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Hagyományőrzők
hagyományosan

Banka Sándorné
önálló énekestje

- Éves közgyűlést tartott az ÁBK -

„A zene… magasabbrendű minden tudománynál és filozófiánál.” (Beethoven)

Már hagyomány az október utolsó szombatja, s hagyományos már az is, hogy
az Árokszállásiak Baráti Köre ezen a szombaton éves
közgyűlése előtt végigjárja a
város emlékhelyeit, s koszorút helyez el azokon. Ebben
az évben ezt a Kör tagjai
most októbert hazudtoló
szép időben tehették.
A közgyűlés helyszínén, a
Petőfi Művelődési Házban a
Széchenyi István Színkör
Kovács Béláné rendezésében
Ördögh Emánuel-Szántó
László anekdotákat adott elő
a lokálpatrióta szervezet
nem kis örömére. A beszámolók előtt Pádár Antalné
elnökhelyettes, a közgyűlés
levezető elnöke az elhunytakra emlékezett, közöttük
az ebben az évben meghalt
Tősér Lajosné örökös elnökre.
Bejelentették a közgyűlés
határozatképességét. A 114
tagból 61 volt jelen. A vezetőség beszámolójában Papp
Zoltánné, az ÁBK elnöke kiemelte a jó kapcsolat fontosságát a többi civil szervezettel. Az elmúlt év programjainak sorából megkülönböztetett fontossággal beszélt a
február 2-án megrendezett
XII. Jász Bálról, a karácsonyi
teadélután sikeréről, melynek bevételéből öt családot
tudtak támogatni. Megemlítette a már szintén hagyományos Jász Házi bográcsolást.
A jubileumi év kapcsán megemlékeztek a 120 éve született Jász-Faragó Sándorról.
A jövő évi programok sorából kiemelte a Jász Baráti
Társaságok 5. fórumát,
melynek 2009. évi rendezője

Győző Gyula, Papp Zoltánné,
Pádár Antalné és Bobák Sándor
az ÁBK lesz. A 2008. szep- nöke ismertette, hogy a tavatember 13-án Jásztelken ren- lyi 778.000 forint bevételt
dezett találkozó után most meghaladva idén a Kör több
az árokszállásiaknak kell mint 1.100.000 forintból
helytállni május 30-án. A gazdálkodhatott.
XIII. Jász Bál február 21-én
A hozzászólásokban Dr.
lesz. Az idei, közgyűlést kö- Farkas Miklós, a Gazdakör
vető első program, a teadél- elnöke a még hiányzó, II. viután december 12-én.
lágháborúban elpusztult
A szülővárosból elszárma- templomharang újraöntésézottak vezetője, a budapesti hez kérte az ÁBK anyagi táÁBK elnöke, Győző Gyula mogatását. Kovács Béla a
„A múltat tiszteld, a jövőt Kör megalakulása óta felevele kösd össze” Vösömarty désbe merült alapító tagok
gondolat mentén emlékezett felkeresésére hívta fel a figyela szülőföldre, révedezett a met, valamint azt javasolta,
mindig jelenkori Jászságról, hogy régi, 50-60 éves fényimmár 21 éve ezen a köz- képek felkutatásával lehetne a
gyűlésen. A 2008-ban meg- város történetéhez hozzájárendezett programjaik közül rulni. Kóczián Antal videokiemelte a Kossuth-kultusz anyag összeállítását vállalná
Jászárokszálláson című Csi- Bordás György és Szántó
kós Gábor előadást, mely László életéről. Újra szóba
után az előadót – kinek la- került Bordás György operapunkban is jelent meg több énekes hagyatékának rendeírása – a Kör örökös tagjává zése, méltó helyen történő kifogadta. Kiemelte azt a re- állítása. Ez azonban még vákordot, hogy Gergely Zol- rat magára. Jákói Sándor, aki
tán ebben az évben 10. alka- a Balaton vonzáskörzetében
lommal tartott polgármeste- töltött évtizedek után mintri tájékoztatót Budapesten.
egy három éve kapcsolódott
Az év gazdasági esemé- az ÁBK tevékenységéhez, banyeiről Bobák Sándor, a latoni képeket ajándékozott
Számvizsgáló Bizottság el- Papp Zoltánnénak és Drapos
Béláné alpolgármesternek.
Kovács Béláné, a Görbe János Színkör vezetője megköszönte a Baráti Kör tagjainak
Görbe János sírjánál tett látogatásukat, valamint felhívta a
figyelmet a december 6-i ez
évi előadásuk premierjére.
Gyenes Gyula pápai prelátus
bejelentette: mióta kamera
van a temetőben, nincs rongálás. Valamint arra kérte a
Kör tagságát, hogy a jó kezdeményezéseket támogassák.

Jelenet a műsorból (Fotó: Szűcs Judit)

– and –

Mindannyian ismerjük
Banka Sándornét, a zeneiskola zongoratanárát. Ismerjük örök vidámságát, fáradhatatlan optimizmusát, állandó tenni akarását, kellemes zongorajátékát és csodálatos hangját. Ez utóbbit
november 14-én a Petőfi
Művelődési Házban egy önálló énekest keretében immár második alkalommal élvezhettük.
Nem tudom, hogy a kórusok, a színkör, a pávakör és
a zeneiskolai elfoglaltságok
mellett hogyan jutott ideje
az est repertoárjának összeállítására. A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy neki a nap
huszonöt órából áll. Erre
több mint tízéves ismeretség
után jöttem rá. Egy ilyen huszonötödik órában állhatott
össze az a barátokkal, zenészkollégákkal kiegészült
műsor, melyben népdalok,
virágénekek, opera, musical
és operett is helyet kapott.
A fellépőtársak között

volt Csillik György, a jászberényi Déryné vegyeskar
elnöke, aki Banka Sándorné
méltó énekpartnere volt, és
Tevje, a tejesember szerepében is hatalmas sikert aratott. A húszas évek jazzbárjainak hangulatát idézte fel
Ferencz Sándor zongoratanár, karnagy, zeneszerző
virtuóz ragtime-jaival, amellett, hogy az énekesek zongorakísérője is volt. Erős
Dénes, a jászberényi és a
jászárokszállási zeneiskola
kiváló gitártanárának előadásában pedig reneszánsz

Fotó: Szűcs Judit

virágénekeket és flamencót
hallhattunk.
Banka Sándorné maximalizmusát tükrözte az egész
műsor. Az est az első hangtól
az utolsóig profi volt. A díszlet és a jelmezek pedig színházi hangulatot teremtettek.
A „művésznő” csodás
énekhangja és a társfellépők
segítségével az egész világot
bejárhattuk. A magyar falu
világától Anglián, Amerikán, Spanyolországon és
Oroszországon keresztül
visszajutottunk Magyarországra. Kellemes utazás volt!
Az est bevételét a zenészek a jászberényi Déryné
vegyeskarnak és a jászárokszállási zeneiskolának ajánlották fel. Ha helyesek az információim, a pénzből a zeneiskola DVD-lejátszóval és
operafilmekkel gazdagodik.
Banka Sándornét szívesen jelölném Az év énekesedíjra. De a díj igazából nem
is számít. Számomra úgyis ő
a legjobb!
Juhász Dorottya

Cukorbetegek Világnapja
országszerte
Kaposvártól Árokszállásig
Az országos nyitóünnepség Kaposváron november
8-án volt.
Öten jászárokszállási cukorbetegek elindultunk
busszal-vonattal a hosszú és
fárasztó kétnapos útra. Nem
először: küldöttségünk harmadik alkalommal vizitált
Somogyország székvárosában. Szeretünk ide járni.
Ismerősökkel találkozni az
ország minden tájáról.
(Folytatás a 2. oldalon)

Jászvidék
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Soros ülést tartott
a Képviselő-testület
Jászárokszállás Város
Képviselő-testülete november 20-án tartott soros ülésének napirendi pontjai között az Önkormányzat
2008. háromnegyedéves
gazdálkodásáról, a 2008. évi
felújítási terv időarányos teljesítéséről szóló beszámolók, a 2009. évi költségvetési
koncepció, a 2009. évi belső
ellenőrzési terv, a helyi
adók és közüzemi díjak
felülvizsgálata, valamint további előterjesztések szerepeltek.
Az ülésre írásbeli interpelláció nem érkezett, szóban
több képviselő interpellált.
Banka Emánuel képviselő elmondta, hogy a Szent Vince
utca 5. szám alatti ingatlan
részbeni megvásárlásával az
önkormányzat tulajdonába
került terület nincs egy szinten az úttal, ezért a rossz idő
beállta előtt a terület feltöltése válhat szükségessé. Kókai Ferenc képviselő az iránt
érdeklődött, hogy az Iskolakonyha előtti járdaszakaszon
a vízelvezetést hogyan oldják meg, mivel jelenleg a
járdaszint és az úttest közötti
szintkülönbség miatt a csapadék a járdán megáll és nehezíti a közlekedést. Dr.
Wirth István képviselő a Lehel utca első szakaszán folyó
munkálatok miatt megszüntetett fekvőrendőr későbbi
visszaállításáról érdeklődött.
Dr. Wirth Ágnes képviselő
asszony szintén a Lehel utcához kapcsolódó kérdésében
a munkák befejezésének határidejéről, a kandeláberek
eredeti terveknek megfelelő
elhelyezéséről érdeklődött.
Kiss László képviselő elmondta, hogy a városi sportolási lehetőségek fejlesztése
érdekében kérelmet nyújtottak be a támogatás mértékének emelésére.
Az interpellációk meghallgatása után Gergely Zoltán polgármester a két ülés
között végzett munkáról
szóló beszámolójának főbb
pontjait ismertette, majd a
Képviselő-testület egyhangú
szavazással elfogadta a beszámolót. A következő napirendi pont az Önkormányzat 2008. háromnegyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámoló volt. Gergely Zoltán
polgármester elmondta,
hogy az önkormányzat
pénzügyi gazdálkodása a terveknek megfelelően alakult,
fejlesztési hitel felvételére
nem került sor. Az év eleji
100 millió forintos folyószámlahitel 17 millió forintra csökkent, amely az utolsó
negyedévben azonban emelkedni fog. Az intézmények
minden esetben megkapták
a szükséges ellátmányt, a Víziközmű lemaradását is rendezni tudták, határidőre ki
nem egyenlített számlával

nem rendelkezett az önkormányzat. Az önkormányzat
helyi adóbevételei és a járó
támogatások is befolytak az
önkormányzat számlájára. A
felújítási költségek előre
nem tervezett kiadások miatt emelkedtek, a Szent Vince úti iskola nyári felújításai,
a nyílászárók cseréje, valamint az erős szél miatt levált
vakolat helyreállítása jelentős összeget tett ki.
Az önkormányzat különböző kiadásai a háromnegyedéves szintnek megfelelően alakultak. A vélemények meghallgatása után a
Képviselő-testület a beszámolót, majd a hozzá kapcsolódó napirendi pontot, a
2008. évi felújítási terv időarányos teljesítéséről szóló
beszámolót is egyhangúlag
elfogadta.
Ezután az Önkormányzat
2009. évi költségvetési koncepciójának megvitatására
került sor. Gergely Zoltán
polgármester elmondta,
hogy az Országgyűlés előtt a
2009. évi költségvetésről
szóló javaslat harmadik verziója van, a koncepció az elkészítéskor ismert információkon alapult. A pénzügyi
válság rosszul érinti az Ipari
Parkban működő, egyébként
sikeres cégeket is, a következő negyedév kihívásai miatt
az önkormányzatnak is alaphelyzetre kell terveznie a
költségvetés számait. A
2009. évi bevételek és kiadások tervezésekor 64.707.000
Ft működési hiányt állapítottak meg, amelynek csökkentése komoly feladatot jelent. Felhalmozási célú hitelként 181.066.000 Ft szerepel a koncepcióban, a költségvetés egyensúlyának
fenntartása miatt a kiadásokat rangsorolni kell, és keresni kell a pályázati lehetőségeket. A legfontosabb feladat
az óvodák és az iskola fenntartása, fejlesztése, a közüzemi számlák kiegyenlítése és a
közszférában dolgozók bérének kifizetése. Az intézmények fenntartását, a kötelező
feladatok ellátását kell biztosítani a következő évben,
ezért várhatóan a civil szféra
támogatására is kevesebbet
fordíthat az önkormányzat.
A képviselő-testületi tagok
prioritások meghatározását
kérték és a költségvetés februári elfogadásáig további
egyeztetések szükségességét
hangsúlyozták. A vélemények meghallgatása után a
Képviselő-testület 10 igen
szavazattal, 4 tartózkodás
mellett elfogadta a koncepciót, majd a 2009. évi belső
ellenőrzési tervet hagyta
jóvá.
Ezután az önkormányzat
egyes helyi adóinak és közüzemi díjainak felülvizsgálatára került sor. Átlagosan 7

%-os emelésről döntöttek a
testületi tagok, így az építményadó mértéke 235
Ft/m2-enként, a nem lakás
célját szolgáló építmények
adója 330,- Ft/m2-enként.
Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 190,- Ft.
Az ivóvíz díja 278,- Ft/m3
ÁFA-val, a szennyvízcsatornáé 226,-Ft/m3 ÁFA-val, a
szippantott szennyvíz fogadása 665,- Ft/m3 ÁFA-val.
Az ivóvízhálózatra az egyszeri rákötési díj 90.000,- Ft.
A csatornahálózatra való
egyszeri rákötés díját
240.000 Ft-ban állapította
meg a rendelet. A Képviselő-testület módosította a
közterület-használati díjak
mértékéről szóló rendeletet
is, valamint emelte a Jászvidék hirdetési díjait.
Ezt követően előterjesztések megvitatására került sor,
ezen belül az idei évben lefolytatott állami számvevőszéki vizsgálat javaslatainak
megvalósításáról szóló intézkedési tervet tárgyalta
meg a Testület. Az ellenőrzés nagyon részletesen vizsgálta az önkormányzat gazdálkodását, elsősorban szabályozási hiányosságokat
tárt fel, a jegyzőkönyv hibaként rótta fel a 2003. évben
lefolytatott vizsgálat megállapításainak részbeni teljesítését, illetve elmaradását. A
vizsgálati jegyzőkönyv a polgármester és a jegyző számára is javaslatokkal él a hiányosságok megszüntetésére. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az ezek
megvalósítására készült intézkedési tervet.
További előterjesztésként
a Jászsági Többcélú Társulás
által biztosított szociális
alapszolgáltatási feladat, a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önkormányzati
hozzájárulásának emelését, a
városközpont felújítására
benyújtott pályázat saját forrás mértékének módosítását,
az önkormányzat tulajdonát
képező 3290/2 hrsz-ú beépítetlen terület eladását, a Bursa Hungarica Felsőoktatás
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázatainak elbírálását, az orvosi ügyeleti ellátást biztosító Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kftvel történő szerződéskötés
elfogadását tárgyalta meg a
Képviselő-testület. A közterület használatáról szóló rendelet módosítására az Ügyrendi Bizottság javaslata
alapján került sor. Az eredeti
előterjesztés szerint településközpont vegyes területen,
és kisvárosias lakóterületen
lévő, illetve azokat határoló
közterületeken elektromos,
hír-, illetve távközlési, informatikai és egyéb kábeleket
kizárólag rejtett módon, pl.

talajban elhelyezve létesíthettek vagy cserélhettek
volna a szolgáltatók. Major
József képviselő módosító indítványa a rendelet mellékletében megjelölt területnek a
felére csökkentését tartalmazta, melyről a Képviselőtestület név szerinti szavazással döntött. A szavazás
eredménye a következőképpen alakult: Banka Emánuel: Igen. Birinyi János: Nem.
Csomor János: Igen. Csőke
István: Igen. Drapos Béláné:
Nem. Gergely Zoltán: Nem.
Kiss László: Igen. Kókai Ferenc: Igen. Kovácsné Tősér
Zsuzsanna: Nem. Major József: Igen. Petró Géza: Tartózkodott. Vereb András:
Igen. Dr. Wirth Ágnes:
Igen. Dr. Wirth István:
Igen.
A következő előterjesztés
a Jász-Nagykun-Szolnok
Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására megkötött megállapodás és a Társulás alapító okiratának módosításáról szólt, melyet egyhangúlag támogatott a Képviselő-testület. Ezután a Víziközmű átvilágításáról készült jelentést tárgyalták meg
a testületi tagok. Dr. Piros
Márta, az átvilágítást végző
társaság képviselője hozzászólásában ismertette a főbb
megállapításokat, a javasolt
változtatásokat. Az intézmény gazdasági társasággá
egy-két éves tudatos felkészítéssel alakítható át, de a jelenlegi formájában nem javasolja a változtatást. Dr. Wirth
Ágnes képviselő asszony a
jelentést nagyon átfogónak
és részletesnek találta, a
gazdasági társasággá alakulás időintervallumát egy
évben határozná meg. További vélemények meghallgatása után az átvilágításról
készült jelentést egyhangúlag elfogadta a Képviselőtestület.
Az ülés végén Gergely Zoltán polgármester az interpellációs kérdésekre válaszolt. A
Szent Vince utca érintett területét az úttesttel azonos
szintre emelik. A Kisfaludy
utca vízelvezetése már korábban kiépítésre került. A
Lehel utcában folyó munkákat november 24-től folytatják, a kandelábereket a terveknek megfelelően helyezik
el. Az útaszfaltozásra 2009.
május 31-ig kerül sor, minden egyéb munkálatot még
2008. december 15-ig befejeznek. A sportolásra további támogatást csak meglévő
forrásokkal lehet biztosítani.
Az ülés végén a Képviselőtestület egy tartózkodás mellett elfogadta az interpellációkra adott válaszokat.
A következő soros ülésre
2008. december 11-én kerül
sor.
Nagy Ilona

2008. november 27.

Cukorbetegek
Világnapja
országszerte
Kaposvártól Árokszállásig
(Folytatás az 1. oldalról)
Színvonalas előadásokat
hallgatni. Újra és újra felfedezni ezt a fejlődő várost.
Örülni az újdonságoknak. A
szállás egy diákkollégiumban. (Ez volt a legolcsóbb.)
Patinás épület, valamikori
szakszervezeti székház, úgy
négyszer beleférne a mi művelődési házunk. A város tüneményes. Kilométeres sétálóutcával, jól felújított
műemlék polgárházakkal.
Az idegenvezető napokig
mutogatná, ismertetné, úgy
kellett leállítani. Mit hoznánk haza, mit látnánk szívesen itthon? A szökőkutakat, a köztéri szobrokat. Hazahoztuk a több száz képet,
amit fotósunk /több helyi
egyesületben tag/ készített.
Lehetne ilyenekből egyszer
kiállítás? Városképek Barcstól Zalaegerszegen, Egeren,
Gödöllőn át Gyuláig. Ennek
is volna annyi, vagy több értelme, mint az egzotikus tájakról /pl. Perzsia/ készített
régebbi előadásoknak. Öszszevetve a helyi képekkel.
Nem reklámozott nevezetességek: Nagy Imre szülőháza, elemi iskolája márványtáblával jelölve. A szülőház nem látogatható. Jelenleg ortopéd cipőkészítés
/cukorbetegeknek gyógycipő!/ történik benne. Nem
politikai megfontolás vezette lépteinket. Velünk volt az
egykori '56-os nemzetőr, aki
mozgáskorlátozottsága miatt nem vállalhatta a hosszú
sétát. Talán jövőre ő is átvehet itthon egy emléklapot.
A gyakorlott utazó keveset
alszik, ilyen haszontalanságokra nem pazarolja kevés
idejét. Látni kell a város éjszakai és hajnali képét is. A
reggeli piacot, vásárcsarnokot. A helyiek spontán útbaigazítását elfogadva, véleményüket meghallgatva tájékozódni a helyi és országos
dolgokban.
A világnap az Egészségügyi Főiskolán volt szombaton 10-től 16 óráig. A sok
előadás közül csak kettőt
emelnék ki. Dr. Kiss Katalin a cukorbetegség szemészeti szövődményeiről tartott remek előadást. A szürkehályog, a zöldhályog
nem csak bennünket érint.
Hasonló kvalitású előadást
tudnánk helyben is szervezni. Ami nem menne: a technika. A 30 négyzetméteres
vetítővászontól, a profi technikuson át, a zárt láncú TVláncig. Így csodálhatták a
jelenlévők az orvostudomány legújabb csodáit. A

kényes szemészeti műtét
óriásira nagyítva, érthetően,
szemléletesen. A másik, a városunkban is fellépő Fövényi tanár úr előadása az önellenőrzés fontosságáról.
Előadását a 92 éves Piroska bemutatásával zárta, aki
1932 óta végzi cukorbetegként a napi önellenőrzést
rendületlenül. Akkoriban ez
napi több órát vett igénybe,
a mai cukorbetegek a néhány
percet is sokallják. Ma is kifogástalan egészségnek örvend, a tanár úr korrektül
megjelölte ennek okául az
öngondoskodás mellett a kivételes genetikai adottságát.
November 16: Budapest SYMA csarnok. 16
árokszállási felkerekedett.
Családi nap Erős Antónia
szervezésében. 10.000
résztvevő az egészségnapon.
Neves művészek, együttesek, megállás nélkül, az óriás
színpadon. Szűrések, látnivalók, tanácsadások, szünet
nélkül. A gyerekeknek ugrálóvárak, mesevárak, mászófalak, trambulinok, kézműves foglalkozások.
Délután egy kör diabétesz
séta, az egykori Népstadionban.
November 18: Itthon,
helyi világnapi ünnepség 53
résztvevővel. Hazatérés a
helyi rögvalósághoz.
Dr. Kiss Éva országos
hírű diabetológus előadása: A cukorbetegség neuropáthiai szövődményei. A
szeptemberihez hasonlóan
nagysikerű előadás után, a
jelenlévők kérdéseket tehettek fel, amikre a doktornő
szívesen válaszolt.
Az előadást a Wörwag
Pharma támogatta, csakúgy,
mint az előzőt. A doktornő
ide- és visszaszállításával, az
előadás díjazásával, a technika biztosításával. Ez utóbbi
most a legutolsó pillanatig
bizonytalan volt. Évek óta
be van tervezve a művelődési ház költségvetésébe a kivetítő megvásárlása, ami végül mindig elmarad. A BÜFÉ terem miatt viszont nem
kell szégyenkeznünk, és ami
a legfontosabb, nem kell érte
fizetni.
Helyi világnapunkat Kovács Zoltánné Lajos Krisztina éneklésével, és diétás
uzsonnával zártuk. Az
uzsonna most kacsasült volt,
párolt káposztával. 1 vékony
szelet Ballagó-féle tönkölykenyérrel, 27 gr szénhidráttartalommal. Két szelet kenyérrel ebédre, vagy vacsorának is megfelelt volna.
(V. L.)
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A polgármester jelenti...
A kedvező időjárás, a novemberi 7-10
°C-os hőmérséklet kedvező hatással lesz a
fűtésszámlánkra, a mezőgazdasági vállalkozások a betakarítási és a jövő évi talajmunkák elvégzéséhez hosszú őszt és csapadéktól
mentes időjárást élvezhetnek. A kedvező időjárás fölötti örömüket beárnyékolja a terményeik értékesítési árának az elmúlt évihez viszonyított drasztikus csökkenése. A 2007.
évi 60 ezer forint/tonnás kukorica ár az idei
évre 1/3-ára, 20 ezer forint alá esett.
Az Ipari Park iránti érdeklődést az elmúlt
időszakban is sikerült fenntartani és két cég
beköltözése várható a közeljövőben. 2009.
évre ez közel 1 milliárd forintos beruházást
jelent és 26 ember foglalkoztatását biztosítja.
Új, amerikai technológia meghonosításával
az összegyűjtött műanyag palackok őrleményéből készítenek élelmiszer tárolására újra
felhasználható csomagolóanyagot. Az építkezés várhatóan 2009. március hónapban
megindul és 5-6 hónapot vesz igénybe.
Mindkét cég nyertes pályázattal rendelkezik,
a források biztosítottak az építkezéshez.
A másik területet egy jászárokszállási cég
kívánja megvásárolni csarnoképítés céljára és
indulásként 3-5 embernek ad munkát. Most,
amikor a hírek a gazdaság problémáiról szólnak, minden egyes megtartott és minden
egyes újonnan létrehozott munkahely nagy
érték és fontos esemény a település életében.
Az orvosi ügyelettel kapcsolatban több változás is volt már ebben az évben, amelyet a
jászberényi önkormányzat azon döntése indított el, hogy megszüntette az egészségügyi
szolgálatot és jogutódjaként a Szent Erzsébet
kórházat jelölte meg. 2008. szeptember hónaptól az orvosok már a kórházzal állnak szerződéses jogviszonyban, de az ügyelet központja továbbra is a Thököly úti rendelőben
maradt. Ezt a helyzetet csak átmeneti megoldásnak szánták és megpályáztatták külső szervezetek részére a 2009. január 1-től történő
működtetést. A pályázat eredményes volt és a
Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft.
(Debrecen, Weszprémy u. 20.) adta a kedvezőbb ajánlatot a két pályázó közül. Az ügyeleti központ továbbra is a Thököly úti rendelőben marad, ahol egy orvos teljesít szolgálatot a másik orvos pedig a gépkocsival megy
a helyszínre a hívásoknak megfelelően. Az

érintett települések önkormányzatai közösen
kötnek szerződést a nyertes pályázóval,
amelynek fontos pontja lesz, hogy a szolgáltatás minősége nem csökkenhet. A jászberényi hívószám változatlanul 06-57/412-226
és munkanapokon 18 órától másnap 8 óráig,
hétvégén és ünnepnapokon 8 órától másnap
8 óráig hívható. A helyi orvosi ügyeletet
munkanapokon 16-18 óráig a 06-20/9806600-as telefonszámon érhetik el, de ez a
szám csak ebben az időtartamban működik.
A beadott pályázataink közül az Északalföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht. elbírálása alapján a településfejlesztési
akciók Jászárokszálláson című pályázatunk
44.511.609 forintos vissza nem térítendő támogatásban részesült. Magában foglalja a temetői út díszburkolatát, a piactér és környékének burkolását, az elavult közvilágítási lámpák cseréjét, a park rendezését, valamint a Prohászka utca és a Lehel utca burkolatának felújítását. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Programhoz benyújtott „Polgármesteri Hivatal
szervezetfejlesztése Jászárokszálláson” című
pályázatunkat 20 millió forint összegű támogatásra érdemesnek ítélték. Ez szintén vissza
nem térítendő támogatás és a felhasználásukra a közbeszerzési eljárások lefolytatása
után 2009. évben kerül sor. Örülök ezeknek a
sikereknek és igyekeztem ezt az örömöt minél előbb megosztani önökkel, mert a város
fejlesztése nem öncélú dolog, hanem közös
ügyünk, a sikerek pedig közös sikereink.
Adventtől karácsonyig tartó rendezvényeinkre invitáljuk önöket, amelyek az Árokszállási Téli Esték rendezvénysorozat keretében kerülnek megrendezésre. Segítséget
nyújtanak ezek az összejövetelek a karácsonyra való felkészüléshez, amely nem csak az
ajándékok megvételét jelenti, hanem sokkal
fontosabbat, a szellemi, lelki ráhangolódást is
legcsodálatosabb ünnepünkre, a karácsonyra. Hogy méltóképpen ünnepelhessünk, az
Önkormányzat az idén is feldíszíti a városközpont épületeit, fáit. Kérem, hogy kövessék példánkat és közösen adjunk hírt örömünkről az ide látogatóknak , az itt élőknek
azzal is, hogy feldíszítjük házainkat és ünneplőbe öltöztetjük a várost.
Gergely Zoltán
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Házassági jubileum

50 éves jubiláló házaspárok
2008. november 8-án ismét nagy esemény történt
templomunkban.
Gyenes Gyula pápai prelátus atya meghívására egyházközségünk együtt ünnepelt azokkal a hitvestársakkal,
akik 50, illetve 25 évvel ezelőtt kötöttek szentségi házasságot. Az ünnepség szentmisével kezdődött, amelyben
főesperes úr megható gondolatokkal, a szeretet jegyében köszöntötte a kedves házasokat. Ők pedig a prédiká-

ciót követően megújították
egymásnak tett esküjüket.
Az esemény közös ebéddel folytatódott, amelyen
olyan sok családtag jelent
meg, hogy az általános iskola
tornatermében kel- lett
teríteni. Itt a vendége- ket
Gergely Zoltán polgármester úr és Birinyi
János, az egyházközség
világi elnöke köszöntötte.
A főétel elfogyasztása után
a jubileumi óriástorta is az
asztalra került, amit Tóth

Lászlóné, a Szent Erzsébet
Karitász Csoport vezetője
sütött.
Az egyházközség nevében köszönöm, hogy ilyen
sokan elfogadták a meghívást. Remélem, valamenynyien jól érezték magukat.
A jubiláló házaspároknak
pedig a köszöntőben elhangzott Sámuel Ferenc
verssel kívánok sok örömet,
boldogságot, jó egészséget
a családjuk, szeretteik körében.
Birinyi János

A Jézust váró Advent
„Az advent (adventus
Domini = az Úr eljövetele)
karácsony előkészületi időszaka. Természetesen csak
azután keletkezett, amikor
az egyházban elterjedt a karácsony megünneplése (V.
század). Adventkor Jézus
eljövetelére készülünk, emlékezünk arra, hogy karácsonykor Jézus megszületett, eljött erre a földre.
Advent az András apostol
(november 30.) ünnepéhez
legközelebb eső vasárnappal, illetve annak előestéjével kezdődik, és december
24-ig tart. Négy hétből áll,
a negyedik hét többnyire
csonka.
Az egyház tanítása Jézus
hármas eljöveteléről emlékezik meg adventben. A
történelmi eljövetel: a bűnbeesett emberiség ígéretet
kapott egy találkozásra,
amikor Isten keres meg
minket, és szeretetben közeledik hozzánk. Az Ószö-

vetség népének várakozása,
Isten ígérete Krisztus első
eljövetelében, születésében
beteljesedett. Ez az első
eljövetel Jézust mint gyermeket állítja elénk, aki Betlehemben megszületett. A
kegyelmi eljövetel: a hívő ember az igében és a szentségekben Krisztus állandó,
folyamatos eljövetelét éli át.
Jézussal mint Megváltóval
találkozik, aki ma is jön,
hogy életmegoldást hozzon.
Az utolsó eljövetel: a Biblia
tanítása szerint Krisztus az
idők végén újra visszajön,
hogy ítéletet tartson. Ez az
utolsó eljövetel Jézust mint
Bírót állítja elénk, aki ítél
élőket és holtakat.
Ennek megfelelően alakult ki az egyházban az adventi idő kettős tartalma:
advent a várakozás és a bűnbánat ideje. A várakozásban
már benne van valami a karácsonyi örömből. Az öröm
forrása, hogy Jézus eljöve-

tele, születése már egészen
közel van hozzánk. Az előkészületi idő ugyanakkor a
bűnbánatot és a komolyságot is magában foglalja. Jézus eljövetelére, a vele való
találkozásra a bűnbánat készít fel.
Az egyház történetében
az egész karácsonyi ünnepkör kialakulására a már
meglévő húsvéti ünnepkör
volt hatással. Advent mint
előkészítő idő hasonlít a
nagyböjthöz. Ezért szerepel
advent szimbólumai között
a lila szín, ami a bűnbánatnak a színe. A Krisztus-várás örömének és a fogadására készülő bűnbánatnak ez
a feszültsége, kettőssége
adja meg az advent igazi
jellegét.”
Részlet a Menjünk mi is
Betlehembe című könyvből.

Csoszor Erzsébet

25 éves jubiláló házaspárok (Fotó: Szűcs Judit)

Őszi napsütés
Egy szép őszi délután
megpihent a szemem a szemeden,
megfogtuk egymás kezét.
Azóta már eltelt boldog ötven év.
Sok, sok igazi öröm, szerelmes pillanat
volt ajándékunk az ötven év alatt,
imára kulcsolt kézzel kértük Istenünk:
Segítsen jóban, rosszban minékünk.
Meghallgatott, s most is fogjuk egymás kezét,
jöttek felhők -olykor sötétek- életünk egén,
mind elmentek, lágyan, könnyedén,
úgy érzem, boldogság ül szívünk közepén.
Újra délután van, lassul a szívverés.
Istenem, köszönjük néked e szép őszi napsütést,
engedd, hogy sokáig foghassuk egymás kezét,
simuljon hozzá még hat unokakéz.

Jászvidék
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Ami tetszik, és ami nem
Tetszik, hogy új bankfiókkal gazdagodott városunk. A
K&H (Kereskedelmi és
Hitelbank) kirendeltsége
november 21-én nyitott. A
volt tejbolt, majd Ripszropsz és a nyomtatványbolt
helyiségének átalakítása ízlésesre, de nem hivalkodóra
sikeredett. Így is éppen elég
nagy az ellentét az épület
többi részével. Felemás a városkép javulása. Ez már egyáltalán nem tetszik, de nincs
mit tenni. Az emeleten magánlakások, a szomszédban
éppen most szerelik le a cégtáblát. Úgy hírlik, valami
százforintos bolt nyílik. A
legteljesebb városközpont-

ban, a járda állapota sem illik
a felújításhoz. Bank és biztosítás. Arra az esetre, ha valaki
elesne. A kövcetkező balesetre, akár helyben is biztosítást
köthet. Az önkormányzat felelőssége nem kerülhető
meg. Talán két éve adták el a
szociális bérlakásokat, polgári magánlakásra minősítve
át. A lepukkadt épület felújításától így megszabadultak.
A lakótulajdonosok ízlésére
és tehetősségére bízták a városkép alakítását.
Van időnk várni. Senkit
sem lehet kötelezni, tulajdonának, bérleményének szépítésére. Ha mégis rászánnák
magukat (erre utaló jelek

vannak), akkor lesz szerepe
az építési hatóságnak, és városi főépítésznek. Nyilvánvaló, hogy a bank a mérce, a
további felújításnak anyagban, színben, stílusban ehhez kell majd igazodnia. Akkor talán még Ráday Mihálynak is érdemes lesz
megmutatni. Tetszik, hogy a
szomszédos 12 lakásos társasház /Móczár Andor tér
7.) tetőzetét októberben felújították. Az 1,2 milliós közös költségből a tető mellett
az autóbejáró burkolatára is
telik majd. Ez a tető csak feleakkora, mint a banki sarokház teteje.
(V. L.)

Meglepetés – meglepődés
Az októberi számban írt cikkem címe
Meglepetés volt, de én lepődtem meg, amikor a kezembe vettem az újságot, és azt láttam, hogy az utolsó rész már nem fért el a kép
miatt.
Úgy gondolom, nagyon fontos, ami a
cikkből lemaradt. Most álljon itt, mivel az eltelt egy hónap alatt is történt változás a Szent
Vince úti iskolában. Az ablakokra új, szép
sötétítő függönyök kerültek. Az iskola tornaterem felőli leomlott vakolata helyett mára
már a mai korszerű technikával szigetelés és
új nemesvakolat került a falra.
Egy szó, amelyet az utóbbi időben elfelejtettek az emberek, egy szó, melyet oly sok
embernek nehéz kimondani, egy szó, mely

ajtókat nyit meg, lelkeket melenget, egy szó,
mely csak nyolc betűből áll, álljon itt 21 alsós
tanítótól és 292 tanítványától, szüleiktől:
KÖSZÖNJÜK!
Köszönjük iskolánk átalakítását:
városunk polgármesterének és
képviselő-testületének,
Csomor János intézményvezetőnknek,
Kovácsné Tősér Zsuzsannának,
kőműveseknek, villanyszerelőknek,
festőknek,
takarító néniknek, karbantartóknak,
és a szép függönyökért Antalné Icuka
néninek.
Szabó Erika
munkaközösség-vezető
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Október 23-i megemlékezés
az Ipartestületben
Akik figyelemmel kísérik
a helyi Kábel Tv adásait, jól
tudják, hogy ezen a napon
ünnepi megemlékezést tartunk mindazon iparos társaink emlékére, akik részt vettek a dicsőséges forradalomban.
A megemlékezés után az
Ipartestület vezetősége nevében Csikós László elnök
adta át a díjakat azon tagjainknak, akik munkájukkal
az Ipartestület érdekében
egyéb tevékenységet végeztek. Idén Bordás Gyuláné
nyugdíjba vonulása alkalmából részesült kitüntetésben,
Mudris Sándor 25 éves tagságáért ezüst gyűrűt vehetett
át, míg Terenyei Ferenc
húszéves tagságáért részesült oklevélben. Itt is gratulálok a kitüntetetteknek.
Ennek a délutánnak volt
egy olyan pillanata, mely
civil szervezetek számára
példaértékű. Történt, hogy
januárban a vezetőség úgy
döntött, pályázatot ad be, és
ha sikerül nyerni, megvalósíthatnánk régi vágyunkat,
vagyis a mozi előterét kialakíthatjuk klubhelyiség-

nek, ahol meg lehet tartani a
közgyűlést, adótájékoztatót,
egyéb oktatásokat, illetve ha
tagjainknak van szabadidejük, bejöhetnek biliárdozni,
sakkozni, kártyázni, sőt asztalitenisz mérkőzést is játszhatnak. Ha pedig családi
összejövetelt szeretnének
tartani, a helyiség kimondottan csak ipartestületi tagoknak áll rendelkezésére.
Nyertünk a pályázaton, így
elképzelésünk megvalósult.
Kb. 500.000 forint ráfordításával sikerült elképzeléseinket megvalósítani: új székek, asztalok, valamint a
mosdó biztosít kulturális
szórakozást. Nyitva tartás:

Befejeződött...
... a 2008-as Városi Kispályás Labdarúgó
Bajnokság. Az előző évhez hasonlóan 13 csapat vett részt a küzdelmekben. Az árokszállási játékosokon kívül Visznekről, Tarnaörsről is részt vett 1-1 csapat.
A versengésből az 1. hely a Juventus csapatáé lett 54 pontot szerezve, 2. helyen a Gépállat SC csapata végzett 50 ponttal. A dobogó
3. helyére a K-MA csapata került 49 ponttal.

A góllövő lista élén Kiss Béla a Hubertus
csapatából végzett 33 góllal.
Sajnos ebben az évben sem sikerült a
sportpályán lévő kispálya felújítása, amely
már lassan sétálásra is alkalmatlan.
Megköszönjük a gimnázium vezetőségének, hogy a mérkőzések nagy részét az
intézmény pályáján rendezhettük.
- j -.

Bolyai Matematika
Csapatverseny
2008. október 17-én került megrendezésre a Bolyai
Matematika Csapatverseny
megyei fordulója Törökszentmiklóson. Iskolánk tanulói másodszor vettek részt
a rendezvényen. Az 5-8. évfolyamon minden korcsoportban jelentkeztek a gyerekek, volt ahol több csapat
is indult. Versenyzőink
közül a hetedikesek csapata

3. helyezést ért el. A csapat
tagjai: Bobák Krisztina
7.c, Pethes Kálmán 7.d,
Szerző Regina 7.b, Szokol
Katalin 7.d (Felkészítő:
Széchenyi István Ált. Iskola
matematika munkaközössége).
A csapat tagjai megérdemelt jutalmukat november
6-án szintén Törökszentmiklóson vehették át.

Amely napon
nem olvasol, vesztesz
E gondolatot Gárdonyi
Géza fogalmazta meg. Napjainkban mindenhol azt halljuk, hogy nem olvasnak eleget a gyerekek. A 3-4. osztályos gyerekek részére évek óta
Aranyszáj szépolvasó versenyt szervezünk. Most a 140
éves szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felhívására 3. osztályból Sütő Luca,
4. osztályból Rab Zsanett
vett részt november 20-án a
megyei versenyen.
Alapos felkészülést igényelt a szabadon választott
szöveg, mert könyv nélkül
kellett elmondaniuk. Ezután
jött az igazi megpróbáltatás,
az ismeretlen szöveg felolvasása. E feladatra minden nap
„edzettek” a gyerekek, így olvasásuk még biztonságosabb, kifejezőbb lett. A versenyen 22 fő 3. osztályos, 16 fő
4. osztályos tanuló vett részt.
A zsűri elismeréssel szólt előadásmódjukról, felkészültségükről. Teljesítményükért elismerő oklevélben részesültek.
Szabó Erika

szombat 15-19 óráig, vasárnap 9-12 óráig, természetesen az időpont még változhat.
Így megszűnik az a bizonytalanság is, hogy a januárban leadott időpontot
nem tudjuk tartani a művelődési ház zsúfolt programja miatt. Köszönettel
tartozunk a művelődési ház
dolgozóinak, hogy hosszú
éveken keresztül igyekeztek
segíteni, helyet biztosítani
számunkra.
Szeretném megköszönni
mindazon ipartestületi vezető és tag munkáját, akik
munkájukkal nagyban hozzájárultak e helyiség kialakításához. Kérem, nézzék el,
hogy neveket nem mondok,
de mindenki tudja, ki menynyit dolgozott, még egyszer
köszönet érte.
Jól tudom, a mai rohanó
világban lehet, hogy sokak
számára talán nem nagy dolog egy helyiség kialakítása,
de számunkra és talán városunk részére is példaértékű
e nemes cselekedet, melyet
becsülettel elvégeztünk.
Csikós László elnök

Tűzoltóságunk hírei
2008. október 19-én este
a temető mögötti területen
nagy kiterjedésű tarlótüzet
oltottunk el.
Másnap az ÉMÁSZ karbantartási munkája közben
az egyik transzformátornál
tüzet jeleztek. Gyors kiérkezés után a helyszínt biztosítottuk, közvetlen tűzoltási
beavatkozásra szerencsére
nem volt szükség.
Október 25-én délután
szalmabála tüzet jeleztek az
Ágói út mellett. A helyszínre
érkezve, a bejelentéssel ellentétben, végül is kukoricaszár
oltását hajtottuk végre.
November 5-én Jászárokszálláson tartotta ülését a
Magyar Tűzoltó Szövetség
Elnöksége.
A hivatalos napirend előtt
az Elnökség tagjai megszemlélték Egyesületünk szertárát, mentő- és védő felszereléseinket, gépjármű állományunkat.
Dr. Bende Péter tűzoltó
vezérőrnagy, a Fővárosi Tűzoltóság Parancsnoka, az
MTSZ Elnöke nagy elisme-

réssel szólt az egyesületnél
folyó elméleti képzésről és
gyakorlati munkáról.
A regionális értekezleten
három megye (Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok)
és a Magyar Tűzoltó Szövetség vezető tisztségviselői
Banka Emánuel, az MTSZ
ÖTE Tagozatának Elnöke és
Kókai Ferenc, Egyesületünk
parancsnoka meghívásának
tettek eleget. Az értekezleten
áttekintették az elmúlt időszak elért eredményeit, és
meghatározták a 2008. évi
XXXIII. (az Önkéntes Tűz-

oltó Egyesületekről szóló)
törvényből eredő jövőbeni
feladatokat.
November 8-án a hevesi
tűzoltóság kérésére Tarnaörsre vonultunk állatmentésre, melyet sikeresen végrehajtottunk.
2008. október 31-i dátummal Jász-Nagykun-Szolnok megye cégbírósága nyilvántartásába bejegyezte Jászárokszállás Város Önkéntes
Köztestületi Tűzoltóságát. A
működési terület kijelölése a
közeljövőben várható.
Nádas Illés titkár

Jászárokszálláson ülésezett az MTSZ vezető testülete

Jászvidék

2008. november 27.

JÁSZFA Bál
„Az embernek, mert célja
nagy,
Hát kell a másik ember,
Csak szépen összefogva hat,
Sok víz hajtja a malmokat,
Sok cseppből áll a tenger.”
/Schiller/
Ezen gondolat szellemiségében került megrendezésre 2008. november 15-én
immáron hatodik alkalommal a Jászágó Szeme Fénye
Alapítvány jótékonysági bálja. A 2003-ban létrejött alapítvány célul tűzte ki, hogy
támogatja a községben élő
óvodás, általános és középiskolás gyermekek nevelési,
oktatási, kulturális és szabadidős tevékenységét.
A bált Dobosné Peredi
Beatrix kuratóriumi tag nyitotta meg. Örömét fejezte
ki, hogy a rendezvényen évről évre látni ugyanazokat az
arcokat, és hogy mindezek
mellett újak is feltűnnek s
állnak e nemes cél mellé.
Hiszen a segítő szándékon
túl e rendezvény kiváló alkalmat kínál szülők és pedagógusok, valamint az intézmények barátainak, támogatóinak a kötetlen keretek között történő találkozására, a rohanó hétköznapokban néhány órányi meg-

állásra, önfeledt kikapcsolódásra. Ugyanakkor lehetőség arra is, hogy az alapítvány kuratóriuma számot
adjon az elmúlt időszakban
tett támogatásaikról.
Így megtudhattuk, hogy
az elmúlt időszakban támogatták a helyi sportkört. Falumikulással örvendeztették
meg a gyermekeket tavaly
év decemberében, az óvodának tárgyi eszközöket
vásároltak. Ajándékkal jutalmazták a József Attila általános iskolai szavalóversenyen a legtehetségesebb
diákokat. Hozzájárultak az
általános iskola rendezte őszi
focikupához.
Az ünnepélyes köszöntő
szavak és megnyitó gondolatok után következett a báli

műsor, amit Jászágó szeme
fényei, a gyerekek szolgáltattak. A vidám táncos műsorban képviseltette magát
kisebb és nagyobb korosztály egyaránt. Az igazi
mulatság azonban, ami hajnalig tartott, az ízletes vacsora elfogyasztása után
vette kezdetét. Szeretnénk
kifejezni köszönetünket
minden kedves vendégnek,
támogatónak, segítőnek.
Külön köszönjük a kuratórium tagjainak egész éves
munkájukat, név szerint:
Bordásné Gyenes Borbála,
Dobosné Peredi Beatrix,
Paksi Józsefné, Bordás
Anett. Köszönjük, hogy általuk és támogatóink által
újra „virágba borulhatott”
Jászágó legértékesebb fája.

Hagyományőrzés az óvodában
A hagyományőrzést és a népi kultúra
ápolását minden óvónő feladatának tekinti.
Olyan légkört teremtünk, amelyben az óvodai nevelés szerves részeként jelen van a hagyományápolás, így a mai gyermekek is
megismerhetik a hagyomány szépségét, értékét. Próbálunk ragaszkodni népünk múltjához, megismerkedünk az egyes népszokások eredetével.
Minden jeles napot egy hosszabb előkészület vezet be. A hagyományok ápolása
közben együtt játszunk, munkálkodunk, tervezgetünk, ezzel örömtelivé és izgalmassá
tesszük a várakozás időszakát.
Így történt 2008. szeptember 29-én is,
amikor az ősz jeles napjai közül a Mihálynapi vásárra készült minden gyermek, óvodai
dolgozó és szülő is. Igazi vásári hangulatot

teremtettünk meg az óvodánk udvarán: a
feldíszített udvaron az asztalokra kiraktuk a
vásári portékákat, a nagycsoportosak népi
ruhákba öltöztek fel, és vásári kikiáltókkal,
valamint fergeteges néptáncaikkal örvendeztették meg a közönséget. A néptánc
dallamaira elkezdődött a vásár, ahol mindenki jól érezte magát. Együtt ünnepelt
mindenki, majd pogácsát és gyümölcsöt
ehettek a résztvevők.
Az őszi szüret is jeles nap az óvodánkban.
A szőlőskertben szüreteltünk, majd szőlőt
ettünk, ezek után mustot préseltünk, és
természetesen ezt meg is kóstoltuk. A ha-
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Utánpótlásról röviden
Régen esett már szó róla,
de nem tehetünk úgy, mintha nem lenne és nem működne Jászárokszálláson
utánpótlás nevelés labdarúgó szakosztályunknál. Fontos ezt kiemelni és foglalkozni vele, hisz a jövőben ezekből a fiatalokból fog ifjúsági
és felnőtt kerettag válni. Persze ehhez a fiatalok jó hozzáállása is szükséges, valamint
a megfelelő edzők hozzárendelése a korosztályokhoz.
Másfél éve újból el lett indítva a minden korosztály számára (óvodástól iskolásig)
lehetőséget adó labdarúgó
nevelés.
Röviden szeretném tájékoztatni a kedves olvasókat
az elért eredményekről. A
környező településeken nagyon kevés helyen, de nálunk jól működik az óvodás
korú gyermekek nevelése.
Ez főként edzőjük, Morcsányi Imre érdeme, aki szervezi edzéseiket, és foglalkozik
velük, valamint a szülőké,
akik fáradságot, időt, pénzt
nem kímélve kísérik ki a városi sporttelep zöld gyepére.
Létszámuk 13 fő.
Szintén Imre irányítása
alatt folyik a 2000/2001-ben
született gyermekek nevelése 20 fős létszámmal, heti
kétszeri edzéssel.
A következő korosztályba
az 1998/1999-ben születettek tartoznak. Edzőjük Forgó Róbert. Ősszel új edzőt
voltunk kénytelenek ehhez a
korosztályhoz rendelni, és
így négy hónap elteltével
nem csalódtunk, és jó válasz-

tásnak bizonyult Robi barátom személye. A gyermekek
létszáma 20 fő. A szülők
minden egyes korosztálynál
megtesznek mindent gyermekükért, és támogatják
őket. Külön köszönet érte
nekik!
Ezeknek a korosztályoknak nincs külön bajnokijuk,
ők Jászberényben, Egerben
megrendezett tornákon
vesznek részt, és mérik össze
tudásukat más hasonló korú
fiatalokkal.
Az U13 Serdülő II., az
U16 Serdülő I. edzője Szedmák László. Ezek a fiúk már
bajnokságban szerepelnek, és
nyolc héten keresztül rúgják
a bőrt minden hétvégén. Az
U13-as nyolcadik helyen,
míg az U16-os korosztály a
második helyen végzett. Külön ki szeretném emelni
edzőjüket, aki nem kis feladatot vállalt a két csapat irányításával. Munkájával maximálisan meg vagyunk elégedve, és gratulálunk az
eredményekhez. Létszám:
U13 – 13 fő, U16 – 16 fő.
Ifjúsági csapatunkról sem
szabad elfeledkeznünk.
Edzőjük Kaszab Gyula, aki
2008 őszétől irányítja és
edzeti őket heti két alkalommal. Jelen pillanatban hetedik helyen áll a csapat két
fordulóval az őszi szezon
befejezése előtt. Játékoskeret 16 fő. Ők azok, akikből
a leghamarabb felnőtt kerettag válhat, ha ők is úgy
akarják.
Szeretném még kiemelni
Kis Jenő barátomat, aki sze-

mélyével támogatja, irányítja és szervezi a korosztályok
működését, és segíti munkámat.
Szeretném megemlíteni
még, és a figyelmet felhívni
az immár második alkalommal sorra kerülő Rosenberger Mikulás Kupára,
amely 2008. december 6-án,
szombaton kerül megrendezésre az általános iskola
Szent Vince úti tornatermében. Köszönet érte fő támogatónknak, a Rosenberger Magyarország Kft.nek, akinek segítségével ezt
a rendezvényt ismét létre
tudjuk hozni, illetve az iskola igazgatójának, aki erre az
alkalomra a tornatermet
rendelkezésünkre bocsátotta.
8:00-9:00 Serdülő I., II.,
2-2 csapat, edző: Szedmák
László
9:00-10:00 1998/1999ben születettek, 3-4 csapat,
edző: Forgó Róbert
10:00-11:00
2000/
2001-ben születettek, 3-4
csapat, edző: Morcsányi
Imre
11:00-11:30
2002/
2003-ban születettek, 2 csapat, edző: Morcsányi Imre
11:45 eredményhirdetés,
ajándékosztás és a Télapó
érkezése.
Minden kedves szülőt, érdeklődőt és szurkolót szeretettel várunk!
További sok sikert és
kitartó munkát kívánok az
edzőknek és segítőimnek!
Dobos Zsolt
szakosztály-vezető

…ha van még a világon,
amit nem láttál…
gyományokhoz hűen egy ovis szüreti bált is
tartottunk.
A néphagyomány ápolásához kapcsolódva az Ovi galéria kiállításán párnákat
tekinthettek meg az érdeklődők, melyek
régi, keresztszemes hímzésekkel voltak
díszítve.
Az őszi programunkat színesítette két
vidám bohóc, akik műsorukkal szórakoztatták az óvodásokat.
Októberben a Sástóhoz kirándultunk a
szülőkkel együtt, ahol megetettük a kacsákat is.
Novemberben Jászberénybe utaztunk,
hogy megnézzük a hüllő kiállítást, ezek után
elsétáltunk a Jász Múzeumba is.
Remélem, hogy az óvodánk őszi programjaira még sokáig emlékezni fognak a
gyermekek!
Csoszor Erzsébet

Sokszor és sokan jártunk már a Mátrában,
hiszen nincs messze tőlünk. Ha van egy kis
időnk, és túrázni akarunk, hová menjünk?
Menjünk a Mátrába!
A 3.b és a 3.c osztály november 14-én is
így gondolkodott, de vezetőnek Csikós Miklóst kértük fel, aki nagy ismerője nemcsak a
Mátrának, de hazánk szép tájainak is. Egy
túrára készültünk, de amit e napon láttunk és
átéltünk, azt szavakkal alig lehet elmondani.
Eddig csak mondtuk: a természetnél nincs
csodálatosabb. Most már láttuk is, így tudjuk, mert a táj mindig más-más arcát mutatta
ezen az egy napon is.
Mátraházáig busszal utaztunk, innen felkapaszkodtunk a Som-hegyre, ez jó bemelegítés
volt, ezután már senki sem fázott. Távcsővel
kémleltük a tájat, megnéztük a fákat, az avar
távoli színeit, egy-egy madarat röptében.
Innen észak felé vettük utunkat, figyeltük a
mohákat, kémleltük a napot, és így érkeztünk
meg a Vörösmarty-turistaházhoz. Az úton
egyre szebb táj tárult elénk, csodálkoztunk,
ámultunk, alig hittünk a szemünknek, szedret
szedtünk és ettünk, csodáltuk a sudár, egyenes
törzsű fákat, a fű között megbújó, elő-előkandikáló virágokat. „Értékes dolgokat” gyűjtöttünk, makkszedő versenyt rendeztünk.
Észre sem vettük, és a Nagyvölgy felső részéhez érkeztünk, nevéhez híven egy csoda volt.
A nevek újak voltak, de elárultak magukról
valamit: Hat-ökör ura, a nyírjes, Görgő bika
oldalán elértük a Tetves rétet. Mi nem bántuk,
hogy „tetves”, csak megpihenhessünk rajta,
mert jól elfáradtak a kis túrázók. A túra csak

Csikós Miklós a túra élén
akkor igazi, ha van megpróbáltatás. Itt volt,
mert a kényelmes lankás felkapaszkodás helyett mi a „várrohamot” választottuk. A végére
majd a tüdőnket leheltük ki, de mentünk, mert
a hegy tetején az „ellenséget” véltük kiverni
hazánk e rejtett szépségű helyéről. Mindenkinek sikerült, így kijárt az örömujjongás. Útközben turistajeleket figyeltünk, nyomokat olvastunk, matematikáztunk, kilométereket méterre váltottunk, időt mértünk, rögtönzött
előadást szerveztünk, hiszen a helyszín adva
volt: bozótos, bokros hely, ahol Kinizsi megfojtotta a két fenevadat. Előadás után játék a
réten. Az időt itt nem is érzékeltük, de az
óránk azt mutatta: indulnunk kell haza.
Ha van még a világon, amit nem láttál, és
erről nem hallottál, nem próbáltál, olyan, ami
kicsit is érdekel, akkor túrára fel! Mi láttuk és
csodáltuk, de kíváncsiak vagyunk a Mátra téli
arculatára is.
Köszönjük a felfedezést, a túravezetést, hazánk e szép tájának megismertetését Csikós
Miklósnak. Legyen benne másnak is része!
Szabó Erika

Jászvidék

6

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!

INTÉR LÁSZL
P
.
DRszemész főorvos (Gyöngyös) Ó
értesíti kedves betegeit, hogy magánrendelését

december 1-től a Mátrai útból nyíló
Városkert utca 3.-ba,
a Mátra Szele Patika szomszédságába helyezi át.
A rendelési idő változatlan:
Hétfő: 15:00 – 17:30
Csütörtök: 15:00 – 17:30

RIASZTÓK, KAMERÁK
TELEPÍTÉSE

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

Értesítés a szennyvíz közműfejlesztési
hozzájárulás befizetésével kapcsolatos
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy akik OTPLTP szerződést kötöttek a szennyvízberuházás kapcsán és
elmaradásuk van minél előbb rendezzék tartozásukat! A
futamidő a végéhez közeledik és a szerződési feltételeknek
nem megfelelően fizetett ingatlantulajdonosokat állami
támogatás illetve kamatveszteség éri, melynek összegét a
tulajdonosoknak pótolniuk kell.
Amennyiben a mai napig nem kötöttek szerződést a
szennyvízberuházásra vonatkozóan ebben az évben az
érdekeltségi hozzájárulás összege 220 000 Ft melynek
részletekben történő fizetésére van lehetőség.
Tájékoztatásul közlöm, hogy az ingatlantulajdonnal rendelkezők kötelesek a közfeladatok ellátásának költségeihez
érdekeltségi hozzájárulás arányában hozzájárulni.
Az érdekeltségi hozzájárulás törvényen alapuló,
adók módjára behajtható köztartozás.
A szerződések megkötésével illetve a szennyvízberuházással kapcsolatos kérdéseikkel Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatalának 5. sz. irodájában kereshetnek fel.
Környezetünk tisztaságának védelme érdekében kérjük
azon ingatlantulajdonosokat, akik még nem kötöttek rá a
törzshálózatra azok haladéktalanul tegyék meg.
Brezóczki Melinda
pénzügyi ügyintéző

Emlékezés

ANDRÉ
MIHÁLY

(2008. december)
Orvosi ügyelet
01-05. Dr. Váradi István, Lehel u. 28. T.: 433-166
08-12. Dr. Gyenes Miklós, Kisfaludy u. 11. T.: 431-021
15-20. Dr. Olajos Gyula, Móczár Andor tér 7/a. T.: 431-957
22-23. Dr. Mann Ildikó, Széchenyi u. 30. T.: 431-077
29-31. 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.

HIRDETÉS
Egyéni vállalkozók, cégek részére teljes körű

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI
ALAP-SZOLGÁLTATÁS
kor- és létszámkedvezménnyel!
Elérhetőségek:
Dr. Olajos Gyula
Cím: Jászárokszállás, Ady E. u. 4. Tel.: 431-957
E-mail: rendelo.01@invitel.hu olajosgy@vnet.hu

FELHÍVÁS

2008. december 6-án, szombaton délután az
UJBK (Ulti Játékosok Baráti Klubja) szervezésében kerül megrendezésre az ultiverseny.
A verseny a Zöld IX. vendéglő különtermében
kerül lebonyolításra.
Jelentkezés a helyszínen, a verseny kezdetéig.
Várjuk minden ulti-játékot kedvelő sporttárs jelentkezését.
A szervező bizottság nevében:
Kubacsek József és Nádas Illés

Közérdekű tájékoztató

INGYENES
előzetes felméréssel!

FELHÍVÁS

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
fájdalmunkban osztozva
szeretett halottunk

2008. november 27.

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
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

Tisztelettel kérjük Jászárokszállás mindazon lakóját, aki
az 1947 és 1950 közötti időben mezőgazdasági munkavállalóként családjával Svédországban dolgozott, hogy
ezeknek az éveknek a történetét tisztázandó, szíveskedjenek elérhetőségüket a város könyvtárával közölni. Kérjük
továbbá azokat is, akik rokonai, leszármazottai, ismerősei
az említett személyeknek, ugyancsak szíveskedjenek megadni elérhetőségüket Ádám Gáborné igazgatónőnek.
Az így összegyűlt információk alapján alkalmas időpontban találkozót szervezünk, hogy összegyűjthessük
azokat az adatokat, emlékeket, amelyek alapján meg
lehetne írni ennek az egyedüli vállalkozásnak a történetét.
Őszinte tisztelettel és üdvözlettel:
Ádám Gáborné
igazgatónő

Gyógyszertári ügyelet
07.
14.
21.
25.
26.
28.

Dr. Farkas Ferenc
egykori árokszállási
középiskolai tanár

HÉTFŐ:
8-12 óra
SZERDA: 12-16 óra

A következő Jászvidék lapzárta: 2008. december 12.
A következő Jászvidék megjelenésének ideje:
2008. december 19.

Nyugdíjasok Egyesülete
2008. december 9-én 15 órakor

Karácsonyi ünnepséget
rendez tagjai részére
a Petőfi Művelődési Házban.
Közreműködnek az egyházközség
hittanos tanulói
Emlékezés

Több, mint 80 éve épült

Köszönetünket
fejezzük ki
mindazoknak, akik

a jászárokszállás-jászágó-négyszállási
tanyasi általános iskola.

TERENYEI
IMRE

Kérjük, hogy aki ezen iskola tanulója volt 1926-1948
között és megvan a bizonyítványa, rendelkezik bármilyen
fényképpel vagy írásos anyaggal, kérjük, hogy azt a
Petőfi Művelődési Házba behozni szíveskedjék.

temetésén részt vettek,
virágaikkal,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkat enyhíteni
Igyekeztek.

FELHÍVÁS

A dokumentumok gyűjtésének célja
a négyszállási tanyasi általános iskola történetének
feldolgozása.
A dokumentumokat másolás után visszaadjuk.
Szívességüket köszönjük.
Információ:
Major Béláné 57/431-160
Petőfi Művelődési Ház 57/531-062

Emlékezés

Emlékezés

DÉKÁNY BÉLA

LEGÉNY
MIHÁLY

halálának
15. évfordulójára

halálának
5. évfordulójára

halálának 10. évfordulójára

KEDD:
12-16 óra
PÉNTEK: 12-16 óra

SZABÓ GYULA
halálának 4. évfordulójára

„Sírod felett a virágok
őrzik a te örök álmod.
Elfelejteni téged nem lehet,
meg kell tanulni
élni nélküled.”

„Négy éve már, hogy elmentél,
olyan mégis, mintha itt lennél.
Az élet megy tovább nélküled,
de olyan soha nem lesz már,
mint veled.
Nélküled szomorú, üres a
házunk,
még most sem hisszük el,
hogy hiába várunk.
Életed munka volt és szeretet,
amíg élünk, el nem felejtünk.”

A gyászoló család

Szerető felesége
és családja

Emlékezés

RÁTKAI JÁNOS és neje BARTA MÁRIA
halálának 20. évfordulójára

halálának 25. évfordulójára

SZABÓ JÁNOS
végső búcsúztatását
jelenlétükkel
megtisztelték,
sírjára a búcsú
virágait elhelyezték.
„Ismertük Őt.
Nem volt nagy és kiváló,
csak szív,
a mi szívünkhöz
közel álló.”
A gyászoló család

„Sírod mellé halkan lépünk,
álmaidból ne ébresszünk,
álmodozzál lenn a mélyben.
Sírod felett a virágok
őrzik a Te örök álmod,
könnyeinkkel öntözgetjük,
és soha el nem felejtünk.
Tragikus volt a halálod,
legyen gyönyörű az
álmod.”
Felesége és
három gyermeke

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

„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.”

Szerető családod

„Bánatunkban nincs, ki vigasztaljon,
zaklatott lelkünkben mindent helyrerakjon.
Simogató hangotok emlék mindörökre,
itt őrizzük, még élünk, belül a szívünkben.”
Szerető lányaik:
Mária, Erzsébet, Katalin,
vejeik: Józsi és Laci,
6 unokájuk és 10 dédunokáju

Jászvidék
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2008. december 6-án 1930-kor
2008. december 7-én 1600-kor
2009. január 10-én 1800-kor
00
2009. január 11-én 16 -kor

PÁDÁR TIBOR
pénzügyi tanácsadó

GENERAL AGENT KFT.,
az AXA kiemelt partnere

Szolgáltatások:
- Egyénre szabott pénzügyi tervezés
Az egyén és család számára a legkedvezőbb
pénzügyi megoldás kiválasztása.
- Hitelügyintézés
ELLA Bankon keresztül, kedvező kamatokkal
és kezelési költséggel.
- Pénzügyi befektetések
Kiemelt hozamokkal 25 féle befektetési alappal.
- Magán nyugdíjpénztár (AXA Prémium)
2007. évben a legjobb eredményt érte el a
Pénztárak között.
- Önkéntes nyugdíjpénztár
4 féle portfólióból lehet választani.
- Egészségpénztár
- Élet, baleset, egészség, utas biztosítások
- Cafetéria. Vállalatok részére.

A Görbe János Színjátszó Egyesület bemutatja:
Nóti Károly-Fényes Szabolcs-Szenes Iván

Kedves Lányok, Asszonyok!
Egészségesnek lenni jó! Tegyünk érte.
Hívok mindenkit aerobic és erősítő
órára, hogy fejlesszük koordinációs
képességünket, eddzük állóképességünket,
keringési és légzőrendszerünket és
megmozgassuk, megnyújtsuk izmainkat.
A testmozgás által jobb lesz a közérzetünk,
formásabbak és karcsúbbak leszünk.
Várok mindenkit, korosztálytól függetlenül,
aki szeretne tenni az egészsége megőrzéséért.

című
2 felvonásos zenés vígjátékát

HELYSZÍN: JÁSZÁROKSZÁLLÁSI
DEÁK FERENC GIMNÁZIUM TORNATERME

Polgármester………............................... Guba József
Polgármesterné…………………...........Nagy Zoltánné
Piri a lányuk.…………………………... Füleki Krisztina
Júlia a sógornője………………………..Csikós Erzsébet
Várfalusi Őrnagy……………………….Pethes Kálmán
Tamási Hadnagy………………………..Viski Róbert
Gólya őrmester…………...................…. Guba Erik
Károly……………………………….….Lóczy Péter
Novotny………………………………...Béres László
Erzsi…………………………………….Bognár Veronika
Mariska……………………………..…. Terenyei Tímea
Sramek……………………………….... Major József
Gréti………………………….................Kaposznyák Józsefné
Pincér………………………………….. Béres Flóra

ERŐSÍTŐ ÉS ALAKFORMÁLÓ ÓRA:
minden pénteken 18.45 órától.
KEZDŐ AEROBIC ÓRA:
minden pénteken 17.45 órától.
KLASSZIKUS AEROBIC ÓRA:
minden kedden 18.00 órától.
Az órákon való részvétel díja: 400

Ft/óra

AGÓCS JUDIT AEROBIC OKTATÓ

Elérhetőségek:
Cím: Jászárokszállás, Széchenyi u. 78.
Tel.: 06-30-470-97-19, fax: 57/531-426
E-mail: padartibi@citromail.hu

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI
KOMMUNÁLIS
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Értesítjük a Tisztelt lakosságot!
2008. december 25- 26-án, valamint a 2009. január 1-án
esedékes hulladékszállítás az ünnep miatt elmarad, a hulladékot az alább részletezett felsorolás szerint szállítjuk el.
A 2008. december 25.-i csütörtöki szemétszállításra
2008. december 27-én szombaton kerül sor.
A 2008. december 26.-i pénteki szemétszállításra 2008.
december 28-án vasárnap kerül sor.
A 2009. január 1.-i csütörtöki szemétszállításra 2009.
január 3-án szombaton kerül sor.
A 2009. január 2.-i pénteki szemétszállítás a megszokott
menetrend szerint történik.
Megértésüket előre is köszönjük
Tisztelettel:
a Viziközmű Vezetősége

Tisztelt Olvasók!
Amennyiben szeretné Karácsonyra megajándékozni szeretteit, barátait jász kiadványokkal, keresse fel könyvtárunkat, ahol
az alábbi könyvekből tud vásárolni.

Kínálatunk:
Emlékképek … fejezetek Jászárokszállás történelméből I.
Emlékképek … fejezetek Jászárokszállás történelméből II.
A két kötet szerzői – mint ahogy
a cím is utal rá – témáit a város
életéből merítették. Tették ezt
azért, hogy ne merüljön feledésbe …
I. kötet: 1.000,- Ft
II. kötet: 1.600,- Ft

Árokszállási
Téli Esték
programja
2008. november 24 - december 21.
November 29. Hagyományőrző Nap
10.00
Játszóház
17.00
Parázs Esték
Galga Dudazenekar műsora
Táncház
Helye: Petőfi Művelődési Ház
December 5. 17 óra
Mikulásgála
Fellépnek a Fortuna TSE táncosai
Helye: Széchenyi István Általános
Iskola központi tornaterme
December 6. 16 óra
Ipartestület Mikulási ünnepsége
Helye: Ipartestület mozi helyisége
December 6-7. Nóti Károly - Fényes Szabolcs Szenes Iván:
Nyitott ablak – 3 felvonásos vígjáték
Görbe János Színkör előadása
Helye: Petőfi Művelődési Ház
December 12. 16 óra
ÁBK karácsonyi teadélutánja
Közreműködik az Árokszállási Óvónők
Kamarakórusa
Helye: Petőfi Művelődési Ház
December 13. 10 óra
Idősek karácsonya
Szentmise a Szentháromság
Templomban
Karácsonyi műsor
Közreműködik: Madarász Katalin és
Poór Péter
Helye: Szent Vince úti Sportcsarnok
December 14. 15 óra
Adventi hangverseny
Közreműködik: Árokszállási Óvónők
Kamarakórusa, Déryné Vegyeskar
Helye: Szentháromság Templom

Helytörténeti gyűjtemények és tájházak a Jászságban
A kötet a Jászság kilenc településén
működő 11 tájházat mutatja be.
Felkelti az érdeklődést a személyes
felkeresésre, a térképmellékletek
ebben nagy segítségre lehetnek.
1.000,- Ft

December 17-én 17 óra
Karácsonyi koncert
Közreműködnek a Széchenyi István
Általános Iskola Óvoda és Zeneiskola
tanítványai
Helye: Szentháromság Templom

Jászsági népdalcsokor CD
Jászsági népdalfelvételek 1907-1997
1.200,- Ft

December 18-án 19-én
Karácsony a Templomkertben
9:00 – 17:00 Élő Betlehem

Korniss Péter: Jászság
A gyönyörű fotóalbum a Jászság
valamennyi települését bemutatja.
A képaláírások angol, magyar és
német nyelven olvashatók.
4.500,- Ft

December 19-én 17 órakor
Közös éneklés
Közreműködik: Árokszállási Óvónők
Kamarakórusa

„A könyv ajándékozása vázánál, pohárnál jobban
megrögzíti a baráti érzést, mert emelkedettséget fűz a
barátság fogalmához.”
Humbold

December 21-én 17 óra
Kelet Varázsa Hastáncgála
Közreműködik: Kelet Gyöngyei
Szalai Anita és tanítványai
Extázis Tánccsoport
Helye: Szent Vince úti Sportcsarnok

Szintetizátor:
Hegedű:
Zongora:
Technika:

Pál Katalin
Varga Erzsébet
Banka Sándorné
Támba Zoltán

Díszlet: Guba József,
Tóthné Füleki Andrea
Jelmez: a színkör tagjai
Súgók: Béresné Sztari Éva
Faragó Lászlóné

Rendezte: Kovács Béláné

További információ
a Barócsi Kft. lottózójában a központi buszmegállónál

JÖN A TÉLAPÓ!
2008. december 5-én 15 órakor Jászárokszállásra is
megérkezik a Mikulás, saját lovasszánján (hintóval),
segédeivel. Miközben utcáról utcára jár, a Polgármesteri
Hivatal által felajánlott szaloncukrokat osztogat.
Télapó útvonala:
Lehel u. 15:30. Árpád tér,- Deák F. u. - Kossuth u. 15:40,
Rákóczi u.- Gyóni u. 15:50, Dobó u.- Rákóczi u. 16:00,
Thiel B. u. - Szentandrási u. - Kossuth u. - Árpád tér 16:10
Széchenyi u. - Sport u.16:20 Hámán Kató u. 16:30
Mikszáth Kálmán u. 16:40, Munkácsy u. 16:50
Jókai u. - Déryné u. 17:00 Adácsi u. - Tavasz u. 17:10
Szent István telep 17.20
,,
Aki szeretne találkozni a Télapóval, az figyelje a csengettyü
hangját.

Cukorbetegek Klubja
2008. december 16-án 15 órakor

Karácsonyi ünnepséget
rendez a Petőfi Művelődési Házban
Petőfi Művelődési Ház

Főzőklub
2008. december 3. 17 óra

Karácsonyi készülődés
Az ételeket a résztvevők közösen készítik el és a
foglalkozás végén együtt fogyasztják el.
Az elkészített ételek receptjét mindenki megkapja
Háziasszonyok: Inges Istvánné és Sápi Lászlóné
Helye: Petőfi Művelődési Ház

Kertbarát Kör
2008. december 2. 17 óra

Ami évközben kimaradt

/videovetítés/
Helye: Petőfi Művelődési Ház

Népfőiskolai Társaság
2008. december 13. 18 óra

Évzáró közgyűlés
Helye: Petőfi Művelődési Ház

Élettér Klub
2008. december 10. 17 óra 2008. december 15. 17 óra
Csipkeverő tanfolyam
Természetes konyha
Vezeti: Kaszab Lászlóné
Készülődés karácsonyra
Vezeti: Csikós Miklósné
Helye: Petőfi Művelődési Ház
2008. december 15-én 9-15 óráig

Véradás
Helye: Petőfi Művelődési Ház

Jászvidék
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Nyílt hétvége a tájfutókkal
Kaland és túra. Egy fantasztikus hétvége. Lehet,
hogy tájfutó leszek? Előttem
az utódom – záporoztak a címek fogalmazásórán arról a
remek és feledhetetlen kétnapos hétvégéről, melyen a
FUTÁROK SC jóvoltából
18 gyerek és 2 kísérő tanító
néni vehetett részt.
Meghívás
Meghívást kaptunk az 56.
kétnapos nemzetközi tájékozódási futóversenyre a Vértes hegységbe.
Szervezés
A felhívásra 10 gyerek jelentkezését várták, de gyorsan kiderült, több az igény,
így tíz 3.b és nyolc 3.c osztályos tanuló kezdhette meg
a készülődést. Egy hét alatt
beszerezték a hálózsákokat,
matracokat, útitáskákat.
Indulás
Minden nap a fő téma az
utazás volt. Matematikaórán
kiszámoltuk a kellékek árát,
nyelvtanórán főneveket gyűjtöttünk, kerestünk a térképen
az utazással kapcsolatosan.
Végre elérkezett november
8-a, az indulás napja. Reggel
6 órakor a parkolóból kigördült Kalcsó Jenő bá’ busza,
indultunk a hosszú útra. Izgalom ült ki az arcokra szülőknél, gyerekeknél, tájfutóknál és – bevalljuk – nálunk tanító néniknél is. Vajon milyen lesz? Nyerek-e? Lesz-e
sírás? Anyahiány. Csak semmi baj ne legyen! Az első akadályt jól vettük, ránk nem
kellett várni, pontosan tudtunk indulni, senki nem akart
itthon maradni.
Megérkezés
3 órás út után Gánt települést elhagyva letértünk az
országútról az erdei útra.
Ösvényen himbálózva érkeztünk meg Szentgyörgyvárpusztára.
Helyszín
Az izgalom egyre nőtt, a
tájfutók jó eredményt akartak elérni, nekünk pedig
minden új volt. Rengeteg
autó, gyalogos, sportoló –
mi nem is gondoltuk, hogy
ennyi ember hódol e kitartást, erőt, észt igénylő sportágnak. Gyönyörű völgy, remek szervezés, és máris kezdetét vette a verseny.
Verseny
Kétnapos nemzetközi verseny volt ez a javából! Találkoztunk szlovákokkal, osztrákokkal, németekkel, idő-

sekkel és pici gyerekekkel,
akik mind-mind versenyeztek. Az első nap világranglista futam volt a felnőtteknek, nekünk szalagos gyermekverseny. Elismerést kaptunk a szervezőktől, hogy
ilyen messziről ennyi gyerekkel veszünk részt e versenyen,
hogy tanítványaink jól ismerik a versenyzés szabályait.
A verseny előtt bemelegítés, térképolvasás, szabályok
ismertetése Petró Gézától.
Jól vizsgáztak a gyerekek,
mert emlékeztek a Peres-Laposi tájfutáson elhangzott
ismeretanyagra. Feltúráztunk a rajthelyhez, ahol Géza elmondta a „nagyok” versenyének menetét, a dugók,
tájolók, térképek fontosságát, a lépcsőzetes indítást.

csodáltuk mamutfenyőit, a
Szentháromság-szobrát,
napóráját és a barlangját. Telefonos segítség Érsek tanár
úrtól, hogy még többet
megtudjunk e helyről.
Esti program
Egy különleges nap után
vajon mi jöhet még? Mi más,
mint foci, foci, foci, lovaglás
egymás hátán, csúszkálás a
tornaterem talaján, repülődobálás a galériáról, bajnoki
mérkőzés a nagyfiúkkal. Ahogy az óra este tíz felé járt,
elérkezett a fogmosás, ágyba
bújás, villanyoltás ideje, és utána a sikongatás, „lidérctánc”
a lámpákkal, horkkoncert és
forgolódás az új „ágyon”.
Ébredés
Üdén, jókedvvel, kócosan,
néhányan társukon, más he-
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Jász rangadón
Jászárokszállási Vasas – Jánoshida
7:1
Talán nem túlzok, ha azt
mondom, hogy csapatunk
az őszi forduló legjobb
játékával valósággal őrületbe
kergette azt a Jánoshidát, aki
a bajnoki rajt előtt a bajnokság megnyerését tűzte ki célul. Mint a mesében: hetet
egy csapásra – fogalmazta
tudósításában Farkas János,
és valóban, ez a játék meseszerű volt.
Játékosaink elveszett labdát nem ismerve egymást
múlták felül, így szerezve a
szurkolóknak nagyon kellemes délutánt. Köszönjük,
fiúk, magam és szurkolótáborunk nevében.
Október 11-én Mezőtúrt

vertük 3:1-re. Egy nagyszerű mérkőzésen egy nagyon
jó csapat ellen győztünk.
Úgy látszik, hazai pályán
rendkívül fegyelmezetten és
gólra törően tudunk játszani, idegen pályán már megközelítőleg sem megy annyira a játék. Hogy miért van
ez, nem hiszem, hogy az én
tisztem volna megoldani.
Újszászon kikaptunk 4:2-re,
Nagykörűn 1:0-ra, és egy kiütéses vereség Kunhegyesen
5:0. Ezek fájó vereségek.
Volt alkalmam játékosokkal
beszélni, ők sem értik, hogy
lehet, hogy hazai pályán rúgunk hét gólt, majd egy hét
múlva ötöt kapunk.

Remélem – mint mindig
–, egyszer ez a rossz sorozat
is megszakad. November
16-án Jászfényszarut fogadtuk: egy közepes színvonalú
mérkőzésen 0:0-ra végzett
csapatunk. Úgy gondolom,
mindkét csapat számára elfogadható az eredmény, a látottak alapján teljesen reális
a döntetlen.
Még két forduló van hátra
a bajnokságból. Szombaton
Karcagra utazunk, a záró
fordulóra Besenyszög csapatát fogadjuk. Hogy milyen
eredménnyel, azt a Jászvidék
decemberi számában fogom
közölni.
Csikós László

Rendőrségi hírek
Az első nap sikerrel zárult,
mert I. Szabó Dominika, II.
Kóczián Máté, III. Lengyel
Nikolett lett.
Az idő nem kedvezett,
mert a verseny végén még az
eső is eleredt. Az igazi tájfutókat ez nem rettentette el a
versenytől, ők futottak, küzdöttek a jó eredményekért sáron, vízen, bokrokon keresztül, ruhájukat, testi épségüket
nem féltve igyekeztek minél
jobb idővel a célba érni. Mivel mi kicsik befejeztük az első napi versenyt, visszamentünk a buszba, és ott vártuk –
de nem tétlenül – a nagyokat.
Volt itt játék, gyíkdobálás,
kártyázás, mókázás.
Táborhely elfoglalása
Csákváron egy szép sportközpontban volt a szállásunk. Most jött csak az igazi
nagy kaland! Helyfoglalás a
földön, ágyazás, matracok
felfújtatása, hálózsákok kibontása, csomagolás, bordásfalra ruhák kirakása és a
terem birtokbavétele – elő a
labda és indulhatott a FOCI.
Kulturális programunk is
volt: Csákvár nevezetességének megtekintése, az Esterházy-kastély. Sétáltunk
gondozott parkjában, meg-

Anyakönyvi hírek
2008. október hónapban született gyermekek: Hoffer
Zsófia, Váczi Dávid, Magda István, Füleki Levente, Sulyok
Evelin Hanna, Kalla György, Rácz Vanessza, Tóth Gábor,
Kulcsár István Dominik.
2008. október hónapban Jászárokszálláson házasságkötés nem volt.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: Bognár József 87,
Terenyei Imre 53, Faragó Lászlóné, sz. Czúdor Mária
82, Asztalos Antal 73, Dudás József 52, Nagy Sándor
56, Juhász János 67 évet élt.
Jászágón 2008. október hónapban elhunyt: Mudris Lajosné, sz. Szántó Mária 66 éves korában. Jászágón 2008.
október hónapban születés és házasságkötés nem volt.

lyén, társuk hálózsákját kicserélve. De hogyan és mikor?
Hisz oly rövid volt az éjszaka, de erre nem kaptunk magyarázatot. Ha már felkeltünk: egy utolsó labdarúgás!
Pakolás és indulás az újabb
verseny színhelyére. Útközben elfogyott az utolsó hazai
elemózsia, ürültek a zacskók,
könnyebb lett a hátizsák, de a
has most még tele volt.
Újabb megmérettetés
A hely, a táj már ismerős
volt, a rajthely viszont új
helyre került. Reggeli felfrissítő túra a nagyok rajtjához,
térképismeret, akadályok jelzésének megismerése Gézától. Új nap, új pálya, új eredmény. Ez a nap jóval nehezebb terepen volt, mint a tegnapi. Lehet, hogy ezért volt a
kis malőr, Dani lába „összeakadt”, de a doktor néni
megnyugtatta: semmi baj,
újból futhat. Meleg ebéd, vásárfia, hogy emlékezzünk e
felejthetetlen két napra: közös fényképezkedés, eredményhirdetés: II. Bobák Vivien, a nagyoknál Nagyné
Bora, III. Spisák László.
Buszra szállás, búcsúzás,
gratulálás.
Úton hazafelé
Élmények: … és akkor …,
láttad …, én voltam…, …
kár, hogy…, …örültem …,
…emlékszel…, …repül a
gyík…, …nem találom…,
…de jó lenne…
Minden jó, ha a vége jó:
anya, apa ölelése, a hazai illat, saját ágy, alvás közben
emlékképek.
Köszönjük e kivételes, különleges lehetőséget, és tisztelettel adózunk e sportot ilyen
magas szinten művelők előtt.
Jövőre…reméljük…együtt
… újra veletek mehetünk!
Szabó Erika

A Jászberényi Rendőrkapitányság munkatársa, Vass
Tamásné foglalta össze lapunk olvasói számára azokat
az eseményeket, amelyek kapcsán az elmúlt hónapban
városunkban kellett intézkednie a kapitányság rendőreinek.
Október 22.
A kerítésen átmászva egy
jászárokszállási családi ház
udvarába jutottak be ismeretlenek az éjjeli órákban.
Ott a lezárt személygépkocsi
motorháztetejét felfeszítve
az autóból kiszerelték az akkumulátort, illetve más alkatrészeket. Az okozott kár
15 ezer forint volt.
Október 26.
Éjszaka az árokszállási vízmű telep udvarában parkoló
tehergépkocsi üzemanyag
tanksapkáját felfesztíve a tartályból összesen 250 liter
gázolajat szívtak le. Ugyanekkor a telep raktárába is bejutottak, ahonnan egy benzines szegélyvágót és egy benzines láncfűrészt is elvittek.
Az okozott kár értéke elérte a
460 ezer forintot.
Október 31.
- Kora este az egyik árokszállási italbolt előtt hagyott,
lezárt robogót vitték el ismeretlenek. A lopással okozott
kár értéke 350 ezer forint.
- Késő este szintén egy
italbolt elől vittek el egy
másik segédmotor kerékpárt. Ez a jármű azonban
nem volt lezárva. Az itt okozott kár 50 ezer forint.
November 1.
Kora este elvittek egy, a
helyi presszó elé letámasztott, de le nem zárt kerékpárt. A lopással okozott kár
35 ezer Ft.
November 2.
- Ismeretlenek jutottak be
egy árokszállási családi házba

a nappali órákban. A házból
lakás-felszerelési eszközöket,
illetve készpénzt vittek el. Az
okozott kár elérte az egymillió forintot.
- Az éjszakai órákban a város belterületén haladó személygépkocsi vezetője elvesztette uralmát járműve
felett, ami lehaladt az útról
és a menetirány szerinti
jobb oldalon egy villanyoszlopnak ütközve állt
meg. A vizsgálatot megkezdő rendőrök megállapították, hogy a jármű vezetője, mielőtt a volánhoz
ült, alkoholt fogyasztott.
Az ittas vezető ellen eljárást indítottak.
November 4.
Éjszaka a város belterületén egy utcán parkoló
teherautóból 80-100 liter
mennyiségű gázolajat tulajdonítottak el. A bejelentésre kiérkező rendőrök
később előállítottak, illetve kihallgattak egy helybélit, aki alaposan gyanúsítható a cselekmény elkövetésével.
November 6.
Jászárokszálláson egy családi ház udvarából éjjel ismeretlenek kerti gépeket vittek
el. A lopással okozott kár
270 ezer forint.
November 8.
A késő esti órákban egy
árokszállási utcán parkoló
gépkocsi szélvédőjét betörték, és az utastérben hagyott digitális fényképezőgépet, készpénzt, illetve
személyes okmányokat vit-

tek el ismeretlenek. Az okozott kár 50 ezer forint.
November 13.
Az iskolaudvaron lezárt
állapotban hagyott mountainbike kerékpárt vittek el
ismeretlenek a délutáni
órák-ban. A lopással okozott
kár 30 ezer forint volt.
November 17.
Kerékpárjával közlekedett egy helybéli az esti
órákban a város belterületén. Az idős ember nem
adott elsőbbséget a védett
útvonalon haladó személygépjárműnek és összeütköztek. A balesetben könynyebb, nyolc napon belül
gyógyuló sérüléseket szenvedett a kerékpáros.
November 18.
Egy árokszállási parkolóból, kellő figyelem, körültekintés nélkül kezdte meg a
kitolatást egy személygépjárművét vezető viszneki lakos, nem adva elsőbbséget
egy mellette szabályosan haladó elektromos kerékpárral
közlekedő helybélinek. A kerékpáros az autó baloldali
ajtajának ütközött, majd elesett. Nyolc napon belül
gyógyuló sérüléseket szenvedett.
B.CS.
JÁSZVIDÉK
Jászárokszállás város közéleti
havilapja
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Főszerkesztő: André Béla
Szerkesztőbizottság elnöke:
Banka Csaba
Kiadja:
Városi Könyvtár, Jászárokszállás
Felelős kiadó: Ádám Gáborné
Telefon/fax: 57/531-040
E-mail: jaszvidek@gmail.com
ISSN 1219-6525
Szedés, tördelés:
Petrikné Tóth Judit, Atkár
Nyomtatás: Máyer Nyomda, Budapest
Készült: 1.500 példányban

