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Novemberi
gondolatok
November a halottak hónapja. A temetőben szeretteink, hozzátartozóink sírját megtisztítjuk, virágokkal, égő
gyertyákkal díszítjük. Fölvetődik bennünk a kérdés: vajon
örökre elveszítettük őket? Találkozunk-e velük valaha?
Hová lettek?
Az emberiség kultúrtörténete és a vallástörténet bizonyítja, hogy ezek a kérdések mindig megfogalmazódtak,
és választ is akartak adni ezekre a kérdésekre. A materialisták azt mondják, hogy az elhunytak teste tovább él az
örök anyagban. A szocialisták azzal vigasztalódnak, hogy
az elhunytak tovább élnek a munkásosztály tudatában.
Ma pedig divatos azt mondani, hogy a halottak léte tovább folytatódik azoknak emlékezetében, akik szeretettel
gondolnak rájuk. Ezek a vágyak arról tanúskodnak, hogy
az ember – akármilyen világnézetű is, – tud az örök életről
és a lélek halhatatlanságáról.
A halállal történő szembenézés igen sok ember számára
az Istennel történő találkozást jelenti. Harcos ateisták,
gőgös emberek, amikor érzik, hogy földi életük véget ér,
hátat fordítanak hitetlenségüknek. Érdemes elgondolkodni néhány megtérő vallomásán. Az Isten létét tagadó
Engels idős korában ezeket írta: „Az életet annak kell viszszaadnunk, aki a kereszten minden emberért meghalt”.
Karl Marx halála előtt így nyilatkozott: „Gúnyt űztem a
mennyországból, most már belátom. Lelkem, amely az
Istenhez tartozott, a pokol felé indult”. Lenin élete végén
bocsánatot kért bűneiért és kijelentette: „Hamis útra
léptünk. Oroszországnak tíz Assisi Szent Ferencre lenne
szüksége. Szörnyű vérontás kezdődik”. Mao-Ce-Tung
1971-ben egy angol újságírónak így nyilatkozott: „Hamarosan meg kell jelennem Isten színe előtt”.
A keresztény ember hisz a lélek halhatatlanságában és a
test föltámadásában. Hitünket Krisztus föltámadásának
tényére építjük. Jézus Krisztus mondotta: „Én vagyok a
föltámadás és az élet. Aki bennem hisz, nem hal meg
örökre”. Minden embernek teste és szellemi lelke van.
Testünk mulandó, „halálra szánt” test, amikor meghalunk, részeire bomlik, de a személyes lélek halhatatlan,
örökké él. Arra vár, hogy majd egyesüljön azzal a szellemi
testtel, ami lényegét örökre kifejezi. Jézus mondja: „Azon
a napon majd az igazak föltámadnak és üdvözülnek, a
gonoszok pedig föltámadnak és elkárhoznak”.
Nem mindegy tehát, hogy miképpen élünk. Örök sorsunk itt dől el! A Jelenések könyvében olvassuk, hogy a
holtakat „cselekedeteik kísérik”. Minden Istennek tetsző
gondolat, érzés, akarat, jócselekedet tovább él bennünk,
ezért örömmel foglalhatjuk el azt a helyet, amelyet Jézus
Krisztus készített nekünk ígérete szerint, hiszen Ő mondotta, amikor föltámadása után elbúcsúzott és a mennybe
ment: „Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek”.
Ez a mi vigaszunk és erősségünk.
Gyenes Gyula
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Ezt a földet választottam!
- megemlékezés az 1956 - os forradalomról Most is, mint az előző évben a megemlékező programsor a városközpontban
az '56-osok emlékművénél
kezdődött.
Birinyi Georgina Rónai
György Önmagamhoz című
költeményét mondta el.
Gergely Zoltán polgármester
emlékezésében arra kérdez
rá, hogy vajon kellően tiszteljük-e Őket, akik közül
már egyre kevesebben vannak közöttünk. Ugyanakkor
a mának is szóló felvetése így
szólt: – Tudjuk-e saját tetteinket mérlegelni, hiszen öszszefogást hirdet minden politikus. Senki sem győzne
egy olyan programmal, ami
megosztottságot hirdet.
Az ünnepi szónok Kovács
Béla tanár, gazdag ismeretanyaggal, széleskörű elemzéssel méltatja 1956 hőseit.
Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma, és a szovjet megszállás elleni harca volt – mondja

Tollas Tibor

Túlélők
Legyen csendes az álmuk,
mert nem haltak hiába,
– Letarolt erdő fái –
úgy fekszenek vigyázva.
Földtömte szájuk némán
kiált időtlen esküt.
Elvetett mag rögben
a csontmeztelen testük.
Feldúlt sírjukon mécses,
október tűzvirága,
a holtak jogán kérdez
választ már mit sem várva.

Gyenes Gyula pápai prelátus, Kovács Béla ünnepi szónok,
Kiss János, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke,
Gergely Zoltán polgármester, Telek Béla, a Jászsági
Képzőművészet-barátok Egyesületének elnöke az ünnepi műsoron
beszédének elején. Majd a hanem a kapitalista elit céljait
mából visszatekintve azt szolgálják. Részletesen szól
mondja: Több mint 50 esz- az 1956-os forradalom mátendő eltelte után a régi ha- nak szóló üzenetéről. 1956
zugságokhoz hozzájönnek a forradalmát egy tragikus kímai zavaros elméletek. Az sérletnek nevezi a harmadik
idő múlása okozta szépíté- utas megoldásra, melyben „a
sek, a szemtanúk hiánya jó részt gyanús körülmények
vagy rossz memóriája és per- között, látványosan dúsgazsze az új hazugságok, ame- daggá válók kis körének önlyek ezúttal nem a sztálinista, zése és a nagyon sokak nél-

Koszorúzók (Fotó: Szűcs Judit)

Múltunkat elrabolták,
a sivár jelen hallgat.
Ők élik túl, – a holtak,
a győztes forradalmat.
külözése” között van megoldás. Beszéde befejezéseként
pedig így fogalmaz: Mára
már mindenki előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a kapitalista rendszer sem tökéletes,
a demokráciában is vannak
vesztesek, ...
(Folytatás a 3. oldalon)

Részlet az ünnepi műsorból

Születésnap a Széchenyi iskolában
Az idei tanévben is megünnepeltük általános iskolánk névadójának – Gróf
Széchenyi Istvánnak – születésnapját.
Surányi Eszter (8.c) előadásában hallgathattuk meg
Széchenyi István Tasner Antalhoz – a titkárához – írott
levelét. Eszter a 2008-as év
országos szónoklatversenyén III. helyezést ért el.
Antal Magdolna – a Gyermekszervezet vezetője – köszöntötte a vendégeket, ezt
követő ünnepi beszédében
méltatta iskolánk névadójának nagyságát, emberi méltóságát.

Méri Judit tanárnő vezényletével iskolánk énekkarának előadásában Beethoven: Szép hazám című művét hallhattuk.
A rendezvény koszorúzással folytatódott. Elhelyezték a megemlékezés virágait: az Önkormányzat, a
Deák Ferenc Gimnázium, az
SZMK és az Iskolaszék, az
Ipartestület, a Gyermekszervezet és a tantestület képviselői.
Az ünnepség végén a tömeg az énekkarral közösen
énekelte a Szózatot.
– szerző –

Jászvidék

2

2008. október 30.

Soron kívüli üléseket tartott a Képviselő-testület
2008. október 16-i soron kívüli Képviselő-testületi ülés
Gergely Zoltán polgármester a Kistérségi Társulás kérésére soron kívüli testületi
ülést hívott össze. 2008. október 16-án a Képviselőtestület a következő napirendi pontokat tárgyalta: útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 27/1999.
(XII. 16.) rendelet módosítása, a Jászsági Támogató
Szolgálat 2009. évtől történő fenntartásának újratárgyalásáról és a várhatóan
szükséges önkormányzati
hozzájárulás biztosításáról,
illetve a házi segítségnyújtás
Többcélú Társulásban történő működtetéséről szóló
előterjesztéseket. A napirendek elfogadása előtt Dr.
Wirth Ágnes képviselő aszszony ügyrendi javaslatot
tett arra vonatkozóan, hogy
a Jászárokszállási Önkéntes
Tűzoltóság Alapszabályának
módosítása című előterjesztést a Képviselő-testület vegye fel a napirendi pontjai
közé. Dr. Gottdiener Lajos
jegyző az ügyrendi javaslatot
az Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatban
foglaltakra hivatkozva ismertette, hogy soron kívüli
ülésen csak a meghívóban
szereplő napirendi pontokat
tárgyalhatja a testület. A polgármester ennek megfelelően az Ügyrendi javaslatot elutasította és a meghívóban
szereplő napirendi pontokat
bocsátotta szavazásra.
Első pontként a közművesítési hozzájárulásról szóló
rendelet módosítását vitatták meg a képviselők. Gergely Zoltán polgármester elmondta, hogy a helyi rendelet felülvizsgálata vált szükségessé. A rendeletet igazítani kellett az időközben módosuló jogszabályokhoz, illetve összhangba kellett hoz-

ni a ténylegesen folytatott
gyakorlattal. Új elemként jelenik meg, hogy az utak és
járdák felújítása esetén szintén útépítési hozzájárulást
kell fizetni a lakosoknak. Ennek összegét és az érintett
utcákat, ingatlanokat a Képviselő-testület határozatban
állapítja meg. A polgármester beajánlását követően Birinyi János, az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság tagjai egyhangúan támogatták a rendelet módosítását. Az előterjesztést a testület 11 igen
szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta.
Ezt követően két szorosan
összefüggő napirendi pont
megtárgyalására került sor.
Ezek a Jászsági Támogató
Szolgálat 2009. évtől történő fenntartásáról, illetve a
házi segítségnyújtás Többcélú Társulásban történő
működtetéséről szóltak.
Gergely Zoltán polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Társulási Tanács
2008. július 8-i soron kívüli
ülésén a Jászsági Többcélú
Társulás Szociális Munkacsoportja felhatalmazást kapott a kistérségben működő
szociális étkeztetés és házi
segítségnyújtás társulási
szintű biztosítási lehetőségének vizsgálatára. Erre azért
van szükség, mert amennyiben a Jászsági Többcélú Társulás 2009 januárjától a Családsegítés és Jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás mellett
nem biztosít harmadik szociális alapellátást, akkor a
Társulás 2009. évben 22
millió forint normatívától
esik el. Kaszab Attiláné, a
Gondozási Központ vezetője elmondta, hogy szakmai
szempontból ellentmondásos lenne a szociális terület

szétszakítása, mivel az idős
emberek a segítségkérést elsősorban bizalmi, másodsorban etikai, harmadsorban
pedig szakmai szempontok
szerint veszik igénybe. A
gondozónők napi kapcsolatot tartanak a háziorvosokkal, az Önkormányzat szociális osztályának munkatársaival, a környező települések szociális és egészségügyi
intézményeivel. Hozzátette,
hogy intézményvezetőként
jól ismeri az időseket, a hozzátartozókat, a lakosságot,
és úgy gondolja, hogy a személyes ismeretségre az idősek megfelelő ellátásának érdekében mindenképp szükség van. Fontos továbbá,
hogy vezetőként tudja: hol,
mikor, milyen gondozási feladatot látnak el a gondozónők, csak így lehet koordinálni a feladatok ellátását. A
Kistérségi Társuláshoz csatlakozás esetén a központ
nagy valószínűséggel Jászapáti székhelyű lenne. Öszszefoglalójában elmondta,
hogy a jászárokszállási Gondozási Központ alapellátásait az állami normatívából és a
működési bevételekből, önkormányzati támogatás nélkül finanszírozni tudja. A jelenlegi ellátás színvonalával,
a gondozók hozzáértésével,
szakképzettségével – úgy az
ellátottak, mint a felügyeleti
szerveink – meg vannak elégedve. Kovácsné Tősér Zsuzsanna az Egészségügyi,
Szociális és Családvédelmi
Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság tagjai
mindkét előterjesztést megtárgyalták, egyhangúan támogatták és elfogadásra javasolták a Képviselő-testület
felé.
Baranyi Ágnes

Deák-ünnepség
205 éve született Deák
Ferenc, a haza bölcse. Erre
emlékeztek október 17-én a
Deák Ferenc Gimnázium,
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában a
politikus emléktáblájánál. A
szónokok kiemelték Deák
erős kötelességtudatát, igazságérzetét, lelkiismeretessé-

gét, erkölcsi tartását. Az ünnepi műsorban többek között elhangzott Deák Ferenc
egyik országgyűlési beszédének részlete is, melynek szavai nemcsak az 1860-as
években, hanem ma is érvényesek: „… van egy hű barátom, kinek szava még a közvélemény szavánál is fonto-

sabb előttem, kivel én soha
nem alkuszom, mert parancsát szentnek tartom, s kinek
neheztelését magamra nézve
a legsúlyosabb csapásnak tekinteném, és ezen hű barátom: önlelkiismeretem. Önsorsunkról magunk rendelkezhetünk, s ha kockára teszszük azt, önmagunk szenvedjük kárát. De mások sorsát, mit a bizalom hitünkre
bízott, a haza sorsát, mely
becsesebb előttünk saját
éltünknél, féltenünk kell
minden veszélytől, s a szeretet óvatosságával kell azt
megőriznünk; kockáztathatunk mindent a hazáért,
de a hazát kockáztatnunk
nem szabad.” Ez a következetesen képviselt magatartás emelte Deákot emberként és politikusként
egyaránt a legnagyobbak
közé.

2008. október 18-i soron kívüli Képviselő-testületi ülés
Gergely Zoltán polgármester 7 képviselő, Banka Emánuel, Kiss László, Kókai Ferenc, Major József, Vereb
András, Dr. Wirth Ágnes és
Dr. Wirth István kezdeményezésére (a beadvány a
Jászárokszállási Önkéntes
Tűzoltó Egyesület Alapszabályának módosítását tartalmazta) 2008. október 18-án
soron kívüli Képviselő-testületi ülést hívott össze.
A meghívóban a Lehel utca (Móczár A. tér és Kisfaludy u. közötti szakasz) út- és
járdafelújításának, valamint
felszíni vízelvezetési munkáinak kivitelezéséről szóló
126/2008. (VII. 24.) határozat módosításáról, a Polgármesteri Hivatal „C” épületének Kisfaludy utca felőli
végén található helyiség
használatának a Jászárokszállási Önkéntes Tűzoltó
Egyesület részére történő átengedéséről szóló 161/2008
(IX. 11.) határozat visszavonásáról, illetve az Önkéntes
Tűzoltóság Alapszabályának
módosításáról szóló napirendi pontok szerepeltek.
Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 126/2008. (VII.
24.) számú határozatával felhatalmazást adott a polgármester részére, hogy kössön
szerződést a kivitelezővel a
Lehel utca (Móczár Andor

tér és Kisfaludy Sándor utca
közötti szakasz) út- és járdafelújításának, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak elvégzésére. Gergely
Zoltán polgármester elmondta, hogy a kivitelezővel
történt többszöri egyeztetés
követően felmerült, hogy a
Lehel utca Kisfaludy Sándor
utca kereszteződésében lévő
kisfeszültségű elektromos
végoszlop áthelyezése elkerülhetetlen, illetve a meglévő
légvezetéki hálózat földkábelre történő átépítése műszakilag és esztétikailag is
ésszerűbb. A tervet átdolgozták és az útépítés kivitelezésére másik vállalkozó 1,6
millió forinttal alacsonyabb
ajánlatát fogadták el, amely
bruttó 11.360.160.- Ft öszszegű. A munkát 20082009. évekre ütemezve valósítja meg és a pénzügyi kifizetéseket is ennek megfelelően kell teljesíteni. A kisfeszültségű légvezetéki hálózat
átépítésére egy szakvállalkozóval kívánnak szerződést
kötni, melynek összege
4.626.000 Ft. A beajánlás
után a testület egyhangúan
elfogadta az előterjesztést.
Ezt követően a Polgármesteri Hivatal „C” épületének a Jászárokszállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére történő átengedéséről
szóló határozat visszavoná-

sát vitatta meg a Képviselőtestület. A testület 2008.
szeptember 11-i közmeghallgatással egybekötött soros ülésén 161/2008. (IX.
11.) határozatával a Polgármesteri Hivatal „C” épület
Kisfaludy utca felőli végén
található helyiség használatát átengedte az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület részére. A
határozat visszavonását Gergely Zoltán polgármester
azzal indokolta, hogy a „C”
épület Kisfaludy utca felőli
végén található helyiségben
a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának műszaki
nyilvántartásai, irattári és
tervtári anyagai kerülnek elhelyezésre, ezért a helyiség a
továbbiakban is a Polgármesteri Hivatal használatában kell, hogy maradjon, az
ÖTE számára pedig átadásra kerülhet a műszaki nyilvántartás tárolására szolgáló
volt olajtároló helyisége. Az
előterjesztés elfogadásra került.
Ezt követően a Képviselőtestület elfogadta a jászárokszállási Önkéntes Tűzoltó
Egyesület Alapszabályának
negyedik módosítását.
A Képviselő-testület soron következő ülését 2008.
november 20-án tartja a Petőfi Művelődési Ház nagytermében.
Baranyi Ágnes

20 éves a Mozgássérültek
Városi Csoportja
Mintegy 160 fő részvételével október 4-én a Szent
Vince úti tornateremben
ünnepeltek a mozgássérültek – a meghívott vendégek,
családtagok társaságában. A
szokásos éves Rokkantak
napja, az éves vezetőségi beszámoló adta az alkalmat a
találkozóra.
A csoport 1988-ban alakult, azóta a megyei egyesület részeként működik, segítve a helyi mozgássérültek
életét. A csoport jelenlegi
létszáma 721 fő. 9 fős vezetőség és 27 csoportbizalmi
biztosítja, hogy az alapszabályban előírtak maradéktalanul teljesüljenek.
Takács László, a csoport
vezetője beszámolójában kiemelte, hogy országos szinten a mozgássérülteket érin-

tő intézkedések, várható változások különböző mértékben vannak előkészítve, érzékelhető, hogy szinte minden változik valamilyen
szinten. Körvonalazódni látszik egy szűkebb kör jobb
ellátása, támogatása, ami az
eddigi keretösszegből valósulna meg. Konkrétumot
csak e változások hatályba

lépése után, illetve vele egy
időben lehet majd mondani.
A továbbiakban szólt
még a leszázalékolás új rendjéről. Említésre került az
akadálymentesítés helyzete.
Több fontos éves esemény
méltatása után körvonalazódtak a jövő év tervei is.
Végül, de nem utolsó sorban a csoport vezetősége és
minden tagja köszöni mindazt a segítséget, melyet az év
közben és a rendezvény lebonyolítása, színvonalasabbá tétele érdekében kapott, a
felajánlott dologi, anyagi,
tombolatárgy támogatásokat. A műsort adó Parázs
Hagyományőrző Egyesület
táncosainak külön köszönet
a hangulatos, szép szórakoztató műsorért.
Tné
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A polgármester jelenti...
Immár tíz éve, hogy ez a rovat megjelenik
a Jászvidékben. 2008. október 18-án volt tíz
éve, hogy Jászárokszállás polgármesterének
választottak. Egy ilyen kerek évforduló alkalmat ad arra, hogy az eltelt időszakot értékelje
az ember, számot vetve azzal, hogy a tervekből mi vált valóra. A megvalósult elképzelések közül a legbüszkébb a munkahelyteremtésre, ezáltal az Ipari Park létrehozására vagyok, mert ez állította gyorsabb fejlődési pályára a várost. A mezőgazdaságból kiszoruló
munkavállalóknak ez teremtett lehetőséget
arra, hogy itt, helyben munkát találjanak. A
város lakosságmegtartó képessége ezáltal növekedett, lassult a népességfogyás. A város
intézményeinek fenntartásához, fejlesztéséhez a helyi iparűzési adóbevételből tudtunk
forrást biztosítani. Tizenöt cég dolgozik az
Ipari Parkban és a szezontól függően 20002500 munkást alkalmaznak. A szociális területen az Apartmanház létrehozása jelentett
nagy változást. Huszonnyolc idős ember részére nyújtott huszonnégyórás gondozást. A
várólistán jelenleg is nyolc fő szerepel és környező településeken is jó híre van az Apartmanházunknak, annak ellenére, hogy csak
jászárokszállásiakat veszünk fel. Több évtizedes álmunk teljesült a mentőállomás létrehozásával! A 2007-es megnyitását követően
már sok árokszállási lakos köszönheti felgyógyulását a mentőállomás lelkiismeretes
dolgozóinak, a gyors segítségnek. A csatorna
és a tisztítómű építése több mint 2,4 milliárd
forintos beruházása azt jelenti, hogy a város
ingatlanjai minden közművel ellátottakká
váltak. A környezetvédelem területén nagyon jelentős előrelépés történt a beruházással, és a város vagyona megduplázódott ezzel
a fejlesztéssel. A szilárd úttal való ellátottsága
Jászárokszállásnak alig érte el a 40 %-ot,
amelyet az elmúlt évek alatt 80 % fölé sikerült növelni. Elkészült a város első kerékpárútja, amely nagy népszerűségnek örvend az
Ipari Parkban dolgozók körében. A vásárló-

erő növekedése felkeltette az élelmiszerforgalmazó cégek érdeklődését is, és a Coop
mellett megnyílt a Profi és a CBA Élelmiszeráruház. A városközpont átépítésre került. A
körforgalom, a közel száz parkolóhely, az új
köztéri szobrok és a mindig virágos parkok új
színt, más minőséget jelentenek a város életében. A Termálfürdő fejlesztésének első és
második üteme, az úszómedence vízforgatóval való ellátása és a fogadóépület megépítése
növelte a látogatók számát. Megújultak oktatási intézményeink épületei és berendezési
tárgyai, javult az oktatás minősége. Az igényeknek megfelelően növeltük a bölcsődei
férőhelyek számát, az Iskolakonyha kapacitását és felszereltségét. Az elmúlt tíz év alatt a
feladatok növekedése mellett több mint hetven emberrel csökkent a közalkalmazottak,
köztisztviselők száma. A város gazdálkodása
kiegyensúlyozott. Nincs eladósodva Jászárokszállás.
Összességében elmondhatjuk, hogy működik a város, lehet itt élni, jó itt lakni! További terveim a kerékpárútépítés folytatása a
Ságvári és a Széchenyi úton, a még földutakkal rendelkező utcák szilárd burkolattal való
ellátása. A leromlott utak megújítása. A járdák felújítása, a belvízelvezető csatornák kiviteli terveinek elkészítése és a beruházás
megkezdése. A Szent Vince úti iskola felújítása, új szárnyának megépítése, a Dobó úti
volt iskola óvodaépületté való átalakítása. Az
Ipari Parkban lévő munkahelyek megtartása
és új cégek letelepítése. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények működésének további korszerűsítése, racionalizálása. A Termálfürdő fejlesztése, az ivóvízhálózat rekonstrukciója. Célom az, hogy a település
civil szervezeteivel, minden jóakaratú polgárával szorosan együttműködve, egy fejlődő, élhető, feszültségektől mentes várost teremtsünk meg. Az elkövetkezendő időszakban ezért fogok dolgozni!
Gergely Zoltán
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Zenei világnap
A ZENE VILÁGNAPJÁT Yehudi Menuhin hegedűművész alapította 1975ben ezzel az üzenettel: „Arra
szeretnék buzdítani minden
várost, falut és országot, hogy
rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen a napon. Örülnék,
ha nemcsak koncerteken, rádióműsorokban szólalnának
meg régi és főként mai művek,
hanem spontán megnyilvánulásként utcákon és tereken is
muzsikálnának énekesek, kórusok, jazz-zenészek és a komolyzene legjelentősebb előadói."

Ha nem is az utcára vonultak az árokszállási zenekedvelők, de a Művelődési
Ház megtelt zeneszerető,
zenekedvelő közönséggel
október 1-jén (még nem
voltunk mindig elegen), s
ami a legfontosabb: zeneiskolánk közel 30 tanulója,

tanárával és az óvónőkkel
együtt izgatottan készülődött az ünnepi koncertre.
Banka Sándorné, a zeneiskola igazgatója nyitotta
meg a rendezvényt, s köszöntötte a vendégeket.
Elsőként az Óvónők Kamarakórusa Bárdos Lajos,
Kodály Zoltán műveket, feldolgozásokat énekelt. A közönség a vidám dallamokat
sok-sok tapssal köszönte
meg.
A továbbiakban Bartók,
Tarnay, Weber, Csajkovszkij,
Chopin művek csendültek
fel zongorán, hegedűn zeneiskolánk alsós és felsős diákjainak előadásában. Aranyos
volt, ahogy a „kicsik” tipegtek a zongorához, ahogy
precízen beállították a hegedűt, de már igazi nagy művészként hajoltak meg elő-

Polgármesterek látogatása
az ÁBK budapesti csoportjánál
Talán szabad azt mondanom, hogy már hagyományosan részt vett az ÁBK
Budapesti Csoport októberi
összejövetelén Jászárokszállás és Jászágó polgármestere
– helyesebben Jászágó polgármester asszonya. Mint
mindig, úgy most is tájékoztatást adtak az elszármazottaknak a településeik helyzetéről, a jó és kevésbé jó történésekről, az eredményekről, a sikerekről és sajnos néhány sikertelenségről is. Mivel tudtam, hogy nekem kell
majd néhány sorban méltatni az összejövetelt, nagyon –
a szokásosnál is jobban –
odafigyeltem a történésekre.
Az volt az érzésem, hogy a
polgármesterek nagyon jól
érezték magukat abban a
helyzetben, hogy szabadon
szárnyalhattak gondolataik,
úgy tettek, mintha beszámolót tartanának. Pedig nem
beszámoltatás volt, ami nem
is lehet, Ők tájékoztattak, mi
tájékozódtunk! És kérdeztünk, Ők válaszoltak. Közben nagyon-nagyon sok
mindent megértettünk szülőfalunk, szülőfalvaink szórványosan hozzánk érkező
híreiről, vagy pro, vagy

kontra! Első kézből, a települések első embereinek előadásában. A valóságot!
Ha valaki azt hiszi, hogy
most le fogom írni szó szerint, hogy mi hangzott el, az
sajnálom, de csalatkozni fog.
Arról volt szó, ami minket
érdekel, a történések, a fejlődés és a lehetőségek kihasználásának keresése! Hogy
valamiről mégis konkrétan
szóljak: mindannyiunkat –
pedig több mint ötvenen
voltunk – lenyűgözött Jászárokszállás ipari parkjának
hihetetlen fejlődése, munkaadói képességének folyamatos emelkedése. Itt gondolataim elkalandoztak, és kerestem a költő szavait. Szégyellem, de nem azonnal jutott
pontosan eszembe: „nem
elég a jóra várni, a jót akarni
kell” – „nem elég a jót akarni, de tenni, tenni kell!”
Nagy szerencse, hogy szülővárosomban volt, aki nem
csak akarta a jót, hanem
tett is érte! Most büszkén –
de szerényen – beszámolt
erről.
Hogy Jászágót egy kicsit
kevesebbet említettem, semmit nem von le Mozsár
Lászlóné polgármester asz-

szony tájékoztatójának értékéből. Az Ő településének –
amely igazán közel áll szívemhez, mivel diákkoromban minden nyáron barátaimmal együtt kocsikísérőként jászágói bázist is kiszolgáltunk – mások a gondjai és
mások az eredményei! Aki
ismeri Őt, tudja, milyen jó
előadó, és tud folyamatosan
idézni a legismertebb költőktől és íróktól. Mit ád Isten, mindig jó helyen, mindig jót. Találóan és pontosan. Előadása élmény volt
számunkra. Főleg szintén
tartalmas.
Kihagytam valamit? Úgy
érzem, semmit és nagyon
sokat! Ha lenne egy kis írói
vénám, minden bizonnyal
szépen kicirkalmaztam volna a mondatokat. De nincs.
Így csak az igazat és a valót
akartam leírni, remélem, ez
sikerült.
Hogy egy közhelyet is írjak! Remélem, jövőre Veletek ugyanitt! Talán mindannyian! Ugyanígy!
Morvay László
elszármazott, de szívében
mindig Jásznak maradt
„pesti”

adásuk kezdetén.
Természetesen a felsősek
már kellő rutinnal és önbizalommal tették ugyanezt. Jó
látni, hogy zenei műveltségük, hangszertudásuk kicsiknek és nagyoknak évről
évre fejlődik.
A hegedűsök kamaracsoportja Nelson darabot adott
elő, igazán nagy sikert arattak.
Az ünnep fényét emelte,
hogy a zeneiskola tanárai a
gyerekekkel is, és együtt is
felléptek. A felnőttek előadásában két reneszánsz dalt
hallgathattunk meg gitárkísérettel a reneszánsz év tiszteletére. Zongoratanáraink
Chopin műveket játszottak.
Könnyeket csalt a közönség
szemébe Gounod: Ave Maria énekelőadása hegedű- és
zongorakísérettel. Zenetanáraink is kitettek magukért!
Mi a zene nekünk? Ha
meghallunk egy szép dallamot, összeszorul a szívünk a
gyönyörűségtől. Kitágul idő és
tér, eltűnik gond és bánat, eltűnnek a mindennapi élet
praktikus szükségletei, nem
látjuk ki és mi van mellettünk,
belefeledkezünk a muzsika által teremtett világba, érzelmeink vezetnek valami misztikus,
csodás végtelen békébe…
– szerző –

Ezt a földet választottam!
- megemlékezés az 1956 - os forradalomról (Folytatás az 1. oldalról)
... ahol a szegények és gazdagok közötti távolság egyre
nő, és az állam hibáiért ma is
a kisembereknek kell meghúzniuk a nadrágszíjat. ‘56nak számukra is van üzenete.
A szabadtéri megemlékezés koszorúzással fejeződik
be. Koszorúzók: Önkormányzat, '56-os Szövetség
Jászárokszállási Szervezete,
'56-os Szövetség Jászsági
Szervezete, Jász-NagykunSzolnok Megyei Közgyűlés,
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Deák Ferenc Gimnázium, Széchenyi István
Általános Iskola, Óvoda és
Zeneiskola, Gazdakör,
Ipartestület, Magyar Postagalamb Sportegyesület,
Mozgássérültek helyi csoportja, Nagy Ignác Népfőiskolai Társaság, FIDESZ.
Az ünneplőket a Művelődési Házban az Ezt a földet
választottam! című irodalmi

emlékműsor várja a gimnazisták előadásában. Rendező: Bágyi Rita, Rusvainé
Barócsi Katalin. Dalokat betanította: Paál Katalin. Színpadi mozgás, díszlet: Kubacsekné Gulyás Éva.
A műsor sikert arat. Ezt
nem csak a vastapsos fogadtatás jelzi, hanem egy olyan
valaki, aki még nem tapasztalta meg iskoláink műsorszínvonalát. Ez a valaki most
Telek Béla, a Jászsági Képzőművészet-barátok Egyesületének elnöke, aki – tárlatmegnyitója előtt – elismeréssel
szól az emlékmúsorról. Ez az
ünnepség méltó volt múl-

Telek Béla: Recsk

Telek Béla: Andrássi út 60.
tunk megőrzéhez. Ugyanakkor – mint mondja, – ma már
nem vagyunk méltók '56 áldozataihoz. Most, amikor a
nemzeteket egyforma maszszává kívánják gyúrni.
Majd Telek Béla megnyitja
azt a kiállítást, melyen a
képzőművészet-barátok az
'56-os forradalom fájdalmas
pillanatainak ábrázolásával
emlékeznek e legújabbkori
magyar tragédiára. – and –

Jászvidék
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Újiregen jártunk…
Az Ágóiak Baráti Egyesületének életében minden évben fontos eseménynek számít az őszi országjáró kirándulás. Az egyesület tagjai így
eljutottak és megismerték
már az ország számos települését. Az idei évben a kirándulás célpontjaként egy
olyan kistelepülésre esett a
választás, amelynek neve
nem hangzik ismeretlenül a
jászok számára. Úticélunk
nem más lett, mint Újireg.
Október 4-én reggel a hajnali órákban indultunk útnak,
hogy megismerkedhessünk
azzal a településsel, amit egykoron az oda települt jászok
alapítottak. A jászárokszállási embereknek talán újat
nem mondhatunk erről a kicsiny településről, hiszen ala-

pítók ebből a közösségből
szakadtak ki idestova 70 éve.
Ezután már csak a mi személyes élményeinket oszthatjuk
meg a kedves olvasókkal. Az
odafelé vezető út során először Kecskeméten tettünk
egy rövid sétát, s mivel az idő
nem igazán kedvezett, a
szűnni nem akaró eső miatt
továbbindultunk. Legközelebb Simontornyán tartottunk pihenőt, és néztük meg
az ott található várat. Lenyűgöző volt a várnak a karbantartottsága, a benne található
történelmi emlékek, a festményekkel teli konferenciaszobát talán senki nem fogja
feledni, de egy-egy képet a
falról biztosan nem. Idegenvezetőnktől tudhattuk meg a
vár szellemileg nyitott, szíve-

sen bocsátják rendelkezésre
az ódon építmények termeit.
Ki arra jár, feltétlenül keresse
fel! A vár által elvarázsolt és a
nap felfelé törekvő hangulatában értünk a mi általunk
régóta látni vágyott Újiregbe, ahol azonnal körbelengett a jászok által képviselt
vendégszeretet. Jankó Róbert polgármester és az önkormányzat dolgozói fogadtak szívélyesen, s invitáltak
minket az ínycsiklandozó
ebédhez. Ezt követően indultunk leróni tiszteletünket
a nyolcvan nevet őrző emlékműhöz, majd a modern
önkormányzati épület megtekintése következett. Meghitt perceket tölthettünk a
kis település gyönyörűséges
templomában. Sétánk során
láthattuk a festőien meseszerű külterületet, ami körbeöleli Újireget, és a temetőt,
mely büszkén, csendesen őrzi őseink álmát. Nem akaródzott az elszakadás, de az
idő mindig sürget, ez az idő,
ez a szűkre szabott, elhozta
búcsúnk percét is. Viszontlátásra Újireg! Találkozunk
még, sugallták a sokáig integető kezek és a mosolyok az
arcokon!
Dobosné Peredi Beatrix Bordás Anett

2008. október 30.

Nyugdíjba vonulás...
Közel 40 éves munkája
után nyugdíjba vonulása alkalmából Gergely Zoltán
polgármester úr és Kaszab
Attiláné intézményvezető
asszony köszöntötte Mészely Antalné Pannikát, a
Gondozási Központ gondozónőjét. Pannika 22 éven át
házi gondozónőként nap
mint nap látogatta az időseket, segítette a rászorultakat.
A Polgármester Úr megköszönte lelkiismeretes, odaadó munkáját és nyugdíjas
éveihez jó egészséget és hoszszú, nyugodt életet kívánt.
– ka –

Elérhetetlenség
Ezt a címet adta Csikós
Nikolett 8.a osztályos tanuló az általa készített fotónak, mellyel országos I. helyezést ért el. A pályázatot
az E.ON Hungária Zrt. és
az E.ON Földgáz Trade Zrt.
együttműködésben, az Oktatási és Kulturális Minisztériummal hirdette meg. A pályázók négy kategóriában
adhatták le műveiket. Niki
a Mindennapok fényei c.
kategóriában aratott képé-

vel óriási sikert a zsűri körében.
Az Elektromosság c. kategóriában szintén árokszállási siker született, Bobák Nikolett a pályázat
benyújtásakor 8.b osztályos
tanuló országos II. és III.
Helyezéseket ért el munkáival. Jogos a „többes”, két
képe is nyert: Energiagyűjtés és Soroskapcsolás
címmel.
A fotópályázat célja az

Nyugdíjas hírek
Szeptemberi összejövetelünk vendége városunk
rendőrparancsnoka, Szebeni
Zoltán rendőrőrmester volt.
Kérdéseinkre válaszolva rengeteg jó tanáccsal látott el
bennünket. Kiemelte: figyeljünk egymásra, és ha a
környezetünkben feltűnőt
tapasztalunk, merjünk szólni, és segítsünk egymáson.
Szeptember 18-án reggel
Pozsonyba indultunk kirándulni. A korai időpont és a
rossz idő ellenére mindenki
vidáman várta a hosszú napot. Pozsonyba érve találkoztunk az idegenvezetővel,
és az Ő szakszerű és értő vezetésével indultunk el felfedezni a várost.
Pozsonyban kirándulni
rendhagyó élmény. Történelmi romokat, várakat, palotákat sokfelé találunk, de
itt halmozottan érvényes,
hogy magával a Történelem-

mel találkozunk, ami egyben
a miénk is.
Sétánk során érintettük a
Mihály-kaput, a régi magyar
országgyűlés palotáját, Liszt
Ferenc mellszobrát, Szent
Márton-dómi épületét. Láttuk és megcsodáltuk az Óvárosházát, az Eszterházy Palotát, a Konzervatóriumot és a
Szlovák Nemzeti Színházat.
A Vár udvarából letekintve a

Dunára és a városra káprázatos kilátás tárult elénk.
Fáradtan, de sok új dologgal gazdagodva indultunk
haza.
Végül engedjenek meg
egy személyes megjegyzést:
„Én még ilyen TISZTA, így
nagybetűvel, és rendezett
várost még nem láttam!”
Kókai Béláné
Egyesületi Titkár

Ablak a világra, avagy
nyitva van az aranykapu?
Egyik sem. Egyszerűen Nyitott ablak a címe Nóti Károly kétfelvonásos, de nem egyszerű bohózatának. Mondhatjuk úgy is, tévedni katona dolog? Mindenesetre nagyon
katonás viselkedés amikor nincs harc, nincs
szolgálat, akkor a hadfi fiatalasszonyok hálószobájába veti be magát. S a történet helyszínén ahogyan nő az ilyenfajta bevetések
gyakorisága, ezzel egyenes arányban nő a
gyermekek száma. Nos ezt a történetet bo-

nyolítja, bogozza a világot jelentő deszkákon,
a művelődési ház színpadán a Görbe János
Színkör társulata. Közöttük újra színpadon
Viski /Heczel/ Róbert. S várhatóan a Fényes
Szabolcs – Szenes Iván sláger gyanús szerzeményeivel fűszerezett előadással tovább aranyozzák a jászárokszállási színjátszás történetét.
Bemutató: december 6.
– and –

volt, hogy megjelenítse az
Energiát, legyen az áram
vagy földgáz. Mindenki
máshogy látja, mindenki
mást vesz észre. Ezt a sokszínűséget kívánták megmutatni a diákok képein
keresztül. Fontos bemutatni, hogy az energia érték. Megjelenik életünk
minden területén, minden
pillanatában, bár sokszor
éppen csak a hiányát vesszük
észre.
A Pillanat energiája című
fotópályázatra közel 300
munka érkezett, a zsűri
kategóriánként három helyezést adott ki. A két lány
komoly pénzjutalmat, oklevelet és könyvet hozhatott haza a budapesti
díjkiosztó ünnepségről. Felkészítőjük, aki munkájukat évek óta segíti: Kiss
László tanár úr, a fotószakkör vezetője.
– szerző –

Tűzoltóságunk hírei
A szeszélyes időjárás miatt tovább folytatódott a darazsak által okozott veszélyhelyzet. Szeptember 18-október 18. között Jászágón
két esetben, Jászárokszálláson a Mátra és a Mátyás király utcában avatkoztunk
be, és hárítottuk el a közvetlen veszélyt.
Közúti balesethez vonultunk október 3-án délután.
Jászárokszálláson a Széchenyi úton egy személygépkocsi az árokba hajtott.
Az autó áramtalanítását
elvégeztük. A helyszínt biztosítottuk a mentő kiérkezéséig, illetve a helyszínelés
idejére.
Október 4-én délután
szintén közúti baleset miatt
vonultunk. Viszneken egy
személyautó okozott balesetet. Az ÉMÁSZ-t értesítettük, a helyszínt biztosítottuk.
Október 9-én a JászágóMonostor közötti területre

A jászárokszállási baleset
riasztott a jászberényi tűzoltóság. Két mentőszerrel vonultunk a helyszínre, ahol 5
ezer kisbála takarmány égett. Este 9 órára sikerült a
tüzet eloltanunk. A rendőrség vizsgálja az esetet.
Október 13-án hajnalban
egy helyi polgárőr jelezte: a
város központjában egy
disznó veszélyezteti a közbiztonságot. Az állatot befogtuk, gazdájának átadtuk.
Két nappal később egy

kecske zavarta a városközpontban közlekedők és a
buszra várók nyugalmát. A
kecskét befogtuk. Mivel a
tulajdonost nem találtuk,
ezért az állatot ideiglenesen
egy szomszédos telken helyeztük el, a későbbiekben
pedig a Polgármesteri Hivatal intézkedett az állat
sorsáról.
Nádas Illés
titkár

Jászvidék

2008. október 30.

5

„Jézus a betegek
gyógyítója”

Anyatejes rendezvény
városunkban
Az Egészségügyi Világszervezet /WHO/ a csecsemő hat hónapos koráig kizárólagos anyatejes táplálást
javasol, ill. a fél éves kortól
kezdődő hozzátáplálás melletti folyamatos szoptatást
mindaddig, amíg a babának
erre igénye van. Az elválasztódás időpontja egyes gyermekeknél nagyon különböző lehet, de a tapasztalatok
azt mutatják, hogy a gyermek legkésőbb 2-3 éves kora
között elveszti érdeklődését
a szopás iránt, és maga utasítja el a mellet.
Azt hihetnénk, hogy a
szoptatás és az anyatej előnyeiről felesleges szót ejteni,
hiszen mindenki tisztában
van vele. De talán éppen a
teljesség kedvéért érdemes
leltárt készíteni, valóban
igaz, mindent tudunk róla?
1. „Fajazonos” fehérje,
ezért a legjobb allergia megelőző módszer.
2. A legtökéletesebb táplálék, tápanyagainak összetétele és mennyisége éppen
megfelelő, a hasznosulásuk a
legjobb.

+1 A szoptatás nem
szennyezi a környezetet,
mert nem termel semmilyen
hulladékot.
Mi védőnők nagyon sokat
teszünk azért, hogy az édesanyákat már a várandósság
ideje alatt felkészítsük a
szoptatásra. A baba megszületése után gyakorlatias tanácsainkkal segítjük az édesanyákat, hogy csecsemőjüket hat hónapos korig kizárólag szoptassák.
Ebben az évben 2008. október 10-én, 5. alkalommal
rendeztük meg a szoptató
édesanyák köszöntését szolgáló rendezvényünket, ezúttal a Petőfi Művelődési Házban, melyre meghívtuk a jelenleg várandós nőket és a jelenleg szoptató édesanyákat.
Meghívásunkat 35-en fogadták el, többen közülük
gyermeküket is magukkal
hozták, így 75 fővel ünnepeltünk.
Szabó Csabáné köszöntője után Szabóné Szikra Judit
a témához kapcsolódó verseket olvasott fel. Ezután a
Széchenyi István Általános
Iskola 2.a osztályos tanulói-

3. Fertőzések elleni védelem, baktériumok, vírusok
és paraziták, gombák elleni
anyagokat is tartalmaz az
anyatej.
4. Segíti a védekezést szolgáló folyamatokat.
5. Betegségmegelőző hatása egész életre szól, diabétesz, elhízás, Crohn-betegség, szív- és érrendszeri betegségek előfordulása alacsonyabb.
6. Segíti a beszéd- és fogfejlődést, fogszabályozóra
ritkábban van szükség.
7. Érzelmi támaszt is
nyújt, fontos része az anyagyermek kapcsolatnak.
8. Bátorítja és megerősíti
a mamát, elősegíti a kötődés
létrejöttét, a védelmező szülői viselkedést.
9. Segíti a felépülést.
10. Csökkenti a csontritkulás kockázatát.
11. Csökkenti a petefészekrák kockázatát.
12. Mellrák kialakulásának valószínűségét csökkenti.
13. A szoptatás és az anyatej ingyenes.

nak édesanyákat köszöntő
műsora következett. Ezúton
is szeretnénk köszönetet
mondani a gyermekeknek és
az őket felkészítő tanítónőjüknek, Sándor Józsefnénak.
Meghívott vendégünk –
városunk házi gyermekorvosa – Dr. Váradi István tartott
tartalmas előadást az anyatej
összetételéről, értékéről,
hasznosságáról, szerepéről
az egészséges fejlődésben.
Kiemelte, hogy az anyatejes
táplálással a legmegfelelőbb
feltételeket teremtjük meg a
fiatal csecsemő fejlődése,
emésztőrendszere számára.
Az anyatejjel táplált csecsemők ritkábban betegszenek
meg, a betegségeket hamarabb átvészelik.
Egyre inkább tért hódít a
„szelíd gyógymód”, a homeopátia alkalmazása pl. a
szoptatás támogatásában is.
A szoptatás során előforduló
tejmennyiség-csökkenés, sebes mellbimbó és más panaszok jól kezelhetők homeopátiás szerekkel. Ezek a szerek szoptató édesanyáknak is
biztonsággal, mellékhatások

nélkül adhatók, mert a szervezet serkentésével, ingerterápiaként hatnak. Dr. Székely Emese tarnaörsi háziorvos volt másik meghívott
vendégünk, aki e témának jó
ismerője. Előadásában homeopátiás szerek tejelválasztást serkentő hatásairól, tapasztalatairól szólt.
Ezután Horváth Józsefné
a szoptatás érzelmi hátteréről beszélt az anyukáknak.
Kiemelte, a szoptatás fontos
feladata az érzelmi biztonság
megteremtése, erős érzelmi
kapocs kialakítása anya és
gyermeke között.
Bordásné Bodor Ilona
köszöntötte azokat az édesanyákat, akik fél éves korig
kizárólag anyatejjel táplálták
csecsemőjüket, ill. 5 olyan
édesanyát, akik saját gyermekük mellett másoknak is
biztosítottak anyatejet. A védőnők a szoptatás nemzetközi szimbólumával, arany
masnival /az anyatej olyan az
ételek között, mint az arany
a fémek között/ és egy mécsestartóval köszöntötték
ezeket az édesanyákat.
A rendezvény ideje alatt a
kisgyermekek részére játszósarkot alakítottunk ki, melyet nagy örömmel vettek
birtokba a jelenlévő gyermekek. A Tipegő-Topogó művészeti és gyermekprogram
bemutató foglalkozását Ferencz Katalin pedagógus tartotta. Nagy érdeklődés mutatkozott e program iránt, a
gyermekek és édesanyjuk élvezettel vettek részt a mondókákkal, versikékkel, énekekkel tarkított foglalkozáson. A nagyobb gyermekek
– többen kistestvérrel együtt

– jókedvűen tornáztak
Szentirmai Orsolyával, vagy
gyöngyöt fűztek, rajzoltak a
játszósarokban Soós Jánosné óvónővel.
A rendezvény ideje alatt
kiállítást tekinthettek meg a
vendégek szakkönyvekből,
az előző rendezvényeken készült fényképekből, az anyasághoz, a szoptatáshoz kapcsolódó versekből, versidézetekből, ill. bemutattunk
különféle mellszívókat. Kötetlen beszélgetésre, tapasztalatcserére is sor került.
Ezen a délutánon a babaruha börzén is vásárolhattak az
érdeklődők, melyet Benk
Lajosné szervezett.
Köszönetet mondunk támogatóinknak: Ballagó Attila reformcukrász és felesége jóvoltából egészséges
alapanyagokból készült teasüteménnyel kínálhattuk
meg vendégeinket. A Kanyar Virág Varázs üzlet az
ajándékok becsomagolásában volt segítségünkre. Köszönjük a vendégkönyvet
aláíró édesanyák kedves, köszönő sorait.
Végezetül néhány sor
Várnai Zseni verséből.
„… Kisdedem,
hogyha fölsír éhen,
a kebleimben
legyen tej elég,
Anya legyek csak,
egyszerű, derék.”
Bordásné Bodor Ilona,
Horváth Józsefné,
Szabó Csabáné,
Szabóné Szikra Judit
védőnők

Hallhattuk az idősek és
betegek napján, 2008. október 11-én szombaton délelőtt, amikor az idős, beteg
testvéreink a Szentkenet kegyelmeiben részesültek. A
Szent Erzsébet Karitasz
Csoport ebben az évben is
megszervezte az ünnep lebonyolítását.
A szentmise prédikációjában Gyenes Gyula plébános
atya szívet melengetően
szólt az idős emberekhez,
hogy az életünkben helye
van a szenvedésnek, hiszen
Jézus Krisztus értünk vállalta a szenvedést, meghalt értünk és Feltámadt. Ez vár
mireánk is. Jézus csak a bűnből vált meg bennünket, de
szenvedéseinkre csak a Feltámadás után találunk orvosságot. A szenvedéseinket
szeretettel fogadjuk el, Isten
akaratát így is teljesítjük, betegségben, fájdalomban közelebb kerülünk hozzá. A
szentmise keretében kiszolgáltatta az idős, beteg embereknek a Betegek Szentségét, a Szentkenetet.
A szentmise után a Karitasz Csoport tagjai szerény
vendéglátásra és közös beszélgetésre hívták át a részt-

vevőket a Szent István Közösségi Házba. A vendégeket köszöntötte Tóth Lászlóné, a Karitasz vezetője,
megemlékeztünk Szent Pál
évről, meghallgattuk a Szeretet Himnuszát, majd a
cserkészek adtak műsort az
időseknek. Ezután mindenki
kötetlen beszélgetéssel ünnepelt tovább, és természetesen jóízűen elfogyasztották a süteményeket, teát,
üdítőt, kávét...
Nagyon jó látni, mikor a
város elöljárói megtisztelik
az idős embereket azzal is,
hogy velük együtt ünnepelnek. Azt gondolom, mindenki ezen a napon szeretettel tette azt, amit lelkiismerete diktált.
„Ha engeded, hogy életed
hajóját
a Szentlélek lendítse előre,
akkor megtapasztalhatod,
mit jelent a szeretet sodrában
élni.”
„Az igazi szeret,
sohasem fél attól,
hogy túl sokat
talál adni.”
Csoszor Erzsébet

CKÖ hírek
A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat hatodik alkalommal rendezte meg a kulturális és hagyományőrző Roma
napi rendezvényét.
Ezúton megköszönjük Gergely Zoltán polgármester úrnak
a támogatását a rendezvény sikeres létrejöttéhez, Csomor János igazgató úrnak, hogy biztosította a rendezvény lebonyolítását az általános iskola tornatermében. Továbbá megköszönjük azoknak a képviselőknek, akik jelenlétükkel megtiszteltek
bennünket, erősítve a helyi kisebbség, a roma emberek és a
többségi társadalom közötti jó viszony fenntartását.

Köszönjük!
Jászárokszállás Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata
a Vöröskereszt felajánlásának köszönhetően ruhaosztást szervezett a rászoruló családok részére. Megköszönjük az adományozott családok nevében a segítséget!

Kiegészítés
Fotó: Szűcs Judit

Az előző számunkban az új fogorvosnővel
Veres László beszélgetett.
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Fesztiválon Görögországban

Ékszer
Az ékszer ragyog; mint
ahogy ragyogott annak a
39 3-4. osztályos, 1 óvodás,
1 gimnazista gyereknek a
szeme, mikor 2008. szeptember 21-én Bódi Csaba
autóbuszán Budapestre utazott, hogy részt vegyenek a
Balogh Zsuzsanna tanárnő
által szervezett világharmónia futáson.
Az ékszer gyönyörű; mint
ahogy a csodálat és a gyönyör, a meglepetés kiült az
arcokra, mikor az országunk
házába, a Parlamentbe beléptünk Gedei József és Kovácsné Tősér Zsuzsanna
gyors szervezésének, intézkedésének köszönhetően.
Mindig ámulatba ejti az embert, mikor a televízió képernyőjéről e pompázatos épületből részletet látunk, és mi
úgy gondoltuk, e nap csak
úgy lehet teljes, ha a gyerekek láthatják belülről is a
Parlamentet. Egy fantasztikus idegenvezető kalauzolt
bennünket, aki a gyerekek
életkorának megfelelő érdekes ismeretanyagot mondott, melyet e korosztály is
így jól megértett.
Az ékszer büszkeséggel tölti el a viselőjét; mint ahogy
bennünk is fellobbant ez az
érzés, miután magunkra öltöttük ezen a hűvös reggelen
a WORLD HARMONY
RUN feliratú pólókat. A
nap főeseményére igyekezett így 39 gyerek, 3 tanító
néni és 3 kísérő szülő. Egy
maroknyi csapat voltunk mi
a világ lakosai közül, de
nagyon büszkék is egyben,
hogy valamit tehetünk az
emberiség egyetlen céljáért,
a BÉKÉÉRT.

a zászlai közül mi a román és
a görög zászlót kaptuk, melyet felváltva vittek tanulóink a futás során.
Meggyújtották a békét
jelképező olimpiai lángot, és
elindultunk. Elől a lángot
vivő futó, utána az egyenruhás résztvevők, kezükben a
zászlókkal.
Az úton a járókelők, sétálók tapsa, buzdítása, elismerése kísért bennünket. Itt
nem verseny volt, csak öszszefogás, egy cél akarása. A
táv mindenki számára teljesíthető volt, hiszen a Margitszigetről az Olimpiai parkig vezetett az út. Amíg futottunk, néhányan kocogtak, sétáltak, megfogalmazódott bennünk: milyen jó,
hogy itt vagyunk, hogy teszünk valamit e nemes célért. A befutás felemelő érzés
volt, hiszen a MOB elnöke,
régi, többszörös olimpiai
bajnokok, nézők, érdeklődők tapsa köszöntött bennünket. Most ők, az egykori
büszkeségeink voltak ránk
büszkék. Köszöntöttek tapsukkal és elismerő szavaikkal. Azt gondoltuk, ezt már
nem lehet tovább fokozni,
de tévedtünk, mert amikor
egy nagy kört alkottunk a
parkban, jelképezve a bolygónkat és a kézfogással az
összetartozást, a büszkeségünk tovább nőtt, és ez tetőzött, amikor a körbejáró
olimpiai lángot megfoghatta minden résztvevő, és hozzágondolhatta, kimondhatta vágyát, miközben felolvasták az ENSZ csodálatos
üzenetét. A nemzetközi futóktól begyűjtöttük az 5
földrészt jelképező bélyeg-

2008. október 30.

gönyeit, csillárjait, bútorzatát, parkettáját. Nagy élményt jelentett a gyerekeknek ott járni, ahol a köztársasági elnök is jár naponta.
Az ékszer csillog; a csillogás
az arany jellemzője. Mi láttunk is belőle bőségesen e napon a nap zárásaként a Nemzeti Galéria angyali oltárok
kiállításán. Egy múzeumi kiállítást megszerettetni úgy
kell, mint amilyen tárlatvezetést kaptunk Kati nénitől.
A gyerekek már ekkorra
igen elfáradtak, de ahogyan
beszélt, bevonta a gyerekeket
az oltárok készítésének, történetének rejtelmeibe, az az
1 óra röpke pillanatnak tűnt.
A gyerekek leültek a múzeum kövezetére, és szívták
magukba a feléjük áradó információt. A látogatók mély
elismeréssel szóltak a fegyelmezett, érdeklődő gyermekeinkről. Érdeklődtek lakóhelyünk felől, utazásunk céljáról, és dicsérték e nemes elgondolást, a várost, ahol lakunk és iskolánkat, ahol ilyen
gyerekek tanulhatnak.
Az ékszer akkor igazán értékes, ha nemcsak a dobozban tartjuk, hanem ha büszkén viseljük, másnak is megmutatjuk, és a lelkünket – ha
rátekintünk – belső melegséggel tölti el.
Úgy gondoljuk, e nap betöltötte ékszeri szerepét az év
365 napja közül ezen a kivételes és különleges napon.
Kívánom, hogy sokszor és
sokáig beszéljünk róla, mert
ez a béke, a harmónia, az
összetartozás jele!
Szabó Erika
munkaközösség-vezető

2008 márciusában meghívást kapott a Széchenyi
István Általános Iskola,
Óvoda és Zeneiskola Csillag
mazsorett csoportja egy görögországi Tánc és Folklór
Fesztiválra. Ezt a meghívást
az eddig elért eredmények
alapján érdemelte ki a csoport.
Nagy örömmel vártuk
szeptember 22-ét, indulásunk napját. A lányokkal sokat tűnődtünk, vajon milyen
lesz az idő, milyen ruhákat
vigyünk magunkkal, mekkora bőröndbe pakoljunk, milyen lesz az utunk. Hétfőn
reggel végre ott ülhettünk a
buszon, az indulást várva.
Első megállónkon, Budapesten felvettük a zuglói majorette csoportot, velük mentünk tovább. A magyar határt Röszkénél léptük át, innen Szerbián és Bulgárián
keresztül érkeztünk Görögországba kedden délelőtt. A
fesztivált Kassandra félszigeten, egy Hanioti nevezetű
üdülővárosban rendezték,
ahol még az utószezonban is
sokan nyaraltak. Csoportunkat is kényelmes apartmanokban szállásolták el. Alig
vártuk, hogy ebéd után le-

mehessünk a tengerpartra és
belevethessük magunkat a
„habokba”, hiszen többen a
csoportból még soha nem
jártak tengerparton. Sajnos
az időjárás nem mindig kedvezett nekünk, de a víz így is
kellemes volt.
Ott-tartózkodásunk alatt
négyszer mutathattuk be
táncainkat, aminek alkalmából még új ruhákat is varrattunk. Ezek közül három Haniotiban, egy pedig egy Polichronom nevű kisvárosban
volt. Mindegyik fellépés osztatlan sikert aratott a nagyszámú nézőközönség körében. A fesztiválon Magyarországot öt majorette csoport képviselte, de érkeztek
még táncosok többek között
Lengyelországból, Szerbiá-

Gimnáziumi kirándulás

Mert aki békét akar, annak
először magával kell békében lennie, és csak az sugározhat másoknak is békét,
szeretetet, harmóniát.
E gondolatokat fogalmazta meg Sir Chinmoy, az
ő elgondolása alapján indult el ez a világméretű,
országokon keresztül haladó
futás.
Az izgalom egyre jobban
kiült a gyerekek arcára, ahogy megérkeztünk a Margitszigetre, ahol gyülekeztek
a résztvevők. Ismét büszkék
voltunk, mert rajtunk kívül
csak egy iskola vett részt
ilyen szervezetten, mint a mi
iskolánk. Bemelegítettünk a
futáshoz, a világ országainak

zőket, ki a pólójára, ki a
karjára, ki a szervezőktől kapott noteszébe, ezt már csak
az aláírások tetőzték be, melyeket sportolóktól, futóktól
kértek a gyerekek.
Az ékszer egy része az ék,
mely ritka, szép gyémántból
van; egy ilyen kivételes és
ritka napon a mi kis csapatunk a fővárosban volt, és
részese lehetett Csikós Miklós vezetésével a Budai Vár,
a királyok székhelyének
megismerésének, és azon kivételes lehetőségnek, hogy
az év csak ezen egy napján
megnézhettük az oly sokat
emlegetett Sándor palotát.
A nevéhez híven: igen, ez
egy palota. Csodáltuk füg-

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola pedagógusai elhatározták, hogy a 2008/2009.
tanév egyik fő célkitűzése a diákok egészséges életmódra nevelése lesz.
Ennek első lépéseként október 3-án, az
állatok világnapját megelőző napon iskolakirándulást szerveztek nekünk a Mátrába. A
hideg, borús időben egész héten kémleltük
az eget, de végül péntekre nagyon kellemes
túraidő köszöntött ránk. A kirándulás a
Mátraháza közelében lévő Vörösmarty

turistaháztól indult, és ugyanoda is érkeztünk vissza. Minden osztály más-más hoszszúságú útvonalon túrázott. Szinte minden
csoport kisebb-nagyobb mértékben eltévedt, de ez csak még feledhetetlenebbé tette
a túrát.
A kirándulás összességében jól sikerült, és
elérte célját, hiszen szó szerint megmozgatta
az egész iskolát.
Spisák Zsuzsanna
a Diákönkormányzat vezetője

ból, Bulgáriából, Macedóniából és Albániából is.
Az estéink is nagyon vidáman teltek, sokat sétáltunk a
városban, jártuk a végeláthatatlan bazársort, ajándékokat vásároltunk, és sokat nevettünk. Utolsó napunk a
pakolás mellett szomorkodással telt, hiszen nagyon jól
éreztük magunkat, és nem
szívesen hagytuk ott azt a
gyönyörű helyet. A fesztivál
jövőre folytatódik, más országban, más helyszínen,
ahová már meghívást kapott
csoportunk is.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a majorette csoport nevében (Csikós Nikolett, Guba Gréta,
Jáger Anita, Kóczián Alexandra, Magda Vivien,
Marosvári Dóra, Müller
Bettina, Nagy Kinga, Pál
Liza, Répássy Dominika,
Szerző Regina, Szikra Bettina) Jászárokszállás Város
Önkormányzatának, iskolánknak, szüleinknek, tanárainknak és mindenkinek,
aki hozzájárult a csoport kiutazásához.
A csoport nevében:
Guba Gréta és
Szerző Regina

Paál Katalin

Hófehér
krizantén
Hófehér krizantén,
temetők virága,
mennyi álom és remény
vész el a világban.
Kergettük vágyakat,
szőttünk szép álmokat,
ebből oly kevés jutott,
semmi sem maradt.
Az őszi szél kergeti a
falevelet,
elfújja a múltat,
a sok szép emléket,
a reménytelen sok évet.
Néma csendben nézem
a tűnő felleget,
így suhan el életünk,
mely csak egy lehelet.
Hófehér krizantén,
temetők virága,
adj reményt nekem,
hogy még éljek a világba.
A zord őszt és telet,
elfújja majd a szél,
Tavasz lesz újra és
lesz új remény,
a sötétséget felváltja a
Fény.

Jászvidék
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Egy méltatlanul elfelejtett
karitatív társulatról
A két világháború között
nagy volt a szegénység, az
embereknek nem volt pénzük, vagy ha volt is, igen kevés. Ez nem csoda, hiszen elég, ha csak a XX. században
lejátszódott történelmi eseményekre gondolunk (világháború, forradalmak, román
megszállás, Trianon, majd a
nagy gazdasági világválság),
és figyelmen kívül hagyjuk a
viszonylag megmerevedett
társadalmi struktúrát. A korszak megítélésénél sokan figyelmen kívül hagyják azt a
tényt is, hogy abban az időben nem 1-2 gyerek volt egy
családban, hanem 4-5, sőt
tíz, meg még annál is több…
Az emberek a mindennapi gondok, problémák elől
nem menekültek alkoholizmusba tömegesen, mint manapság, hanem szinte minden munkaképes férfi, és sok
családnál az asszonyok is,
igyekezett munkát, megélhetési lehetőségeket keresni
és találni, és nem másoktól
várták a munkanélküli jövedelmeket.
A viszonylag szűk, biztos
és rendszeres jövedelmet élvező értelmiségi réteget leszámítva, még a gazdák voltak a legkedvezőbb helyzetben, főleg azok, akiknek 510 holdnál is nagyobb birtokuk volt. Ők lényegében
önellátók voltak, minimális
pénzkiadással. Nyaralni
azonban ők sem igen jártak,
nem is igen ismerték ezt a
fogalmat, hiszen nyáron volt
az aratás meg a cséplés, ami
megkoronázta egész évi tevékenységüket. A gazdálkodó ember nem ment szabadságra, szó sem volt szabad
szombatról, viszont a vasárnapot méltóképpen tartották meg. A gazdák az időjárásnak voltak leginkább kiszolgáltatva, az iparosok viszont nehezebb helyzetben
voltak, mert ők nem lehettek
önellátók, rá voltak szorulva
az áruik, termékeik iránti keresletre, azaz a piacra. Szükségük volt pénzbevételre,
ezért sokan távoli települések vásáraira is elvitték áruikat, termékeiket, csakhogy
bevételhez jussanak, mert el
kellett tartaniuk családjukat
és forgótőkére is szükségük
volt tevékenységük folytatásához. Egy részük a szezonalitás miatt Pesten vagy más
nagyobb városban időszakosan gyári munkás lett. A szűcsök például a tavaszi és nyári időszakban az újpesti és a
csepeli bőrgyárakban bérmunkásként dolgoztak.
Emellett jó néhány iparosnak volt valamennyi földecskéje is, amit kézműves tevékenységük kiegészítéseként
saját maguk és családtagjaik
művelték. Szóval ilyen kizsákmányolók voltak az iparosok. Végül is jogosan sütötték rájuk ezt a bélyeget a
későbbi időszakban, hiszen
valóban azok voltak: saját
magukat maximálisan ki-

zsákmányolták. Ha mindezeket figyelembe vesszük, kijelenthetjük, hogy az iparos
osztály egy része három társadalmi osztálynak is tagja
volt: iparos, munkás és paraszt volt egy személyben.
Még ennél is tovább megyek
és megkockáztatom azt a
megállapítást is, hogy az iparosok legkiválóbb vezetői,
mint például Soós Antal és
Papp Károly, értelmiséginek
is megfeleltek, még akkor is,
ha nem rendelkeztek a sokak
szerint ehhez a minősítéshez
szükséges végzettségről szóló dokumentummal és nem
voltak, nem lehettek tagjai az
Úri kaszinónak. Anyai nagyapám, Papp Károly például
papír nélkül olyan ünnepi
beszédeket vágott ki, amilyenekre manapság még a legfelkapottabb szónokok sem
képesek. A színpadon olyan
alakításokat nyújtott, hogy
az igazi színészek is megirigyelhették.
Minden szegénység, nyomorúság ellenére Árokszálláson pezsgő kulturális,
sport- és társadalmi élet folyt
a két világháború közötti
időszakban. A korabeli társadalmi osztályok helyzetét,
életét és az igen nagyszámú,
mai kifejezéssel élve, ún. civil
szervezet működését Árokszálláson számos helytörténeti dolgozat örökítette
meg, melyek a Városi
Könyvtárban bárki számára
hozzáférhetők. Ezekből az
írásokból azonban valahogyan kimaradt a Szent Józsefről elnevezett római katolikus Biztosító Temetkezési Társulat bemutatása. Pedig ez a társaság megérdemli, hogy ne merüljön egykori
léte méltatlanul a feledés homályába, mert alulról jövő
szervezkedés hozta létre és a
mai nehéz gazdasági helyzetben is szükség lenne egy
hasonló társulat létrehozására és működésére. Nincs
olyan család, amelyik előbb
vagy utóbb ne szembesülne
valamelyik hozzátartozója
halálával. Szeretteink elhunyta önmagában megviseli a jóérzésű embert, azonban nem elég ez a csapás, a
gyász, tetézve a bánatot, ott
van még a temetési költség,
ami nem kis teher, meg
egyébként is szereti az árokszállási ember maximálisan
megadni a végtisztességet
halottjainak.
Szerencsére anyai nagyszüleim (Papp Károly és
Papp Károlyné Bartók Mária) hagyatékából megmaradt mindkettőjük temetkezési társulati tagsági könyve,
amiben a Belügyminisztérium által jóváhagyott Alapszabály teljes és hiteles szövege is megtalálható. Ezek a
tagsági könyvecskék itthon,
Árokszálláson nyomtattattak, a híres Raffay-féle
nyomdában, ami mint tudjuk, a Temető utca, vagy –
hivatalosan – a mai Bajcsy-

Zsilinszky utca elején volt.
Az egyik tagsági könyv másolati példányát átadtam a
Városi Könyvtárnak, azzal a
nem titkolt céllal, hogy az
bárki érdeklődő számára
hozzáférhető legyen. Örülnék, ha valaki kézbe venné
ezt a témát, és kezdeményezné egy önsegélyező temetkezési társaság létrehozását,
vagy ha úgy tetszik felélesztését. A két eredeti tagsági
könyvvel a Jász Ház utcai
szobájának tárgyait szeretném gazdagítani. Vélhetően
Bordás Andrásék (akikkel
egyébként nagyanyám Bartok-Faragó ágról rokonságban állt) is tagjai voltak a Temetkezési Társulatnak.
A Temetkezési Társulatot
1888-ban alapították. A
Társaság élete sikeresnek
mondható, hiszen több
mint hatvan éven keresztül
vette le tagjai, az árokszállási
polgárok válláról a temetéssel járó anyagi terhek jelentős részét. A belépő tagoknak minimális összeget kellett csak kötelezően befizetni
az alaptőkébe. Nagymamám
például, aki csak 1949. február elsején lett a több mint
ötszáz tagot számláló Társulat tagja, és a 932-es sorszámú tagsági könyvecske birtokosa, mindössze 2 forint
40 fillért fizetett be az alaptőkébe. Ez volt a belépési
díj, ezen felül halálesetenként kellett tagsági járulékot
fizetni. Az Alapszabály 1. §a szerint ugyanis „Az egyesület célja üzleti haszonra törekvés nélkül csupán a kölcsönös segítés elve alapján
szedett hozzájárulásokból
tagjainak elhalálozása esetén
meghatározott mértékű temetkezési segélyt nyújtani.”
A 3. § szerint az előző paragrafusban megfogalmazott egyesületi cél elérésére a
tagok által befizetett belépési díjak, valamint a tagsági
járulékok szolgálnak. A 4. §
előírásai szerint a tagsági járulékok 66,7 százalékából fizették a temetkezési segélyeket, a belépési díjakból és a
tagsági járulékok 13,3 százalékából a fenntartási költségeket fedezték. A tagsági járulékok 20 százalékából halálozási tartalékalapot képeztek. A tartalékalapból
rendkívüli esetekben tovább
enyhíthették a tagok terheit,
illetőleg kárpótlást adtak az
5 év után esetleg kilépő tagoknak, vagy feloszlás esetén az egész tagságnak.
A Szent József Temetkezési Társulat (1888-1950)
székhelye a Katona József
utca 5. szám alatt volt.
Gondnokát – tréfásan – halálmadárnak hívták. 1938ban Nemoda József volt az
elnök, Bordás János a jegyző, Faragó János pedig a
pénztárnok. 1943-ban Kókai Lajos az elnök, Eloga
Sándor az alelnök, Csikós
Béla a pénztáros, Bordás János a jegyző, Nagy Balázs
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Tölts bort a magyarnak!
Október 11-én, szombaton 17 órai kezdettel Rendhagyó Parázs Estének adott
otthont a Petőfi Művelődési
Ház. A Kertbarát Kör, a Művelődési Ház és a Parázs Hagyományőrző Együttes közös szervezésében borkóstolással, táncházzal színesített
népzenei esten vehetett részt
a hallgatóság.
Mire a Parázs által hívott
Madárdal Népzenei Együttes megérkezett, addigra a
Kertbarát Kör tagjai gyönyörűen megterített asztalokkal várták a közönséget.

minden, mi szem-szájnak ingere. A hab a tortán a népzenei együttes műsora volt.
Blaskó Zsolt és csapata elsőre meglepő hangszerelésével
– gardon, szaxofon, duda,
tekerő – igazi autentikus, népi hangulatot teremtett. A
népzenében járatosak és azt
kevésbé ismerők egyaránt
igazi csemegét kaphattak tőlük. Műsorukban dunántúli,
dél-alföldi, moldvai boros,
mulatós és szerelmes, valamint régi deákénekek csendültek fel. Az előadás végeztével megkóstoltuk egymás

Helyi és környékbeli minősített borok, zsíros kenyér
hagymával, krumplipogácsa,
pattogatott kukorica, szőlő,
alma, édessütemények – volt

borait, Palencsár Gyuri
bodzából készült különlegességeit. Ízlelgetés közben a borkorcsolyák is jól
csúsztak.

Már a műsor alatt is ritmusra járt kezünk-lábunk,
így a kóstolóval kiegészülve
nem csoda, ha a dél-alföldi
tekerőmuzsikára egész megvidámodva kezdtük ropni a
táncot – fiatalok és idősebbek együtt. A lépéseket a Parázs Együttes vezetői, Kovács Zoltánné Lajos Krisztina és Pethes Kálmán tanították. A vidám közösség elbúcsúzva a jó hangulatot otthonaikba, szomszédaikba,
barátaikhoz is továbbvitte –
megalapozva ezzel a jövő évi
ismétlést is. Talán hagyományt teremtettünk? Az efféle értékközvetítő közösségi együttlétekre a mai kor
emberének különösen nagy
szüksége lenne. Aki nem
volt ott, mindebből – és
mindenből – kimaradt. Az
ottlévők pedig biztosan eljönnek majd jövőre is, megkóstolni a szárazat, édeset,
vöröset, fehéret, rozét, fahéjasat, szegfűszegeset, hozzá
a remek borkorcsolyákat, és
természetesen a zene és a
tánc sem fog elmaradni.
Töltsünk bort a magyarnak!
Egészségünkre!
Kovács Zoltánné
Lajos Krisztina

Meglepetés
Akinek születésnapja van,
azt fel szokták köszönteni.
Én nem is gondoltam, hogy
életem egyik legnagyobb
ajándékával a város fog kedveskedni. Hogy miről is van
szó? Az oly régóta emlegetett, beszélt Szent Vince úti
iskola átalakítása.
Éppen augusztus 11-én
kezdték meg a régi, mármár üveget is alig tartalmazó ablakok cseréjét. De ne
pedig a háznagy. Bodócs
Alajos, Csikós Bálint és Guba József voltak a számvizsgálók. A választmány tagja
volt Aladi István, Bodócs
Émán, Győző János, Kókai
Ferenc, Kovács P. József, Ördög József, Kormos József,
Kaszab Vilmos, Gaál Sándor, Csuka Alajos, Kovács
Ignác, Nagy Alajos, Kozma
Sándor, Harangozó Alajos,
Kovács Béla, Nagy Émán és
Nemoda József. Tősér Ferenc, Bagi Alajos, Dósa Béla
voltak a póttagok. A gondnok és a pénzbeszedő ekkor
Morvai László volt. Az
Egyesület 1950-ig működhetett.
Ezt az írást, amint azt már
említettem, azzal a szándékkal szeretném a Jászvidék
hasábjain megjelentetni,
hogy egyrészt emléket állítsunk ennek a méltatlanul elfelejtett, alulról szerveződött
társulatnak, másrészt a jó és
követendő példa alapján
hátha újra létrejön valami
hasonló önsegélyező szervezet Árokszálláson.
Földi József

menjünk a dolgok elébe!
A városban szinte minden épületet felújítottak már,
csak ez az egy, a Szent Vince
épülete maradt évről évre,
mondván: majd ha a
pályázaton nyerünk. Kapóra jött az igazgató-válasz-tás.
Kovácsné Tősér Zsu-zsanna
az iskolaszéken, majd az
iskolai véleményezésen
nyomatékosan kérte: legalább az ablakokat cseréljék
ki. Alig telt el egy hónap:
tárgyalások, határozatok,
szavazások, pozitív hozzáállás nyomán születésnapi
ajándékként megindult az
ablakcsere. Gyors és precíz
munka, szakemberek sora,
szervezések, átcsoportosítások, szombat-vasárnapi takarítások, és szeptember
1-jén birtokba vehette 195
2., 3., 4. osztályos kisdiák
tanító nénijükkel együtt. Ebben az újjávarázsolt épületben lett egy, a kollégák szavajárása alapján „XXII.” századi tanterem is, melynek
csodájára járnak kollégák,
tanulók egyaránt. Mennyezet felújítása, teljes falfestés,

korszerű világítás, parkettacsiszolás, új tábla és ez mind
a gyerekek nélkül. Aki még
nem látott gyerekeket igazán
örülni, az kár, hogy nem volt
a Szent Vincén szeptember
22-én, amikor a 3.c osztály
megkapta az új padokat,
székeket. Azt a nyüzsgést,
ahogy a gyerekek hordták ki
a régi padokat, székeket, és
hozták fel a lépcsőkön az
újakat, ahogy berendezték a
tantermet együtt iskolánk
igazgatójával, Csomor Jánossal és városunk polgármesterével, Gergely Zoltánnal, valamint André Ferencné Ági tanító néni segítségével, szavakkal a gyerekek így
fejezték ki: vágy, harmónia,
összhang, boldogság, öröm,
pompa, ajándék, fenségesség, meglepetés, örömhír,
újdonság, átváltozás.
Igen, átváltozott egy tanterem, de reméljük, az
elkövetkezendő években
mind ilyen szép lesz, és elmondhatjuk, itt valóban JÓ
ÉLNI és DOLGOZNI!
Szabó Erika

Jászvidék
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Otthon csak nézünk
mint a moziban

Köröm-díszítő tábor
Jászárokszálláson
Ki ne ismerné Csörögi
Böbét, aki köröm-díszítő
többszörös magyar bajnokunk. Az ő bemutatóira
mindig nagyon szívesen
mentünk vidékre. Ezáltal
kaptunk kedvet a szervezkedésre.
Meg hát itt a szép kis városunk, amit úgy éreztünk,
hogy be kell mutatni kollégáinknak, barátainknak.
Augusztus 30-án, szombaton reggel kezdődött a tábor, amelynek a Palóc üdülő
adott otthont, ahol Gergelyné Katika vendégszeretetét
élvezhettük.
Az ország minden tájáról
érkeztek a „körmös” lányok,
pl. Mátészalkáról, Nyíregyházáról, Karcagról, Pilinyből, Nagykátáról, Szentmártonkátáról, Hevesről.

Színes, körmös, játékos
programokkal készültünk a
lányoknak, asszonyoknak.
Csapatversenyt hirdettünk,
amelyben Csillámos csillag,
Körömvirág, Igazgyöngy
frappáns csapatneveket
találtak ki a kreatív játékosok.
Pólódíszítés, puzzle, ajándékkeresés a fűben, csatakiáltás költése, előadása, majd
divatbemutató szerepelt a
palettán.
Vacsora után, meglepetésként Tóth Alajos hintóival és
szép lovaival mutattuk meg
a város nevezetességeit vendégeinknek, akik nótázva
köszönték meg ezt idegenvezetőiknek.
A nap végén pedig a Malibu pubban élő zenés-táncos
mulatságban vettünk részt,

ami különösen jól sikerült.
Vasárnap nagy izgalommal
várták a csapatok az eredményhirdetést és a díjak
átadását.
Különböző díszítési technikákkal ismerkedhettünk a
délelőtt folyamán, majd 2
óra körül ért véget a tábor.
Nagyon jól éreztük magunkat és szeretnénk hagyományt teremteni ennek a
művészetnek, itt Jászárokszálláson. Reméljük, hogy
sikerül a búcsúmondatot teljesíteni, amivel elváltunk
egymástól: „Jövőre veletek
ugyanitt, lányok!”
Köszönet Böbének, Lojzinak, Marikának a fotókért,
a Palóc üdülő dolgozóinak a
finom falatokért.
Mongyiné Szabó Tünde
szervező

„Otthon csak az ember
elunja magát, rajta hát…”
…szól az ismert ének
strófája. Ezt énekli és vallja a
3. c. osztály, akik szerint, ha
nem ismerjük meg elődeink
életét, munkásságát, nincs
jelenünk és jövőnk.
Múltunk megismerése
céljából kerékpárral felkereste az osztály a Tőzsér keresztet, meghallgatták a történeteit, hogy miért is került
ide e kereszt.

Megismerkedtek a Csörsz
árok mondájával, majd a
túra végén a Nagyárki iskoláról hallgattak meg történeteket, ahol rendhagyó
magyaróra keretében Tatay
Sándor: Kinizsi Pál c. regényének 1. fejezetét játszották el a gyerekek. Az
úton ismerkedtek a gyerekek a vízi világ növényeivel,
állataival, a határi munkákkal, szántóföldi növényekkel.
Szeptember végén az
egyik apuka, Sütő Csaba
javaslatára Salgótarjánba
szerveztünk vonatos kirándulást. A mai gyerekek csak
ritkán utaznak vonattal,
ezért is örültem ennek a javaslatnak. A gyerekek nagyon élvezték a le- és felszállást. Olyan vonaton

utaztunk, hogy el sem akartuk hinni, hogy ez hazánkban közlekedik. Nem volt
vonatkattogás, csak csillogás, digitális kijelző, pontos
idő a tájékoztatásra.
A fő célunk, amiért vonattal Nógrád megye székhelyére utaztunk, hogy
megismerkedjünk a bányászok életével. A múzeum
előtti udvaron a gyerekek

birtokukba vették és kipróbálták a régi bányamozdonyokat, kocsikat, csilléket,
majd következett a bánya
megnézése. A bejárat előtt
az idegenvezető beavatott
a bányászok életének rejtelmeibe. Sapkát vettünk a
fejünkre, és indult a sö-
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tétség, a mélység rejtelmeinek felfedezése, megismerése. Szerencsére ma
már világítás is volt, nem
úgy, mint régen. Az ország
egyedüli működő bányájából kialakított múzeumban
voltunk. Egyre mélyebbre
ereszkedtünk, közben megismerkedtünk a különböző
eszközeikkel, mindennapjaikkal, harcukkal az életben maradásért. A felszínre
érve megkönnyebbültünk:
de jó, hogy ismét fényt látunk, hogy a mai korban
élünk, és nem kell olyan körülmények között dolgozni, mint elődeinknek. Egyben meg is fogalmazódott
bennünk: tiszteljük és becsüljük a bányászokat, a
munkájukat, és örüljünk,
hogy csak egy gombnyomás, és máris meleg van.
Tisztelni és becsülni e nehéz
és veszélyes munkát, ehhez
ezt a múzeumot látnunk
kellett.
A nap végén várt a meglepetés a McDonald's-ban, a
játék, és Sütő apukának köszönjük a megvendégelést.
Szabó Erika
osztályfőnök

Ha valaki azt mondja nekem néhány hónappal ezelőtt, hogy otthon DVD
minőségben nézzük majd a
TV-t, az adásokat pedig
megállíthatjuk, 24-72 óráig
visszatekerhetjük, vagy akár
fel is vehetjük, ráadásul
mindezt jó áron, biztosan
kinevettem volna. Ma már
viszont mi sem természetesebb, minthogy együtt
InviTV-zünk, végigpörgetjük a műsorlistát, kiválasztjuk az esti filmet a gyerekekkel. Végre civódás nélkül
felvesszük az ugyanabban az
időben sugárzott műsorokat, amik közül máskor csak
veszekedés árán tudtunk választani.
Néhány hete kaptunk egy
levelet az Inviteltől, melyből kiderült, hogy jól megszokott telefon- és internet szolgáltatónk InviTV
néven már TV-t is kínál,
ami ráadásul már a mi településünkön is elérhető. Bár
maradéktalanul elégedettek
voltunk a szolgáltatóval, kicsit idegenkedtünk az új
technológiától. Szerencsére
a gyerekek rábeszéltek minket, hogy próbáljuk ki az
InviTV-t. Persze később kiderült, hogy félelmeink teljes mértékben alaptalanok
voltak, a bekötés után egy
nappal már mi is játszi könynyedséggel kezeltük a nem

is olyan bonyolult készüléket.
A döntésünket az is elősegítette, hogy az InviTVnél a 26 csatornás Alap, vagy
a 46 csatornás Családi csomagon felül érdeklődési körünknek megfelelő Mini
csomagokat is választhatunk, hogy a TV-t a család
igényeihez alakítsuk, így feleslegesen nem kell olyan
csatornákra előfizetnünk,
amit sohasem néznénk. Ha
pedig mégsem találunk kedvünkre való programot, akkor a dinamikusan bővülő
online videotékából is választhatunk, ahol régi klaszszikusoktól az aktuális szuperfilmek át és a legújabb
sorozatok kínálatából szemezgethetünk. Az Invitellel
pedig most pénzt is spórolunk, hiszen az Invitel 3 szolgáltatást: telefont, internetet

és televíziót tartalmazó csomagjaival lényegesebben kevesebbet fizetünk, mint ha
külön-külön vagy más szolgáltatóktól rendeltük volna
meg.
Mielőtt megrendeltük a
szolgáltatást, kipróbálhattuk
a hozzánk legközelebb eső
Invitel Telepontban, ahol
készséggel bemutatták a legfontosabb funkciókat: a
megállítható és visszatekerhető adást, az úgynevezett
elektronikus műsorkalauzt
és a gyerekzárat. Így többé
nem maradunk le a legizgalmasabb pillanatokról és a
gyerekeket is védeni tudjuk a
nem nekik szóló műsoroktól.
A jászberényi Invitel Telepont az Alsócsincsapart u.
2. szám alatt található.
- nt -

„Nem az a fontos, hány éves,
csak a szíve legyen fiatal”
Ez volt a mottója az Idősnapi ünnepségnek az Apartmanházban. Birinyiné Katika nyitotta meg az ünnepséget, köszöntve a lakókat. Aztán, mint minden alkalommal, az óvodások aranyos
énekekkel, versikével adtak
rövid előadást Szabó Zoltánné óvónő felkészítésével.
Olyan szívmelengető látni a
kis életkéket. Gondolatban
előjönnek az emlékek a kis
unokáinkról, akiknek kicsi
testük puhaságát, melegét
éreztük, mikor beletelepedtek ölünkbe, kérve a napi kijáró mesét, verset, dalocskát.
Nyeltük a könnyünket, de
mosollyal az arcunkon köszöntük meg a jelenlétüket
és azt, hogy igenis megtanítják őket tisztelni, szeretni az
időseket.
De van egy másik hírem
is. Újra versenyen voltunk az
Idős Otthonok közötti éves
versenyen. Persze újra hoztunk két 2. helyezést is. Ezúttal Kunhegyesen tartották
meg. A megye majdnem
minden otthonából voltak
résztvevők. Volt ott minden:
nóta, vers, torna és rövid jelenetek. De azzal kezdeném,
hogy a fogadtatás igen ked-

ves, szívélyes volt. Ez jellemző volt az egész ottlétünkkor. Minden tökéletes volt,
és így az egész program gördülékeny volt.
Volt nótázás, nevetés és
néha könnyek is a szép versek hallatán. Nekem és a mi
csoportunknak a legszebb és
legmeghatóbb az egyik tolókocsis féllábú résztvevő akrobatikus tornája volt.
Mindezt a tolókocsijában
elég hosszasan adta elő. Még
a légyzümmögés is elhallgatott produkciója alatt. Persze
óriási tapssal jutalmazták és
egy első díjjal.
A mi kis csapatunk az
Apartmanházból és a napközisekből állt. Volt citerazene,
amit Hegedűs István az Idő-

sek Klubjából adott elő, és
díjat is kapott. Aztán a kis
vidám kórus énekelt: Bordás
Sándorné, Pádár Ferencné,
Matus Gáborné az Apartmanházból, és Borczván Józsefné, Jónásné Nagy Zsuzsanna az Idősek Klubjából.
Volt vers is, amit a mi Papp
Károlyné Gizikénk adott
elő, és ő is díjat kapott. Meg
egy kis rövid jelenet is, amit
jómagam és Matus Gáborné
adott elő.
Este aztán kellemesen elfáradva jöttünk haza, de
jövőre újra megyünk, mert
igen jó a korunkbeli vidám
idősekkel, de fiatal szívűekkel találkozni.
Tita Valéria Erzsébet
az Apartmanház lakója

Jászvidék
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Előkészületi szakaszban van
Jótékonysági bál
a térség felhagyott
Jászágó Község Polgárőrségének
hulladéklerakóinak rekultivációja
szervezésében
Egy kistelepülés életében
fontos szerepet játszanak a
civil szervezetek, köztük a
Polgárőrség is. Kiemelten
közhasznú szervezetként végezzük feladatainkat: a közbiztonság védelmét, a bűn és
baleset megelőzést, de emellett ellátunk még gyermekés ifjúságvédelmi, valamint
környezetvédelmi feladatokat is. Mindezek ellátásához
az egyesületi tagok önkéntes
munkáján túl anyagi források is szükségesek. Ezért október 11-én első alkalommal

rendeztük meg jótékonysági
bálunkat. 18 órakor szép számú érdeklődő előtt Barta Ferenc, a Polgárőrség elnöke
nyitotta meg a rendezvényt,
majd Mozsár Lászlóné polgármester asszony és Kolozsi
József, a Megyei Polgárőr
Szövetség elnöke, aki egyben
fővédnöke is volt az eseménynek, köszöntötte a jelenlévőket. A köszöntő szavak után zenés műsorral szórakoztatták a megjelent vendégeket a helyi általános iskolások, a Jászágói Népdal-

kör tagjai, valamint a helyi
fiatalok. Az ízletes vacsora elfogyasztása után kezdetét vehette egy jó hangulatú hajnalig tartó mulatság. Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk minden kedves támogatónak, résztvevőnek, vendégnek, segítőknek, akik
mellénk álltak és szívügyüknek tekintették e nemes célt.
A bál bevételét formaruha és
tárgyi eszközök vásárlására
kívánjuk felhasználni.
B.A.

A kötelező eboltás után
I. Röviden a veszettségről
A veszettséget vírus okozza, marás vagy harapás útján
terjedő halálos kimenetelű
betegség, amely iránt az öszszes meleg vérű állatfaj fogékony, különösen a róka, a
macska és a kutya. Fogékony
rá az ember is.
A kórokozó a veszett állat
nyálával – harapás útján –
terjed. A vírus kiterjedt agyés gerincvelő-gyulladást
okoz. Hazánkban 30-40 év
óta a róka a leggyakoribb vírushordozó, az embert mégis a macska és a kutya veszélyezteti legjobban, mivel
ezek az állatok élnek vele
együtt.
Jászárokszálláson az elmúlt tíz évben a lakosság két
esetben érintkezett veszett
állattal, mindkét alkalommal
tíz-tíz személyt kellett veszettség elleni védőoltásban
részesíteni.
A veszettség tünetei:
Kutya: a viselkedés megváltozása: levertség, szomorúság, félrevonulás, rendellenes étvágy, kóborlás, ingerlékenység, támadó magatartás, nyelvlógatás, nyálcsorgatás, görcsrohamok. Előfordulhat úgynevezett „csendes veszettség”, mely esetén
a tünetek alig észlelhetők.
Macska: indok nélküli támadó magatartás, görcsrohamok, kóborlás, nyálzás,
egyes testrészek feltűnő viszketése.
Mit tehetünk a veszettség elkerülése érdekében?
- Minden 3 hónapos kort
elért ebet oltassunk be veszettség ellen, és évente ismételtessük meg az immunizálást.
- Bár a macskák védőoltása nem kötelező, oltassuk
be az állatokat – különösen
akkor, ha nem kizárólag a
lakásban élnek.
- Az idegrendszeri tünetekben elhullott állatot vizsgáltassuk meg.

Ha már megtörtént a baj:
- Kerüljük a veszettséggyanús állatot, és jelentsük
be az esetet a Polgármesteri
Hivatalban vagy a területileg illetékes állatorvosnál.
- Ha megharapott vagy
megmart az állat, mielőbb
forduljunk orvoshoz.
II. Mit mond a jogszabály?
Az Állategészségügyi
Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM
rendelet értelmében minden 3 hónapos kort betöltött
ebet kötelező veszettség elleni védőoltással ellátni. Jászárokszálláson szeptember
hónapban lezajlott a szervezett oltás (az oltás díjköteles
2500,- Ft/eb, az ebek kötelező féreghajtása 10 testsúly
kg-onként 100,- Ft), ezen
kívül mód van az állatorvossal történő egyeztetés alapján háznál történő oltásra is.
Jászárokszállás Város
Önkormányzat KépviselőTestületének az állattartás
helyi szabályairól szóló
13/2006. (IV. 28.) rendelete (továbbiakban: R.) 13.
§ (6) bekezdése szerint
„Amennyiben a tulajdonos elmulasztja az eb kötelező oltását, vagy ennek igazolását és
azt a hivatal által meghatározott időpontig nem pótolja, az
eb kiirtását korlátozás nélkül el
kell rendelni.”
A R. 18. § (7) bekezdése
értelmében „belterületen lévő
egyedi beépítésű lakótelken 3
hónaposnál idősebb kutyából
négy egyed tartható.”
A R. 7. (3) bekezdése kimondja, hogy „Ha az állattartó nem kívánja az állatot
továbbtartani, köteles annak
megfelelő elhelyezéséről gondoskodni.”
A R. 19. § (6) bekezdése
értelmében „Az ebtartó által
megunt, vagy egyéb ok miatt
nem tartható kutyát vállalkozó által üzemeltetett gyepmesteri telepre /Lammed Bt. 3200

Gyöngyös, Karácsondi köz 3./
a vállalkozóval kötött megállapodás alapján le lehet adni.”
A R. 3. § (2) bekezdése
értelmében „Az állattartás
megtiltására vagy korlátozására okot adó körülmény lehet
különösen, ha
a) az állattartás jogszabályban meghatározott feltételei nem biztosítottak,
b) az állattartó előzetes hatósági felszólítás ellenére az állattartás jogszabályban meghatározott feltételeit nem biztosítja,
c) szakhatóságok indokoltan kérik.”
A R. 22. § (1) bekezdése
értelmében a 13. §-ban és 18.
§-ban írt magatartási szabályok, kötelezettségek megszegője szabálysértést követ el, és
30.000,- Ft pénzbírsággal
sújtható.
III. Felhívás
Fentiek alapján összegezhető, hogy csak annak érdemes ebet tartani, aki kedvencét évente beoltatja, megfelelő tartásártól folyamatosan
gondoskodni tud.
A Polgármesteri Hivatal
Hatósági Irodája nevében
felhívjuk a T. Lakosság figyelmét, hogy a kötelező veszettség elleni védőoltásban
nem részesült ebek kiirtását
a hatályos jogszabályoknak
megfelelően el fogjuk rendelni a tulajdonos költségére
és emellett sor kerül a szabálysértési pénzbírság kiszabására is. A megunt, vagy
egyéb ok miatt nem tartható
kutyák esetén az ebek gyepmesteri telepre történő elszállíttattatásáról a tulajdonos köteles gondoskodni.
Kérjük a település Lakosságát, hogy az állattartási
rendelet szabályait folyamatosan tartsák be gyermekeik,
családtagjaik és a környezetükben lakók egészségének
megóvása érdekében.
dr. Szabó Andrea
aljegyző

A Jászság és Dél-Heves kistérség területén zők: Alattyán, Jánoshida, Jászágó, Jászalsó2000-től a REGIO-KOM Térségi Kommu- szentgyörgy, Jászapáti, Jászárokszállás, Jásznális Szolgáltató Társulás oldja meg a hulla- berény, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfeldék (szemét) kezelését (szállítás, ártalmat- sőszentgyörgy, Jászjákóhalma, Jászkisér,
lanítás).
Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, PuszA Társulásnak a hulladékkezelés megoldása tamonostor, Átány, Boconád, Erdőteleki,
mellett további feladatai is vannak. Ezek közé Erk, Hevesi, Hevesvezekény, Kömlő, Pély,
tartozik, hogy a működési területén lévő tele- Tarnabod, Tarnaörs, Tarnaszentmiklós, Tarpülések felhagyott, már nem működő hulla- nazsadány, Tenk, Tiszanána, Visznek, Zadéklerakóinak rekultivációját (szennyezett, el- ránk. (Jászivány település tagja a Társuláspusztult természeti táj helyreállítása) meg kell nak, de nincs felhagyott hulladéklerakója,
valósítania saját (a társult önkormányzatok ezért nem vesz részt a projektben.)
A projekt előkészítő szakaszának költsége
önerejéből) vagy pályázati pénzből.
A Társulás 2007-ben pályázatot nyújtott 69.804.050 Ft, melyből a REGIO-KOM
be a „Környezet és Energia Operatív Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
Programban (KEOP)” kiírt „KEOP-2.3.0. önerőként 11.866.689 Ft-ot vállalt magára.
Jászárokszállás és Jászágó is tagja a TársuA települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok el- lásnak, így a felhagyott szeméttelep felszámolása és a szennyezett, elpusztult természevégzése” című kiírásra. A pályázat nyert.
A pályázat 2 fordulóból, azaz 2 szakaszból ti táj helyreállítása az Önök településen is
meg fog valósulni várhatóan 2010-2011
áll:

I. forduló: előkészítő szakasz,
között, sikeres II. fordulós pályázat esetén,
II. forduló: megvalósítási szakasz.
A Társulás az I. fordulóra (előkészítő sza- amelyért most dolgozunk.
Fontos tényező a rekultiváció előkészületi
kasz) adta be a pályázatát, mely nyert, így a
felhagyott hulladéklerakók rekultivációjának szakaszában a lakossági hozzáállás kérdésköelőkészítő munkálataira támogatást kap- re is. Azon tény mellett, hogy a lakosság a
felhagyott hulladéklerakók rekultivációját
tunk.
Az előkészítő munkálatok a következő fá- teljes mértékben támogatja, jelentős az is,
hogy a felhagyott hulladéklerakó területére
zisból állnak:
- Meglévő települési bezárt hulladéklera- esetenként illegálisan hulladékot vittek ki hekók rekultivációs tervinek felülvizsgálata, lyi, illetve szomszédos település lakói. Ez
azonban Jászárokszállás település pályázatahol kell, annak áttervezése
- A bezárt hulladéklerakók területéről lő- ban való részvételét veszélyeztetheti, mivel a
nem felhagyott hulladéklerakók rekultivászermentesítési szakvélemény elkészítése
- A bezárt hulladéklerakók területéről ré- cióját nem támogatja a pályázat.
Amennyiben Önnek a saját településén légészeti szakvélemény elkészítése
- Részletes megvalósíthatósági tanulmány vő hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatban kérdése, véleménye vagy javaslata foés költség-haszon elemzés elkészítése
- Egyéb tanulmányok (talajmechanikai, galmazódott meg, kérjük azt juttassa el a
keop2301f0003@citromail.hu e-mail
növényesítési, stb…) elkészítése
- Második fordulóra való közbeszerzési címre, vagy levélben a következő címre:
RÉGIO-KOM Társulás
csomag elkészítése, összeállítása
„Rekultiváció”
- Második fordulóra (megvalósítási szaJászapáti
kasz) való pályázati anyag összeállítása, beVelemi E. út 2.
adása
5130
A rekultiváció előkészítő munkálatainak
befejezéseként lesz beadva a fizikai munkáA munkálatok állásáról információ az Önök
latok elvégzésére újbóli pályázat (II. forduló), mely sikeres szereplése esetén a bezárt településének honlapjáról:
hulladéklerakók rekultivációja 32 települé- (www.jaszarokszallas.hu, www.jaszago.hu)
sen kezdődhet el. Ennek tervezett ideje: vagy a www.jaszapati.hu internetes oldalról
szerezhető.
2010. április - 2012. április.
Szabó Lajos sk
Urbán Csaba sk
A REGIO-KOM Térségi Kommunális
elnök
projekt műszaki
Szolgáltató Társulást alkotó – és így a rekulmunkatársa
tivációval érintett – települések a követke-

Értesítés a Jászárokszállási
Víziközmű Társulat megszűnéséről
Értesítjük a lakosságot,
hogy a Jászárokszállási Víziközmű Társulat az Alapszabályban meghatározott feladatait megvalósította. Az elszámolási eljárás befejezéséről az Elszámoló Bizottság
2008. 06. 06.-án döntött. A
Cg. 16-16-000048/23. számú Cégbírósági végzés
alapján a Jászárokszállási
Víziközmű Társulat végérvényesen megszűnt. Az
1995. évi LVII. tv. 44 §-a
alapján a további feladatokat a társulat jogutód intézménye, Jászárokszállás

Város Önkormányzata látja el.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy akik a szennyvízberuházás kapcsán OTP Lakástakarékpénztári, Fundamenta Lakáskassza, valamint a Jászárokszállási Víziközmű Társulattal megállapodást kötöttek, és ezen
szerződésekkel kapcsolatosan kérdésük merül fel, fáradjanak a Jászárokszállás
Város Polgármesteri Hivatalának 5. sz. irodájába, illetve
az 57/531-051 telefonszámon érdeklődhetnek.

Tájékoztatásul közöljük,
hogy a Jászárokszállási Víziközmű Társulat elnevezésű
számla megszűnt, befizetéseiket a Befejezett Víziközmű Beruházás Elszámolási számla 1174512115409656-08110000 sz.
számlaszámra tehetik meg.
Azok az ingatlantulajdonosok, akik befizetéseiket átutalási megbízással teljesítették, kérjük fáradjanak be az
OTP Bank fiókjába és módosítsák a megbízásukat.
Brezóczki Melinda
pénzügyi ügyintéző

Jászvidék
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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!

Köszönet az 1%-ért
A Jászárokszállási Cukorbetegek Klubja tagjai és a helyi
cukorbetegek nevében ezúton köszöni meg mindazok értékes segítségét, akik személyi jövedelemadójuk egy százalékával támogatták a jászárokszállási diabeteszesek érdekében végzett közérdekű munkánkat.
A törvényben előírtak szerinte e közleményben hozzuk
nyilvánosságra, hogy a 2007. évi felajánlások kapcsán az
APEH 2007 őszén 89.260-Ft-ot utalt át számlánkra. Az
összeget a következő – munkatervünkbe foglalt – feladataink megvalósítására fordítottuk:
2007-12-28: Diabétesz újság (6x100 pld.)
postaköltsége: az ismert cukorbetegek
számára ingyenesen eljuttatva:
12.200.2008-04-15: Ingyenes koleszterinszűrés
100 személynek,
természetgyógyász előadása:
12.100.2008-06-02: Ingyenes csontritkulás szűrés
12.000.2008-05-17: Országos Cukorbeteg Találkozó
és vetélkedő Törökszentmiklós.
Részvételi díj 19 főre (útiköltség más
Forrásból):
19.000.Irodafenntartás költségeinek 10 %-a:
33.000.Összesen:
89.300-Ft.
Betegtársaink nevében ismételten megköszönjük a szervezetünket támogató adófizetők megértő döntését, hiszen
a cukorbetegek száma városunkban is rohamosan növekszik. ~800 fő (!)
Programjainkat nem csak a cukorbetegek, hanem az
egészségtudatos lakosság részére is szervezzük.
Kérjük az olvasókat és jövendő támogatóinkat, – akik
többet szeretnének megtudni tevékenységünkről –,
hogy látogassák honlapjainkat: www.cukbetjasz.hu; illetve
www.civilarok.hu (városi civil közéleti magazin).
Őszintén reméljük, hogy a következő alkalommal az eddigieknél is többen írják majd a rendelkező nyilatkozatra
egyesületünk adószámát.
18829888-1-16

RIASZTÓK, KAMERÁK
TELEPÍTÉSE

Élettér Klub

Csipkeverő tanfolyam
Vezeti: Kaszab Lászlóné

Helye: Petőfi Művelődési Ház

Tájékoztató
A Nyugdíjasok Egyesülete tájékoztatja támogatóit, hogy a
2007-ben befolyt, a 2006-os adóév terhére befizetett 1 %-os
adófelajánlásokat, ami 23.786 forint volt, a munkatervben
szereplő rendezvények támogatására költötte.
Ezúton köszönjük támogatásukat.
az egyesület vezetősége

Emlékezés

PETHES
ALAJOS
jászágói lakos
halálának
2. évfordulójára
„Megpihenni tértél
fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel
viseltél magadban.
De az emlékeddel
szívünkben maradtál,
számunkra Te soha
meg nem haltál.”
Szerető családja
Jászágó, Szolnok

Emlékezés

KASZAB
GÉZÁNÉ
sz. Papp Sarolta

Vállalom családi házak, nyaralók, telephelyek, üzletek
kamerával, riasztórendszerrel történő felszerelését,
illetve számítógépek javítását, karbantartását.
Tekse Csaba biztonságtechnikai szerelő
06 (30) 52 52 123, www.teksecsaba.extra.hu

Szerető családod

(2008. november)
Orvosi ügyelet
03-07. Dr. Gyenes Miklós, Kisfaludy u. 11. T.: 431-021
10-14. Dr. Olajos Gyula, Móczár Andor tér 7/a. T.: 431-957
17-21. Dr. Mann Ildikó, Széchenyi u. 30. T.: 431-077
24-28. Dr. Kovács Pál, Rákóczi u. 1. T.: 431-183
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

Biztonság megfizethető áron, az Ön igényeihez igazodva.
Az Árokszállásiak Baráti Köre tájékoztatja támogatóit, hogy a 2007. évi személyi jövedelemadó 1%-ának
felajánlásaiból befolyt összeget, 11.653,- forintot az 5. Jász
Baráti Körök Találkozójának megrendezésére fordítja.
Tisztelettel megköszönjük támogatóink segítségét.
az egyesület vezetősége

JÁSZÁROKSZÁLLÁS VÁROSÁÉRT
ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE
Az Önkormányzat 2001-ben alapítványt hozott létre az
alapító okiratban meghatározott célok támogatására. A
rendelkezésre álló összegek felhasználásáról az alapítvány 7
fős kuratóriuma dönt.
Az előző évben az alapítvány bevételei vállalkozásoktól
kapott támogatásból és banki kamatbevételekből tevődtek
össze.
A magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1 %-os
felajánlásaiból 79.523 Ft érkezett az alapítvány számlájára.
Az év végi záró egyenleg 965.020 Ft volt.
A 2008. évben 125.000 Ft támogatást kapott az alapítvány magánszemélyektől illetve cégektől. A rendelkezésre
álló összeg felhasználásáról az alapító okiratban megfogalmazott célok figyelembevételével döntött a kuratórium.
Ebben az évben a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából 35.950 Ft érkezett az alapítvány számlájára.
Az alapítvány kuratóriuma ezúton is köszöni támogatói
segítségét.
A kuratórium ezen tájékoztatást az 1996. évi CXXVI
törvény 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján tette közzé.
Jászárokszállás Városáért Alapítvány Kuratóriuma
A Fortuna Táncsport Egyesület tájékoztatja támogatóit,
hogy a 2007. évben befolyt, a 2006-os adóév terhére
befizetett 1%-os felajánlásokat, ami 158.656,- Ft volt, a
8. Mikulásgálára és a 7. Táncgálára használtuk fel.
Tisztelettel megköszönjük, támogatóink segítségét.
Az egyesület vezetősége
A Nagy Ignác Népfőiskolai Társaság ezúton köszöni
meg támogatóinak a 2006. évi SZJA 1%-ból felajánlott
92.234,- forintot, melyet működtetésre fordított.
Vezetőség
A Jászárokszállási Városi SE ezúton tájékoztatja támogatóit, hogy a 2007. évben befolyt, 2006-os adóév terhére
befizetett 1%-os felajánlásokat, ami 66.744,- forint volt, az
egyesület működtetésére fordította.
Köszönjük támogatóink segítségét.
az egyesület vezetősége

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

GUBA
EMÁNUEL

halálának 6. évfordulójára

„Álmodtunk egy öregkort,
csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál
mindent összetépett.
Csoda volt hogy éltél,
és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg,
csak álmodni mentél.
Egy reményünk van,
mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd
találkozunk veled.
Örökké szeretünk,
és nem feledünk Téged.”

Közérdekű tájékoztató

INGYENES
előzetes felméréssel!

Veres László, a Jászárokszállási Cukorbetegek Klubjának elnöke

2008. november 11-én 17 órakor

2008. október 30.

„Pihenj csendesen,
hol nincs több fájdalom,
de szívünkben itt leszel,
míg élünk e világon.”
Gyászoló családja

01.
02.
09.
16.
23.
30.

Agora Gyógyszertár, Posta köz 1. T.: 531-980
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
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.

Fizikoterápiás kezelő rendelési ideje
HÉTFŐ:
8-12 óra
SZERDA: 12-16 óra

JÁSZÁROKSZÁLLÁS VÁROS
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETE
ezúton köszöni meg Jászárokszállás lakosságának a
2007. évi SZJA 1%-ának egyesületünk részére
történő felajánlását.
Az összegyűlt 809. 950 Ft-ot
az egyesület műszaki, technikai mentő tűzvédelmi
eszközeinek fejlesztésére és az elhasználódott
gyakorlóruhák pótlására fordítja.
Köszönettel: Jászárokszállás
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

Tájékoztató
A Flóra Virágkedvelők Egyesülete a 2006. évi adó
1%-ból a részére felajánlott 50.287 forintot a november
végén megrendezésre kerülő Adventre készülünk… program megvalósítására fordítja.
A támogatók segítségét ezúton köszönjük, és szeretettel
fogadjuk jövő évi felajánlásaikat:
Flóra VKE vezetősége
Jászágó Község Polgárőrsége (5124 Jászágó, Kókai L.
tér 1. adóazonosító száma: 18825358-1-16.) részére az
APEH a 2007. évi személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásaiból 67.317.- Ft-ot utalt ki. Ezen összeget formaruha vásárlására költöttük.
Tisztelettel megköszönjük támogatóinknak, hogy adójuk 1%-ával támogatták egyesületünket.
Jászágó Község Polgárőrsége

Emlékezés

GEDEI
MIHÁLY

GÉCZI
JÓZSEF

Emlékedet
megőrizzük.

Családod

KEDD:
12-16 óra
PÉNTEK: 12-16 óra

A következő Jászvidék lapzárta: 2008. november 20.
A következő Jászvidék megjelenésének ideje:
2008. november 27.

Emlékezés

halálának
8. évfordulójára
végső búcsúztatásán
részt vettek,
sírjára virágot
helyeztek, mély
gyászunkban osztoztak.

Gyógyszertári ügyelet

halálának
5. évfordulójára
„Sírod felett a virágok
őrzik a Te örök álmod,
Elfelejteni
Téged nem lehet,
meg kell tanulni
élni nélküled.”
Feleséged, fiaid,
menyeid, unokáid

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

FARAGÓ
LÁSZLÓNÉ
sz. Czudor Mária
végső búcsúztatásán
részt vettek,
sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
mély gyászunkban
Osztoztak.
„Sírod felett a virágok
őrzik a Te örök álmod,
elfelejteni Téged nem lehet,
meg kell tanulni élni
nélküled.”
Gyászoló családja

2008. október 30.

Jászvidék

11
Jászárokszállás Város Önkormányzatának Jegyzője
pályázatot ír ki

JÁSZÁROKSZÁLLÁS VÁROS
TEHETSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY
MŰKÖDÉSE

műszaki irodavezetői állás betöltésére
Feladata: Az első fokú építésügyi feladatokat ellátó építéshatósági, műszaki iroda vezetése, valamint a jegyző által munkaköri leírásban meghatározott feladatok elvégzése.

Az Önkormányzat 1991-ben alapítványt hozott létre
azzal a céllal, hogy támogatásban részesítse azokat a tehetséges, jól tanuló jászárokszállási fiatalokat, akik számára
nehézséget jelent a középiskolai, főiskolai vagy egyetemi
tanulmányaik költségeinek viselése.
Az alapítvány 9 fős kuratóriuma pályázat alapján dönt a
rendelkezésre álló összegek felhasználásáról.
A 2007. évben az alapítvány nyitó egyenlege 138.029 Ft
volt, melyet a magánszemélyek 275.000 Ft-os befizetése és
a személyi jövedelemadó 1 %-ának utalásából 110.132 Ft
került jóváírásra.
2008. évben 40.000 Ft támogatást kapott az alapítvány
magánszemélyektől, továbbá a személyi jövedelemadó
1%-ának felajánlásából 19.271 Ft érkezett az alapítvány
számlájára.
Az alapítvány kuratóriuma ebben az évben nem döntött
támogatásról, az összeg későbbiekben lesz felhasználva.
Az alapítvány kuratóriuma ezúton is köszöni támogatói
segítségét.
A kuratórium ezen tájékoztatást az 1996. évi CXXVI
törvény 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján tette közzé.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
– képesítési előírás: a köztisztviselők képesítési előírásairól
szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által előírt egyetemi
vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítői, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség,
főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség.
– két év közigazgatási vagy vezetői gyakorlat.
– A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (továbbiakban:
Ktv.) szereplő általános alkalmazási feltételeknek.
– B kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
 – helyben lakás vállalása,
– saját gépkocsi.
Illetmény: A Ktv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot eddigi munkaköreinek, tevékenységeinek leírásával.

Jászárokszállás Város Tehetéségért Alapítvány Kuratóriuma

A pályázatok benyújtásának határideje: A Belügyi Közlönyben történő megjelenést (2008. november 3.) követő 15. nap.

Jászberényi Rendőrkapitányság felhívása

Petőfi Művelődési Ház

Maszk Bábszínpad bemutatja
2008. november 5-én 10 órakor

Mátyás király bolondos
bolondja

című bábműsorát, sok zenével, nagy bábokkal, élő
szereplőkkel és árnyjátékokkal megjelenítve a mesék
igazságos királyát, de az igazságot kereső embert is.
Helye: Petőfi Művelődési Ház

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG POLGÁRŐRSÉGE
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
2007. ÉVBEN:
Jászágó Község Polgárőrsége 2003. 04. 28-án került
bejegyzésre, mint közhasznú szervezet, a Pk.
61.775/1995/13 sorszámú végzése 2003 X. 7. napján
emelkedett jogerőre.
A szervezet célja: közrend, közbiztonság védelme, fokozott megszilárdítása, bűn-,baleset megelőzés, gyermek,ifjúságvédelem, környezetvédelem támogatása.
Központi költségvetési támogatásban nem részesül az
egyesületünk.
Tájékoztató a vagyon felhasználásáról:
BEVÉTELEK:
KIADÁSOK:
Támogatások
Magánszemélyektől: 150.000.Polgármesteri hivataltól: 30.000.Országos PolgárőrAzövetségtől:
100.000.SZJA 1 %-a:
67.317.Kamat:
137.Tagdíjak:
28.000.-

ÖSSZESEN:

Tárgyi eszközök vás.: 215.301.tagdíjak befizetése:
2.880.zárlati-, postaköltség:
5.630.telefonfeltöltő kártya: 3.500.postaktg, nyomtatvány: 14.642.üzemanyag:
36.403.biztosítási díj:
9.768.hús, kenyér vásárlás
/megvendégeléshez/ 51.972.Koszorúk vásárlása: 15.050.375.454.- Ft
355.146.- Ft

FELHÍVÁS
A Szent Erzsébet Karitász Csoport

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtást követő 10.
munkanap. Az állás betölthető 2008. december 1-től.
A pályázatot Dr. Gottdiener Lajos jegyzőhöz kell benyújtani a
következő címre: 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.

ingyenes ruhaosztást tart
a Szent István Közösségi Ház Kisfaludy utcai bejáratánál
2008. november 6-án (csütörtökön) és
november 15-én (szombaton) délelőtt 9-11 óráig.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A Jászárokszállási Cukorbetegek Klubjának
novemberi programjai:
November 7-8. (péntek-szombat): Küldöttségünk Kaposvárra, a
Cukorbetegek Világnapjának országos nyitó rendezvényére utazik.
November 16. (vasárnap): Részvétel az „Egy csepp figyelem”
Alapítvány családi napján Budapesten a SYMA csarnokban.
Indulás 7:20-kor a menetrendszerű budapesti busszal.
November 18. (kedd): Helyi Világnapi rendezvény. Előadást
tart Dr. Kiss Éva országos hírű gödöllői diabetikus szakorvos.

TÁJÉKOZTATÓ
a Deák Ferenc Gimnáziumi Alapítvány
közhasznúsági tevékenységéről
Az alapítvány 2007. évi nyitó egyenlege 4.565.776,- Ft
volt, melyet vállalkozásoktól kapott támogatás és a banki
kamatbevételek összege növelt meg 584.996,- Ft-tal.
2007. évben a kiadás 451.851,- Ft volt, így az alapítvány
záró egyenlege 4.698.921,- Ft.
Az SZJA 1%-ból 280.000,- Ft-ot kaptunk. Ezt az összeget 12 tanuló kapta meg felsőfokú és középfokú nyelvvizsgáért, kiváló megyei és országos tanulmányi és sport
eredményeikért.
Ezúton is köszönjük a támogatásokat.
A FUTÁROK SC tájékoztatja támogatóit, hogy a
2006. évi adó 1%-ból az egyesület részére felajánlott
200.000,- forintot működési kiadásokra fordítja.
Ezúton köszönjük támogatásukat.
vezetőség

EGYÓRÁS LUTTERLOH SZABÁSTANFOLYAM!

CSAK 1 NAPIG!
Bármilyen hihetetlen, mégis igaz!
Segítsen magán és a családján,

tanuljon meg méretre szabni egyetlen óra alatt

Kérjük, vágja ki!
Csak egyszer jelenik meg.

November 01-jén a temetőket nem mindenki amiatt látogatja,
hogy szeretteinek sírjához tegyen le koszorút, mécsest gyújtson,
s emlékezzen.
Sajnos az elmúlt években megjelentek azok az elkövetők is a
temetők környékén, akik azokat a gépjárműveket keresik fel,
amelyek a parkolóban, vagy annak közelében állnak. Jellemző,
hogy a legkisebb érték miatt is, akár egy napszemüvegért, képesek betörni az ablakokat, vagy a zárat feltörni.
Kérünk minden gépjármű tulajdonost, hogy győződjön meg
arról, nem hagyott táskát, mobiltelefont, személyes iratokat,
csomagot, vagy más értéket az utastérben, valamint gépjárművét
biztosan lezárta!
Továbbá, a sírokon felügyelet nélkül – míg vízért, vagy a
konténerig sétálnak –, ne hagyjanak értéket!
Figyelmességét köszönjük!

egy új nagyszerű német találmány segítségével.
Nem kell másolni, nem kell hozzá készülék,
de még tehetség sem szükséges.
Bármilyen alakra, bármilyen méretre.
Kezdőknek, haladóknak, sőt szakembereknek is!
Egyszeri részvétel elegendő.
Helyszín: Jászárokszállás, Árpád tér 1. Polgármesteri Hivatal
Időpont: november 11-e 10:00 és 14:30 óra
Időtartama: 1 óra
Belépő: 300 Ft
Minden szükséges anyag az előadáson megkapható.
Minden látogató kap 3 szabásmintát a saját alakjára.

Árokszállási Téli Esték
tervezett programja
2008. november 24 - december 21.
November 26-án 17 óra: Árokszállási Téli Esték megnyitója
Köszöntőt mond: Gergely Zoltán polgármester
Ünnepre készülünk a Flóra Virágkedvelők Egyesületével
Helye: Petőfi Művelődési Ház
November 29-én: Hagyományőrző Nap
10.00 Játszóház
17.00 Parázs Esték
Galga Dudazenekar műsora
Táncház
Helye: Petőfi Művelődési Ház
A programok folytatását a novemberi számban olvashatják.

Kertbarát Kör
2008. november 4-én 17 óra

Jászárokszállás fejlődéséről,
legújabb beruházási tervekről
Előadó: Gergely Zoltán polgármester
Helye: Petőfi Művelődési Ház

Vöröskereszt Városi Szervezete
2008. november 28-án 16 órakor

Véradóünnep

Petőfi Művelődési Ház

FŐZŐKLUB

Helye: Petőfi Művelődési Ház

2008. november 5-én 17 órakor

Népfőiskolai Társaság

2008. november 19-én 17 órakor

Kenyérsütés
2008. november 10-én 17 órakor

AZ EMMÁNUEL JÖVENDÖLÉS

Jászágó Község Polgárőrségének 2007-ben 153.767.- Ft
volt a nyitóegyenlege, így a záróegyenleg: 174.075.- Ft. A
közhasznúsági jelentést az egyesület a január 27-i ülésen
elfogadta.

Dr. Racs Csaba teologóiai professzor előadása

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik munkájukkal és felajánlásaikkal támogatták a szervezet munkáját!
Jászágó Község Polgárőrsége

VII. HEGEDŰHANGVERSENY

ZENEISKOLA
2008. november 24-én 17 órakor
Közreműködik a Széchenyi István Általános Iskola,
Óvoda és Zeneiskola Hegedű tanszaka
Helye: Petőfi Művelődési Ház

Erzsébet-napi finomságok
Az ételeket a résztvevők közösen készítik el és a foglalkozás
végén együtt fogyasztják el. Az elkészített ételek receptjét
mindenki megkapja.
Háziasszonyok: Inges Istvánné Marika, Sápi Lászlóné Erzsike
Nyugdíjasok Egyesülete
2008. november 11-én 15 órakor tarja következő
összejövetelét a Petőfi Művelődési Házban.
Program: Homeopátia a gyógyításban
dr. Székely Emese és Fodor Krisztina előadása
Helye: Petőfi Művelődési Ház

Jászvidék
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Ép testben ép lélek
– avagy tömegsport, de másképpen –
Ezt a régi római mondást
tűzte célul a 3. évfolyam e
tanévben. Jó, jó – mondják
sokan –, de mit tesznek ezért,
mert a szavakból már elég!
Szeptemberben a jó időt és
a strandi lehetőséget kihasználva úszásoktatás, vízi játékok voltak a csütörtöki délutánok programjai. Ahogy hűvösödött az idő, és bezárt a
strand, két kerékre váltottunk, és kikerekeztünk a Pengyi kereszthez. Itt megismerkedtek a gyerekek a történetével, innen továbbtúráztunk
Tarnaörsig, ahol a Tarna növény- és állatvilágával ismerkedtek a 3. osztályosok, mely a
környezetismereti anyagunk.
Célunk e tanévben, hogy
tanulóinkkal megismertessük lakóhelyük közvetlen
környezetét, határát, nevezetességeit. Így kerekeztünk
ki a volt Béke központhoz,
ahol a terményszárítóval, a
szarvasmarhateleppel ismerkedtek a résztvevők, valamint a Molnár tanyán jót
játszhattak, és megcsodálhatták a nyíló tavirózsákat.

Itt élünk, és mégis vannak
olyan helyek, melyről kevesen tudnak. Visznek felé a
Bélüzem mellett egy kis
szegletben ismét működik –
egy jól felszerelt, kellemes
környezetben – a konditerem. Ki gondolta volna,
hogy a tulajdonos bajnokságok, országos versenyek
győztese?! Csak az tudhatja,
aki ide kilátogat, és a falon
lévő képeket nézegetve, a
serlegeket látva csodálkozik
el: jé, aki ezt elérte, árokszállási lakos. Tudjuk róla, ő Szabó Gábor és kedves felesége
Molnár Mariann, kiknek kislányuk is 3. osztályos, és ők
ajánlották fel minden ellenszolgáltatás nélkül – különben egy napi jegy sem drága,
melyért önsanyargatás, ételmegvonás nélkül a hölgyek
remekül leadhatják a különböző eszközök használata
közben a fölösleges kilóikat,
– a terem használatát. El
tudják Önök, kedves olvasók
képzelni azt a közel 70 gyereket, akik kipróbálták a kerékpározást, súlyzózást, evezést, „hájrázást”, ahogy a
gyerekek elnevezték? Egymáson nevettek, együtt izzadtak, és élvezték a feledhetetlen napot. Minden korosztálynak nagyon ajánljuk,
mi is havonta ellátogatunk.
Köszönjük a házaspárnak
ezt az önzetlen, nemes gesztust. Jó, hogy vannak még
igazi jászok a városunkban!

Az igazi jász mindig meg
akarja mutatni erejét. Immár
9 éve, hogy október végéhez
közeledve az alsós tanulók
egy őszi szüreti sportvetélkedőn mérik össze gyorsaságukat, ügyességüket, rátermettségüket. Ez évben a
szüret témája a burgonya,
vagy ahogy mi jászok mondjuk, a krumpli volt.
Fergeteges hangulat, ének, mozgás, játékos feladatok, csodás dekoráció, remek szervezés volt a jellemző október 18-án a Szent
Vince úti tornaterem csarnokában. Jó volt együtt látni
a 292 alsós gyereket, akik
önfeledten versenyeztek,
vagy buzdították társaikat. E
napon mindenki nyert: egy
remek délelőttöt!
Árokszállás bővelkedik
szép területekkel. Ilyen a
Peres-Lapos is.
Jött egy felhívás a FUTÁROK SC-től. Mi elolvastuk
és megszerveztük. 39 gyerek
szombaton délután kikerékpározott e helyre, és Petró
Géza beavatta őket a tájfutás

és a térképolvasás rejtelmeibe. Hat csapatot alakítottunk, és két irányból indultak
a csapatok az ellenőrző pontok megkeresésére. Azt az
örömet, amikor megtalálták
a térkép segítségével a lyukasztót, nem lehet elfelejteni,
sem azt, amikor ide-oda szaladtak, vajon melyik a rossz
ellenpont, lyukasszak vagy
ne?! És a beérkezés, bár nem
időre ment, nem is versenyre, csak ismeretszerzésre!
Milyenek a gyerekek? Szerették volna tudni, hogy sikerült-e legyőzniük Rusvai
Laci vagy Sándor Laci idejét. Szerintünk a rendezők
nem gondoltak ilyen lelkes
kis csapatra, akik újból vállalkoztak a terep megtételére, de most már párokban és
ellenkező irányba.
Minden jó, ha a vége jó:
üdítő és kalóriadoppingként
csoki járt azoknak, akik kipróbálták magukat egy új
sportágban, a tájfutásban.
Mi, tanító nénik is örültünk, hogy megismerkedhettünk ezzel a szép, de nagy
összpontosítást, erőt, tájékozódást igénylő sportággal.
A 3. osztályosok tettek és
tesznek egészségükért. Ha
felkeltettük az érdeklődést, elmondjuk, hogy további terveink: a Mátrába túra, kerékpárral Árokszállás közelében
lévő települések felkeresése.
Támba Zoltánné és
Szabó Erika tanító nénik

2008. október 30.

Ifjúsági Vándorkupa Jászágón
Idén Jászágón október
3-án került megrendezésre a
községi önkormányzat által
alapított ifjúsági vándorkupa őszi fordulója, az általános iskola felső tagozatos tanulói számára. Az idei kupán Jászdózsa, Jászfényszaru, Pusztamonostor és a hazai csapat mérte össze tudását. A rendezvényt Mozsár
Lászlóné polgármester aszszony nyitotta meg és kívánt
mindenkinek sportszerű játékot. A délben útjára induló rangadó végül a hazai csapat számára a negyedik helyet hozta. Harmadik helyen
Pusztamonostor, második
helyen Jászdózsa, az elsőn

pedig Jászfényszaru csapata
végzett. A hagyományoknak
megfelelően megválasztásra
került a torna legsportszerűbb csapata, amely címmel
idén a Jászágói csapat büszkélkedhet. A gólkirályi címet
Szívós Ákos (Pusztamonostor) kapta. A torna legjobb
mezőnyjátékosa Juhász János (Jászfényszaru), legjobb
kapusa pedig Kocza Tamás
(Jászdózsa) lett. Gratulálunk
az elért eredményekhez! Végül, de nem utolsósorban
szeretnénk köszönetet mondani a szervezőknek, az
SZMK tagjainak a munkájukért, valamint a Jászágói
Sportegyesületnek, a JÁSZ-

FA Alapítványnak, Sőrés
Zsoltnak és Bobák Róbertnek a vándorkupa megrendezéséhez nyújtott hozzájá-

rulásukért. Találkozunk jövőre!
Bordás Anett

Rendőrségi hírek Anyakönyvi hírek
A Jászberényi Rendőrkapitányság sajtóreferense,
Budai Orsolya foglalta össze azokat az eseteket a
Jászvidék olvasói számára, amelyekben a rendőröknek
intézkedniük kellett a városban.
Szeptember 25.
- A hajnali órákban egy
jászárokszállási üzlet zárt udvarába másztak be ismeretlenek. Az udvaron talált friss
péksüteményekből tulajdonítottak el 9 ezer Ft értékben.
- Egy árokszállási lakóházba a tetőn keresztül hatoltak
be ismeretlenek. A házba bejutó betörők végül nem vittek el semmit, a rongálással
okozott kár azonban elérte a
100 ezer forintot.
Szeptember 29.
- A hajnali órákban a város
egyik élelmiszerüzletének
udvarában elhelyezett műanyag rekeszekből ismeretlenek friss péksüteményeket
vittek el. Az okozott kár öszszesen 17 ezer forint volt.
Október 2.
- Egy árokszállási családi
házba törtek be ismeretlenek. A házból 25 ezer forint
készpénzt, CD lejátszót, illetve iratokat tulajdonítottak
el. A lopással, illetve a rongálással összesen okozott kár
elérte a 80 ezer forintot.
- A délelőtti órákban egy
város határában lévő tanyába
törtek be. Onnan készpénzt,
aranyékszert, mobiltelefont
vittek el az ismeretlen bűnözők. Az okozott kár ebben az
esetben 150 ezer forint volt.
Október 3.
- Jászárokszállás belterületén közlekedett személyautójával egy 66 esztendős
helybéli férfi. Egy balra ívelő
kanyarban vélhetően rosszul
választotta meg a jármű
sebességét, lehaladt az útpadkára, és egy kocsibejáró
betonpárkányának ütközött.
Az autót vezető férfi a baleset következtében súlyos sérüléseket szenvedett.
Október 5.
Eljárás indult egy 18 esztendős helyi fiatalemberrel
szemben, aki a város egyik

parkjában megfenyegetett
egy másik helybélit. Az eljárás alá vont bizonyos pénzösszeget követelt a sértettől,
fenyegetve, hogy ha az öszszeget nem adja át számára,
akkor elveri. A fiatalembert
zsarolás bűntettének gyanúja miatt gyanúsítottként
hallgatták ki.
Október 7.
Feltörtek egy árokszállási
utcán parkoló tehergépkocsit. A járműből készpénzt,
mobiltelefont, illetve okmányokat vittek el, a kár összességében eléri a 100 ezer forintot.
Október 9.
Eljárás indult egy árokszállási férfi ellen, aki kocsijával tolatás közben nekihajtott egy kerítésnek. Az autó
vezetőjét a rendőrök előállították, mivel ittasan vezette
a járművet.
Október 11.
Ismeretleneket engedett
be lakásába egy jászárokszállási. A lakó figyelmének elterelésével a házból összesen
55 ezer forint készpénzt és
egy mobiltelefont vittek el.
Az okozott kár 80 ezer Ft.
Október 13.
- Éjszaka betörtek egy
árokszállási családi házba.
Az ismeretlen elkövetők a
házból ékszereket tulajdonítottak el, a tulajdonosoknak
mindez 150 ezer forintos
kárt okozott.
- Szintén ezen a napon
egy másik városi házba is betörtek. A szobában hagyott
pénztárcából 70 ezer forintot vittek el az ismeretlenek.
Október 16.
Egy lakóházba törtek be
Árokszálláson. A házból a
betörőknek nem sikerült értéket eltulajdonítaniuk, viszont a rongálással ötezer
forint kárt okoztak.
BCS

2008. szeptember hónapban született gyermekek:
Németh Norbert, Nagy Nóra, Varga Zsombor, Banka László
Hunor, Dobos Gergő, Széll Bernadett, André Botond, Danyi
József.
2008. szeptember hónapban Jászárokszálláson házasságot kötött: Nagy Olga Ágnes – Vajner Péter.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: Dobos József 86,
Guba Emánuel 89, Pál Antalné, sz. Antal Margit 73,
Dóka Béla Tibor 69, Sebestyén Géza Ferencné, sz.
Kovács Verona 85 évet élt.
Jászágón 2008. szeptember hónapban születés, házasságkötés és haláleset nem volt.

Két civil szervezet
találkozója
A Kertbarát Kör vezetősége és tagsága úgy határozott, hogy – eltérően
az éves munkatervben foglaltaktól – közös eszmecserére meghívja a Flóra Virágkedvelők Egyesületét. A
meghívást elfogadva a találkozóra október 7-én került sor a Petőfi Művelődési
Házban.
Zsólya Pálné elnökaszszony negyed magával vett
részt a találkozón. A jelenlevő mintegy 40 fő Kertbarát Kör tag örömmel fogadta a vendégeket.
Drapos Béláné, a Kertbarát Kör elnöke bevezetőjében kihangsúlyozta,
hogy ezen találkozó legfőbb célja a városban működő civil szervezetek tevékenységének közelebbről
való megismerése, a kölcsönös együttműködés elmélyítése és a tevékenységi körükbe tartozó hasznos ismeretek közreadása.
Zsólyáné, aki a Civil Fórum vezetője is, a különféle
virágok, dísznövények kezelésével, ápolásával kapcsolatos hasznos tudnivalókat
ismertette. Szólt a beszerzés, a vásárlás alkalmával
megfigyelendő külső tényezők fontosságáról. Részletesen taglalta az egyes virágfélék – mint élő szervezetek – talaj-, víz- és fény-

igényének fontosságát. A
tájékoztató után a Kertbarát
Kör tagjai számos kérdést
tettek fel, ugyanakkor egyes
gyakorlati tapasztalatok is
elhangzottak.
Drapos Béláné megköszönte a széleskörű tájékoztatást. A Flóra Egyesület
november hó folyamán fogadja a Kertbarát Kör tagjait. Ez alkalommal egy kis
gyakorlati bemutatóra is sor
kerül.
Meglepetésként valamennyi jelenlevő Kertbarát
Kör tag különféle virágok
között válogathatott. Drapos Béláné zárszavában kihangsúlyozta, hogy az elkövetkezendő időszakban
egyik fő törekvése a városban működő civil szervezetek közötti együttműködés kiszélesítése.
Kovács S.
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