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Üzenet
- kultúra napi ünnepség városunkban Mit üzen a kultúra a mának, s a mából mi adható
tovább? Mindig ugyanaz és ugyanazt, nyelvében él a
nemzet és nyelvébõl kifejlõdõ kultúrájában tart össze. S ha
ez a már megtanult alaptétel, hogy „Nyelvében él a
nemzet.” nem is hangzik el egy ilyen emlékezés köszöntõitõl, ünnepi szónokától; gondolataik akkor is innen
indulnak s fonódnak vissza oda. Így volt ez most is a január
20-án megtartott városi ünnepségen a mûvelõdési házban.
Az ünnepségen köszöntõt
mondó Gergely Zoltán polgármester a nyelv sajátos eszközének, az írásnak, az írott
sajtó megtartásának fontosságáról beszélt. Sokan azt mondták, hogy 2000-re, az ezredfordulóra eltûnik a könyv, nem
járnak a könyvtárba, mindenki

napról melynek megünneplésére gyûltünk össze pedig így
fogalmaz: „A Magyar Kultúra
Napja január 22-e Kölcsey
Ferenc költõóriásunknak Himnusza megalkotása napjára
tevõdik, aki 33 évesen a világ
leggyönyörûbb, legfájdalmasabb, legszebben kérõ, kö-

Jelenet az ünnepi mûsorból
az interneten csüng. - mondta.
S lám az emberek járnak
könyvtárba, mûvelõdési házba, mert nem lehet azt az
érzést semmivel sem pótolni
mikor az ember kezébe veszi a
könyvet, újságot. - teszi hozzá.
A már hagyománnyá vált kultúra napi festmény kiállítást
pedig így ajánlja be: Ez a kiállítás pedig jó arra, hogy az
alkotó által teremjen a kultúra,
majd adja át a szót Magyar Ari
festõmûvésznek, aki nem csak
kiállít, hanem az ünnepség
szónoka is.
"Az egyetemes emberi kultúra alapja a nyelv. Mi a kultúra? A kultúra szó - mûvelést,
gondozást, ápolást jelent, mai
használata azonban eltér a régitõl, mert akkor szinte a
mezõgazdasági kultúrára vonatkozott. - mondta bevezetõjében. Az anyanyelvrõl, mint
nemzeti kötõanyagról beszélt,
s a nemzet múltja, jelene és
jövõje attól függ milyen erõs
ez a kötõanyag. - fûzte tovább.
A kultúrát tarka sokszínû szônyeghez hasonlítja, melynek
minden fonala, szála nélkülözhetetlen, mert könnyen prédájává válunk az eszement globalizációnak, a mértéket nem
ismerõ, kifosztó, leigázó multiknak, a pénzt istenítõ külsõ
és belsõ ellenségeinknek. A

nyörgõ imádságot szedte
versbe 1823-ban. Erkel Ferenc
ünnepélyes, gyönyörûséges
zenéjével lett nemzetünk
büszkesége, lelkünk és történelmi tudatunk tükre."
Magyar Ari szívbõl jövõ
meghatottsággal így fejezte be
ünnepi beszédét: "Magam

XXII. (XLVII.) évfolyam 1. szám
büszke legyen arra, hogy fiai
belõle nõttek és származtak,
érte éltek és poraiban fognak
békés nyugovóra térni.” Ez
volt Magyar Ari üzenete a
mából a holnapba.
Az általános iskola tanulói
pedig Üzenet címû ünnepi
mûsorukkal, színpadi játékkal,
dalban, prózában kép megjelenítés segítségével mondták,
kántálták azokat az élet igazságokat, melyek a kulturálódó
ember megmaradását, helyének megtalálását segíthetik a
világban, a hazában. A mûsort
színpadra állító Antal Péterné,
Érsekné Kácsor Edina, Méri
Judit munkáját Gergely Zoltán polgármester ezen az estén
is virágcsokorral köszönte meg.
A mûsor után a festményeké volt a fõ szerep. A
kiállítást megnyitó Dr. Szlávik
József Jászágó polgármestere
beszédébõl megtudtuk, hogy
mint állatorvos és lótulajdonos
kapcsolata során jött létre az
ismeretség az alattyáni szülõi
házban Magyar Arankával. A
néhány éves jászsági tartózkodás után a felnõtt években a
nyugati-keleti világ civilizációjával ismerkedett. Magyar
Ari személyében fáradhatatlan
nagy munkabírású következetes embert volt alkalmam
megismerni - vallja a méltató
Dr. Szlávik József. Az a fajta
embertípus, aki sohasem adja
fel. Ha valahogy egy mondatban kellene összefoglalnom
Magyar Aranka munkásságát
az valahogy így hangzana:
Soha ki nem mondott, de az

„...nem idegen és ma az enyém.”
részérõl könnyhullatás nélkül
képtelen vagyok elénekelni a
Himnuszt, sokan könnyhullatás nélkül sem tudják. Nem kívánok érzelgõsséget honfitársaimtól, csak annyit… énekeljük a Himnusz szövegét, mint
sok-sok nemzet iskoláiban,
templomaiban, ünnepségeiken naponta rendszeresen
éneklik a sajátjukat, hogy ne
legyünk talajt vesztettek, hogy
Hazánk minden porszeme

élet a nap minden órájában
megélt küldetéstudat.
Az ünnepi megemlékezést
követõen a kiállító Magyar
Aritól megtudtuk, hogy a
jászsági kötõdéshez élete elsõ
három évében Jászárokszállás
is hozzájárult. Édesapját beosztása a városhoz kötötte, a
édesanyja 1943-ban csak megszülni tért vissza Alattyánba,
azt követõen még 1946-ig
édesapjukkal itt éltek.
Folytatás a 2. oldalon
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Szeressük egymást…
- A színház üzenetei Karácsony elõtt ismét ott szorongott Jászárokszállás
színházszeretõ közönsége a mûvelõdési ház nagytermében,
hogy a Görbe János Színkör újabb produkcióját láthassa.
Akik nem tudtak a premier napján jelen lenni a további
alkalmak során is zsúfolásig megtöltötték a termet, így a
helybeli közönség széles körben mulathatott, szórakozhatott egy jót még január több hétvégéjén is. A darab közben
„elindult” szokásos jászsági körútjára, így a berényiek ,
fényszaruiak is tapsoltak már a csapatnak.
Kovács Béláné ismét egy
zenés vígjátékot választott,
hiszen ez nagyon megy a
csapatnak, s meg is vannak
hozzá a feltételek, a szereplõk,
a díszletek, a kellékek, a
kosztümök, a lelkes háttércsapat, akik számára nagy
hiányérzet volna, nem lenne
minden évben új produkció.
A rendezõ és egyben dramaturg egy sajnálatosan elfeledett Nóti Károly darabot
választott, a Szeressük egymást, melyhez Márkus Alfréd
írta a zenét 1935-ben. Pannika elmondta, hogy Márkus
Alfréd dalait szinte mindenki
ismeri, a zeneszerzõ nevét
azonban sajnálatosan elfeledték, pedig örökéletû muzsikát
kottázott le, a kabarék kedvelt
zeneszerzõje volt, és Nótival
több darabot is jegyzett élete
során.
A produkció ezúttal sajátosan kezdõdött. Pál Katalin
ült most is a szintetizátor
mögött, de mellette foglalt
helyet Guba József egy gitárral ölében. Sõt, nemcsak a
hangszert kezelik, de énekelnek is néhány dalbetétet. Az
alaphelyzet, egy megrögzött
agglegény kiházasításának törekvése a nõrokonok részérõl,
már eleve ad lehetõséget a félreértésekre, a kalamajkára és
vicces jelenetekre. Dr. Vass
pszichoanalitikus sok mindent tud, de a nõi lelket egy
cseppet sem ismeri! Ez bizony nem elõny egy doktor
esetében, és ezért meg is kell
fizetnie a történet során.
Lóczi Péter hihetõen, kiforrott színészi teljesítménnyel
adja a prófétai törekvésû figurát, bár az elején még nem
tudja, hogy „Lesz maga az
enyém…..”
Ezt csak Terenyei Tímea tudja,
(Zsuzsi kisasszony), aki méltán
a darab másik fõszereplõje.
Kettõjük játéka megkülönböztetett figyelmet érdemel.
A testvért játszó Kaposznyákné Ági persze tudja hogyan is kell kézben tartani az

események szálait, és neki sikerül is azokat kicsit összekuszálni a három felvonás
kedvéért, de kibogozni is.
Olyan természetesen játssza a
nõvér szerepét, mintha így
született volna. Az egész elõadás során érezhetõ, hogy õ
maga is élvezi a helyzetet, a

házszeretõ emberek laknak,
hogy saját hétköznapiságukban is hasonlítanak a megálmodott figurákra. Kovács Béláné egyik titka a szereplõválogatásban rejlik. Õ tudja,
kiben van „bekódolva” a figura,
például Béres László Sárkány
szerepében most is fergeteges, jó ritmusérzékkel tudja a
poénokat szórni, és a tapsot
kiérdemelni. Guba Erik részeges figurája szintén hiteles. És
közben jól szólnak a dalok is,
az Oly jól csúszik ez a banánhéj és mások is.
A színkör üdvöskéje is
nagy tapsot kapott, mert egy
igazán mutatós, színpadra
termett hölggyel ismerkedhettünk meg Hidi Anita személyében, aki nagyon jól táncol. Nem véletlen, hiszen tánctanár!”

Ki ez a Demeter?
Kaposznyák Józsefné, Major József, Lóczy Péter
figura teljesen az övé, ragyog
a szerepében.
A szerzõpáros persze nem
tudhatta, hogy egyszer majd
Jászárokszálláson olyan szín-

„Legyen esze...”
Béres László, Hidi Anita

A Görbe János Szín-kör
csapatát erõsíti a bájos hölgy.
Nagy nyereség lehet a fiatalasszony.
A színjátszó csapat többi,
régi tagja - Nagy Zoltánné,
Pethes Kálmán, Major József,
Csikós Erzsébet - nem okoz
csalódást, õk jól tudják hogyan kell egy jó csapatban
egymásra figyelve együtt játszani, mosolyt fakasztani, tapsot csiholni.
Meglepetés, hogy az eddig
csak súgóként ismert Faragó
Lászlóné és Béresné Sztari Éva
rövidke színpadi jelenlétükkel
kedves perceket szereztek a
közönségnek.
Folytatás a 4. oldalon
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Jászvidék

Új jegyzõje és aljegyzõje van
városunknak
Az önkormányzati választást követõen Dr. Gootdiener Lajos jegyzõ közös megegyezéssel távozott a hivatalból, Dr. Szabó Andrea aljegyzõ pedig szülési szabadságra
ment. A beérkezõ pályázatok elbírálását követõen döntött a képviselõ-testület az új jegyzõ
és aljegyzõ személyérõl. Kérésünkre az alábbiakban õk mutatkoznak be. (a szerk.)
igazgatási szakvizsgát. Hivatá- gondolni. Idõközben két ízsom egyik fontos specifikuma ben is felkértek Gyöngyöshaa „mindenhezértés követelmé- lászon helyettes jegyzõként a
nye”, melynek megfelelni so- feladatellátásra.
sem volt egyszerû. Ez a tény
Napjainkban az önkormegkövetelte és megköveteli mányzati és hivatali munka
a folyamatos képzést, az új is- alapkérdése a pénzügyi helymeretek megszerzését.
zet, a gazdálkodási lehetõsé2000-ben megkezdtem gek. A hatósági munka meltanulmányaimat az ELTE lett így legfontosabb területté
Állam- és jogtudományi ka- az önkormányzati pénzügyek
Tisztelt Városlakók!
rán, majd 2005-ben sikeres váltak. Ennek megfelelõen elNevem: Dr. Percze Tünde államvizsga után jogász vég- kezdtem a Budapesti Corvinus Egyetem KözigazgatástuAz Államigazgatási Fõis- zettséget szereztem.
Az informatika térhódítá- dományi Karának önkormánykola befejezése óta, több, mint
20 éve vagyok jegyzõ, a „Falu sával a számítógépes ismeret zati pénzügyi szakát, majd
jegyzõje”. Nógrádi születésû szintén létkérdéssé vált, ennek 2009-ben államvizsgázva megpalócként és pályakezdõként megfelelõen ECDL vizsgára szereztem a képesítést.
Szeretem a munkámat, a
természetesen Nógrádban újra iskolapadba ültem.
Miután Gyöngyösre köl- hivatásomat, melyet mindig is
kezdtem pályafutásomat. Közel 11 évig Mátraverebélyben, töztem, lakóhelyemhez köze- igyekeztem becsülettel, lelkiismajd 7 évig Mátraszõlõsön lebb kerestem munkát, így a meretesen ellátni. 2005-ben
láttam el a hivatalvezetõi fela- nagyrédei jegyzõi kinevezé- lakossági szavazatok alapján
semmel a lakóhelyem után elnyertem az „Év Mátrai Jegydatokat.
Helyettes jegyzõként a tari és a 2006-tól a munkahelyem is zõje” címet, majd 2010-ben a
nagybárkányi önkormányza- Heves megyéhez, közelebbrõl jegyzõként kiérdemelhetõ legtot segítettem kinevezett jegy- Nagyrédéhez kötött. Nagyon magasabb szakmai elismerést:
zõjük akadályoztatása idején. szép 5 évet töltöttem a telepü- címzetes fõjegyzõ lettem a
1999-ben letettem a köz- lésen, mindig jó szívvel fogok Magyar Köztársaság Miniszteréletemnek erre az idõszakára elnökének határozata alapján.

Ünneplõ házasok az
egyházközségünkben
Immár harmadik alkalommal kerül sor egyházközségünkben az egy-, öt-, és tízéves házaspárok megünneplésére. A házaspárok meghívót
kapnak erre az eseményre, és
örömmel tapasztaltuk, hogy
idén több pár is úgy gondolta, hogy fontos megünnepelni házasságukat.
Sajnos a statisztikákat
figyelve a fiatalok többsége
nem tartja fontosnak a házasság intézményét, megelégszenek a manapság oly
divatossá vált élettársi kapcsolattal. Pedig a házasság
igen is fontos az életben,
hisz a pár így fejezi ki egymás felé, a család, barátok
felé, és Isten felé is, hogy én
szeretem a másikat, elfogadom olyannak amilyen, örülök neki, hogy van, és egy
egész életet szeretnék vele
hûségben leélni. Ezért is
örültünk annyira, hogy sokan elfogadták a meghívást,
mert ez bizonyítja, hogy
vannak még párok, akiknek
fontos a házasság.
A prédikációban a prelátus atya kifejtette, hogy a házaspárok akkor lehetnek boldogok, ha életüket egymás és
gyermekeik szeretõ szolgálatába állítják. Istentõl kapta
mindenki a házastársát, és õ
ad erõt a sírig tartó hûségre,
de csak akkor, ha megvan a
házaspárokban az egymás
iránti együttérzés, a megbocsájtó készség, az egymás

Fotót készítette: M. Z.
iránti önzetlen szeretet erénye. A feszületre tették le a
párok a házassági esküt, nem
formaságból, hanem hitbõl.
Hiszem, hogy a férjem, a feleségem, az én keresztem, az
életünk pedig közös kereszthordozás. Át kell éreznie a
férjnek, hogy a feleség öröme
az én örömöm, hogy a fájdalma az én fájdalmam, és a feleségnek is át kell éreznie férje
örömét és fájdalmát. Azoknál
a pároknál, ahol folyamatosan
beszélnek egymással, meghallgatják egymást türelemmel, ott ad az Isten erõt a
megbocsájtásra. A családi élet
alapja, az egymásért áldozatot
hozó szeretet, melynek példaképe Krisztus. Õ elfordulhatott volna a bûnös emberiségtõl, de nem tette, mert úgy
szeretett minket, hogy életét
adta értünk. Prelátus atya szavait reméljük, hogy minél
több házaspár átülteti a gya-

korlatba, mert ahol Isten van,
annál a családnál nincs olyan
gond, baj, amelyre õ nem adna erõt, kegyelmet a megoldásra, a továbbfolytatásra.
A szentmise után a Szent
István közösségi házban az
egyházközségi családcsoport
fogadta a házaspárokat, ahol
egy kis megvendégelésre és
beszélgetésre került sor. Itt
minden pár elmondta, hogy
milyen fontosabb esemény
történt az elmúlt évben/években. A családcsoport is bemutatkozott pár mondatban,
és nagy szeretettel várja azokat a házaspárokat, akik szeretnének egy Istenben hívõ,
jó kedélyû, egymás felé nyitott közösségbe tartozni.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a családcsoport és ünnepi házaspárok
nevében Gyenes Gyula pápai
prelátus úrnak.
Novák Melinda

2011. január 27.

A helyi képviselõ-testület
2011. január l-jétõl nevezett
ki a város jegyzõjének Mostani megbízatásomat szakmai kihívásnak tekintem.
A nagyobb lakosságszám,
a nagyobb létszámú apparátus, az ellátandó feladatok
sokszínûsége, mássága és
nagyságrendje összetettebb,
tagoltabb, és az eddigihez
képest mindenképpen más
vezetõi magatartást, módszereket kíván.
Közigazgatási gyakorlatomból adódóan bizton állíthatom, hogy ott, ahol a Polgármesteri Hivatal munkatársai és a választott tisztségviselõk közötti munkaviszony harmonikus, ott a
településen elért eredmények
önmagukért beszélnek, ott a
település lakói elégedettek
úgy az önkormányzat, mint
munkaszervezetének, a polgármesteri hivatalnak a munkájával is.
Végzettségem, szakmai
és vezetõi gyakorlatom alapján õszintén remélem, hogy
megfelelõen segíteni tudom
Jászárokszállás Város Önkormányzatát céljainak elérésében, a napi feladatok elõkészítésében és végrehajtásában.
Tisztelt Jászárokszállásiak!
Természetesen irodám ajtaja – az ügyfélfogadási rend-

nek megfelelõen – mindig
nyitva áll Önök elõtt, és a
Polgármesteri Hivatal valamennyi munkatársa is készséggel áll az Önök rendelkezésére.
Dr. Percze Tünde
címzetes fõjegyzõ

Tisztelt jászárokszállási
lakosok!
A nevem Dr. Gábris Emese.
A Debreceni Egyetem Államés Jogtudományi Karának
nappali tagozatán végeztem
jogászként, summa cum
laude minõsítéssel 2004-ben.
Gyöngyösön születtem,
ahol jelenleg is élek. 2004.
október 15-tõl dolgozom
köztisztviselõként Jászárokszállás Város Polgármesteri
Hivatalában.
2007 májusáig a gyámhivatalban végeztem munkámat, ahol feladataim közé
tartozott a gondnoksági
ügyek ellátása Jászágó és

Üzenet
Folytatás az 1. oldalról
A II. világháborút követôen azonban az apa beosztása megszûnt. Ezt követôen a
gyermekévek Alattyánban, a
nagyszülôi házban teltek. A
felnôtté válás után csak 1988ban tért haza Alattyánba,
mikor lovat vásárolt. Azonban
még ebben az évben leesett a
lóról és csípôcsonttörést szenvedett. Ekkor már Pesthidegkúton laktak és az akkor 25
éves fia, hogy a hosszantartó
gyógyulás idején jelentkezô
depressziót megelôzze, egy
festôiskolába íratta be édes-

anyját. Az elmúlt 22 év termése 1000 db festmény, - s
mint ahogy Ari elmondta ez
idôszak alatt írt 2000 verset is.

Jászdózsa településekre is
kiterjedõen, valamint a kiskorúak vagyoni ügyei, szintén a három településre vonatkozóan.
Gyámhivatali munkaköröm mellett hagyatéki ügyintézõként is dolgoztam.
2007 májusában munkaköri átszervezések miatt a
Hivatal Hatósági Irodáján
folytattam munkámat, ahol
az alábbi ügycsoportok tartoztak hozzám: szabálysértési ügyek, birtokvédelem,
lakáscélú kedvezményekkel
kapcsolatos ügyek, szükséglakás kérelmek nyilvántartása, kereskedelmi igazgatási ügyek.
Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselõtestülete a 2010. november
25. napján tartott ülésén dr.
Szabó Andrea helyettesítése
céljából a település aljegyzõjévé nevezett ki.
Aljegyzõként egyben ellátom a Hatósági Iroda vezetését is.
Célkitûzéseim közé tartozik a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélbarát, színvonalas ügyintézés fenntartása, fejlesztése, a hatályos
jogszabályi rendelkezések
betartása, a képviselõ-testület
munkájának segítése.
Dr. Gábris Emese aljegyzõ
Az itt kiállított 27 kép az
utóbbi két év termése. Elmondta azt is, hogy minden
kiállításra új képekkel készül.
Ezek a képek azonban még
január 29-én, Jászágón is
láthatók lesznek.
- and -

Magyar Ari az érdeklôdôk és képei között

Ágói hírek egy mondatban:
Ahogyan mulandó volt a
„szeretet lángja” karácsonykor
olyan mulandó életünk lángja
is, az újév beköszöntével két
elhunyt lakosától búcsúzott
Jászágó. Ha elvesztünk egy életet környezetünkbôl saját életünknek is egy darabja elveszik.
Emlékezzünk Lengyelné
Görbe Annára e sorokkal:
„Ha rám emlékeztek,
ne sirassatok.
Ha eszetekbe jutok,
mosolyogjatok.
Úgy lesz majd emlékem áldás
rajtatok”
és Szántó Szilveszter hunytakra az alábbi idézettel:
„Eltemetnek engem majd a
gyöngyvirágok,
elsiratnak engem az erdei vadak s az égi madarak”

SAKKVERSENY ÁGÓN
2010.01.15.
1. kategória:
I . hely BORDÁS MIKLÓS
II. hely DOBOS SÁNDOR
III. hely DOBOS JÁNOS
2. kategória:
Dobos Hanna, Dobos Ferenc,
Kocsis Mátyás sorsolásos
döntetlen

Á B E hírek:
2010.01.12-én ülésezett
az ÁBE, a 2011 évi programot elôkészítették és kiértékelték a 2010-es évet, majd
egy csodálatos torta mellett
köszöntötték Macsi Sanyi bácsit 85.születésnapja alkalmából. Mi is kívánunk neki jó
egészséget.
Dr. Szlávik József

2011. január 27

Jászvidék

A polgármester jelenti
Továbbra is a víz az úr! A
város határában több mint
3000 hektár területet borít
belvíz, amelynek a megmûvelésére – a jelenlegi állapotok
szerint – kevés esély van. A
Szarvágy patak január elejei
magas vízállása miatt elsõ fokú készültséget kellett elrendelnem. Homokzsákokkal lezártuk a Prohászka utcai és a
Hunyadi utcai zsilipeket, és
megnyitottuk a Szekeres tó
zsi-lipjét. A Nyárfa utcában a
vízelvezetõ árkot mélyítettük
ki, amellyel a Prohászka és a
Hunyadi utca összekötését valósítottuk meg. Csak ez az egy
feladat több mint 400 e Ft-ba
került, de ennek köszönhetõen a szivattyúzást el tudtuk kerülni, amely szintén sok pénzbe került volna. A 2010. évben felhasznált és a vis maior
keretbõl megigényelt 17 millió Ft-os védekezési költségbõl a mai napig 6,8 millió Ftot kaptunk meg. A védekezési
munkákat hitelbõl finanszíroztuk, ezért is remélem, hogy
a helyszínen elbírált és jogosnak elismert védekezési költségeket a vis maior keretbõl
meg fogjuk kapni.
A Bajcsy utca felújítása
megkezdõdött, a kivitelezõ részére történt terület-átadással,
2011. január 25-én. A köznyelv azokra az intézkedésekre, amelyek sok problémával
nehezítettek, azt szokta mondani: olyan mint az állatorvosi
ló, amelyen minden betegséget tanulmányozni lehet. Errõl a beruházásról elmondhatjuk, hogy ez a város állatorvosi lova, mert mint ahogy
Nagy Gábor kollégám ugyanezen újság egy másik cikkében

részletesen leírja, a történet
igen viszontagságosra sikeredett. 2009. szeptember 30-án
nyújtottuk be a pályázatot, és
a kivitelezési szerzõdést 2011.
január 18-án tudtam aláírni.
Az eljárás nem csak hosszú
volt, hanem indokolatlanul
költséges is. A 2010. október
3-áig regnáló képviselõ-testület a közbeszerzési eljárást
eredménytelennek nyilvánította. A döntésével 17 186
250 Ft-tal rövidítette meg a
város kasszáját, mert a második közbeszerzési eljárásban és
a járulékos költségekben enynyivel kell többet fizetnünk.
Másképpen fogalmazva: ha az
elsõ közbeszerzési eljárásban
kialakult vállalkozási díjat elfogadja az akkori testület, akkor
17 186 250 Ft-ot most a még
földes utcák építésére tudnánk
fölhasználni. A döntés név
szerinti szavazással történt, errõl szóló határozat a könyvtárban elhelyezett jegyzõkönyvben fellelhetõ.
A Jászsági Többcélú Kistérségi Társulás koordinálásával a városközponti buszforduló és környezetének felújítására megnyertük a pályázatot. A közbeszerzés lebonyolítása után, reményeink szerint,
az idei évben megvalósul ez a
beruházás. A buszforduló és a
környezõ járdák nagyon szép
díszburkolatot kapnak, és egy
fából készült buszváró is megépítésre kerül.
A Sport Egyesület háza
táján nagy változások vannak.
Új elnököt választottak Papp
Francisco személyében, és új
vezetõség irányítja az egyesületet 2011. január 1-jétõl. A
2010-es évben az önkor-

mányzat különbözõ jogcímeken összesen 6 167 673 Ft-ot
utalt át a Sport Egyesület részére. A képviselõ-testület
döntése alapján a 2010. decemberi támogatást 2011. január hónapban fogja megkapni az Egyesület, ami további
490 eFt-ot jelent. A képviselõtestület azért döntött így, mert
a könyvelési kimutatások
alapján 2010. december 1-jén
a Sport Egyesület betétkönyvében illetve pénztárában közel 800 eFt-os összeg
szerepelt, és ugyanezen idõpontban az akkori elnök, dr.
Gottdiener Lajos írásbeli nyilatkozata alapján összesen egy
30 eFt értékû kifizetetlen
számlájuk volt. Úgy ítéltük
meg, hogy december hónapra erre a pénzre a Sportkörnek
nem volt szüksége, a város pedig hitelbõl tudta volna csak
ezt teljesíteni. Nem elvonásról, csak átütemezésrõl döntött a testület.
A 2011. évi költségvetés
összeállításán dolgozunk, a
2010. év végén elfogadott
koncepció alapján. A város
minden intézményét továbbra
is mûködtetni fogjuk, összevonásokat, megszüntetéseket
nem tervezünk. Azonban a
nyugdíjba vonuló dolgozóink
megüresedett helyének betöltését meggondoljuk, és ahol
lehetséges, a munka szétosztásával új dolgozó felvételét elkerüljük. Nagy odafigyeléssel,
közösen, egy irányba húzva,
egymás munkáját segítve a
nehézségek leküzdhetõk, és a
város mûködni fog 2011.
évben is.
Gergely Zoltán
polgármester

A Bajcsy-Zsilinszky utca felújításának története, a pályázat
megnyerésétõl, a vállalkozási szerzõdés megkötéséig
Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség ROP
Közremûködõ Szervezete 2009ben pályázatot hirdetett a régió
települési önkormányzatai számára az Észak-Alföldi Operatív
Program keretében az önkormányzati utak fejlesztésének támogatására.
Jászárokszállás Város Önkormányzata 2009. szeptember
30-án benyújtotta pályázatát,
amely ÉAOP-3.1.2/A-09-20090019 azonosító számon, "A
jászárokszállási Bajcsy-Zsilinszky utca burkolat felújítás,
zöldfelület kialakítása, vízelvezetés" címmel került regisztrálásra.
A pályázat a Magyar Pályázatkészítõ Iroda Zrt közremûködésével került benyújtásra. A
Bíráló Bizottság a pályázatot 85
%-os támogatási intenzitás mellett 85.897.194 Ft összegû támogatásra érdemesnek ítélte,
amely döntésrõl az ÉARFÜ
Nonprofit Kft ROP Közremûködõ Szervezet 2010. február
23-án kelt levelében értesítette az
Önkormányzatot.
Ezt követõen megkezdõdött a Támogatási szerzõdés
megkötésének valamint a közbeszerzési eljárásnak az elõkészítése. A közbeszerzési eljáráshoz
szükséges ajánlattételi dokumentáció összeállításához szükség volt a kiviteli tervek elkészítésére. A kiviteli terveket a
pályázatban benyújtott Ócsai
András tervezõ által készített
engedélyezési tervek valamint
Hajas Gyula tervezõ által készített kiegészítõ dokumentáció
alapján Marosi Csaba okleveles
építõmérnök készítette.
A tervek június elejére készültek el. Ezt követõen megkezdõdött a közbeszerzési

Új vezetôje van a Kossuth 2006 Zrt-nek
2010 júniusában Szabó Béla
a Kossuth 2006 Mezôgazdasági
Termelô Zrt elnök-vezérigazgatója, - kinek mandátuma 2011.
november 30-áig szólt volna váratlan betegségben elhunyt.
Ezért a Zrt-nek elôre hozott
választást kellett tartania.
A 2010. november 30-án
megtartott választás eredménytelen volt, mert a két induló
Fodor Ferenc és Petró Géza
közül egyik jelölt sem érte el az
alapszabályban rögzített tulajdonosi kör szavazatainak 75%-át.
Ezzel az alapszabállyal az
1987-óta a folyamatosan újra
választott elnök, Szabó Béla esetében sohasem volt probléma,
mert a 23 év alatt olyan magas
szintû szakmai kvalitásokról,
vezetôi rátermettségrôl tett bizonyságot, hogy senkiben fel sem
vetôdött, hogy bárki nála alkalmasabb vezetô lehetne. Ezért az
újra kiírt választáson 2011.
január 21-én a részvényeseknek
elôször alapszabály módosításról kellett dönteniük. Ennek
eredményességét követôen, mely módosításban azt szavazták meg, hogy ezentúl egyszerû
szavazati többséggel is, vagyis
50%+1 szavazattal is lehet
elnök-vezérigazgatója a Zrt-nek

- került sor az új választásra.
A leadott 2 781 szavazat, 18
tartózkodás mellett a következô eredménnyel zárult: Petró
Géza 1 494, 52,9%; Fodor
Ferenc 1 299, 47%. Így a
Kossuth Zrt új elnök-vezérigazgatója 2015. november 30-áig

Petró Géza
Petró Géza.
Az új elnök, aki kijelentett,
hogy nem készült székfoglalóval, csak annyit mondott: Ez
nem politikai választás volt, itt
nincs ellenzék, mindenkinek az
az érdeke, hogy egy irányba
menjünk, de ez Szabó Béla
hagyatéka is.
Most az elhunyt Szabó Béla
elnök-vezérigazgatóra emlékezve
- kire a közgyûlés kezdetén
néma felállással is emlékeztek az utód Petró Géza búcsúbeszédét közöljük. A beszéd a
temetésen 2010. június 25-én
hangzott el.
- and -

„Béla… mondd, hogy nem igaz!,
mondd hogy ez csak a sors rossz ízû
tréfája.
Néhány napja még nem errôl volt
szó….néhány napja még aggódva
érdeklôdtél kész lesz e aratásig az új
szárító. Béla… a szárító beüzemelésre a csapat pedig aratásra kész…
amennyiben az idôjárás kegyes lesz
hozzánk a holnapi nap folyamán talán nem túlzás - megkezdjük az elmúlt évszázad legnehezebb betakarítását… de hogyan tovább?... a kérdôjelek egyre sokasodnak... a jelen és a
holnap helyett a múlt és a közelmúlt
emlékei kavarognak bennem.
Az elsô találkozásunkra már csak
halványan emlékszem… amikor az
osztályfônökünk bemutatott egy szerény fiút aki a nagyárokról a nagyárki iskolából jött közénk. Akkor még
mit sem sejtve, hogy ezt követôen milyen
párhuzamosan alakulnak élethelyzeteink. Te a Törökszentmiklósi én pedig
a Karcagi Mezôgazdasági Technikumot választottam. Emlékszel, hogy a
két azonos profilú középiskola hogyan
rivalizált egymással? A nyári szünidôkben néha összefutottunk… kicseréltük élményeinket és konstatáltuk a
pályaválasztást illetôen mindketten jól
választottunk… és jöttek azok a csodálatos egyetemi évek. Neked a Debreceni
nekem a Gödöllöi agráron.
Röpke öt év után útjaink ismét
találkoztak, ennek már több mint 30
éve… és azóta együtt az elsô és egyetlen
munkahelyen a jászárokszállási Kossuthban... és hogy-e történelmi idôszak alatt
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mi mindennek voltál részese… kezdeményezôje… alkotója szinte lehetetlen
csokorba gyûjteni.
Ahogy múltak az évek egyre inkább
érezted, hogy közeledik a nyugdíj és a
stafétát át kellene adni, de tudtad azt
is, hogy még rengeteg a teendônk …
rengeteg az új kihívás.. de Te hittél is..
hittél abban, hogy mindezt együtt
…ezzel a csapattal megvalósíthatjuk.
Emlékszel?.. néhány hónapja még
milyen részletekbe menô konstruktív
vitáink voltak a székház felújítás
során… ahol az elnöki teendôid mellett mérôszalaggal és színskálákkal a
kezedben egyúttal tervezô és építésvezetô
is voltál. Együtt jártuk a, boltokat, üzleteket, tüzépeket, milyen színû legyen
az épület, a lábazat, milyen burkolólapokat válasszunk, milyen legyen a
kerítés a vizesblokk az ajtók az ablakok
és még sorolhatnám tovább. Semmit
sem bíztál a véletlenre …mint az üzleti
életben precíz és állhatatos voltál .
Véleményünk ugyan nem mindig és
mindenben egyezett… ilyenkor mondtad azt „hát akkor aludjunk rá még
egyet”…és aludtunk..és meg is egyeztünk… de mi lesz ezek után? nem volt
szó ilyen hosszú álomról.
Béla… nagyszerû ember voltál…
nyugodj békében !!”
2010. júliusi számunkban
Gergely Zoltán polgármester és
Túróczi János Megyei TESZÖV
elnökének beszédét közöltük.
(a szerk.)

kiírás összeállítása, amelyet szintén a MAPI Zrt készített.
A közbeszerzési kiírás június
közepére készült el, amelyet több
egyeztetõ megbeszélés után
2010. július 8-i ülésén fogadott
el a helyi közbeszerzési bizottság. Az egyeztetõ eljárás során a
következõ események zajlottak le:
2010.06.15. Bizottsági ülés a
hirdetmény tárgyalásáról. A Bizottság azonban nem volt határozat képes, ezért érdemi döntés
nem született.
2010.06.22. Újabb bizott-sági
ülés, amelyen az a döntés
született, hogy a 06.24-én esedékes soros Testületi ülésen kerül
a hirdetmény megtárgyalásra.
2010.06.24. A Testület a hirdetményt nem fogadta el. A
Képviselõ-testületi ülésen az a
döntés született, hogy a Testület
tagjai néhány napon belül megfogalmazzák és eljuttatják javaslataikat a Polgármesteri Hivatal
részére.
2010.06.30. A FIDESZKDNP képviselõcsoport eljuttatja a hirdetménnyel kapcsolatos javaslatait, észrevételeit a Polgármesteri Hivatal részére Birinyi János képviselõ úr vezetésével. A levél ezen a napon továbbításra került a MAPI Zrt részére.
2010.07.05. A MAPI Zrt
megküldte válaszát a FIDESZKDNP képviselõcsoport részére.
2010.07.08. Bizottsági ülés,
amely jóváhagyja a hirdetményt
feladásra.
A MAPI Zrt által feladott
hirdetményt július 13-án iktatta a
Közbeszerzések Tanácsa. Azonban a hirdetmény informatikai
hiba miatt csak aug. 4-én jelent
meg akkor is hibásan. A hiba
elhárítását követõen vé-gül aug.
13-án jelent meg a kiírás.
Az augusztus 30-i határidõre két ajánlattevõ nyújtotta be
az ajánlatát, amelyek a következõk voltak:
Magyar Aszfalt Kft. (1135
Budapest, Szegedi út 35-37.)
Ajánlati br. ár: 126.633.750Ft
COLAS ÚT Építõipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (1103 Budapest,
Sibrik M. u. 30.)
Ajánlati br. ár: 171.151.930Ft
A helyi közbeszerzési bizottság az eljárást eredménytelenné nyilvánította, mivel a becsült érték nettó 85 millió forint
(bruttó 106.250.000 Ft) volt, a
benyújtott legkedvezõbb ajánlat
is ezt a becsült értéket 19 %-kal
haladta meg. Az ÉAOP3.1.2/A-09-2009-0019 jelû pályázatban elnyert támogatás
összege nem fedezi a nyertesnek
kihirdethetõ ajánlattevõ ajánlatában szereplõ nettó ajánlati
árat és az ahhoz kapcsolódó általános forgalmi adót. A Képviselõ Testület pedig nem biztosította a megemelkedett önerõt.
Ezt követõen döntött a
helyi közbeszerzési bizottság új
eljárás megindításáról, amelyet
szintén a MAPI Zrt készített el.
A Közbeszerzési értesítõben
2010. november 5-én jelent
meg a hirdetmény. Az ajánlatok
benyújtási határideje eredetileg
2010. dec. 13-a volt, azonban
ez december 20-ra módosult a

nagyszámban felmerült kérdések miatt. Az ajánlattételi dokumentációt a határidõig hét
ajánlattevõ váltotta ki, amelyek
mindegyike benyújtotta ajánlatát a december 20-i bontásra.
Az ajánlattevõk és ajánlataik a következõk voltak:
Ajánlattevõ neve: COLAS ÚT
Zrt. (1103 Bp., Sibrik M. 30.)
Ajánlati ár (nettó):
113.820.000,- Ft
bruttó: 142.275.000 Ft.
Ajánlattevõ neve: DAL-TIM
Kft. (2834 Tardos, Bányahegyi
út 13.)
Ajánlati ár (nettó):
229.005.578,- Ft
bruttó: 286.256.973 Ft.
Ajánlattevõ neve: PENTA Általános Építõipari Kft. (2100
Gödöllõ, Kenyérgyári út 1/E.)
Ajánlati ár (nettó):
145.124.861,- Ft
bruttó: 181.406.076 Ft.
Ajánlattevõ neve: ADEPTUS-H
Mély- és Magasépítõ Zrt.
(3525 Miskolc, Szepessy P. u. 3.)
Ajánlati ár (nettó):
139.608.254,- Ft bruttó:
174.510.318 Ft.
Ajánlattevõ neve: Duna Aszfalt
Kft. (6060 Tiszakécske, Béke
u. 150.)
Ajánlati ár (nettó):
126.286.853,- Ft
bruttó: 157.858.566 Ft.
Ajánlattevõ neve: Everling
Építõ, Termelõ és Szolg.Kft.
(2117 Isaszeg, Aulich u. 3.)
Ajánlati ár (nettó):
123.792.646,- Ft
bruttó: 154.740.808 Ft.
Ajánlattevõ neve: MAGYAR
ASZFALT KFT. (1135 Bp.,
Szegedi út 35-37.)
Ajánlati ár (nettó):
115.350.900,- Ft
bruttó: 144.188.625 Ft.
Az eljárás eredményes volt
és a nyertes ajánlattevõ a
COLAS ÚT Zrt. (1103
Budapest, Sibrik M. 30.). Az
ellenszolgáltatás bruttó összege
142.275.000 Ft.
A Vállalkozási szerzõdés
2011. január 18-án került aláírásra. Ezt követõen megtörtént
a terület átadás és megkezdõdött a beruházás, amelynek
szerzõdés szerinti befejezési
határideje 2011. ápr.11. A
szerzõdésben foglalt késedelmi
kötbér 300.000 Ft/nap.

A második eljárás nyertes
ajánlata 15.641.250 Ft-tal
több mint az elsõ közbeszerzési eljárásban legjobb ajánlat.
Az új közbeszerzési eljárás
lebonyolítása (kiírás elkészítése és megjelentetése) összesen
795.000 Ft-ba került.
A Bajcsy utca Mindenszentek elõtti kátyúzása összesen 750.000 Forint volt, amelyet a Víziközmû végzett el.
Tehát a második eljárás lebonyolítása és az így kiválasztott
ajánlattevõ által benyújtott
magasabb kivitelezési költségû közbeszerzési árajánlat
összesen 17.186.250 Ft többletköltséget jelent.
Nagy Gábor
Mûszaki ügyintézõ
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Jászvidék

Álmodj saját mesét!
Ezzel a címmel hirdetett a
Karcolat Irodalmi és Mûvészeti Tehetségkutató Egyesület országos meseíró pályázatot. A pályázatra 267 alkotás
érkezett Magyarországról, a
Vajdaságból, Felvidékrõl és
Erdélybõl is.
Gura Bálint 7.b osztályos
tanuló IV. helyezést ért el.
Meséjének címe: A varázsgömb
Ezt a mesét a zsûri beválogatta az e-bookos mesekönyvbe is, amely késõbb nyomtatott formátumban is meg fog
jelenni.
Gura Bálint meghívót kapott az internetes Scriptoriumba, azaz írói mûhelybe is,
ahol internetes írói fejlesztõ
programban részesül, mert a
Karcolat Egyesület szerkesztõi
ígéretes tehetségnek tartják.
Felkészítõ tanára: André
Péterné
A varázsgömb
Egyszer volt, hol nem
volt... Minden mese így kezdõdik, kezdõdjék hát ez másként! Tegnap történt, vagy régebben, magam sem tudom,
az is lehet, hogy csak álmodtam. Furcsa vidéken jártam,
furcsa emberek között. Ezek
az emberek mogorvák voltak,
sosem mosolyogtak, barátságtalan, szomorú arccal jártakkeltek, mintha össze sem tartoznának. Idegenekként éltek
egymás mellett. Nem beszélgettek, nem énekeltek, mintha
nem is lennének érzéseik.
Élt ezen a vidéken egy hatalmaskodó király. Egyre csak
osztogatta a parancsokat, azt
képzelte, minden ember õt
szolgálja. Egy napon arra ébredt, hogy nem jó ez így: rájött, hogy valami hiányzik az
életébõl, csak nem tudta, mi
az. Eldöntötte hát, hogy még
nagyobb hatalmat akar: az
egész világon õ fog uralkodni.
Ez majd boldoggá teszi.
A kerek erdõben éldegélt
egy ember a feleségével és
gyönyörûséges szép leányával.
Az a lány olyan szép, amilyet
emberfia még nem is látott.
Fekete haja mint az ében, sudár, karcsú alakja volt, szeme
pedig úgy ragyogott, akár az

„Szálljatok le, szálljatok le
karácsonyi angyalok…”
hogy alapítványt hoz létre a
Lehel úti Óvoda gyermekeiért. Köszönöm a szülôknek,
nagyszülôknek, rokonoknak,
ismerôsöknek, óvodánk dolgozóinak minden támogatónknak, kik felajánlásaikkal
segítették, hogy mindez megvalósult.

Gura Bálint a díjátadón
egész csillagos ég. Egyszerû,
dolgos emberek voltak, szerényen takarékosan éltek, ám
annál nagyobb boldogságban.
Történt egyszer, hogy éppen a
kertben tettek-vettek. S amikor fölnéztek az égre, úgy elkezdett sötétedni, mintha esteledne.
– Úgy látszik vihar lesz,
ideje behúzódni – szólt az apa.
Abban a pillanatban, ahogy
ezt kimondta iszonyatos erejû
forgószél kerekedett, csak úgy
hajladoztak a fák, bokrok
ágai.A vihar amilyen gyorsan
jött, olyan hirtelen el is ment.
A felhõk közül pedig elõbukkant a nap, mely újra fényesen
ragyogott. Amikor az apa kijött a házból, a kert végében, a
vén diófa alatt egy furcsa,
fénylõ gömb alakú tárgyat pillantott meg, mely még a napnál is szebben ragyogott.
Nem tudta, mitévõ legyen,
hívta hát a többieket.
– Mi lehet ez? – tanakodtak.
– Olyan, mint egy karácsonyfadísz – szólt a lány.
– Vigyük be, úgyis hamarosan itt a karácsony, jó lesz a
fenyõfánkra. A mienk fog a
legszebben ragyogni! – így a
feleség.
– A mienk e nélkül is fényes lesz, hiszen együtt boldogok vagyunk. Vigyük el a királynak, rendelkezzék õ fölötte – határozott az apa. Így is
cselekedtek.
Amikor a király elé értek,
így szólt az apa:
– Felséges királyom, ezt a
gyönyörû gömböt a kertemben találtam a vihar után. Elhoztam hát, rendelkezz vele!
– Mit kezdjek én ezzel?
Haszontalan dolgokra nem
pazarolom a drága idõmet! –
válaszolta mogorván.

Ám meglátta a gyönyörû
lányt, és ekkor valami furcsa
érzés járta át.
A lány pedig így szólt.
– Felséges királyom, nem
haszontalan dolog ez. Nézz
szét országodban, s nézz magadba is! Boldog vagy hatalmas palotád magányában?
Boldog a nép? Szeret valaki,
és te viszont szeretsz? Hamarosan itt a karácsony, a szeretet
ünnepe. Állíttass egy szép fenyõt a népnek, s ez lesz rajta a
legszebb dísz.
A király alaposan elgondolkodott a lány szavain, s így
szólt:
– Igazad lehet, gyönyörûséges leány. Mit ér hatalom,
pompa gazdagság, temérdek
kincs, ha nincs kivel megosztanom. A legdrágább kincs a
szeretet, mely nem váltható
aranyra, pénzre. Úgy teszek,
ahogyan tanácsoltad. S másnap egy gyönyörû fenyõ
pompázott a téren. Rajta ragyogott a fényes gömb. Az
emberek csodájára jártak, szemükben boldogság csillogott.
Nem voltak már szomorúak,
vidáman beszélgettek egymással, ünnepeltek. A király
és a leány pedig egymásba
szerettek, és hetedhét országra
szóló lakodalmat csaptak. Máig is élnek, ha meg nem haltak.
Így végzõdik minden
mese, végzõdjék hát az enyém
másként. Ünnepelt a nép, vigadoztak, mulatoztak. Ekkor
enyhe szellõ kerekedett, a fenyõ megrázkódott, a gömb
pedig leesett róla. Fényét szerteszórva elgurult, s addig gurult, míg az egész világot be
nem járta, hirdetve mindenkinek: az igazi szeretet milliók
kincse, mely csodákra képes!
Gura Bálint 7.b

Szeressük egymást…
- A színház üzenetei Folytatás az 1. oldalról
Kovács Béláné elmondta,
hogy eddigi történetük során
- 14 darabot vittek már színre
- három nagy szakasz tûnik
fel. A hangszerelés újdonságait elõször a Charlie nénje
elõadásán ismerhettük meg,
majd az Anconai szerelmeseknél a fény és hangtechnika
bevezetése hozott jelentõs
pluszt. Most pedig az az újszerû, hogy a zenészek a darab aktív részesei, mellyel hozzájárulnak a sikerhez.
A színkör erénye azonban
az is, hogy nagyon ízléses a
díszlet és kiválóak a kosztümök.

2011. január 27.

A hölgyek olyan elegáns
jelmezekben tûnnek fel, mint
egy-egy grófnõ. Szinte hihetetlen, hogy ezek jelentõs
része saját darab. A szereplõk
- civil életükben - úgy válogatnak, hogy a fejükben ott a
gondolat, ez színpadra is jó
lehet egy elõadás során. S eljõ
az idõ, amikor a kalap, a táska,
a sál, a kiskosztüm valóban
jelmezzé lényegül át 2-3 órára
több téli estén is. Nos, ez is a
Görbe János Színkör sikerének titka, ezért itt nem lehetetlen kérés, hogy Szeressük
„Rend a lelke mindennek”
egymást…
Major József, Béresné Sztari Éva
Kiss Erika

„Nemes, szép életnek nem
kellenek nagy cselekedetek,
csupán tiszta szív és sok-sok
szeretet.”
(Pázmány Péter)

A Pillangó csoport betlehemes játéka
Karácsony a családok
egyik legszebb ünnepe. A
szeretetrôl szól, melyre a
rohanó hétköznapokon nem
figyelünk kellôképpen.
Mint minden évben a mi
nagy családunk is, az óvodánk
nagy izgalommal várta a kis
Jézus születését, a karácsonyt.
A Pillangó csoport betlehemes játéka után felhangoztak
a jól ismert karácsonyi dalok,
majd a közös karácsonyfa alatt
a szebbnél-szebb ajándékok
várták a gyerekeket. Mindenki
az új játékokkal játszott.
Szeretnénk megköszönni
az Akta Trade Kft valamint a
„Kis Herceg” önzetlen segítségét, hogy játékokkal ajándé-

kozták meg gyermekeinket.
Óvodánk munkaközössége novemberben elhatározta,

Nagy Ferencné
Lehel úti Óvoda
mûködéséért felelôs óvónô

Az ajándékozottak

Bolyai anyanyelvi verseny
2010. november 12-én
rendezték a Bolyai anyanyelvi verseny körzeti döntõjét Szolnokon. Iskolánk
felsõ tagozatosai közül kilenc csapat nevezett. Dicséretes, hogy a csapatok vállalták a megmérettetést, hiszen
a Móra-körzet Békés és
Jász-Nagykun-Szolnok megyét is magába foglalja.
A verseny célja, hogy a
tanulók közösen oldják meg
az anyanyelvi feladatokat,
átéljék az együtt gondolkodás örömét, logikusan gondolkodjanak,
jártasságot
szerezzenek a magyar nyelvi
szabályok és játékok között.
A következõ kiváló eredmények születtek:
Körzeti 3. helyezés:
Mi(t) tudunk!? (7. c):
Bolyós Ildikó
Jakus Boglárka
Szabó Renáta
Zsák Zsófia
Körzeti 4. helyezés:
Négylevelû lóherék (8. a):
Érsek Csenge
Horváth Natália
Kaszab Judit
Kovács Viktória
Megyei 3. helyezés:
Tudorkák (5. c):
André Mirtill
Dobos Bianka
Papp Dóra
Sütõ Luca
Megyei 4. helyezés:
Világos? (7. c):

Igazgató úr köszönti a nyerteseket
Lengyel Ármin
Ördög Balázs
Rédei Dávid
Tóth János
Megyei 5. helyezés:
Turul (5. c):
Antal Péter
Érsek Csanád
Goda Dávid
Szalai Dániel
Megyei 5. helyezés:
Tihu-Tihu (8. a):
Csomor Patrik
Pál Liza
Pál Loretta
Tõsér Enikõ
Megyei 9. helyezés:
Táltos (6. b):
Kalla László
Lõrincz Zoltán
Major Rudolf
Nagy Ferenc
Megyei 10. helyezés:
Varázslók:
Demény Szabina (6. c)
Fehér Réka (6. b)
Szekeres Anna (6. b)

Tarján Krisztina (6. c)
Megyei 11. helyezés
Libero Liga (6. a):
Bódi Martin
Fodor Dávid
Hajdu Nikolasz
Soós Dávid
A hetedikes Mi(t) tudunk!? és a nyolcadikos
Négylevelû lóherék csapata
kiváló eredményt ért el, így
meghívták õket a körzeti gyulai díjátadásra. Az útviszonyok
és a nagy távolság miatt személyesen nem lehettek jelen
az eseményen.
Az elküldött jutalmakat,
okleveleket, könyveket és pólókat az igazgatói irodában
vették át a gyerekek és a felkészítõ pedagógusok (Antal
Péterné és Érsekné Kácsor
Edina).

2011. január 27.
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A jászárokszállási könyvtárban
telepítésre kerültek a szoftverek
A JászPortál - Könyvtári
„Tudásdepó-Eszpressz” a Jászságban c. (TIOP-1.2.3/08/12008-0035 kódszámú) projekt második ütemének keretén belül a jászárokszállási
Városi Könyvtárban telepítésre került a Text-Lib integrált könyvtári rendszer. A
jászsági konzorcium informatikai szakértõi, valamint az
InfoKer Szövetkezet szakembere, beüzemelték a szoftvert,
és a hozzá kapcsolódó vonalkódolvasókat. Ebben az ütemben telepítették az Alko-soft
Bt. munkatársai a vak és gyengén látó használók számára a
képernyõnagyító szoftvert is.
A jászárokszállási könyvtárban 2010. novemberében
telepítették a TextLib programot. Ez egy korszerû integrált
könyvtári rendszer, melynek
alapfeladata a különbözõ
könyvtári munkafolyamatok
támogatása, mint feldolgozás,
katalógusfunkciók, bibliográfiák készítése, statisztikák, olvasószolgálat (pl. elektronikus
olvasó azonosítás, kölcsönzés),
állomány-nyilvántartás, elektronikus könyvtári funkciók
támogatása. A rendszer több
kiegészítõ modullal került beszerzésre, melyek vagy a könyvtárosi munkát segítik, vagy az
olvasók lehetõségeit bõvítik.
A folyamat az elõzõ ütemben
beállított 2 in 1 szerver konfigurálásával kezdõdött, majd a
telepítés során kialakításra kerültek a rendszert kiszolgáló
szerverfunkciónk. A Windows
szerver opció stabil, egyszerû,
gyors, könnyen, akár otthonról menedzselhetõ szerverfelületet biztosít a Text-Libhez.
A WEB szerver képes kiszolgálni az internetrõl érkezõ kéréseket. Ezáltal az internetrõl
is lekér-dezhetõ az adatbázis,
így a felhasználó akárhol is
legyen a világon, kereshet az
állományban bármely népszerû WEB böngészõ program
segítségével. Megtekinthetik
pl. hogy milyen könyvcímek,
szerzõk stb. vannak az adatbázisban.
Installálták továbbá a z39.50
szervert, mely fontos eszköz a
könyvtári hálózatban. Ez teszi
lehetõvé, hogy egy textlibes
könyvtár akármelyik és egyszerre több közös lekérdezõ
felülethez tartozhasson, ezzel
biztosítva a pályázat egyik alapvetõ célkitûzését: „az alsóbb
szintû könyvtárak is rendszerbe kapcsolása” és elengedhetetlen feltétele egy másik célkitûzésnek: megrendelhetõ legyen
az ország legkisebb, legtávolabbi településének könyvtárából, iskolájából, akár otthonról
is az ország bármely könyvtárában õrzött könyv. A Textlib közös keresõ pedig egy közös lekérdezõ felületen képes
Text-Lib adatbázisokat, ezen
kívül pedig z39.50 szerverrel
ellátott adatbázisokat kezelni.
Ezután a szintén pályázati

összegbõl vásárolt könyvtárosi
munkaállomásokra telepítették
a Windows-os klienst, mely
teljes Windows kompatibilitást biztosít, ezzel gyorsabbá
válik a kommunikáció a szerverrel, felhasználóbarát grafikus munkafelületet ad (nagyobb felbontással, változtatható betûmérettel), ill. optimalizált memóriahasználatot
és beépített webböngészését
biztosít… ezzel a könyvtáros
munkáját megkönnyítve. A
Mezõ csere modul olyan javítási lehetõséget biztosít a
könyvtárosok számára, hogy
bármilyen nagy halmazon egy
lépésben tudjanak változtatni.
A Távoli keresés nemcsak egységessé teszi a könyvek bibliográfiai leírását, de azáltal,
hogy más könyvtárak adatbázisából közvetlenül emelhetõk
be a rekordok, a párhuzamos
munka is elkerülhetõ. A Tömeges hosszabbítás felgyorsítja a könyvtáros munkáját azáltal, hogy egy olvasónál lévõ
könyvek kölcsönzési határidejét egy lépésben képes meghosszabbítani. Ez akkor hasznos különösen, ha az olvasó
telefonon kér hosszabbítást,
így a lehetõ legkevesebbre szorítódik a telefonálás költsége,
ezzel kímélve a felhasználó idejét és pénztárcáját. A könyvtárosok kliensgépeihez illesztették a vonalkódolvasókat is a
hozzájuk tartozó vonalkódokkal, melyek a könyvtári dokumentumokba kerülnek, így a
már megkezdett feldolgozás
végeztével, ami az erõforrásoktól függõen évekbe is telhet,
de készen áll majd a rendszer
az elektronikus kölcsönzésre.
A megvásárolt TextLib opciók közül több is az online felületet teszi kényelmesebbé az
olvasók számára és a kor kihívásainak megfelelõen lehetõségeiket szélesíti. Ilyen a Könyv
kérés opció, mellyel a könyvtárban meglévõ dokumentumokat egy adatlap kitöltése
után félreteszik az igénylõnek.
Ez lehet az alapja az esetleges
könyv házhozszállításnak is.
Az Olvasói állapot segítségével, ha az olvasó megadja a
vonalkódját és jelszavát az
online felületen, megtekintheti a nála levõ könyvek listáját
(határidõvel együtt), elõjegyzéseinek állapotát, tartozásait
… A webes hosszabbítás, elõjegyzés modul pedig lehetõvé
teszi bármely beiratkozott felhasználó számára otthonról a
kölcsönzési határidõt hosszabbítani és bármely dokumentumot elõjegyezni, melynek beérkezésekor kaphat akár email, akár SMS értesítést. Az
Újdonságok opcióval lekereshetõk az elmúlt 1 héten, 1
hónapon stb. belül beszerzett
dokumentumok, így lehet
nyomon követni a könyvtár
legfrissebb beszerzéseit.
Ez az alapja a könyvtár által generált újdonságokról szó-

ló hírlevélnek is. Az Auto-link
az online katalógusban a könyv
adatainak részletes megmutatásánál néhány könyváruházba valamint a books.google.hu
oldalra mutató linkek, is megjelennek. Ha bármely helyen
megvan a könyv borítója, ismertetõje, tartalomjegyzéke,
esetleg néhány betekintõ oldal
a könyvbõl (némely esetben
teljes szövegû hozzáférés, mely
folyamatosan bõvül), akkor az
is megjelenik, vagy egy közvetlen ugrópontot biztosít. Az
opció ára már tartalmazza a
rendszeres frissítések árát, hiszen ez a szolgáltatás szinte
napról napra bõvül a mai felhasználó-központú web 2.0
igényeihez igazodva. Az olvasói e-mail és sms modul az olvasókat általuk választott mûveletekrõl e-mailben vagy smsben értesíti a rendszer automatikusan (pl. lejárat elõtti figyelmeztetés.)
A jászárokszállási könyvtárosok részt vettek a konzorciumvezetõ jászberényi könyvtár szervezésében egy tanfolyamon, ahol a TextLib program alapjait sajátíthatták el
Nagy Nikolett informatikus
könyvtárostól, így nemcsak az
infrastruktúra áll készen az
elektronikus feldolgozásra, de
a munkatársak is.
A jászsági konzorcium a
projektben kötelezõen elõírt
akadálymentesítés során a vak
és gyengén látó használókat
helyezte elõtérbe. Az online
katalógus Akadálymentes
opcióval is rendelkezik, mely a
MVGYOSZ honlapján található leírás alapján készült. A
katalógust a vakok miatt igyekeztek a lehetõségekhez képest
minimalizálni, a megjelenést
pedig a gyengén látóknak is
megfelelõre alakítani. Emellett
egy a felhasználók számára
kialakított számítógépre telepítették a MAGic Professional
programot, melyet a gyengén
látók számára terveztek.
A MAGic a számítógép
képernyõjének a megjelenítését a szokásosnak a harminchatszorosára képes nagyítani. Több különbözõ és testre szabható olyan megjelenítés közül választhat, amelyek
lehetõvé teszik, hogy egyidejûleg láthassa a nagyított és a
nem nagyított területet is. A
képernyõn megjelenõ információk jobb érzékelését felolvasási szolgáltatás segíti.
A MAGic képes a gépelés
hangos visszajelzésére, illetve
az egérrel rámutatott szöveg
felolvasására, így a vak felhasználók is tudnak internetezni.
A második ütemben vásárolt
szoftverek és eszközök ára:
3 661 125 Ft.
További információk, fényképek a projekt hivatalos felületén:
http://jaszkonyvtar.hu/jaszportal
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Utolsó közös tánc
– Tudósítás a tablóbálról –
Egyszer volt, hol nem
volt, egy holdfényes éjjelen,
Jászárokszálláson, a város
apraja-nagyja összegyûlt, hogy
megtekintse a végzôs Deákdiákok utolsó közös táncát.
A Szent Vince úti tornateremhez közeledve egyre
több autót, estélyi ruhában
igyekvôt láttam. A tornaterem
annyira díszítve volt, hogy
már csak a zöld padló emlékeztetett az itt eltöltött fáradtságos testnevelés órákra.

Keringô
jelképét a 12.a osztály osztályfônöke, André Lívia tanárnô
tûzte fel diákjai gallérjára,
majd megtekinthettük a vég-

Rock’n’Roll
A rendezvényt Vereb András
igazgató úr és Gergely Zoltán
polgármester úr nyitotta meg
köszöntô beszédével. Idén,
rendhagyó módon, csak egy
osztályról szólt az este. Ez
nem okozott csalódást a változatos mûsor kedvelôinek
sem, ugyanis a tablóbál ez évi
rendezvényén sor került a szalagavatóra, és más, különleges
mûsorra is.
Az üdvözlô beszédek után
a szalagok ünnepélyes átadása
következett. Az érettségizôk

zôsök Deákban eltöltött életérôl szóló kisfilmet.
A meghatódás után visszatért a jókedv, a 11. osztályosok
a Széna vagy szalma címû
humoros darabbal készültek,
melyet átdolgoztak 2011
aktualitásainak megfelelôen.
Az est következô mûsorszáma a Parázs Hagyományôrzô
Együttes által elôadott jászsági tánc volt, majd két fiatal
lány, Hegedûs Barbara és
Tamás Vivien elôadásában
halhattuk a Hangokba zárva

címûgyönyörû dalt.
A 12.a tanulói báli ruhát
öltöttek és a Hidi Anita által
betanított táncok egyikét, a
keringôt táncolták. Azért,
hogy felocsúdjunk a látványos
fehér ruhák keringésébôl, ismét a Parázs táncegyüttes egy
mûsorát láthattuk, akik a
Szatmár vidékére kalauzoltak
el minket. Ezután a végzôsök
elrepítettek minket egy jobb,
szebb világba, az 50-es évekbe
a Rock'n'Roll ôrületébe, majd
újból egy fantasztikus dalt, a
Hallelujah-t hallgattuk meg.
Végül a mûsor a közös
tánccal zárult, ahol a diákok
felkérték a tanárokat, és családtagjaikat. A tömegen végignézve boldog diákokat láttam,
de a szülôk tekintetében tükrözôdô büszkeség és örömkönny gyermekük látványa
miatt mindent felülmúlt.
Ekkor azonban még korántsem volt vége a bálnak, hiszen
ezután jött csak a diszkó, ahol
elfelejtôdött minden lámpaláz,
izgalom. Aki nem hiszi, járjon
utána!
Boros Enikô 9.a

Nagymértékû és gyors bôvítés a
CARRIER gyárban
Új gyártósorok indulnak a kereskedelmi hûtôkészülékeket
elsôsorban a nyugat - európai piacra gyártó és forgalmazó,
jászárokszállási Carrier CR Magyarország Kft. üzemében kaptuk a hírt néhány hónappal ezelôtt.
Részleteiben arról értesültünk, hogy a jászárokszállási gyár
termékpalettája négy új termék
gyártásával fog bôvülni, amelyek
részben az eddig gyártott termékekhez hasonló berendezések
lesznek, továbbá a termékportfolió kiegészítésre kerül egy, a prémium kategóriába tartozó, telepített külsô aggregátoros hûtôkészülék családot elôállító gyártósorral is. Ezek a számunkra a hipermarketekbôl jól ismert termékek olyan hûtôpultok, amelyek
biztosítják, sôt, a Carrier termékek esetében meghaladják
azokat a minôségi és formai
elvárásokat,
amelyeket
a
nagyáruházak tá-masztanak a
gyártókkal szemben.
Azt is megtudtuk, hogy az új
termékek elôállításához pedig a
jelenlegi termelô tevékenység
bôvítése is szükséges, amely a
jelenlegi munkaerô állomány
bôvítését és a géppark CNC
megmunkáló, forrasztó, hajlító
/ilyen jellegû oktatások a környéken egyedül a jászberényi középiskolában folynak/, újabb habosító, és két lézeres vágógéppel
történô kiegészítését teszi szükségessé. Ez azt jelenti, hogy a
jelenlegi, mintegy 300 fô foglalkoztatása február végére meg-

közelítôleg egyharmadával fog
bôvülni. Kérdésemre elmondták
azt is, hogy a helyi - jászárokszállási - szakemberek bizonyos
„elônyt” élveznek a távolabbi településekrôl jelentkezôkkel
szemben - azonos mértékek esetén -, hiszen a munkaerô szállítási költségeket is figyelembe
kell venni. Az újonnan beállításra kerülô létszám 60%-a január
végére már felvételre került és
minden jel arra mutat, hogy
február végére a teljes szükséges
létszám biztosítva lesz, úgy a termelés, és a termelést közvetlenül
támogató területen, mint a fejlesztô részeken. A jelenlegi gyártóterület nagy részét október óta
már sikerült felszabadítani az újonnan érkezô gyártósorok fogadásához, amelyeken meg is kezdték a gyártási folyamat indítását.
A 2011-es évben a gyár szinte
teljes egészében a megnövekedett kapacitással tud dolgozni.
A cégvezetés azért a jászárokszállási gyárat választotta erre a
feladatra, mert a vállalatcsoportnak ez a legrugalmasabb és jó
minôségû terméket elôállító
üzeme. A termelési, illetve gazdasági szempontok szerint is a
pontosság és megbízhatóság a
gyár jellemzôje, s a gazdasági visz-

szaesés idôszakában a jászárokszállási gyár hatékonyan menedzselte mind a külsô, mind a belsô
pénzügyi változásokat, s az egész
Európára is kiterjedô, kedvezôtlen körülmények között is megállták helyüket.
Ahogyan ez eddig is volt a
gyár és a városvezetés kapcsolata
korrekt és kiegyensúlyozott.
A Carrier - ben végbemenô
bôvülés nem csak a gyár életében
jelentôs mérföldkô, hanem Jászárokszállás város szempontjából
is nagyon kedvezô, hiszen a helyi
foglalkoztatottság javításán túlmenôen a gyár megnövekedett
árbevétele jótékonyan hat a város
pénzügyi gazdálkodására is.
A gyárfejlesztés kedvezôen hat
az ún. beszállítói foglalkoztatottságra is. 40 km-es körzeten belül
több beszállító kisüzemnek tudtak eddig is munkát adni, ezek esetleg - még másokkal kibôvülve
hosszabb távon stabilizálhatják,
sôt bôvíthetik tevékenységüket.
E sorok írója kissé meghatódva jött ki a riport készítése után a
Carrier portájának ajtaján, mert
eszébe jutott, hogy 4 évtizeddel
ezelôtt fôagronómusként egyike
volt a Nagyközségi Tanács és a
jászberényi Hûtôgépgyár vezetôi mellett, akik az akkori Táncsics TSZ cukorrépa táblájából
és a vásártér közös területébôl az
elsô jászárokszállási gyáregység
építéséhez szükséges területet
kijelölték és kimérték.
Bi.
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Mezei Béla

Dr. SZABÓ TAMÁS

magánoktató
Tel.: 06-30/945-7036

országgyûlési képviselõ
2011. elsõ félévében

JÁRMÛVEZETÕI TANFOLYAM

Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatalában
az alábbi idõpontokban tartja fogadóóráit:

indul
• Segédmotor • Motorkerékpár • Személygépocsi
• Mezõgazdasági vontató kategóriában
JÁSZÁROKSZÁLLÁSON!
Tanfolyamok délelõtt és délután, akár hétvégén is.
Többszöri részletfizetési lehetõség.
Várjuk jelentkezését!
(x)

Február
Március
Április
Május
Június
Július

4.
4.
1.
6.
3.
1.

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

-

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

A VÍZIKÖZMÛ Intézmény Jászárokszállás,
Deák Ferenc u. 90. pályázatot hirdet

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi
az általa alapított Jászsági Civil Vándordíj második alkalommal történõ kiírását.

KÕMÛVES munkakör
betöltésére közalkalmazotti jogviszonyban.

E díjat az a szervezet, intézmény nyerheti el, mely a nemzeti
(jász) kulturális örökség megõrzéséért tevékenykedik, legalább
öt éve a Jászok Egyesülete nyilvántartott, tagdíjat fizetõ tagszervezete, a folyamatosan mûködik. Három éven belül ugyanannak a szervezetnek nem ítélhetõ oda a vándordíj.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû.
A munkaidõ: heti 40 óra
A munkavégzés helye:
Jászárokszállás város közigazgatási területe.
Pályázati feltételek:
- Kõmûves szakmunkás bizonyítvány
- "C" kategóriás jogosítvány
- Legalább 3 éves szakmai gyakorlat
A pályázathoz csatolni kell:
- végzettséget igazoló okiratok másolatát
- szakmai önéletrajzot
- a pályázó személyi adatait
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- A megváltozott munkaképesség. (Ha a munkaképesség –
csökkenés – az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõ
Intézet /ORSZI/ szakvéleménye szerint 40-49% mértékû.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. febr. 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. február 28.
Az állás 2011. március 01-tõl betölthetõ.
A pályázatot a VÍZIKÖZMÛ címére (5123 Jászárokszállás,
Deák Ferenc u. 90.) személyesen, vagy postai kézbesítés útján
kell benyújtani.
További felvilágosítás a 57/531-290-es telefonszámon.

A pályázó szervezet részletesen ismertess éves munkatervét, és
az elnyert összeg felhasználásával kapcsolatos elképzelését.
A Jászsági Civil Vándordíj 200.000 forint pénzjutalommal
és vándorserleggel jár együtt.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. márc. 31.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:
„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma

TISZTELT JÁSZÁROKSZÁLLÁSI LAKOSOK
Felhívjuk, szíves figyelmüket a csapadékos idõjárás és hirtelen felmelegedés okozta olvadásból származó belvíz gondok megoldása érdekében, a Jászárokszállás
Város Önkormányzatának Képviselõ-testületének a település köztisztasággal, a
zöldterület és parkfenntartással, a települési szilárd és folyékony hulladékkal
összefüggõ feladatok végrehajtásáról szóló 9./2001. (VI. 01.) sz. rendeletének
értelmében az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni az ingatlan
elõtti, melletti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsávon, illetõleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedõ teljes területen - kivéve a
rendszeres parkfenntartásba bevont területek - gondozásáról, tisztántartásáról,
hóeltakarítás és síkosságmentesítés, a hulladék gyûjtõedényzet környezetének
tisztántartásáról, az ingatlan melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai - átereszek tisztántartásáról, gaztalanításáról! Köszönjük együttmûködésüket!
Polgármesteri Hivatal • Bakainé Magyari Melinda, mûszaki irodavezetõ

ÉRVIZSGÁLAT

TÁJÉKOZTATÓ

A vizsgálat helye, ideje:
Jászárokszállás Mûvelõdési Ház

A Jászság-i kistérségben élõk tûzbiztonságának növelése, valamint a Jászberény-i Tûzoltóságon szolgálatot teljesítõk munkakörülményeinek javítása, segítése, fejlesztése és támogatása céljából 2010. év decemberében
létrehozásra került a

„JÁSZBERÉNYI TÛZOLTÓK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYA”
Az Alapítvány célja elsõsorban a Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tûzoltósága munkájának
elõsegítése, támogatása, különösen az alábbi célok megvalósítása érdekében:
• A tûzvédelmi tevékenység támogatása, elõsegítése,
• A tûzoltás, mûszaki mentés, katasztrófa elhárítás és megelõzés mûködési feltételeinek biztosítása, fejlesztése,
• A tûzvédelemmel kapcsolatos megelõzõ, felvilágosító, tájékoztató, oktató, szervezõ tevékenység támogatása,
• Tûzvédelemmel kapcsolatos jelzésfogadó rendszer mûködési feltételeinek fejlesztése, korszerûsítésének
támogatása,
• Tûzoltóság tagjainak a fizikai, pszichikai felkészítésének, kondíciójuk fenntartásának támogatása,
• Hazai és nemzetközi, testvérvárosi tûzoltókapcsolatok ápolása, fejlesztése,
• Aktív és nyugalmazott tûzoltók szociális támogatása • Elhunyt tûzoltók hozzátartozóinak támogatása,

A vizsgálat javasolt 30 éves kortól
évente egyszer. A vizsgálati eredményt a helyszínen szakorvos értékeli!

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, és úgy gondolja, hogy Alapítványunk nemes céllal jött létre, ezért
szívesen támogatná mûködésünket, úgy következõ számlaszámra várjuk támogatását.

SONOTERÁPIA CENTRUM
5000 Szolnok, Ady E. u. 1.
Telefon: 06-56/344-372 (x)

Számlaszám: 69500132-11022853-00000000 • Székhely: 5100 Jászberény, Jákóhalmi u. 11/a. sz.
Kérem segítsen, hogy mi is segíthessünk.

A NAGY ÉRDEKLÕDÉSRE VALÓ TEKINTETTEL, ISMÉT

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

indul a Petõfi Mûvelõdési Házban,
márciusi kezdéssel!

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Jelentkezni és érdeklõdni az alábbi telefonszámokon lehet:
Kovács Zoltán: 06-20/579-7178
Petõfi Mûvelõdési Ház: 531-062

BOBÁK
ANTALNÉ

VÁRDAI
LAJOSNÉ

sz. Szántó Erzsébet

sz. Faragó Mária

végsõ búcsúztatásán részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek,
és fájdalmunkban osztoztak.

végsõ búcsúztatásán részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek,
mély gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család

Férje, lányai,
unokái és dédunokája

KOSÁRFONÓ SZAKKÖR…

Az elsõ foglalkozás várható idõpontja:
március 4./péntek/ 17 óra
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

mJászárokszálláson az orvosi ügyelet
hétfõtõl péntekig 16 órától 18 óráig tart.
Az orvosi ügyelet telefonszáma: 06-20/980-6600
A jászberényi orvosi ügyelet telefonszáma megváltozott.
2010. február 1-tõl a 06-56/221-304 számon hívható.

A Mentõszolgálat telefonszáma: 104
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
06.
13.
20.
27.

Agora Gyógyszertár, Posta köz 1.
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9.
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9.
Agora Gyógyszertár, Posta köz 1.

Tel.: 531-980
Tel.: 531-010
Tel.: 531-010
Tel.: 531-980

A gyógyszertárak nyitva tartási ideje:
Hétfõtõl-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 megszûnt.
Fizikoterápiás kezelõ rendelési ideje:
Hétfõ: 8.00-12.00 • Kedd: 12.00-16.00 • Szerda: 12.00-16.00
Péntek: 12.00-16.00 • Helye: orvosi rendelô
Vérvétel ideje: Szerda 6.30-9.00 • Péntek: 6.30-9.00
Helye: orvosi rendelô
***
A következõ Jászvidék lapzárta: 2011. február 15.
A cikkeket kérjük az alábbi e-mail címre küldeni:
jaszvidek@gmail.com
A következõ Jászvidék megjelenésének ideje:
2011. február 24.

Emlékezés

Dr. KOVÁCS PÁL
halálának
14. évfordulójára

KASZAB GÉZÁNÉ

„Nem múlnak õk el,
kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak,
álmok, évek”

Szeretõ felesége és fia

Tisztelettel: FÓZER TIBOR • tûzoltó alezredes, parancsnok, kuratóriumi elnök

A szakköri foglalkozásokon az érdeklõdõk elsajátíthatják a
kosárfonás alapjait, megismerik a gazdasági kosár készítését, a hántolt vesszõ és a zöld vesszõ használatát! A foglalkozásokat Kovács Zoltán kosárfonó vezeti.

Tel.: 433-166
Tel.: 431-021
Tel.: 431-957
Tel.: 431-077

Emlékezés

Ismerje meg érrendszere
állapotát computeres
Arteriográf készülékkel
végzett fájdalommentes
vizsgálattal!
SZÍVINFARKTUS?
ÉRELMESZESEDÉS?
ÉRSZÛKÜLET? AGYVÉRZÉS?
MEGELÕZHETÕ!

A vizsgálatra való bejelentkezés:

ORVOSI ÜGYELET
01.31-02.04.Dr. Váradi István • Lehel u. 28.
07-11. Dr. Gyenes Miklós • Kisfaludy u. 11.
14-18. Dr. Olajos Gyula • Móczár A. tér 7/a
21-25. Dr. Mann Ildikó • Széchenyi u. 30.

Pályázati felhívás 2011. évi
JÁSZSÁGI CIVIL VÁNDORDÍJRA

PÁLYÁZAT KÕMÛVES ÁLLÁSHELYRE

2011. február 03.

Közérdekû tájékoztató (2011. február)

(x)

sz. Bordás Irén
halálának 5. évfordulójára
Öt éve már, hogy elmentél,
akkor költözött szívünkbe a tél.
Elmentél, végleg itt hagytál,
fájó az ûr, mit hátra hagytál.
S bár az ég olykor felderül,
szívünkbe a bánat mindig visszaül.
Az idõ majd begyógyítja a sebeket,
de nehezen a mélyeket.
Csak reméljük, hogy látsz minket,
s óvod lépéseinket.
Soha el nem múló szeretettel
õrizzük emléked.

Szeretõ családod

(x)

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

ANDRÉ MIHÁLYNÉ

NAGY IGNÁCNÉ

sz. Tóth Ilona

sz. Czudarik Valéria

végsõ búcsúztatásán részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek.

végsõ búcsúztatásán
részt vettek,
sírjára virágot, koszorút
helyeztek,
mély gyászunkban osztoztak.

„Váratlan pillanat ölte meg szívedet,
amelyben nem volt más
csak jóság és szeretet.
Tied a csend és a nyugalom,
miénk a könny és a fájdalom.”

Gyászoló gyermekei
és családja

Gyászoló család

2011. január 27
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2011. FEBRUÁR HAVI PROGRAMOK
KERTBARÁT KÖR
2011. február 1-jén 17 órakor taggyûlést tart
Program: Közgyûlési feladatok szétosztása
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
2011. február 12-én 16 órakor Közgyûlés
Program:
- Beszámoló a Kertbarát Kör 2010. évi munkájáról
- 2011. évi program
- Jelentés a 2010. évi pénzgazdálkodásról és a Számvizsgáló Bizottság jelentése
- Vacsora
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE
2011. február 8-án 15 órakor BATYUS BÁL
Süteményeket, tombolatárgyakat köszönettel elfogadunk.
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG
2011. február 8-án 18 órakor FARSANGI NÉPSZOKÁSOK
Elõadó: Kókai Magdolna, Jász Múzeum tudományos
munkatársa
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
BÉRLETES FILHARMÓNIAI HANGVERSENY
2011. február 15-én 14 órakor
Rezes Barangolás a Fõnix Rézfúvós Együttes mûsora
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
JÁSZÁROKSZÁLLÁSI CUKORBETEGEK KLUBJA
2011. február 16-án 15 órakor
CUKORBETEGEK FARSANGI BÁLJA
ÉS DIÉTÁS FÁNKSÜTÕ-VERSENYE
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
TÉLBÚCSÚZTATÓ BÁL
2011. február 19-én 19 órakor
Mûsor: Árokszállási Óvónõk Kamara Kórusa
Parázs Hagyományõrzõ Együttes
Zene: Pezsgõ Zenekar
A szervezõk a bál teljes bevételét a Lehel úti Óvoda
gyermekeinek javára ajánlják fel.
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
EXTÁZIS TÁNCCSOPORT
2011. február 26-án 17 órakor HASTÁNC GÁLA
Fellépnek az Extázis Tánccsoport felnõtt táncosai
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2011. február 27-én 15 órakor FARSANGI MÛSOR
Program: - jelmezes felvonulás
- zenés mûsor
- rajz és álarc kiállítás
- farsangi fánkok kóstolása
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház

A KERTBARÁT KÖR
Kiemelt programjai
2011.év I. félévben
2011. március 1-jén (kedd) 16 órakor
a Petõfi Mûvelõdési Házban
Dr. Gergely Sándor,
a mezõgazdasági tudomány kandidátusa,
c. egyetemi tanár tart elõadást.
Elõadásának címe:

Megújuló energia termelésével és
felhasználásával a helyi bevétel növeléséért.
Felhívjuk Jászárokszállás valamennyi polgárának figyelmét az elõadásra.
Napjainkban egyre nagyobb a gázszámla és megnõtt az
érdeklõdés a megújuló energia iránt, ezért tartjuk fontosnak, hogy minél többen tájékozódjunk és megismerjük a
megújuló energiaforrásokban rejlõ lehetõségeket.

Tájékoztató
mozgáskorlátozott gépjármû
tulajdonosoknak
2010.évben hármas feltételnek kellett megfelelni ahhoz,
hogy mozgáskorlátozott mentesüljön a gépjármûadó fizetése alól:
Egy személyben kellett tulajdonosnak, üzembentartónak és
mozgáskorlátozottnak lennie.

Ez változik 2011. január 1.-tõl melyet a 2010.évi
CXXIII törvény módosított.
A gépjármûadóról szóló 1991.évi LXXXII.tv.
5. § f) pontja helyébe a következô rendelkezés lép:
Mentes az adó alól:
"f) a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvôképességet korlátozó (kizáró)
gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú
személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élô
szülô - ideértve a nevelô-, mostoha- vagy örökbefogadó
szülôt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult
adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érô,
nem személytaxiként üzemelô személygépkocsija után
legfeljebb 13 000 forint erejéig.
Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és
adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után
is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményû személygépkocsi után jár."
Fentiek szerint 2011.évtõl az adó fizetésére kötelezett
adóalanynak kell mozgás-korlátozottnak lenni.
Aki 2010. évben nem, de a jogszabályi változás miatt 2011.
évben már adókedvezményre, vagy mentességre jogosult
kérjük, 2011. év február hónaptól jelezze a Polgármesteri
Hivatal adócsoportjánál.
A mozgáskorlátozott adóalanynak 2011. évben 13.000.-Ft
összeghatárig nem kell gépjármûadót fizetni, de az fölötti
adót meg kell fizetni.
Az adó alapja a gépjármû teljesítménye.

*******

2011. június 7-én (kedd) 18 órakor
a Petõfi Mûvelõdési Házban

a Kertbarát Kör és a Kisállattenyésztõk
Egyesületének együttes ülése lesz,
melynek témája - szintén városunk lakóit érinti Javaslattétel a környezetvédelem és a környezettudatos
életmód segítésére, komposztálási program megvalósítására,
fásításra, valamint a temetõ talajvizének elvezetésére.
Erre az ülésre meghívunk és várunk minden érdeklõdõ polgárt, hogy javaslataival, észrevételeivel járuljon hozzá a két
egyesület által összeállított szakmai programok sikeréhez,
mely Jászárokszállás Város Képviselõ-testület ülésének egyik
napirendje pontja lesz 2011. június 30-án.
Kertbarát Kör Vezetõsége

Az adó mértéke az alábbiak szerint alakul:
- gyártási évében és az azt követõ 3 naptári évben
345 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követõ 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követõ 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követõ 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt követõ
naptári években 140 Ft/kilowatt.
A gépjármûadóval kapcsolatos kérdéseikkel a Polgármesteri Hivatal adócsoportjának munkatársaihoz fordulhatnak.
Tel.: 57/531-052
Adóigazgatási iroda

SEGÍTSEN ÖN IS!
Lehetõség van ebben az évben is a személyi jövedelemadó meghatározott részének – az adózó rendelkezése szerint – közcélú felhasználására.
Az érvényes törvényi elõírások szerint a befizetett személyi jövedelemadó 1%-a felett az adózó rendelkezhet, azt rendelkezõ nyilatkozat
kitöltésével közcélra ajánlhatja fel.
A magánszemély rendelkezõ nyilatkozatot általa lezárt, a nevével,
lakcímével és a személyi számával ellátott postai szabványméretû borítékban, azzal azonos mértékû lapon tehet, amelyet vagy az adóbevallási csomagban helyez el, vagy közvetlenül a munkáltatójának ad át az adóbevallásával együtt. A borítékba helyezett rendelkezõ nyilatkozat csak a kedvezményezett adószámát tartalmazza, továbbá feltüntethetõ a kedvezményezett elnevezése is.
Az alábbiakban közöljük a városunkban mûködõ kedvezményezett szervezetek, alapítványok nevét és adószámát:
Ágóiak Baráti Egyesülete
adószáma: 18824278-1-16
Árokszállási Óvónõk Kamarakórusa
adószáma: 18839533-1-16
Árokszállásiak Baráti Köre
adószáma: 18822214-1-16
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány
adószáma: 18485529-1-07
Csörsz Vezér Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztõ
Egyesület
adószáma: 18833829-1-16
Deák Ferenc Gimnáziumi Alapítvány
adószáma: 19224035-1-16
Dr. Szelenszky István és felesége, Jolánka Alapítvány
adószáma: 18823837-1-16
FLÓRA Virágkedvelõk Egyesülete
adószáma: 18830077-1-16
Fortuna TSE
adószáma: 18833609-1-16
Futárok SC
adószáma: 18839186-1-16
Görbe János Színjátszó Egyesület
adószáma: 18840155-1-16
Jász Légfegyveres Sportlövészklub Egyesület 2008
adószáma:18842690-1-16
Jászágó Község Polgárõrsége
adószáma: 18825358-1-16
Jászágói Sportegyesület
adószáma: 19866066-1-16
Jászárokszállás Város Polgárõrsége
adószáma: 18826816-1-16
Jászárokszállás Város Tehetségért Alapítvány
adószáma: 19222851-1-16
Jászárokszállás Városért Alapítvány
adószáma: 18834844-1-16
Jászárokszállási Cukorbetegek Klubja
adószáma: 18829888-1-16
Jászárokszállási Városi SE
adószáma: 19866073-2-16
Jászfa Alapítvány
adószáma: 18837029-1-16
"Jászságért" Alapítvány
adószáma: 19666024-1-41
Kertbarát Kör:
adószáma: 18831346-1-16
Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete
adószáma: 19430364-2-16
Nagy Ignác Népfõiskolai Társaság
adószáma: 19222387-1-16
Nyugdíjasok Egyesülete
adószáma: 18822207-1-16
Önkéntes Tûzoltó Egyesület
adószáma: 18831827-1-16
"Parázs" Hagyományõrzõ Egyesület
adószáma: 18839416-1-16
A személyi jövedelemadó további 1% százalékáról dönthetünk. Ezt mindenki hite
szerint az egyháznak ajánlhatja fel.
A szervezetek és alapítványok a korábbi évekhez hasonlóan szíves támogatásukat kérik.
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Jászvidék

Rendõrségi hírek
Büntetõeljárás indult egy
37 éves jászberényi és egy 35
éves jászárokszállási lakos ellen, akik 2011. január 03-án a
késõ esti órákban egy Jászárokszállás, Kossuth utcai lakatlan ingatlanba ablakbetörés
módszerével behatoltak, és
onnan különbözõ vashulladékokat kíséreltek meg eltulajdonítani. A kiérkezõ járõr a
helyszínen tetten érte az elkövetõket, akiket a kollégák a helyi rendõrõrsre elõállítottak.
Gyanúsítottként kerültek kihallgatásra, mely során a terhükre rótt cselekményt elismerték. Esetükben hatóságunk bíróság elé állítást tervez.
Január 11-én a késõ esti
órákban egy jászárokszállási
lakos tett bejelentést a rendõrségre, miszerint ismeretlen
személy lakatlan házának ablaküvegét betörte, majd a
házban kutatást végzett és
különféle használati tárgyakat, színes fémeket készített

össze. Cselekménye során a
járõrszolgálatot ellátó rendõrök megzavarták, majd elfogták a futva menekülõ 24
éves helyi lakost. A férfi gyanúsítottkénti kihallgatása során a bûncselekmény elkövetését elismerte, ellene gyorsított eljárás keretében folyik a
büntetõeljárás.
Egy 47 éves helyi lakos tett
feljelentést élettársa ellen, aki
január 17-én a késõ délutáni
órákban családi házában 5000
Ft-ot fenyegetve követelt tõle.
Miután azt nem adta át részére, a férfi több alkalommal
ököllel és tenyérrel arcon
ütötte, melynek következtében az ágyra esett, ahol fojtogatni kezdte. Miután látta,
hogy nem fogja megkapni a
pénzt abbahagyta a bántalmazást, melynek következtében a
sértett 8 napon belül gyógyuló
sérüléseket szenvedett. Az elkövetõt a kollégák a Jászberényi Rendõrkapitányságra

elõállították. Kihallgatását
követõen õrizetbe vételére
került sor, majd a törökszentmiklósi fogdába elszállításra
került. A rendõrség elõzetes
letartóztatását kezdeményezi a
helyi ügyészségen keresztül.
Az elmúlt napok idõjárására a nyálkás, csúszós,
ködös idõ volt a jellemzõ.
Kérem a jármûvezetõket és a
közúti forgalomban résztvevõ
személyeket minden esetben
legyenek figyelemmel a megváltozott út- és látási viszonyokra! Csökkentsék jármûvük sebességét, tartsanak
nagyobb követési távolságot!
A kerékpárosok és gyalogosok
tegyenek meg mindent láthatóságuk érdekében, viseljenek
fényvisszaverõ ruházatot,
használják a világítóberendezéseket!
Fazekas-Füzesi Nóra r. fhdgy.
Jászberényi
Rendõrkapitányság

Tûzoltóságunk hírei
2010. dec. 13-án délután a
Prohászka utca végére vonultunk 2 szerrel, és a nagy teljesítményû szivattyúval. Itt az
összegyûlt nagy mennyiségû
csapadékvíz szivattyúzását
végeztük az esti órákig.
December 17-én tartotta
köztestületi tûzoltóságunk
megalakulásának elsõ éves
megemlékezését. Az ünnepi
állományülésen az állomány
tagjain kívül részt vettek dr.
Szabó Tamás úr országgyûlési képviselõnk, és a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója és vezetõ
munkatársai.

Kovács Sándor úr a
megyei közgyûlés elnöke
egyéb, fontos elfoglaltsága
miatt az állománygyûlésen
részt venni nem tudott, de
kifejezte segítõkészségét és
támogatását tûzoltóságunk

munkájával és mûködésével
kapcsolatban.
Az elsõ éves mûködéssel
a meghívott vendégek
elégedettek voltak, további
támogatásukról biztosították munkánkat.
Dr. Szabó Tamás úr országgyûlési képviselõnk nyilatkozatában elismerését fejezte ki az elsõ évben végzett
munkával összefüggésben.
Külön köszönetet mondott
azért, hogy az állomány az elmúlt egy évben teljesített 189
riasztásnál vonulási és kármentési feladatait példamutatóan látta el. Kifejezte azon

véleményét, hogy fontos feladatának tartja a helyi tûzoltóság munkájának további
támogatását.
Karácsony elõtti napon a
városközpont egyik emeletes
épületérõl hullott a vakolat.

Mivel ez a járókelõket veszélyeztette, ezért kéziszerszámokkal, kötéllel és létra segítségével szüntettük meg a vakolat további hullását.
December 26-án este a
jászdózsai kanyarnál személygépkocsi az árokba csúszott.
A rossz útviszonyok miatt a
vonulás és a mentés is több
ideig tartott. Teljes útzár mellett lehetett csak a személygépkocsit az árokból kivontatni. Másnap délután szintén
egy autót kellett az árokból kivontatni, az Ady Endre utca
sarkánál.
2011. január 7-én hajnalban az ipari parknál egy
nyerges kamion az árokba
csúszott. A jármûszerelvényt
nagy súlya miatt a szolnoki
bázisdaru tudta csak kiemelni
reggelre. A mentés idejére
részleges útzár volt.
Másnap kora reggel egy
személyautó akadt el a tarnaörsi összekötõ útnál.
Sikerült az autót kivontatni.
2010-ben tûzoltó egyesületünk képviselte megyénket a katasztrófavédelmi verseny országos döntõjében.
Csapatunk (Bódi Csaba, Dóka Bálint, Major Dániel, Rédei Tamás, Tekse Csaba) jutalom belépõket kapott a budapesti Sziklakórházba. Év végén használtuk ki ezt a lehetõséget, ahol láthattunk egy valós földalatti óvóhelyet, annak
legfontosabb felszereléseivel.
Közelrõl ismerhettük
meg, hogy háborús helyzetben milyen fontos szerepe van
a polgári védelemnek. Élményekkel gazdagon tértünk haza – tájékoztatott Tekse Csaba
bennünket.
Nádas Illés
ÖTE titkár

2011. január 27.

10 éves a Csörsz Vezér Galamb Díszmadár
és Kisállattenyésztõk Egyesülete
2000. július 16-án 19 madarász, galambász megalapította a Csörsz Vezér Galamb
Díszmadár és Kisállattenyésztõk Egyesületét. A környékrõl
hamarosan az egyesület soraiba álltak a hasonló érdeklõdésû emberek. Ahogy teltek az
évek, egyre gyarapodott az
egyesület taglétszáma. Mára
ugyan az alapító tagokból
mindössze hét fõ maradt, de
hozzájuk csatlakoztak a régió
galambászai illetve madarászai. A 2009. évben taglétszámunk elérte az 50 fõt, 2010 ben 48 fõ volt a taglétszám. A
10 éves jubileumra kiállításunkhoz csatlakozott a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztõk Szövetsége alá tartozó, tollalakzatos galambokat tenyésztõk országos fajtaklubja is. A 2010. december
18-19-én megrendezett kiállításra az északi régió társegyesületei, Jászberény, Gyöngyös,
Eger, Ózd galambászai is elhozták legszebb madaraikat.
43 tenyésztõ mutatta be a 307
galambot, 72 díszmadarat és
6 díszbaromfit. Sajnos az égiek nem voltak tekintettel a jubileumra, mert az idei tél talán
leghidegebb hétvégéje volt,
szombaton hóeséssel és némi
széllel fûszerezve. A zord idõjárás a látogatottságon is meglátszott. Úgy gondolom a kiállítás lényegesen nagyobb lá-

togatottságot érdemelt volna.
Ettõl eltekintve egy jól szervezett, színvonalas kiállítást láthattak azok, akik a zord téli
idõjárás ellenére is tiszteletüket tették.
Az egyesület kollekciójába
nevezett helyi galambászok a
következõ eredményeket érték
el: Tûzkõ Sándor Morva
strasszer galambja 96 ponttal
egyesületi díjban, Bagi József
King galambja 96 ponttal
egyesületi díjban, Kaszab Pál
Amerikai óriásposta galambja
96 ponttal egyesületi díjban,

Alajos Fodros galambja 97
ponttal kitûnõ minõsítést ért
el, ezért klubdíjban részesült.
A jászárokszállási madarászok közül Szabó József Rozella papagája egyesületi díjban, Móczár Béla Szikla papagája egyesületi díjban, Major
József Kaliforniai copfos fürje
egyesületi díjban, Rutka
György Fischeri törpepapagája egyesületi díjban részesült.
Ezúton mondok köszönetet a kiállítás támogatóinak
a teljesség igénye nélkül, akik
segítettek, hogy 10 éves jubi-

Ifjú galambász reménység Lengyel Ármin, serlegével
Takács László Magasröptû
magyar deres galambja 96
ponttal egyesületi díjban részesült. Lengyel Ármin Budapesti tollas lábú gólyás galambja 96 ponttal Árokszállás
gyõztes minõsítést ért el.
A tollalakzatos galambokat tenyésztõk fajtaklub kollekcióba nevezett Gulyás

leumi rendezvényünk méltó
legyen az egyesület hírnevéhez. Akik kedvet kaptak e rövid beszámoló olvasása közben, várjuk egyesületünk soraiba, hogy még sok sikeres
kiállítást rendezzünk közösen.
Gulyás Alajos
egyesületi elnök

Sportlövészet 2011.
Amikor az elmúlt évet értékeljük, amit a tagsággal közösen elértünk – a sikerekrõl
rendszeresen beszámoltunk a
Jászvidékben – levonjuk a tanulságot és új terveket készítünk.
Ebben az évben is kiemelkedik az Árokszállási Nyár keretében tervezett Légfegyveres Megyei Bajnokság, de a
jászberényi és a szolnoki klubok által rendezett versenyeken is tervezzük az indulást.
Az eddigieknél is eredményesebb mûködéshez elengedhetetlen a tárgyi és pénzügyi feltételek javítása, ezért a
Jász Légfegyveres Sportlövész
Klub Egyesület 2008 Jászárok-

Ivonyné Szántó Éva és Szabó Irén a két legeredményesebb
felnõtt nõi versenyzõnk
szállás elnöksége tisztelettel
kéri városunk adózó polgárait, hogy adójuk 1%-át ajánlják fel egyesületünk részére.

Anyakönyvi hírek
Jászárokszállás:
2010. december hónapban született gyermekek:
Csintalan Kinga, Lólé Dzsesszika, Varga Roland, Bobák Bence, Bóna Márk.
2010. december hónapban házasságkötés nem volt.
Ezúton búcsúzunk az elhunytaktól: Bobák Antalné
sz. Szántó Erzsébet 80, Goda Béláné sz. Bordás Mária 88, Csikós Sándor 79, Farkas Béláné sz. Surányi
Amália 87, Farkas Istvánné sz. Ördög Margit 77, Balogh Bálintné sz. Gedei Marcella 84, Bolye Sándorné
sz. Farkas Mária 82, André Mihályné sz. Tóth Ilona
60, Nagy Ignácné sz. Czudarik Valéria 73, Guba Béláné sz. Lukács Margit 86 évet élt.
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