Meghitt, kellemes ünnepeket és egészségben gazdag, boldog új esztendôt kívánunk!
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Karácsony
üzenete
Egy igen régi szép történet szerint nemcsak három keleti bölcs indult el a
különös csillag nyomában, hanem egy negyedik
is. A csillag Betlehem felé
vezette őket, és örömmel
készültek a találkozásra a
zsidók újszülött királyával.
Útjuk során azonban találkoztak egy magára hagyott, nyomorgó, beteg
szegénnyel. A bölcseknek
sietős volt a dolguk, a csillag egyre távolodott tőlük,
s nem akarták szem elől téveszteni. A negyedik bölcs
mégis megállt, leszállt a teve hátáról, és igyekezett segíteni a szegény beteg emberen. A három bölcs egyre távolodott, hamarosan
eltakarták őket a homokdűnék. A negyediket anynyira lekötötte a beteg emberrel való törődés, hogy
hamarosan meg is feledkezett úticéljáról. De valami
váratlan dolog történt.
Amikor a három bölcs
megérkezett Betlehembe, s
belépett a barlangba, hogy
köszöntse az újszülött Kisdedet, legnagyobb meglepetésükre – Mária, József
és a pásztorok mellett – ott
térdelt már a velük együtt
utazó negyedik bölcs is a
szegény, beteg emberrel
együtt. Isten csodálatos
módon vezette, hogy a segítségre szoruló beteggel
együtt időben megérkezzenek Betlehembe.
Az, aki kigondolta ezt a
történetet, nagyon is jól ismerte karácsony üzenetét.
Jézus Krisztus emberré
válása és megszületése a
földön a legnagyobb ajándék, amit Isten adhatott az
embereknek. Ha még
ilyenkor sem adjuk oda kezünket és szívünket a nálunknál szegényebbeknek,
nem törlünk le egyetlen
könnycseppet sem a szomorúak arcáról, nem ünnepelhetjük méltó módon
a karácsonyt. Jézus Krisztust csak akkor találjuk
meg, ha meglátjuk az utunkba kerülő emberi nehézségeket, nyomorúságot, és igyekszünk enyhíteni a bajokat. Ez a karácsonyi misztérium keresztény
üzenete.
Ünnepeljünk tehát a negyedik bölcs módjára, akit
Isten a vele való találkozással ajándékozott meg.
Gyenes Gyula

XIX. (XLIV.) évfolyam 12. szám

Ismét premier volt
decemberben
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Programok útján
karácsonyig

A nevetés szépít és gyógyít testet, lelket egyaránt
Nem gondoltam volna,
hogy egy nyitott ablak ennyi
kalamajkát okoz. Pedig nagyon veszélyes egy nyitott
ablak, még gyermek is születhet miatta! Persze, ha
nincs nyitott ablak, akkor is
lehet jól szórakozni egy kisvárosban. Csak azt már nem
Nóti Károly írja, s nem kerül
színpadra, hogy aztán sokfelé bemutassák, és a közönség
jól szórakozzon rajta.
A Görbe János Színkör
nyitva hagyta az ablakot, illetve szélesre tárta, hogy egy
kellemes, vidám estével örvendeztesse meg a jászárokszállási közönséget. December 6-án, Miklós napján,
majd másnap is megtelt a
Petőfi Művelődési Ház
nagyterme. A közönség remekül szórakozott. Jókat nevetett, kacagott, hahotázott.
No, legyünk őszinték, röhö-

Mindent a fogdáért – avagy a fess katonák
Pethes Kálmán, Béres László és Lóczy Péter
Nem akarom az olvasókat
ket. Sokat dolgoztak azon,
félrevezetni, de ő Svejk.
hogy alaposan betanulják.
Nos, az eredményre most Olyan hülye, mint Svejk a
is büszke lehet Pannika, a tel- katona, csak itt Novotny a
jes szereplőgárda, a zenekar, neve. Amúgy Béres László
de mindenki, aki segített az játssza ezt a szerepet, aki úgy
előadás megszületésében. A látszik, őstehetségnek szüfess katonák bevonulása je- letett, mert olyan könnyelezte, ebben a színházi évad- dén és oly természetességban sem leszünk érdekesség, gel jelenik meg a színpadon,
mintha mindig ezt csinálta
volna. Oly pontosan, tizedmásodpercnyi időzítéssel
tudja a poént elsütni, hogy
az hihetetlen. Igaz, ehhez
társai – Lóczy Péter, Viski
Róbert, Pethes Kálmán és
Guba Erik – is kellenek.
Mert ők képviselik a katonaságot, a békés kisváros
nyugalmát feldúlva, de a
lányok érdeklődését felkeltve.
No, és a lányok. Nincs
aranyosabb
két szolgáló,
Márpedig a zongorát nem adom
mint Béres Flóra és Bognár
Előtérben a polgármester, Guba József
Veronika. A polgármesteri
gött, még a könnye is kicsor- jó szórakozás nélkül. A daházaspár, Guba József és
dult, annyira. Nóti Károly rabban természetesen vanNagy Zoltánné is összeilleNyitott ablak című vígjáté- nak szerelmes fiatalok, lánek, s jó tudni, hogy Füleki
kának színrevitele annyira jól nyok után ácsingózó katoKrisztina az életben is szereti
sikerült, hogy a tenyerét is nák, szigorú erkölcs-csőTamási hadnagyot.
vörösre tapsolta a nagyér- szök, félreértések és bonyodemű.
dalmak, ahogy annak lenni
(Folytatás a 3. oldalon)
A rendező, Kovács Béláné kell. És van Novotny.
elmondta, ez egy nehéz darab, ezért nem került eddig
színre Árokszálláson. Azonban az eltelt 12 év alatt anynyira összekovácsolódott a
színkör csapata, hogy vállalni lehetett ezt a vígjátékot.
Az 1930-as években írt és
játszódó történet rengeteg
helyzetkomikumot tartalmaz, nagyon feszes ritmusú,
a poénokat érezni és érteni
kell, amihez egy mozdulat is
elegendő. Ráadásul Fényes
Szabolcs és Szenes Iván dalai
Három a kislány?
is próbára teszik a színészeTerenyei Tímea, Béres László, Bognár Veronika

Mikulás-idéző (Fotó: Szűcs Judit)
A Téli Esték elnevezésű
totta meg azt a rendezvényprogramsor már negyedik
sorozatot, melyben a legröalkalommal indult el a művidebb nappalokat kívánják
velődési ház dolgozóinak
hosszabbítani, megtölteni
szer-vezésében. Immár hafénnyel, színnel, hangulattal,
gyományosan a Flóra Virágmelegséggel, egymásra fikedvelők Egyesülete Üngyeléssel.
nepre készülünk címmel nyi(Folytatás a 3. oldalon)

Adventi készülődés

K&H Bankfiók
Jászárokszálláson
Fotó: Szűcs Judit

Dr. Orosz András – Kérjük, fogadjanak be Jászárokszállás
családjába (mellette Kerek Csaba)
it, civil szervezeti vezetőket,
A K&H Bank nevében
a helyi vállalkozások vezetődecember 12-én 12 órára
it. A megnyitón jelen volt
hívta meg Rimaszombati
Dr. Gedei József, a város orZoltán fiókigazgató a hálószággyűlési képviselője is.
zat új fiókjának ünnepélyes
(Folytatás a 3. oldalon)
megnyitójára a város vezető-
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Évzáró képviselő-testületi ülés
December 11-én az év
utolsó soros ülését tartotta
városunk Képviselő-testülete. A napirendek között a
Polgármesteri Hivatal munkájáról, a törvényesség helyzetéről szóló beszámoló, a
Testület 2009. évi munkatervének megtárgyalása és
előterjesztések szerepeltek.
A napirendi pontok elfogadását követően az interpellációk megtételére volt lehetőség. Írásbeli interpelláció nem érkezett, szóban
több képviselő is interpellált.
Banka Emánuel képviselő
felhívta a figyelmet arra,
hogy rendkívül balesetveszélyesek azok az egyenrangú
útkereszteződések, ahol közlekedési tábla hiányában a
jobbkéz szabály érvényesül.
Kérte, hogy vizsgálják felül a
közlekedési táblák elhelyezését és tegyék, meg a szükséges intézkedéseket. Elmondta, hogy a közelmúltban a
jászárokszállási vasúti átjáró
fénysorompója nem működött, ugyan rövid ideig, de
elégedetlenségét fejezte ki
azzal kapcsolatban, hogy az
átjáró beláthatatlan. Végül
köszönetét fejezte ki, hogy a
Szent Vince utca feltöltése
elkezdődött. Dr. Wirth Ágnes képviselő asszony a játszótér rendszeres rongálásával kapcsolatban interpellált,
illetve elmondta, hogy a Fogadó előtti járda esős időben
járhatatlan a felgyülemlő
víztől. Kérte, hogy mielőbb
próbálják megoldani a vízelvezetést ezen a szakaszon.
Az ülésen jelen volt Halmai Ferenc rendőr alezredes
a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott parancsnoka, illetve Szebenyi Zoltán
rendőr százados. Halmai
Ferenc elmondta, hogy Szebenyi Zoltánt felmentette a
jászárokszállási rendőrörs
parancsnoki megbízása alól
és előléptette a jászberényi
rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetőjének.
A jászárokszállási rendőrörs
parancsnoki pályázat kiírásáig Gyenes Zsolt rendőr főtörzszászlóst bízta meg a
rendőrörs parancsnoki feladatok ellátásával. Halmai úr
elismerően szólt Szebenyi
Zoltán elmúlt 1 évéről. Ígérte, hogy Százados úr ezután
is különös figyelmet fordít
majd Jászárokszállás városára. Vereb András képviselő
úgy vélte, hogy az elmúlt évben romlott a közbiztonság
helyzete. Rákérdezett, hogy
a jövőben milyen intézkedésekkel próbálnak ezen javítani. Alezredes úr elmondta,
hogy a legnagyobb problémának a létszámhiányt tartja, amely különösen a járőrök tekintetében súlyos. Elsődleges megoldásnak tartja
szolgálati lakások biztosítását, melynek köszönhetően a
jászárokszállási rendőrörs állománya az elmúlt időszakban gyarapodott. Szebenyi
Zoltán százados elmondta,

hogy 2009. február 1-jétől
előreláthatólag 2 új kollégával bővül majd a helyi
rendőrörs létszáma.
Ezt követően Gergely Zoltán polgármester két ülés közötti beszámolójában tájékoztatta a testületet, hogy
november 21-én részt vett a
Kisvárosi Önkormányzatok
Szövetségének közgyűlésén,
ahol Gyenesei István miniszter úr ismertette a 2009. évben várható intézkedéseket,
amelyek a finanszírozás szigorításáról és forráselvonásról szólnak. November
25-én kistérségi társulási ülésen tárgyaltak a Támogató
Szolgálatról, a szociális ellátásokról és a 2009. évi koncepcióról. November 27-én
a polgármester a Pannon
GSM Rt. megbízottjával a
következő évi szerződések
feltételeit egyeztette, melynek következtében jelentős
kedvezményt sikerült elérni.
Felhívta a szerződéssel rendelkező köztisztviselők, illetve közalkalmazottak figyelmét, hogy tartsák be a számlafizetési határidőt, mert háromszori kései befizetés után
visszavonják a szerződést.
December 3-án a Magyar
Államkincstár szolnoki igazgatónőjénél a Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda
és Zeneiskola lezárult vizsgálati anyagának tárgyalását
kezdeményezte Gergely Zoltán polgármester, amelyen
Szabóné Hegedűs Zsuzsanna
pénzügyi irodavezető aszszonnyal vett részt. A jegyzőkönyv szerint visszafizetendő összeg több, mint 12
millió forint. Azonban a zeneiskolára tett megállapítást
vitatják, amelynek tétele
meghaladja a 2 millió forintot. Ezt követően Csomor János igazgató elmondta, hogy
a beszámolóhoz leadott adatok tévesen kerültek be a
kincstárhoz, illetve van olyan
normatíva, amely megigénylése nem történt meg. Gergely Zoltán polgármester
hozzátette, hogy a mulasztás
időszakában rendkívül leterhelt és feszült volt az intézmény, illetve a Polgármesteri
Hivatal pénzügyi irodája a
második költségvetés készítése következtében. Tulajdonképpen a visszafizetés
egy tévedéssorozat eredménye. Ebben a visszafizetésben is megvan mindenkinek
a felelőssége, így a képviselőknek is, mert az a feszült
légkör és személyeskedés,
ami kialakult a Képviselőtestületben, a közalkalmazottakban bizonytalanságot
és feszültséget eredményezett. A Képviselő-testület a
két ülés közötti beszámolót
elfogadta.
A következő napirendi
pont a Polgármesteri Hivatal munkájáról és a törvényesség helyzetéről szólt. Dr.
Gottdiener Lajos jegyző ismertette a Polgármesteri Hivatal felépítését és az irodák

feladatait. Elmondta, hogy
az elmúlt évben számos vizsgálat zajlott le az Önkormányzatnál, amely a mostani 12 millió forintos visszafizetési kötelezettségen túl további pénzügyi hibákat nem
tárt fel. A 2009-es év az
elektronikus közigazgatás
éve lesz, melynek keretében
a Polgármesteri Hivatal felkészül arra, hogy az ügyfelek
az interneten keresztül is intézhessék ügyeiket. Elismerően nyilatkozott az apparátusról és megköszönte egész
éves munkájukat. Ezt követően hozzászólásában számos képviselő elismerően
nyilatkozott a hivatal ügyintézőiről.
Ezután a 2009. évi munkatervet tárgyalta meg a
Képviselő-testület. A munkatervi javaslatokba foglalt
napirendek mindegyike beépítésre került. A testület
változatlanul a 15 órai kezdést támogatta, az ülések
helyszínét azonban Kovácsné Tősér Zsuzsanna javaslatára jövő évtől a Polgármesteri Hivatal dísztermére változtatták.
Az előterjesztések keretén
belül a Képviselő-testület
módosította a költségvetési
rendeletet, majd a Jászárokszállási Városi Sport Egyesület 480 ezer forintos, illetve az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület 250 ezer forintos
támogatásáról döntött, amelyet hitelből finanszíroz a
város.
Az SZMSZ értelmében a
polgármester az ülés végén
válaszolt az interpellációs
kérdésekre. Elmondta, hogy
a Víziközműnek nagyon sok
problémája van azzal, hogy a
jelzőtáblákat rendszeresen
megrongálják és azzal, hogy
ezek pótlása minél hamarabb
megtörténjen. A vasúti átjáró beláthatatlanságával kapcsolatban ígérte, hogy megteszik a megfelelő intézkedéseket. A játszótér megrongált
elemeinek pótlása minden alkalommal megtörténik. Kérte a lakosokat, ha bármikor
szemtanúi a rongálásnak,
jelentsék be a rendőrségre,
vagy a Polgármesteri Hivatalba. A Fogadó előtti terület
vízelvezetésének problémája
a városközpont felújítása keretén belül oldódik meg,
amely előreláthatólag tavaszszal valósul meg.
Végül Gergely Zoltán
polgármester néhány gondolattal összefoglalta az elmúlt évet. Elmondta, hogy
az év során rendkívül feszült
volt a hangulat a Képviselőtestületen belül. Kérte, hogy
a következő évben mindenki
tegye félre a személyes ellentéteket és próbáljanak
együttműködni a város előrehaladásának érdekében.
Az ülés végén a város lakosságának békés, boldog
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánt.
Baranyi Ágnes
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Véradó ünnep
Bensőséges hangulatú volt
az a műsor, mely akár a Téli
Esték programsor részeként
is megállta volna a helyét, de
november 28-án a véradók
napja alkalmából a jubiláló
véradókat köszöntötte.
A gyertyával rajzolt szép
világ jelképezte az önzetlenül vérét adó ember – vére
által – új életet adó képességét. A véradó ünnepet szervező és az ünnepen a véradókat köszöntő Márkus Andrásné mint ötvenszeres véradó ünnepeltként is jelen
volt. A véradó ünnepen
résztvevő Gergely Zoltán
polgármester köszöntőjében
kiemelte: azért fontos a véradókat köszönteni, hogy
erkölcsi támogatást adjunk,
mert az anyagi szerény, hogy
ezt az áldozatot továbbra is
meghozzák.
Sárközi Ildikó, a Vöröskereszt jászsági területi vezetője egy szajoli véradó versével
köszöntötte a véradókat. A
véradóknak átadott ajándékcsomagok mellett emléklapot adott át a város polgármesterének, Gergely Zoltánnak a véradó mozgalom ki-

50-szeres véradók: Kozma Béla, Márkus Andrásné,
Agócs József (Fotó: Szűcs Judit)
emelkedő támogatásáért. szerettek volna megközelíteSárközi Ildikótól megtudtuk ni, ezért 4,2 %-ra emelték a
azt is, hogy a levett vér fel- tervet, de – mint mondta –
dolgozása Debrecenben tör- nem fogják elérni. Jászárokténik. Itt a vért kiemelten szálláson a tervhez képest kivizsgálják HIV, hepatitisz, csit jobb a helyzet: az évi
szifilisz fertőzöttségre. Ha négy véradáson 310 fő jelenvalamelyik véradónál a fertő- létét tervezték, és a tervtelzöttség jelen van, azonnal ér- jesítéshez nagyon közel
tesítik. Ez a vizsgálat tehát – járnak.
fejtette ki Sárközi Ildikó –
Jubiláló véradók:
50-szeres: Agócs József,
egy ingyenes szűrővizsgálat
is a véradóknak. Elmondta Kozma Béla, Márkus Andtovábbá, hogy a jászsági terv rásné, 40-szeres: Csikós
3700 véradó beszervezése, Zsolt, Kozma László, Pethes
ez a lakosság mintegy 3,6 Zoltán, 30-szoros: Bagi Jó%-a. A szolnoki régió szer- zsef, Bobák Ferenc, Mezei
vezettsége 5,6 %, melyet Zoltán, Nagy Gyula, Veres
István, 25-szörös: Agócs
Zoltán, Guba Ferenc, Kovács Zoltán, 20-szoros:
Kókai Béla, Sulyok Sándor,
Ulaki László, 10-szeres:
Miksi István, Sütő Csaba,
Szabó László.
A véradó ünnepet támogatták: Gergely Zoltán polgármester, Csányi Sándor
OTP elnök-vezérigazgató,
Agora Gyógyszertár vezetője, Csikós Miklósné, Csőke
István.
Tisztelet a véradóknak
– and –

Véradó ünnepség Jászágón
November 27. a véradók
napja. Ilyenkor országszerte
tartanak megemlékezéseket,
adnak át kitüntetéseket a
többszörös véradóknak.
Nem volt ez másként Jászágón sem. Simonné Rimóczi Erika a vöröskereszt helyi
szervezetének elnöke köszöntötte a jelenlévőket és ismertette a szervezet elmúlt
évi tevékenységét. Így megtudhattuk, hogy két alkalommal szerveztek véradást
és ruhagyűjtést a községben,
ahol szép számmal jelentek
meg a segíteni akarók. Ezután következett a többszörös
véradók kitüntetése, hiszen
aki vért ad az életet ad, ezt
nem lehet elégszer hangsú-

lyozni és megköszönni. Ebben az évben Bordás László
30, Tősér Jánosné, Dobos
János, Barát István 25, Bordás Róbert 10-szeres véradók kaptak kitüntetést. Ez-

úton is szeretnénk megköszönni véradóink önzetlenségét, hogy vérük felajánlásával segítenek embertársaik
gyógyításában.
Bordás Anett

Karácsonyi ünnepség az
ÁBK Budapesti Csoportjánál
Az ÁBK Budapesti Csoportja ezt az évet is
hangulatos, ünnepélyes évbúcsúztató karácsonyi összejövetellel zárta december 15-én a
Láng Művelődési Otthonban. „A szeretet és a
boldogság közös órái” címmel rendezett műsoron fellépett Tálas Ernő operaénekes, Tóth

Péter színész. Közreműködtek a Krúdy Irodalmi Kör tagjai: Kanizsa József, Feinek
György, Dedik János és a saját tagok közül
Juhász Márta, Kovács Attila, Decsi Anna,
Bendéné May Mária.
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A polgármester jelenti...
Elérkezett a 2008. év utolsó hónapja, a december, amely eddig még barátságos arcát
mutatja. Kedvez a szabadtéri munkáknak,
hogy nincsen hó és nem hűlt le a hőmérséklet sem az ilyenkor szokásos szintre. Napközben még a pozitív tartományban mozog
a hőmérő higanyszála és az éjszakai időszakban sem lépi át a mínusz öt fokot. Idáig szép
decemberünk van.
Kennedy elnök híres mondása szerint „Ne
azt kérdezd, hogy mit tehet érted a hazád,
hanem azt, hogy mit tehetsz te a hazádért!”.
Nagyon sokan idézik ezt a mondást, de kevés
olyan cselekedet jut az emberek tudomására, amely ennek szellemében történik. Karácsonyhoz, a szeretet ünnepéhez közeledve
szeretném megköszönni azoknak az árokszállásiaknak, akik nem csak mondják, hanem ennek szellemében is élnek.
A Baptista Szeretetszolgálattól 17 tonna
európai uniós segélyprogramból származó
adományt kapott a város. Összesen 2390
csomagot készítettünk és osztottunk szét a
jászárokszállási rászorulók között. A szállítást térítés nélkül vállalta az ÁDÁM-TRANS
Kft. két tulajdonosa, Ádám Gábor és Ádám
Mihály. A csomagok összeállítását és kiosztását Drapos Béláné alpolgármester asszony
szervezésével a Nyugdíjasok Egyesülete, a
Kertbarát Kör és a Polgárőrség tagjai vállalták, személy szerint: Legény Béláné, Kókai Béláné, Tóth Béláné, Baranyi Sándorné,
Tóth Zoltánné, Vass Istvánné, Vass István,
Csalári Béla, Faragó Béláné (Csáki Katalin),
Faragó Béláné, Darázs Kálmánné, Miksi
István, Czuczu Krisztián, Úti István és Bolye
László. Önzetlen segítségük kellett ahhoz,
hogy az adomány eljusson a rászorulókhoz
úgy, hogy az elszámolások is rendben legyenek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a
következő időszakban is részesülhessünk a
Baptista Szeretetszolgálat által koordinált
európai uniós segélyekből.
A Petőfi Művelődési Ház előtt a járdán
közlekedők nagyon sokszor szóvá tették,
hogy esős időben a tetőről nyakukba folyik a
víz. Szakemberekkel felmérettük, hogy milyen módon lehetne az esőcsatorna tisztítá-

sát elvégezni. Több ajánlatot kaptunk beállványozásról, emelőkocsi igénybevételéről.
Egy jászárokszállási bádogosmester, Bene
László úr jelentkezett, hogy ő az esőcsatorna takarítását mindezek nélkül is el tudja végezni. A munkát tőle rendeltük meg, amelyet tisztességgel el is végzett. A számla
benyújtása helyett azt mondta, hogy „ezért a
munkáért semmilyen térítést nem kérek,
örülök, hogy segíthettem”. Ezzel a nemes
cselekedetével több tízezer forintos költségtől kímélte meg a Művelődési Házat, ezáltal a
várost, és a gyalogjárdán közlekedőket pedig
attól mentette meg, hogy az esővíz továbbra
is a nyakukba csurogjon.
Az Apartmanház egyik lakója, Farkas Miklósné Jusztika néni a házát értékesítette, és
az eladási árból másfélmillió forintot adományként felajánlott és be is fizetett a Jászárokszállás Városért Alapítvány számlájára.
Az Apartmanház mosókonyhájának korszerűsítésére ajánlotta fel ezt az összeget, amelyet az alapítvány kuratóriuma soron kívüli
ülésén határozatban erősített meg, amely azt
jelenti, hogy csakis erre a célra lehet felhasználni a teljes összeget. Ezúton is köszönöm
Jusztika néni nagylelkű adományát!
Ebbe a felsorolásba még nagyon sok olyan
nemes cselekedet ideillenék, amely az adományozó szándékának megfelelően névhez
nem köthető, de a közösség javát szolgálja. A
karitatív munka sokszor nem látványos tevékenységét minden egészséges társadalom
értékeli és elismeri. Köszönöm a felsorolásban szereplők és az itt meg nem említettek
önzetlen segítségét és bízom benne, hogy
nagyon sok követőjük akad. Az országunk,
városunk olyan lesz, amilyenné alakítjuk és az
egyéni kezdeményezésre, önzetlen segítségre
az elkövetkezendőkben még nagyobb szerep
hárul, mint eddig.
Minden jászárokszállási polgárnak, az elszármazottaknak és minden jóakaratú embernek, aki városunk boldogulásáért dolgozik, kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket és a 2009. évre sok boldogságot és jó
egészséget!
Gergely Zoltán

K&H Bankfiók
Jászárokszálláson
(Folytatás az 1. oldalról)
A K&H csoport, mely a
Belgiumban működő három
legnagyobb pénzintézet egyikének, a KBC csoportnak a
tagja, 234. bankfiókját nyitotta meg Jászárokszálláson.
A bankfiók megnyitón
Dr. Orosz András, a K&H
Marketing igazgatóságánák
vezetője elmondta, hogy a
bankfiók kialakításának időszakában, de az üzemelés
időszakától – november 21.
óta – eltelt idő alatt is ismerkedtek a város nevezetességeivel, és most már többen
tudják, mi az a Csörsz árok.
A továbbiakban pedig így
fogalmazott: „A K&H fiókhálózat a mai napon a jászárokszállási fiókkal új, modern létesítménnyel gyarapodott tovább. A helyi jelenlét, itt a több mint 8 ezer fő
által lakott Jászárokszálláson
is hozzásegít minket ahhoz,
hogy ügyfeleink egyedi élethelyzetére, pénzügyi igényeire személyre szabott ta-

Csalogató – egyelőre az állófogadásra
nácsokat adhassunk. SzeretA pohárköszöntőt mondó
nénk, ha részesei lennének
Kerek Csaba lakossági fiókszolgáltatásainknak. Szeretcsoport vezető a polgármesnénk részesei lenni vállalkoter gondolatához kapcsozásaik sikereinek. Kérjük, folódva mondta:
gadjanak be Jászárokszállás
– Jászárokszállás lakossácsaládjába.”
gát is megilleti a választás leGergely Zoltán, a város
hetősége. – Kéri, kritikával
polgármestere a bankfiók
segítsék a szolgáltatás színmegnyitó kapcsán úgy fogalvonalának fejlesztését, majd
mazott, hogy az egészséges
hozzátette, hogy a Lehel utverseny jó hatással van a laca közös kialakításán kívül
kosságra, új munkahely tetovábbi közös célokat is táremtődött, ami most óriási
mogatni kívánnak.
érték. Az épületrész, ami edA pohárköszöntő után a
dig a város csúfja volt, most
fogadás a Városháza dísztermegújult. A parkoló kialakímében folytatódott.
tásnál jó megoldás született.
– and –
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Programok útján
karácsonyig
A november 26-án kezdődő programba még a
Télapó-várás hangulatának
megteremtése is belefért.
Ezt a hangulatot az általános
iskola Gyöngyharmat énekcsoportja idézte elő. Fehér
Réka zongorajátéka pedig
már azt a meghittséget
árasztotta, melyet a karácsonyt megelőző időszakban mindenki szeretne magában érezni, bízva abban,
hogy legkésőbb az eljövetellel ez az érzés is eljön, és tartós marad.
Gergely Zoltán polgármester megnyitó hozzászólásában kegyesnek minősítette az időjárást, mely a
megnyitó napja köré havas
tájat hozott. – Sokat jelent az,
hogy a civil szervezetek magukénak érzik a művelődési
házat, az árakszállásiakat
meg érdeklik a programok –
mondta szenvedélyesen. –
Ezek a programok ösztönöznek
arra, hogy elszakadjunk a televízió elől. A kultúrára áldoz-

ni kell, nem szabad azt elfogadni, hogy nehéz idők jönnek
– fűzte hozzá, majd arra szólított, hogy kényeztessük
magunkat, ne csak robotoljunk. Ügyeljünk az arányokra, ne forduljon elő, hogy
magunk szemében a gerendát sem vesszük észre, másokéban meg a szálkát is.
Balogh Zsuzsanna, az est
összekötő háziasszonya ezt
követően az adventről, az eljövetelről beszélt, amikor a
kicsik ajándékokat, a nagyok

leginkább nyugalmat várnak. A Téli Esték kezdőnapján – mint ahogy lenni szokott – csuhéangyalkák, karácsonyi díszek készítésére volt
lehetőség, virágstand működött mikulásvirággal. Csuka
Judit adventi koszorú készítési bemutatót tartott. Karácsonyi könyvek, fagó játékok voltak vásárolhatók, de
akár mézeskalácsot is díszíthettek az adventre készülődők.
– and –

(Fotó: Szűcs Judit)

Ismét premier volt
decemberben
(Folytatás az 1. oldalról)
Csikós Erzsébet és Kaposznyák Józsefné is tökéletesen értette a szerepe lényegét, és adta a figurát Major
József is. Végül itt van Mariska, azaz Terenyei Tímea,
aki volt olyan elővigyázatlan, hogy nyitva hagyta
az ablakát, amikor a katonaság bevonult kisvárosi
állomáshelyére. Ebből lett
aztán a nagy purparlé, mert
májusra megszületett a
kisfia. Bár házasságot ígért
az éjszakai, ablakon közlekedő látogatója, de azóta se
látta.
Mit gondolnak, ki menti
meg a katonaság becsületét,
és állítja vissza a kisváros erkölcseit? Hát bizony Novotny az, a kedves, együgyű
tisztiszolga, aki még a gyermeket is szívesen vállalja, hiszen vele együtt kapja Mariskát. Hát ezzel a poént lelőttem, ami talán szégyen. A dicsőséget átengedem a Görbe János Színkör tagjainak,

Pest megér egy estet – Nagy Zoltánné,
Viski Róbert, Füleki Krisztina (Fotó: Nagy Mária)
akik nagyszerűen oldották
– nyilván gyakoroltak is – a
meg feladatukat. Szinte
szereplők, mert most szépen
örömjáték volt, amit látcsengett minden dal, nem
tunk, a szereplők maguk is
volt sehol elcsúszás. Azt is
élvezték, ami gördülékenymondhatjuk, szinte profi
nyé, felszabadulttá tette az
módon énekeltek a csapat
előadást.
tagjai. Az előadások varázsát
Mivel éppen ez a 12. tuaz is növeli, hogy élőzene
dósítás, amit a Görbe János
szól, ami egyben nehézségi
Színkör előadásáról írok,
fokot is jelent. Ezért Pál Katalán megengedhetem matalin, Varga Erzsébet és Bangamnak, hogy véleményt is
ka Sándorné nagyszerű közírjak. A mikroport használareműködése is nagyon kell a
ta magasra tette a mércét az
sikerhez. A darab színreviteéneklés terén. Sokat tanultak
lében nagy szerepe van a
díszleteknek, a jelenetek közötti átmeneteknek, amit
Kovács Béláné nagy rutinnal, ötletesen oldott meg,
ahogy a szereplőválogatást,
s minden mást is, ami
egy rendező munkájának
része.
Sok jó előadást kívánok
nyitott ablakkal, hogy sokan
hallhassák, láthassák, mire
képes a Görbe János Színkör!

A Társulat

Kiss Erika
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Ismerjük Őt.
Valóban ismerjük?
Csőke Dénest nagyon sokan ismerjük városunkban,
találkozunk vele nap mint
nap. Rendszeres látogatója a
Városi Könyvtárnak. Tudjuk
róla, hogy irodalmat szerető
fiatal, különösen érdeklődik
a versek iránt. Egyik alapítója a könyvtárban megalakult
Árokszállási IrKa irodalmi
klubnak, ahol a verseket szeretők találkoznak rendszeresen, felolvassák verseiket, tapasztalatokat cserélnek egymással.
Dénes a múlt hónapban a
Budapesten kiadott Szenynyes éden című könyvvel
ajándékozta meg a könyvtárat. Miért tette? Azért, mert
Csőke Dénesnek a Lírikusok
Irodalmi Műhely 2009-es
antológiájában jelentek meg
versei, és tudta, hogy számunkra érték minden olyan
könyv, amelyben szülővárosunkkal kapcsolatos írások
jelennek meg. Különösen
büszkék vagyunk azokra,
akik tehetséges alkotókként
mutatkoznak be, és birtokában vagyunk „művészi” értékeiknek.
A Szennyes éden című
könyvben ezt olvashattuk
Dénesről, szeretném, ha a
Jászvidék olvasói is jobban
megismernék Őt.
„Meglehetősen korán érdeklődik a humán tudományok, a
műszaki ismeretek iránt. Az
irodalommal szorosabban egy
gyermekvers pályázat kapcsán
kerül kapcsolatba. Szakmunkástanuló évei alatt rendszeres
résztvevője a „Beszélni nehéz”
nyelvművelő szakkörnek. Az
iskola által szervezett házi felolvasó versenyek résztvevőjeként gátlásai miatt három
éven keresztül második és harmadik helyezést ér el. 1996ban beiratkozik a jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium újonnan induló levelező
tagozatára. Ekkor új korszak
köszönt be életébe, melynek hatására kezd újra írással foglalkozni. 1998 tavaszán sokáig csak a tanult művek és stílusok igénytelen utánzatain és
irodalomkönyveibe széljegyzet-

ként írott paródiáin gyakorol.
Ezután már nem tud hosszú
időre elszakadni az írástól.
Főiskolás évei végig alkotással telnek, prozódiából is szerez
némi ismeretet. Főiskolás évei
végén néhány internetes hobbi
irodalmárral együtt felkérést
kapnak Békésszentandrás és
Szarvas városától a két telepü-

lésen tartandó irodalmi est
megrendezésére. Később páran
irodalmi weblapot is alapítanak, mely csekély látogatottsággal ma is üzemel. A tagok írásaiból önálló antológiát szerkesztenek, mely a tagság sorain
túl tovább nem jut. Egyetemi
éveiben lehetősége nyílik megmérettetni írásait. Jelentős
eredményt nem ér el ugyan,
azonban mindig kerül be műve
antológiákba. Egyik alapítója
az Árokszállási IrKa irodalmi
klubnak. Jó érzéke van a versíráshoz, esélyes a költői pályára.
2008 áprilisától tagja a Lírikusok Irodalmi Műhely íróköltő tagozatának.”
Az antológiában megjelent verseiből Az én Mátrám
című versét ajánlom figyelmükbe.
Ádám Gáborné
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Mikulásgála
Formabontóan mazsorett
csoport bemutatójával kezdődött a Fortuna Táncsport
Egyesület 9. Mikulásgálája.
Ezt az elmúlt évek sikeres
szerepléseivel érték el. A mazsorett bemutatót követően a
tanult klasszuikus és egzotikus táncokból láthattunk bemutatót.
Előtte azonban a TSE elnöke, Kovácsné Tősér Zsuzsanna mondott köszöntőt.
Kifejtette, hogy a Fortuna
részese a város kulturális eseményeinek, rendszeresek a
táncversenyek. Most, amikor a társastánc reneszánszát
éli, a Fortuna kilencven táncossal működik, s úgy gondolom – fejezte ki megérzé-

sét az elnökasszony –, a szülők jól választottak, hogy itt
foglalkoztatják gyermekeiket. Bejelentette, hogy 500
ezer forintot nyertek pályázat útján, és több mint 130
ezer forint gyűlt össze az
adók 1 %-ából, s ez lehetővé

Az én Mátrám
Kovács Orsolyának emlékül az együtt töltött évekért
Tavasz volt, lángok közt kelt a Nap.
Hamisan kacsintó kis patak
köszönt ránk szelíd csobogással,
s mi nem törődve senki mással,
kéz a kézben jártuk az utat.
Smaragd erdő léptünk figyelte,
s turistaúton tekeregve
göndör sziklák sziszegtek lábunk
alatt, ha vízmosáson jártunk.
Avar mállott terhünktől nyögve,
s álmodtuk: örök a pillanat.
Erdő, avar, sziklák, s a patak,
mintha kedvét találná bennünk,
sejtelmes naptükröt tart nekünk,
langy fényében uszadék a ma.
Partján haragoszöld moha sír,
egy cseppnyi víz életelixír.
Zöld karjukkal öleltek a fák,
így sétáltunk, ölelve tovább
a pillanat üde lombjait.
Már három éve élénk emlék,
nem vagy velem, és mégis mennék.
Füreden tán nyugalom vár rám,
elringat, ölel az én Mátrám.
Emlékeimben veled lennék.

tette, hogy minden táncos
ezer forintos vásárlási utalványt kapjon iskolakezdési
támogatás címén. Örömmel
tudatta, hogy megvalósult
régi álmuk: elkészült a nagy
tükör, mely előtt a próbákat
tarthatják.
Ezt követően vette át a
szerepet Molnár József, a
tánccsoport művészeti vezetője, hogy levezényelje a kétfelvonásos tánckavalkádot,
melyben kezdők és haladók
egyaránt teret kaptak, valamint új formációk is közönség elé kerültek. Az
emelkedett hangulathoz a
Mikulás megérkezése is hozzájárult.
– and –

Jubiláló házaspárok
A Jászvidék novemberi számából kimaradt
a jubiláló házaspárok névsora, melyet most
teszünk közzé.
50 éves házassági évfordulójukat ünneplő
házaspárok: Erdős Ferenc – Szántó Rozália,
Csontos János – Palócz Ilona, Bódis Jenő –
Csatai Ilona, Tűzkő László – André Terézia,
Dr. Kelemen Sándor – Demény Ilona, Farkas
József – Csikós Erzsébet, Berecz Ottó – Csoszor Veronika, Görbe Antal – Balogh Mária,
Ördög Alajos – Szántó Margit, Kiss László –

Görbe Mária, Farkas Béla – Nagy Jusztina,
Móczár Imre – André Sarolta, Nagy János –
Majzik Piroska, Bágyi István – Puskás
Julianna.
25 éves házassági évfordulójukat ünneplő
házaspárok: André Csaba Zoltán – Bordás
Zsuzsanna, Nemoda Béla – Nagy Márta,
Méri Imre – Deák Margit, Pádár László –
Ádám Melinda, Pádár Zoltán – Farkas Zsuzsanna, Szabó László – Berecz Veronika, Márkus Balázs – Nagy Judit.

Tűzoltóságunk hírei
November 26-án a Boros
Alajos utcában a kazánból kipattanó szikra tüzet okozott.
A lakás tulajdonosa – bár elol-

totta a tüzet – utólagosan bejelentette a tűzoltóságon az esetet – helyesen –, így a tűzvizsgáló elvégezhette a vizsgála-

Ősz van. Lángok közt nyugszik a Nap.
Most magam járok minden utat,
de már távolabb egy állomással.
Nem törődöm semmi mással,
csak még egyszer láthassalak!

tot, mely mindannyiunk érdeke volt.
December 4-én este a Vámosgyörki úton egy személygépkocsi az árokba csúszott.
A helyszínre érkezés után
értesítettük a mentőket és a
rendőrséget. A sérült elszállításáig biztosítottuk a helyszínt.
A Kéményseprő Vállalat jelzése alapján vonultunk december 5-én délelőtt a Szent István
telepre kéménytűzhöz. A közvetlen veszélyhelyzetet megszüntettük. A kéményt jelenlegi állapotában nem, csak a felújítása után tudja a tulajdonosa
használni.
Nádas Illés titkár

Tisztújítás
a Magyar Tűzoltó Szövetségben
Banka Emánuel a Magyar Tűzoltó Szövetség alelnöke

Mazsorett formációk – Gazdag és színvonalas programmal mutatkozott meg december 8-án szülői közönség előtt a három éve tizenkét lánnyal alakult mazsorett csoport.
A Kovácsné Tősér Zsuzsanna szervezésében és betanításával működő leány vonulat ma már
közel hetven csinoskával szerepel, s a legjobbak az ország különböző színpadain aratnak
sikert, így most már a formációk között a serleggyűjteményt is szemlélhette a közönség. (Fotó: Nagy Mária)
– and –

2008. december 13-án Hatvanban ülésezett a Magyar Tűzoltó Szövetség Országos
Küldöttgyűlése.
A küldöttek értékelték az elmúlt négyéves időszak eredményeit, és döntöttek az
elkövetkezendő időszak legfontosabb feladatairól. A küldöttgyűlés megválasztotta
vezető tisztségviselőit.
A Szövetség elnöke ismét, dr. Bende Péter

tü. vezérőrnagy, a Fővárosi Tűzoltóság parancsnoka.
A küldöttek a Magyar Tűzoltó Szövetség
alelnökévé Banka Emánuelt, Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk elnökét választották.
Megválasztásukhoz gratulálunk és eredményes munkát kívánunk.
Nádas Illés
ÖTE titkár

Jászvidék

2008. december 18.

Angyalka jött
az Apartmanházba
Az elsők között költözött
be az Apartmanházba nagyon kedves lakónk, Farkas
Miklósné Bordás Jusztina.
2004 szeptemberét írtuk akkor, és azóta is itt van közöttünk. Mindenkihez van egy
jó szava, és őt is szereti mindenki. Jól érzi magát itt, és
ha úgy adódik, akkor megszólal a „nótafa”, és szebbnél
szebb dalokat énekel. Ilyenkor hangja betölti a házat, és
mindenki örömmel hallgatja
Jusztikát.
Annak jeléül, hogy ő a házat igazi otthonának tekinti,
úgy gondolta, meglepi karácsonyra egy nagy ajándékkal.
A gondolat tetté alakult, és
tényleg megajándékozta az

otthont szép új ipari mosógépekkel. Nagy jótett volt ez,
hiszen könnyebbséget és
takarékosságot hoz a ház lakóinak és dolgozóinak.
Jusztika szabadkozott nagyon, hogy ne tegyük köz-

Amikor a szív és a kéz
összeér

hírré adományát, de egy
ilyen szép és drága ajándékot
nem lehet szó nélkül hagyni.
Ezúttal köszönjük meg jóságát és önzetlen ragaszkodását a házhoz.
Ebből is látszik, hogy van
olyan lakó, aki gondol arra,
hogyan tudná szebbé, jobbá
tenni a ház életét.
Drága Jusztika, hálásan
köszönjük a jóságát! Kívánunk még sok szép hosszú
évet közöttünk, és legyen nagyon boldog és áldott Karácsonya, új esztendője erőben, egészségben! A ház öszszes lakója és dolgozója nevében kívánja:
Tita Valéria Erzsébet
az Apartmanház lakója

Jászágón járt a Mikulás
„Égi úton fú a szél,
hulldogál a hó
nem bánja azt, útra kél
Mikulás apó!”
Bár az égiek hó helyett esőt küldtek december 5-én, a Mikulás és Krampuszai nem
ijedtek meg, rénszarvas húzta szán helyett
lovas hintóval érkeztek meg Jászágóra. Volt
zsákjukban számtalan csomag, kezükben pedig hosszú lista, amely az egész évben jól viselkedő gyerekek nevét és címét tartalmazta.
Így hát útrakéltek, hogy mindenkinek személyesen adhassák át az ajándékokat. Közel száz
gyermeket kerestek fel, s a Jászfa Alapítvány
felajánlásának köszönhetően valamennyi
gyermeknek édességgel teli csomagot adhattak át.
Másnap, december 6-án délután 14 órakor
újra ellátogatott a községbe a nagy fehérszakállú. Ezúttal az óvodások várták őt nagyon,

a helyi iskola tornatermében megrendezésre
kerülő báljukra. A terem zsúfoltságig megtelt
óvodásokkal, iskolásokkal, szülőkkel, nagyszülőkkel. A gyermekek nagy örömmel, számos dallal és verssel köszöntötték a kedves
vendéget, aki csomagokkal jutalmazta a produkciókat. A Mikulásnak ezt követően búcsúznia kellett, hiszen őt még sok helyen várták. A bál azonban még nem ért véget, a
gyermekek Görbe Kinga tanárnő vezetésével
népi táncot és gyermekjátékokat tanulhattak.
Vidám hangulatban rengeteg verssel,
énekkel, tánccal, játékkal telt a délután, s aki
megéhezett, az kedvére válogathatott az
anyukák által sütött süteményből. A bál bevételét az óvodás gyermekek és szüleik jövő
évi kirándulására kívánják felhasználni.
Köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!

Advent = várakozás. Közeledve decemberhez készülődik, várakozik az ember.
Izgatottan várja a kis Jézus
születését, a karácsonyt.
Izgalomból, várakozásból
nem volt kevés a 6. osztályosok között. Izgatottan keresgélték a koszorúalapot, a
szép tobozokat, illatozták a
gyertyákat, ámuldoztak a
szalagválasztékra. A fenyőágak hamisíthatatlan illata
közepette immár hagyományt ápolva készültek a
szebbnél szebb, ötletgazdag
adventi koszorúk a szorgos
kezek között. Kiállítást rendezve belőlük elismerést,
csodálatot keltettek az iskola
többi tanulóinál is. Megérte

tehát szívvel, lélekkel, egymást segítve dolgozni a honés népismeret tanórán. Sokan kedvet kaptak, hogy ők
is elkészítsék otthonukba.
Köszönjük Antal Mag-

dolna tanárnőnek, aki évek
óta szervezi meg ezeket a
napokat nekünk.
6. osztályos tanulók
Széchenyi István Általános
Iskola, Óvoda és Zeneiskola

Nyugdíjas karácsony
2008. december 9-én
ünnepre gyűltünk össze. A
megjelenteket Legény Béláné, az egyesület elnöke
köszöntötte. Kiemelte a karácsony legfontosabb értékeit, az összetartozás és a
szeretet fontosságát. Ezután az egyházközség hittanos tanulóinak „Betle-

hemes játékát” tekintettük
meg. A mai rohanó világunkban igazán jó érzések
töltöttek el bennünket ebben a félórában. Köszönjük Veres Ilona hitoktató
és Veres István kántor úr
közös munkáját, az előadás
betanítását. Az ünnepség
végén valamennyi tagunkat

egy csomag szaloncukorral
leptük meg.
Itt szeretnék magam és
az egyesület vezetősége
nevében a város valamenynyi lakójának Boldog Karácsonyt és Békés Új Évet
kívánni.
Kókai Béláné
egyesületi titkár

Bordás Anett

Mikulásünnepség
az Ipartestületben
Már 14. alkalommal rendeztük meg az Ipartestület
mozi helyiségében a Mikulásünnepséget. Érdekességnek számíthat, hogy utoljára
nyolc éve tartottunk Mikulásünnepséget a mozihelyiségben, de mivel fűtéssel
nem rendelkeztünk, így a
műsort adó gyermekek érdekében – félve, hogy megfáznak – a Széchenyi István Általános Iskola tornaterme
adott otthont.
Mint minden évben, most
is nagy érdeklődés mellett
rendeztük meg – az Árokszállási Téli Esték keretében
– a Mikulásünnepséget. Az
Ipartestület vezetőit mindig
az a cél vezette, hogy ha le-
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Vajon az igazi? (Fotó: Szűcs Judit)
het gyerekeknek örömöt
keknek és a pedagógusokszerezni, tegyünk meg minnak. Végül megjött a várva
dent azért, hogy ez meg is
várt Mikulás, aki csomagovalósuljon. Öröm volt nézni
kat adott át a gyermekeknek.
a mosolygós gyermekarcoSőt, a Mikulásnak többen is
kat, akik már nagyon várták
verssel kedveskedtek.
a Mikulás megérkezését.
Úgy érzem, sikerült egy
A megjelenteket Csikós
kellemes órát szerezni az
László elnök üdvözölte,
ipartestületi tagok gyermemajd a Széchenyi István Álkeinek és az őket elkísérő
talános Iskola tanulói Koszülőknek. Mi csak ennyit
vácsné Tősér Zsuzsanna és
szerettünk volna tenni, és ez
Papp Zoltánné által betaní– az arcokat figyelve – siketott műsort adtak elő nagy
rült is.
sikerrel. Köszönet a gyereCsikós László elnök

IDŐSEK KARÁCSONYA – rendezvényen 370 főre terített asztalnál látta vendégül a város önkormányzata nyugdíjas korú lakóit a Szent Vince úti Sportcsarnokban. Az
együtt fogyasztott ebéd előtt Gergely Zoltán polgármester, Gyenes Gyula pápai prelátus
köszöntötte a jelenlévőket, közöttük Dr Gedei József országgyűlési képviselőt, valamint
Jankó Róbertet Újireg polgármesterét és feleségét. Veres Ilona hitoktató tanítványai Betlehemi történetet adtak elő. Madarász Katalin és Poór Péter dalaikkal szórakoztatták a népes
közönséget. Ebéd után pedig Guba József zenéjére táncolhattak a táncra kedvet érzők.

ÁBK TEA DÉLUTÁN – a karácsony jegyében, mint már a korábbi években egyben
adomány gyűjtő délután is.A gyertyák fényében megcsillanó mákos beigli már a karácsonyt
idézte.Szívhez szóló hangulatát pedig karácsonyi dalokkal az Óvónők Kamarakórusa teremtette meg. Papp Zoltánné az ÁBK elnöke nem kis meghatottsággal tudta ezt megköszönni,
majd társulva az emelkedett hangulathoz édesanyja horgolt csengetyűiből adott mindenkinek. A teázás végére az az adomány is összegyűlt melyből 4 család kap ajándékot.

OPERATIV 2000 Kft.

Rákóczi u. 93. T.: 57/531-090

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és
boldog új évet kívánunk
megrendelõinknek és a
város lakosságának!

A LAKOSSÁG
SZOLGÁLATÁBAN!
Háztáji vágások
zavartalan kiszolgálása;

Móra Gyula: Tel.: 30-9533-578
Pethes János: Tel.: 30-9533-648
Telefon: 57/531-960, 57/531-961
Fax: 57/431-065
E-mail: mora.gyula@gmail.com

TÓTH OPTIKA
Szemüvegkészítés, -javítás,
kiegészítők
Szakorvosi látásvizsgálat
Nyitva tartás:
K-P 9-17-ig, Szo 8-12-ig
Jászárokszállás, Posta köz 20.
Kellemes ünnepeket, boldog
újesztendőt kívánunk!

Kellemes ünnepeket és
boldog új esztendôt kíván a

Muntyán
Virágüzlet
Móczár Andor tér 9.
Tel.: 57/431-194
Virágmegrendeléseiket
továbbra is ingyenesen
házhoz szállítjuk még a
környezõ községekbe is!

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván a

Rózsakert
Kisvendéglô

Kossuth u. 21. Tel.: 57/430-729
és a

Lottózó és
Presszó

Móczár A. tér 1.
T.: 57/431-003

Eredményekben
gazdag boldog
új évet kíván
a lap minden
olvasójának

a Kossuth 2006
Mezôgazdasági
Termelô Zrt.
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JászBél Bt.

5123 Jászárokszállás
Kossuth út 80.

Kellemes ünnepeket és
boldog új évet kíván a
JászBél Bt.
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Újév, Fruzsina
Ábel, Gergely
Genovéva, Benjámin
Titusz, Leona
Simon, Edvárd
Gáspár, Boldizsár
Attila, Ramóna
Gyöngyvér
Marcell
Melánia
Ágota, Baltazár
Ernõ, Cézár
Veronika, Vera
Bódog, Félix
Lóránt, Lóránd
Gusztáv, Stefánia
Antal, Antónia
Piroska
Sára, Márió
Fábián, Sebestyén
Ágnes
Vince, Artúr
Zelma, Rajmund
Timót, Xénia
Pál
Vanda, Paula
Angelika, Angéla
Károly, Karola
Adél
Martina, Gerda
Marcella

Július
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Tihamér, Annamária
Ottó
Kornél, Soma
Ulrik
Emese, Sarolta
Csaba
Apollónia
Ellák
Lukrécia
Amália
Nóra, Lili
Izabella, Dalma
Jenõ
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter
Endre, Elek
Frigyes
Emília
Illés
Dániel, Daniella, Dana
Magdolna, Magda
Lenke
Kinga, Kincsõ
Kristóf, Jakab
Anna, Anikó
Olga, Liliána
Szabolcs
Márta, Flóra
Judit, Xénia
Oszkár

Kellemes
ünnepeket és
boldog új évet kíván
a

Bíró Ingatlaniroda
Tel.: 57/433-473
www.biroingatlan.hu

20

Új bankfiókunk nyitása
alkalmából
kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendőt
kívánunk ügyfeleinknek,
a város lakosságának!
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Ignác, Virginia
Karolina, Aida
Balázs
Ráhel, Csenge
Ágota, Ingrid
Dorottya, Dóra
Tódor, Rómeó
Aranka
Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lídia, Lívia
Ella, Linda
Bálint, Valentin
Kolos, Georgina
Julianna, Lilla
Donát
Bernadett
Zsuzsanna
Aladár, Álmos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd, Mirtill
Mátyás, Jázmin
Géza, Alexander
Edina
Ákos, Bátor
Elemér

Augusztus
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Boglárka
Lehel
Hermina
Domonkos, Dominika
Krisztina
Berta, Bettina
Ibolya
László
Emõd
Lõrinc
Zsuzsanna, Tiborc
Klára
Ipoly
Marcell
Mária
Ábrahám
Jácint
Ilona
Huba
Államal. ünn., István, Vajk
Sámuel, Hajna
Menyhért, Mirjam
Bence
Bertalan
Lajos, Patrícia
Izsó
Gáspár
Ágoston
Beatrix, Erna
Rózsa
Erika, Bella

Március
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Albin
Lujza
Kornélia, Nelli
Kázmér, Zorán
Adorján, Adrián
Leonóra, Inez
Tamás
Zoltán
Franciska, Fanni
Ildikó, Melissza
Szilárd
Gergely
Krisztián, Ajtony
Matild, Tilda
Nemzeti ünn., Kristóf
Henrietta, Vidor
Gertrúd, Patrik
Sándor, Ede
József, Bánk
Klaudia, Alexa
Benedek
Beáta, Izolda
Emõke
Gábor, Karina
Irén, Írisz
Emánuel
Hajnalka
Gedeon, Johanna
Auguszta
Zalán
Árpád

Kellemes karácso
boldog új évet kívá
munkatársainknak
és a város lakosság
Papp - A

Tel.: 57/431-3

Szeptember
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Egyed, Egon
Rebeka, Dorina
Hilda
Rozália
Viktor, Lõrinc
Zakariás
Regina
Mária, Adrienn
Ádám
Nikolett, Hunor
Teodóra
Mária
Kornél
Szeréna, Roxána
Enikõ, Melitta
Edit
Zsófia
Diána
Vilhelmina
Friderika
Máté, Mirella
Móric
Tekla
Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

Eredményekben
gazdag, békés,
boldog új évet
kíván a
Takarékszövetkezet!

Meghitt karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván
városunk lakosságának,
a lap minden kedves olvasójának
Jászárokszállás város
Képviselõ-testülete,
Polgármesteri
Hivatala
és intézményei

Újireg Község Önkormányzata
meghitt, békés Karácsonyi Ünnepeket
és eredményekben gazdag
Boldog Új Esztendôt kíván
minden Jászárokszállási, Jászágói és
Újiregi polgárnak!

vidék

Kellemes ünnepeket és
boldog új évet kíván
ügyfeleinek!

009

onyt és
ánunk
k
gának!
Agro Kft.

342, 433-371

!
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Gulyásné Varjú Katalin
06209/166-517
Gulyás Csaba
06203/535-906
Továbbra is várjuk ügyfeleinket
biztosítás, hitelügyintézésre!

Április
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Kellemes karácsonyi
ünnepeket
és boldog új esztendôt
kívánunk
a város lakosságának!

JÁSZKENYÉR
KFT.
5123 Jászárokszállás
Rákóczi u. 21-25.
Telefon: 57/531-350

Kóstolja meg termékeinket!
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a Palóc Üdülõ
és Étterem
Telefon: 06-20/423-8466

Május

Hugó
Áron
Buda, Richárd
Izidor
Vince
Vilmos, Bíborka
Hermann
Dénes
Erhard
Zsolt
Leó, Szaniszló
Húsvét, Gyula
Húsvét, Ida
Tibor
Anasztázia, Tas
Csongor
Rudolf, Kiara
Andrea, Ilma
Emma
Tivadar, Odett
Konrád
Csilla, Noémi
Béla
György
Márk
Ervin
Zita, Mariann
Valéria
Péter
Katalin, Kitti
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Kellemes karácsonyi
ünnepeket
és boldog
új évet
kíván
2009. évre

GENERALI-PROVIDENCIA
BIZTOSÍTÓ

Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó, Renáta
Amália
Koppány
Dénes
Gedeon
Brigitta, Gitta
Miksa
Kálmán, Ede
Helén
Teréz
Gál
Hedvig
Lukács
Nándor
Vendel
Orsolya
Elõd
Nemzeti ünn. Gyöngyi
Salamon
Blanka, Bianka
Dömötör
Szabina
Simon, Szimonetta
Nárcisz
Alfonz
Farkas
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Munka ünn., Fülöp
Zsigmond
Tímea, Irma
Mónika, Flórián
Györgyi
Ivett, Frida
Gizella
Mihály
Gergely
Ármin, Pálma
Ferenc
Pongrác, György
Szervác, Imola
Bonifác
Zsófia, Szonja
Mózes, Botond
Paszkál
Erik, Alexandra
Ivó, Milán
Bernát, Felícia
Konstantin
Júlia, Rita
Dezsõ
Eszter, Eliza
Orbán
Fülöp, Evelin
Hella, Azurea
Emil, Csanád
Magdolna
Janka, Zsanett
Pünkösd, Angéla,
Petronella
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Pünkösd, Tünde
Kármen, Anita
Klotild
Bulcsú
Fatime
Norbert, Cintia
Róbert, Roberta
Medárd
Félix
Margit, Gréta
Barnabás
Villõ
Antal, Anett
Vazul
Jolán, Vid
Jusztin
Laura, Alida
Arnold, Levente
Gyárfás
Rafael
Alajos, Leila
Paulina
Zoltán, Szidónia
Iván
Vilmos, Viola, Vilma
János, Pál
László
Levente, Irén
Péter, Pál
Pál

December

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mindenszentek, Marianna
Achilles
Gyõzõ
Károly
Imre
Lénárd
Rezsõ
Zsombor
Tivadar
Réka
Márton, Martin
Jónás, Renátó
Szilvia
Aliz
Albert, Lipót
Ödön
Hortenzia, Gergõ
Jenõ
Erzsébet, Zsóka
Jolán
Olivér
Cecília
Kelemen, Klementina
Emma
Katalin, Katinka
Virág
Virgil
Stefánia
Taksony
András, Andor, Andrea
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Elza
Melinda, Vivien
Ferenc, Olívia
Borbála, Barbara
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália
Judit
Árpád
Gabriella
Luca, Otília
Szilárda
Valér
Etelka, Aletta
Lázár, Olimpia
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória
Ádám, Éva
Karácsony, Eugénia
Karácsony, István
János
Kamilla
Tamás, Tamara
Dávid
Szilveszter

eredményekben gazdag

HUNGÁRIA Kft.

dolgozói
Posta köz 1.
Tel.: 57/531-980
Nyitva:
hétköznap 7.30-18.30
szombat 7.30-12.00

Több éve a közületek és a
lakosság szolgálatában az

Építõipar 2003 Kft.
Jászárokszállás, Szentandrási u. 2.
Tel.: 57/431-361

Kellemes ünnepeket
és eredményekben gazdag
boldog új évet kíván!

Kellemes karácsonyt
és boldog új évet
kíván az

INDEX
Üzemanyagtöltô
Állomás

BANKA
AUTÓSBOLT
Jászárokszállás
Piac tér 5.
Tel.: 57/432-343
06-30/586-2185

e-mail: bankaauto@invitel.hu

Minden típusú nyugati
személygépkocsi alkatrész
rövid határidõvel rendelhetõ.
Keleti személygépkocsi alkatrész raktárról azonnal kapható

Kellemes ünnepeket és
boldog új évet kíván a

DOG SHOP
Kutyaeledel és
kisállat kereskedés

Boldog karácsonyt és

Boldog karácsonyt és
eredményekben gazdag
új évet kíván a

AGORA
GYÓGYSZERTÁR
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Jó egészséget kívánunk
az új esztendõben

06-30/465-5202

új esztendõt kívánunk
Minden kedves jelenlegi és
leendő ügyfelemnek
békés, boldog karácsonyt,
és sikerekben gazdag új
esztendőt kívánok

Magyarország Kft.

Tekse Csaba
riasztó telepítő
06 (30) 52 52 123,
www.teksecsaba.extra.hu

Kellemes ünnepeket és
boldog új évet kíván a

Jszállás, Széchenyi u. 7.
57/433-230

Jászvidék
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Időutazás a gabonák körül…
Ismét szép sikerrel büszkélkedhet iskolánk! A 3.c
osztály a Cerbona Arcadia
Reklám Kft. által kiírt pályázaton 50.000 pályázó közül
elnyerte az első 10 kiemelt
díj egyikét.
A pályázatot a MI MALMUNK jeligével küldtük el.
Miért választottuk ezt a címet? Mert valóban egy malmot készítettünk Antal Peti
ötlete alapján, szülői segítséggel. Egy működő malom
lett, mely a legegyszerűbb
természetes anyagokból épült, és szó szerint működik.
Határtalan a gyerekek fantáziája és ötlete; csak ki kell aknázni azt. Ha a pályázat közösen készül, még nagyobb a
közösségformáló szerepe.

Mivel a pályázatnak az
volt a célja, hogy a búza, kukorica, rizs, valamint a gyümölcsök és a méz jobb megismerését mutassák be, ezért
terméseket gyűjtöttünk, melyekkel üvegeket töltöttünk
meg, gyurmából Dani dínót
készített, melynek testrészein gabonák utaztak korszakokon át. Pályázatunkba török basa is került, mert ő
hozta el hazánkba a török
búzát, a kukoricát. Kutatómunkát végeztünk, melyik
gabona honnan származik.
Segítségünkre volt az internet és Frédi bácsi, a jó barát.
Levi földgömböt készített,
melyen a gabonák „vándorlását” vezette le. Egy farm is
szerepet kapott, melyen Eri-

ka állatai a gabonákat csipegették. Stella hala átúszta a
világ óceánjait, hogy elhozza
a búzát kis hazánkba. Mirtill
napsugara beragyogta égboltunkat, és így érlelte Dóra napraforgóját.
Ez a napsugár ragyogta be
osztályunkat, mikor megkaptuk a hírt erről a nem
mindennapi eredményről.
Lázas izgalommal vártuk az
ajándékot, melyet igazgató
bácsink adott át. Érdeklődő
szemek, izgatott arcok állták
körül a nagy dobozt, melynek nem akármi volt a tartalma: 3 doboz hatalmas legokészlet, mindenki részére
uzsitáska, tele Cerbonával. A
pályázat tervezése, szervezése, a búvárkodás folyamán a
tanulók játékos formában új
ismereteket sajátítottak el, és
bővült ismeretük az egészséges táplálkozás terén.
A müzliszelet elfogy, a játék elkophat, de az élmény és
a megszerzett tudás örökre
megmarad.
„Ami mögöttünk van, és ami
előttünk van,
semmiség ahhoz képest, ami
bennünk van.”
/Rolph Waldo Emerson/

2008. december 18.

Készülődés
Az ősz beköszöntésével a
vándormadarak melegebb
vidékre készülődnek. Iskolánk első osztályos tanulói
szeptembertől készültek,
hogy november 24-én kiállják a gólyaavatás próbáját. A
gólyáknak Afrikáig kell repülniük, a kis elsősöknek a
gólyatanodai feladatok megoldásával kellett számot adniuk az eddig megszerzett
ismereteikről. Volt csatakiáltás, mely az osztály bemutatkozására szolgált, kötélhúzás
– erőpróbaként, labdaadogatás – egyensúlyozásra, célba dobás – helymeghatározásként, hernyójárás – élelemszerzés gyanánt.
E fantasztikus délutánon
fej fej mellett haladtak az
osztályok a pontszerzésben.
Az avatás végén bízvást állíthattuk: ezek a kis gólyák kiállták a próbát. Jó volt látni,
ahogy önfeledten versenyeztek, buzdították társaikat,
ujjongtak az ajándékoknak,
majszolták a tortát. Azt az
örömet, amikor megkapta a
győztes 1.a osztály a gólyát,
melyet 1 évig őrizhet, nem
lehet elfelejteni.

gyon várnak. Ez nem más
mint december 6-a, a Mikulás napja. Lázas készülődés
volt a jellemező a Lehel úton
a kicsiknél, ahová minden
évben ellátogat a Mikulás.
Ez évben is elvitte ajándékait
és meglepetés édességét. A
Szent Vince útra pónilovas
kocsiján érkezett a gyerekek
nagy-nagy örömére. Énekekkel, versekkel köszöntötték a gyerekek kedvencüket,
csodálták és faggatták, majd
simogatták lovait, átvették
ajándékát, melyről eleinte
azt hitték a gyerekek, hogy
nem is nekik szánt. Megköszönték az édességeket, melyekkel meglepte őket, és bú-

Szabó Erika

Új színfolt Jászágó életében
Ez évben is megtartottuk
az Anyatejes Világnapi megemlékezésünket, ahol szép
számmal jelentek meg az
édesanyák gyermekeikkel.
Egy hangulatos délutánt töltöttünk együtt, és megfogalmazódott az anyukákban,
hogy jó lenne gyakrabban
együtt lenni, találkozni. Sok
édesanya szinte alig mozdul
ki otthonról, kevesen járnak
közösségbe. Így jutottunk
arra az elhatározásra, hogy
„Baba-Mama Klub” néven
találkozzunk rendszeresen a
Védőnői tanácsadóban. Izgalommal készültem az első
alkalomra, melynek témája a
családokat érintő aktualitások voltak pl. a várandós
gondozásban bekövetkező
változások, új szűrés lehetősége, és a Pneumococcus védőoltásról volt tájékoztatás.
Ezt követően kötetlen beszélgetés és közös játék volt.
A gyermekek ismerkedtek

egymással, a közösen behozott új játékokkal. Az anyukák pedig megbeszélték és
átadták egymásnak tapasztalataikat a gyermeknevelés,
esetleg háztartásvezetés kapcsán. A klub sikerességét jelenti, hogy a résztvevők kéthetente, szerdai napokon találkoznak. A foglalkozások
azóta folyamatosak. Minden
alkalommal készülök egy rövid tájékoztatóval, majd a já-

téké és a beszélgetésé a főszerep ezen a délutánon.
Úgy ítélem meg, hogy sikeresek összejöveteleink, mindenki jól érzi magát. A babák szokják a közösséget, a
mamák pedig ha csak rövid
időre is, kimozdulnak otthonról élvezik a hasonló
gondokkal és örömökkel
élők társaságát.
Csikósné Kovács Margit
védőnő

Fogászati vetélkedő Jászágón
A korábbi évekhez hasonlóan idén decemberben is megrendezésre került Jászágón az
általános iskola alsó tagozatos tanulói számára meghirdetett fogászati vetélkedő. A gyermekek öt csoportba osztva mérhették össze
tudásukat, miután gondosan megválaszolták
az összeállított feladatlapok kérdéseit. A cél az
volt, hogy a gyermekek mindamellett, hogy
jól érezzék magukat minél több ismerettel
gazdagodjanak az egészséges életmóddal
kapcsolatban. A verseny eredménye nagyon
szoros volt, hiszen valamennyi csapat szinte
hibátlanul oldotta meg a feladatokat. A gyermekek persze nem maradtak jutalom nélkül

valamennyien egy-egy kis emléktárgyat vihettek haza ennek a napnak az emlékére.
Bordás Anett

A gyerekek november vége felé egyre gyakrabban
néznek a naptárra, és várják a
készülődés napját. Ez évben
a természet gyorsabb volt, és
jól megtréfált bennünket, hiszen Katalin napra fehérbe
öltöztette a tájat. Katalin nap
előremutató karácsonyra. A
gyerekek bizony e nap reggelén ezzel nem törődtek:
csak bele a hóba. Élvezték a
fehér, puha szőnyeget, melyből pillanatok alatt hógolyó,
hóember, hómaci, hóangyal,
hóvár, de még motor is készült. Az első öröm az igazi
nagy öröm, melyben kicsiknek és nagyoknak is volt része e napon.
Tovább folyt a készülődés, hiszen az alsó tagozaton
évek óta hagyomány az
András napi vásár. November 28-29-én lehetett a különböző ötletes tárgyak közül megvásárolni a karácsonyi ajándékokat. Ezúton szeretnénk megköszönni a Szülőknek a sok szép vásári áru
készítését és vásárlását,
mellyel hozzájárultak az alsós gyerekek egész évi jutalmazásához szükséges anyagi
feltételekhez.
Készülődtünk, de ez már
inkább várakozássá alakult.
Az év végéhez közeledve egy
napnál tovább időzünk, melyet kicsik és nagyok oly na-

csút intettek a Mikulásnak
abban a reményben, hogy
még találkoznak vele december 9-én Budapesten a Mikuláshajón.
Számoltuk a napokat, és
nagyon vártuk az indulás
napját. Az utazás és várakozás izgalma volt látható kedden reggel annak a 175 gyereknek az arcán, akik felültek
a „kis pirosra” a vasútállomáson, és a vámosgyörki átszállás után Budapestig a vonatuk meg sem állt. Ott már
várt ránk 23 külön busz,
amely elvitt bennünket a
Duna budai oldalán lehorgonyzott A 38-as Mikuláshajóhoz. Érkezésünk után a
Mikulászenekar máris fergeteges hangulatot varázsolt a
koncertteremben a gyermekdalokkal, mozgásos
énekekkel, melyeknek aktív

részesei voltak a gyerekek. A
gyerekek együtt énekeltek,
tapsoltak, mozogtak az énekesekkel, a színpadon együtt
szerepeltek a művészekkel,
és együtt várták a Mikulást,
aki tele humorral, jókedvvel
szinte észrevétlenül csöppent a színpadra. Az öröm
akkor tetőzött, mikor a zsákja kinyílt, és előkerültek az
ajándékcsomagok. A programunk itt még nem ért véget, folytatódott a Parlament előtt felállított Mikulásvárosban, ahol láthattuk
az ország fenyőfáját, magunkba szívhattuk a mézeskalács édes illatát, és „végre”
vásárolni is lehetett. Utunk a
Szépművészeti Múzeumba
vezetett, ahol egy különleges
kiállítást tekinthettünk meg
az egyiptomi korból. A gyerekeknek a legnagyobb élmény a múmiák látványa
volt, a lányok az ékszereket
csodálták, míg a fiúk az eszközöket, írásokat. Már csak
röpke időnk maradt a Hősök terén, mert indult a
vonatunk.
Köszönettel tartozunk a
MÁV-nak e remek szervezőmunkáért, hogy ennek a 188
főnek az utazása zökkenőmentes, biztonságos, kényelmes volt. Az alsó tagozaton
tovább folyik a készülődés,
ünnepi díszbe öltöznek az
osztálytermek, készülnek az
ajándékok a legszebb ünnepre, hogy az utolsó tanítási napon feldíszítsük a közös fánkat, együtt énekeljünk és
örüljünk egymásnak, hogy elmondhassuk Böjte Csaba
gondolatát:
„Sötétség és rossz nem létezik,
csak a fény és a szeretet hiánya.
Sötétséggel szemben harcolni
nem lehet,
de ha fényt gyújtunk, a sötétség
eltűnik.”
Békés, boldog karácsonyt
kíván a Jászvidék olvasóinak, városunk lakosainak az
alsó tagozat 291 tanulója és
21 tanító nénije.
Szabó Erika
munkaközösség vezető

Jászvidék
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Polgárőr bankett Jászágón
Ismét eltelt egy év, és szinte napra pontosan tavaly is
ilyenkor tartottuk meg évzáró bankettunkat.
Polgárőrségünk életében
már hagyománynak számít
ez az év végi összejövetel,
ahol egy kellemes vacsora
mellett kikapcsolódhatunk.
Hiszen nem csak a bajban, a
munkában kell osztoznunk,
hanem az örömben, a szórakozásban is. Ez az este a köszönetről, az elismerésről és
az összetartozásról is szólt.
Így kívántuk köszönetünket
kifejezni polgárőreinknek az
egész évben végzett önzetlen

munkájukért. Köszönet,
hogy saját költségre, saját
autóval, saját szabadidőből,
vagy épp az éjszakai pihenésből áldozzák fel magukat a
maguk, mások és a község
értékeiért. Természetesen
nemcsak őket illeti a köszönet, hanem a feleségeket, barátnőket, hogy párjukat havonta egy alkalommal nélkülözik az egyesület számára. Úgy érzem, egy tartalmas
év áll egyesületünk mögött.
Munkánknak természetesen
van elismertsége, melyet elsősorban a falu lakosaitól, az
önkormányzattól, a rendőr-

ségtől és olyan kívülálló, más
településen élő emberektől
kapunk, akik az éjszaka folyamán a munkájuk végett
megfordulnak Jászágón.
Köszönjük és kérjük, hogy
továbbra is támogassanak
bennünket, segítsék munkánkat, hogy ezután is meg
tudjuk őrizni településünk
nyugalmát. Kívánunk mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog újévet!
Barta Ferenc
a Jászágói Polgárőrség
elnöke

André Béla emlékverseny
ultibajnoksága
2008. december 6-án délután került megrendezésre a
meghívásos ultiverseny Jászárokszálláson, immáron ötödik alkalommal. Jászberény,
Jászágó, Visznek és Jászárokszállás ultijátékot kedvelői jöttek össze a Zöld IX
vendéglő különtermében
egy kis megmérettetésre, baráti játékra. A verseny háromfordulós volt. A 26 játékos közül a versenyt Kubacsek József nyerte, második
Csépán Gábor, a harmadik
pedig Babusa Sándor lett.
Gratulálunk a nyerteseknek. Reméljük, jövő év decemberének első szombatján

is ilyen szép számmal fogunk
összejönni a következő ultiversenyen.

A szervező bizottság nevében:
Nádas Illés
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Sportlövész egyesület
alakulóban
A civil szervezetek életében év végén a számvetés és
a következő évi tervek meghatározása a legfontosabb
feladat. A helyi sportlövész
kezdeményezés Vereb András önkormányzati képviselő
jóvoltából a Deák Ferenc
Gimnázium, Informatikai és
Közgazdasági Szakközépiskola sportlövő diákolimpiai
válogatójával kezdődött.
Majd november utolsó
szombatján 12 helyi lakos
kezdeményezte a Jászárokszállás városi Légfegyveres
Sportlövész Klub megalapítását.
Az alakuló ülésre a Petőfi
Művelődési Házban került
sor, ahol Risai László sportszervező köszöntötte a megjelenteket, külön is üdvözölve Drapos Béláné alpolgármester-asszonyt, Dr. Szabó
Andrea aljegyző asszonyt,
Pál Bélát, az OTP helyi fiókjának vezetőjét, Hábencius Ferencet, a Megyei Sportlövő Szövetség elnökét és feleségét, valamint a jászberényi Honfoglalás Egyesület
lőtértulajdonosát. Ezután a
szervező bizottság elnöke

számolt be az előkészítő
munkáról, és javasolta Dr.
Szabó Andreát a közgyűlés
levezető elnökévé megválasztani. Az alapszabály ismertetésével, személyi kérdésekkel kapcsolatos szavazással folytatódott a klubalapítás.
Az elnökség és az ellenőrző bizottság irányítja a klubot; szervezi a folyamatos
edzés, versenyzés személyi,
tárgyi, pénzügyi feltételeit;
légpuskás és légpisztolyos
szakosztályt hoz létre a szabadidő hasznos eltöltése,
egészséges, fegyelmezett és
eredményes sportolók nevelése érdekében. A működés
gyakorlati megvalósítása a
JNSZ Megyei Bíróság engedélyéhez kötött. Csak ezután

Balról jobbra: Csépán Gábor, Kubacsek József, Babusa Sándor
(Fotó: Nádas Illés)

Hagyományőrző nap
(Fotó: Szűcs Judit)

2008.

Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndípályázat
eredményközlése
Önkormányzatunk idén is csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, hogy a 2009-es
évben is támogatni tudjuk városunk diákjait.
A pályázatok beadási határideje 2008. október 31. volt. Önkormányzatunkhoz 21 db
„A” típusú, illetve 4 db „B” típusú pályázat
érkezett. Az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság 2008. november 19-én
elbírálta a beérkezett pályázatokat. A pályázatok elbírálása a 14/2001. (X.13.) Ör. sz.
rendelet (továbbiakban Rendelet) alapján
történt meg. A Rendeletben meghatározott

feltételeknek, a beérkezett 21 db „A” típusú
pályázatból 5 db „A” típusú pályázat felelt
meg. A 4 db beérkezett „B” típusú pályázat
nem felelt meg a feltételeknek.
Jászárokszállás Város Önkormányzata a
2009. évre 250.000 Ft-os keretösszeget biztosított a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Ennek
értelmében a 2009. évben a Rendeletben
meghatározott feltételeknek megfelelő, 5 db
„A” típusú pályázatot (5x5000 Ft/hó/fő 10
hónapon keresztül) részesít támogatásban.
Jászárokszállás Város Önkormányzata

Hol is kezdjem? Téli Mátra. Meleg! Latyak! Szent László. Sztúpa! Remetelakások!
Mátrahegy. Egy laza 30-as! Hanák Kolos.
Eső! Zivatar! Jó kedv! Hajta. Várnak! Itt
vannak Zoliék is! Szilvásvárad. Több, mint
ezren! Zúzzuk! Boldogság! Duna Maraton.
2 nap! Esti koncert a visegrági Duna-parton! Megszakadok! Végre hozom az elvárt
formámat! Idén nincs Zemplén Maraton!
Bükk. Berva-völgy. Ismét sokan! Jól ment!
Középtáv! Két verseny között horgászverseny meglátogatása! Csodálkozó munkatársak! Itt a Mátra Maraton! Anyu is eljött! Végre! Jól megy minden, csak a kezem
ne ment volna szét az első 20-ason! Van még
40 km! Célban szeretet, drukkolás! Nekem
ennyi elég! Vak Bottyán! Kevesen! Csak Aki
számít! Köszi Laci az isteni kaját! Hajta.
Végig esőben, sárban! Hárman megyünk –
a pályán –, Árokszállásról sokan! Csak a
fanatikusok! Akiknek tök mindegy, hogy
milyen idő van! Jövőre új szponzor? Jó lenne!
Költözés, Életem Értelme, öszzeköltözés,
SZERETET, SZERELEM! Nekem ezt
hozta 2008! Mindig egy kis öröm! Ennyi nekem elég ahhoz, hogy a mindennapok rohanását túléljem! BOLDOG VAGYOK! Remélem, 2009 is ilyen „kis” élményekkel
gazdagít!
Minden Kedves Olvasónak Békés, Szeretetteljes Karácsonyt és Egészséges, Boldog
2009-et Kívánok!
– konabela –

tervezünk légfegyveres lőpavilont építeni, ahol papíralapú lőlapokra lőve biztonságosan készülhetünk a versenyekre.
A JNSZ Megyei Sportlövő Szövetség elnöke alakulási ajándékként ötezer darab
légpuska lőszert adott át,
gratulált az alakuláshoz, és
együttműködést javasolt a
jászberényi Honfoglalás Lovas- és Lövész Klubbal, hogy
nemes versengéssel öregbítsük a jászok jó hírnevét. Az
alpolgármester asszony hozzászólásában elmondta,
hogy közel negyven civil
szervezet működik a városban, többségük sikeresen.
Ebbe a sorba illeszkedik a
nagy monotóniatűrést, fegyelmet és önfegyelmet
igénylő sportlövészet megalapozása Jászárokszállás városában. Az alapító ülés zárásaként a jelölő bizottság javaslata alapján megszavazták
az egyesület elnökségének
és ellenőrző bizottságának
tagjait.
Az alakulóban levő egyesület vezetősége minden
jászárokszállási lakosnak kellemes ünnepeket, eredményekben gazdag új évet
kíván.
L. J.

A biztonsági
szolgálat
ellenőriz
Egy olvasó érdeklődött arról, vajon ki
figyeli azokat a rögzített képeket, amelyeket
a városi temetőben felszerelt térfigyelő
kamerák rögzítenek. Egy apró viráglopás
kapcsán szerette volna ezt megtudni az illető, mivel számára nem mutatták meg az
anyagot.
A kérdéssel Nagy Gábort, a temetőt
üzemeltető IUSTA temetkezési szolgálat
vezetőjét kérdeztük. Megtudhattuk, hogy a
térfigyelő kamerák által rögzített képet a
vállalkozással szerződésben álló biztonsági
szolgálat munkatársai kísérik figyelemmel.
A vonatkozó adatvédelmi törvényi rendelkezések értelmében, azok megtekintésére
kizárólag a biztonsági szolgálat szakemberei, illetve a rendőrség munkatársai jogosultak, amennyiben egy bűncselekmény
kapcsán ezt hivatalosan kérik. Egyéb esetben nincs arra mód, hogy bárki megnézhesse a felvételeket. Szintén törvény írja azt
elő, hogy a rögzített képeket csak bizonyos ideig őrzik meg, majd automatikusan
törlik.
Banka Csaba

Jászvidék

10

T

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

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

2008. december 18.

FELHÍVÁS !

Közérdekű tájékoztató

Tisztelt Fogyasztóink!
Az idei évre visszatekintve ismét azzal szembesült a Jászárokszállási VÍZIKÖZMŰ, hogy a fogyasztók fizetési hajlandósága sajnos az elmúlt évekhez hasonlóan nem javult.
Sokan úgy értelmezik, hogy az ivóvíz – mivel alapvető létszükségletet elégít ki –, mindenkinek ingyen jár, pedig ez
sem különbözik bármely más szolgáltatástól (pl. elektromos áram vagy gázenergia). Hasonló a helyzet a hulladékgyűjtési díjjal is.
A továbbiakban a VÍZIKÖZMÜ radikális lépéseket
tesz kintlévőségeinek behajtására.
Első lépésként minden fogyasztót felszólítunk tartozásának rendezésére, továbbá ha ez nem vezet eredményre a
vízvételezési lehetőség korlátozására, illetve megszüntetésére kerül sor. Az elmaradt ivóvízhálózatra történő újbóli
rácsatlakozás költsége, az elmaradt számlák megfizetésén
túl + 70.000 Ft.
„Ha a fogyasztó a díjat nem fizeti meg, a szolgáltató a
szolgáltatást időben és mennyiségben korlátozhatja,
illetve a bekötővezetéket leszűkítheti, lezárhatja.”
38/1995.(IV.5) Korm.rend. 9.§ (1)-(5).

(2009. január)

Az intézmény továbbra is élni fog a peresítés, illetve a
hulladékgyűjtési díj tekintetében az adók módjára történő
behajtás módszerével.
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy maximum 120 l mennyiségű kommunális hulladékot helyezzenek ki a szemétszállítási napokon, hiszen az éves díj
több hulladék elszállítását nem teszi lehetővé, ezért kérjük
a lakosságot, hogy többlethulladékát a Víziközmű telephelyén vásárolható emblémás zsákban tegye ki, vagy a többlethulladék elszállítására vonatkozó szerződés megkötése
végett a Víziközmű irodájába kifáradni szíveskedjen.

Jászárokszállás, Móczár Andor tér 9.
Telefon: (06 57) 531 680

Érettségivel rendelkező fiatalok figyelem!
A Rendészeti Szakközépiskola felnőttoktatás rendszerében, érettségire épülő két éves nappali tagozatú képzéssel rendőr szakképesítést biztosít, amely a
Rendőrségen, hivatásos tiszthelyettesi munkakör betöltésére jogosít.
Az iskola korszerű szakmai ismereteket, idegen nyelvi, informatikai és önvédelmi képzést, szakmai gyakorlati helyet, rendőr szakképzettséget, „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély megszerzésére lehetőséget, diákigazolványt,
ösztöndíjat, igény és lehetőség esetén tanulói szállást, étkezést, ruházati ellátást
nyújt. A tanulmányaikat sikeresen befejezőknek a Rendőrség állást ajánl fel!
Jelentkezhet, aki: - magyar állampolgár, - jelentkezés évében betölti 18.
életévét, de 33 évesnél nem idősebb, - cselekvőképes, -rendelkezik állandó
belföldi lakhellyel, - büntetlen előéletű, kifogástalan életvitelű, - sikeres érettségi
vizsgát tett, illetve a képzés kezdetéig azt leteszi, - vállalja, hogy hivatásos szolgálatra való alkalmasságát a jogszabályban előírt vizsgálatokkal megállapítsák,
- elfogadja egyes alkotmányos jogainak törvény szerinti korlátozását, - hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, - vállalja a hivatásos szolgálatot a szakképzéssel járó követelményeket és kötelezettségeket, illetve az ország területén
belül bármelyik rendőri szervnél való szolgálat teljesítését, - befizeti a 3000,- Ft
jelentkezési adminisztrációs költséget.
Jelentkezési határidő: 2009. február 2.
A jelentkezők a Rendészeti Szakközépiskola felvételéhez szükséges
jelentkezési egységcsomagokat személyesen átvehetik a Rendőrkapitányságon, a Hatvani út 1. szám alatt, illetve részletes tájékoztatás céljából keressék a
Kapitányság személyzetisét, Vas Tamásné rendőr őrnagy asszonyt.

Továbbá felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét a
tulajdonos-változás szolgáltatóhoz történő bejelentésére.
„A fogyasztó, illetőleg az elkülönített vízhasználó személyében beállott változást a régi és új fogyasztó, illetőleg elkülönített vízhasználó együttesen köteles a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 30 napon
belül a szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért az elköltöző fogyasztó és az új fogyasztó, illetőleg az elkülönített vízhasználó egyetemlegesen felel.” 38/1995 (IV.5.) Korm.rend.
A félreértések elkerülése végett ajánlom figyelmükbe a
fenti tájékoztatót.
Víziközmű Jászárokszállás

FELHÍVÁS
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

Jászberényi Rendőrkapitányság, Budai Orsolya r. hadnagy, sajtóreferens

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

BÓDIS
BÉLÁNÉ
sz. Hovanecz
Margit
végső búcsúztatásán
részt vettek,
sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
mély gyászunkban
osztoztak.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

CSIKÓS
LÁSZLÓ
végső búcsúztatásán
részt vettek,
sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
mély gyászunkban
osztoztak.

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

ULAKI
JÁNOSNÉ
sz. Agócs Mária
végső búcsúztatásán
részt vettek,
sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
mély gyászunkban
osztoztak.
„Pihenj csendesen,
hol nincs több fájdalom,
de szívünkben itt leszel,
míg élünk e világon.”

Gyászoló család
Gyászoló családja

Dr. Farkas Ferenc
egykori árokszállási
középiskolai tanár

ADÓBEVALLÁS,
ELEKTRONIKUS
ADATSZOLGÁLTATÁS
Magánszemélyeknek,
egyéni
vállalkozóknak,
könyvelés is.
Hívjon, ha
segíthetek!
Zsigriné Marika
06-30/380-5379

Orvosi ügyelet
dec. 29 - jan. 02. Dr. Kovács Pál, Rákóczi u. 1. T.: 431-183
05-09. Dr. Bíró Attila, Katona u. 16. T.: 433-165
12-16. Dr. Váradi István, Lehel u. 28. T.: 433-166
19-23. Dr. Gyenes Miklós, Kisfaludy u. 11. T.: 431-021
26-30. Dr. Olajos Gyula, Móczár Andor tér 7/a. T.: 431-957
Jászárokszálláson az orvosi ügyelet
hétfőtől péntekig 16 órától 18 óráig tart.
Az orvosi ügyelet telefonszáma: 06-20-980-6600
A jászberényi orvosi ügyelet elérhető a
06/57/412-226 telefonszámon.
A Mentőszolgálat telefonszáma: 104

Gyógyszertári ügyelet
01.
04.
11.
18.
25.

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

KEDD:
12-16 óra
PÉNTEK: 12-16 óra

A következő Jászvidék lapzárta: 2009. január 22.
A következő Jászvidék megjelenésének ideje:
2009. január 29.

Ügyfélfogadás az ünnepi időszakban
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Polgármesteri Hivatalban december hónapban

az ügyfélfogadás a következőképpen alakul:
2008. december 19-én (péntek) lesz ügyfélfogadás:
800-1200-ig és 1300-1600-ig.
Az Okmányirodán 800-1200-ig és 1300-1500-ig.
2008. december 20. (szombat) munkanap:
Pénteki munkarenddel az ügyfélfogadás szünetel.
2008. december 24. (szerda):
MUNKASZÜNETI NAP.
2008. december 29-én (hétfő) és 30-án (kedd):
A Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel,
anyakönyvi ügyelet lesz.
Az Okmányirodán 2008. december 30-án (kedd):
800-1200-ig lesz ügyfélfogadás.
2008. december 31-én (szerda):
a Polgármesteri Hivatal ZÁRVA.
2009. január 2. (péntek):
MUNKASZÜNETI NAP.
2009. január 5-től (hétfő)
a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás az általános
rend szerint zajlik.
Kérjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy ezen ügyfélfogadási
rendnek megfelelően szíveskedjenek ügyeiket intézni!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben,
sikerekben gazdag, boldog új évet kívánva, tisztelettel:
Dr. Gottdiener Lajos
jegyző
Ezúton tájékoztatjuk minden kedves
könyvtári olvasónkat, hogy
karácsony és szilveszter között (december 29-31.)
a Városi Könyvtár minden részlege zárva tart.
A könyvtár szolgáltatásait 2009. január 5-től (hétfő)
vehetik igénybe.
Valamennyi kedves olvasónknak békés, boldog
karácsonyi ünnepeket és sikerekben, eredményekben
gazdag új évet kívánunk
Ádám Gáborné és a könyvtár dolgozói

A Petőfi Művelődési Ház
2008. december 22-2009. január 5.
zárva tart.

Jászvidék
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2009. január 10-én 1800-kor

AKTA-TRADE KFT

2009. január 11-én 1600-kor

Fehér és Társai Könyvelôiroda
Társaságok, vállalkozók részére:
* könyvelés
* adótanácsadás
* bérszámfejtés
* adóhatóság elõtti képviselet
Ügyfélfogadás: hétfõtõl péntekig
8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Jászárokszállás, Deák F. U. 7.
Tel.: 531-370 Fax: 531-371
E-mail: aktatrade@vnet.hu

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

Minden kedves ügyfelünknek
békés, boldog karácsonyt és
eredményekben gazdag
boldog új évet kívánunk!

Ft/óra

AGÓCS JUDIT AEROBIC OKTATÓ

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

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI
KOMMUNÁLIS
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

További információ
a Barócsi Kft. lottózójában a központi buszmegállónál

Értesítjük a Tisztelt lakosságot!

IDŐPONTVÁLTOZÁS!

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 Széchenyi István Általános Iskola,
Óvoda és Zeneiskola tanítványainak

KARÁCSONYI HANGVERSENYE

A 2008. december 25.-i csütörtöki szemétszállításra
2008. december 27-én szombaton kerül sor.

2008. december 20-án
16 órakor kezdődik.

A 2008. december 26.-i pénteki szemétszállításra 2008.
december 28-án vasárnap kerül sor.

Helyszín: Szentháromság Templom

A 2009. január 1.-i csütörtöki szemétszállításra 2009.
január 3-án szombaton kerül sor.

HIRDETÉS

A 2009. január 2.-i pénteki szemétszállítás a megszokott
menetrend szerint történik.

Egyéni vállalkozók, cégek részére teljes körű

Megértésüket előre is köszönjük

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI
ALAP-SZOLGÁLTATÁS

Tisztelettel:
a Viziközmű Vezetősége

kor- és létszámkedvezménnyel!

Tisztelt Olvasó!
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
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
Jászsági népdalcsokor CD
Jászsági népdalfelvételek 1907-1997
1.200,- Ft
Korniss Péter: Jászság
A gyönyörű fotóalbum a Jászság
valamennyi települését bemutatja.
A képaláírások angol, magyar és
német nyelven olvashatók.
4.500,- Ft

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

MEGHÍVÓ
A jászárokszállási Szent Erzsébet Karitász Csoport
szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját
2008. december 18-án és 19-én a Templomkertben
rendezett ÉLŐ BETLEHEMHEZ.
2008. december 19-én du. 17 órakor
a város Képviselő-Testületével
KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE készülünk a Templomkertben.
Kérjük, jelenlétükkel tiszteljék meg rendezvényünket.
Gyenes Gyula
pápai prelátus, főesperes plébános

Szent Erzsébet
Karitász Csoport

Élettér Klub
2009. január 13-án 17 óra

Csipkeverő tanfolyam
Vezeti: Kaszab Lászlóné

Helye: Petőfi Művelődési Ház

A FALUGAZDÁSZ
TÁJÉKOZTATÓJA
A 2008-as évre vonatkozóan gázolaj jövedékiadóvisszaigénylést 2009. január 15-től lehet postázni. Az
igénylés elkészítéséhez – az új eljárásrend alapján – kérem, hozzák magukkal a körzeti földhivatalból igényelt –
2008-as évre vonatkozó – teljes FÖLDHASZNÁLATI
LAPOT. Az új rendszerű igénylésnek ez képezi az alapját!
Minden kedves Ügyfelemnek Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt Kívánok!
Kovács Zoltán falugazdász

Elérhetőségek:
Dr. Olajos Gyula
Cím: Jászárokszállás, Ady E. u. 4. Tel.: 431-957
E-mail: rendelo.01@invitel.hu olajosgy@vnet.hu

Jászárokszállás Város Önkormányzata

2009. január 23-án 17 órakor
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
városi ünnepséget rendez a Petőfi
Művelődési Házban.
Program:

Széchenyi István Általános Iskola Óvoda
és Zeneiskola ünnepi műsora
Téli Tárlat

Nyugdíjasok Egyesülete
2009. január 13-án 15 órakor
Közgyűlést tart a Petőfi Művelődési Házban

Kertbarát Kör
2009. január 24-én 16 órakor
taggyűlést tart a Petőfi Művelődési Házban.
Program:
Vezetőség beszámolója a 2008. Évben
végzett munkáról
Előadó: Drapos Béláné elnök
2009. évi munkaprogram megbeszélése
Előadó: Móczár Sándorné alelnök

Jászvidék
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Kézilabda évzáró
Női kézilabda szakosztályunk a 2008-2009-es idényben a Pest megyei bajnokságban vesz részt felnőtt, ifjúsági és serdülő korosztályokban, biztosítva ezzel
több mint 50 fiatal lány és
hölgy sportolását, a csapatokat képzett edzők – Jeddi József, Lengyelné Kaszab Éva,
Kiss Gábor – irányítják. Ezen
versenysorozat az előző évek
bizonytalanságai után végre
tényleg egy jól szervezett,
magas színvonalú bajnokság.
Sportolóink valamennyi korosztályban dicséretesen
helytálltak, annak ellenére,
hogy Jászárokszállás sajnos
nem rendelkezik megfelelő
méretű fedett sportcsarnokkal, így főleg az ősz végén és
a téli időszakban sportoló-

inknak viszontagságos körülmények között kell edzeniük,
felkészülniük. A hazai mérkőzéseket a Deák Ferenc
Gimnázium sportpályáján
játsszák a csapatok, egyre bővülő nézőközönség előtt; a
színvonalas lebonyolításért a
szakosztály köszönettel tartozik az intézmény vezetőjének és dolgozóinak. A

A Jászvidék olvasói számára Budai Orsolya a Jászberényi Rendőrkapitányság sajtóreferense foglalta össze
azokat az eseteket, amelyekben a rendőrségnek kellett intézkednie Jászárokszálláson.

November 22.
- Egy jászárokszállási tett
bejelentést, hogy egy haragosa megjelent háza előtt és
kiabálni kezdett vele, majd
egy kannából benzint locsolt
a bejárat elé. A kiérkező rendőrök előállították az erősen
ittas állapotban lévő hőzöngőt, majd a jászberényi orvosi ügyeletre szállították.
- Egy árokszállási lakóházba törtek be ismeretlenek,
ahonnan egy láncfűrészt vittek el. Az okozott kár 90 ezer
forint volt.
November 23.
Egy helyi kocsmában lévő
játékgépet törtek fel, amelyből készpénzt (80 ezer forint) vittek el. A rongálással
okozott kár további 20 ezer
forint volt.
November 24.
- A piaci gyorsbüfé elől
vittek el egy személyautót,
amelyet tulajdonosa járó
motorral, és nyitott ajtóval
hagyott a vendéglátóhely
előtt. A lopási kár 300 ezer
forint volt. A rendőrség nem
sokkal ezután Gyöngyösön
fogta el az ittas állapotban lévő elkövetőt.
- Jászágón betörtek egy lakóházba, ahonnan egy tele-

Győzelemmel búcsúzott
labdarúgócsapatunk
az őszi szezontól és lelkes szurkoló táborától

nagy érdeklődésre tekintettel újabb tanulók jelentkeznek kézilabdázni, remélhetőleg sikerül tömegbázist kialakítani településünkön. A
szakosztály megköszöni az
Önkormányzat, a Weger
Hungária Kft., a Rosenberger Kft., valamint más
intézmények, cégek és magánszemélyek önzetlen támogatását, és kér minden
sportszerető jászárokszállásit, hogy a jövőben is segítse
szakosztályunk színvonalas
működését.
A szakosztályvezetés és
sportolóink nevében minden
sportbarátnak és jászárokszállási lakosnak kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánunk!
Szakosztályvezetés

Rendőrségi hírek
November 20.
Ismeretlenek hatoltak be
egy jászárokszállási ingatlanba, ahonnan egy pénztárcát
loptak el, amelyben kettőezer forint készpénz, illetve
személyes iratok voltak.

2008. december 18.

víziót, illetve 45 ezer forint
készpénzt vittek el. Az eset
után nem sokkal elfogták az
elkövetőt.
November 26.
Egy parkoló autó ablakát
törték be ismeretlenek Jászárokszálláson. A kocsiból autóstáskát, vittek el a benne
lévő iratokkal együtt. Az
okozott kár 30 ezer forint.
November 30.
- Jászárokszálláson egy
parkoló autó ablakát törték
be. A kesztyűtartóból zenei
CD-ket és személyes iratokat
vittek el. Az okozott kár 17
ezer forint.
- Ugyanezen a napon egy
másik személygépkocsi ablakát is betörték, de ebből a
járműből nem vittek el
semmit.
December 1.
Eljárást indítottak két
jászárokszállási lakos ellen,
akik betörtek egy helyi ingatlanba. A házból nem vittek el semmit, mert a betörés
közben megzavarták őket, a
rongálással okozott kár így is
70 ezer forint.
December 2.
Egy jászárokszállási lakásba betörő ismeretlen 230
ezer forintot tulajdonított el,
a rongálással okozott kár további ötezer forint volt.
December 3.
Eljárást indítottak a rendőrök egy jászárokszállási lakossal szemben, aki egy ut-

casarkon nekihajtott az ott
parkoló autónak, majd továbbhajtott a helyszínről.
Az ittas állapotban lévő elkövetőt nem sokkal ezután
előállították a rend őrei.
December 4.
- Egy parkoló jármű hátsó
ablakát kiemelték, és a parkoló autóból két darab ütvefúrót, illetve más szerszámgépeket tulajdonítottak el öszszesen 160 ezer Ft értékben.
- Egy 19 esztendős viszneki lakos Jászárokszállás
külterületén haladt autójával, de nem jól, nem az útviszonyoknak megfelelően választotta meg járműve sebességét. Lehaladt az útpadkára, majd az út menti csapadékvíz elvezető árokba,
szerencsére könnyű sérülésekkel megúszta a balesetet.
December 6.
Egy jászárokszállási családi házból kávéfőzőt, hősugárzót, étkészletet, ruhaneműket vittek el, összesen
100 ezer forint értékben.
BCS

A Jászvidék novemberi
számában ígéretet tettem,
hogy a két hátralevő mérkőzés eredményéről beszámolok az újság olvasóinak. Jó
hírekkel tudok szolgálni: november 23-án Karcagon
vendégszerepeltünk, és tartalékosan is 2:2-es eredményt sikerült elérni, úgy,
hogy a hazai csapat az utolsó
percben egyenlített. Ha jól
tudom, az őszi szezonban ez
volt a negyedik mérkőzés,
mikor az utolsó percben kaptunk gólt. A magam részéről
a karcagi döntetlent így is
bravúros eredménynek tartom. November 29-én Besenyszög csapata látogatott
el hozzánk. Eredmény 2:1.
Egy csodálatos mérkőzésnek
voltak szemtanúi azok a nézők, akik a goromba időjárás
ellenére kijöttek a mérkőzésre, akik pedig nem voltak jelen, azok csak sajnálhatják,
hogy a mérkőzést nem látták. Két remekül felkészített
csapat játszott egymással a
megyei I. osztály átlagánál
jóval magasabb színvonalú
mérkőzést. A vesztes csapatot sem érheti szemrehányás,
hiszen remekül játszott. Igaz
a régi közmondás: Jó mérkőzéshez két jó csapat kell.
Itt adva volt, lehetett érezni,
hogy mindkét csapat győzelemre játszik. Végül Ballagó
Sanyi gólja döntötte el a
mérkőzés sorsát, egy gyönyörű akció végén talált a hálóba, remek csatárteljesítmény volt. Ennyi elégedett
szurkolóval ritkán találkoztam, mint ezen a vasárnapi
mérkőzésen.
Meg is érdemlik. Hiszen a
megyében nálunk van a legtöbb néző és nem Szolnokon. Ez a lelkes közönség
sokat tud tenni a csapatért,
amit a játékosok ősszel megháláltak, hiszen hazai pályán
egy döntetlen és hét győzelem a mérleg. Nem tudom,
így látja-e Csikós József, a
csapat edzője, akit megkértem, ossza meg véleményét a
Jászvidék olvasóival.
– Nem tudom, vajon te is
így láttad a mérkőzést a kispadról?
– Végül én is úgy láttam,
hogy csapatunk megtett
mindent azért, hogy győze-

Anyakönyvi hírek
2008. november hónapban született gyermekek: Nemes
Fanni, Olajos Hanna, Kaszab Gergely, Bódis Dorottya.
2008. november hónapban Jászárokszálláson házasságot kötött: Faragó Márta – Bazsik Lajos Ottó.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: Dobos László 52,
Szabó János 72, Csikós László 65, André Erzsébet 66,
Szabó Antal 85, Csikós Miklós 66, Tari András 59,
Faragó Árpádné, sz. Móczár Sarolta 78, Szarka Józsefné, sz. Szabó Mária 88 évet élt.
Jászágón 2008. október hónapban született gyermek:
Schuszter Kristóf.
Jászágón 2008. november hónapban születés, házasságkötés és haláleset nem volt.

lemmel búcsúzzon az őszi
szezontól. Mérkőzés előtt
felhívtam a játékosok figyelmét arra, hogy győzelem
esetén a negyedik helyen
végzünk, ha kikapunk, a
nyolcadik hely lesz a miénk,
és ez nem mindegy. Természetesen nekünk sem mindegy, hogy hogyan szolgáljuk
ki közönségünket, akik nagy
számmal állnak mögöttünk.
Sokan irigyelnek bennünket,
és mondták, hogy milyen jó
velünk focizni nálunk, hiszen sok néző előtt jobb játszani, és mi ezt tapasztalhatjuk. És ez igaz is.
– Elégedett vagy a csapat
őszi szereplésével?
– Elégedett vagyok, hiszen a megszerzett 29 pont
jó eredménynek számít. Bizonyos mértékig szerencsések vagyunk, hogy egy kialakult csapatunk van, évek óta
együtt játszanak, így szinte
ismerik egymás elképzeléseit. Úgy érzem, kis szerencsével előbb is végezhettünk
volna a tabellán. Vagy lejjebb
is, nagyon kiélezett volt a
küzdelem. Persze mindkét
lehetőség benne van a játékban, hiszen láthatták nézőink, hogy milyen jól játszottunk Mezőtúr, Jánoshida
vagy Besenyszög ellen, viszont néha nem úgy jönnek
az eredmények, mint ahogy
azt elvárom magamtól és a
csapattól is.
– Kikkel vagy maradéktalanul elégedett?
– Négy játékost próbáltam ki az első csapatban, de
sajnos csak Nagy Béla tudott
maradandót alkotni. Ott a
helye az első csapatban, minden adottsága megvan, hogy
jó játékos legyen. A hátvéd
játékával elégedett vagyok.
Középpályás sorunk idehaza
remekül játszik, kár, hogy
idegenben már nem megy
annyira, bár rengeteget segítenek a védelemnek. Egyébként nagyon jó képességű
játékosok. A csatárok közül
Ballagó Sanyi 12 góljával nagyon elégedett vagyok, óriási előnye, hogy mindig benne van a gól. De azért azt
sem szabad elfelejteni, hogy
a középpályás Csomor 6 gólt
rúgott, Éliás 5 gólt szerzett.
Ő nagyon jól felépített játékos, így régóta meghatározó
tagja csapatunknak. Muntyán és Pekedi is szerzett találatot az őszi szezonban. Goda játéka nagyon feljavult,
szinte húzóemberré vált.
Sokat köszönhetünk Dobos
Zsoltinak, sokat számít,
hogy újra csapatunkban játszik. Remélem, sokáig.
– Csalódtál-e játékosokban? Ha igen, kikben?
– Nagy csalódás Lőcsi Jenő. Ígérete ellenére nem jár
edzésre, így természetesen
nehéz a csapatba bekerülni.
Kóczián és Kiss Zsolt: megadom a lehetőséget nekik, de

úgy érzem, jobban kellene
élniük vele. Ha szorgalmasak és kitartóak lesznek, még
sok örömöt szerezhetnek,
csak rajtuk múlik, hogy élnek vagy visszaélnek tehetségükkel.
– Hazai mérlegünk imponáló, de idegenben hogy van
ez, Józsikám?
– A hazai közönség nagyon sokat számít, a játékosokat nagyobb becsvágyra
készteti, ezt jó látni az eredményen. Lehet, hogy gond,
de idegenben is győzelemre
játszunk, és sajnos ebben
benne van a vereség is, mint
a példa jól mutatja.
– Meddig tart a szünet?
– Befejeztük az edzéseket,
és február első keddjén kezdjük meg a felkészülést. 7 hét
áll rendelkezésünkre a bajnoki rajtig.
– Józsikám, nagyon szépen köszönöm, hogy a Jászvidék népes olvasótáborának
rendelkezésére álltál. Jó pihenést kívánok neked és a csapatnak is. Kérlek, december
13-án az év végi értékelésen
add át jókívánságaimat a
játékosoknak a szurkolók
nevében is, hiszen megérdemlik.
Labdarúgó csapatunk 17
mérkőzésből nyolc győzelemmel, öt döntetlennel és
négy vereséggel zárta az őszi
szezont. Rúgtunk 35 gólt, és
kaptunk 24-et. Ez a negyedik hely megszerzésére volt
elég. Soha rosszabbat. Csapatunk a következő összeállításban lépett legtöbbször
pályára: Czékmány, Dobos,
Éliás, Nagy B., Nagy Z.,
Ivony, Ördög, Muntyán,
Csomor, Jakus, Pető, Füleki,
Ballagó, Kóczián, Goda,
Kiss Zs., Lőcsei.
Ifjúsági csapatunk is 29
pontot szerzett, ami szintén
jó eredmény. Köszönet Kaszab Gyulának, a csapat
edzőjének.
A játékosoknak, a vezetőség minden egyes tagjának,
valamint szurkolótáborunknak is Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új
Évet kívánok. Remélhetőleg
találkozunk tavasszal, gondolom, mindenkire ráfér a
pihenés, és bízzunk egy jó
tavaszi fordulóban!
Csikós László
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