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„Magyarnak születtem…”
– Kultúra-napi megemlékezés a Művelődési Házban –
185 éve született nemzeti fohászunk, a Himnusz,
melyben a költő Kölcsey Ferenc a Kárpát-medencében
hont talált magyar nép vér-zivataros századait foglalja
össze, majd miután Erkel Ferenc 1844-ben megzenésíti,
lesz igazán a reformkori magyar hazafiságnak lelkesítője,
a szabadságharcos honvédek hősi harcának buzdító éneke, s válik igazán nemzeti himnuszunkká.
Ez a nap 1989 óta a Magyar Kultúra Napja. Erre emlékezett a város január 22-én 17 órától a Művelődési Házban, ahol településünk szinte valamennyi kultúrcsoportja fellépett.
Az Árokszállási Óvónők
Kamarakórusával együtt
énekelt Himnusz után a kulturálódni vágyó, érdeklődő
nézőkkel megtelt nagyteremben Ördög Dóra, az ünnepség programjait összekötő szóvivő először Gergely Zoltán polgármestert
kéri mikrofonhoz.
A polgármester a kultúra
otthonára emlékezik akkor,
amikor ezt mondja: „Ahol
vagyunk, ezt a helyet nemrég kultúrotthonnak hívták.
Sokkal inkább otthonnak,
mint művelődési háznak,
ahová visszakívánkozik, jól
érzi magát az ember.”
A gazdaság és kultúra
kölcsönhatásáról beszél,
melyek elválaszthatatlanok.
„Nincs olyan – mondja –,
hogy egy jól működő gazdaság ne áldozna a kultúrára,
de csak kulturált körülmények között működik jól a
gazdaság. A tudás felhalmozva kinccsé válik, amit az
alkotók most megosztanak
velünk” – fejezi be, majd
maga mellé kéri régi tanítóját, Dr. Farkas Ferenc főiskolai tanárt ünnepi beszédének
megtartására.
A tanár úr a magyar kultúráról beszél, mely nem
más, mint a magyarok által
létrehozott anyagi és szellemi termékek összessége. Beszél a Kárpát-medence sajá-

tos történetéről, mely 18
századon át tartott, amikor 1823-ban megszületett nemzeti alapélményünk, mely olyannyira
az volt, hogy előbb ta-

Dr. Farkas Ferenc
főiskolai tanár
rájában gyökerező formációkban is gyönyörködhettünk. Az Extázis hastánc
együttestől újra láthattuk
Kaszab Tímea szólóját Jégkirálynő szerepben, aki a Téli

Esték óta még „jegesebb”
lett, új fehér ruhájában egygyé vált fátylával. A Fortuna
TSE három fiú hat lány öszszeállításban cha-chazott.
A magyar táncok, pontosabban mezőségiek mint
már annyiszor, a Parázs hagyományőrzőktől került
színpadra, közöttük a legényessel, a lassú csárdással,
akasztóssal és a friss csárdással.
A visszatérő óvónők a Valahol Európában filmmusicalből a Veszélyben a haza c.
betétdalt éneklik. Szólót
énekelt Csikós Lászlóné.
Ez alkalomból a Görbe János Színkörben szólózó Banka Sándorné egy 20. századi
fohászt, a Szegény magyar
nép, téged vihar tép címűt
énekli. A Magyarok bejövetelét a Színkör társulata az
erre az alkalomra elkészült,
mesterségük címerével díszített jász kék nyakkendőben énekelte, szólókkal gyötörve a második évezredbe
átmentett magyar szíveket.
A már hagyományos Kul-

Jelenet az általános iskolások ünnepi műsorából
nultuk meg, mint igazán
megértettük volna.
Az ünnepi beszéd után
következett a „Magyarnak
születtem…” című ünnepi
műsor az általános iskolások
A mazsorettek katonás, színes, egyenruhás színpadra
előadásában az iskola matoppanásával vette kezdetét a 10. „vidámságünnep”, a
gyar munkaközösségének
Flóra Farsang. Noha már 4 éve a Művelődési Ház szerve(André Péterné, Antal Péterzésében valósul meg ez a kétnapos rendezvénysorozat, a
né, Érsekné Kácsor Edina)
siker záloga a Flóra Virágkedvelő Egyesülete hatékony
rendezésében. A határozotközreműködése.
tan, hibátlanul mondott szövegek, énekelt dalok alapos
gyakorlást, felkészülést sejtettek, s a hatás sem maradt
el Kiss Gáborné díszlete előtt.
A művészeti csoportok
bemutatkozásával a program olyannyira gazdagra sikerült, hogy a magyar kultúra mellett más népek kultú-

Dósai alkotótábor képei a tárlaton (Fotók: Szűcs Judit)

Tavasz a télben

Géczi Péter a győztes
A jubileumi programsort tőjében Gergely Zoltán polkezdő tavaszidéző mazso- gármester is, amikor azt
rettcsokor között Kaszab Tí- mondja visszaemlékezve a
mea látványos, sikeres Jégki- kezdetekre: Azért indítottuk
rálynő produkciója ebben az el 10 éve Tavasz a télben
összeállításban mint télbú- címmel ezt a rendezvényt,
csúztató fellépés valósul meg. hogy vidámságot, derültséA tél-tavasz együttes jelenlé- get csalogassunk az arcokra.
tét fogalmazza meg köszön- A kétnapos rendezvény kez-

„Magyarok bejövetele”
túra-napi festménykiállításon a Dósai Alkotótábor
művészei mutatkoztak be. A
kiállítást megnyitó F. Balogh
Erzsébet festőművész, a
Dósai Alkotótábor művészeti vezetője megnyitójában ismertette a kiállított képeket, beszélt alkotóikról.

Szóba hozta mexikói, chilei,
hondurasi művészek kötődését az Alkotótáborhoz.
Beszélt a 10 éve alakult tábor jubileumi készülődéséről, mely a gazdag anyag
gondozásából, jubileumi
katalógus megjelentetéséből áll.
– and –

Mezőségi táncok Parázs ritmusban
dőnapján, mely most február 26-án volt, mint már
annyiszor, a fő esemény a virágkötészeti verseny és annak
eredményhirdetése. Ebben
az évben – 2008-ban – éppen
nyolcan – öten Budapestről,
hárman Jászárokszállásról –
vállalták azt, hogy megfeleljenek a versenykiírásnak és
megalkossák virágokból sajátos térkompozíciójukat.
Díjazottak:
Első Géczi Péter – 30 ezer
Ft Rosenberger Magyarország Kft. felajánlás. Mint legjobb helyi versenyző, további
15 ezer Ft a Flóra VKE felajánlása.
2. Horváth Anikó – 25

ezer Ft Carrier CR Magyarország Kft. felajánlás.
3. Tóth Zoltánné – 20
ezer Ft Jász Bél Bt. felajánlás.
Kezdő virágkötő díj: Tőrös Petra 20 ezer Ft Weger
Magyarország Kft. felajánlás.
Különdíj: Sárkány Anita –
15 ezer Ft Takarékszövetkezet felajánlás.
Az eredményhirdetés után
Kiss Zoltán virágkötő mester
– aki zsűri elnökként is közreműködött – tartott virágkötészeti bemutatót. A kisteremben pedig működött a
Flóra-vásár.
– and –
(A vasárnapi eseményekről
februári számunkban olvashatnak.
– a szerk.–)

Tavaszi zsongás (Fotók: Szűcs Judit)
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Ő is köztünk él…

A Biblia
A Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia együttműködve a Testvéregyházakkal a 2008-as évet a Biblia évének nyilvánította.
A keresztény értékek között kitüntetett helye van a
Bibliának. A Biblia Isten szava, ezért Szentírásnak is nevezzük. A Biblia Isten történelmi kinyilatkoztatásának írásba foglalt és kanonizált összessége. A Biblia
nem csupán mint könyv
szent, hanem a szerzője és
tartalma is szent. A Szentírás
szerzője maga az önmagát
az emberek üdvössége érdekében kinyilatkoztató Isten, aki Szentlelke által „sugallta” a szent emberi szerzőket, akik az isteni üzenetet
írásba foglalták az utókor
számára.
Kereső, kutató világunkban komoly mondanivalója
van Izaiás prófétának:
„Vissza a tanításhoz, a kinyilatkoztatáshoz. Aki nem
ezt mondja, annak nincs hajnala.”
Az Ószövetségi Szentírási
könyvben sokszor ismétlődik: „Így szól az Úr.” Ez
azt jelenti, hogy míg a pogányok kőből, fából, aranyból, ezüstből készült bálványai mindig némák maradtak, addig a Biblia Istene
szól az emberekhez, párbeszédet kezdeményez. A
mi Istenünk beszélő Isten.
Annyira sajátja Istennek a
beszéd, hogy magát SZÓNAK, IGÉNEK nevezi:
„Kezdetben volt az Ige, és az
Ige Istennél volt, és Isten
volt az Ige.”
Isten szava „Erő”. Isten
szava a leghatalmasabb erőforrás. Isten puszta szavával
a semmiből világokat hoz
létre: „Legyen világosság”
mondta, és lett világosság.
Isten szavának teremtő ereje
van. Szavával, isteni akaratával rendezte be számunkra
a Földet, tette lakhatóvá.
Jézus Krisztus biztatta az
Írástudókat: „Vizsgáljátok
meg az Írásokat!” Miért
tartotta fontosnak Jézus a
Szentírás ismeretét? Így indokolja meg: „Mert nem
magamtól beszéltem, hanem aki küldött, az Atya
hagyta meg, mit mondjak, és
mit hirdessek. Így amit hirdetek, úgy hirdetem, amint
az Atya mondta.” (Ján.
12/49-50)
Isten szava időálló. Jézus
mondotta: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el
nem múlnak.” Tanítása örök
igazság, ma is érvényes és
hatékony szó. Szent Pál írja a
Bibliáról: „Amit hajdan
megírtak, azt tanulságul
írták, hogy az Írásból türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk megőrzésére.”

A Szentírásnak életünk részévé kell válni. Arany János
így biztat: „Vidd be a Bibliát
házadba, és beviszed vele a
férj szeretetét, a feleség hűségét, a gyermekek engedelmességét. Megenyhíted
a Család baját, és megszaporítod a Család örömét.”
Amikor Gárdonyi Gézát a
Bibliáról kérdezték, így nyilatkozott: „A Biblia mellett
persze más könyvek is hatottak rám. De olyan könyv,
amelyet többször is elolvasok, csak egy van, a Szentírás. Minden nap olvasok
belőle már több mint húsz
éve. Mindig ott van az
asztalomon, a koporsómban
is az legyen mellettem.”
A Szentírásnak át kell
járnia benső világunkat,
hogy átalakítsa életünket.
Molnár Ferenc, a neves színpadi szerző a második világháború előtt Amerikába
menekült. Száműzetéséről
írt könyvében elmondja,
hogy az egyik szállodában
Bibliát talált szobája asztalán, olvasni kezdte, és megjegyzi: „Ez a könyv annyira felizgatott, hogy napokig csak altatóval tudtam
aludni.”
Kérdés csak az, hogy mi
ellen vagy minek az érdekében izgat a Szentírás.
Nem kétséges, csakis a jó, a
nemes, a szeretet érdekében
és az igazságtalanság, a bűn,
a gyűlölet ellen. Ezért érthető, hogy a Szentírás osztozik Jézus sorsában. Van,
aki elfogadja, szereti, van,
aki elutasítja.
Krisztus ígérete és az Egyház garancia arra, hogy a
Biblia nem tűnik el az
emberiség életéből, örök
útitársunk marad, hogy a
Szentlélek vezetésével szentté tegye életünket. A Biblia
egyes részeit 2426 nyelven
olvassák, a teljes Bibliát 429
nyelvre fordították le, az Újszövetség pedig 1145 nyelven jelent meg. A Biblia az
emberiség történelmében a
legtöbb nyelvre lefordított
és a legtöbb példányban
megjelent könyv a könyvnyomtatás feltalálása óta.
Most, a Biblia évében a
plébánián nagyon kedvező
áron lehet megrendelni a
Bibliát.
Szent Jeromos, aki 35
éven át Betlehemben a
Szentírás latin nyelvre történő fordítására és magyarázatára szentelte minden
idejét, így buzdít bennünket: „Szeresd a Szentírást, és
az Isten is szeretni fog téged.
Szeresd a Szentírást, és az
Isten segíteni fog téged.
Becsüld a Szentírást, és az
Isten karjaiba fog zárni
téged.”
Gyenes Gyula

– Kérlek, mutatkozz be
röviden!
– Csikós Gábor vagyok, az
ELTE-n tanulok történelem
szakon IV., pszichológián
pedig III. éven.
– Mivel töltöd a szabadidődet?
– Régóta érdeklődöm a
Jászság, de főként Jászárokszállás története iránt. Eleinte főként a családtörténet, az
ősök felkutatása vonzott. Aztán azt is meg szerettem volna tudni, hogy ezek az elődök mivel foglalkoztak, milyen volt az élet Árokszálláson száz, kétszáz éve. Lassan
már ott tartottam, hogy
minden érdekelt, ami a város
történelmével kapcsolatos.
Szerencsére kutatásaim során sok helyről kaptam támogatást, segítséget (olykor
türelmet). Főként a Plébániát és a Városi Könyvtár dolgozóit illeti köszönet.
– Jelenleg mi áll érdeklődésed középpontjában?
– A keresztényszocializmus. Az ez iránti érdeklődést
is a helytörténet keltette fel
bennem. A mozgalom célja
az volt, hogy a társadalmi
igazságtalanságokat a keresztény etika révén orvosolja,
szemben állt tehát a szociáldemokrata munkásmozgalommal. Magyarországon az
I. világháború előtt – még
olyan nagynevű propagátorok tevékenysége mellett is,
mint például Prohászka Ottokár, Czettler Jenő vagy
Szekfű Gyula – a keresztényszocialista mozgalom nem
terjedt el. Leszámítva a Jászságot, azon belül is Jászárokszállást. Nemcsak azért jelentős az árokszállási keresztényszocialista mozgalom,
mert a párttagság 1912-ben
elérte a hétszáz főt, ami országos szinten is kiemelkedő
volt, hanem azért is, mert a
párt négy képviselőjét képes
volt bejuttatni a községi tanácsba. Mindez Boros Alajosnak köszönhető, akinek
nevét bár utca őrzi, én úgy
érzem: nem kellően ismerjük. A párt országos lapja, az
Igaz Szó pedig így méltatta
halálakor: „a Jászságban terjedő keresztényszocializmus
nagy részben az ő fáradhatatlan munkásságának eredménye.”
Bár Nyugat-Európában,
főként a német területen
több történeti munka is foglalkozik a keresztényszocializmussal, Magyarországon
csak kevesen, és Dr. Gergely
Jenő – aki a tanulmány lekto-

ra volt – 1977-es munkáján
kívül nem jelent meg összefoglaló munka a magyar keresztényszocializmusról.
– A közelmúltban jelent
meg erről egy tanulmányod a
Zounukban. Valószínűleg sokan nem tudják, hogy mit takar ez a furcsa cím. Kérlek,
mutasd be néhány mondatban!
– A dolgozat az Országos Tanulmányi Diák Konferenciára készült, ennek egy
kibővített verziója került bele a Zounukba.
Zounuk Szent István király korában élt, Szolnok első ispánja volt, a város róla
kapta a nevét. Ez a férfiú arról nevezetes, hogy Szent
Gellért püspök védelme közben halt mártírhalált a Gellért-hegyen. Róla kapta nevét a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei évkönyv, ami az
1980-as évek közepétől jelenik meg.
– Hogyan kerültél kapcsolatba az évkönyvvel?
– A Szolnoki Levéltárat
először a gimnázium negyedik évében kerestem fel, amikor OKTV dolgozatra a
Kossuth – kultuszt kutattam
szülőhelyemen. Aztán úgy
alakult, hogy évente felkerestem, főként a nyári szünet
alatt. A levéltár dolgozói
mindig készséggel segítettek, az igazgatónő – Zádorné Zsoldos Mária – pedig
felajánlotta, hogy ha elkészül
a helytörténeti munkám, akkor azt megjelentetik az évkönyvben. Nagyon örültem
a lehetőségnek, hiszen ez az
első könyv alakban napvilágot látott tanulmányom,
másrészt pedig azért, mert
lelkes lokálpatrióta lévén,
örültem, hiszen régen jelent
meg az évkönyvben kimondottan Jászárokszállással
foglalkozó tanulmány.
– Mivel szeretnél foglalkozni az egyetem elvégzése után?
– Terveim között szerepel,
hogy a diploma megszerzése
után doktori képzésre jelentkezem az ELTE-n, ahol főként a XX. század történetével szeretnék foglalkozni.
Ehhez természetesen még
meg kell írnom a szakdolgozatom, aminek témája a jászsági keresztényszocialista
mozgalom lesz az I. világháború előtt. Jászárokszálláson
kívül ez főként Jászladányt,
Jászapátit és Jásztelket érinti.
– Eddigi eredményeidhez
gratulálok, további céljaid eléréséhez sok sikert kívánok!
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Díszpolgár
Nagybajomban is
2008 május elsején lesz 10 éve, hogy Csányi Sándor az
OTP elnök-vezérigazgatója a szülőváros Jászárokszállás
díszpolgára lett.
2007-ben Nagybajom önkormányzata is díszpolgárává avatta. Az alábbiakban a díszpolgári méltatást olvashatják.

A díj átadására 2007. augusztus 26-án került sor a nagybajomi Városházán. A díjat Boross Péter volt Miniszterelnök
és Dr. Sáringer Gyula Professzor, a Magyar Tudományos
Akadémia tagja adta át, akik Nagybajom szülöttei és szintén
díszpolgárok.

„Esélyt a jövő
generációjának!”
– hirdeti az OTP Fáy András Alapítvány
Az elmúlt napokban több
országos hetilapban is látható volt ilyen – városunk középiskolájában készült –
fénykép. A képet a OTP Fáy
András Alapítvány képviselői készítették, amikor az alapítványi pályázaton nyert
oktatási eszközöket átadták.
Az OTP Fáy András Alapítvány az oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
terén az „Esélyt a jövő generációjának!” mottó jegyében
végzi tevékenységét. 2006ban indította útjára azt a
kezdeményézését, mellyel a
közgazdaságtant oktató iskolákat kívánja támogatni, s
ez a program a 2007/2008.
tanévben is folytatódott. Így
Magyarországon egyedülálló módon közel 100 iskola
könyvtárát fejleszti az alapítvány.
A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatika Szakközépiskola
mindkét évben sikeresen pá-

lyázott az alapítvány támogatására. Az elmúlt tanévben nagy számú szakmai
tankönyvvel lett gazdagabb
az iskola könyvtára. 2007ben a közgazdasági témájú
könyvek mellett a nyelvoktatást is segítő CD-romokat,
valamint egy személyi számítógépet is nyertünk az alapítvány pályázatán. Az eszközök a könyvtár állományát
gyarapítják, s a diákok már
használatba is vették ezeket.
Mindezzel az Alapítvány
tudásunk bővítésében, továbbtanulásuk előkészítésében egyaránt segíti tanulóinkat. A diákok és a pedagógusok nevében köszönjük az
Alapítvány támogatását.

Jászvidék
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A polgármester jelenti...
Az újév igazi télies idővel köszöntött ránk,
amely január közepére megenyhült. Az őszi
vetések eddig jól teleltek, amelyhez a hótakaró áldásos hatása is hozzájárult. A betakarításig még sok minden történhet ezekkel a
növényekkel, de elmondhatjuk, hogy a terméskilátások most jobbak, mint egy évvel
ezelőtt voltak.
A művelődési központ terveinek valóra
váltásával várnunk kell, ezért a művelődési
ház épületének alagsorában lévő boltosokkal
újabb egy évre meghosszabbítottuk a bérleti
szerződést, az egy felmondott bérleti helyet
pedig meghirdettük. A már beadott pályázatainkkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeink nem teszik lehetővé, hogy az idei évben a
művelődési központra is pályázzunk. A városok részére kiírt öt és ötven millió forint
közötti összeget tartalmazó város rehabilitációs pályázaton el fogunk indulni, mert
kedvezőek a feltételek és útfelújítás is szerepelhet benne. Ennek a részleteit most dolgozzuk ki és a februári testületi ülésen szeretnénk róla dönteni.
A Jászberényi Tisztiorvosi Szolgálat részéről olyan megkeresés érkezett, amely szerint a
hiányzó házszámtáblákat kérik pótolni, mert
sokszor nem találják emiatt a címzettet. A
munkatársaimmal állunk rendelkezésére
mindazoknak, akik segítségünkkel szeretnék ezt megtenni. Az utcák elején az utca
nevét tartalmazó táblákat elhelyeztük, ezért
elegendő csak a házszám kihelyezése is,
amely a tulajdonos feladata. Kérem, hogy
fordítsanak erre figyelmet, mert hiányában a
segítség egy adott helyzetben amiatt is
késhet, hogy az ingatlant nem tudják beazonosítani.
A szennyvíz-beruházással kapcsolatban az
érintett ingatlanok tulajdonosai önkéntes lakástakarékpénztári szerződést kötöttek elég
nagy számban. A szerződéseknek az első
darabjai már 2008 áprilisában lejárnak, amelyek többnyire Fundamenta lakástakarékpénztári szerződések. Az állami támogatás
csak akkor vehető igénybe, ha a futamidőn
belül a lejárat előtt a teljes szerződött összeg
befizetésre kerül. Segítségül a Fundamenta
lakástakarékpénztári szerződéssel rendelkezőknek figyelemfelhívó levelet fogunk kül-

deni, amelyben részletezve közöljük a még
befizetendő összeg nagyságát és a befizetés
időpontját, amely számításaink szerint 2008.
február 28-ig terjed. A csatorna-beruházás
megvalósítására felvett hitelünk fedezetét a
lakástakarékpénztári szerződésekben vállalt
befizetések, ezek kamatai, az állami hozzájárulás és az alapítványi kiegészítés adják. A
szerződésben vállaltak szerint el kell érnie a
280.000 Ft-ot ingatlanonként. Kérek minden lakástakarékpénztári szerződéssel rendelkező jászárokszállási lakost, hogy esetleges
befizetési elmaradását a szerződés lejártáig
rendezze, mert a saját hibájából elmaradó
állami támogatást pótolnia kell.
A 2008. évi költségvetés összeállításán
dolgozunk, beérkeztek az intézményektől az
igények, amelyek pontosítása, ellenőrzése az
intézmények vezetőivel történő tárgyalás keretében folyamatban van. Már körvonalazódik, hogy a gimnáziumunk költségvetéséhez több mint ötvenhárommillió forintot
kell biztosítanunk az állami normatíván felül,
az általános iskola és óvoda intézményünknél
ez az összeg eléri a százharmincötmillió forintot. A teljes költségvetésünk minden harmadik forintját a két oktatási intézményre
költjük a tervezet szerint. A fejlesztéseinkhez
hitelfelvételre lesz szükség, ezért nagyon körültekintően kell a döntéseket meghozni, kerülve a presztízsberuházásokat. Csak olyan új
létesítményeket szabad létrehoznunk, amelynek a fenntartását is finanszírozni tudjuk.
Elmúlt az az idő, amikor csak az számított,
hogy van-e pályázat és majd valahogy működni fog. Most a pályázatok bőségével találkozunk, de ezek között szigorúan mérlegelni kell, hogy melyikre van szüksége városunk lakosságának.
A hó elolvadásával láthatóvá váltak azok az
eldobált hulladékok, amelyeknek az összeszedésére ezt a kellemes plusz 5-6˚C-os időt
érdemes kihasználni. A környezetünk rendben tartása mindennapi feladatunk kell, hogy
legyen. Örömmel látom a portája előtt seprűvel vagy éppen lapáttal serénykedő polgárokat, akik nem csak beszélnek, hanem
tesznek is élhető, tiszta városunkért.
Gergely Zoltán

Változások a
lakáscélú állami támogatásokban
A Kormány a 391/2007.
(XII.23.) számú rendeletével 2008. január 01-ei hatállyal módosította a lakáscélú állami támogatásokról
szóló 12/2001. (I. 31.) Kormányrendeletet. A változások elsősorban azokat érintik, akik már igénybe vették
a lakásépítési/vásárlási kedvezményt vagy a fiatalok otthonteremtési támogatását
(közismert nevén: szoc.
pol., a továbbiakban: kedvezmény), így az ingatlanukat a Magyar Állam javára
bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom terheli. Ha a kedvezménnyel épített, bővített,
vásárolt lakást le kívánják
bontani vagy értékesíteni
szeretnék, akkor a módosított Kormányrendelet értelmében az ingatlan eladásáról
/cseréjéről szóló szerződés
megkötését, illetve a bontás

megkezdését követő 15 napon belül kötelesek ezt bejelenteni az ingatlan fekvése
szerinti önkormányzat jegyzőjének a vonatkozó iratok
egyidejű csatolásával. Felhívom az érintettek figyelmét
arra, hogy amennyiben a 15
napos határidőt elmulasztják és bejelentési kötelezettségüknek késve vagy nem
tesznek eleget, a kedvezmény teljes összegét minden esetben kötelesek viszszafizetni. Az értékesítés határidőn belüli bejelentése
esetén továbbra is van lehetőség arra, hogy amennyiben másik ingatlant kívánnak vásárolni vagy építeni az
eladott helyett, arra átterhelésre kerüljön a kedvezmény
összege. Ha az eladás és a vétel vagy építés időben elválik
egymástól, kérhető a visszafizetési kötelezettség felfüggesztése építési szándék ese-

tében 3, vásárlási szándék
esetében 1 évre. A visszafizetési kötelezettség felfüggesztése esetén a kedvezmény
teljes összegét letétbe kell
helyezni a Magyar Államkincstár letéti számláján.
Tájékoztatom továbbá a
lakosságot, hogy a Kormányrendelet értelmében az
igénybe vehető kedvezmény
összege nem változott.
Felhívom szíves figyelmüket arra is, hogy a Magyar
Államkincstár a hivatalos
honlapján:
www.allamkincstar.gov.hu
mindenki számára elérhető
tájékoztatót tett közzé a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos ügyintézésről.
Dr. Gottdiener Lajos
jegyző
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Évet értékelt
a tűzoltóparancsnok

Galamb és díszmadár kiállítás
Árokszálláson
Immáron negyedszer rendezte meg az
Árokszállás határait is átlépő érdeklődés mellett kiállítását a Csörsz Vezér Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete.
A bemutatott 350 galamb és 80 díszmadár
igazolta a tenyésztők fejlődését.
A helyi tenyésztőkön kívül az alábbi településekről érkeztek kiállítók: Bükkzsérc,
Dormánd, Eger, Felsőtárkány, Gyöngyös,
Gyöngyössolymos, Hatvan, Heréd, Heves,
Hort, Jászapáti, Jászjákóhalma, Jászszentandrás, Mátrafüred, Ózd, Sajóecseg, Sámsonháza, Szihalom, Tarnaméra, Verpelét.
Baráti és jó hangulatú hétvége adott lehetőséget többek között eszmecserére, tapasztalatok átadására, új tagok felvételére, az egészen fiatal korosztályból is.
A méltán megérdemelt serlegek, és oklevelek száma megmutatta a kiállított példányok
minőségi színvonalát.
Egyéniben az alábbi Árokszállási galambtenyésztők jeleskedtek: Bagi József – King
galamb kiváló minősítés – Egyesületi díj, Polgármesteri Hivatal különdíja; Gulyás Alajos
– Fodros galamb kiváló minősítés Árokszállás
győztes, – Dán keringő galamb kiváló volier, –
Indiai páva galamb – igen jó volier; Kaszab
Pál – Amerikai óriásposta galamb kiváló mi-

Fotók:
Takács László

A polgármester és az elnök:
Gergely Zoltán, Gulyás Alajos
nősítés – Egyesületi díj; Radics Benjamin –
Debreceni pergő igen jó minősítés – Egyesületi díj; Takács László – Angol tipler magasszálló keringő galamb kiváló minősítés –
Árokszállás győztes; Tűzkő Sándor – Német
kiállítási galamb – igen jó minősítés.
A meghirdetett csapatverseny is szép hazai
sikert hozott a galambászoknak: I. Marosi
István Heves – Angol begyes – 957 pont; II.
Peták László Eger – Egri kék keringő – 956
pont; III. Gulyás Alajos Jászárokszállás–
Fodros galamb – 955 pont; IV. Benyhe
Attila Ózd – Csepeli hófehér keringő – 954 p.
A bemutatott díszmadarak nagy többsége,
helyi tenyésztő tulajdona: Móczár Béla
Hullámos-, Nimfa-, Bourke papagáj;
Ruttka György Fischer és Nimfa papagáj;
Szabó József Nimfa-, Rozella és Hullámos
papagáj
A kiállítás nem jöhetett volna létre segítők
nélkül.
Az egyesület tagsága ezúton is kifejezi köszönetét, s egyben reméli, hogy majdan a következő rendezvényen is jelen lesz e nélkülözhetetlen támogatás.
TL

Jászvidék
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„Ahol nagy a szükség,
közel a segítség”

2008. január 31.

Három sas
menekült meg
Még keresik a természetkárosítót
A Jászságban, illetve Jászárokszállás határában az év
első napjaiban több védett, és fokozottan védett, legyöngült vagy elpusztult ragadozó madárra találtak. A vizsgálatok még tartanak, de nagy valószínűséggel az állatokat közvetett módon megmérgezték.

Fotó: Szűcs Judit
A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány és Jászárokszállás Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodásnak megfelelően az EU élelmiszer program keretében térítésmentes
adományokkal támogattuk a
Jászárokszálláson élő legrászorultabb személyeket.
Adományban részesültek a
kisnyugdíjasok, létminimum
alatt élők, munkanélküliek,
gyermekvédelmi támogatottak. A rászorultságot igazolni
kellett nyugdíjszelvénnyel,
vagy egyéb okirattal.
2007. évben az alábbi
adományok szétosztásáról
gondoskodtunk: 2007. május-június hónapban: pászka 2.094 kg, liszt BL 65
10.470 kg, zsemlemorzsa
2.090 kg, ropogós piskóta
1.044 kg. 2007. szeptember hónapban: csillám porcukor 2.160 kg, fahéjas karika tejbevonóval 2.250 kg,
instant tésztaétel 716 kg.
2007. október hónapban:

csillám kristálycukor 9.600
kg, liszt BL 65 9.680 kg, 4
tojásos spagetti 4.480 kg.
2007. december hónapban: Sole vaníliás ital 1/1
8.640 doboz.
Egy-egy fajta adományból hozzávetőleg több, mint
2.000 rászoruló részesült.
Az adományosztás 15 alkalommal történt az elmúlt
évben, amelyeken 14-18 segítő működött közre a csomagolásban, kiosztásban és
az adminisztráció elvégzésében. Az önkéntes segítők a
nyugdíjas egyesület, a kertbarát kör és a polgárőr egyesület tagjai, akiknek munkáját
ezúton is köszönjük.
Az együttműködési megállapodásunknak megfelelően reméljük, hogy a Baptista
Szeretetszolgálat Alapítvány
és más szervezetek jóvoltából 2008. évben is támogatni tudjuk adományokkal városunk rászoruló lakosságát.
Gergely Zoltán polgármester
Drapos Béláné alpolgármester

Angliába
készülünk
Nagyon klassz dolog történt velem az elmúlt napokban! Megtudtam, hogy a JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
külügyi osztálya által meghirdetett angol nyelvű pályázatom sikeres volt, és februárban egy
egész hetet tölthetek öt másik diákkal Angliában, Durham megyében.
A pályázat címe „Az interkulturális párbeszéd európai éve” volt, erről a témáról kellett
egy angol nyelvű fogalmazást írni. Bevallom,
a cím hallatán először kicsit megijedtem, nem
is nagyon tudtam, mit is írhatnék. Aztán egyre
jobban belemélyedtem a témába, s már csak
az eredményre kellett várni. Mikor megtudtam, hogy én is a nyertesek között vagyok, nagyon örültem, mert még sosem jártam Ang-

Fercsik Péter a Jászberényi
Állat- és Növénykert igazgatóhelyettese elmondta, hogy
intézményükbe január 3-a és
12-e között összesen öt parlagi sast vittek be, amelyeken
a mérgezés tüneteit ismerték
fel. Gyors ellátást követően
további gondozásra a Budapesti Állatkertbe szállították
a madarakat. A parlagi sasok
közül az egyik „pihent” néhány napot a berényi létesítményben, mielőtt továbbszállították volna. Az állatok
közül azonban sajnos kettőn
már a szakszerű ellátás sem
segített, azok elpusztultak.
Hármat viszont a megfelelő
ellátást követően – s miután
kellőképp megerősödtek –
január 24-én ismét szabadon
engedhettek.
Nagy a valószínűsége annak, hogy a határban nem a
parlagi sasokat akarták megmérgezni, hanem a területen
élelem után kutató fácánokat. Ezek begyében találtak
ugyanis olyan csávázott
magvakat, amelyek a pusztulásukat okozhatták. A legyengült állatokra csaphattak le a sasok, s így ettek a

liában. Aztán kiderült, hogy a gimiből nem
csak én, hanem Kiss Gergő is utazhat. Így
még jobban örülök, mert lesz legalább egy ismerős a sok idegen között.
Kiutazásunk előtt még egy nagyon fontos
feladatunk van: Egy angol nyelvű bemutatót
kell készítenünk Magyarországról, kultúránkról, szokásainkról azoknak a francia, német,
spanyol, olasz, szlovák diákoknak, akikkel együtt fogjuk tölteni ezt a hetet. Egy kicsit magyarul is kell majd tanítanunk őket, és nemzeti
ételeket kell velük megkóstoltatnunk. Ez utóbbi témában nagyon tanácstalanok vagyunk,
ötleteket szívesen fogadunk.
Már nagyon várom az utazást, annál is inkább, mert ez lesz életem első repülőútja.
Remélem elkerül minket mindenféle légörvény, és február 17-én 15:40-kor leszállunk a
Newcastle-i reptéren.
Juhász Dorottya
a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és
Informatikai Szakközépiskola tanulója

Fotók: Szűcs Judit
A városközpont rendezési terv részeként szállították el az átalakítással körforgalom szélére került újságos bódét. Új szerepben mintegy 25.000 Ft-ért munkahelyi melegedőnek
továbbra is a városban maradt.
A Hírlap Terjesztő Zrt. a látványos, modern hírlapárusító pavilont 50 m-rel arrébb a
Kossuth út-Dózsa György utca sarkán közel 1 millió forintos költséggel üzemelte be. Az új
egységből 2007. november 23-tól terjednek a hírek.

méregből is. Fercsik Péter
hangsúlyozta: az, hogy három ragadozó madarat ismét szabadon engedhetnek,
egy szoros együttműködés
eredménye. A madármentésben közreműködtek a
Magyar Madártani Egyesület, a Hortobágyi Nemzeti
Park Igazgatósága, Jászberényi Állat- és Növénykert,
valamint a Budapesti Állatés Növénykert munkatársai.
Zalai Tamás, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre elmondta, hogy parlagi sasok
mellett további három – valószínűleg mérgezésnek áldozatul esett – egerészölyvöt
is találtak az említett időszakban, de rajtuk már nem
lehetett segíteni. A természetvédelmi őr hozzátette,
egyelőre még zajlanak a laboratóriumi vizsgálatok, így
teljes bizonyossággal még
nem jelenthető ki, hogy mitől pusztultak el a ragadozók. A legnagyobb valószínűsége persze annak van,
hogy – amint már említettük
– a csávázott magvakat evő,
mérgezett fácánokból ettek a
nagy madarak. Az ügyben a
rendőrség is vizsgálatot
folytat.

Kis hurka,
nagy hurka…
– Böllérversenyen voltunk –
A tél hagyományos disznóölő időszak. A ház minden
lakója számára jelentős esemény volt ez régen és ma is.
2008. január 12. Napkor
böllérverseny – olvastuk az
internetes hirdetést. A „vaskalapos” csapat idén is úgy döntött, hogy benevez a versenyre. A csapat tagjai: André Gábor, Farkas Sándor, Major Róbert, Nemoda Sándor, Pethő Tibor, Szerző László, Szerző Tibor.
A verseny előtti nap délelőtt a fiúk fölpakolták a szükséges kellékeket (teknő, üstház, bogrács, fapörzsölő, sátor, díszítő kerítés, asztalok,
padok…) az autókra, és elindultak a verseny helyszínére,
Napkorra. Napkor Nyíregyháza melletti kis község.
Megérkezés után előkészültek, fölállították a sátrat,
körülkerítették a helyüket, fát
gyűjtöttek az üst alá. Este jó
hangulatban költötték el
vacsorájukat. Másnap reggel
időben kiválasztották a mangalica disznót, és elkezdődött a hagyományos disznóvágás. Fatüzelésű pörzsölővel megpörzsölték, mely

nagy érdeklődést és tetszést
váltott ki a szemlélődők körében. Azután a böllér (hentes) bontotta föl a disznót orjára, kavarta a kolbászt, sózta
a szalonnát. Közben az abállében főtt a hurkába való hús.
Az asszonyok készítették
a reggelit (hagymás vért),
főzték az ebédet (toros káposzta, sült hús), tisztították
a belet, töltötték a hurkát,
kolbászt. A nézelődők,
szemlélődők folyamatosan
kérdezgettek, érdeklődtek.
Volt, aki már ismerősként
üdvözölte a csapatot, hiszen
a tavalyi évben megismerte
őket. A zsűri a csapatot egész
napi munkája alapján különdíjjal értékelte, és ajándékkosárral jutalmazta.
A versenyzőket anyagilag
támogatta Farkas Sándor, a
Jászbél Bt. vezetője.
Az egész nap jó hangulatban, kellemes időben telt,
késő este ért véget.
Jövőre is várjuk az érdeklődő jászokat a verseny helyszínére disznótoros kóstolóra, forralt borra.
Csapatkapitány

Banka Csaba

Tűzoltóságunk hírei
2007. december 20-án
délután Jászberény kérte a
segítségünket: Jászárokszálláson, a Bem József utca
egyik házában kéménytűz
van. A tűz terjedését sikerült
a gyors kiérkezéssel megakadályozni a két tűzoltó egységnek.
December 25-én, karácsony első napjának délutánján személyes bejelentés
alapján mentünk az Arany
János utca sarkához. Fej- és
kézsérüléssel, kihűlés előtti
állapotban lévő személyt találtunk, a mentősöket értesítettük, a helyszínt biztosítottuk.
2008. január 3-án délelőtt
Jászágóra, a Petőfi utcába
hívtak kéménytűzhöz. Sikerült nagyobb kár nélkül a veszélyt elhárítani.
Január 13-án délután a
Jászdózsa település előtti
balesetet jelentett egy szemtanú telefonon. Egy személygépkocsi borult az
árokba, a Jászberényi tűzoltókkal közösen kimentettük
az autó alá szorult sérültet.
Nádas Illés titkár

Lakossági kérésre közöljük a 2007. évi vonulási
statisztikánkat. A táblázatok alapján megállapítható: 2006.
évhez képest 2007. évben mintegy 70%-al emelkedett a
riasztások száma.
Vonulások megoszlása eset fajtánként:
Eset jellege
Esetszám
Százalékosan
Állatmentés
3
1,7
Belvíz
1
0,6
Káreset
85
48,9
Személy felkutatás
1
0,6
Tűzeset
76
43,7
Téves jelzés
5
3,4
Vaklárma
2
1,1
Összesen
174 db
100%
Vonulások megoszlása településenként:
Település
Esetszám
Százalékosan
Jászágó
8
4,7
Adács
2
1,1
Gyöngyös
2
1,1
Heves
1
0,6
Jászárokszállás
134
77,0
Jászberény
3
1,7
Jászdózsa
3
1,7
Jásztelek
1
0,6
Négyszállás
8
4,7
Pusztamonostor
2
1,1
Portelek
1
0,6
Tarnaörs
3
1,7
Tarnazsadány
1
0,6
Vámosgyörk
3
1,7
Visznek
2
1,1
Összesen
174 db
100%
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Módosult a szavazókörök száma, helye
Mint ismeretes a Tisztelt Lakosság előtt,
megkezdődött a 2008. évi országos népszavazás előkészítése.
A vonatkozó jogszabály, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény értelmében a szavazókörök számát, sorszámát
és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda
vezetője, vagyis a Jegyző állapítja meg úgy,
hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz,
legfeljebb azonban ezerkétszáz választópolgár jusson.
Az Országos Választási Iroda Vezetője a
2008. évi országos népszavazáshoz kapcsolódóan kiadta a szavazókörök területi beosztásának felülvizsgálatáról szóló intézkedését.
A fent leírtakra tekintettel megtörtént a
körzetállomány felülvizsgálata. A szavazókörök kialakítását érintő változások az
alábbiakban foglalhatók össze:
A mostani felülvizsgálat előtti állapot:
1. számú szavazókör:
Városháza, Árpád tér 1.
2. számú szavazókör:
Városi Sporttelep, Széchenyi út 99.
3. számú szavazókör:
Víziközmű, Deák Ferenc u. 90.
4. számú szavazókör:
Deák Ferenc Gimnázium
Deák Ferenc u. 59.
5. számú szavazókör:
Városi Könyvtár, Köztársaság tér 1.
6. számú szavazókör:
Óvoda, Gyóni u. 4.
7. számú szavazókör:
Általános Iskola, Dobó István u. 11.
8. számú szavazókör:
Általános Iskola, Szent Vince u. 4.
9. számú szavazókör:
Általános Iskola, Köztársaság tér 15.

A 2008. évi országos népszavazástól érvényes, felülvizsgált
állapot:
1. számú szavazókör:
Általános Iskola, Köztársaság tér 15.
2. számú szavazókör:
Városi Sporttelep, Széchenyi út 99.
3. számú szavazókör:
Víziközmű, Deák Ferenc u. 90.
4. számú szavazókör:
Deák Ferenc Gimnázium
Deák Ferenc u. 59.
5. számú szavazókör:
Általános Iskola, Szent Vince u. 4.
6. számú szavazókör:
Általános Iskola, Dobó István u. 11.
7. számú szavazókör:
Strandfürdő, Örsi út 18.
Tehát a körzetállomány-felülvizsgálat
eredményeként új szavazóhelyiség lesz a
Strandfürdő, Őrsi út 18., míg a szavazóhelyiségek közül kikerült a Városháza, Árpád tér
1., a Városi Könyvtár, Köztársaság tér 1., és
az Óvoda, Gyóni u. 4.
A Területi Választási Iroda vezetője 2008.
január 8-án jóváhagyta a település szavazóköreinek kialakítását, így a 2008. évi országos népszavazáskor már az új szavazókörökben, az új területi beosztás szerint, a feltüntetett szavazóhelyiségekben fog történni
a szavazás. A Helyi Választási Iroda nevében
arra kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a szavazás alkalmával az értesítőt fokozott figyelemmel olvassák el, jó helyre menjenek el
szavazni.
Dr. Szabó Andrea

001. szavazókör

003. szavazókör

Általános Iskola
Köztársaság tér 15.

Víziközmű, Deák Ferenc utca 90.

Közterület neve

jellege

Arany János
Árpád
Árvaharaszt
Bajcsy-Zsilinszky
Bikarét
Blaha Lujza
Csokonai
Csörszárki
Dózsa György
Horváth
Katona József
Kereszt
Kettőshatár
Kisfaludy
Kisközép
Kossuth Lajos
Köztársaság
Lehel
Madách
Május 1.
Móczár Andor
Ócsaifertő
Patak
Pethes Imre
Petőfi Sándor
Piac
Posta
Reviczky
Sándor
Simonfertő
Széchenyi István
Széleskút
Szent Ilona
Szőlőalja
Szőlőskert
Tavasz

utca
tér
dűlő
utca
dőlő
utca
utca
dűlő
utca
utca
utca
dűlő
dűlő
utca
dűlő
utca
tér
utca
utca
utca
tér
dűlő
utca
utca
utca
tér
köz
utca
utca
dűlő
utca
dűlő
dűlő
dűlő
dűlő
utca

2-13.

1-9/A.

1-36.

1-37/A.

002. szavazókör
Városi Sporttelep
Széchenyi út 99.
Közterület neve

jellege

Adácsi
Belsőcsongrád
Bogdán Flórián
Egri
Eötvös Lóránd
Fecske
Halastó
Hámán Kató
Határ
Kazinczy Ferenc
Kilián György
Külsőcsongrád
Liszt Ferenc
Mátra
Mikszáth Kálmán
Munkácsy Mihály
Pacsirta
Sólyom
Sport
Széchenyi István
Tavasz
Vámosgyörki kövesúti
Vermek

út
dűlő
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
dűlő
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
dűlő
dűlő

Közterület neve

jellege

Akácfa
Alkotmány
Ároki
Deák Ferenc
Déryné
Dózsai
Hétvezér
Hunyadi János
Ipari
Jászberényi útra j.
Kinizsi Pál
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
Magyar
Mátyás király
Murányi
Nyárfa
Pethes Mihály
Prohászka Ottokár
Prohászka Ottokár
Rosenberger Katalin
Ságvári Endre
Szentandrási
Szentandrási
Városkert
Vasút

utca
utca
út
utca
61-650.
utca
24-81.
út
utca
utca
41-73.
út
dűlő
utca
utca
50-88.
utca
61-83.
utca 83/A-83/B.
utca
91/2.
utca
utca
utca
utca
utca
utca
35-73.
utca
44-80.
út
utca
utca
1-93.
utca
2-68.
utca
utca

004. szavazókör
Deák Ferenc Gimnázium
Deák Ferenc u. 59.
Közterület neve

jellege

Boros Alajos
Csalogány
Deák
Deák Ferenc
Déryné
Gagarin
Görbe János
Jákó
Jókai Mór
Kókai László
Kossuth Lajos
Kölcsey Ferenc
Kőrösi Csoma
Madách
Prohászka Ottokár
Prohászka Ottokár
Szent István
Szent Margit
Tompa Mihály
Vigh
Vörösmarty Mihály

utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca

1-60.
1-39.

14-59.

10-17.
5-33.
8-42.

005. szavazókör

37-140.
38-73.

jellege

Ady Endre
Csikós
Csörsz vezér
Csuka
Damjanich
Fáskert
Hattyú
Hold
Jászai Mari

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca

utca
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
telep
utca
utca
utca
utca

1-6.
1- 83.

006. szavazókör
Általános Iskola
Dobó István utca 11.
Közterület neve

jellege

Arad
Balassa
Bartók Béla
Bem József
Csongor
Czinka Panna
Dankó István
Dobó István
Élmunkás
Gárdonyi Géza
Gyóni
Hunyadi János
Kurucz
Nádas
Ősz
Pozsony
Szent László
Vak Bottyán
Virág Benedek
Zrínyi Miklós

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca

1-39.

1-68.

007. szavazókör

Általános Iskola, Szent Vince u. 4.
Közterület neve

József Attila
Kékes
Kenyérvári
Nyár
Pázmány Péter
Prohászka Ottokár
Rákóczi Ferenc
Somogyi József
Szent István
Szent Vince
Tél
Tinódi
Törőcsik

Strandfürdő, Örsi út 18.
Közterület neve

jellege

Délibáb
Diófa
Fortuna
Fürdő
Fürst Sándor
Hajnal
Halász
Hortobágyi
Jász
Liget
Lomb
Malom
Mikes
Mocsár
Napfény
Napsugár
Örsi
Pipacs
Pusztaszer
Rákóczi Ferenc
Rákóczi Ferenc
Rosenberg házaspár
Rózsa
Strand
Szabadság
Szent László
Szent László
Szentandrási
Szentandrási
Táncsics Mihály
Thiel Bernát

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca

66-78.
85-143.

61-77.
70-78.
70-136.
95-149.
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Adácsra
Budapestre
Egerbe
Gyöngyösre
Hevesre
Jászberénybe
Kalocsára
Kecskemétre
Kiskőrösre
Kunszentmártonba
Mátraházára
Miskolcra
Parádfürdőre
Szegedre
Szolnokra
Tarnamérára
Tarnaörsre
Vámosgyörkre

Visznekre
Zaránkra

#
.
.
$
$
M

(
.
)
(
(
#
$
(
(
(
.
(
$
(

06:44
04:53
05:50
04:42
10:25
16:20
06:33
05:48
14:37
13:56
09:07
13:56
07:35
06:58
06:58
06:58
07:35
05:48
04:55
14:03
20:49
04:55
13:25
17:15
04:42
07:37
12:14
16:20
04:55
13:25
16:09
04:55
13:26
17:55

M
(
(

M
(
M
.
#
.
$
.
$
.
(
.
$
!
.
.
$

$
.
$

13:56

.

14:37

M

14:37

16:02

08:25
08:44

L

08:25
08:58

$

13:52
10:18

15:22

08:58
08:25
07:35
05:50
15:15
21:30
05:50
13:26
17:29
04:53
08:21
12:57
16:21
05:50
13:26
16:55
05:50
14:03
18:50

L
M
$
,
$
.
M

$
$
.
$
$
#
(

20:35
07:22
08:58
06:04
10:58
17:23
12:19
07:35
15:22

Jászárokszállás, vh.

12:14
05:42
06:58
05:03
10:58
16:21
10:19
06:35
15:11

.

10:18
08:25
08:25
06:33
15:15
06:33
14:03
17:30
05:03
08:44
13:09
17:23
06:33
14:03
17:15
06:33
15:15
20:10
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(
Z
$
L

L
(
(
$
#
(

)
$
#
(
,
)

13:12
10:25
06:44
12:12
17:45
13:26
08:25
16:02

15:22
08:25
07:53
16:03
07:28
15:15
17:55
05:42
08:58
13:12
17:52
07:28
15:15
17:29
07:53
15:15
20:49

`
(

$

(
,
$
$
`
(
,
M
(

14:32
15:03
06:58
12:14
17:52
16:04
09:07
16:47

13:52
10:19
16:04
07:53
15:15
18:50
06:04
09:53
14:15
17:52
07:53
15:15
17:30
10:19
16:03
21:30

)
M
$
$
$

.
(
.
(
$
!
/
,
(

17:52
17:30
08:21
13:09
18:37
17:29
10:09
18:08

)
(

14:37
10:35
16:55

M

10:19
15:25
20:10
06:07
10:18
14:22
18:22
10:19
15:15
17:55
10:35
16:04

(
)
!
$
$
!

08:44
14:15
18:55
20:49
12:40

!
.

08:58
14:22
20:35

09:53
15:03

10:18
$ 15:33

$

13:52

13:56

. 14:37

14:37
12:19
17:29

$
M

15:22
12:43
17:30

( 16:47
( 13:25
( 17:55

$ 13:26
( 20:10

12:19
16:04

$ 12:43
! 16:55

06:58
M 10:58
( 15:32

07:22
( 12:12
$ 15:33

#

11:35
16:03
21:30
06:44
10:58
15:03
20:35
11:35
15:48
20:10
12:19
17:15

12:19
( 16:03
) 20:49
$ 12:43
17:29

$ 12:43
16:04
21:30
( 13:25
M 17:30

L
M
.

08:25
14:37
20:30

( 08:32
. 14:37
. 20:55

. 08:45
( 15:11

10:35
15:48
20:49
06:44
10:25
14:32
18:37
10:35
15:25
18:50
11:35
16:55

(
#
.
.
(

JÁSZKUN VOLÁN Zrt., Jászárokszállás, vh.
Alattyán, kh.
Cegléd, aut. áll.
Cibakháza, aut. ford.
$
Cserkeszőlő, aut. vt.
Heves, aut. áll.
Hódmezővásárhely, aut. áll.
Jánoshidai elág.
Jászalsószentgyörgy, kh.
Jászapáti, aut. áll.
,
Jászapáti, vá.
,
Jászb. Elektrolux
.
Jászberény, aut. áll.
.
Jászdózsa, Szt. Mihály tér
Jászjákóhalma, kh.
Jásztelek, kh.
Kalocsa, aut. áll.
Kecskemét, aut. áll.
Kiskőrös, vh.
Kunszentmárton, aut. áll.
Martfű, aut. vt.
Nagykáta, vá.
R.falva, Napfény étterem
Rákócziújfalu, Petőfi út
Szeged, aut. áll.
Szentes, aut. áll.
Szolnok, Sz. Ispán krt.
Szolnok, vá.
Tiszaföldvár, vá. elág.:
Tiszainoka, vegyesbolt: $
Tiszajenő-Vezseny vá. M
Tiszakécske, vh.
M
Tiszakürt, kh.
$
Tószeg, kh.
M
Zagyvarékas, kh.

05:48
09:07
13:52
07:35
10:19
05:48
05:48
06:05
06:05
04:56
04:56
09:07
15:22
06:35
05:48
13:56
09:07
13:56
07:35
07:35
09:07
07:35
07:35
07:35
05:48
07:35
13:52
14:37
14:37
13:52
14:37
05:48

07:35
13:56
$

.

$
$

M 14:37

. 14:37

15:22

(

16:47

15:22
15:22

(
(

16:47
16:47

07:17
13:52
16:22
11:30

07:35
13:56
( 16:47
( 12:40

#
$

07:42
14:30
17:43

15:22

(

16:47

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

17:29

) 20:49

M 14:37
M 14:37

. 14:37
. 14:37

.
.
.
A

.
$
#
A

(

20:55
06:35
12:40
16:02
06:35

$

13:52

M 14:37

. 14:37

13:56

M

14:37

. 14:37

16:02

M

08:25
15:22
16:02
15:22

$ 13:52

15:22

$
$
L
L
L
M
$

08:25
13:52
13:56
13:52
13:52
08:25
08:25
08:25
14:37
13:52

08:25
08:25
08:25
14:37
15:22

$ 13:52
$ 13:52
$ 13:52
15:22

15:22
15:22
15:22
( 16:47

.
.

14:37
14:37

.
$

14:37
13:52
07:22
10:25
08:44
16:20

13:12
15:03
$ 08:44
L 17:45

14:32

) 17:52

08:58
M 17:45

10:18
18:55

06:05
16:35

. 06:35
. 16:40

# 07:00
# 17:26

( 07:50
. 19:10

10:18
08:58
10:18

10:18

05:42
13:12

06:58
14:15

07:22
14:32

( 08:44
15:03

$
.
,
(

L
$

05:42
08:58
06:58
15:03
#
$

05:00
14:40

(
(

08:44
08:44
08:58
16:40
05:03
10:58

.
.

.

13:52
16:02

12:55
05:48
10:09
15:35
06:05
12:40
07:35

Bp., Stadion aut. pu.
Eger, aut. áll.
Gyöngyös, aut. áll.

. 04:53
06:58
05:03
14:15
Hatvan, aut. áll.
. 04:53
Jászágó, műv. otthon . 04:15
. 12:30
Kazincbarcika, aut. áll.
06:58
Mátrafüred, aut. vt.
06:58
Mátraháza, aut. áll.
06:58
Parádfürdő, aut. vt.
06:58
Pusztamonostor, vá.
( 16:35
Vámosgyörk, vá.
. 04:53
M 10:58

13:52
12:19
07:35
07:35
07:35

$

M
M
M
.

(
.
(

06:48
12:55
16:15
08:10

Jelmagyarázat
(
L
M
A
b
,
.
#
)
$

munkaszüneti napokon (vasárnap)
a hetek utolsó iskolai elõadási napján
a hetek elsõ iskolai napját megelõzõ munkaszüneti napon
szerdai munkanpokon
tanszünetben keddi és csütörtöki munkanapokon
iskolai elõadási napokon
munkanapokon
szabadnapokon (szombaton)
hetek elsõ munkanapját megelõzõ munkaszüneti napon
munkaszüneti napok kivételével naponta

10:25

M

10:58

. 10:58

b

10:01

,

10:01

# 10:01

( 11:56

$

08:44
16:20

08:58
17:52

10:18

10:25

)
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Pedagógus arcképcsarnok

Visszaemlékezés
a gimnázium alapító tanáraira
Csepelényi Lajos
1937-ben született Budapesten. Békéscsabán
járt középiskolába, vízügyi technikusként végzett. Az egyetemet Szegeden végezte, magyartörténelem szakos középiskolai
tanári oklevelet
szerzett. Pedagógiai pályáját Nagymágocson
kezdte, onnan került Jászárokszállásra, ahol
haláláig (1982) a gimnáziumban tanított.
Milyen tanár, milyen ember volt Csepelényi Lajos? Két évtizedet töltött a gimnáziumban, nemzedékek egész sorát nevelte. Pedagógiai ars poetikájának Reményik Sándor
versének néhány sorát vallotta magáénak:
„Akarom: fontos ne legyek magamnak,
a végtelen falban legyek tégla,
lépcső, min felszalad valaki más,
ekevas, mely mélyen a földbe ás,
ám a kalász nem az ő érdeme.”
A lélek olyan visszhang, ami akkor is szól,
amikor az eredeti hang már elhalt. Sajnos az
Ő küldetése nem érhette meg azt az időt,
hogy az érettségi találkozókon hallhassa volt
tanítványai beszámolóit. Ilyenkor én szoktam
helyettesíteni osztályfőnöki minőségében.
Örömmel hallom a sikeres életutakról szóló
beszámolókat, amiben már érett fővel emlegetik, és elismeréssel beszélnek munkájáról.
Az iskolát alapító tanárok egyike volt. Az
új iskola feladatait szívügyének tekintette,
alapítói- és pályahűséggel fáradhatatlanul végezte a reggeltől estig tartó munkát. Véleményét mindig őszintén megmondta, akkor
is, ha esetleg igazának elfogadtatásában ellenállást vagy kishitűséget tapasztalt. Kollégáival
korrekt, közvetlen munkatársi kapcsolatot
alakított ki, tartós ellentéte senkivel sem volt.
Tanári közvetlenségével, egyéniségével sajátos, bensőséges tanár-diák kapcsolatot alakított ki, de ez soha nem okozott tiszteletlen
magatartást a tanulók részéről. Szerették
humorát, anekdotázó jókedvét. Tanítványai,
munkatársai szeretettel emlékeznek rá.
Óralátogatásaim arról győztek meg, hogy
pedagógiai, szakmai szempontból felkészült,
rátermett, művelt fiatal tanár, aki lelkiismeretesen és eredményesen végezte munkáját. A
tanítási óráira felkészült, mert igényes volt
tanítványaival szemben is. Nem szerette a
lustaságot és a nemtörődömséget. A tanuló-

kat aktivizálta, ez volt tanításának fő elve és
gyakorlata. Kialakította tanítványaiban az
egyéni állásfoglalás bátorságát, a gondolkodó, olykor kételkedő, de a véleményét érvekkel megvédő embert. Tisztelte a tanuló önálló véleményét, ösztönözte kezdeményezésüket. Érettségi vizsgán nem szigorú kérdező
tanár, hanem beszélgetőpartner volt.
Szerette a tantárgyait. Olvasott ember
volt. Nem volt elérzékenyedő típus, az irodalmat is a szoros történelmi háttérbe ágyazta. Gyakran vállalkoztak egy-egy irodalmi
mű szerepjáték formájában történő, élményszerű bemutatására. Így azt érezhették tanítványai, hogy a műnek nem csupán passzív
befogadói, de alkotói is egyben.
A tanítás követelményeiből soha nem engedett, de segítő kezet nyújtott az arra rászorulóknak, korrepetálta őket.
Jó osztályfőnök volt. Törődött tanítványaival, tudta lelkesíteni őket. Nyári táborokba, tanulmányi kirándulásokra, színházlátogatásokra vitte őket. Mindig a tanulók érdekeit képviselte, de soha nem volt részrehajló,
kivételező vagy szubjektív.
A Dolgozók Esti, Levelező Tagozatán is
sokat tanított, osztályfőnökük is volt. A felnőttek is szerették logikus magyarázatát. Türelemmel kezelte, biztatta őket, ha elbizonytalanodtak.
Csepelényi Lajos a közösségi, társadalmi
munkából is készségesen kivette a részét. A
tanítás mellett a feleségével közösen Ő is sokat tett az iskola, a nagyközség kulturális életéért. Tanulóit rendszeresen felkészítette az
iskolanapi, a nagyközségi ünnepekre. Színdarabokat mutattak be. Az itthoni szereplésen túl irodalmi színpadosai, vers- és prózamondói járási, megyei versenyeken jó helyezésekkel minősítették iskolánk hírnevét.
Segí-tette a tanulók mozgalmi munkáját is.
Ezt feladatának is tartotta, amire politikai
funk-ciója, beosztása is predesztinálta.
Az iskolai sportélet lelkes támogatója, segítője, az iskolanapi tanár-diák sportversenyek szervezője, résztvevője volt. Az aktuális
őszi mezőgazdasági munkákat szervezte, ha
szükség volt rá, TIT előadásokat tartott történelmi tárgyú témákból.
Fiatalon, 45 évesen esett ki a földi életből,
a munkából, közülünk az iskolából. Talán az
önmagát emésztő, égető egyénisége is okozhatta korai halálát. Emlékét, értékeit, munkáját szeretett tanítványai, kollégái tisztelettel
megőrzik.
Győző Gyula
a gimnázium alapító igazgatója

Weger zászlók alatt
2004 májusában tudósítottunk arról, hogy 500 millió forintos beruházással
Kröll leányvállalat kezdte
működését Jászárokszálláson. A sikertörténet alig
négy és fél évig tartott.
A Kröll 2005 decemberében öncsődöt jelentett
Ausztriában. A leányvállalat felszámolása 2006 márciusában elkezdődött.
A Kröll pozitívan gondolkodó törzsgárdája alapos
mérlegelés után az értékmentésre legmegbízhatóbb
vásárlónak a Wegert tartotta.
1977-ben Walter Weger
és fia, Manfred Weger által
alapított cég szintén légtechnikai berendezések
megépítésével foglalkozik.
Ennek a vállalkozásnak lett
egyik önálló vállalata az az
egység, mely kapcsolt vállalkozásként működik Jászárokszálláson.
Az Olaszországi (DélTirol) Bolzánóban székelő
vállalkozásnak Európa szinte minden országában van
cégképviselete.
A Jászárokszállási vállalat Közép-Kelet-Európát
látja el.

matos, azonban aki március
20-ig bezáróan érvényesíti,
annak visszamenőleg január
1-től érvényes, ezután a naptári naptól.
Az igazolványok érvényesítéséhez az idei évtől egy új
adatlapot veszünk föl a gazdaság egészére vonatkozóan,
és a várható értékesítés
mennyiségét illetően. Ez az
ügyintézés idejét lényegesen
megnöveli, így előzetesen is
kérem és köszönöm türelmüket és segítő hozzáállásukat. A hatékonyabb adatrögzítés végett kérem, hozzák
magukkal adókártyájukat, a
földhasználati lap-szemlét.
3. Mezőgazdaságban
fölhasznált gázolaj jövedéki adó visszaigénylése:
A 2007-es évre vonatkozóan változatlan, a 2008-as

évet érintő változásokról a
következő alkalommal számolok be. A hatékony ügyintézéshez az alábbiakat hozzák magukkal: gázolaj számlák, földhasználati lap (helyrajzi számok), VPID szám,
adókártya. Határidő nincs,
az ügyintézés folyamatos!
4. A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége Az
agrárium jövője címmel Jászfényszarun a Művelődési
Házban 2008. február 13-án
14 órai kezdettel előadást
szervez. (Részletes tájékoztató az irodámban.)
5. A Nitrát-érzékeny területeken (20 ha fölött) gazdálkodók részére (Jászágó
kül- és belterülete) 2008.
február 28-ig gazdálkodásukról adatszolgáltatást kell
készíteniük az erre rendsze-

újul a parkoló, parkosítják
környékét.
A fejlesztési terv lehetőséget teremt a már muzeális értékű volt vasipari
KTSZ épületének felújítására is, mely raktárként
funk cionál.
Jelenleg Weger zászlók
lengnek a gyárépület előtt,
melyek jelzik, új szelek fújnak a dolgozók életében, de
a látványterv már kész, s mire a karácsonyi ünnepekre
felhúzott zászlók is rojtozódni kezdenek, felkerül a
központi gyárépület homlokzatára az időtálló Weger
logó.
– and –

Szelet fogtak (Fotó: Szűcs Judit)

Az év elején...
Az elmúlt év sem volt kegyes a mezőgazdaságban
dolgozókhoz országosan
éppúgy, mint szűkebb pátriánkban. A hosszú aszály csak
hatványozta mindazokat a
nehézségeket, amelyeket le
kellett küzdeni a túlélés
érdekében. Az árviszonyok
kedvezőtlen alakulása folytatódott, különösen a költségek növekedésében. A
támogatási mechanizmus
döcögős működése tovább
csökkentette a termelők
kedvét.
– Hogy éli ezt meg egy ha-

Gazdahírek
1. Adószám:
Az új ÁFA törvény értelmében minden őstermelőnek adószámmal kell rendelkeznie, amennyiben a saját
termelésű áruját értékesíteni
szeretné. A felvásárlónak
történő értékesítéskor a
kompenzációs felár érvényesítéséhez szükséges szabályszerű felvásárlási okirat kiállításához szükséges az adószám, a magánszemélyek részére történő értékesítésnél
(pl. piac, vásár) pedig a
nyugta- vagy számlaadási
kötelezettség okán.
Adószám a 08T101 jelű
APEH nyomtatványon igényelhető.
2. Az őstermelői igazolványok érvényesítése:
Az idei évben is az igazolványok érvényesítése folya-

Míg Kröll vállalatként
600 milliós árbevételt produkáltak, a Weger égisze
alatt ez a szám 2007. végén
közel 1,5 milliárd Ft. Noha
az átmeneti időszakban a 78
fős dolgozói létszám 23 főre
csökken, Weger zászlók alatt
napjainkra 48 főre emelkedik.
Mint megtudtuk, hamarosan további 50%-os létszámbővítést tesz lehetővé
az a 200 millió forintos beruházás, mely a cég gyárépületének megduplázását
irányozza elő. Ennek keretében 2008-tól a jelenlegi
2.200 m2-es gyártósor 2 x
1000 m2-es megvalósítási
ütemtervben készül el. Meg-

resített nyomtatványon, illetve talajvizsgálati kötelezettség vonatkozik ezen gazdálkodók részére.
A fenti és egyéb ügyekben
az alábbi időpontokban várom ügyfeleimet:
Jászárokszállás:
Szerda: 8-1130, 13-16
Csütörtök: 8-1130
Jászágó: Kedd: 8-11
Jászdózsa: Kedd: 13-16
Ezen felül pedig az itt olvasható telefonszámon vagyok elérhető: 06-20/5797178.
Ezúton kívánok minden
ügyfelemnek Boldog Új
Esztendőt és eredményes,
sikeres gazdálkodást az idei
évre!
Kovács Zoltán
falugazdász

gyományos mezőgazdasággal
foglalkozó család?
Kérdésemet Bobákné
Mancikának teszem fel, aki
jól ismeri nemcsak a saját,
hanem sok más „hasonló
cipőben járó” gazdálkodó
problémáját is, hiszen akár
mint „biztosítós”, akár mint
könyvelő, sok gazdával volt
kapcsolatban.
– A mezőgazdaságban
dolgozó ember minden év
elején bizakodik – mondja. –
Legjobban a kedvezőbb időjárás az, amit várunk a tavalyihoz viszonyítva. Ha nem
lenne olyan nagy aszály, talán a termés is több lenne,
ugyanaz a munka nagyobb
eredményt hozna, és nem
kellene a talajmunkákat – az
amúgy is folytonosan dráguló – dupla mennyiségű üzemanyaggal végezni.
Továbbra is rá vagyunk
kényszerülve, hogy – tőke és
tárolókapacitás hiányában –
a terményt a szántóföldről
adjuk el az éppen felkínált
alacsony áron. Így aztán
mi nem tudjuk kihasználni
a tél folyamán jócskán
megemelkedett terményárakat.
Aki állattartással foglalkozik, még inkább fél az előttünk álló évtől, mert a takarmányárak az aszály és az export miatt 30-40 %-kal
emelkedtek, ugyanakkor az
állat és állati termék felvásárlási ára alig, vagy egyáltalán
nem emelkedett. Állattartás-

sal foglalkozni már tényleg
csak megszállottságból lehet, mert nem éri meg kínlódni vele.
Nekünk és a hozzánk hasonló termelőknek ugyan
eddig is volt adószámunk,
de halljuk, hogy január végéig azoknak is ki kell váltani, akik a piacon el akarják
adni a ház körül termett
kevés zöldség-gyümölcsöt,
vagy néhány tojást – mert
adószám nélkül nem állíthatnak ki számlát. Hát
nem tudom, mi fog hamarább megszűnni: a rendelet vagy a piac?! Remélem, ez utóbbi marad meg,
és kiheveri ezt a felülről
történő „besegítést” most is,
mint évtizedek, vagy évszázadok óta már annyiszor.
De minden törvény anynyit ér, amennyit betartanak
belőle szokták mondani. S
talán idejében rájönnek,
hogy ezt érdemesebb lesz elfelejteni, mint a betartatásával erőlködni.
Az őszi vetéseink ez idáig
jól teleltek, a tavaszi munkákhoz a vetőmagra, üzemanyagra való pénz pedig
majdcsak összegyűlik addigra, mire megpirul a föld,
és nyugodtan tudunk dolgozni.
– Köszönöm a beszélgetést, és jó munkát kívánok!
Bényi A.

Jászvidék
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Mezei Béla

Új üzlet nyílt a

magánoktató
Tel.: 06 30 945-70-36

RONGYRÁZÓ

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

Kiváló minőségű
férfi-női-gyerek-bébi és extra méretű
használt ruhák!
Kedvező árak – nagy választék
Minden héten új áruval és akciókkal várjuk Önöket!
A városközpontban a Gazdabolt helyén!

BULGÁRIAI NYARALÁS

GÖRÖGORSZÁGI NYARALÁS

Utazzon velünk egy csodálatos nyaralásra a bulgáriai
Napospartra!
Az utazás időtartama: 10 nap, 7 éjszaka
Indulás: 2008. augusztus 12. Visszaérkezés: augusztus 21.
Utazás autóbusszal, elhelyezés szállodában
Részvételi díj személyenként: 55.000,- Ft,
amely tartalmazza az utazást, a szállást és a reggelit.
Részletfizetési lehetőség!
Jelentkezés telefonon: 06-70/565-9854 vagy este 06-57/431-434

Utazzon velünk egy csodálatos nyaralásra a görögországi
Paraliara!
Az utazás időtartama: 10 nap, 7 éjszaka
Indulás: 2008. július 25. Visszaérkezés: augusztus 3.
Utazás autóbusszal, elhelyezés apartmanházban
Részvételi díj személyenként 47.000,- Ft,
amely tartalmazza az utazást és a szállást.
Részletfizetési lehetőség!
Jelentkezés telefonon: 06-70/565-9854 vagy este 06-57/431-434

Jászárokszállás Város Önkormányzata megvételre ajánlja
az alábbi épületeket és építési telkeket
7 db összközműves üdülőtelek: Szolnok, Tenyősziget, Dankasirály u.
(21079-21085 között hrsz.-ok)
eladási ár: 625.000 Ft/telek
Eladó Jászárokszállási ingatlanok jegyzéke:
Jászárokszállási Ipari Park területén 110.000 m2
eladási ár: megegyezés szerint
Jászárokszállás, Szivárvány út 24., 26., 28. szám alatt
(1684/63, 1684/64, 1684/65 hrsz.)
3 darab egyenként 367 m2-es üdülőtelkek
eladási ár: 688.125 Ft/telek
Déryné u. 17. szám alatt (3947 hrsz.)
157 m2-es terület+ felépítmény
eladási ár: 300.000 Ft
Kossuth úti lovarda épület (3280/2) 3772 m2
eladási ár: 13.500.000 Ft
Széchenyi utca (volt óvoda 4539/1/A-2 hrsz) társasház
1824 m2 felépítmény 207 m2
eladási ár: 14.400.000 Ft
Kenyérvári út (567/4-567/9 és 570/7-570/15 hrsz.) eladási ár:
721 m2-től-1.243 m2-ig 15 darab építési telek 576.800 Ft-tól 994.400 Ft-ig
Hortobágyi utca (1856 hrsz) 868 m2-es építési telek eladási ár: 694.400 Ft
Pusztaszer utca (1869/3 és 1869/2 hrsz) 629 m2 és
819 m2 es építési telkek
eladási ár: 377.400, 655.200 Ft
Kazinczy utca 33.(4264/2, hrsz) 1.000 m2-es
építési telek
eladási ár: 600.000 Ft
Bogdán Flórián utcára nyíló 6 darab építési telek
egyenként 560 m2 3750 Ft/m2-es áron
eladási ár: 2.100.000-Ft/telek
4 darab nem a Bogdán Flórián utcára nyíló
eladási ár:
építési telek ára 2.263Ft /m2-es áron
1.950.706 Ft-tól 2.496.861 Ft-ig
Érdeklődni lehet a Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal műszaki irodáján 2008. február
7-ig a foglaló befizetésével, amely vételár 10/-a.
Amennyiben egy ingatlanra többen is kifizetik a foglaló összegét, akkor a 2008. február
14-én tartandó soros Képviselő testületi ülésen licit útján történik az értékesítés.
További információkat a 06 57/531-059, vagy 06 20/9578-437 telefonszámokon kérhet.
A Víziközmű mint a Jászárokszállási Önkormányzat ingatlankezelője
meghirdeti az alábbi ingatlanokat bérbeadásos hasznosításra
Móczár Andor tér 5. sz (iroda)
13.2 m2
1512 Ft/m2
2
Széchenyi István utca 1.sz (vegyes használat)
106 m
1300 Ft/m2
2
Széchenyi István utca 1.sz (vegyes használat)
37 m
1300 Ft/m2
2
Kisfaludy utca 13/A sz.(bérlakás)
116 m
396 Ft/m2
2
Árpád tér 1(üzlet és raktár helység)
100+30 m
1030 Ft/m2
A bérleményekre érdeklődni Jakus József intézményvezetőnél a 06 20/3338-297 vagy
Tóth-Kondacs György műszaki vezetőnél a 06 20/9913-932 telefonszámon lehet.

Emlékezés
Emlékezés

Emlékezés

BOLYE
SÁNDOR

DR. KOVÁCS
PÁL

halálának
4. évfordulójára

halálának
10. évfordulójára

„Szíved megpihen
a mélyben,
de lelked angyalok
vigyázzák
az égben.”

Igaz, hogy
elmentél,
de szívünkben
tovább élsz.

Szerető családod

Felesége, fia,
unokája

KASZAB
GÉZÁNÉ
sz. Bordás Irén
halálának 2. évfordulójára

A Jászárokszállási
Cukorbetegek
Klubjának
februári rendezvénye

Közérdekű tájékoztató
(2008. február)
Orvosi ügyelet
04-08.
11-15.
18-22.
25-29.

Dr. Mann Ildikó, Széchenyi u. 30. T.: 431-077
Dr. Kovács Pál, Rákóczi u. 1. T.: 431-183
Dr. Bíró Attila, Katona u. 16. T.: 433-165
Dr. Váradi István, Lehel u. 28. T.: 433-166
Jászárokszálláson az orvosi ügyelet
hétfőtől péntekig 16 órától 18 óráig tart.
Az orvosi ügyelet telefonszáma: 06-20-980-6600
A jászberényi orvosi ügyelet elérhető a
06/57/412-226 telefonszámon.
A Mentőszolgálat telefonszáma: 104

Gyógyszertári ügyelet
03.
10.
17.
24.

Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9. T.: 531-010
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9. T.: 531-010
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: 2008. február 21.
A következő Jászvidék megjelenésének ideje:
2008. február 28.

Február 19. 15 óra:
Farsangi batyusbál,
diétás fánksütő
versennyel.
Zene, tánc, tombola.

Felhívás
A Jászárokszállási Viziközmű pályázatot hirdet
a Jászárokszállási termálfürdő üzemeltetésére.
A pályázati dokumentáció átvehető a Viziközmű telephelyén
2008 január 22-től.

Várjuk a jelentkezőket a
fánksütő versenyre, a
résztvevőket a családos
bálra.

A pályázatok beadásának határideje 2008. február 14. 12:00
Pályázatbontás és eredményhirdetés 2008. február 19. 12:00
További információt a Viziközmű Műszaki vezetője ad.

Helyszín:
Petőfi Művelődési Ház

Elérhetőségeink: Tóth-Kondacs György
Viziközmű – 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc 90.
06 20 99 13 932

Az Árokszállási Óvónők Kamarakórusa
tisztelettel köszöni

Emlékezés

a Polgármesteri Hivatalnak, Gyenes Gyula plébános úrnak,
a Szent Erzsébet Karitász Csoportnak, Tímár Sándornak,
Csikós Lászlónak (lakatos vállalkozó), a Petőfi Művelődési
Ház dolgozóinak, Barta Attilának, hogy támogatásukkal
hozzájárultak a templomi hangverseny megrendezéséhez és a
jászberényi Déryné Kórus fogadásához.

SZERZŐ BÉLA
LÁSZLÓ

Az Árokszállási Óvónők Kamarakórusa Boldog Új Évet
kíván Jászárokszállás lakóinak!

Az Árokszállási Foltvarró Kör
már több alkalommal rendezett
kiállítást munkáiból.
Szeretettel várják a csatlakozni
vágyókat minden hónap utolsó péntekén
17 órától a Városi Könyvtárban.
Köszönetet mondunk
rokonainknak,
barátainknak,
szomszédainknak és
ismerőseinknek,
akik

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

KISS BÉLA

KISS BÉLA

„Ha néha megfognád
a kezünk,
Ha néha suttognád
a nevünk,
Ha néha láthatnánk
az arcod,
Könnyebb lenne elviselni
ezt a világot.”
Szerető családja

temetésén részt vettek,
virágaikkal, koszorúikkal
és részvétnyilvánításaikkal
bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család

temetésén részt vettek,
koszorúikkal, virágaikkal,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkban osztoztak.
„Nem simogat kezed,
nem mosolyog arcod,
hiába szólítunk,
hangod már nem halljuk.
Szeretetben, szenvedésben
szíve holtra fáradt,
Én Istenem, adj nyugalmat
jó Édesapánknak!”
Külön köszönetet mondunk
Dr. Olajos Gyulának
áldozatos munkájáért.

A gyászoló család

halálának
1. évfordulójára
„Elmentem tőletek,
nem tudtam búcsúzni,
nem volt idő erre,
el kellett indulni.”
„Nagyon fáj a halálod,
legyen gyönyörű az álmod.”
Szerető unokáid, Laci, Tibi,
testvéreid, Margit, Géza

Köszönetet mondunk
rokonainknak,
barátainknak,
szomszédainknak és
ismerőseinknek, akik

LEGÉNY
LÁSZLÓNÉ
sz. André Saroltát
utolsó útjára elkísérték,
virágaikkal, koszorúikkal
és részvétnyilvánításaikkal
bánatunkban osztoztak.
Huga és családja

Jászvidék

2008. január 31.
A Jászárokszállási Cukorbetegek Klubjának (JCK)
közhasznúsági jelentése
2007
Az 1997. évi CLVI. Tv. 19.§. (3.) pontja alapján készült beszámolót a JCK. közgyűlése 2008. január 15-én elfogadta.

A PARÁZS Hagyományőrző Egyesület
2006. évi közhasznúsági beszámolója
(Elfogadta a közgyűlés 2007. 05. 23-án)

A.) Számviteli beszámoló és közhasznú eredménykimutatás:
1./a.: Támogatás a helyi és megyei önk.-tól pályázat: 70.000 Ft
b.: Egyéb helyről (magánszemélytől, társaságtól): 485.250 Ft
1 %SZJA felajánlás:
89.260 Ft
2.) NCA pályázati támogatás (működési):
300.000 Ft
3.) Közhasznú tevékenységből származó bevétel:
0 Ft
4.) Tagdíjból származó bevétel :
71.200 Ft
5.) Egyéb bevétel:
292.310 Ft
C.) Összes bevétel:
1.308.020 Ft

(ezer Ft)
1. Pénzügyi beszámoló
295
Összes közhasznú tevékenység bevétele
15
Tagdíj
110
Támogatás a helyi önkormányzattól
170
Támogatás egyéb
218
Közhasznú tevékenység ráfordításai
120
Anyagi jellegű ráfordítások
98
Személyi jellegű ráfordítások
77
Tárgyévi közhasznú eredmény
27
Nyitó pénzkészlet
104
2006. évi mérleg

D.) Közhasznú tevékenység ráfordításai:
1.) Anyagjellegű ráfordítások:
2.) Személyi ráfordítások:
3.) Egyéb ráfordítások:
4.) Pénzügyi műveletek ráfordításai:
5.) Rendkívüli ráfordítások:
Összes kiadás
Közhasznú eredmény:

193.542 Ft
86.133 Ft
792.816 Ft
11.226 Ft
0 Ft
1.083.717 Ft
224.303 Ft

b.) Költségvetési támogatás felhasználása: A Nemzeti Civil
Alapprogram /NCA/ keretében kiírt pályázaton működésre nyertünk 300.000 Ft-ot. A pályázati összeg átutalása 2007. 12. 19-én
történt meg, emiatt felhasználása 2008 évre húzódott át. A
2006-os áthúzódó pályázatokkal az előírásnak megfelelően és
időre elszámoltunk.
c.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: A MeH
Informatikai pályázatán nyert számítógép-konfiguráció teljes
mértékben leírásra került 2005 februárjában. A 2005 márciusában
beszerzett fénymásoló értéke 120.625 Ft. 2005. évben az értékcsökkentési leírás 27.093 Ft, 2006-ban 17.491 Ft, maradványérték: 89.908 Ft, amit 2007-ben teljes egészében leírtunk.
d.) A cél szerinti juttatások kimutatása: Ez évben nem volt.
f.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott
juttatások értéke, illetve összege: Az egyesület vezetői társadalmi munkában tevékenykedtek, nem részesültek juttatásban,
díjazásban. Kivétel a könyvelő tiszteletdíja, önkéntes munkásként havi 8.000 Ft, hat hónapra 48.000 Ft, amit az NCA működési
pályázatából fedeztünk. Egyesületünk az elsők között regisztráltatta magát az önkéntes munkások fogadásának, díjazásának
lehetőségére.
e.) A helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke: A
helyi Önkormányzattól 70.000 Ft pályázati támogatásban részesültünk, amit a pályázatnak megfelelően használtunk fel.
g.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: A klubszoba egészségügyi- és informatikai szolgáltatásainak folytatása. „Mindenki irodáját” üzemeltettük (fénymásolás,
internetről lekérés, nyomtatványok kitöltése, üdülési csekkek és
méltányossági nyugdíjemelés ügyében segítség nyújtása). 2006.
június 1-től a városi közös civil honlap a www.civilarok.hu üzemeltetése az informatikai pályázatnak megfelelően. 2007. június
1-től ezen szolgáltatást saját forrásból fedezzük. A betegoktatást, Sorstársi Segítő Szolgálatot és gépkölcsönzést folytattuk.
Ismeretterjesztő orvosi előadások, szűrések munkatervünk
szerint:
Koleszterinszűrés, előadás: április 18. – gyógyszercégek
támogatásával – 60 személy. A természetbeli támogatás értéke:
~150 E Ft.
Májusi klubnapunkon Dr. Tóth Tibor az egészségügyi reform eddigi tapasztalatairól, a betegeket érintő változásokról
tartott kerekasztal-beszélgetést.
Csontritkulás mérése június 2.: 66 személy (a Jászberényi
Erzsébet Kórház támogatásával – a természetbeli támogatás
becsült értéke: 100 E Ft)
Június 9.: egri, egerszalóki kirándulás 50 fővel. Júniusban a
Baptista Szeretetszolgálat diétás liszt-, és tésztaadománynak kiosztására került sor, két alkalommal (jún. 12-14.) 200 cukorbetegnek. A csomagok piaci értéke jóval meghaladta az 1 millió
forintot! Azért, hogy a jelentős adomány megfelelően hasznosuljon, „Kenyérsütő Fesztivált” kezdeményeztünk, az otthoni kenyérsütés és a reformkenyerek népszerűsítésére.
Városi Egészségnap szervezése: június 16. / Tiszta szívvel
Alapítvány pályázatán nyert rendezvény: természetbeli támogatás, – előadások, / Dr. Tóth Tibor, Dr. Gyetvai Gyula a Mofetta
igazgatója/ mérések formájában 80 személynek. Becsült értéke:
300 E Ft.
Augusztus 1-től 25-ig 15 kezelésen 12 személy vett részt, a
mátraderecskei „Mofetta” gyógygáz-fürdőben. Szinte valamennyien állapotuk jelentős javulásáról számoltak be. A szállításról, háztól házig, a Támogató Szolgálat gondoskodott.A hagyományos bográcsoláson (aug. 17.) most az egri testvéregyesület küldöttségét láttuk vendégül, tapasztalatcserére. Augusztus
19-én Kenyérsütő Fesztivált rendeztünk, amelyen több száz
látogató volt.
November 18-án 18 fős küldöttségünk a budapesti SYMA
csarnokban tartott „Egy csepp figyelem!” családi egészségnapra
utazott Erős Antónia személyes meghívására.

Ebben az évben is tisztelettel várjuk az
1 %-os adófelajánlásokat.
Adószámunk: 18829888-1-16
Rendelkező nyilatkozatot a klubszobában, illetve aktivistáinktól kérhetnek, de honlapunkról vagy a NIOK adatbázisából
/www.nonprofit.hu/ is letölthető.
Jászárokszállás, 2008. január 15.
Veres László
Megjegyzés: a JCK szakmai és pénzügyi beszámolójának teljes szövege
betekintésre rendelkezésre áll, az egyesület irattárában.

A mammográfiás szűrés eredménye
munkanapokon 8-11 óra között
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
irodájában (Móczár Andor tér 7.) átvehető.

2. Szöveges értékelés
Bevételeink tagdíjból és támogatásokból tevődik össze.
Taglétszámunk 15 fő, más résztvevők az egyesület munkájában további 15 fő.
Kiadásaink összetétele: Bevételeink nagy részét ruhakészítésre fordítottuk, táncoktatót fizettünk, és a rendezvényünk szükségleteit fedeztük.
Az egyesület vezető tisztségviselői semmiféle anyagi
juttatásban nem részesültek.
Kovács Zoltán elnök

Kertbarát Kör
2008. február 4-én 17 órakor
A 2008. évi munkaterv megbeszélése
Helye: Petőfi Művelődési Ház
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MEGHÍVÓ
Jászárokszállás Város Képviselő-testülete

közmeghallgatással egybekötött
soros ülést tart
2008. február 14-én (csütörtökön)
15 órakor,
melyre meghívom.
Az ülés helye: Petőfi Művelődési Ház Nagyterme
Napirend:
1./ Az Önkormányzat 2008. évi
költségvetésének megtárgyalása
2./ Az Önkormányzat és intézményei 2008. évi felújítási,
karbantartási terve
3./ A közrend, közbiztonság és a
közlekedésbiztonság helyzete
Jászárokszálláson, különös
tekintettel a helyi rendőrőrs
működésének kilátásaira
4./ A járdák és a vízelvezető
felújításának helyzete
5./ Közbeszerzési pályázat kiírása
helyi önkormányzati televíziós
műsorkészítésre, terjesztésre
6./ Pályázati kiírás civil szervezetek
támogatására
7./ Előterjesztések

Előadó:
Gergely Zoltán
polgármester
Dr. Gottdiener Lajos
jegyző
Rendőrőrs
parancsnok

Dászkál Péter
műszaki irodavez.
Gergely Zoltán
polgármester
Drapos Béláné
alpolgármester
Gergely Zoltán
polgármester

Népfőiskolai Társaság

2008. február 11-én 18 órakor

Kalandozások Kínában
Előadó: Kiss Erika újságíró
Helye: Petőfi Művelődési Ház

Petőfi Művelődési Ház
2008. február 18-án 17 órakor

FŐZŐKLUB
Kelt tészta készítése

– Pizza-kifli és egyéb kelt tészták –
Az ételeket a résztvevők közösen készítik el
és a foglalkozásvégén együtt fogyasztják el.
Az elkészített ételek receptjét mindenki megkapja.
Háziasszonyok: Ingesné Marika, Sápiné Erzsike
Helye: Petőfi Művelődési Ház

Nyugdíjasok Egyesülete
2008. február 12-én 15 órakor

Batyusbál
Zene: Guba József

Helye: Petőfi Művelődési Ház

Köszönetnyilvánítás
„Egyetlen jó tett, legyen bármilyen apró, sincs hiába.”
Ezópusz
A Szent Erzsébet Karitász Csoport köszönetet mond mindazoknak, akik anyagi támogatásukkal, munkájukkal segítettek abban, hogy szebbé, meghittebbé tegyük a karácsonyi ünnepeket. A
támogatásoknak köszönhetően 130 karácsonyi csomagot készítettünk, amivel idős, magányos személyeket, beteg embereket,
gyerekeket ajándékoztunk meg. Egy cég felajánlásának köszönhetően 250 kg szaloncukor került szétosztásra.
Támogatóink segítsége nemcsak a karácsonyi ünnepekre szól,
hanem hozzájárul a Karitász Csoport egész éves működésének
biztosításához is. Köszönettel tartozunk azoknak is, akik közreműködtek az élő Betlehem megvalósításában, a közös ünnepség
hangulatosabbá tételében.
Támogatóink: Polgármesteri Hivatal, Egri Főegyházmegyei
Karitász Csoport, Rosenberger Magyarország Kft., Dr. Gergely
Sándor úr, Bundy Kft., Kossuth 2006 Mezőgazdasági Termelő
Zrt., Plébániahivatal, Fehér-Food-Ker Kft. Nyíregyháza, Pulverlac Hungária Kft. Gyöngyös, Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet, OTP Bank, Látványpékség, Csécsei Pékség, Árokszállási Óvónők Kamarakórusa, Egyházi Énekkar, Rózsafüzér
Csoport tagjai, magánszemélyek, Szent Erzsébet Karitász Csoport tagjai, Egyháztanács tagjai, hittanos gyermekek és oktatóik.
Szent Erzsébet Karitász Csoport

Segítsen Ön is!
Lehetőség van ebben az évben is a személyi jövedelemadó
meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint közcélú
felhasználására. Az érvényes törvényi előírások szerint a befizetett személyi jövedelemadó 1 %-a felett az adózó rendelkezhet,
azt rendelkező nyilatkozat kitöltésével közcélra ajánlhatja fel.
A magánszemély rendelkező nyilatkozatot általa lezárt, a
nevével, lakcímével és a személyi számával ellátott postai szabványméretű borítékban, azzal azonos mértékű lapon tehet, amelyet vagy az adóbevallási csomagban helyez el, vagy közvetlenül a munkáltatójának ad át az adóbevallásával együtt. A borítékba helyezett rendelkező nyilatkozat csak a kedvezményezett
adószámát tartalmazza, továbbá feltüntethető a kedvezményezett elnevezése is.
Az alábbiakban közöljük a városunkban működő kedvezményezett szervezetek, alapítványok nevét és adószámát:
Ágóiak Baráti Egyesülete
adószáma: 18824278-1-16
Árokszállási Óvónők Kamarakórusa
adószáma: 18839533-1-16
Árokszállásiak Baráti Köre
adószáma: 18822214-1-16
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány
adószáma: 18485529-1-07
Csörsz Vezér Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztő Egyesület
adószáma: 18833829-1-16
Deák Ferenc Gimnáziumi Alapítvány
adószáma: 19224035-1-16
Dr. Szelenszky István és felesége, Jolánka Alapítvány
adószáma: 18823837-1-16
FLÓRA Virágkedvelők Egyesülete
adószáma: 18830077-1-16
Fortuna TSE
adószáma: 18833609-1-16
Futárok SC
adószáma: 18839186-1-16
Jászárokszállás Város Polgárőrsége
adószáma: 18826816-1-16
Jászárokszállás Város Tehetségért Alapítvány
adószáma: 19222851-1-16
Jászárokszállás Városért Alapítvány
adószáma: 18834844-1-16
Jászárokszállási Cukorbetegek Klubja
adószáma: 18829888-1-16
Jászárokszállási Városi SE
adószáma: 19866073-2-16
„Jászságért” Alapítvány
adószáma: 19639020-1-01
Kertbarát Kör:
adószáma: 18831346-1-16
Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete
adószáma: 19430364-2-16
Nagy Ignác Népfőiskolai Társaság
adószáma: 19222387-1-16
Nyugdíjasok Egyesülete
adószáma: 18822207-1-16
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
adószáma: 18831827-1-16
„Parázs” Hagyományőrző Egyesület
adószáma: 18839416-1-36
A személyi jövedelemadó további 1 % százalékáról dönthetünk. Ezt mindenki hite szerint az egyháznak ajánlhatja fel.
A szervezetek és alapítványok a korábbi évekhez hasonlóan
szíves támogatásukat kérik.

Jászvidék
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Futólag
A Futárok SC gerincét
alkotó tájfutó szakosztály
2007-ben is növelte futóinak számát. Így most 55
igazolt versenyzővel keresik
hegyek – völgyek között a
pontokat.
A létszámbővülés egyik
eredménye a helyszínváltás.
Az évadzárónak eddig helyt
adó Zöld kilenc különtermét
nagyobb helyre, az iskola-

konyha étkezdéjére váltották.
A másik eredmény, a megszerzett 12 bajnoki ponttal
az ország 98 tájfutó egyesülete között a 22. helyen végeztek. Ezen belül a seniorok eredménye ennél is
jobb, tizedikek lettek.
A nem hivatalos lakossági
számarányok versenyeztetésében a 6. legeredménye-

A siker csapat: Medve Lívia, Rusvai Katalin, Held Nikolett
Fotó: Jakusné

sebb tájfutó társaság a jászárokszállási.
Az eredmények további
értékelésében Petró Géza, a
Futárok SC elnöke a Held
Nikolett, Medve Lívia, Rusvai
Katalin hármast, mint az
utánpótlás legeredményesebb csapatát serleggel jutalmazza.
Elismerték az utánpótlást
nevelő edző, Győri Lajos
munkáját, valamint a legtöbb társadalmi munkát
végző Nagy Lászlóné tevékenységét.
A jászárokszállási tájfutás
26. évében 2008 júniusában
megvalósul a jubileumi
évből áthúzódó Peres-laposi
népszerűsítő tájfutás.
Megrendezik a három
megye (Nógrád, Heves,
Szolnok) diákolimpiáját is
április végén, mely verseny a
három megye középtávú
bajnoksága is, de nem marad
el a népszerű városi futóverseny, a Fut-árok sem.
– and –

Ismét sikeresen szerepelt a
Piros Pipacsok Kulturális Egyesület
A Gyöngyösi Roma Kisebbségi Önkormányzat „KI-MIT-TUD” versenyt szervezett 2007. december 22-én a Mátra Művelődési Központban, melyen a Piros Pipacsok
Kulturális Egyesület nagyon szép sikert ért el.
Egy teli busszal indultunk 16 versenyszámmal. Minden versenykategóriában képviseltettük magunkat.
Díjazottaink:
- Hangszeres kategóriában: 3. helyezést
ért el Váradi Vivien (hegedű)
- Ének kategóriában: 1 helyezést ért el
Czuczu Veronika (pop), 2. helyezést ért el Pál
Loretta (mulatós)
- Moderntánc kategóriában: 1 helyezést
ért el Farkas Gergely (break), 2. helyezést ért el
Danyi Martina (disco)
- Hagyományőrző tánccsoportok kategóriában: 3. helyezést ért el a Piros Pipacsok Kulturális Egyesület „cigánytánc” csoportja

- Vers kategóriában: különdíjat kapott Farkas Tibor
Külön érdekessége volt a rendezvénynek,
hogy a zsűri tagjai között szerepelt a nálunk is
jól ismert Nótár Mary énekes, továbbá Kállai
Csaba cigányvajda, Mezei István, a roma válogatott vezetője és a jászárokszállási Belami
együttesből Pál Richárd – akik maguk is színpadra léptek.
A zsúfolásig megtelt Művelődési Központban nagyon színvonalas és kitűnő műsorszámokat láthattunk, illetve hallhattunk.
Köszönet a rendezőknek, a Gyöngyösi CKÖ
elnökének, Czékmány Krisztinának. Külön
köszönet jár még a helyi CKÖ elnökének,
Oláh Pálnak az elutazásunkhoz nyújtott támogatásáért.
Pál Béláné
az egyesület elnöke

Szalagavató a gimnáziumban
A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában december 21-én 62 tanuló kapta meg a középiskolai tanulmányok végét jelző szalagot. A
11. évfolyam nevében Juhász Dorottya a következő gondolatokkal köszöntötte a végzősöket: „Egy szalagavató beszéd nem is kezdődhet mással, mint az évről évre hallható
gondolatokkal: „Ha majd átlépitek az iskola
küszöbét, vár benneteket a nagybetűs Élet”...
Aztán eltűnődtem. Vajon nem tapasztaltátok-e meg az életet már itt, az iskolában?
Nem volt-e elég életszerű ez a négy év? Nem
vagytok-e elég különbözőek ahhoz, hogy lássátok, hányféle ember él a világban? Hiszen
ott találjuk közöttetek a szőkét és a barnát, a
kicsit és a nagyot, a színészt és a költőt, a
rajzmestert és a professzort, a csélcsapot és a
hűségest, a sportolót, a nagy játékost, az indulatost, a halk szavút, az örökmozgót, és
még sorolhatnám azokat a tulajdonságokat,
amelyek félreismerhetetlen egyéniségekké
tesznek titeket. ... Akárhogy is van, a szalag-

2008. január 31.

Tisztújító közgyűlés
a Kertbarát Körnél
Január 19-én tartotta évzáró és egyben tisztújító közgyűlését az 1975-ben 15 fővel, Nagy Ignác vezetésével
megalakult, ma 78 fővel működő Jászárokszállási Kertbarát Kör. A közgyűlésen a
tagság több mint 70 %-a jelen volt. Az érdemi munka
megkezdése előtt általános
iskolás fiúk és lányok Papp
Zoltánné vezetésével kedves
és hangulatos táncbemutatót
tartottak, nagy sikerrel.
Bódis Ferenc, a Kertbarát
Kör elnöke beszámolójában
hangsúlyozottan szólt a kijelölt célkitűzések megvalósításáról, a közösségi munka,
a kölcsönös megbecsülés, a
szakmai, a város érdekében
kifejtett munka, az együttműködés fontosságáról. A
2007. évi tevékenységen túlmenően felidézte a négyéves
ciklus fontosabb eseményeit
is, pl. köztéri fásítás, parlagfű-irtás, megszervezett szemétgyűjtés, termékbemutatók, szakmai előadások, tapasztalatcserék, kirándulások megszervezése.
Kiemelte, hogy nyolc
éven keresztül (két ciklus),
elnöksége időszakában sikerült a tagsággal együtt a jó
színvonalú munka megteremtése, melynek egyik bizonyítéka a 2003. évi „Jászárokszállás Városért” kitüntetés elnyerése.
Megköszönve a vezetőség
és a tagság munkáját, az elkö-

vetkezendő időszakra sok sikert és eredményes munkát,
jó egészséget kívánt. Tette
mindezt azért is, mivel a továbbiakban megromlott
egészségi állapota miatt sem
elnöki, sem vezetőségi tevékenységre nem vállalja a jelölést. Ezen szándéka az utolsó
összejövetelen már megfogalmazódott, amikor mintegy
összegzést adva tevékenységéről, így fejezte be mondanivalóját: „A könyvet bezártam.”
Mivel egy választási ciklus
lezárult, az elnök és kedves
felesége, Borika munkáját és
a vezetőségi tagok tevékenységét a tagság szerény ajándék adományozásával megköszönte. Tette ezt Gergely
Zoltán polgármester úr is.
Ezután került sor az új vezetőség megválasztására. A
jelölőbizottság ismertette a
jelöltek listáját, és ezt a közgyűlésen elhangzott javaslatra kiegészítette, majd nyílt
szavazással megválasztásra
került az új vezetőség. A
Kertbarát Kör elnöke: Dra-

Véradás Jászágón
„Adj vért és ments meg
három életet!” – volt olvasható a szolnoki Területi Vérellátó munkatársainak autóján, amikor szokatlan időpontban, január 15-én megérkeztek Jászágóra.
A Vöröskereszt helyi szervezetének aktívái már a véradást megelőző hetekben elkezdték a szervezőmunkát.
Meghívókat juttattak el az
egykori és leendő véradókhoz, plakátokat helyeztek el
a faluban, így hirdetvén eme
nemes cél fontosságát. A
véradás amellett, hogy önkéntes segítségnyújtás, egyben szűrés is. Hiszen vért
csak egészséges embertől
vesznek, csak az ilyen vér le-

het alkalmas a betegek gyógyítására. Jó lenne, ha minél
többen éreznék a véradás
fontosságát, ha a fiatalok is
megismernék és vállalnák a
segítés e formáját.
Jászágón a gondos szervezés nem maradt eredmény
nélkül, a véradáson 29-en
jelentek meg. Az előzetes
vizsgálatok után huszonheten válhattak véradóvá, akik
közül szinte valamennyien
évek óta rendszeresen részt
vesznek a községben megszervezésre kerülő véradásokon. Fontos lenne, hogy a
véradás időtartama igazodjon a több műszakban dolgozó emberek munkarendjéhez, valamint hogy a vér-

Anyakönyvi hírek

Fotó: Szűcs Judit
avató mérföldkő az életetekben. Az ilyen események a megállók, amikor az ember találkozik, szembenéz önmagával. Legyen számotokra ünnep ez a mai nap. Gratulálok a
szalaghoz.”

Elnökváltás
Bódis Ferenc – Drapos Béláné
(Fotók: Szűcs Judit)
pos Béláné, elnökségi tagok:
Palencsár György, Vass István,
Kovács Sándor, Móczár Sándorné, Tűzkő Sándorné, Pádár Antal, Tóth Zoltánné,
Csalári Béla.
A közgyűlés végén a levezető elnök és a már megválasztott új elnök javasolta,
hogy Bódis Ferencet válaszszák meg a Jászárokszállási
Kertbarát Kör tiszteletbeli
elnökének. Ezt egyhangú
szavazattal a közgyűlés elfogadta. A hivatalos munkát
vacsora, tombolahúzás és
baráti beszélgetés követte.
Kovács Sándor

2007. december hónapban született gyermekek: Bártfai Levente, Dudás Adrienn, Szűcs Géza Milán, Mikula
Edvin, Mudris Viktória, Szerző Gergő, Szerző Máté, Elek
János Márk, Sárosdi Tamás, Barócsi Ferenc.
2007. december hónapban házasságot kötött: Balázs
Mónika – Tari Zsolt.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: Farkas Pál Géza
86, Géczi Béla 71, Bobák Ferenc 72, Hordós Béla 44,
Csoszor József 84, Antal Sándor 71, Orosz Györgyné,
sz. Nagy Ilona 76 évet élt.
Jászágón 2007. december hónapban születés, halálozás,
házasságkötés nem történt.

adóknak sokkal nagyobb legyen a társadalmi megbecsülése és támogatása.
Ne csak november 27-én,
a véradók napján emlékezzünk meg róluk, hanem a
hétköznapokban is tartsuk
értéknek azt, hogy önként,
saját vérük felajánlásával segítenek embertársaik gyógyításában.
Köszönjük a véradók önzetlenségét, az aktívák munkáját, a Polgármesteri Hivatal és a magánszemélyek támogatását. Bízunk benne,
hogy összefogással, közös
munkával júliusban is sikeres lesz a véradásunk.
Csikósné Kovács Margit
Bordás Anett
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