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Nekünk
nyolc
Már nem tévesztjük el a
dátumozást. A nyolcast
jelentő, két egybefonódó
karikát már rezzenéstelenül írjuk le. De vajon hányan révednek el, s mondják, mormolják szenvtelenül, nekem nyolc? Az új
évezred éveinek múlásában vajon tényleg ide jutottunk?
Irigyeljük az idén 80
éves 28-asokat, akik félszavakból is megértik
egymást, mikor mi most
lassan mondott, tagolt
mondatokból sem?
Segítsetek 28-asok,
hogy megértsük két fél
képviselő-testületünket,
mert a 2x7-ből nem a józanság hull ránk, s hiába
14, 14-én (Valentinnapon) nem szerelemből
jöttek össze önkormányzati képviselőink – még ha
kivétel is lehet a tisztelt
körben –, hanem hogy
költségvetése legyen városunknak 2008-ra. De
mégis mintha valami elmozdulás történt volna.
A hetek által teremtett
7-7, mely 2007 sajátos
stílusává vált mára – stílusosan? – nyolcast hozott.
A költségvetést ugyanis, noha alapvetően egyetértettek, nyolc tartózkodással utasították el.
A nyolc szavazásra lendülő kart, mintha afféle
vállrándítás fogta volna
vissza, ami egy nemtörődöm megfelelést – persze stílusosan – sugall?
Nekünk nyolc?
– and –
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XII. Árokszállási Jász Bál
Játékkal, tánccal, vidám felvonulásokkal ünnepelték
sokáig hazánkban is az emberek a tél elmúltát, a tavasz
közeledtét. A téltemető népszokások egyre kevesebb helyen élnek, a farsangi programajánlatokban legfeljebb
néhány bál szerepel. Jászárokszálláson az Árokszállásiak
Baráti Köre az idei évben 12. alkalommal vállalta fel ennek a jeles, egykoron legrangosabb bálnak a megőrzését,
felelevenítését.
A vízkereszt napjától
hamvazószerdáig tartó farsangi időszak a bálok megrendezésének az időszaka
volt Magyarországon és
ezen belül a Jászságban is.

Dr. Gedei József
országgyűlési képviselő
pohárköszöntőt mond
Mindig is a jász identitás sajátos formája volt ez a rangos
bál, amelynek nagy történelmi hagyományai vannak.
Óriási előkészületek és várakozások után az idei évben
is sikerült rangos, hagyományőrző bállal megünnepelnie az Árokszállásiaknak a
tél elmúltát, a tavasz közeledtének várását.
Múlt századi hangulattal
várta a mulatni vágyó közönséget az ünnepi díszbe
öltöztetett Petőfi Művelődési Ház 2008. február 2-án.
Elegáns hölgyek és urak érkeztek, és az ízlésesen dekorált bálteremben felcsendült
a zene.
A külsőségekre éppúgy
sok figyelmet szenteltek a
szervezők: a meghívók készítésétől kezdve az asztalok
dekorálásán keresztül, min-

den kis részlet nagyszerűen
illett a Jász Bálok hagyományos világába.
A bál programja ezúttal is
a hagyományos forgatókönyv szerint zajlott. A vendégek érkezése után a Jászkürt hangjára a Fortuna TSE
versenytáncosainak sorfala
között a terembe vonult az
idei év Jászkapitánya, Dávid
Sándor és kedves felesége.
Méltóságteljes, ám mégis
közvetlen, kedves emberek,
akik megjelenésükkel és
részvételükkel nagymértékben hozzájárultak a bál rangjának megőrzéséhez. Azzal,
hogy a mindenkori Jászkapitányok minden évben megtisztelik jelenlétükkel az
Árokszállási Jász Bálokat, elismerik a város hagyományteremtő és -megőrző törekvéseit. A vendégek soraiban
köszönthettünk egyébként
egy másik Jászkapitányt, Tamás Zoltánt és feleségét, aki

Papp Zoltánné
a bál háziasszonya
jelenleg a Jászkapitányok Tanácsának soros elnöke.
A nyitó palotás tánc után
Dávid Sándor Jászkapitány
köszöntötte a jászokat, majd
Papp Zoltánné, az Árokszállásiak Baráti Körének elnöke, egyben a bál háziasszonya személyes ajándéka –
egy üvegcsébe bújtatott jókívánság – mellé kedves szavakkal üdvözölte mindazokat, akik elfogadták az ÁBK
meghívását, fontosnak tartván e rangos hagyomány
megőrzését.
Ezt követően a város vezetése nevében Drapos Béláné alpolgármester asszony
nyitotta meg a XII. Jász
Bált. Felidézte az előző bálok történetét és elismerő

Tavasz a télben II.
– Jelmezek és ízes illatok a második napon –

szavakkal méltatta a szervezőket, akik nem hagyják feledésbe merülni e szép, régi
hagyományt.
Köztudott, hogy a Jász
Bálok műsorát hagyományosan jászsági, vagy onnan
elszármazott művész adja.
Az idei évben az Árokszállásról elszármazott, neves Jászai Mari-díjas színművész
és operett előadóművész, jól
ismert bonviván Farkas Bálint és csodaszép partnere,
Szilágyi Olga primadonna
szolgáltatta. A szülővárosát
kitűnően ismerő és szerető
művészt a közönség óriási
szeretettel fogadta. Ő sem
volt hálátlan, hiszen nagyszerű előadása mellett közvetlenségével és humorával

Drapos Béláné
alpolgármester asszony
megnyitja meg a bált
felejthetetlen hangulatot sikerült a terembe varázsolnia.
Egyéni humora pillanatok
alatt mindenkit megnevettetett.
(Folytatás a 3. oldalon)

Farkas Bálint és Szilágyi Olga műsora mindenkit elbűvölt
– melyik tésztának mi kell – kihasználva járulhattak a zsűri
elé.
Az értékelés előtt újra színpadon az Extázis tánccsoport.
Táncaik között, felvezetésükkel mutatkoztak meg a farsangi jelmezbemutató résztvevői: az a 34, korban 2 - 12
év közötti fiatal, akik ebben az
évben is vállalták a jelmezes
megjelenést. Most egyformán
örűlhettek mindannyian, hiszen az értékelés most elmaradt. Nem úgy a sütőversenyé, melynek eredményét a
tánc- és a jelmezbemutató végén a zsűri elnöke, Csécsei Ta-

más ismertetett Drapos Béláné
alpolgármester közreműködésével, aki a második napi
rendezvény megnyitója után
most emléklapot és fakanalat
adott át a résztvevőknek.
Eredmények:
Hájastészta sütés:
1. Kaszab Lászlóné
2. Sárkány Anita
3. Magdáné Csatai Mária
Fánk sütés:
1. Magdáné Csatai Mária
2. Kaszab Ferencné
3.Rédeiné Nemoda Mária
Külőn díj:
Csoszorné Szarvas Ildikó
– and –

Jelmezes gyermeksereg

Bálnyitó keringő (Fotók: Nagy Mária)

Mint ahogyan jeleztük, a
jubileumi, 10. Flóra Farsang
második napjáról rendhagyó
módon ez évi második számunkban számolunk be. Míg
az első napon a virágillat volt a
kísérő élmény a kompozíciók
értékelésénél, a második napon a versenyétkek illata bizonyult annak.
A harmadik alkalommal

megrendezett, kóstolóval
egybekötött hájastészta- és
fánksütő versenyre most éppen tizen jelentkeztek, de 12
versenyétket – 4 hájast és 8
fánkot – készítettek.
A versenyzők otthon készített süteményekkel mérkőztek, így a házi konyha minden
előnyét, dagasztásban, gyúrásban, nyújtásban, sütésben

Fánkot mindenkinek (Fotók: Szűcs Judit)
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Évnyitó ülést
tartott a
Képviselő-testület
2008. január 30-án rendkívüli üléssel kezdte meg
éves munkáját a Képviselőtestület. Az ülés összehívását
a Fidesz Képviselőcsoport és
a Független Demokratikus
Képviselőcsoport kezdeményezte, mivel a 2007. december 13-ai ülésen a testület nem hozott döntést a
2008. évi munkatervéről, illetve a köztestületi tűzoltóság bírósági nyilvántartásba
vételéhez szükséges határozatokról kellett dönteni.
Az ülésen hivatalos elfoglaltsága miatt nem vett részt
Csomor János képviselő.
Ugyancsak távol maradt
Csőke István képviselő, akinek írásbeli nyilatkozatát az
ülés megnyitása után Dr.
Gottdiener Lajos jegyző ismertette. A képviselő az
Ügyrendi Bizottság ülésén
jelezte, hogy a tűzoltó köztestület alapszabályában felsorolt elnökségi tagok mindegyike képviselő vagy Jászágó esetében a polgármester,
ezért a közigazgatási hivatal
állásfoglalásának kikérését
javasolta, és a válasz megérkezéséig nem kívánt a kérdésben véleményt nyilvánítani. Az Ügyrendi Bizottság
javaslatában szintén a napirendi pont későbbi időpontban történő megtárgyalását
kérte. Kókai Ferenc képviselő
kifejtette, hogy Jászkisér esetében a köztestületi tűzoltóság parancsnoka és négy tűzoltó települési képviselő,
azonban a közigazgatási hivatal abban az esetben sem
emelt kifogást ezzel kapcsolatban. A Képviselő-testület
négy igen és hét nem szavazattal, egy tartózkodás mellett elutasította a javaslatot a

napirendi pont későbbi ülésen történő megtárgyalásáról.
A napirend elfogadása
után a testület megtárgyalta
az Önkéntes Tűzoltóság
Alapszabályának módosítását, majd a változtatásokkal
együtt névszerinti szavazással elfogadta az anyagot.
Második napirendi pontként a 2008. évi munkatervet tárgyalta a Képviselő-testület. A határozati javaslatnak megfelelően az idei évben nyolc soros ülés megtartásáról döntött a testület,
melyekre a korábbi határozatok értelmében minden kijelölt hónap harmadik csütörtökén, 15 órai kezdettel a
Petőfi Művelődési Ház dísztermében kerül sor.
Az ülés utolsó napirendi
pontjaként, a Víziközmű részéről Tóth-Kondacs György
foglalta össze a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottságnak tett beszámolóját, a téli
időjárás okozta helyzet kezeléséről, a felmerült problémákról, a védekezés javításának lehetőségeiről. A bizottság ülésén felmerült, hogy a
Víziközmű Alapító Okirata
szakfeladatszámmal tartalmazza-e a hó- és síkosságmentesítést. Dr. Gottdiener
Lajos jegyző ismertette,
hogy a közutak karbantartása szakfeladatszámon belül,
a szakfeladatok között szerepel az alapító okiratban, melyet az intézmény megfelelően látott el.
A Képviselő-testület soros ülésére 2008. február
14-én, közmeghallgatás keretén belül került sor.
Nagy Ilona Réka

A szárnypróbálgató SZISZ (Széchenyi Ifjúsági Színkör) az ÁBK (Árokszállásiak Baráti Köre) őszi
közgyűlésén mutatkozott be, a közelgő Jász-Faragó Sándor Jubileumi év tiszteletére Jász-Faragó anekdótákat adtak elő.
Most február 20-21-én először diáktársaiknak, majd
felnőtt közönség előtt is bemutatták Móricz Zsigmond:
Légy jó mindhalálig című művének musical változatát.
A sikerrendező Kovács Béláné eleget téve Csomor János
intézményigazgató felkérésének is, immár két társulatnál is
kamatoztatja tehetségét és szabadidejét. A sikeres bemutató után, melyben nem csak a diákokat, hanem tanáraikat
is színre vitte, megtudtuk azt is, hogy ebben az évben még
további Jász-Faragó anekdótákat dolgoznak fel, de terveznek egy fergeteges gyermeknapi műsort is.
– and –
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Nem fogadta el a költségvetést
a Képviselő-testület
2008. február 14-én tartotta a Petőfi Művelődési
Házban soros ülését városunk Képviselő-testülete. A
közmeghallgatással egybekötött ülésre körülbelül 80
fő érdeklődő állampolgár
jött el. Valamennyi képviselő
részt vett az ülésen, a testület
határozatképes volt.
A napirendi pontok elfogadása után volt lehetőség az
interpellációs kérdések feltételére. Kiss László képviselő a
Sportpályával szemben lévő
szilárd burkolattal nem rendelkező területtel kapcsolatban interpellált, amelyet az
Önkormányzat buszok parkolására jelölt ki. Elmondta,
hogy hatalmas itt a sár. Ha
ez felkerül a szilárd burkolatú útra, a közlekedést veszélyeztetheti. Banka Emánuel
képviselő a nemrég elkészült
Kisfaludy utcai járda rossz
állapotára hívta fel a figyelmet. Kókai Ferenc képviselő
arra kérte a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a Kisfaludy és
a Katona József utcát összekötő rövid szakaszra helyezzenek ki megállni tilos táblát. Ezt azzal indokolta,
hogy a keskeny utcában parkoló autók jelentősen megnehezítik itt a közlekedést. A
képviselők interpellációit
követően a hallgatóság is elmondhatta véleményét. Valamennyien a szilárd burkolattal még nem rendelkező
utak, illetve a járdák rossz állapotát emelték ki. Kérték,
mihelyt a költségvetés engedi, kerüljön sor ezen utcák
rendbetételére. A hozzászólások végeztével Gergely Zoltán polgármester elmondta,
hogy a Sportpályával szembeni területre már jelentős
mennyiségű követ hordtak,
de a buszok nagy súlya következtében, ezt a sár elnyelte. Ígérte, hogy a jövőben
igyekeznek megoldást találni a jelenlegi helyzetre. A
polgármester tájékoztatta a
megjelenteket, hogy a Kisfaludy és a Katona József utcát
összekötő rövid szakaszra
nem csak megállni tilos táblát helyeznek el, hanem nagy
valószínűséggel egyirányúsítva is lesz. Az érdeklődő állampolgároknak az utak állapotáról elmondta, hogy
mindent meg fognak tenni a
13% szilárd burkolattal még
nem rendelkező útszakasz
burkolattal történő ellátása
érdekében. Javasolni fogja,
hogy azokat az utcákat részesítsék előnyben, ahol a lakók egy elkülönített számlára befizetik a Képviselő-testület által meghatározott
összeget, amelyet az út elkészülése után utalnak át a Polgármesteri Hivatal számlájára. A fennmaradó összeget
az Önkormányzat finanszírozza. Az interpellációs kérdésekre adott válaszok elfogadása után Gergely Zoltán
polgármester két ülés közötti beszámolója következett.

Majd a Képviselő-testület a
városban lévő közrend, közbiztonság és közlekedésbiztonság helyzetét tárgyalta
meg.
Gergely Zoltán polgármester a Jászberényi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője, Körei-Nagy József
rendőr alezredes beszámolóját ismertette. Elmondta,
hogy a 2006-os adatokhoz
képest a múlt évben az ismertté vált bűncselekmények
száma 314-ről 233-ra csökkent. 194 esetben indult eljárás ismeretlen tettes ellen,
melyből 80 bűncselekmény
került felderítésre, 114 pedig
ismeretlen maradt. A felderítési mutató így 41,24% lett.
A garázdaságok száma a
2006-os 23 esethez képest
2007-ben 11-re csökkent.
Jászárokszállás kül- és belterületén 2007-ben 11 személyi sérüléses közlekedési baleset történt. A balesetek közül
3 történt külterületen, 8 pedig belterületen, 1 baleset
volt halálos, 4 súlyos és 6
könnyű sérüléssel járó. 2007ben a vagyon elleni bűncselekmények száma volt a legmagasabb. Összesen 169
ilyen bűncselekmény vált ismertté, amely az előző évi
249-es adathoz képest körülbelül 33%-os csökkenést jelent. A lopások száma 78
volt, amely az előző évhez képest 43,5%-os csökkenést jelent, hiszen akkor 138 ilyen
bűncselekmény vált ismertté.
2007. évben 58 esetben tettek feljelentést szabálysértés
elkövetése miatt, amely az
előző évi 75-ös adathoz képest körülbelül 21%-os
csökkenést eredményezett.
Összesen 7 személyt fogtak el
az év során, melyből 6 főt
bűncselekmény elkövetésén
értek tetten, 1 személyt pedig
körözés alapján fogtak el.
738 alkoholszondát fújattak
meg, amelyből 8 esetben volt
pozitív az eredmény. Hivatalos személy elleni erőszak 1
esetben történt a városban,
rendőri intézkedéssel szemben panasz nem érkezett. A
rendőrőrs – együttműködési
megállapodás alapján – két
bűnmegelőzési szervezettel
tart szorosabb kapcsolatot,
Jászárokszállás Város Polgárőrségével, illetve a Rózsa Civil Bűnmegelőző Egyesülettel. Az elkövetkezendő időszakban a megelőzésre, a felvilágosításra helyezik a hangsúlyt, illetve a lehetőségek figyelembevételével a rendőrőrs személyi állományának
feltöltését tűzték ki célul.
Gergely Zoltán polgármester
hozzátette, hogy városunkban nagyon kevés a rendőr. A
helyi Rendőrőrs 17 fővel alakult, jelenleg 7 fő teljesít szolgálatot. Kiemelte, hogy Jászárokszállás területéhez tartozik Jászdózsa és Jászágó is.
Így még nehezebb helyzetben van a Rendőrőrs. A jövőben tervezik, hogy lakás biz-

tosításával segítik az ide költöző rendőröket, ezzel is vonzóvá téve városunkat. Ezt követően Birinyi János, az Ügyrendi Bizottság elnöke a bizottság álláspontját ismertette. Véleményük szerint városunkban kevés a rendőrök
száma, illetve a megbecsültségük sem megfelelő. Elmondta, hogy szorgalmazzák
a bűnmegelőző szervezetek
bevonását, illetve a két szervezet hatékony együttműködését. Csőke István képviselő
kérte, fontolják meg a Szomszédok Egymásért Mozgalom bevezetését, amely a lakosság bevonásával valósítható meg. Csomor János képviselő arra kérte Szebenyi Zoltán
rendőr főhadnagy urat, a helyi Rendőrőrs új parancsnokát, hogy a jövőben is támogassa az általános iskolában
folyó felvilágosító propagandát, illetve továbbra is segítsék a „kis rendőri” szolgálatot. Egyben felhívta a figyelmet az újonnan elszaporodó
színesfém lopásokra. A képviselők, illetve a hallgatóság
hozzászólásait követően
Halmai Ferenc, a Jászberényi
Rendőrkapitányság alezredese válaszolt a feltett kérdésekre. Elmondta, hogy a jászárokszállási rendőrőrsön 9 fő
státusz van, amelyből jelenleg
7 van betöltve. Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy
két bűnmegelőző szervezet is
segíti a helyi Rendőrőrs
munkáját, illetve a Szomszédok Egymásért Mozgalomhoz való csatlakozást is hasznosnak tartaná. A lakosság
nagyobb biztonságérzete érdekében igyekeznek a hétvégi
éjszakákra nagyobb rendőri
erőket lehívni a Budapesti
Rendőri Ezredtől. Ígéretet
tett, hogy havonta egyszer a
jászárokszállási Rendőrőrs területére is igényelni fogja ezt
a rendőri erőt. Ezt követően a
Jászárokszállás bűnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót a Képviselő-testület
elfogadta.
Következő napirendi
pontként a költségvetés megtárgyalása következett. A polgármester beajánlásában elmondta, hogy a 2008. évi
költségvetés működési hiányt
nem tartalmaz. A működési
kiadások tervezetnek megfelelő szinten tartása szigorú,
költségtakarékos, szellemi,
anyagi javakkal való ésszerű
gazdálkodást követel meg.
Jelentős fejlesztések valósulhatnak meg, egyrészt pályázatok, és az ahhoz kapcsolódó hitelek útján, valamint a
működtetésnél megtakarított
forrásokból. A költségvetésben csak fejlesztési hitelek felvételével számolnak a napi finanszírozást segítő folyószámlahitel igénybevétele
mellett. A legnagyobb beruházás sikeres pályázat esetén a
közel fél milliárd forintba kerülő Szent Vince úti iskola

építése, amelyre a pályázatot
már beadták. A Bajcsy utca
átépítésére és a Ságvári utcában tervezett kerékpárút
megépítésére, valamint az
Okmányiroda épületének
akadálymentesítésére befogadott pályázattal rendelkeznek. Testületi döntés alapján
a termálfürdő fejlesztésére a
Jász-ház alsóépületének átépítésére, a Szentandrási utcában található „Lengyel tó”
parkosítására, hulladékudvar
létrehozására, a felhagyott
szemétlerakó rekultivációjára
vannak beadott, illetve beadás alatt lévő pályázatok. A
cél az volt, hogy egy intézményeit gazdaságosan, de magas színvonalon működtető,
minden lehetséges fejlesztési
lehetőséget kihasználó, a város fejlődését elősegítő és a
település lakóinak komfortérzetét, kötődését és ingatlanvagyonának értékét növelő
költségvetés szülessen. Hoszszas vita után a Képviselő-testület 8 tartózkodással és 5
igen szavazattal nem fogadta
el Jászárokszállás 2008. évi
költségvetését. Ebből kifolyólag a Képviselő-testület
számos, a költségvetéstől
függő napirendi pontot nem
tudott megtárgyalni, többek
között az önkormányzat és
intézményei 2008. évi felújítási, karbantartási tervét, a
Cafetéria rendszer bővítési lehetőségeit, a pályázati kiírást
civil szervezetek támogatására, pályázat benyújtását helyi
településfejlesztési akciók támogatására. Ezt követően
került sor a közbeszerzési pályázat kiírása helyi önkormányzati televíziós műsorkészítésre és a lakossághoz való
eljuttatása című napirendi
pontra. A pályázat készítője,
Pálinkás István ismertette az
elkészített anyag tartalmát.
Ezután a Képviselő-testület,
illetve a hallgatóság mondhatta el észrevételeit. Ezt követően Major József képviselő indítványára a Képviselőtestület 7 igen és 6 nem szavazattal a közbeszerzési pályázattal kapcsolatos döntéshozatalt a következő ülésre
halasztotta. Emellett 9 igen
szavazattal és 3 tartózkodással határozatot hoztak arról,
hogy a polgármester tovább
folytassa az ezzel összefüggő
munkát. Ezután a Képviselőtestület az Önkormányzat intézményeinek alapító okiratát módosította.
Végezetül a Független
Demokratikus Képviselőcsoport egy beadványt nyújtott át Gergely Zoltán polgármester úrnak, amelyben
soron kívüli testületi ülés
összehívását kéri. Napirendi
pontként a város 2008. évi
költségvetésének megtárgyalását jelölték meg. A közmeghallgatással egybekötött
rendkívüli testületi ülés időpontja 2008. február 29.
péntek 14 óra.
Baranyi Ágnes

Jászvidék
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A polgármester jelenti...
A távprognózisban jelzetteknek megfelelően február 20-ra megérkezett a lehűlés, de
szerencsére nem tartott sokáig. A növényekben kárt nem igazán tettek ezek a fagyok.
Amennyire csak lehet, igyekszik ki az ember a
szabad levegőre, mert már jelentkeznek a tavasz előhírnökei, ébredezik a természet.
A januári „Polgármester jelenti”-ben a
Fundamenta lakástakarékpénztári szerződésekkel kapcsolatban hívtam fel a figyelmet a
közelgő határidőkre. Ennek a figyelemfelhívásnak és a külön, névre szólóan kiküldött elszámolólapnak is köszönhetően nagyon sokan rendezték számláikat. A napokban fogjuk megkapni az OTP Lakástakarékpénztár
ugyanilyen részletességű kigyűjtését, amely
alapján szintén névre szólóan az elszámolási
értesítőket ki fogjuk küldeni. Addig is kérem
az OTP lakástakarékpénztári szerződéssel
rendelkező lakosainkat, hogy ellenőrizzék
befizetéseiket, van-e elmaradásuk, és ha van,
pótolni szíveskedjenek. A szerződésben vállaltaknak megfelelően el kell érni a 280.000
Ft-ot ingatlanonként a számlán összegyűlő
összegnek. A saját befizetésből, állami támogatásból, alapítványi támogatásból és a felhalmozott kamatokból áll össze ez az összeg.
Azért nem egyszerű a kiszámítása, mert ha
valakinek nem folyamatos a befizetése, akkor
csökken az állami támogatás mértéke. Az
OTP Ltp. szerződéssel rendelkező lakosok
száma megközelíti az 1700-at, és értesítést
azoknak küldünk, akinek a mostani számítások szerint elmaradása van.
A 2008. február 14-i testületi ülésen a törvényeknek megfelelően beterjesztésre került,
de nem lett elfogadva, öt igen és nyolc tartózkodás mellett a város 2008. évi költségvetése.
A munkatársaim részére és nekem is teljesen
új helyzetet teremtett ez a döntés, mert a város történetében csak egyszer, 1992-ben történt hasonló, amikor az előző évi zárszámadást nem fogadták el, hat igen és hét tartózkodás mellett. A zárszámadást többször már
nem is tárgyalták.
A közmeghallgatással egybekötött soron
kívüli testületi ülést február 29-én 14 órára
hívtam össze a Petőfi Művelődési Ház nagytermébe. A legfontosabb napirendi pontunk
a 2008. évi költségvetés tárgyalása, és bízom
benne, hogy eredményes tárgyalása és elfogadása. Várunk minden érdeklődő állampolgárt
a közmeghallgatással egybekötött ülésünkre!
A költségvetés-tervezet főbb számai a következők: Oktatási intézmények finanszíro-

zására 481.202.000 Ft-ot, a Víziközmű
intézményünk kiadásainak fedezésére
319.660.000 Ft-ot, a Polgármesteri Hivatal
és hozzátartozó intézmények működtetésére és fejlesztési, karbantartási célokra
674.568.000 Ft-ot, a civil szervezetek támogatására 18,5 millió forintot tervezünk. A
költségvetés főösszege megközelíti az 1,7
milliárd forintot. A fejlesztésekre
212.000.000 Ft-ot, felújításra pedig közel
35 millió forintot tervezünk. A munkabérek
és a szolgáltatások költségeinek emelkedése
miatt a fejlesztések jelentős részét hitelfelvétellel tudjuk megoldani. Nagyon sok pályázatot adtunk be és készítünk jelenleg is, ezeknek a visszajelzése még az első félév folyamán
megérkezik és reményei szerint a beruházások egy része még ennek az évnek a második
felében elindulhat.
Elkészült és beadásra vár az Észak-Alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. által
meghirdetett helyi települési fejlesztési akciók támogatására kiírt pályázatunk, amelynek
része a temetőben lévő út díszburkolattal történő felújítása, a Piactér és környékének díszburkolattal és aszfalttal történő burkolása,
közvilágítás korszerűsítése az elavult lámpák
cseréjével, valamint a Prohászka és a Lehel út
felújítása. Az összes költsége 58,5 millió
forint, melyhez 9 millió forintos önrészt kell
biztosítanunk. A február 29-i testületi ülésen
a költségvetés elfogadása után tudunk ennek
a beadásáról dönteni. Ez egy egyfordulós
pályázat, az eredményhirdetése június hónapra várható. Beadásra került a Termálfürdő pályázatunk, amelynek kétéves megvalósítását tervezzük, a költsége eléri a
107.000.000 Ft + áfa összeget, melyhez
50 % önrészt kell biztosítanunk. Ennek keretében megújul a termálmedence és környéke, javul a fürdő vonzereje.
Bízom abban, hogy a Képviselő-testületen
belüli megosztottság a választásokig hátralévő bő két évet nem fogja megmérgezni.
Kész vagyok az ésszerű kompromisszumokra, de szigorú gazdálkodás, egymás kölcsönös megbecsülése és a közösségért történő
tenni akarás lehet csak a biztosíték arra, hogy
a város fejlődése ne törjön meg. Az elmúlt
években megvalósult és az új pályázatok segítségével megvalósuló beruházásoknak csak
akkor van értelme, ha közösen tudunk örülni
eredményeinknek, és merünk is örülni annak. Csak együtt sikerülhet!
Gergely Zoltán

XII. Árokszállási Jász Bál
(Folytatás az 1. oldalról)
Bár ezen az estén más rangos bálokat is rendeztek a
környéken, Dr. Gedei József
országgyűlési képviselő és
partnere is megtisztelte jelenlétével az árokszállásiak
bálját. A képviselő pohárköszöntőjében elismerően
szólt a helybéliek vendégszeretetéről és hagyományápolási törekvéseiről.
A vacsorát ebben az évben
a budapesti Bosch Catering
étterem tálalta. Előételként
húsos rántott palacsintát, főételként csülköt pékné módra, pulykamellfilét Budapest
módra, királyburgonya-rizsköretet téli vegyes savanyúsággal, édességként pedig
amerikai palacsintát csokoládé öntettel kínáltak.
A bálnyitó keringőt követően aztán kezdetét vette a
fergeteges táncmulatság,
amelyhez nem utolsósorban
nagyban hozzájárult a zenét

3

Az ellentétek oldásáról határoztak
Minden szempontból eseménydús évet hagyott maga
mögött Jászárokszállás az elmúlt évben, s ahogy az első
másfél hónap történései mutatják, ez ezután sem lesz
másként. Gergely Zoltán polgármestert a hagyományoknak megfelelően a költségvetés tárgyalásának időszakában kértük interjúra.
– Milyennek látta az elmúlt évet Jászárokszálláson?
– Több olyan eredmény is
született, amelyet egy több
éves előkészítő munka gyümölcseként értékelhetünk.
Ilyen például, hogy sikerült
megnyitni a városban a
mentőállomást, elkészült és
üzemelni kezdett a szennyvíztisztító telep, tovább fejlődött az Ipari Park, a Rosenberger Magyarország
Kft. új üzemcsarnokot épített. Ez utóbbi a több száz új
munkahely létrehozása miatt volt fontos a városnak, és
sokáig nem volt egyértelmű,
hogy a településünkön valósulhat-e meg a fejlesztés. Az
önkormányzatnak sikerült
működtetnie az intézményeit úgy, hogy közben nem
adósodott el a város. Az önkormányzati dolgozók számára továbbra is lehetőségünk volt a béren kívüli juttatások megtartására, bővítésére is. Mindezek mellett
fejlesztési hitelt vettünk fel,
mintegy 300 millió forint
keretösszegben és ez a tavalyi közel kétmilliárdos költségvetéshez viszonyítva jó
arány.
– Mit tart erősségnek, pozitívumnak az elmúlt évben?
– Sikeresek voltunk abban, hogy a végrehajtott beruházásokat mindig sikerült
az eredetileg meghatározott
céloknak megfelelően létrehozni úgy, hogy a korábban
megtervezett keretösszegben maradhatott a kivitelezési költség.
– Melyek voltak az önkormányzat gyengeségei, negatívumai?
– A testületen belüli feszültségek, veszekedések,
feljelentgetések miatt nem
volt arra lehetőség, hogy a
megvalósult fejlesztéseknek
az eredményeknek az abban
résztvevők, a megvalósulásért dolgozók igazán örülhessenek. Azt is mondha-

tom, hogy ez a viszály elfedte az eredményeket.
– Meglátása szerint mi az
oka ezeknek a vitáknak?
– Néhány képviselő személyes ellentétéből fakad,
amelyhez találtak társakat.
Nagyon úgy tűnik, hogy az
országos politikai ellentétek,
az örökös torzsalkodás nálunk is megfigyelhetővé vált.
A ciklus elején – úgy gondolom – jómagam tettem gesztusokat azért, hogy normális
viszonyok között folyhasson
a képviselői munka. Mindenképp túl kellene már lépni azon, hogy egymásra fújjunk.
– Ha már oldalakról kell beszélni az árokszállási testületben. A másik oldal is épp azt
hangoztatja – csak épp a polgármesterre vonatkoztatva –,
hogy túl kellene már lépni a
személyes sértettségen.
– Még egyszer mondom,
szerintem én már tettem
gesztusokat, most a másik
oldalnak kell lépnie. Nem
azt mondom, hogy a vitának
nincs helye egy közösségben, csak az a baj, hogy ez
már személyes ellentétként
jelenik meg. Rengeteg felesleges energia megy el a csatározásokra ahelyett, hogy a
város előbbre jutásával törődnénk. Nem kell mindennel egyetérteni, de az volna a
jó, ha az érvek egyeztetéséből valami jó tudna kijönni.
– A város képviselő-testületének most nem sikerült megszavaznia a költségvetését. Hogyan vélekedik a kialakult
helyzetről?
– Nagyon sokat dolgoztunk munkatársaikkal ezen a
költségvetésen. Igyekeztünk
a legtöbb információt összeszedni. A bizottsági üléseken
elhangzott javaslatokat a lehetőségekhez képest beépítettük a tervezetbe. A bevételi oldalhoz csak nagyon indokolt esetben lehet hozzányúlni, mert ez nem szavazás
kérdése, hogy milyen adato-

kat tartalmaz, hanem szakmai információkon és számításokon alapszik. Szerintem tartózkodó képviselőtársaim nem is tudták, hogy
mennyi plusz munkát jelent
a költségvetés nélküli időszakban való gazdálkodás.
Gyakorlata ebben egyikünknek se volt, mert nem gyakori szerencsére az ilyen
helyzet.
– Miért nem került sor a
képviselők módosító indítványainak megszavazására? Ezt
úgy tudom, kötelező szavazásra bocsátania az ülés vezetőjének. Akkor talán most volna
költségvetése a városnak.
– A bevételi oldal, azon
belül a helyi adóbevétel 5
millió forinttal történő emelésére volt módosító indítvány. Az ipari park cégeit végigjártam, és az ő piaci várakozásaik is tükröződnek az
adóbevételi terveinkben. A
módosító indítványt semmilyen számítás nem támasztotta alá. Azért javasolta a
bevétel emelését, hogy a kiadásokat emelni lehessen.
Két lehetőség között választhattam, megszavaztatom az
indítványt, és amennyiben
megkapja a többség szavazatát, visszautalom a pénzügyi
bizottsághoz. A másik megoldást választottam, vagyis
az eredeti bizottságok által
tárgyalt változatot bocsátottam szavazásra, ez esély volt
az elfogadásra, az előző mindenhogy újratárgyalást jelentett volna. A végeredmény az
lett, hogy 5 igen és 8 tartózkodás mellett a költségvetés
nem került elfogadásra.
– Mit vár a 2008-as esztendőtől?
– A képviselő-testületen
belüli indulatok csökkenését, jobb csapatmunkát. Reménysugárként értékelem,
hogy tisztázó beszélgetésre
ült le a teljes testület és az
ellentétek oldását határoztuk
el. A megállapodásunk első
vizsgája a február 29-i soron
kívüli ülés lesz, ahol újratárgyaljuk a költségvetést, amelyet ezen a tanácskozáson és
a bizottsági üléseken pontosítottunk.
Banka Csaba

Cigány Kisebbségi Önkormányzat hírei

Táncoló tömeg a Jász Bálon
szolgáltató Pezsgő együttes sem kerülhetett volna megkiváló zenéje.
rendezésre. Akik pedig részt
Éjfélkor tombolahúzás
vettek a XII. Jász-Bálon, vakövetkezett, amikor is több
lószínűleg az utóbbi évek
mint száz értékes felajánlást
egyik leghangulatosabb és
sorsoltak ki. Természetesen
legvidámabb rendezvényenagy sikere volt az éjfél utáként emlékeznek majd rá.
ni korhelylevesnek is, amit a
Bízunk benne, hogy a
táncban megfáradt bálozók
szervezők a következő évekfogyaszthattak.
ben is felvállalják ennek a haKöszönet illeti természegyományokra épülő, rangos
tesen a védnököket és támobálnak a megrendezését.
gatókat, akik nélkül ez a bál
– MNM –

Sikeresen zajlott a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
által megrendezett farsangi
bál 2008. február 15-én. A
gyerekek szórakoztatását a
Miskolcról érkezett HintaPalinta együttes biztosította.

Fotó: Szűcs Judit

Az interaktív gyermekműsort nagy örömmel fogadták
a jelenlévők. Minden jelmezbe öltözött kisgyereket édességgel jutalmaztunk. A CKÖ
vendégül látta a kedves megjelenteket.

Minden hétfőn 15 órától
17 óráig sportfoglalkozást
tart a CKÖ minden sportolni
vágyó gyerek, illetve felnőtt
részére a Szent István Általános Iskola tornatermében.
Sportfoglalkozás keretében
szeretnénk a gyerekek közötti
jó kapcsolatot, a jó közösséget erősíteni.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselői Oláh
Pál és Czuczu Krisztián, a helyi Polgárőr Egyesület aktív
tagjaként részt vesznek a város közbiztonságának javításában. Hasznos és fontos lépésnek tartják azt a törekvést,
amit a helyi polgárőrök tesznek a lakosság érdekében. LR
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Tetszik – nem tetszik
Hát bizony nem tetszett!
Nem tetszik a városi képviselő-testületben ülő egyes
képviselők hozzáállása a város ügyeihez!
Én azt vártam a választások után a megalakuló önkormányzattól, hogy teljes
felelősséggel, komolyan fogják intézni a város ügyeit.
Sajnos nem ezt tapasztaltam
a legutóbbi 2008. 02. 14-i
ülésen, de az előző üléseken
is nyilvánvaló volt, hogy
nem veszik komolyan azt,
ami nekünk városlakóknak
fontos, és több kárt okoznak
a városnak, mint hasznot. És
még láthatóan élvezik is!
Mindent megtesznek
azért, hogy ne haladjunk előre, a város megrekedt a fejlődésben, mára már költségvetésünk sincs. Nem is jut
energia a fejlesztésre, hiszen
a hivatal és a polgármester
nem győzi a sok hiábavaló
munkát: előterjesztéseket
készítenek, melyet előír nekik a testület, mire elkészül,
leszavazzák, hogy nem kell.
Vajon miért teszik? Valami cél biztosan van mögötte,
de az nem a város érdekeit
szolgálja.

Megdöbbenésemre az
egyik képviselő, a Tűzoltóság egyik vezetője elmondta,
hogy egy pár épület riasztóját összekötötték a tűzoltóság telefonjával, és ha megszólal a riasztó, ők pár percen belül ott teremnek, és
körbe veszik a házat. Kérdezem: mi van, ha ez idő alatt
jön tűzriasztás? Kik ezek a
szerencsés emberek, akiknek
a házát így védik? Mennyi
térítést fizetnek ezért? Ezen
kívül milyen szolgáltatásokat nyújt még a Tűzoltóság,
amiről nem tudunk? Menynyibe kerül ez nekünk? Vajon a bűnüldöző tevékenység benne van-e az alapszabályában? Vagy nekik enélkül is szabad? Miért ne! Hiszen a testület úgyis megvédi!
Egy másik napirend kapcsán a közbeszerzési pályázat kiírásával kapcsolatban
olyan vélemény hangzott el
az egyik képviselő részéről,
hogy nincs szükségünk városi televízióra! Az indoklásról
nem is szólok, mert olyan
komolytalan, hogy említésre
sem érdemes.
Igenis van szükség arra,

hogy legyen a városnak
olyan televíziója, amely informálja az itt lakókat a városban történő eseményekről, az önkormányzati ülésekről és minden olyan eseményről, mely a közélettel
kapcsolatos. Jó pár éve van
már kábeltelevíziónk, eleinte
nagyon örültünk neki, hogy
ilyen megvalósult nálunk, de
nem tapasztalunk fejlődést,
még mindig ott tartunk,
ahol az elején elkezdődött.
Nincs hálózatfejlesztés, minőségjavítás akár a műsorszerkesztésben, akár az adás
minőségében. Jó volt nézni a
Gyöngyösi TV jól szerkesztett, színvonalas magazinját.
Miért nem működhet továbbra is egy ilyen műsor a
helyi kábel tv mellett?
Rövid ideig örülhettünk
Jászárokszállás fejlődésének,
ezután nem várhatunk semmilyen előrejutást.
A következő választáson
kérem a polgártársaimat, jól
gondolják meg, kikre adják a
szavazatukat! Legalább mi
érezzünk felelősséget a város
ügyei iránt!
Zsólya Pálné
adófizető polgár

Új őrsparancsnok
a rendőrség élén
A február 14-én tartott
testületi ülésen a napirendi
pontok között szerepelt a város közrendjéről, közbiztonságáról szóló előterjesztés is.
Az előterjesztő Körei-Nagy
József rendőr alezredes, kapitányságvezető volt, ugyanis Dudás Richárd őrsparancsnok Nagykátára távozott.
Február 1-től a jászárokszállási rendőrőrs parancsnoka Szebenyi Zoltán főhadnagy. Bár a testületi ülésen megtörtént rövid bemutatása, mi most mégis arra
kértük a parancsnok urat,
hogy lapunkon keresztül is
mutatkozzon be a lakosságnak. Íme:
„1971-ben születtem
Jászberényben. Szüleim, felmenőim is berényiek, vagyis
tősgyökeres jásznak tudom
magamat mondani. Az általános iskolás éveimet is Berényben töltöttem, majd
Nyíregyházára a Honvéd
Kollégiumba iratkoztam be,
ahol 1990-ben végeztem.
1991 augusztusától 1992
augusztusáig sorkatonai
szolgálatot teljesítettem. A
közbeeső egy évben a helyi
Hűtőgépgyárban és az Aprítógépgyárban dolgoztam.
A honvédségtől történő
leszerelésem után 1992. október 1-től kerültem a jászberényi rendőrkapitányság
állományába. Ezalatt 2002
és 2004 augusztusa között
végeztem el Budapesten a
rendőr szakközépiskolát. A

Fotó: Szűcs Judit
közrendvédelmi osztályon
töltött évek alatt – főleg a
járőrözések alatt – nemcsak
Jászberény rendvédelmi
helyzetével ismerkedtem
meg, hanem Alattyánon,
Jászfelsőszentgyörgyön is
sűrűn kellett közrendvédelmi feladatot ellátni.
2002 októberétől egészen
2008. január végéig a jászberényi kapitányság ügyeletvezető tisztje voltam. E beosztás kapcsán pedig rálátásom volt az egész jászság
rendőri munkájára, a gondokra és az eredményekre
egyaránt.
2003-ban végeztem el a

Rendőrtiszti Főiskolát bűnüldözési szakon.
Úgy gondolom, hogy a
fentiek és a 15 éves rendőrségi munkám szolgált alapul arra, hogy bizalmat szavazott
nekem úgy a kapitány úr,
mint Jászárokszállás vezetése,
s ennek a bizalomnak a jövőben igyekszem megfelelni.
Az itteni munkatársakat
jól ismerem, némelyikükkel
együtt járőröztem, rajtuk
keresztül sok árokszállási
„helyzetet” ismertem meg.
De ismertem a régi „nagy
öregeket”, köztük Sápi Istvánt is.
Szeretnék a lakossággal is
„jó ismeretségi viszonyba”
kerülni, s a rendőrség iránti
bizalmi légkört tovább erősíteni. Szeretném a bűnmegelőzést eredményesebbé tenni, amihez a város vezetésének, a civil szervezeteknek és
az intézmények vezetőinek
támogatását kérem.”
Köszönöm a beszélgetést,
és eredményes munkát kívánunk – mindannyiunk érdekében – a parancsnok úrnak.
Bi.

Jöhet a húsvéti ajándékozás…
Minden bizonnyal nem sok lehet már azokból az élelmiszercsomagokból, melyeket a szokásos, karácsony előtti
időszakban a Családsegítő Szolgálat és a Vöröskereszt által
szervezett ünnepségen osztottak szét. Ebből az alkalomból
16 nyugdíjas vöröskeresztes tagot ajándékoztak meg. Valamint Gergely Sándor adományából további harminc rászoruló család vehetett át segélycsomagot, de itt adták át az
ÁBK szokásos négy ajándékcsomagját is.
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Báloztak
a végzős deákosok
A Deák Ferenc Gimnázium, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola
2008. évi tablóbálját február
9-én este rendezték a Szent
Vince úti tornateremben,
amelyet e jeles eseményre a
Széchenyi István Általános
Iskola, Óvoda és Zeneiskola
„kölcsönadott” a gimiseknek.
A középiskolai tanulmányukat négy évvel ezelőtt
kezdett kisdiákok életében
óriási változások sora történt, amit szüleik, tanáraik
gondoskodása, figyelme,

óvó szava kísért. A végzősök
immár fiatal felnőttként elegáns estélyi ruhában érkeztek a táncparkettre, hozzátartozóik büszke pillantásától kísérve. Az érettségi erőpróbáit megelőző utolsó,
gondtalan, önfeledt szórakozásé volt a bál estélyén a
főszerep, ahol a diák, szülő
és tanár együtt ünnepelhet,
ezzel is kifejezve és érezve a
közös munka, a tanulóévek
sikerét és örömét.
Az est felvezetése és egyben fénypontja a vidám,
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mókás, de néha fáradságos,
ugyanakkor örök emlékű
táncpróbák után a táncbemutató volt, a két végzős
osztály csoportjainak előadásában. Az érdeklődők két
koreográfiában bécsi keringőt, majd rockyt és mambót
láthattak a fiataloktól. A diákok köszönetet mondtak
mindazoknak, akik a bál sikeréhez hozzájárultak: a két
végzős osztály osztályfőnökének, Rusvainé Barócsi Katalinnak és Érsek Attilának, a
szervezésben részt vevő szülőknek, technikai dolgozóknak, diákoknak, a táncokat
betanító pedagógusoknak,
és a méltó helyszín biztosításáért az általános iskola igazgatójának, Csomor Jánosnak. A bemutatót követő
össztáncban táncra perdülhettek a fiatalokkal szülők,
hozzátartozók, tanárok, diáktársak és barátok egyaránt. Azt követően pedig éjszakába nyúlt a jó hangulatú
mulatság.

Átmentettek
az új esztendőre
Töprengtem a kórházi
ágyamon…
Otthon vagyok, éjjel 1 óra
van. Arra ébredek, hogy
rosszul vagyok. A tünetek
azt mutatják, hogy nincs
más megoldás: hívni kell az
ügyeletet.
Innen az események gyorsan peregnek. Tárcsázok. A
vonal túlsó végén miután
bemutatkozom – megszólal
az orvos hangja. „Mi a
probléma, Irénke néni?”
szól Dr. Kovács Pál. Kedves hangjától, intézkedésétől azonnal nyugodtabb
vagyok.
Megérkezik a mentő. A
szükséges ellátást megka-

pom, a szükséges papírok
itt vannak, és már megyünk
is a jászberényi kórházba.
Az ajtóban ott vár régi kedves tanítványom, Kovács
doktor.
Nagyon jól esik, hogy
annyi gondos kéz vesz körül. Mindenki végzi a dolgát, ellátnak, ahogyan kell.
De még ennél is többet
kapok, hiszen a gondosság,
figyelem, pontosság mellett
ott érzem a szeretetet is.
Sokszor olvasom a szentírásból:
„A szeretet nem szűnik
meg soha. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos.
Ha szeretet nincs bennem,

mit sem érek. Ha szeretet
nincs bennem, mit sem
használ nekem.”
Azon gondolkodom, mit
is hozott nekem az az év végi éjszaka. Elsősorban szeretetet kaptam, amit sokunknak kell másoknak átadni, hogy lelkünk is gazdagabb legyen, ne csak a
tárgyaink szaporodjanak.
Köszönöm a doktor uraknak, Dr. Kovács Pálnak és
Dr. Bíró Attilának, a jászberényi Erzsébet Kórház traumatológusának, a segítőtársaknak, hogy figyelmességükkel, önzetlenségükkel átmentettek az új esztendőre.
Jné

Tűzoltóságunk hírei
Január 18-án a Kossuth út
21. szám előtt lévő gólyafészek a villamos vezetékre
dőlt, a fészek füstölt. Az
Émász szakembereivel és a
jászberényi tűzoltóság segítségével sikerült a veszélyt
megszüntetnünk.
Január 21-én az esti órákban egy hatósági járművet
szabadítottunk ki a sár fogságából Jászárokszálláson, a
Magyar utcában.
Január 31-én a Gyöngyösi
Tűzoltóság kérésére egy
viszneki tűz oltásához kérték
a segítségünket: avar, gaz,
nád égett.
Február 15-én a déli órákban tüzet jeleztek: a volt szeméttelep mellett nádas égett.
A tüzet a gyorsan kiérkező

tűzoltóink hamar eloltották.
Egyesületünk önerőből és
lakossági támogatásból egy
műszaki-mentő gépjárművet vásárolt. A Ford Rangers
minden olyan fontos techni-
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kai felszereléssel rendelkezik,
amely egy elsődleges beavatkozáshoz szükséges.
Nádas Illés
titkár
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Pedagógus arcképcsarnok

Újabb siker

Visszaemlékezés
a gimnázium alapító tanáraira
Pár Frigyesné

Pár Frigyesné méltatásában olyan tanárnak állítunk
emléket, akire utólag is érdemes felnézni, akinek emlékét
nem homályosítja el az idő,
példás tanári, emberi tartásával jelet hagyott maga után.
Életével, munkájával úgy
gondolom, megfelelt Seneca
útmutatásának:
„Úgy járd az utat, hogy
életed példa lehessen!
Úgy élj, hogy alakítsd
ezt a rossz világot!
Ráfér az, mert
akárhogy is jobbul,
Jobb lesz azáltal, hogy
önmagadat is hozzáadod!”
Pár Frigyesné Szolnokon
született 1943-ban. Az általános- és középiskolát itt végezte. Az egyetemen középiskolai matematika szakos
tanári diplomát szerzett.
Jászárokszállásra 1966-ban
került a gimnáziumba, és
itt dolgozott haláláig,
1993-ig.
Férje a Művelődési Ház
igazgatója volt. Gyógyszerész lányuk most is Jászárokszálláson dolgozik.
A tanári pálya különleges
és sokrétű követelményeket
kívánó hivatás. Erzsike megfelelt ezeknek a követelményeknek. Kitűnő pedagógus, osztályfőnök volt. Személyéből pedagógiai vonzerő áradt. Hiányzott belőle
minden előítélet vagy elfogultság. Ezért is volt igazi
szerzett tekintélye, hitele.
Pedagógus személyisége etalon volt tanítványai számára.
Szeretettel, törődéssel vezette osztályait. Jól ismerte a
szülőket, a családi körülményeket. Szabadidejét nem a
tanáriban, hanem tanítványai között töltötte. Szinte
együtt élt velük.
Nevelési kérdésekben határozott, következetes, igazságos volt, de nem lehetett
tőle olyat kérni, amit nem
teljesített volna. Kedvenc
szavajárása, az „aranyoskám” meleg szívre utalt.
Megértő volt, de nem engedékeny. Nagyon szerették
tanítványai. Így nyilatkoztak
róla:
„Osztályfőnökünk volt,
nagyon szerettük, mert fiatal
volt, ragaszkodott hozzánk,
sokat törődött velünk. A jóság, a becsületesség, a lelkiis-

meretesség, a segítőkész ember mintaképe volt. Ez a kisugárzás tette szeretetre méltóvá. Erre csak kivételes emberek képesek, de ő kivételes
ember volt. Örülhet, aki osztályfőnökének mondhatja.
Úgy gondolom, nincs ennél
nagyobb siker a tanári pályán.
A matematika kiváló szaktanára is volt. Kiemelkedő
szakmai munkáját elsősorban e tantárgy tanításában
igazolta. Ő a pontosság, a
dolgos, becsületes, segítőkész tanár mintaképe volt.
Elkötelezte magát a magas
színvonalú tanítás mellett,
de ugyanakkor birtokában
volt annak a képességnek,
hogy a bonyolultabb feladatokat, tételeket, levezetéseket leegyszerűsítse, így különösebb bajok nélkül mindenkit elvezetett a matematika országútján, úgy, hogy
észre sem vették a buktatókat, mert ismerte a tanulók
képességeit, és tudott a tanítványai fejével is gondolkodni.
Szuggesztív erővel magyarázott. Lelkesedése, szakmaszeretete, pontos, precíz
munkája, következetes, kitartó, az ismeretek alapos
számonkérése azokon a matematika iránt gyengébb affinitású vagy gyengébb előképzettségű tanulókon is
segített, akiket nehezebben
érintett meg a matematika
szépsége, logikus világa.
Észrevétlenül vezette be őket
a tantárgy logikájába, így
azok is megértették, akik érdeklődése távolabb állt ettől
a tantárgytól. Így jutottak el
ahhoz a boldog felismeréshez, hogy mi is meg tudjuk,
meg lehet oldani a matematika feladatokat is.
Eredményes munkáját folyamatosan bizonyították a
sikeres érettségik, a tanulmányi versenyek és a továbbtanulók eredményei. Nívós díjakkal öregbítették az Alma
Mater szakmai hírnevét.
A tanári közösségben szerény egyéniségű, halkszavú
volt, de szerette a világos beszédet. Minden helyzetben
derűs, nyugodt, barátságos
és kiegyensúlyozott volt.
Biztos erkölcsi érzékkel rendelkezett. Soha senkivel nem
volt jelentős konfliktusa.
A tanári szakma, az iskolai
munka minden területén
példamutató munkát végzett. Ezen tulajdonságai
alapján 1984/85-ben az iskola vezetői tisztségével bízták meg. Az új felelős beosztásában is lelkiismeretesen,
eredményesen dolgozott.

Nyugodt légkörben irányította az iskolát, a kollégáit
mindenben segítette, kikérte
véleményüket, a velük való
bánásmódja példamutató
volt. Becsülték emberségét.
Ez a munkaszerető, kiváló, tiszta erős ember korán
fejezte be dolgos életét,
csendben hagyott itt bennünket, betegségével nem
tudott megküzdeni. Aki talán segíthetett volna rajta, az
egykori tanítványa, majd orvosa, Dr. Agócs László így
emlékszik vissza: „Ülök a
távoli tokiói kórházban, és
készülök egy műtétre. Közben olvasom szüleim levelét,
hogy Pár tanárnő nincs többé. Fiatal volt még, ott kezelték, ahol dolgozom, de
most nem lehettem mellette,
kiküldetésben vagyok, pedig
biztosan szüksége lett volna
rám. A nagy távolság csak
fokozta tehetetlen rossz érzésemet. Most már soha
nem mondhatom meg Neki,
hogy milyen jó tanár volt,
hogy mennyire jól tanított, s
hogy mennyire szerettük.”
Hasonlóan megható
Frantsik Éva középiskolai
tanár visszaemlékezése is:
„Hálával tartozom a volt iskolámnak, tanáraimnak,
hogy felvettek a KLTE angol-matematika szakára. Tanáraim közül külön szeretném kiemelni Pár Frigyesné
tanárnőt, aki szaktanárom és
osztályfőnököm volt. Tiszteletreméltó erkölcsi értékrendje, tartása tette őt kivételessé. Legnagyobb szomorúságunkra azonban minden
erőfeszítése ellenére nem érhette meg szeretett osztálya
ballagását, óvó tekintete
nem figyelhette tovább
utunkat.”
Fiatalon ment el, még sokat adhatott volna, annyi erő
és szeretet volt benne. Gyertyái nem éghettek csonkig,
így máig világítanak tanítványainak, tisztelőinek. Hivatalos kitüntetései mellett életében elnyerte a legnagyobb
elismerést: diákjai tiszteletét
és szeretetét.
Szülővárosában, Szolnokon temették el munkatársai, tanítványai, tisztelői
nagy számú kíséretében.
Egyik tanítványa így fejezte
be búcsúbeszédét: „Tudom,
nemcsak az emlékezetünk
szépítette meg alakját. Ő
tényleg igazi TANÁR volt –
egyéniség, pótolhatatlan.
Emlékét tisztelettel megőrizzük!
Győző Gyula
a gimnázium
alapító igazgatója

Idén is az országos döntőben…
Az idén februárban került
sor a Szép magyar beszéd
verseny iskolai fordulójára.
Már hagyomány, hogy a Városi Könyvtár ad otthont e
rangos rendezvénynek.
Közel negyven felső tagozatos diák nevezett a Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy
Blanka emlékére – Kuratórium által indított Szép magyar beszéd versenyre.
A rendezvény két hetedik
osztályos tanuló szavalatával
kezdődött. André Péterné, a
magyar munkaközösség vezetője köszöntötte a versenyzőket és a vendégeket,
majd Ördög Dóra – a zsűri
egyik tagja – méltatta a verseny névadójának életét, ismertette a Kazinczy-verseny
hagyományát:
„1960-ban Péchy Blanka
létrehozta a Kazinczy-díj
alapítványt. Ennek értelmében, kezdetben háromévenként példamutató beszédükért színészek, rádió- és tévészereplők kaphatták meg a
Kazinczy-díjat és a vele járó
pénzjutalmat. 1966-tól már
középiskolások is versenyezhettek. 1977 óta az általános
iskolások, a 10-14 évesek is
bemutathatják tudásukat. A

megyei jogú városok versenyeinek első helyezettjei Kazinczy-jelvényt nyerhetnek.
1999 óta a 12-14 évesek legjobbjai két regionális versenyen indulhatnak a Kazinczy-jelvény arany fokozatáért.”
Ezek után Antal Magdolna – a zsűri elnöke – ismertette a verseny szabályait, felhívta a versenyzők figyelmét
az értékelés szempontjaira.
A tanulók egy általuk választott szépirodalmi szövegrész bemutatásával készültek. A legnépszerűbb
szerzők: Fekete István, Szabó Magda, Tamási Áron, Jókai Mór, Kosztolányi Dezső.
A rendezvény szünetében
a könyvtár dolgozói megvendégelték tanulóinkat.
Természetesen a verseny
izgalmasabb része az idén is
a kötelező, ismeretlen szöveg bemutatása volt. Nagyon fontos volt a biztos olvasási készség, kiváló szövegértés, jó és helyes kiejtés,
a megfelelő artikuláció.
A tanulókat háromfős
zsűri értékelte: Antal Magdolna tanárnő, a Gyermekszervezet vezetője, Tari
Györgyi tanárnő és Ördög

Fotó: Szabó Gáborné

Dóra, a könyvtár munkatársa.
Minden versenyző emléklapot kapott, a nyertesek
oklevelet, könyvjutalmat és
ajándékutalványt vehettek át
a zsűritől. A könyveket és az
utalványokat az iskolavezetés és a Gyermekszervezet
ajánlotta fel.
Eredmények:
5. évfolyam
I. Érsek Csenge
5.a
II. Kaszab Judit
5.a
III. Szöllősi Attila
5.b
6. évfolyam
I. Szokol Katalin 6.d
II. Jáger Anita
6.b
III. Szerző Regina
6.b
7. évfolyam
I. Surányi Eszter
7.c
II. Marosvári Dóra 7.a
III. Guba Gréta
7.a
III. Semegi Judit
7.b
8. évfolyam
I. Rusvai Katalin 8.c
II. Bobák Nikolett
8.b
II. Held Nikolett
8.c
III. Kovács Kitti
8.c
A Kazinczy-verseny
megyei fordulóját február
14-én Jászberényben rendezték meg. Iskolánkat évfolyamonként egy-egy tanuló képviselte. Érsek Csenge
(5.a) elismerő oklevélben részesült, tanára Antal Péterné. Rusvai Katalin (8.c) VI.
helyen végzett, felkészítője
Érsekné Kácsor Edina. Szokol Katalin (6.d) VI. helyezést, Surányi Eszter (7.c) I.
helyezést ért el a 7-8. osztályos korcsoportban, így
áprilisban Eszter képviseli
majd megyénket a Kisújszálláson megrendezésre kerülő országos döntőben.
Kati és Eszter felkészítője
André Péterné tanárnő.
– szerző –

Éves közgyűlés
az Ipartestületben
Január 26-án az Ipartestület a mozi helyiségében tartotta éves közgyűlését. Csikós László elnök édesanyja
halála miatt Majorné Papp
Ágnes alelnök vállalta az
éves beszámolót.
Dr. Wirth Ágnes, az Ipartestület jogásza vállalta a levezető elnöki feladatot, és
egyben üdvözölte a megjelenteket, majd felkérte Szappanos Róbertet, a Jászberényi Városi Tűzoltóság őrnagyát, hogy tartsa meg a tűzvédelmi oktatást, majd a feltett kérdésekre válaszolt.
Ezt követően Majorné
Papp Ágnes adott részletes
tájékoztatást a 2007. évről,
majd a 2008-as év terveiről
tájékoztatta a jelenlévőket. A
levezető elnök a beszámolót
elfogadásra javasolta, melyet
a tagság egyhangúlag elfogadott.

Bordás Géza jegyző ismertette a pénzforgalmi
adatokat, a 2008-as év feladatairól adott tájékoztatót.
Erdős Ferenc Csőke István
felvetett kérdéseire adott választ. Dr. Wirth Ágnes megköszönte a beszámolót és a
hozzászólásokat, majd szavazásra terjesztette a tagság
részére a pénzügyi beszámolót. A tagság látható több-

séggel elfogadta. A Számviteli Bizottság elnöke, Juhász
Lajos tájékoztatta a tagságot, hogy hiányosságokat,
szabálytalanságot nem fedett fel a bizottság. Végül
Rusa Attila, a Szolnoki Ipartestület ügyvezetője tartotta
meg adótájékoztatóját.
Csikós László
elnök

Fotó: Szűcs Judit
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Mezei Béla

T

magánoktató
Tel.: 06 30 945-70-36

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

BANKA SÁNDORNÉ
ÖNÁLLÓ ESTJE
2008. március 11-én 18 órakor a Petőfi
Művelődési Házban
Fellépnek: CSILLIK GYÖRGY ének
CSÓKA KÁROLY zongora
A műsorban felhangzanak népdalok, műdalok,
operaáriák, operettduettek, musicalrészletek

2008. február 28.

RIASZTÓK, KAMERÁK
TELEPÍTÉSE,
SZÁMÍTÓGÉPEK
SZERVIZELÉSE
Vállalom családi házak, nyaralók, telephelyek, üzletek
kamerával, riasztórendszerrel történő felszerelését,
illetve számítógépek javítását, karbantartását.
Tekse Csaba biztonságtechnikai szerelő
06 (30) 52 52 123, teksecs@gmail.com

c. víg balladája és
Bajusz c. vidám elbeszélése
kisiskolás korosztály számára

a Maszk Bábszínpad előadásában
a Petőfi Művelődési Házban.

2008. március 4-én
9:00-15:00-ig
a Petőfi Művelődési
Házban.

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 telefonszámon lehet.

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
szeretett halottunk

KIS BÉLA

ÖZV. CSIKÓS
LÁSZLÓNÉ

Szerető családod

A gyászoló család

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

végső búcsúztatásán
megjelentek, sírjára virágot
és koszorút helyeztek,
és fájdalmunkban osztoztak.
Köszönet Dr. Edelényi házaspár háziorvosoknak, hogy
drága édesanyánk fájdalmát
enyhíteni igyekeztek.
„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Adhat az Isten márványt,
kincset, palotát,
csak egyet nem: szerető
Édesanyát.”

Gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
02.
09.
15.
16.
23.
24.
30.

Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980
Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9. T.: 531-010
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9. T.: 531-010
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9. T.: 531-010
Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980
Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980
A gyógyszertárak nyitva tartási ideje:
Hétfőtől - péntekig 7.30-tól 18.30-ig
A következő Jászvidék lapzárta: 2008. március 20.
A következő Jászvidék megjelenésének ideje:
2008. március 27.

FELHÍVÁS

2008. március
29-én 16 órakor

BORVERSENY

Ez év első ingyenes ruhaosztásának időpontja:
2008. március 6. 9-12 óráig

Helye: Petőfi
Művelődési Ház

Várjuk az érdeklődőket!

Kertbarát Kör

Karitász Csoport vezetősége

Köszönetet mondunk
rokonainknak,
barátainknak,
szomszédainknak és
ismerőseinknek, akik

BARÓCSI
BÉLÁT
AGÓCS
SÁNDOR
1938-2008
Emléked megőrizzük.
Keresztlányod, Magdi
és unokaöcséd, Béla

Emlékezés

PAPP
SÁNDORNÉ

utolsó útjára
elkísérték,
virágaikkal,
koszorúikkal és
részvétnyilvánításaikkal
bánatunkban osztoztak.

Szerető családja

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
szeretett halottunk

GÁL
PÉTERNÉ
sz. Racskó Jusztina
végső búcsúztatásán
részt vettek,
sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
fájdalmunkban
osztoztak.
„Telhetnek a hónapok,
Múlhatnak az évek,
Kik szívből szerettek,
Nem felednek Téged.”

A gyászoló család
Jászágó

Emlékezés
Köszönetünket
fejezzük ki
mindazoknak, akik

TÓTH LÁSZLÓ
halálának 4. évfordulójára

sz. Budai Ilona
halálának 5. évfordulójára

halálának 12. évfordulójára

Dr. Gyenes Miklós, Kisfaludy u. 11. T.: 431-021
Dr. Gyenes Miklós, Kisfaludy u. 11. T.: 431-021
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

A Szent Erzsébet Karitász Csoport tájékoztatja a város
lakosságát, hogy 2008-ban is folyamatosan elfogadjuk a
tisztára mosott használható ruhákat, játékokat, könyveket,
konyhafelszerelési eszközöket.
A behozatalhoz időpontot a Szent István Közösségi Ház
gondnokával kell egyeztetni.
Feleslegessé vált bútor közvetítésében is segítünk.

Érdeklődni lehet a Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal műszaki irodáján 2008. március
13-ig a foglaló befizetésével, amely vételár 10/-a.
Amennyiben egy ingatlanra többen is kifizetik a foglaló összegét, akkor a 2008. március
20-án tartandó soros Képviselő-testületi ülésen licit útján történik az értékesítés.
További információkat a 06 57/531-059, vagy 06 20/9578-437 telefonszámokon kérhet.

végső búcsúztatásán
megjelentek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
részvétet nyilvánítva
mély fájdalmunkban
osztoztak.

03-07.
10-14.
17-21.
24-28.
31-04.

2008. április 1-jén 10 órakor
Arany János: Pázmán lovag

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

„MEGÁLLT EGY SZÍV,
MELY ÉRTÜNK
DOBOGOTT,
MEGPIHENT EGY KÉZ,
AMI ÉRTÜNK
DOLGOZOTT.”

Orvosi ügyelet

Petőfi Művelődési Ház

VÉRADÁS

GULYÁS
ALAJOS

(2008. március)

Biztonság megfizethető áron, az Ön igényeihez igazodva.

Jászárokszállás Város Önkormányzata megvételre ajánlja
az alábbi épületeket és építési telkeket

Emlékezés

Közérdekű tájékoztató

„Megpihenni tértél,
fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel
viseltél magadban,
de az emlékeddel
szívünkben maradtál,
számunkra te soha
meg nem haltál.”
Szerető férjed, lányod,
unokáid és a kis dédunokád

SZABÓ
MAGDOLNA
temetésén
részt vettek,
sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
fájdalmunkban
osztoztak.

A gyászoló család

„Fáj még a szó,
fájnak a percek,
múlnak az évek.
Szívemet nyomja,
mikor az égre nézek,
könnyeim hullnak,
mikor képedre nézek.
Párnára borulva sírok,
könyvet lapozok.
Tudom, elmúltak
már az évek,
de feledni nehéz,
képedre nézek,
szívem elszorul,
szemem könnybe borul.”
Élettársa és fiai

2008. február 28.

Tisztelt Érdeklődő!
Az elődök tisztelete, a hagyományok ápolása, az írásbeli
értékek gondozása, megóvása, közzététele fontos feladata a
ma emberének, különösen a közgyűjtemények dolgozóinak.
A kiadvány címe: A Jászság könyvészete
Főszerkesztő: Gulyás Erzsébet
Közreműködők: dr. Dobos László,
Hasznos Rozália, Szabó Jánosné
Lektor: dr. Bényei Miklós
A borítót tervezte: B. Jánosi Gyöngyi
Kiadók: Jászok Egyesülete Budapest és a „Városi
Könyvtárért” Alapítvány Jászberény
A megjelenés várható ideje: 2008. május
Fogyasztói ára: 2.200 Ft; Előfizetői ára: 1.800 Ft
A kiadás előtt álló gyűjteményben feltárásra kerül
mindazon dokumentumok címe, fontos adata, melyek
bemutatják a jászok múltját, jelenét. Ezzel a kiadvánnyal
egy hatalmas jász könyvtár kerül az olvasók kezébe. A
megjelentetők bíznak abban, hogy ez a könyv is népszerűsítő eszköze lesz a Jászságról és a jászokról szóló irodalomnak, s tartalmas információt közöl a téma iránt érdeklődőknek.
Kérjük, előfizetésével támogassa a kiadvány megjelenését! A támogatók nevét, foglalkozását köszönetképpen
feltüntetjük a könyv végén.
A szerkesztők nevében köszönöm megtisztelő érdeklődését!
Szabó Jánosné könyvtárigazgató
Városi Könyvtár, Jászberény

Mindent a SZEM-nek …
Szomszédok Egymásért Mozgalom olyan társadalmi bűnmegelőzési program, amelynek célja a lakóközösségben előforduló bűncselekmények megelőzése, korlátozása, és a biztonságosabb életkörülmények kialakítása. A SZEM egy non-profit
szervezetek együttműködéséből kialakult közösség, aki nem
fegyverrel, hanem szóval és rengeteg sok figyelemmel segít.
Kérjük, rendelkezzen adója 1+1%-áról, hogy a SZEM is
segíthessen! Adja a SZEM-nek!
Első 1%-ot adja a társadalmi bűnmegelőzési civil szervezetének a 18826816-1-16 adószámú Jászárokszállás Város
Polgárőrségnek.
A második 1%-ot kérjük, adja a 1524-es technikai számú
szervezetnek, aki a befolyt pénzből az iskolások biztonságosabb
iskolába jutását segíti.
Szervezetünk adományokat is köszönettel fogad:
SZÁMLASZÁMUNK: 69400111-10103544-00000000
Amennyiben úgy ítéli meg, szívesen bekapcsolódna a SZEM
munkájába, kérjük, jelentkezzen Miksi Istvánnál a (06)-30/6211602-s telefonszámon. Köszönjük!
Több SZEM, többet lát!

FELHÍVÁS
Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
fennállásának évszázados története szülővárosunk és a
környező települések lakossága védelmének szolgálata, a
lakosság tűzbiztonságának magasabb szintre emelése.
Ezt kívánjuk folytatni a jövőben is, ezért hosszú évek
óta folyamatosan fejlesztjük Egyesületünk műszaki,
technikai felszereltségét, tovább javítva ezzel működésünk színvonalát.
Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1
%-át a fenti célok további megvalósítására Egyesületünk
részére felajánlani szíveskedjenek.
ADÓSZÁMUNK: 18831827-1-16
Segítő támogatásukat tisztelettel köszönjük.
„Segíts, hogy segíthessünk.”
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Jászárokszállás

A Szentháromság Templomban a
NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT
2008. március 7-én, 8-án, 9-én este 17 órakor lesz.
A lelkigyakorlatos Szentbeszédeket
Novák István érseki biztos fogja tartani.
A Biblia évéhez kapcsolódva 9-én az esti szentmise keretében
az otthonról hozott Bibliákat megszentelik az Atyák,
hogy a szentírás olvasása által még több ismeretet,
kegyelmet közvetítsenek olvasóik számára.
2008. március 20. Nagycsütörtök
Az utolsó vacsora emlékezetének napja
Március 21.
Az Úr Jézus kínszenvedésének és halálának emléknapja
Március 22.
Húsvéti Vigília
Március 23. Húsvét vasárnap
Urunk feltámadása

Jászvidék
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Jászárokszállás Város Önkormányzata

városi ünnepséget rendez
2008. március 15-én 15 órakor
az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére
Program:
15:00 Koszorúzási ünnepség
Himnusz
Szavalat
Köszöntőt mond: Gergely Zoltán polgármester
Ünnepi beszédet mond a Deák Ferenc Gimnázium,
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
tanulója, aki az ünnepi beszédíró pályázat nyertese
Koszorúzás
Helye: 1848-49-es forradalom és szabadságharc
emléktáblája
15:30 Ünnepi műsor a Széchenyi István Általános Iskola
Óvoda és Zeneiskola tanulóinak közreműködésével
16:00 Jász-Faragó Sándor emlék-kiállítása
Helye: Petőfi Művelődési Ház

Élettér Klub

Csipkeverő tanfolyam
2008. március 4-én 16 órakor
a Petőfi Művelődési Házban.

MEGHÍVÓ
Jászárokszállás Város Képviselő-testülete

közmeghallgatással egybekötött
soron kívüli ülést tart
2008. február 29-én (pénteken)
14 órakor,
melyre meghívom.
Az ülés helye: Petőfi Művelődési Ház díszterme
Napirend:
1./ Az Önkormányzat 2008. évi
költségvetésének megtárgyalása
2./ Az Önkormányzat és intézményei 2008. évi felújítási,
karbantartási terve
3./ A Cafetéria rendszer áttekintése, bővítési lehetőségei
4./ Pályázati kiírás civil szervezetek
támogatására (80-100 ezer Ft)
5./ Előterjesztések

Előadó:
Gergely Zoltán
polgármester
Dr. Gottdiener Lajos
jegyző
Gergely Zoltán
polgármester
Drapos Béláné
alpolgármester

Közérdekű kérdéseiket, javaslataikat a
Polgármesteri Hivatalban és a Művelődési Házban
elhelyezett fórumládákba legyenek szívesek eljuttatni.
Gergely Zoltán
polgármester

Népfőiskolai Társaság
2008. március 8-án

TAVASZKÖSZÖNTŐ BÁL
a Petőfi Művelődési Házban.

2008. március 31-én 10 órakor

MÁTYÁS KIRÁLY BOLONDOS
BOLONDJA
Maszk Bábszínpad előadása óvodások részére
a Petőfi Művelődési Házban.

Jászárokszállás is részese a Környezetvédelmi és
Hulladékkezelési Non-profit Foglalkoztatási
Programnak a Jászságban
A Regio Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
megbízásából Jászapáti Város Önkormányzata sikeresen
pályázott a Regionális Operatív Program fenti címen meghirdetett pályázatára a Jászság 17 településének összefogásával.
A Környezetvédelmi és Hulladékkezelési Non-profit
Foglalkoztatási Program célja a hulladékkezelési közszolgáltatások körébe tartozó szelektív hulladékgyűjtés és
az illegális hulladéklerakók felszámolása.
Tájékoztató a program jelenlegi állásáról:
A program képzési szakasza eredményes volt, a településekről kiválasztott 4 fő kapcsolódott be a képzési programba és májusra sikeres vizsgát tett, így OKJ-s képzést kaptak
települési hulladékgyűjtő és -szállítói, illetve parkgondozói ismeretekből.
A program foglalkoztatási szakasza 2007. június 1-én
indult, ami jelenleg is tart.
Legfőbb feladatát, az illegális hulladéklerakó helyek felszámolását és a település közterületén lévő parkok gondozását a program végéig, 2008. július 30-ig látják el.
Mit kapott eddig településünk a program keretében?
A településeken 17 db négyfrakciós szelektív hulladékgyűjtő sziget került kialakításra, ezen kívül településünk 4
db köztéri hulladékgyűjtőt, illetve fűnyíró gépet, bozótvágót és parkgondozói kéziszerszámokat kapott. A programban beszerzésre került 2 kommunális kistraktor, amely
szükség esetén igénybe vehető településünkön is.

A Jászárokszállási Víziközmű
értesíti a Tisztelt Fogyasztókat!
2008 márciusától tervezi a víz-, csatorna- és kommunális
hulladékszállítás díjfizetése módjának megváltoztatását. A
díjbeszedőnél történő szolgáltatási díj befizetése megszűnik. Helyette ajánljuk:
– Pénzintézeti (OTP, Takarékszövetkezet)
átutalási megbízás
– Postai készpénz-átutalási megbízás (sárga csekk)
Továbbra is biztosítjuk a lehetőséget a hátralékos számlák befizetésére a Víziközmű pénztárában Deák Ferenc utca
90. szám alatt (munkaidőben).
A vízmérő órák leolvasása nem változik, továbbra is kéthavonta ellenőrizzük és olvassuk, a közte eltelt időben pedig fogyasztási átlag kerül számlázásra.
A Vízóra leolvasó kollégánk amennyiben nem tudja leolvasni az órát és regisztrálni a fogyasztást, abban az esetben
egy kártyát hagy a postaládában, amelyen kérjük a fogyasztók segítségét, közreműködését a pontos fogyasztás megállapításában. Amennyiben ez elmarad, akkor a megállapított
átlag alapján történik a számlakészítés, a legközelebbi leolvasást követően történik a fogyasztás kompenzálása.
A vízóraállást továbbra is be lehet diktálni telefonon, a
06-57-531-294 telefonszámon.
A szolgáltatás jó színvonalát továbbra is fenntartjuk, kérjük a lakosságot és a tisztelt fogyasztókat a változás tudomásulvételére, valamint az átállási nehézségek megértésére.
Tisztelettel:
Víziközmű vezetősége

Nyugdíjasok Egyesülete

2008. március 11-én 15 órakor
NŐNAPOT rendez
a Petőfi Művelődési Házban.
2008. március 1-jén 18 órakor
2008. március 2-án 16 órakor

Csiky Gergely: Kaviár
Görbe János Színkör előadása
a Petőfi Művelődési Házban.

2008. március 14-én

48-as vacsora
a Gazdakör szervezésében
Helye: Petőfi Művelődési Ház

4 frakciós
szelektív
gyűjtő

Kistermelők Egyesülete
2008. március 16-án 17 órakor
Nőnapot tart a Petőfi Művelődési Házban.

Jászvidék
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Farsang Jászágón...
Február a farsangi bálok,
mulatságok időszaka. Nem
volt ez másként Jászágón
sem, amikor február 16-án a
kora délutáni órákban kezdetét vette az iskolások vidám farsangi mulatsága a
helyi művelődési házban.
Surányi Mária igazgatóhelyettes köszöntő szavai
után a gyermekek vidám

produkcióival vette kezdetét
az igazi mulatság. Elsőként
az alsó tagozatosok bámulatos jelmezkölteményeit csodálhattuk meg. A hozzájuk
kapcsolódó vidám versekkel
megalapozták a jó hangulatot. Volt köztük tűzoltó,
hastáncos, kalóz, vámpír, sőt
még szőlőfürt is. A kicsik
bemutatkozását követték a

felső tagozatosok vidám szórakoztató jelenetei, ahol mesehősök elevenedtek meg,
csillagok és sztárok helyett
azonban „pancserek születtek”. A jó hangulatot tovább
fokozta az átlagosnak semmiképpen nem nevezhető
táncverseny.
A bravúros versenyzők
szenzációs táncot lejtettek az
egyre kisebb és kisebb újságpapírdarabokon. Erről a délutánról Fortuna sem hiányozhatott, hiszen nagyon
sok nyeremény talált gazdára a tombolasorsoláson.
Nálunk tehát állt a bál,
vidám volt ez a februári délután!
„Mert a farsang februárban
nagy örömet ünnepel,
múlik a tél, haja-huj,
s a tavasznak jönni kell!”
/Pálfalvi Nándor: Farsang/
Bordás Anett

Farsangolás
az Apartmanházban
Hangos volt az Apartmanház e hó 8-án délután.
Élő zenés farsangbúcsúztatót rendeztek az idős, de fiatal szívű lakóknak.
Eleinte csendesen hallgatta mindenki a szebbnél
szebb nótákat, de aztán
megszólalt egy-egy bátortalan hang, és lassan, kipirult
arccal, aki tudott, énekelt.
Volt, akinek az emlékei előtörtek, de azért könnyes
szemmel is énekelt.
Kis pihenő után, amikor
előkerült a farsangi fánk,
meg egy kis pohár finom borocska, újra megindult a nótázás. Aztán aki csak bírta,
táncra perdült. Az arcok
megváltoztak, kipirultak, a
szemek újra csillogtak, és el
volt felejtve erre a kis időre a
monoton, fájós öregség.
Azok arca is megfiatalodott, akik tolószékben ültek,
könnyes mosoly virított, ami

jelezte, hogy most öröm van
a szívekben.
Olyan megható volt,
hogy egy 80 éven felüli
lakó odaállt a mikrofon elé,
és elénekelte kis halk, reszkető hangján a kedvenc
nótáját.
Jóleső érzés volt, hogy a
fiatal nővérkék táncba vitték
a lakókat, gondoskodtak az

ellátásról, és igazi családi farsangot varázsoltak a házba.
A mi kedves Ferikénk a
szép zenéjével, énekeivel tette hangulatossá a farsangbúcsúztatót. Nagyon szép volt,
és bekerült az emléktárunkba, amire szívesen gondolunk majd vissza.
Tita Valéria Erzsébet
az Apartmanház lakója

2008. február 28.

Labdarúgó csapatunk
megkezdte felkészülését
a tavaszi szezonra
Ha valaki a pálya felé sétál, már a hangos szóból is
sejtheti, hogy bizony a labdarúgók már a tavaszra készülnek. Ilyenkor nagyon kemény munka folyik, ezt hívják focinyelven alapozásnak.
Általában sehol a világon
nemigen kedvelik a játékosok, de enélkül nehéz eredményt elérni. Több szurkoló
kérdezte tőlem, hogy tudoke valamit a csapat háza tájáról. Sajnos nagyon keveset,
de hogy a labdarúgást kedvelő szurkolókat tájékoztassam, Csikós Józsefet, a csapat
edzőjét kértem meg, hogy a
Jászvidék olvasóinak adjon
tájékoztatást. Ő ezt készségesen vállalta, melyet tisztelettel megköszönök.
– Akkor kezdjük – mondtam a csapat edzőjének. –
Első kérdésem: a decemberi
Jászvidékben úgy fogalmaztam, több játékos távozása miatt bravúr volt az őszi hetedik
hely megszerzése. Egyetértesz a
véleményemmel?
– Igen, valóban egyetértek a véleményeddel.
– Talán a legtöbb szurkolót
az érdekli legjobban, hogy erősödött-e játékoskeretünk, vagy
van-e távozó.
– Egészségügyi okokra hivatkozva, úgy néz ki, Varga
tavasszal már nem szerepel a
csapatunkban. Muntyán
külföldön vállalt munkát,
így az ő játékától is eltekintek. Bordás Tamás és Tari
Péter kispályán folytatja pályafutását, de ha mégis úgy
döntenének, hogy visszatérnek, szívesen látom őket kö-

zöttünk. Bízom abban, hogy
meggondolják magukat, és
rájönnek, hogy ők még túl
fiatalok ahhoz, hogy kispályán játsszanak. Ez az én saját véleményem. Ők a távozó játékosok.
Új játékosok: Ambrus
visszatért Jászdózsáról, valamint öt játékost az ifjúsági
csapatból hoztam fel az első
csapat keretéhez, név szerint: Rédei Olivér, Bardóczki Roland, Csikós László,
Kóczián Tamás és Nagy Béla. Mind árokszállásiak és tehetségesek, csak rajtuk múlik, hogy élnek-e az adott lehetőséggel. Természetesen
André Csaba munkáját dicséri, hogy ilyen szintre hozta fel ezeket a fiatalokat, hiszen Csaba az ifjúsági csapat
edzője.
– Vajon milyen helyezésben
reménykedhetnek szurkolóink
a tavaszi szezonban?
– Szeretnénk az első hét
hely valamelyikét megszerezni, hiszen csak három
ponttal vagyunk lemaradva a
harmadik helyezettől. Persze
azt nem tudhatom, hogy a
többi csapat hogyan erősít,
de azt tudom, hogy rendkívül erős csapatokkal kezdjük
a bajnoki rajtot. Március
9-én Jászkiséren kezdünk,
majd 16-án jön Besenyszög,
23-án Mezőtúrra utazunk.
– Nem kis kihívás ez a csapat részére!
– Nem félek a kihívástól;
ha a játékosok figyelembe
veszik véleményemet, és ezt
okosan be is tartják, akkor
nincs mitől tartani.

– Mikor kezdődik a felkészülés?
– Tulajdonképpen abba
sem hagytuk, hiszen a bajnokság befejezésével heti két
alkalommal tornateremben
tartottunk edzést, majd január 29-től sportpályán 18
játékossal kezdtük meg a felkészülést. Általában 10-12
játékos jön edzésre, hiszen a
dolgozó játékosokat nemigen engedik el munkahelyükről. Egyébként február
15-én Jászberényben vettünk részt kötelező kispályás
mérkőzésen, ahol a második
helyezést értük el. Előkészületi mérkőzésen nagypályán
3:1-re győztünk Gyöngyöshalászon, Ambrus kettő és
Gephárd egy góljával. Február 16-án Pusztamonostorra, február 17-én Jászágóra
utazunk, majd február 23-án
Gyöngyöshalászon, március
2-án Atkáron játszunk, jó
idő esetén Atkárral hazai pályán játszunk.
– Valami feltűnt nekem:
idehaza szurkolóink nem láthatják csapatunkat edzőmérkőzéseken, ha esetleg kilátogatnak a pályára.
– Valóban így van, de
egyszerű a válasz: a pályát
szeretném megkímélni,
hiszen téli időszakban egy
mérkőzés tönkreteheti a
pályát.
- Józsikám, köszönöm a
tájékoztatást magam és lelkes
szurkolótáborunk nevében, és
sikeres tavaszi szereplést kívánok.
Csikós László

Országos táncverseny
Adácson

Anyakönyvi
hírek

Téli álom helyett
téli torna

2008. január hónapban született gyermekek:
Végső Roland, Nagy Bence, Kondás Dávid, Mustó
Mira, Lengyel Tamás Dominik, Kácsor Kitti.
2008. január hónapban házasságot kötött:
Móra Tímea – Balog László.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: Kiss Béla
78, Géczi Béla 77, Czeglédi Ferenc 75, Lukács Béláné sz. Sedon Margit 101, Kiss Béla 81,
Bordás Béláné sz. Farkas Margit 74, Rafael
Lászlóné sz. Kozák Margit 81, Szabó Magdolna 65, Csikós Lászlóné sz. Tóth Erzsébet 91
évet élt.
Jászágón 2008. január hónapban születés nem
történt.
Házasságot kötött: Mézes Márta – Peredi Zoltán.
Elhalálozott: Nagy István 67, Gál Péterné sz.
Racskó Jusztina 89 éves korában.

Fociztak a kispályás labdarúgók: január 13-ával kezdődően négy hétvégén
13 csapat rúgta a „bőrt” a tornateremben. Változatos, jó mérkőzések, sok gól
jellemezte a küzdelmeket. Az 1. helyet
meggyőző játékkal, magabiztosan szerezte meg a HUBERTUS csapata. A 2.
és 3. helyen „szomszédaink” végeztek, a
tarnaörsi KO-MA és Visznek csapata.
Február közepén 8 csapat részvételével rendezték meg az Öregfiúk Tornát.
35 év feletti játékosok vettek részt a
mérkőzéseken. A dobogóra a HUBERTUS (1. hely), a JUVENTUS (2.
hely) és a PAX (3. hely) csapata került.
A tornák jól szolgálták a felkészülést
a márciusban kezdődő szabadtéri bajnokságra.

Nagyszabású hobbi táncversenyt rendeztek február
10-én Adácson. A több mint
60 páros részvételével megrendezett versenyen az ország több neves táncklubja
képviseltette magát Szentesről, Sárospatakról, Budapestről. A táncsport népszerűségét mutatja, hogy a hazai versenyzőkön kívül Szlovákiából is érkeztek párok. A
verseny magas színvonalát

jelzi, hogy a fiatalok tánctudását nemzetközi zsűri értékelte. A táncosok négy korcsoportban: gyermek, junior, ifjúsági és felnőtt kategóriában mérték össze tudásukat a standard és a latin
táncok kategóriájában.
A Fortuna TSE-t Jászárokszállásról a Selyem
László és Csikós Nikolett
páros képviselte. Ők már korábban is vettek részt orszá-

gos megmérettetésen, ahol
szép sikereket, döntős és dobogós helyezéseket értek el.
Az adácsi versenyen junior
korcsoport standard táncok
kategóriájában harmadik helyezést értek el, bronzéremmel és oklevéllel gazdagítva
korábbi szép eredményeiket.
A szervezőket dicséret illeti a színvonalas rendezésért.
Kné T. Zs.
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