
20 E) Céltartalékok
0
0
21 F) Kötelezettségek (L+p,)
0
0
22 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
0
0
23 II. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25. Sor)
0
0
24
ebből: Pénzbevételből származó kötelezettségek
0
0
25
Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó kötelezettségek
0
0
26 FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZ. (C.+D.+E.+F.)
286 778 765 381
EREDMÉNY LEVEZETÉS
Sorsz. A tétel megnevezése
Előző év
1 A) Végleges pénzbevételek, elszámolt bev. (III.+IV.)
773 343
2 01 Pénzügyileg rendezett nettó árbevétel
0
3 02 Pénzügyileg rendezett adóköteles egyéb bevételek
6 046
4 I. Adóköteles pénzbevételek (01.+02.)
6 046
5 03 Nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevétele
0
6 04 Nem pénzben kiegyenlített egyéb bevételek
0
7 II. Pénzbevételt nem jelentő adóköteles bevételek (03.+04.) 0
8 III. Adóköteles bevételek (I.+II.)
6 046
9 05 Pénzbevételt is jelentő jöv. adózás alá nem vont bev. 767 297
10 06 Pénzbevételt nem jelentő jöv. adó alá nem vont bev,
0
11 IV. Jövedelemadózás alá nem vont bevételek
767 297
12 B) Végleges pénzkiad., elszámolt ráford. (VIII+IX) 1 968 288
13 07. Anyag- és árubeszerzés költségei
0
14 08. Személyi jellegű ráfordítások
0
15 09. Egyéb termelési és kezelési kölségek, ráfordítások
215 088
16 V. Ráfordításként érvényesíthető kiad. (07.+08.+09.) 215 088
17 10. Nem pénzben kiegy., Nem beruházási célú beszerzések
0
18 11. Természetbeni juttatások munkavállalóknak, tagoknak
0
19 12. Nem pénzben kiegyenlített ráfordítások
0
20 VI. Ráfordítást jelentő eszközváltozások (10.+11.+12.)
0
21 13. Értékcsökkenési leírás
0
22 14. Értékvesztés
0
23 15. Kifizetett vásárolt készletek állományváltozása ±
0
24 VII Ráfordítást jelentő elszámolások (13.+14.±15.)
0
25 VIII Ráfordítások összesen (V.+VI±VII.)
218 088
26 16. Beruházási kiadások
3 200
27 17. Egyéb kiadások
1 750 000
28 IX.Jöv.adózásban ráf.-ként nem érv. kiad. (16.+17.) 1 753 200
29 C) Pénzügyi eredmény adóköteles tárgyévi vált. (I.-V.) - 209 042
30 D Pénzügyi eredm. jöv.adó alá nem vont vált. (05.-IX.)- 985 903
31 E Pénzügyi eredmény tárgyévi változása
- 1 194 945
32 F Nem pénzben realizált eredmény (II.+06.-VI.-VII.)
0
33 G Adózás előtti eredmény(C+F-06.)=(III-VIII.)
- 209 042
34 18. Fizetendő társasági adó
0
0
35 H. Adózott eredmény(G-18.)
- 209 042
36 19. Jóváhagyott osztalék
0
37 G EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG SZERINTI
EREDMÉNY
- 209 042

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

Tárgyév
1 315 896
0
1 224
1 224
0
0
0
1 224
1 314 672
0
1 314 672
837 293
0
0
14 893
14 893
0
0
0
0
0
0
0
0
14 893
0
822 400
822 400
- 13 669
492 272
478 603
0
- 13 669
-13 669
0
- 13 669

Köszönetet mondok
mindazoknak, akik
a 75 évesen elhunyt
drága férjem

FICZEK ANTAL

Köszönetet mondunk
mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek,
utcabelieknek, akik

523.000 Ft
12.274 Ft
535.274 Ft

Jászárokszállás Város Tehetségért Alapítvány 2006. évben nyitó egyenlege
236.647 Ft volt, melyet a magánszemélyek 345.300 Ft-os befizetése és a személyi
jövedelemadó 1 %-árak utalásából 90.834 Ft került jóváírásra az alapítvány
számláján. Melyet növelt még a banki kamatbevételek összege.
2006. évben 29 fő részére összességében 523.000 Ft került kifizetésre az alapító
okirat szerint a tehetséges és jól tanuló jászárokszállási diákok költségeinek fedezésére. Az alapítvány záró egyenlege 2006. évben 138.029 Ft.
A 2006. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést az Alapítvány
Kuratóriuma 2007. május 24-i ülésén elfogadta.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik felajánlásaikkal támogatták és segítették alapítványunk munkáját.
Jászárokszállás Város Tehetségért Alapítvány

Kivonat Jászárokszállás Város
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2006. évi közhasznúsági jelentéséből:
Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet
Mérleg – 2006. 12. 31.
Eszközök (aktívák) Előző év Tárgyév Források (passzívák) Előző év Tárgyév
A. Befektetett eszközök4199 5048 C. Saját tőke
2681 5262
I. Immateriális javak
0
0
I. Induló tőke
0
0
II. Tárgyi eszközök
4199 5048
II. Tőkeváltozás
2318 3688
III. Befekt. pü. eszk.
0
0
III. Lekötött tartalék
0
0
IV. Tárgyévi eredmény
alaptev.-ből
363 1574
V. Tárgyévi eredm.
vállalk. tev.-ből
0
0
B. Forgószközök
852 2336 D Tartalék
0
0
I. Készletek
95
53 E. Céltartalék
0
0
II. Követelések
200 1200 F. Kötelezettségek
2370 2122
III. Értékpapírok
0
0
I. Rövid lejáratú k.
849
891
IV. Pénzeszközök
557 1083
II. Hosszú lejáratú k. 1521 1231
Eszközök összesen:
5051 7384 Források összesen:
5051 7384

Egyesületünk 2006. évben 4.987.000 forint bevételből gazdálkodott. Ezt egészítette ki az Önkormányzat által jóváhagyott keret, mely
egyrészt a fenntartással kapcsolatos költségeket fedezte, de legnagyobb mértékben az ügyeleti díjak kapcsán került felhasználásra.
Bevételek összetétele:
- Központi költségvetési forrásból: 2.461.000 forint (1.850.000
forint elnyert BM pályázatból, 611.000 forint SZJA 1%-ból).
- További 3 pályázatunk nyert sikeres elbírálást: Biztonságos
Magyarországért Közalapítvány 400.000 forint; Nemzeti Civil
Alapprogram 500.000 forint; helyi Önkormányzat által kiírt
pályázatból 70.000 forint.
- Vállalatoktól, helyi vállalkozásoktól és lakosságtól 1.839.000
forint támogatásban részesültünk.
Működésünk során 2006. évben 3.413.000 forint kiadás merült
fel. A legnagyobb tételt a hatékony, gyors és szakszerű beavatkozásokhoz szükséges eszközök (első sorban Mercedes típusú szer) beszerzése jelentette. A bevételekhez képest fennmaradó különbséget legnagyobb részben a pályázaton ügyeleti szoba és szertár felújításra elnyert és még fel nem használt forrás jelenti, mely munkálatok 2007ben kezdődtek meg.
Kiadások további összetétele:
- Honda típusú nagynyomású szivattyú (Mercedes): 532.000 Ft
- Stihl roncsvágó: 200.000 Ft
- 1 db védőruha: 156.000 Ft
- 2 db speciális mentőlétra: 400.000 Ft
- Ügyvitelt segítő irodai eszközök: 210.000 Ft értékben
Ezt egészítették még ki az ügyvitelhez, és működéshez kapcsolódó
egyéb költségek.
Ezt a közhasznúsági jelentést a 2007. 04. 21.-i közgyűlés a
2/2007(IV.21.) sz. határozatában egyhangúan elfogadta.
A pénzügyi és szakmai beszámoló teljes szövege betekintésre, rendelkezésre áll az egyesület irattárában.
Banka Emánuel elnök

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
a 79 évesen elhunyt
drága férjem, szeretett
édesapám, nagyapánk

Emlékezés

Ifj.CSÁNYI
JÓZSEF

Orvosi ügyelet
04-08. Dr. Kovács Pál, Rákóczi u. 1. T.: 431-183
11-15. Dr. Bíró Attila, Katona u. 16. T.: 433-165
18-22. Dr. Váradi István, Lehel u. 28. T.: 433-166
25-29. Dr. Gyenes Miklós, Kisfaludy u. 11.
T.: 431-021
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
03. Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980
10. Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980
17. Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9.
T.: 531-010
24. Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9.
T.: 531-010
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. június 21.
A következő Jászvidék megjelenésének ideje:
2007. június 28.

Pályázat tanulmányi
ösztöndíjra
A Dr. Szelenszky István és felesége Jolánka Alapítvány
kuratóriuma ismét pályázatot hirdet a 2007/2008-as
tanévre közép és felsőfokú oktatási intézményekben
tovább tanulók, vagy már tanulmányt folytató jászárokszállási lakhellyel rendelkező diákok részére tanulmányi
ösztöndíj elnyerésére az alábbi feltételekkel:




jó vagy jeles tanulmányi átlag
a család szociális helyzetének bemutatása
oktatási intézmény véleménye, javaslata

A pályázathoz szükséges jelentkezési űrlapok az oktatási
intézményekben vagy az alapítvány székhelyén, a plébánia
hivatalban szerezhetők be.
A fenti tartalommal elkészített pályázatok beadási
határideje 2007. május 31-e, címe pedig a plébánia
hivatal.
A pályázat nyerteseit 2007. június 20-ig értesítjük.
Alapítvány Kuratóriuma

Emlékezés

BOGNÁR
ANDRÁS
halálának 5. évfordulójára

(1940-2007)
temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmamban osztoztak.
Szerető felesége

temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkban osztoztak.

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

A gyászoló család

Szerető családja

Emlékezés

MÓCZÁR
MIKLÓS
halálának 1. évfordulójára

halálának 2. évfordulójára

TÓTH
LÁSZLÓ

MÓCZÁR
JÓZSEF
drága férjem, édesapám,
nagyapám temetésén
megjelentek, virágaikkal és
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család

345.300 Ft
90.834 Ft
522 Ft
436.656 Ft

(2007. június)

„Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sosem kértél, csak adtál,
örökre itthagytál.
Elfelejteni Téged soha nem lehet,
Te voltál a jóság és a szeretet,
elvitted a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.”

Szerető felesége, lányai,
veje, unokái és dédunokája

„Nem volt nagy és kiváló,
csak szív,
a mi szívünkhöz közelálló.
Nem élt belőle több
és most sem él,
s mint fán se nő
egyforma két levél,
a nagy időn se lesz
hozzá hasonló.”
Emléked
szívünkben őrizzük
Szeretteid

Jászvidék

2007. május 31.
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„Nagyanyáink kora”

Szent Iván éjszakája a Jász Múzeumban
2007. június 24. (vasárnap) 18.00 24.00 óráig
Műsorok:
18.00 – 18.20

18.25 – 18.45

18.45 – 19.00
19.00 – 19.20
19.30 – 20.00
20.10 – 20.30
20.35 – 21.00

21.00 – 22.00

22.00 – 23.00
23.15 – 24.00

„Az 1920-as évek csábító táncai: a tangó és charleston”
Bemutatja: a Fortuna Tse – Jászárokszállás
Művészeti vezető: Molnár József táncpedagógus
„A békeidők kávéházai”
Előadó: Bobák József, a Jászsági Vendéglátók
Egyesülete elnöke
A zserbó verseny eredményhirdetése
Pöttyös Panni verseny résztvevőinek felvonulása
„Nyáresti szerenád” címmel
Bacsa Ferenc ének- és gitárművész műsora
A Pöttyös Panni verseny eredményhirdetése
Tematikus tárlatvezetés
Előadó: B. Jánosi Gyöngyi, a Hamza Múzeum –
Jász Galéria igazgatója
„Az ezerarcú nő, avagy a csábítás iskolája” címmel
Kóródi Anikó operaénekes és Réz Lóránt orgonaművész
előadói estje
„Hölgyek, Urak Szent Iván promenádján” címmel
Csomor Csilla és Várkonyi András színművészek előadói estje
Fehérneműk a századfordulón
(bemutató nagyanyáink korának fehérneműiből)

Egyéb programok a Jász Múzeumban:
 Böbe baba készítése a múzeum előterében
 Pöttyös Panni verseny – ehhez 9-12 éves kislányok jelentkezését várjuk,
akik pöttyös ruhában érkezzenek a helyszínre
 Zserbósütő verseny – a süteményeket a rendezvény napján 14-17 óráig
a Múzeum Vendéglőbe kell bevinni zsűrizésre
 Szent Iván éji vacsora a Múzeum Vendéglőben
Ajánlatunk: varázslatos sárgabarackkrém leves gyömbérrel, máglyán
sült boszorkány-nyárs, tüzes burgonyakerékkel, bűvöletes
salátacsokorral, szerelmesek fánkja, vágykeltő csoki mártással
a.: 1.200 Ft
Szent Iván éjszakai múzeumi belépők:
 Diákok, nyugdíjasok: 700.- Ft
 Teljes árú belépő: 1000.- Ft
Az elővételben, illetve a helyszínen megvásárolható belépőjegy
valamennyi múzeumi programra érvényes!

FELHÍVÁS

Tisztelt Vállalkozók!
Jászárokszállás városa 2007. évben kiemelten foglalkozni kíván a meglévő rossz állapotú járdák újjáépítésével, felújításával. A lakossági önerős járdaépítés mellett az Önkormányzat jászárokszállási vállalkozókkal kíván több rossz állapotú járdát újjáépíteni.
Felhívjuk valamennyi jászárokszállási vállalkozó figyelmét, hogy amennyiben részt
kívánnak venni a munkákban, akkor a Műszaki Irodán személyesen vagy a 57/531-059
telefonszámon érdeklődhet a részletekről.
Bízunk minél több vállalkozó érdeklődésében és szerepvállalásában!
Műszaki Iroda

ÚJRA KEZDôDiK AZ ANGOL TÁBOR
JÁSZÁROKSZÁLLÁSON
Idôpont:
2007. június 29-tôl 2007. Július 15-ig.
Érdeklődni lehet: 06-30-9997-752
06-30-9519-374
E-mail: fjanos48@t-online.hu

T

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

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

Tisztelt
Olvasóink,
Könyvtári
Látogatóink!
Terveink szerint június 4től megkezdődnek a Városi
Könyvtár részlegeiben a festési és a mázolási munkák,
befejezésének várható ideje
július hónap közepe.
A belső felújítás ideje alatt
lesznek olyan napok, vagy
hetek, amikor nem tudjuk
fogadni az olvasókat, látogatókat, részlegesen szüneteltetjük könyvtári szolgáltatásainkat.
Türelmüket kérjük, megértésüket köszönjük.
Július közepétől tiszta,
szép környezetben várjuk
ismét kedves olvasóinkat.
Ádám Gáborné
könyvtárigazgató

Felhívás
tűzvédelmi hatósági jogkört érintő
jogszabályi változásról
A többször módosított 115/1996. (VII. 24.) Kormányrendelet értelmében közel 11
évig voltak a tűzvédelmi hatósági jogkörrel felruházott személyek a települések jegyzői.
Ezen szabályozáson a kormány 2007. május 1-i hatállyal gyökeresen változtatott. A fenti
rendeletet hatályon kívül helyezte „a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló” 79/2007.
(IV. 24.) Korm. rendelet. Az új jogszabály a tűzvédelmi hatósági jogkört a területileg
illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságok parancsnokainak hatáskörébe helyezte.
A tűzvédelmi hatósági jogkör az alábbi szakterületeket érinti:
- tűzeseteket követő hatósági bizonyítványok kiadása;
- tűzjelző és automatikus oltórendszerek engedélyezése;
- tűzvédelmi ellenőrzések;
- tűzvédelmi jogszabályok (használati) alóli eltérések engedélyezése;
- tűzvédelmi kötelezések (tűzvédelmi jogszabálysértést követő felhívás, felszólítás)
A fenti szakterületeket érintő megkereséseket 2007. május 1-jét követően csak az
illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságokra (Jászság területén Jászberénybe) lehet
benyújtani. A kérelmek elbírálása illetékköteles, mértéke változatlan 2.200 Ft (tűzesetet
követően hatósági bizonyítvány kiadása során 2.000 Ft) , amelyet a kérelmen kell leróni
illetékbélyeg formájában.
Az új jogszabály alkalmazása során felmerülő kérdésekben Szappanos Róbert tűzoltó
százados (tel: 06-57/412-388 és 06-20/3279-363 számon) és Jenei Sándor tűzoltó
százados (tel: 06-57/412-388 számon) tud felvilágosítást adni.
Szappanos Róbert tűzoltó százados
tűzmegelőzési osztályvezető

Közérdekű közlemény:

EU Élelmiszersegély program cukorbetegeknek
A Cukorbetegek Klubja értesíti az érintetteket, hogy a Baptista Szeretetszolgálattal és a
Vidékfejlesztési Hivatallal együttműködve, jelentős diétás tészta és lisztadomány kiosztására lesz lehetőségünk.
200 főre több mint 1700 kg termék érkezik. Személyenként 4 kg száraztészta, és 3-4 kg
kenyérliszt kiosztására lesz lehetőség. Az adomány értékét növeli, hogy ezen diétás termékek bolti ára a nem diétáshoz képest többszörös, azonkívül helyben nem árusítják.
Átlag 40 százalékkal kevesebb szénhidrátot tartalmaznak, azon kívül a felszívódásuk is
lassabban történik. Viszont más konyhatechnikai eljárás, erőteljesebb ízesítés szükségeltetik. A tapasztalat szerint, a kenyérliszt csak sütésre alkalmas, tésztakészítésre nem. A
diétás kenyérfélék ára 500-800 Ft között ingadozik kilogrammonként. A legszigorúbb
diéta mellett is 4-5 kg a havonkénti fogyasztás személyenként. Eljött hát a házi kenyérsütés ideje! Egyre több háztartásban van kenyérsütő gép. A gázsütő is jó, sőt még olcsóbb
is. 50 forintból kijön egy kenyér az ajándék lisztből. /Magvak és adalékok nélkül./ Egyesületünk ezért kezdeményezi az augusztus 20-i ünnepségekhez kapcsolódó Kenyérsütő
Fesztivál megszervezését. Ennek csak egyik kategóriája lenne a diétás kenyér.
A rendezvényt a Városi Könyvtár igazgatója koordinálja. Várjuk szponzorok jelentkezését is, az értékes díjak, különdíjak biztosításához, amiket szakmai és társadalmi zsűri ítélne meg a legsikeresebb remekeknek. A nevezésig jó kísérletezést kívánunk.
Az adomány szétosztásának várható ideje június 12-14, mert jelenleg a Városháza udvarán a raktár nem üres. Figyeljék plakátjainkat! Az osztásban közreműködő aktivistáink
vitatott esetben elkérhetik a cukorbetegséget igazoló iratot, illetve a jogosultságot /70000
Ft alatt jár/, igazoló nyugdíjszelvényt. A mozgásukban korlátozott cukorbetegeknél az
adományt hozzátartozójuknak is kiadjuk.
Veres László

Hirdetmény
A Jászárokszállási Víziközmű meghirdeti üzemeltetésre a kezelésében
lévő úgynevezett Honvéd üdülőt
2007. június 15-től szeptember 30-ig.
Az üdülő négy apartmanból, fedett
kerthelységből és tűzrakó helyből áll. Az
apartmanok konyhával, fürdővel felszereltek, pótágyazhatók.
Az üdülő a Termálfürdőtől 250 méterre található: Jászárokszállás, Örsi u. 48.
sz. alatt.
A pályázatnak tartalmazni kell
- A vállalkozó cégbejegyzésének
kivonatát
- Üzemeltetési elképzeléseit
Ár megegyezés szerint.
A pályázatokat 2007. június 15-ig a
Viziközmű, Jászárokszállás, Deák F. u.
90. alatti címre kell eljuttatni „Honvéd üdülő” jeligére.
További felvilágosítás: Jakus József
06 20 333 82 97

Új egészségügyi
szolgáltatás!
Jászapáti, Jászárokszállás,
Jászfényszaru, Jászágó, Jászdózsa
településeken!
Fizióterápiás szolgáltatás indul
házibeteg ellátás formájában. A
kezeléseket szakorvosi javaslatra
Győzőné Kaszab Magdolna
jászárokszállási lakos végzi
az Ön otthonában.
A kezeléseket kiírhatja ortopéd,
reumatológus, neurológus,
traumatológus szakorvos.
A kezelések ingyenesek, vizitdíj
mentesek a Morpheus Betegellátó és
Tanácsadó Szolgálat alkalmazásában.
Szeretettel várom a mozgásában
korlátozott betegeket!
További információ a
06/30 684-4446-os telefonszámon.
Győzőné Kaszab Magdolna

Jászvidék
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Viszlát bohókás április,
köszöntünk tündöklő május!
Majális Jászágón…

A szeszélyes, „bolondos”
április elmúltával májusban
kivirul, megújul a természet.
Ezért különböztetik meg
régóta az emberek május elsejét, mint örömünnepet, és
teszik jeles nappá különböző
szokásokkal is. Így volt ez
Jászágón is, ahol több évtizedes hagyományokra tekint vissza a tavaszköszöntő
tábortűz meggyújtása.
Az előkészületek már hetekkel előbb elkezdődtek, a
fiatal fiúk csapata kezdte
meg a máglya gyűjtését és
összerakását a szokásoknak
megfelelően. A programsorozat április 30-án az esti
órákban az első községi májfa állítással kezdődött. A fát
50 szalaggal díszítették a
jelenlévők. Ezt követően ifj.
Fellner Ferenc zenével szó-

Községi májfa állítás Jászágón
szerep, akiknek csapatai játérakoztatta a megjelenteket,
kos sportvetélkedőn mérmajd fellobbantak a táborhették össze tudásukat. Futtűz lángjai. Másnap korán
ballmérkőzések gazdagítotreggel zenére ébredhetett a
ták a délutánt. Első ízben a
falu lakossága. 9 órától elrajlányok-asszonyok, majd
toltak az első FutÁgó futónősek-nőtlenek és ifjúsági
versenyre nevezők. A futás
csapatok mérték össze ereután a gyermekeké volt a főjüket. Ez idő alatt a kézműves foglalkozáson, aki kedvet érzett hozzá, megismerkedhetett a gyöngyfűzés, az
üvegmatricafestés és papírhajtogatás rejtelmeivel.
Köszönjük szépen mindenki részvételét. Külön köszönet mindazoknak, akik
munkájukkal hozzájárultak
a rendezvény sikeres lebonyolításához.

A FutÁgó futóverseny résztvevői

Dobosné Peredi Beatrix
Bordás Anett

FLÓRA Virágkedvelők Egyesülete

Virágbörze a
Virágos Árokszállásért!
Április 29-én délelőtt 9
órától a „Flórások” már dolgoztak a Virágbörze előkészítésén. Az érdeklődők is
folyamatosan érkeztek és
mire a kereskedők is kirakták
áruikat, már nagy tömeg
várta a rendezvény kezdetét.
Hat virágkereskedő fogadta el meghívásunkat, bőséges virágkínálattal jöttek
az idén is.
Egyesületünk tagjai sok
száz növényt hoztak be
ajándékozásra, és örömünk-

re szolgált, hogy többen
hoztak be virágot olyan emberek is, akik nem tagjai az
egyesületünknek. Köszönjük nekik és reméljük, hogy
jövőre még többen lesznek.
A középső asztalsoron
ezer muskátli és egynyári virág várta, hogy a polgármester ajándékaként a megjelent érdeklődők számára
kiosztásra kerüljön.
Gergely Zoltán polgármester nyitotta meg a rendezvényt. A virágok gyorsan el-

fogytak, nemcsak az egynyáriak, hanem az általunk
behozott sok-sok évelő és
dísznövény is.
A kereskedőktől is sok virágot vásároltak, aki 11 óra
után jött, már kisebb kínálattal találkozott, de még
mindig volt lehetőség vásárlásra.
A Virágbörzéről mindenki sok virággal indult haza,
hogy az idén is díszítse otthonának ablakait, kertjét és
reméljük a háza előtt az
utcát is.
Mindenkinek köszönjük a
részvételét, jövőre újra találkozunk!
Zsólya Pálné

Idén is jelentős érdeklődés kísérte
a Virágbörzét

2007. május 31.

Ismét terepen!
Május 12. Fél 6-kor csörög az óra, az ereszt az eső
kopogtatja. Arra gondolok,
hogy miért mindig olyankor
esik, amikor túra vagy verseny van. Nem tudok vagy
nem is akarok gondolkodni
ezen, ha menni kell, megyek.
Amúgy sem vagyok cukorból! Kávé, átöltözés, kerékpár kitolása a garázsból,
majd irány Jászberény. Vár
rám egy kis gyalogos teljesítménytúra, a Hajta.
„Törzsvendégként” elvárják a szervezők tőlem, hogy
ott legyek. Elindulok! Még
nem esik, a futás is jól esik. A
kanyarban fotós, tévés – már
megint benne leszek a tévében. Lassan, de biztosan „leszakad az ég”, nem igazán
érdekel. Menet közben ismerősök, ismeretlenek, fia-

Hírek
A Hevesy György Országos Kémia Verseny megyei fordulóján 7. osztályos
korcsoportban IV. helyezést
ért el Held Nikolett (7.c.),
VI. helyezett lett Rusvai
Katalin (7.c.). 8. osztályos
korcsoportban I. helyezést
ért el Held Tamás (8.c.), a
győztes tanulók felkészítője
Ócsainé Földi Mária tanárnő. A 8. osztályosok között
IX. helyezést ért el Papp
Győző, felkészítője Kaszabné Ócsai Klára tanárnő.
A Simonyi Zsigmond
országos helyesírási verseny megyei döntőjében a
7. osztályosok között Rusvai
Katalin (7.c.), VIII. helyezést ért el. Felkészítője: Érsekné Kácsor Edina tanárnő. A 6. osztályos korcsoportban Semegi Judit (6.b.)
VIII. helyezést ért el. Felkészítője: Antal Péterné.
A jánoshidai Jászsági
helyesíró versenyen Érsek
Csenge (4.a.) II. helyezést
ért el (tanára: Sándor Józsefné). Semegi Judit (6.b.) V.
helyezést ért el (tanára: Antal Péterné). Rusvai Katalin

talok és idősek. Féltávnál lecsúszik egy csoki, a cipőmben van már egy „kis” homok. Nem állok meg, menni kell, mindjárt itt a cél. A
végén ráveszem magam
arra, hogy 6 év után fussak is
egy kicsit! Pulzus a fellegek-

ben (199), a célban csapattársaim, lányaik, Anyu. Oklevél, kitűző a zsebben, a
kézben sör, nyugodtság a lélekben. Fáradtság? Ilyen szó
nincs a szótáramban!!!
–konabela–

Hajta 20 km, Jászberény, 2007.05.12.
(7.c.) IV. helyezés (tanára:
Érsekné Kácsor Edina).
Bagi Alexandra (8.b.) X.
helyezett (tanára: André
Péterné).
A Bendegúz Gyermekés Ifjúsági Akadémia VIII.
nyelvész anyanyelvi verseny megyei döntőjének
eredményei:
3. évfolyam: Tóth László
(3.b.) IV. helyezett (tanára:
Csikós Józsefné)
4. évfolyam: Érsek Csenge (4.a.) II. helyezett, Kaszab Judit (4.a.) III. helyezett (tanáruk: Sándor Józsefné)
5. évfolyam: Csoszor Erik
(5.a.) III. helyezett (tanára:
Antal Péterné)
7. évfolyam: Szerző Dorina (7.a.) VIII. helyezett
(tanára: Érsekné Kácsor
Edina)
A Kölcsey Ferenc országos versmondó és népdaléneklő versenyen versmondás kategóriában különdíjban részesültek: Király Petra
8.a (tanára: Kovács Béláné),
Szabó Bence 8.d (tanára:
André Péterné).
Népdaléneklő kategóriában szintén különdíjban
részesült Szabó Vera 8.a
(tanára: Kovács Béláné).

Anyakönyvi hírek
2007. április hónapban született gyermekek: Kaszab
Regina, Góbor Vanda, Bóna Niklett, Dékány Noémi, AgócsBódis Janka.
2007. április hónapban házasságot kötött: Ferenc Eszter
– Török Csaba, Rácz Anasztázia – Lólé József, Perlaki Szilvia
– Vajner Tamás, Bobák Marianna – Sándor István.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: Pethes Balázs 81,
Márkus Balázs 74, Horváth Gáborné, sz. Móczár Margit, 67, Fábián András 87, Csatai Mártonné, sz. Tüzkő
Ilona 89, Bolyóczki Józsfné, sz. Guba Margit 73, Csikós
Balázs 62, Kóczián Mihály 81, Dóka Balázsné, sz.
Csikós Amália 87, André Józsefné, sz. Nagy Mária 79,
Móczár József 67 évet élt.
Jászágón 2007. április hónapban született gyermek:
Vancsik Bernadett.
Jászágón 2007. április hónapban elhunyt: Lengyel
Sándor 75 éves korában.
Jászágón áprilisban házasságkötés nem volt.

Az Ács Kató Irodalmi
Alapítvány 2007-es pályázatán a Széchenyi István
Általános Iskola magyar
munkaközössége az Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján az Év Műhelye Díj kitüntető címben
részesült.
A díjátadó ünnepség
2007. április 25-én Budapesten az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében
volt.
A Kazinczy-verseny megyei fordulóján 5-6. osztályos korcsoportban I. helyezést ért el Surányi Eszter
(6.c.), 7-8. osztályos korcsoportban III. helyezett
Held Tamás (8.c.). Felkészítőjük: André Péterné
tanárnő.
Április 24-én Szolnokon rendezték meg az Országos Mesevetélkedő megyei döntőjét. A döntőt iskolai, területi megmérettetés előzte meg. A döntőig
jutott általános iskolánk 4.a
osztályos csapata, ahol a III.
helyen végeztek. A nyertesek: Érsek Csenge, Kaszab
Judit, Kovács Viktória,
Csomor Patrik. Felkészítőjük: Sándor Józsefné.
A London Bridge angol
nyelvi verseny országos
döntőjén Mongyi Norbert
8.d osztályos tanuló I. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Dr. Nemodáné Mogyorósi Zita
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