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Legyél Te is fitt!
– az oktatók összefogtak –
Fittness… miért ne! Vagyis mi? Mozogj eleget,
szálkásodj, formáid legyenek kezeltek, egészségesedj!
Erre fogtak össze azok a
sportoktatók, akik különkülön saját berkeikben már
szép számú, az általuk kínált
mozgást választók körében
már terjesztik az egészséges
életmód receptjeit. Mi is az?
A mozgás! De vegyük sorjában.

A férfias erõedzésben, a
kettlebelben, mely nem más,
mint súlyzós erõedzés Aladi
Zoltán oktatása mellett
izmosodhattak a résztvevõk.
Az ötletgazda Ács Adrienn – aki kezdeményezõje
volt az oktatók körében,
hogy együtt tartsanak olyan

Kangoo Jumps Jászárokszállás "kenguruk"

A gyerekek is fittek lettek
A február 12-én megtartott sportnapot az általános
iskola kis tornatermében
12:50-kor Csomor János
intézményigazgató nyitotta
meg, õ a hangszálait edzette.
A programot kezdõ küzdõsportban Csikós Róbert
csapata tartott bemutatót.

estébe nyúló délutánt, mely
a mozgásról, az izmot különbözõ változatokban sanyargató edzésekrõl szól –
Kangoo Jamps-t tartott. Mit
is? Ugráló-cipõs edzést. A
rugós talpalávaló (a cipõre
erõsítve) az edzettség érzésében ringatta a résztvevõt,

XXII. (XLVII.) évfolyam 2. szám
hiszen csak úgy nem ugrálunk ilyen jókat. A tüdõ
azért mozgott, s gyûlt a verejték, a zene meg állandóan
ritmusált.
Ritmust váltva Agócs Judit preventív gerinctornát tartott, mert az izom, ha edzéssel
létrejön, stabilan tartja a testet,
jelen esetben a gerincet. A torna megelõzi a bajt.
A könnyed gyerektorna,
mely már a sportra nevel
Uramné Varga Ildikó vezényletével zajlott.
A szokatlan nevû pilates,
mely nem más, mint ízületkímélõ, minden izmot átmozgató talajtorna Bodor
Mónika felügyeletével valósult meg.
Ezután Agócs Judit vezényletével a mindenki által
kedvelt aerobik, majd a gyakorlottabb Kangoo Jumps
következett újra Ács Adriennel.
S aki még nem volt csapatával: Fehér Nikolett a
steep aerobikkal – melyben
a mozgássort úgy nehezítik,
hogy egy kis padot is használnak – következett.
A közös sportdélután lehetõséget adott arra, hogy
most egy helyen, egymás
után mindent kipróbáljanak a
résztvevõk, persze ha azt a
hõn áhított edzettség engedte. Küzdeni azonban kell érte, hiszen az oktatók is így
gondolták, akik ezután is várják saját berkeikben a fittnessrajongókat.
A kihívás nagy, a plakátok tökélyei, a filmvásznak
hibátlanjai formába hozásra
sarkallnak.
Hát igen. Fittness.
A prózai, de további hasznos eredmény, hogy a közel
100 résztvevõ 400 Ft/fõ által
létrejött bevételt Csikós Róbert önkormányzattól bérelt
küzdõsport termének felújítására ajánlották fel.
- and -

Összpontosítanak a gerinctréning résztvevõi
Fotók: Szûcs Judit

Ára: 115 Ft

Télbúcsúztató bál
Február 19-én szombaton került sor az elsõ jótékony
célú bál megrendezésére a
Lehel úti óvodás gyermekek
javára a Petõfi Mûvelõdési
Házban. A bál ötletét az adta,

hogy a Lehel úti óvoda szülõi
munkaközössége alapítványt
hozott létre, elõsegítve ezzel a
gyerekek óvodai nevelésének
tárgyi és személyi feltételei javítását. Az alapítvány létreho-

Fotók: Nagy Mária

zásához az induló vagyont az
óvodás gyermekek szülei és
más támogatók biztosították.
A bál megszervezése az
alapítvány bevételeinek növelését szolgálta, és egyidejûleg
hozzájárult ahhoz, hogy az
alapítvány létezésérõl Jászárokszállás lakossága tudomást szerezzen. A szervezõknek nem titkolt célja, hogy hagyományt teremtsenek, és az
elkövetkezendõ években is hasonló eseményekkel gazdagítsák Jászárokszállás programjait.
A rendezvény sikeréhez
nagymértékben hozzájárult,
hogy az óvodás gyerekek szülei és a lelkes segítõk valamennyien kivették részüket az
elõkészületekbõl és az est folyamán felmerülõ feladatokból. A bál ünnepélyes megnyitóját követõen az Árokszállási Óvónõk Kamarakórusa és
a Parázs Hagyományõrzõ
Együttes színvonalas mûsora
alapozta meg az est további
sikerét. Az ízletes vacsora elfogyasztása után a Pezsgõ zenekar jóvoltából a hangulat hamar a tetõfokára hágott. A
mulatság a táncos lábú vendégek kitartásának és jókedvének köszönhetõen hajnalig
tartott.
A Télbúcsúztató bál a
résztvevõk és a támogató felajánlások eredményeképpen
elérte célját és a bál teljes bevételét a Lehel úti óvodások
fogják élvezni. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik munkájukkal, jelenlétükkel és hozzájárulásaikkal elõsegítették a
bál sikeres lebonyolítását és
ezzel az alapítvány céljainak
megvalósítását.
A szervezõk

Itt a farsang áll a bál…
A február a bálok idõszaka, s nem volt ez másképp
2011. február 12-én Jászágón
sem, amikor gyerekekkel,
szüleikkel és az õ vendégeikkel
telt meg a jászágói mûvelõdési
ház. Az óvodások tartották
ugyanis farsangi mulatságukat. A gyerekek nagy izgalommal készültek erre a délutánra. Hiszen ezen a varázslatos napon magukra öltötték
szebbnél szebb jelmezeiket, és
elmondták a hozzájuk kapcsolódó verseiket. Volt múmia,
jégsárkány, tûzoltó, de a királylányok és hercegnõk sem
hiányozhattak a mulatságról.
Miután mindenki bemutatko-

zott, közös játékkal mulatták
az idõt a község legkisebbjei.
Na és ha már farsang, akkor
nem maradhatott el a fánk
sem, amely igen jólesett a

szereplés és a sok játék után.
Elmúlt hát a farsangi forgatag, ahol jót mulatott községünk apraja.
BA
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Jászvidék

Közmeghallgatással egybekötött
képviselõ-testületi ülés
2011. február 10-én a Petõfi Mûvelõdési Házban tartotta a közmeghallgatással
egybekötött ülését a képviselõ-testület. A közmeghallgatáson mintegy 30 fõ érdeklõdõ
vett részt. A napirendi pontok
elfogadása után dr. Lengyel
Györgyi kormánymegbízott
asszony rövid bemutatkozása
következett, majd ismertette a
Kormányhivatal 3 éves programját. Ennek keretében elmondta, hogy milyen változások várhatók országos szinten
a közigazgatásban, melyek
közül kiemelte az egyablakos
ügyintézés várható létrehozását is. A bemutatkozás után
az interpelláció következett.
Írásbeli interpelláció nem érkezett, de szóban két képviselõ interpellált. Csõke István
képviselõ úr az Adácsi úttal
kapcsolatban interpellált és elmondta, hogy a padkarész nagyon megemelkedett, a föld
ráfolyt az útra. Kérése volt,
hogy ezt a hó olvadása elõtt
tisztítsák meg, azért, hogy az
aszfaltréteg ne sérüljön. Gergely Zoltán polgármester úr
ígéretett tett, hogy megnézik
az Adácsi utat és megoldják a
problémát a Víziközmû dolgozóival együtt. Dr. Olajos
Gyula képvisel úr elmondta,
hogy ugyan a kóbor kutyák
száma csökkent, de egyes lakosokat egyszerre akár 3 kutya is kísér. Kérdése volt, hogy
milyen lehetõségek vannak arra, hogy a kutyákat csak pórázon lehessen sétáltatni? Polgármester úr válasza a kutyák
problémáinak megoldását a
chipes rendszerben látja. Az
interpellációkra adott választ a
képviselõ-testület elfogadta.
Következõ napirendi pontként Gergely Zoltán polgármester úr a két ülés közötti
munkájáról szóló beszámolót
ismertette. 2010. december
11-én az immár hagyományosan megrendezésre kerülõ
Idõsek Karácsonyán köszöntötte a megjelenteket. Polgármester úr köszönetét fejezte ki
a Nyugdíjasok Egyesülete vezetõségének és tagjainak, valamint az ÖNO és az iskolakonyha dolgozóinak odaadó
munkájukért. 2011. január 6án a Bajcsy úti beruházás közbeszerzési eljárásának eredményhirdetését tartották. A
Colas Út Zrt. bruttó 142 275
000 Ft-os vállalási áron kapta
meg a megbízást, amely szerint 2011. április 11-re az útépítést elkészíti és készre jelenti. Sajnos ez a vállalási ár az
egyéb, közben felmerült költségekkel együtt közel 18 000
000 Ft-tal több, mint a 2010
szeptemberében az elsõ közbeszerzési eljárásban kapott legjobb ajánlat. Az akkori képviselõ-testület azt az eljárást érvénytelennek minõsítette, ezért
kellett új eljárást lefolytatatni.
2011. január 11-én Jászberényben a Munkaügyi Központ kirendeltségén a 2011.

évi közmunkával kapcsolatos
tájékoztatón vett részt a polgármester úr. Sajnos, csak négy
fõ nyolc órában 10 hónapig
foglalkoztatott, és négy órában
három hónapig foglalkoztatott
közmunkásra kapott lehetõséget az önkormányzat, ezáltal az
egész közmunkaprogramunkat újra kell gondolni. 2011.
január 18-án Szabó Péter a
Carrier CR Magyarország Kft.
igazgatója a fejlesztésekkel kapcsolatos terveikrõl számolt be a
polgármester úrnak és a 2011.
évi közös feladatokat tekintették át. Ezen kívül fejleszt még a
Faurecia Kft., Bundy Kft. és a
Rosenberger Magyarország
Kft is, így közel 300 új munkahely lesz Árokszálláson.
2011. január 31-én az árvízi védekezéssel kapcsolatos
megbeszélés került megrendezésre. Meghívott vendégek
voltak a Szarvágy- és a Gyöngyös-patak tulajdonosai illetve kezelõi, részt vettek a gazdák megbízottjai valamint a
cégek vezetõi, és dr. Szabó Tamás országgyûlési képviselõ
is. A legfontosabb feladatnak
a Szarvágy-patak teljes hosszban történõ kotrásán túl,
amely folyamatban van, a
védmûvek terveinek elkészítését is fontosnak tartják. Képviselõ úr ígéretet tett arra,
hogy a vis maior keretbõl még
meg nem kapott támogatás
kifizetésének gyorsítása érdekében lépéseket tesz. Ebbõl
tudná kifizetni a tervezési
költségeket az önkormányzat.
A képviselõ-testület tagjaival sok egyeztetés elõzte meg
azt, hogy most ide terjeszthette a testület a költségvetést.
A képviselõ-testület egyhangúan elfogadta a jelentést.
Következõ napirendi pont
a vis maior támogatás kérelme
volt. A képviselõ-testület döntött a káreseményként benyújtott 518 824 Ft-nak a 10%-os
önerõ megfizetésérõl, ami 51
822 Ft. Az önkormányzat
bízik benne, hogy a 466 942
Ft-os támogatást megkapja az
államtól.

mondta, hogy a mûködési
költségeket fedezi, de ennek
feltétele 40 millió Ft értékû ingatlan eladása is. A pályázati
lehetõségeket maximálisan ki
kell használni, és beruházásokat annyit tud az önkormányzat megvalósítani, amit pályázattal megnyer, és annak az
önrészét tudja biztosítani. A
költségvetés sarokszáma 1
700 000 eFt. Az Ipari Park és
a lakosság védelme érdekében
a védmûveket meg kell terveztetni, erre a szerzõdések megkötésre kerültek. Fontos a
jászágói út felújítása a Rosenbergerig, mert Jászárokszálláson sokan járnak biciklivel
dolgozni. Újra megjelent a kerékpárút pályázat, ami beadásra kerül. Mindenképp meg
kell építeni a kerékpársávot. A
bizottságok tárgyalták a 2011.
évi költségvetést, és úgy látták, hogy a koncepcióval összhangban van. Négy területen
javasoltak módosítást. 1;
Ápolási díj kivezetése egy hónapos határidõ hosszabbítást
kapjon, tehát május 31-ig legyen a határidõ. 2. Könyvvizsgáló javaslatai, bizonyos
számok más helyen szerepeljenek, ez formális változtatás.
3. A templomunk külsõ felújítását a Polgármesteri Hivatal 1 millió Ft-tal támogassa.
4. A civil szervezetek támogatását 1,2 millió Ft-ról 1,5
millió Ft-ra emelték. Ezután a
2011. évi költségvetést egyhangúan elfogadta a képviselõ-testület.
Következõ
napirendi
pont 280 millió Ft folyószámla hitelkeret újabb egy
évre történõ igénybevételének engedélyezése volt,
melyrõl név szerinti szavazással döntött a testület:
Gergely Zoltán: Igen
Drapos Béláné: Igen
Csomor János: Igen
Csõke István: Igen
Gergely Béláné: Igen
Kovácsné Tõsér Zsuzsanna:
Igen
Dr. Olajos Gyula: Igen
Szerzõ Csaba: Igen

Halmai Ferenc rendõr alezredes tájékoztatót tart.
MelletteJancsó Szabolcs, városunk rendõrõrsének parancsnoka
Ezután a 2011-es költségvetés megtárgyalására került
sor. A koncepció minden intézményvezetõvel átbeszélésre
került. A 2011-es költségvetésrõl a polgármester úr el-

Közmeghallgatás keretében több hozzászóló is elmondta a véleményét. Problémát okoznak még mindig a
kóbor kutyák, annak ellenére,
Folytatás az 5. oldalon
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2010 – a víz éve
A 2010-es év az ország
nagyobbik felének az emlékezetében úgy fog rögzülni,:
egy rendkívül csapadékos, vizes év volt.
Elképesztõ károkat okozott az árvíz és a belvíz. Napról napra újabb sokkoló híreket láttunk a TV-ben, olvastunk az újságokban. A mezõgazdasági területek – vidékenként változóan – 1/3-1/4
része került víz alá, vált a következõ évre is használhatatlanná.
Jászárokszállás lakóinak a
kedélyét is több alkalommal
borzolta a kéretlenül megjelenõ sok víz, ami hol csapadék
formájában, hol a máskor száraz patakokon rohant ide más
irányokból veszélyeztetve a
város északi és déli végein kb.
300 lakóingatlant.
Hosszú évek, sõt évtizedek óta inkább a víz hiányában éltünk ezeken a területeken, ahol most a korábbi 450550 mm-es évi csapa-dékátlagnak a duplája hullott le, s a
más években száraz pa-takmedrekben, melyekbõl még a
békák is elvándoroltak, most
több ezer m3 víz rohant le.
A Szarvágy-patak ötször
lépett ki a medrébõl az év
során, elfoglalva korábbi árterületein lévõ ingatlanokat is.
Ugyancsak nem volt példa arra korábban, hogy decemberben elsõfokú vízkárelhárítási fokozatot kelljen elrendelni, rá néhány nap múlva pedig az év legfagyosabb
napjait éltük meg.
Az elmúlt évi ár- és belvízvédekezés „csak” a város önkormányzatának több mint
17 millió forintjába került.
Ezen kívül a mezõgazdálkodóknak, ipari üzemeknek, házi kerteknek okozott kár illetve elhárítási költsége ezt az
összeget is jóval meghaladja.
De ezzel a számvetéssel
nem került pont a belvízveszélyre, ezzel csak az elmúlt év
vészelhárítását sikerült rendezni.
És jövõre és az azt követõ
évekre rendbe van-e téve minden? Fel vagyunk-e készülve
egy hasonló – nem kizárható
– esõs évre?
Újra meg kell ismerni a
most élõknek, hogy korábban
eleink mely területeken voltak
veszélyeztetve, hogyan és milyen módszerekkel terelték el,
vagy tárolták le az idõnként
feleslegesen jelentkezõ vizet.
A települést valamikor átés keresztülszövõ „delenka”
hálózat, amely korábban igen
sok vizet vezetett el, mára
már használhatatlanná vált,
mert feltöltöttük – egymástól
függetlenül – a telkek egy részét, ráépítkeztünk a kis elfolyókra és forrásokra, amelyeket manapság már szinte meg
sem tudunk mondani, hogy
hol voltak.
Létesültek viszont a késõbbi években szivárgó
emésztõgödrök – kb. 1000
db – ami a talajvíz mozgatásába pozitív és negatív úton

egyaránt, de fontos szerepet
játszott.
Ezeknek a szerepét is átvette az ezredforduló éveiben
megépülõ fejlettebb technológiai megoldást nyújtó szennyvízhálózat, amely évi több
ezer m3 víz elvezetésére alkalmas.
Sokunk véleménye szerint az elmúlt évi belvízveszély sokkal nagyobb lett
volna, ha a városnak nincs
kiépített szennyvízhálózata.
(s amelynek minden telekre
való kötelezõ kiépítését ez is
indokolja)
Ilyen – a jövõhöz kapcsolódó – gondolatok foglalkoztatták azokat a személyeket,
akiket január 31-ére hívott
meg Gergely Zoltán polgármester egy tájékoztató, tájékozódó eszmecserére.
Megjelentek a területünket is magába foglaló vízügyi
hatósági szervek, az államirányítás képviselõi, a helyi mezõgazdasági termelõk, az
érintett ipari üzemek vezetõi,
képviselõk és a Víziközmû
vezetõi.
A bevezetõ tájékoztatóban a polgármester vázolta a
jelenlegi képet, mely szerint
az õszi és téli munkák során
a Rédei nagypatak és a kapcsolódó két másik patak
kotrását az ÉKÖVIZIG elvégezte. A kotrások már
most is érezhetõen sokat javítottak a környezõ területeken. Célszerû az ez irányú
munkát folytatni. A Szarvágy-patak kotrása is jól halad. Gondot jelent a vasúti
híd és a jászberényi úti híd
esetleges átépítése.
Hasznos volt a Szekeres
tó víztározónak való kialakítása. A horgász egyesület
vezetõi további víztározók
ki³alakítását javasolják.
ÉKÖVIZIG (Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság):
A Rédei nagypatak és a
Külsõ Mérges patak meg
lett kotorva a május, júniusi
árvíz tanulsága alapján. Helyenként 40-50 cm-rel a gát
is meg lett magasítva. A
Szarvágy-patak kotrása a befogadótól kezdve 3,2 km
hosszan szintén meg lett kotorva. Ezen a szakaszon a
mederkotrás elégséges volt,
magasításra nem volt szükség.
Mátraaljai Víztársulás:
A télen mûszaki okok
miatt csak 8 munkanapot
tudtak kotrással tölteni, de a
vasúti hídig eljutottak. A
vasúti híd alatt bõvíteni
akartak, de a MÁV nem járult hozzá. Véleményük szerint a vasúti híd feletti rész
„túl van kotorva”. A rendbetett mederszakaszt nyáron
vegyszerezéssel és kaszálással akarják rendbe tartani.
Kérik az ipari üzemek jobb
hozzáállását. A kotrással
2011-ben szeretnének Hort
községig eljutni – ez mintegy 12 km hosszúság.

FAURECIA (kipufogógyár):
Vezetõi szintû tájékoztatót kérnek, hogy a munka
összehangolásában ne kerülhessenek olyan apró akadályozó tényezõk, mint amilyenek a nyár folyamán akaratlanul is bekövetkeztek.
Megyei kormányhivatal:
Jelezte, hogy várhatóan
a vízügyi szakszervek az év
során összevonásra fognak
kerülni és ezt ajánlotta figyelembe venni.
Felsõ Jászság országgyûlési képviselõje felajánlotta
az elvi támogatásán kívül
konkrét segítséget is. (Ezt a
lehetõséget
megragadva
Gergely Zoltán elmondta,
hogy az elmúlt évben a város védekezési költsége
meghaladta a 17 millió forintot, melyet a vis maior
alapból kellene, hogy az állam visszatérítsen, de mintegy 9 millió felhasznált költséget a mai napig sem kaptunk meg. Ebben kérne a
képviselõ úrtól támogatást.)
Bundy Kft:
Egy tanulmányt készíttettek saját költségükön,
melyben javaslatok vannak
hasonló ár- és belvíz esetén a
cég területének megvédésére. Ezt a tanulmányt az önkormányzat részére is felajánlották.
A mezõgazdasági üzemek jelenlévõ képviselõi elismerték, hogy a kotrás javított a víz elfolyásán, de a
megoldás nem végleges,
mert a kiemelt föld több helyen gátolja a víz mederbe
történõ befolyását.
Felvetõdött a város északi részén meglévõ probléma, mely szerint a vámosgyörki olajtározótól kiinduló csatorna hosszan követi a
Gyöngyös patakot, ahelyett
hogy a legrövidebb úton bevezették volna abba. Elhangzott, hogy így elõfordulhat, hogy olajjal szenynyezõdött nagy tömegû víz
a város északi részét erõsen
veszélyeztetheti. Ezért szükségesnek látták a jelenlévõk,
hogy az érintettekkel és a
vízügyi hatósággal újra értékeljék ezt a helyzetet és
olyan megoldást keressenek
rá, amely Árokszállás város
részére a jelenleginél megnyugtatóbb.
Összességében elmondható, hogy az érintett résztvevõk hozzáállása rendkívül
pozitív volt. A maga területérõl mindenki a segítségnyújtás, a megoldáskeresés
oldalán állt.
Legtöbbjük az anyagi
segítségnyújtástól sem zárkózott el.
Hangsúlyozták, hogy
nem külön-külön kell erõfeszítéseket tenni, hanem öszszehangolt, megfontolt tervek alapján, adott idõben,
egymást értesítve együtt kell
cselekedni.
Bényi
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A polgármester jelenti
Az elmúlt hónapban ízelítõt kaptunk a tavaszi idõjárásból, de a kutya nem ette meg
a telet, és újra fehérbe öltözött
a természet. A mezõgazdasági
gazdálkodók a még mindig jelentõs nagyságú vízzel borított területekkel nem tudnak
semmit sem kezdeni. Azokon
a részeken, ahonnan a víz már
lehúzódott, próbálják pótolni
az elmaradt õszi munkákat.
Egészen jó minõségû februári
szántásokat is láttam. A mezõgazdasági termékek ára jelentõsen emelkedett, és az idei kilátások is további emelkedést
mutatnak. Minden gazdának
az az érdeke, hogy minden
négyzetmétert megmûveljen,
amelyet lehetõvé tesz az idõjárás.
A Szarvágy-patak kotrása,
a Vámosgyörk-Újszász vasútvonal hídjáig szinte teljesen
megtörtént. A Mátraaljai Vízügyi Társulás saját gépével,
majd annak meghibásodása
után bérgéppel végezte a kotrást. Az elkövetkezendõ idõszakban az Ipari Park területén folytatódik a meder kotrása, amely magában foglalja
egy hídromnak a megszüntetését is. Az ígéretek szerint a
meder tisztítása egészen
Hortig meg fog történni,
még ezen a tavaszon. Az Ipari
Park területén lévõ 1100 méteres Szarvágy-szakasz mindkét oldali védmûvének megtervezésére három cégtõl kértünk ajánlatot, és a legkedvezõbb feltételeket biztosító Bakó Gyula és Társa Kft.-vel kötöttünk szerzõdést.
Összesen 2 240 000 Ft +
560 000 Ft ÁFA, azaz 2 800
000 Ft áron vállalták, hogy a
védmû terveit elkészítik 2011.
április 10-ig, engedélyeztetésre alkalmas minõségben.
Az engedélyezési eljárást az
önkormányzat bonyolítja, de
a tervezõ ebben végig köteles
részt venni.
A másik kritikus területünk a Vámosgyörk felõl érkezõ árvíz-belvíz által veszélyeztetett Vámosgyörki út és a
Gyöngyös-patak közötti rész.
A vámosgyörki olajtározó vízelvezetõ csatornájának Vámosgyörk-Jászárokszállás

határmezsgyéjénél a Gyöngyös-patakba történõ bekötését terveztetjük meg. A tervezési szerzõdést a Szeparátor
Kft.-vel kötöttük meg, 720
000 Ft +180 000 Ft ÁFA,
összesen 900 000 Ft értékben. Az engedélyezési szintig
történõ elkészítés 2011. április 30-ig valósul meg. Az engedélyezést az önkormányzat
végzi a tervezõk közremûködésével. A tervezés teljes költségét mindkét esetben az önkormányzat fizeti a 2011. évi
költségvetésébõl.
Az engedélyes tervek birtokában a kivitelezéshez szükséges pénz megszerzése következik. A vízfolyások állami
tulajdonban és kezelésben
vannak. Megkerestem az illetékes állami hivatalokat, ahol
segítségükrõl, együttmûködési szándékukról biztosítottak.
Közös érdekünk, hogy a megelõzésre és ne a védekezésre
költsünk, és hogy biztonságot
teremtsünk Jászárokszállás lakóinak és az Ipari Park cégeinek egyaránt.
A Bajcsy utca felújítása
most már a tényleges munkavégzéssel, három csapat közremûködésével folyik. Az idõjárás nem igazán kedvez a
munkálatoknak. A kivitelezõt
a 2011. április 11-i átadási határidõ szorítja, ezért nem várhat a jó idõre. Az árokszállási
vállalkozókkal és a kivitelezõ
cég építésvezetõjével egyeztettük, hogy milyen munkákba
tudnak feladatot vállalni a helyiek. A megbeszélésen hat
helyi vállalkozás képviselõje
jelent meg, és a további tárgyalásokat az építésvezetõvel
közvetlenül folytatták. Bízom
benne, hogy ennek eredményeképpen helyi vállalkozók is
részt vállalnak a Bajcsy utca
felújításában.
A Recyco Kft.-vel elõrehaladott tárgyalások vannak
arról, hogy visszajön a Jászárokszállási Ipari Parkba. Írásbeli nyilatkozatot tettek arról,
hogy a 37 millió forintos kártérítési igényüktõl elállnak, és
a jászárokszállási telephelyen
fognak építkezni. Több fordulós tárgyalás és a tavaly tavaszihoz képest jelentõs en-

gedmények kellettek ahhoz,
hogy eredményre jussunk.
2010. tavaszán még a vételárból 5 millió Ft + ÁFA elengedését is elfogadták volna az árvíz-elöntés kompenzációjaként. Sajnos az akkori testület
ehhez nem volt partner, ezért
az alapok elkészítése után az
építkezés abbamaradt, és a cég
bejelentette 37 millió forintos
kártérítési igényét, és azt,
hogy elmegy Jászárokszállásról. A céget visszahozni már
sokkal nehezebb volt az Ipari
Parkba, többe is került, mint
amennyibe kerülhetett volna,
ha az akkori testület a cég kérésének eleget tesz. A csarnok
már állna, és 30-50 dolgozónak biztosítana munkahelyet.
A Rosenberger Mo. Kft.hez a kijutás nagyon nehéz,
mert az út tele van kátyúkkal.
Jászárokszállási viszonylatban
„a BKV a kerékpár”. Két évvel
ezelõtt már pályáztunk a Kossuth úttól a Rosenberger Kft.ig történõ kerékpársáv megépítésére. Sajnos, az akkori bírálók nem látták indokoltnak
ennek a kerékpársávnak a
megépítését, ezért nem ezt,
hanem a Jászság egy másik pályázatát támogatták. Újra
megjelent a négyszámjegyû
utak melletti kerékpárút-kerékpársáv építésére pályázat,
amelyen indulni fogunk. A pályázat megírására három cégtõl kértünk ajánlatot, 2011.
február 25-i határidõvel. Érvényes építési engedéllyel rendelkezünk és terveink szerint a
pályázatot március hónapban
be is tudjuk adni. Az utat kezelõ kht. részérõl a pályázathoz minden támogatást meg
fogunk kapni, kivéve az önrész
vállalását. A 2011. évi költségvetésünkben ezt a célt szerepeltettük és nyertes pályázat
esetén a beruházást még ebben az évben megvalósítjuk.
Kérem azokat a jóakaratú embereket, akik a pályázat sikeréhez hozzá tudnak járulni,
hogy segítsenek abban, hogy a
több mint ezer dolgozót foglalkoztató Rosenberger Kft.-t
tengelytörés nélkül meg lehessen közelíteni!
Gergely Zoltán

Megváltozik a forgalmi rend
Tisztelt Lakosok, ezúton
tájékoztatjuk Önöket, hogy
várhatóan 2011. február 8. és
április 11. között a BajcsyZsilinszky utca felújítási munkálatai alatt a Bajcsy-Zsilinszky utca egyirányú lesz a
temetõ irányába. Az egyirányúsítás mellett az út keresztirányú átvágása miatt egy-egy
napos szakaszos teljes lezárásra is sor kerül.
Ajánlott közlekedési útvonal:
Árpád tér (körforgalom,
Vámosgyörk felé) – Széchenyi István utca – Adácsi út –
Tavasz utca – Temetõ
Megértésüket köszönjük!
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Tények a Bajcsy-Zsilinszky
utca felújításának történetébõl
A Jászvidék 2011. évi januári számában két cikk is
foglalkozik a Bajcsy-Zsilinszky utca felújításának történetével. Ezen írások tendenciózusan felelõst keresnek,
és a nevemet is említik a
felújítás többletköltségeinek
magyarázatára. Néhány információt azonban elfelejtenek a cikk írói megemlíteni,
és mindketten téves következtetést vonnak le. Nézzük
ezeket a tényeket:
Jászárokszállás Város
Önkormányzata az utca
felújítására a pályázatot 107
287 065 Ft összegû elszámolható
költségvetéssel
nyújtotta be. A bíráló bizottság a fajlagos költségek
túllépése és a piaci ár feletti
költségek miatt az összes elszámolható költséget 6 231
543 Ft-tal csökkentette, és
101 055 522 Ft-ban határozta meg az elszámolható
költségeket.
A közbeszerzési kiírás,
amelyet a polgármester úr
által felkért cég készített el,
több szakmai hibát is tartalmazott. Az egyik legnagyobb az volt, hogy az önkormányzat a közbeszerzési
kiírás szerint nem fogadott
el részajánlattételt. A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 50. § (3)
bekezdése alapján az önkor-

mányzat az ajánlati felhívásban köteles lehetõvé tenni a
közbeszerzés egy részére
történõ ajánlattételt. Ezzel
külön pályázható lett volna
pl. a járdaépítés vagy a faültetés, és olcsóbban lehetett
volna a beruházást megvalósítani, ráadásul helyi vállalkozó is közremûködhetett volna a kivitelezésben.
A pályázat elbírálásának
szempontja kizárólag az ár
volt,
ugyanakkor
a
162/2004. (V. 21.) kormányrendelet 8/A § (4)
bekezdése alapján az önkormányzat az ajánlati ár
(ellenszolgáltatás mértéke)
mellett legalább még két
feltételt köteles megjelölni
(pl. a kivitelezés minõsége
és a jótállás idõtartama).
Ezen hiányosságok és egy
informatikai hiba miatt 4
hetet csúszott a megjelenés,
míg a cikkben hosszan felsorolt észrevételek összesen
2 hét idõveszteséget jelentettek, amely semmiképp
sem indokolja, hogy a beruházás másfélszeres áron
készüljön el.
A kivitelezésre benyújtott legkedvezõbb ajánlati ár
126 633 750 Ft volt, amely
több mint 25 millió forinttal volt magasabb a bíráló
bizottság által elfogadott
maximálisan elszámolható

költségnél. Én személy
szerint azért nem támogattam ilyen magas költséggel
a kivitelezést, mert egyrészt
már a százmilliós költséget
is túlzottnak tartottam, és a
közel 26 millió forintból pedig három, jelenleg is sárban álló utca burkolását
lehetett volna megvalósítani.
Az új közbeszerzési eljárást az új képviselõ-testület írta ki, választotta ki a
gyõztes pályázatot, és kötötte meg a szerzõdést a
kivitelezésre már 142 275
000 Ft értékben, azaz több
mint 41 millió forinttal magasabb értéken, mint a pályázat elbírálói által meghatározott maximálisan elszámolható költség. Ebbõl a
41 millió forintból, amelyet
a városvezetés a felújításért
még pluszban kifizet, négy
földes utcát is leburkolhattunk volna. Hogy ki akart a
városnak jót? Döntsék el a
Kedves Olvasók!
Végül pedig felteszem a
kérdést: nem hiányzik a
költségvetésbõl az általam
megóvni próbált 41 millió
Ft, és tulajdonképpen ki rövidítette meg a város kaszszáját?
Birinyi János

Utóirat Birinyi János úr
cikkéhez
Tisztelt Birinyi Úr!
A tények valóban makacs dolgok. Ezért szeretném pontosítani az Ön által
leírtakat. A közbeszerzési
bizottság ülését 2010. június 15-re hívtam össze,
amely határozatképtelen
lett, mert nem tetszettek eljönni. Több forduló után
ugyanez a bizottság 2010.
július 8-án hagyta jóvá a
közbeszerzési hirdetmény
szövegét. A Gergely-naptár
szerint ez nem két hetes késés, hanem több mint három hetes, pontosan 23 napos. A késlekedés miatt bekerültünk abba az idõszakba, amikor a közbeszerzések
megjelentetésére országosan
új informatikai rendszert vezettek be, amely hibásan
mûködött. Az elõzõ 23 napos csúszást ez még tovább
növelte. A szakemberek szerint az elsõ közbeszerzési
ajánlatban szereplõ összeget
el kellett volna fogadni,
mert az a piaci árhoz képest

kedvezõ volt. Önök ezt nem
fogadták el, ezzel közel 17
186 250 Ft-os többletköltséget okoztak a városnak. A
Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtõl határidõ hosszabbítást kértem, amelyet nem
adtak meg. A második közbeszerzési eljárásra annak
ellenére, hogy 100 000 Ftért adtuk a pályázati anyag
darabját, heten nyújtották
be ajánlatukat az ország
minden részébõl. Az elõzõ
lapszámban Nagy Gábor úr
cikkében részletesen felsorolásra került, hogy milyen
ajánlatok érkeztek, és az is
látható, hogy az elfogadott
Colas Út Zrt. ajánlata a legalacsonyabb összegrõl szól,
bruttó 142 275 000 Ft értékben. A bíráló bizottságnak azt kellett mérlegelnie,
hogy ha ezt az ajánlatot
nem fogadja el, akkor a 85
897 194 Ft összegû pályázati támogatás elvesztését
kockáztatja. A leszerzõdhetõ mindig a közbeszerzés-

Helyesbítés
Vissza kell menjek a múlt
év õszéig, amikor is az idõsek
otthonainak vetélkedõjét ren-

dezték Árokszálláson. Akkor
írtam egy beszámolót az
Apartman ház sikereirõl, de az

ben kialakult ár, és nem az,
hogy milyen költségvetéseket készítenek elméleti számítások alapján. Nagyon
vártuk azt a vállalkozót,
amelyet Ön küldött volna, a
sokszor említett 100 millió
forint alatti vállalási árral. A
pályázók között ez a vállalkozó a benyújtott ajánlatok
alapján nem volt megtalálható.
Emlékeztetni szeretném
arra, hogy az útépítéseink
nagy részét 50 %-os támogatással valósítottuk meg, a
Bajcsy úti építkezés ennél
még most is magasabb támogatottságú. Nem osztom
azok véleményét, akik szerint a Bajcsy utcai útépítés a
választási kampány áldozata
lett, mert senkirõl nem feltételezem, hogy egyéni érdekeit a közösségi érdekek
elé helyezte volna.
Üdvözlettel
Gergely Zoltán
polgármester
a cikk sajnos nem jelent meg.
A megjelent írásban tévesen
hozták le a mi eredményeinket. Nem egy darab elsõ helyünk volt, hanem 5, második hely 4 és harmadik hely 1.
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Újraéledt
hagyományok
Jászárokszálláson
A Parázs Hagyományõrzõ Egyesület 2000 májusában
alakult. Gyökerei azonban a
hetvenes évek elejére nyúlnak
vissza, amikor is a faluközösség tudásának, táji hagyományainak életben tartása és
megõrzése érdekében sok fiatalt vonzó, jó hírû és széles bázisú népzenei és néptáncegyüttes mûködött. Elsõsorban helyi kultúránk újraélesztéseként harminc év elteltével
akkori táncosok és zenészek
hívták életre a Parázs Hagyományõrzõ Együttest. Idõközben a bennük "parázsló" hagyományszeretet a mai fiatalabb nemzedékeket is lángra
lobbantotta, így a kezdeti 6
fõbõl 2007-re 34 fõs együttes
alakult, amely 2005-tõl egy az
együttest is magába ölelõ, bejegyzett Parázs Hagyományõrzõ Egyesületként mûködik.

kerülõ Parázs-napi Ját-szóTánc-Ház programunkkal,
ahol több száz gyermek és felnõtt tartalmas idõtöltésérõl,
ismeretszerzésérõl gondoskodunk, valamint a Parázs Esték
rendezvénysorozatunk, ahol a
néphagyomány
jegyében
olyan vendégelõadók tiszteltek meg elõadásukkal minket,
mint Berecz András, Maczkó
Mária, Szabó András, Agócs
Gergely, Pál István, Juhász
Zoltán és az Egyszólam
együttes, Üsztürü zenekar,
Kóka Rozália, Molnár V. József...
A csoport közösségi élete
nagyon jó, heti kétszeri próbáinkon túl is gyakran találkozunk, együtt szervezzük ünnepeinket, sokszor kerítünk
alkalmat közös mulatozásokra, vidám együttlétekre.
Az Egyesület elnöke: Ko-

Célunk a magyar paraszti
népzenei és néptánc hagyományok szépségének bemutatása és megszerettetése, hogy
az újra közösségteremtõ erõt
jelentsen és a mindennapi élet
szerves részévé válhasson. A
saját jászsági hagyományainkon kívül örömmel mutatjuk be más népcsoportok, települések dalait és táncait is.
Az eltelt 10 esztendõ alat-

vács Zoltán, titkára, összefogója és néha koreográfusai:
Pethes Kálmán és Kovács
Zoltánné Lajos Krisztina.
Szakmai segítõink, koreográfusaink: Jászság Népi Együttes – Kocsán László, Kuli Orsolya, Busai Norbert, Busai
Zsuzsanna, Jászapáti Hétszínvirág Néptáncegyüttes – Borics László, valamint Buborék
István.

ti sikeres szerepléseink –
Szentendrei Szabadtéri Múzeum, budapesti Láng Mûvelõdési Központ, Jász Világtalálkozók, Jászárokszállás és a
környezõ települések városi,
falusi, ünnepi rendezvényei,
az ország más pontjain való
szereplések Mátraszentimrétõl Abonyon át Újiregig, a
lengyelországi Tarlow-i külföldi út,…. – a szélesebb körû
elismerést is meghozták az
együttes számára.
Hagyományt teremtettünk Jászárokszálláson az
évente kétszer megrendezésre

Repertoárunk:
Jászsági táncok; Dél-alföldi lassú, oláhos és friss; Madocsai karikázó; Akasztós,
lassú és friss Mezõségrõl; Magyarpalatka táncélete; Szatmári csárdás és verbunk; lõrincrévi pontozó és szöktetõs;
Székelyföldi táncok; Kunsági
táncok; Moldvai bál, Kalocsai
táncok; Széki táncrend; Botoló; Kovácsné Lajos Krisztina
népdalcsokrai.
Kovács Zoltánné Lajos
Krisztina

2011. február 24.

Kovács Sándor a testület 14. parancsnoka
tíz évig biztosította az egyesület stabilitását
Kovács Sándor 1995. február 4-tõl 2004. december 4ig volt az árokszállási tûzoltók
parancsnoka.
Jászárokszálláson született
1937-ben. A Bem József utcában, az 5. szám alatt volt a
szülõi ház. Jóllehet a családban nem volt senki tûzoltó,
mégis már 14 évesen megismerkedett az önkéntes tûzoltói tevékenységgel, ugyanis
belépett a Szabó János akkori
tûzoltóparancsnok által –
1951-ben – megalapított és
vezetett úttörõ tûzoltó csapatba. André Bélával, Simon Jóskával és a többiekkel már
1951-ben járási, megyei, országrészi és országos versenyeken is elindultak. Ezeken a
versenyeken komoly szerelési
gyakorlatokat kellett bemutatni katonás fegyelemmel, de
elméleti verseny is volt. A
versenyeken – különbözõ
szempontokból – igen szigorúan pontoztak. Úttörõ és
ifjúsági tûzoltóink azonban
nem jöttek zavarba ezeken a
versenyeken, mert Szabó Jani
bácsi, a parancsnok katonás
fegyelmet követelt meg tõlük
is. Amikor a Boros rakodónál
tûz ütött ki, Jani bácsi az úttörõ tûzoltókat is kivitte. –
Csak nézni! De nézni! –
hangzott el az utasítás. Ebben
az idõben a községháza udvarának hátsó részén még istálló
volt. Itt tartották azt a két lovat, akik a tûzoltókocsit húzták a kivonuláskor. Legemlékezetesebb ifjúkori tûzoltóversenye 1952-ben volt, Budapesten, a Margitszigeten, ahol
kategóriájukban megnyerték
az országos versenyt. A díjat
az akkori belügyminiszter,
Házi Árpád adta át a GanzMávag ebédlõjében megtartott eredményhirdetésen, záró
ünnepségen. A csapat egy 200
liter/perces kismotorfecskendõt kapott. A 7 fõs csapat tagjait pedig – személyi díjként –
egy-egy karórával vagy aktatáskával jutalmazták. Késõbb
– a 18 éves korhatár betöltéséig – az ifjúsági versenycsapatba került. Nagykorúvá válásával a felnõtt versenycsapat tagja lett. A vezetõségbe Faragó
Tibor parancsnoksága alatt
választották be. Õ lett a testület titkára. Legemlékezetesebb
élményei a nemzetközi versenyekhez kapcsolódnak. Felejthetetlen emlék számára az
1964-ben Bécsben, a Práterben, majd az 1966-ban Karlovácban és az 1972-ben Wilhelmsburgban megrendezett
országok közötti versenyeken
való részvétel. A nemzetközi
Tûzoltó Szövetség szervezésében a legjobb hazai csapat vehetett részt a külföldi versenyeken. Az elsõ nemzetközi
versenyre készülõ csapatot a
BM vadonatúj kangár öltönynyel, magas szárú bõrtalpú cipõvel, inggel, nyakkendõvel
stb. látta el. A felkészülést két,
Pestrõl lejáró tûzoltó fõtiszt is

segítette, majd egy hétig a fõvárosban, a Taurus Gumigyárban készültek a nagy
megmérettetésre. A munkahelytõl természetesen hivatalosan kikérték. A versenycsapat tagjaitól megkövetelték a
sportszerû életvitelt, amihez
egyébként állandó orvosi felügyeletet is biztosítottak. A csapaton belül baráti légkör alakult ki. Bécsben a Práter park
pavilonjában szállásolták el
csapatunkat. Kilenc nemzet
csapatai készültek az erõfelmérésre. Ez a verseny azért is
igen emlékezetes volt, mert itt
nemcsak belõtt, azaz az egyes
feladatokra elõre kijelölt csapattagokból álló raj versenyzett, hanem indultunk az ún.
arany fokozatú versenyen is.
Ez utóbbin a rajt elõtt sorsolással döntötték el, hogy a benevezett csapattagokat milyen
poszton (szívó egyes, szívó
kettes, nyomó egyes stb.) kell
majd szerepeltetni. A jászárokszállási tûzoltó csapat elsõ
nemzetközi versenyén – Faragó Tibor parancsnok vezetésével – az elsõ helyet szerezte
meg! Itthon nagyszerû fogadtatásban részesültek a tízfõs
csapat tagjai. Néhány év múlva újabb ausztriai nemzetközi
versenyen vehettek részt önkénteseink. Alsó-Ausztriában,
Wilhelmsburgban került sor
erre a versenyre. Nem véletlenül volt Ausztria ismét a rendezõ fél, mivel náluk a tûzoltóság nemzeti ügy. A kétnapos versengésen ezer csapat
vett részt! A program tábori
misével kezdõdött. A mise
alatt id. Kókai Ferenc és Kovács Sándor egyenruhában,
fehér kesztyûben, sisakban állt
díszõrséget.
Két nemzetközi versenyen
a parancsnok is tagja volt a
versenycsapatnak. Eredményes szereplésüket tablón örökítették meg.
Az eredeti úttörõcsapatból egyedül Kovács Sándor
maradt meg végig a tûzoltóság kötelében. Jászberényi
munkahelye miatt ottani albérletbe kényszerült, s ez némi törést okozott az itthoni
tûzoltósághoz fûzõdõ szorosabb kapcsolatban, de szakításra sohasem került sor.
Hosszú évekig volt tûzoltóságunk titkára. Faragó Tibor halálát követõen két ciklusban is
vállalta a nehéz idõszakban a
parancsnoki posztot. Nem
volt könnyû feladat, mert a
karizmatikus tûzoltóparancsnok, a népszerû Tibi bácsi halálával némileg ellaposodott
az egyesület élte, de fenn kellett tartani a folyamatosságot.
A parancsnokságot a tûzoltósághoz fûzõdõ elkötelezettsége miatt vállalta, de döntését
megkönnyítette, hogy 1992ben, 56 éves korában korengedményes nyugdíjba vonult.
A pályázatokat is õ írta. Mikor
átvette a megüresedett parancsnoki tisztséget, egy tás-

kában hozta el az iratokat a
volt parancsnok lakásáról. Két
ciklus után – korára való tekintettel – már nem vállalta a
parancsnokságot. A kapcsolatot azonban – természetesen –
nem szakította meg, eljár az
összejövetelekre, és folyamatosan figyelemmel kíséri egyesületünk életét. A testület sem
maradt hûtlen volt parancsnokához, mert 2010-ben a közgyûlés tiszteletbeli parancsnokká választotta.
Kovács Sándor nemcsak a
tûzoltósághoz, hanem munkahelyéhez is hûséges maradt,
ugyanis 37 évig dolgozott a
Gabonaforgalmi Vállalatnál,
Jászberényben. Itt is aktív tûzoltó volt. A gabonaiparon belüli versenyben, Makón, elsõ
helyezést ért el a jászberényi
csapattal. Ennek elismeréseként a következõ évben, Jászberényben rendezték az országos – vállalaton belüli – versenyt. A felkészülést segítendõ, Faragó Tibort is meghívta, aki vállalta a csapat felkészítését, ami igen jól sikerült,
mert ezt a versenyt is megnyerték Kovács Sándorék.
Parancsnokká 1995-ben
választották elsõ ízben. Feladatköre kiterjedt a tûzesetek
miatt veszélyeztetett személyek mentésére, az anyagi javak védelmére, a tûz továbbterjedésének megakadályozására és annak eloltására. Odaadó munkájáért, szolgálatáért

több alkalommal kapott elismerést, megkapta – többek
között – a Tûzbiztonsági
Érem ezüst és arany fokozatát,
valamint a Tûzoltó Szövetség
40 éves szolgálati érmét is. A
megyei tanács 1989-ben szintén magas kitüntetésben részesítette. Kovács Sándor életmûvét a város is elismerte,
mert 2006. május elsején
megkapta a Városért kitüntetést.
Emlékezetes tûzeset volt a
Gagarin utcai lakás- és mûhelytûz, és nem utolsósorban
a két hûtõgépgyári tûzeset.
Ha nem sikerül teljes mértékben segíteni, akkor mély szomorúság és csalódás tölti el az
elhivatott tûzoltót – mondta
Kovács Sándor.
Sokat változott a világ az
eltelt hosszú évtizedek alatt.
Önkénteseink – Kovács Sándor megítélése szerint – kifejezetten képzett tûzoltók, mindnyájan elvégezték a 40 órás
képzést. A felszereltség színvonalában is óriási javulás állt
be, a jelenlegit össze sem lehet
hasonlítani az ötvenes évekbeli állapotokkal, amikor esõköpenybõl, gumicsizmából valamint a kiskõrösi sisakból állt
csupán a védõfelszerelés. Igaz,
akkor még nem volt lehetõség
pályázati pénzekre, mint 1012 éve, mióta szak- és védõfelszerelések beszerzésére pályázati pénzekbõl is lehet forrásokat szerezni. Ma már mindenki rendelkezik megfelelõ védõsisakkal, bõrcsizmával, szatlerrel (víz- és hõálló ruhával),
amibõl mintegy 150 ezer forint egy rend öltöny. A pályázati pénzekbõl korszerû feszítõ-vágó felszerelést is tudtak
vásárolni.
Kovács Sándor munkássága, elhivatottsága, hûsége a
mai tûzoltóink számára is követendõ példaként állítható.
dr. Földi József

Népdaléneklési
verseny
2010. december 3-án
Szolnokon rendezte a megyei
pedagógiai intézet a „Tiszán
innen – Dunán túl” országos
népdaléneklési minõsítõ verseny megyei fordulóját. Iskolánk Gyöngyharmat kamarakórusa kiváló eredményt ért

el a kisegyüttes kategóriában,
második helyezettek lettek.
A kórus tagjai: Érsek
Csenge, Horváth Natália,
Kalla Andrea, Kaszab Judit és
Pál Loretta. Felkészítõ pedagógus: Méri Judit.

A Gyöngyharmat kamarakórus tagjai
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Jászvidék

Egy közülünk

Gépészmérnökbõl dumagép
– Benk Dénes beindult –
Jászárokszállásról indultak, messzire jutottak.
Tehetségesek, kitartóak, céltudatosak, ennek köszönhetik a sikert. Sorozatomban õket mutatom be. "Mert
világ csodája: Valaki az értõl indul el S befut a szent,
nagy Oceánba". Ezekkel a szavakkal vágom hozzá a
pezsgõs üveget az interjúsorozat hajójához, amelyet
ezennel útjára bocsátok.
Saját bevallása szerint éreztem a humor iránt, hogy
„õsi magyar stand up dinasz- szerettem volna én is csinálni.
tia leszármazottja”. Gépész- Olyan ez, mint amikor valaki
mérnöknek tanult, aztán lé- õrülten rajong a zenéért, hipett a humor mezsgyéjére, szem, hogy elõbb-utóbb õ is
ma pedig egy ország nevet a megpróbál zenélni. Úgy
poénjain. A Dumaszínház és éreztem, hogy kezembe kell
a Showder klub humoristájá- vennem a sorsomat, és meg
nak eddigi pályája igazi si- kell próbálnom érvényesülni.
kertörténet – bár õ maga ko- És akkor a Godot Dumarainak érzi ezt a szót. Benk színházban hirdettek tehetDénessel teltházas fellépése ségkutató versenyt, ahova elután beszélgettünk a New mentem, és többszöri próbálkozás után betettek a fõOrleans klubban.
mûsorba.
– Nagyon egyszerûnek
hangzik. De honnan vetted
a bátorságot, hogy belevágj?
– Úgy voltam vele, hogy
egy életem egy halálom. Sokan hatvanévesen jönnek rá,
hogy õk valójában tanárok,
autókereskedõk vagy színészek szerettek volna lenni,
csak nem vették a bátorságot,
hogy belevágjanak. Nem
akartam így végezni. Úgy
– Milyen emlékeid van- voltam vele, hogy ha nem sikerül, akkor legalább nem rának Jászárokszállásról?
– Jó emlékeim vannak. gódom rajta hatvanévesen,
Én a mai napig vidékinek tar- hogy mi lett volna ha. Aztán
tom magam, és szerintem az a közönség úgy döntött,
is maradok örökre. Úgy jöt- hogy vicces, amit csinálok.
tem Budapestre, hogy azt Mert itt nincs zsûri, mint a
mondtam, maximum öt év, tévés tehetségkutatókban.
mert nekem a nagyváros nem Akin nevetnek a nézõk, azt
kell. Aztán mégis úgy alakult, visszahívják, és hál'istennek
hogy itt ragadtam. Nyilván visszahívtak. Így kezdõdött az
az elsõ szereplések, az elõz- egész.
– Minek tulajdonítod,
mények Árokszállásra vezetnek vissza: általános iskola, hogy ismerõsök nélkül befuKovács Béláné, színjátszókör. tottál? Tehetség vagy kitarAztán utána szakközépiskola, tás kellett több?
– Ehhez a szakmához naKi mit tud? Jászberényben.
Szóval amióta az eszemet tu- gyon nagy kitartás kell. Sok
dom mindig is vonzott a hu- olyan fellépõt láttam, akirõl
mor minden formája. Füg- elsõre megítéltem, hogy nagetlenül attól, hogy valaki gyon tehetséges, de nem volt
elmond egy viccet, vagy egy elég kitartása, hogy képezze
színész elõad egy elõre meg- magát, és ezért nem is tudott
írt jelenetet.
igazán érvényesülni. Ha visz– A színészet vonzott szanézem az eddigi szereplévagy kifejezetten a humor?
seimet, akkor látom maga– A humor, csak a hu- mon a fejlõdést, elõadói téren
mor. Kacérkodtam a színé- mindenképpen.
szet gondolatával, de rájöt– Ez azt jelenti, hogy
tem, hogy nem lenne nekem kritikus vagy a korábbi szevaló. Nem vonz, hogy egy repléseidet illetõen?
gyilkost vagy egy hõsszerel– Nagyon is. Kitörölném,
mest eljátszak. Nyilván sokat ha lehetne. Sok nagyon jó potanultam volna a színpadi vi- ént adtam elõ nagyon rosszul,
selkedésrõl, aminek nagy azért mert egy srác voltam az
hasznát vettem volna. De utcáról, vidékrõl, aki fölment
amit mi csinálunk, az nem a színpadra tele mindenféle
színészet, ez a mûfaj a hite- gátlással, és nem hittem eléglességrõl szól. Az a lényege, gé abban, hogy ez vicces.
hogy a közönség elhiszi, Mert ez nem úgy van, hogy
amit a fellépõ mond. Míg a amin aznap a haverok nevetszínésznél nem gondolko- nek, azon a közönség is fog.
zunk azon, hogy igaz vagy Ez egész másképp mûködik.
nem, amit csinál, mert tud- Erre kellett ráérezni. Szerenjuk, hogy õ elõad egy kitalált csére azt érzem, hogy sokat
szerepet.
fejlõdtem, és még mindig van
– Hogyan jött az ötlet, hova fejlõdni.
hogy a humorral hivatássze– A stand up comedy jelrûen foglalkozz?
legzetessége, hogy ti az álta– Olyasfajta rajongást latok írt poénokat adjátok

elõ. Te írónak vagy elõadónak tartod inkább magad?
– Ez is, az is. Egyik sem
igazán. Kõhalmi Zoltán mûsorán például a mai napig látszik, hogy õ író. Kiss Ádám
viszont szerepel, mutogat,
játszik, õ elõadó. Én valahol a
kettõ között vagyok. Arról
beszélek, ami megtörténik velem, de nagyon sok olyan
van, ami nem történet, hanem valamire való reakció:
egy társadalmi eseményre,
egy újságcikkre vagy egy reklámra. Ezeket elviszem a fikcióba, analógiát vonok belõle,
és ettõl lesz vicces.
– Kell ehhez a szakmához
nagyfokú tájékozottság is?
Hogy képben legyél, mi történik a nagyvilágban?
– Nem tájékozottságnak
nevezném, hanem nyitottságnak. Nyitott vagyok mindenre, érdekel, hogy mi zajlik a
világban. Próbálok olyasmit
belevinni a mûsoromba, ami
számomra érdekes, és úgy
gondolom, hogy ez érdekes
lehet másoknak is. Figyelek
egész nap, nyitott szemmel
járok. De nem azért nézek
meg egy híradót, hogy ebbõl
hátha lesz egy poén, hanem
azt a híradót nézem meg, ami
engem érdekel.
– Ezek szerint fontos számodra a hitelesség? Hogy
ugyanaz a Benk Dénes legyél
a színpadon, mint az életben?
– Úgy gondolom, ha
már beszélek valamirõl,
akkor olyasmirõl beszéljek,
ami az elveimmel egyezik.
Egyre kevésbé érdekel például a bulvár. Nem fogok
például valóságshow szereplõkrõl beszélni, ha engem
nem érdekelnek, holott tudom, hogy sokan nevetnének rajta. A bulvárhõsök kifigurázását az egyszerûbb
útnak érzem.
– Sosem léptél még fel
Jászárokszálláson.
– Hívtak többször is. Én
nem vállaltam. Van a mondás: senki sem lehet próféta a
saját hazájában. Azt érzem,
hogy van még mit letenni az
asztalra, tanulni kell, fejlõdni
kell. Ugyanakkor kacérkodom a gondolattal, hogy kéne egy estet szervezni. Tudod, azt gondolom, ha már
föllépek otthon, akkor nem
olyan keretek között szeretnék, ami alapvetõen nem errõl szól. Ne az legyen, hogy
odajön valaki egy más apropóból és mellesleg van egy
ilyen mûsor is. Hanem jöjjön
oda azért, mert érdekli õt, és
akkor minden bizonnyal jól is
fog szórakozni. Tehát tervben van, hogy jó volna csinálni egy Dumaszínházat
Árokszálláson, és akkor elhívni még legalább 2-3 fellépõt.
Hogy megmutassuk, hogy is
mûködik ez igazából.
Juhász Dorottya
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Közmeghallgatással egybekötött
képviselõ-testületi ülés
Folytatás a 2. oldalról
hogy a tavalyi évben is több
százezer forintot költött erre a
város.
Ezután a közrend, közbiztonság és a közlekedésbiztonság helyzete került megtárgyalásra, különös tekintettel a
rendõrõrs mûködésének kilátásaira. Több képviselõ hiányolja az utcákról a rendõri jelenlétet. Fontosnak tartják,
hogy a reggeli órákban rendõr
biztosítsa a gyerekek átkelését
a zebrán. Halmai Ferenc
rendõr alezredes úr tartalmas
tájékoztatót tartott és válaszolt
a képviselõk kérdéseire. A
képviselõ-testület a beszámolót elfogadta, de mindenkit
arra kér, hogy tegyenek meg
mindent annak érdekében,
hogy a közbiztonság javuljon
Jászárokszálláson. Ezután a
képviselõ-testület tárgyalta és
egyhangúan elfogadta a köztisztviselõk teljesítményértékeléséhez
meghatározott
2011. évi kiemelt célokról
szóló napirendi pontot.
Következõ napirendi pont
A civil szervezetek támogatásáról szóló pályázat kiírása,
melyet a testület egyhangúan
támogatott.
A napirendi pontok megtárgyalása után négy rendelet
módosítására került sor. 1. A
helyi adók és közszolgáltatási
díjak
mértékérõl
szóló
14/2010. rendelet, 2. A helyi
iparûzési adóról szóló rendelet, 3. Az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló rendelet
módosítása,
valamint
A szennyvíz-közmûvesítési
érdekeltségi hozzájárulás hátralékos megfizetésének feltételeirõl, részletfizetés engedélyezésérõl szóló rendelet megtárgyalása.
Ezután a képviselõ-testület döntött a Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban
címû pályázat együttmûködési megállapodás módosításáról és a támogatási szerzõ-

A képviselõ-testület a közmeghallgatáson
dés elfogadásáról. Majd határozat született a Jászsági
Többcélú Társulás társulási
megállapodás módosítás elfogadásáról, helyettes kijelölésérõl és a Regoi-Kom Társulás
társulási megállapodás módosításának elfogadásáról.
A „Szebb Jászárokszállásért” versenykiírásról is döntött a testület. Ennek keretében rajzpályázat kerül kiírásra
a gyerekek részére. Megválasztásra kerültek a helyi elismerések odaítélésére elõkészítõ bizottság tagjai.
A Bajcsy utca útépítési érdekeltségi hozzájárulás megállapítását is egyhangúan támogatta a testület, melynek öszszege ingatlanonként 10 eFt.
Az esõs idõjárásra való tekintettel az önkormányzati tulajdonú földek bérleti díjának elengedésérõl és a már kifizetett
visszatérítésérõl is határozott a
testület.
Jászárokszállás Város Településrendezési Tervének
módosításáról is döntött a testület. Ezután a könyvtár, Polgármesteri Hivatal és a Víziközmû alapító okiratainak
módosítására került sor. A
Széchenyi István Általános
Iskola, Óvoda és Zeneiskola
csoportlétszámainak meghatározásáról döntött a testület.
Ennek értelmében növelték a
csoportlétszámokat az óvodákban. Ezután az Önkéntes
Tûzoltóság kérelmeit tárgyalta a testület, és úgy ítélte meg,
hogy a 243/2010. (XII. 9.)
számú határozatában foglal-

takkal is teljesíti a 2010-es évre vállalt 6 millió forintos mûködési támogatást, ezért a határozatban foglaltakat továbbra is fenntartja. A 2011-es
költségvetésben meghatározott támogatási összeg ismeretében kell elkészíteni a
2011-es
együttmûködési
megállapodást. Az Önkéntes
Tûzoltó Egyesület kérelmet
adott be, melyben a 120 éves
ünnepségükhöz kérték volna
az önkormányzat támogatását. A kérelmet a testület elutasította, mert a korábbi gyakorlatot kívánja követni, miszerint a civil szervezetek kerek évfordulóit (50-100 év)
támogatja.
Médiakérelmek megtárgyalására került sor. Ennek értelmében a testület egy éven
keresztül támogatja az alábbi
médiákat: Trió Rádió, Dió
Rádió, helyi kábeltelevízió és a
Gyöngyösi Városi Televíziót.
Ezután ingatlanok értékesítésre kijelölésérõl határozott
a testület. A képviselõ-testület
megbízta a polgármestert az
ingatlanok felértékelésével, továbbá hozzájárulását adta a
helyben szokásos módon és
helyen történõ meghirdetéshez.
Utolsó elõterjesztésként a
polgármester 2011. évi szabadságolási ütemtervét tárgyalta, majd fogadta el a testület.
A következõ testületi ülésre március 3-án 15 órakor kerül sor a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
-Be-

„Egy kiállítás margójára…”
2010. január 29-én 14
órai kezdettel Magyar Ari festõmûvésznõ kiállítását tekinthette meg az érdeklõdõ közönség a jászágói mûvelõdési
házban. A rendezvény Dékány Józsefné szavalatával
vette kezdetét, majd a tárlat
részletes bemutatásával folytatódott. A csodálatos képekrõl
pedig nem mástól kaptunk
részletes bemutatást, mint
magától az alkotótól. Ezáltal
betekintést nyerhettünk, hogy
hogyan is született egy-egy alkotás. A szemet gyönyörködtetõ képeken túl néhány szívet
melengetõ versét is megosztotta velünk a festõmûvésznõ.
Saját versének egy sora

hûen tükrözi kiállítását:
„Kezem munkája szívemet hordozza,
beleszõve a múltam, a je-

len, s a jövõ!”
Köszönjük, hogy megtekinthettük alkotásait!
BA
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MÁTRA VOLÁN Zrt.

A menetrend megjelentetését a Volán társaságok támogatták

2011. február 24.

Jászvidék

Esemény ~ eredménynaptár
SZÉP MAGYAR BESZÉD
„a nyelv az legyen, aminek
lennie illik:
hív, kész és tetszõ magyarázója mindannak,
amit a lélek gondol és
érez…” (Kazinczy Ferenc)

ban lesz Kisújszálláson. Gratulálunk a szép teljesítményhez és a felkészítõ tanároknak:
Antal Péterné és André Péterné tanárnõknek.

1960 óta rendeznek Kazinczy versenyt, melynek célja
a szép magyar beszéd, a kifejezõ olvasásra való nevelés
gyermekeink körében. 13 éve
iskolánk tanulói is összemérik
olvasási tudásukat. A szabadon választott szöveg felolvasása után az 5. és a 6. évfolyam tanulói Wass Albert: Mire a fák megnõnek címû regényébõl, a 7. és a 8. osztályos
tanulók Halász Péter: Anyanyelv – álomnyelv írásából
olvasták a kötelezõ szöveget.
A zsûri a versenyzõknél a
hangerõt, a hangmagasságot,
a beszédtempót, a szünettartást, hangsúlyozás és a dallamformálás
követelményeit
együttesen vette figyelembe.
5. évfolyam: I. Antal Péter
II. Érsek Csanád
III. Nemoda Stella és Sütõ Luca
6. évfolyam: I. Rab Zsanett
II. Nemoda Enikõ
III. Lõrincz Zoltán
7. évfolyam: I. Jakus Boglárka
II. Rankasz Vivien
III. Ferencz Dominika
8. évfolyam: I. Szölösi Attila és Érsek Csenge
II. Pál Liza
Iskolánkat a 6. évfolyamról Rab Zsanett, 8. évfolyamról Szölösi Attila képviselte a
megyei Kazinczy versenyen
Jászberényben, mely 2011.
február 10-én volt.

E címmel jelent meg rajzés irodalmi pályázat. Az országból 3095 pályamû érkezett. Iskolánkból 216 pályamûvet készítettek tanítványaink. 2011. február 12-én a
Lurdy Házban volt az ünnepélyes díjkiosztó, elõtte gyerekmûsorral kedveskedtek a
szervezõk Dévényi Tibi bácsi
vezetésével. A felsõ tagozatos
irodalmi pályázatokat Nemere István író, Barnóczki Ákos
filmrendezõ, Kiss Henrietta
magyar tanár, és B. Koch Ariel forgatókönyvíró bírálta. Az
5. c osztályból Papp Dóra II.
helyezett. Az 5. b osztályból
Major Tamás 3. helyezett lett.
A 8. a osztályból Tõsér Enikõ
III. helyezést ért el.
Szabó Erika

TISZTESSÉGES ÉLET

Rab Zsanett 6. osztály

Szölösi Attila 8. osztály
Mindkét tanulónk elsõ helyezett lett. Szölösi Attila így
bejutott az Országos Kazinczy Versenyre, mely április-

Tõsér Enikõ és Papp Dóra a díjátadáson

Megtörtént a Bajcsy utcai
beruházás nyitórendezvénye
Jászárokszállás Város Önkormányzata pályázati támogatást nyert el "A jászárokszállási Bajcsy-Zsilinszky utca burkolat felújítás, zöldfelület kialakítása, vízelvezetés"
címmel az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. A
támogatási szerzõdésben elõírt kommunikációs kötelezettségek keretében került sor a
projekt nyitórendezvényre
2011. február 9-én 14 órai
kezdettel a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
A rendezvényen meghívottként jelen voltak az
önkormányzati képviselõk,
bizottsági tagok és intézményvezetõk mellett a Colas Út Zrt., mint kivitelezõ
képviselõi valamint Kollár
László úr a beruházás mûszaki ellenõre, továbbá az
érintett Bajcsy utca lakói.
A rendezvény keretében
Gergely Zoltán polgármester tájékoztatta a megjelenteket a beruházás költségeirõl, amelyek a következõk:

Támogatott költségek:
Építési költségek 142 275 000 Ft, Projekt elõkészítés
költsége (tervezés, közbeszerzés 1. forduló) 2 354 321 Ft,
Szolgáltatások igénybevétele (kommunikáció, könyvvizsgálói díj, mûszaki ellenõri díj, hatósági díjak) 2 621 400 Ft.
Nem támogatott költségek:
Pályázatkészítés költsége 3 000 000 Ft, Projektmenedzsment díj 2 147 425 Ft, Kiviteli terv készítés 2 500
000 Ft, Közbeszerzés (2.forduló) 625 000 Ft.
Mindösszesen: 155 523 146 Ft.
Források:
- A pályázaton elnyert támogatás: 55 % 85 897 194 Ft
- Saját forrás 45 % 69 625 925 Ft
Források összesen: 100 % 155 523 146 Ft

Gergely Zoltán polgármester tájékoztatót tart
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Számvetés
Az év elején egyre több
civil szervezet tartja éves
közgyûlését.
Erre kerített sort a Jászárokszállási Kertbarát Kör
február 12-én. A Petõfi Mûvelõdési Ház nagytermében a
tagság döntõ többsége és a
meghívott vendégek – Jászkisér, Újszász, Rákóczifalva –
társbarátok képviselõi nagy
figyelemmel hallgatták Drapos Béláné elnök beszámolóját a 2010. évben végzett
munkáról, és a 2011. évi feladatokról.
Pozitívan értékelte azon
közösségi tevékenységeket,
mely a helyi lakosság sokaságát kedvezõen érintette.
Ilyen volt többek között
a karitatív tevékenység,
melynek során közel 20 tonna különféle élelmiszert kellett kiosztásra elõkészíteni.
Nagy érdeklõdés kísérte a
már hagyományos alma- és
vöröshagyma-vásár megszervezését, közösen a polgárõrséggel. A lakosság kedvezõ áron vásárolhatta meg
ezeket a termékeket. Szó
esett a különféle közösségi
munkák fontosságáról, az
összefogásról.
Kiemelte a polgárõrséggel közösen szervezett parlagfûirtást, közterület rendezését, füvesítést. Pozitívan értékelte a szervezett elõadásokat, melyek többségében
szakmai jellegûek, a kertmûveléssel voltak kapcsolatosak.
Nagy sikere volt az
egészségmegõrzéssel kapcsolatos elõadásoknak és a
kertbarát kör tagjai betekintést nyerhettek a városban
mûködõ más civil szervezetek életébe is.
Polgármester úr tájékoztatta a megjelenteket arról,
hogy a beruházás kivitelezõje a Colas Út Zrt., amelynek
képviseletében Bíró István,
a kivitelezés építésvezetõje
mutatkozott be. Továbbá
bemutatásra került Kollár
László, mint a beruházás
mûszaki ellenõre, illetve
Bakainé Magyari Melinda a
Polgármesteri Hivatal mûszaki irodájának vezetõje.
Gergely Zoltán elmondta,
hogy amennyiben a lakosság részérõl bármilyen kérdés vagy probléma merül fel
akkor õt, valamint a mûszaki irodavezetõt kell keresni.
A rendezvényen az
érdeklõdõk megtekinthették
a terveket és kérdéseket tehettek fel. A lakosság a zajterhelés, vízelvezetés valamint a bekötõ utak lehetséges felújítása tekintetében
tett fel kérdéseket, amelyeket a polgármester úr és a
mûszaki szakemberek válaszoltak meg.
A beruházás fizikai
munkái megkezdõdtek és a
kivitelezõ által szerzõdésben
vállalt befejezési határidõ
2011. április 11.
Nagy Gábor, mûszaki
ügyintézõ

Nagy érdeklõdés kísérte
a Görbe János Színjátszó
Kör munkájáról szóló tájékoztatást.
Hasznosak voltak a különféle szervezett utak, tapasztalatcserék.

sunk polgármestere – az ár
és belvíz elleni védekezés
munkálatairól tartott tájékoztatót. Kiemelten foglalkozott a jelenleg folyamatban lévõ elõkészítõ munkálatokkal, mellyel megelõzhetõ vagy csökkenthetõ az
ár- és belvízveszély.
A társ kertbarát körök

Fotók: Tóth Alajos
Kiemelkedett ezek közül
a mátraderecskei út, melynek
során hasznos ismeretek birtokába jutottak a résztvevõk.
Kezdõ lépések megtételére kerül sor pl. a komposztálási munkálatok szervezett
megoldása terén városunkban is.
Gergely Zoltán – váro-

képviselõi elismerten szóltak
a végzett tevékenységrõl és
több hasznos tanácsot is
közreadtak.
Ezen közgyûlés egyik legfontosabb mondanivalója az
összefogás a közös munkavégzés fontosságának a kihangsúlyozása volt.
Kovács S.

Ünnep az Apartman
házban
Ünnepségre
gyûltünk
össze újra az Apartman házban. Ezek az ünneplések igen
meghatóak mindnyájunk számára. Végigszalad az ember
gondolata a múlton, amely
hol szép volt, hol meg keserves és belegondol, hogy vajon
mennyi van még?...
Faragó Béláné, Zsigri
Margit nénink 90. születésnapját ünnepeltük. Megtisztelte házunkat Gergely Zoltán
polgármester úr és Drapos
Béláné alpolgármester aszszony. Szép köszöntõt mondtak és átadták ajándékukat a
90 000 Ft-ot, amely kijár az
ilyen korú idõseknek. Gyönyörû virágcsokorral és tortával is kedveskedtek neki, majd
a mi versmondó Gizikénk
mondta el a mindnyájunknak
oly kedves verset, az Anyám
imakönyve címût. Nem restelljük, de mindenkinek kicsordult a könnye, még a szuszogás sem hallatszott, olyan
áhitattal hallgatta mindenki a
szép költeményt. Miután
mindenki kapott a finom tor-

tából volt egy kis nótázás és
egy kis tánc is, majd ki-ki a
szobájába vonult. Volt aki hálát adott a jó Atyának, hogy
eddig is megtartotta, volt aki
visszament gondolataiban az
elment kedveseihez, de mindenki magába szállt, ha csak
rövid idõre is.
Nemsokára újra fogunk
ünnepelni, mert még egy igen
kedves lakótársunknak is születésnapja lesz. Szívbõl örülünk neki, és kívánjuk, hogy
minél többen érjék meg ezt a
szép kort.
T. V.
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Mezei Béla

T

magánoktató
Tel.: 06-30/945-7036

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

TÁJÉKOZTATÁS
A JÁSZVIDÉK HIRDETÉSI DÍJAIRÓL!
A hirdetésért 2011. év január 1-tõl az alábbi díjat kell téríteni:
ÁLLANDÓ FOLYAMATOS HIRDETÉS:
60x85 mm-es hirdetés: 5.180,-Ft+1.295,-Ft /25% ÁFA/ =
6.475,-Ft
85x110 mm-es hirdetés: 9.420,-Ft+2.355,-Ft /25 % ÁFA / = 11.775,-Ft

2011. február 24.

BELVÍZVÉDEKEZÉS KÖZÖS
ÖSSZEFOGÁSSAL

Közérdekû tájékoztató (2011. március)

Az elmúlt évek, de különösen a 2010-es esztendõ csapadékos idõjárása városunkat az átlagostól is súlyosabban
érintette.
Az elmúlt évben 7-szer okozott igen nagy károkat a belvíz
és ennek utóhatásai. A károk elsõsorban a mezõgazdasági
területeken lehetetlenítették el a tulajdonosok mindennapjait és munkáját, de nem kímélték az épületeket, a lakóházakat és az ipari park létesítményeit sem.
Az önkormányzat igyekszik mindent megtenni hasonló
helyzetek kialakulása, a károk megelõzése érdekében.
A napokban minden érintett: a vízügyi szakma képviselõi,
a tulajdonosok, a térség országgyûlési képviselõje, a hivatal
szakemberei és a képviselõ-testület tagjainak részvételével
egyeztetõ megbeszélésre került sor a belvízhelyzetrõl,
kialakulásáról, megelõzésérõl, az elhárítás megoldásáról, a
költségekrõl.
A megbeszélés legfontosabb tanúsága: a település
elsõsorban önerõbõl tudja a problémát kezelni, jelen
pillanatban nincs központi forrás a tervezési, kivitelezési költségek akár részbeni biztosítására sem.
Fentiek alapján tisztelettel kérjük a város lakóit, hogy
adójának 1 %-val járuljanak hozzá a költségekhez, mert
a közös összefogás lehet csak igazán eredményes.

ALKALMI HIRDETÉS:

Jászárokszállás Városáért Alapítvány
18834844-1-16

40x 85 mm-es hirdetés: 3.612,-Ft + 903,-Ft /25 % ÁFA/ =
4.515,-Ft
60x85 mm-es hirdetés: 5.772,-Ft + 1.443,-Ft /25 % ÁFA/ = 7.215,-Ft
85x110 mm-es hirdetés: 10.592,-Ft+2.650,-Ft /25 % ÁFA/ = 13.240,-Ft

Az Alapítvány számlájára érkezett összegrõl, a felhasználás
módjáról úgy a város honlapján, mint a Jászvidék hasábjain
tájékozatjuk a támogatókat, a lakosságot.

Az átlagostól eltérõ megjelentetés esetén a díj megállapítása egyedi megegyezéssel a díjtételben szereplõ tételekbõl
számolva történik.

Gergely Zoltán sk.
polgármester

Dr. Percze Tünde sk.
címzetes fõjegyzõ

A Kertbarát Kör vezetõsége szeretettel meghívja a civil szervezetek tagságát és
valamennyi érdeklõdõ állampolgárt szakmai elõadásra.

A feltüntetett díjról Jászárokszállási Polgármesteri Hivatala a
hirdetés megjelenése után számlát állít ki, melyet megküld
a megrendelõnek.
A megrendelõ kötelezettséget vállal, hogy a számla
kézhezvételétõl számított 8 napon belül a díjat a megadott
számlára átutalja vagy készpénzben befizeti.

Helye: Petõfi Mûvelõdési Ház nagyterme
Az elõadás címe:
Megújuló energia termelésével és felhasználásával a helyi bevétel növeléséért
Elõadó: Dr. Gergely Sándor a mezõgazdasági tudomány kandidátusa, c. egyetemi tanár
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.

MEGHÍVÓ

2011. március 1. (kedd) 16 óra

Megjelenésére és érdeklõdésére feltétlenül számítunk! Drapos Béláné Kertbarát Kör Elnöke

LÉGZÕTORNA RELAXÁCIÓ
Asztmás, allergiás és
egészséges embereknek,
kicsiknek és nagyoknak
egyaránt ajánljuk.
Légzõszervi betegeknek
életmód tanácsadás.
Információ: Guba Béláné
Jászárokszállás Prohászka u. 12.
Helye: ugyanott
Idõpontok:
minden vasárnap délelõtt,
délután 1 -1 óra
Ára: 600, - Ft /fõ
Egy idõpontban 3 fõ lehet egyszerre

Bejelentkezés:
06-20/261-7441 • 06-57/401-619
Sósné Guba Katalin
pulmonológus,
allergológus szakasszisztens (x)

SEGÍTSEN ÖN IS!

ANGOL
NYELVOKTATÁS
JÁSZÁROKSZÁLLÁSON
EGYÉNI ÉS CSOPORTOS
FOGLALKOZÁSOK:
- kezdõknek
- haladóknak
Angol diplomás, számlaképes
tanár szervezésében.
Kezdés márciustól!
Tel.: 06-30/589-3844
E-mail:
schoolbritain@mail.com (x)

A NAGY ÉRDEKLÕDÉSRE VALÓ TEKINTETTEL,
ISMÉT

Az érvényes törvényi
elõírások szerint a
befizetett személyi
jövedelemadó 1 %-a felett
az adózó rendelkezhet,
azt rendelkezõ nyilatkozat
kitöltésével közcélra
ajánlhatja fel.
DOLGOZÓK HORGÁSZ
EGYESÜLETE
adószáma:
19867050 - 1 - 16
****
JÁSZÁROKSZÁLLÁSI
GAZDAKÖR
adószáma:
18842896 - 1 - 16

02.28-03.04.Dr. Kovács Pál • Rákóczi F. u. 1.
07-11. Dr. Bíró Attila
• Katona J. u. 16.
14-18. Dr. Váradi István • Lehel u. 28.
21-25. Dr. Gyenes Miklós • Kisfaludy u. 11.
28-04.01. Dr. Olajos Gyula • Móczár A. tér 7/a

VAGYONVÉDELMI
ORSZÁGOS
KIKÉPZÕ
KÖZPONT
A szakmai
szakszervezet
ajánlásával!

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.
15.
20.
27.

Agora Gyógyszertár, Posta köz 1.
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9.
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.: 531-010
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.

Gyógymasszázs rendelési idõ:
Hétfõ: 12.00-16.00 • Kedd: 8.00-12.00 • Csütörtök: 12.00-16.00
• Helye: orvosi rendelõ
Vérvétel ideje: Szerda 6.30-9.00 • Péntek: 6.30-9.00
Helye: orvosi rendelô
***
A következõ Jászvidék lapzárta: 2011. március 16.
A cikkeket kérjük az alábbi e-mail címre küldeni:
jaszvidek@gmail.com
A következõ Jászvidék megjelenésének ideje:
2011. március 24.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik drága jó édesanyánk

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

BIZTONSÁGI ÕR, TESTÕR,
VAGYONÕR
tanfolyam indul márc. 5-én
JÁSZBERÉNYBEN.

NEMODA FERENC

Tel.: +36-30/981-19-12
Fazekas Imre

özv GÉCZI JÁNOSNÉ
sz. Bordás Amália

GYORS ELHELYEZKEDÉS!
www.vokk.hu
Fegyvervizsga 1 nap alatt!
Aki a fenti képesítéssel rendelkezik,

BANKÕR ÉS FEGYVERES
BIZTONSÁGI ÕR tanfolyam!
VIGYÁZZ a pénzedre, sok az ÁTVERÉS!

Fnysz: 01022-2010

Tel.: 431-183
Tel.: 433-165
Tel.: 433-166
Tel.: 431-021
Tel.: 431-957

Fizikoterápia rendelési idõ:
Hétfõ: 8.00-12.00 • Kedd: 12.00-16.00 • Szerda: 12.00-16.00
Péntek: 12.00-16.00 • Helye: orvosi rendelô

A közlemények megjelentetése a fenti méretekben történik
térítés ellenében, kivétel: köszönetnyilvánítás /40x85-ös/
önkormányzati tájékoztatás, orvosi és gyógyszertári tájékoztatás, kormányzati tájékoztatás.

Ideje:

ORVOSI ÜGYELET

temetésén részt vettek,
utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot
helyezte és fájdalmunkban
osztoztak.

temetésén és gyászmiséjén
részt vettek, koszorúikkal,
virágaikkal és részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
"Elcsitult a szív mely értünk dobogott,
Pihen a kéz mely értünk dolgozott
Számunkra Te sohasem leszel halott
Szereteted, jóságod lelkünkben örökké
élni fog."

Gyászoló család

Szeretõ felesége, fiai, menyei
és unokái

(x)

Emlékezés

Emlékezés

Emlékezés

Emlékezés

BALLAGÓ IMRÉNÉ

BOBÁK SÁNDOR

FARKAS JÁNOS

SZERZÕ LÁSZLÓ

halálának 1. évfordulójára

halálának
2. évfordulójára

halálának
4. évfordulójára

„Ha emlegettek köztetek leszek
De fáj ha látom könnyeteket,
Ha rám gondoltok mosolyogjatok,
Mert én már Istennél vagyok"

Hirtelen halálod megtörte
szívünket
Örökké õrizzük drága
emlékedet

KOSÁRFONÓ SZAKKÖR…
indul a Petõfi Mûvelõdési Házban,
márciusi kezdéssel!
Jelentkezni és érdeklõdni az alábbi
telefonszámokon lehet:
Kovács Zoltán: 06-20/579-7178
Petõfi Mûvelõdési Ház: 531-062
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.

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

sz. Görbe Ilona
halálának 2. évfordulójára

„A múltba visszanézve
valami fáj,
Akit szerettünk nincsen
köztünk már.
Így múlik el az egész
életünk,
Fájó szívvel csak rád
emlékezünk.”
Szeretõ családod

(x)

„Álmodtunk egy öregkort, csodásat
és szépet, de a kegyetlen halál
mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél és bennünket
szerettél, nekünk nem is haltál
meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, mi éltet és
vezet, hogy egyszer majd
találkozunk Veled."
Örökké szeretünk és nem feledünk
Téged.
Szeretõ feleséged, lányod, fiad,
menyed, vejed és unokáid (x)

Szeretõ feleséged,
gyermekeid és családjuk
(x)

Unokáid: Laci, Tibi.
Testvéreid: Margit, Géza.
Nyugodj békében!
(x)

2011. február 24.

Jászvidék

2011. MÁRCIUS HAVI PROGRAMOK

KERESSÜK JÁSZÁROKSZÁLLÁS CSILLAGJAIT!

KERTBARÁT KÖR
2011. március 1-jén 16 órakor
Program: A MEGÚJULÓ ENERGIA TERMELÉSÉVEL ÉS
FELHASZNÁLÁSÁVAL A HELYI BEVÉTEL NÖVEKEDÉSÉÉRT
Elõadó: dr. Gergely Sándor mezõgazdasági tudomány
kandidátusa, c. egyetemi tanár
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
ÁROKSZÁLLÁSIAK BARÁTI KÖRE
2011. március 5. 15. ÁROKSZÁLLÁSI JÁSZ BÁL
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG
2011. március 8-án 18 órakor
A JÁSZSÁG SZIMBÓLUMA A LEHEL KÜRT
Elõadó: dr. H Bathó Edit
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
GÖRBE JÁNOS SZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET
2011. március 19-én március 20-án
Nóti Károly: Szeressük egymást. Három felvonásos
zenés vígjáték
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
JÁSZÁROKSZÁLLÁSI GAZDAKÖR
2011. március 13-án a 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 48-as vacsorát tart a Gazdakörben.
Program:
17.00 Ünnepi szentmise
Koszorúzás
Helye: Szentháromság Templom
18.00 Himnusz
Petõfi Sándor: Nemzeti dal
Köszöntõt mond: dr. Farkas Miklós
48-as dalokat énekel Kovács Zoltánné Lajos Krisztina
Parázs Hagyományõrzõ Együttes ünnepi mûsora
Vacsora
Zene: Jászsági Mulatós Zenekar
A 48-as vacsora házigazdái: Ács József, Ács Józsefné,
Bobák Ottó, Bobák Zoltánné, Farkas Sándor, Farkas Sándorné, Görbe Józsefné, Márkus Miklós, Márkus Miklósné,
Móczár Sarolta, Pádár Lászlóné Tóth Zoltánné és
Dr. Farkas Miklós a Gazdakör elnöke
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
JÁSZÁROKSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. március 15-én 15 órakor
AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
TISZTELETÉRE VÁROSI MEGEMLÉKEZÉST RENDEZ.
15:00 KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉG
Himnusz
Szavalat
Köszöntõt mond: Gergely Zoltán, polgármester
Ünnepi beszédet mond: a Deák Ferenc Gimnázium
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
tanulója, aki az ünnepi beszédíró pályázat nyertese
Helye: Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett
1848-49-es forradalom és szabadságharc emléktáblája
15:30 A TÖRTÉNELEM SZÍNPADÁN
Ünnepi mûsor a Széchenyi István Általános Iskola
Óvoda és Zeneiskola 7. osztályos tanulóinak
közremûködésével.
"GIMISEK VAGYUNK"
A Deák Ferenc Gimn. Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskola rajzszakköröseinek bemutatkozása
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
VÉRADÁS
2011. március 22-én 9.00-15.00 között
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
PETÕFI MÛVELÕDÉSI HÁZ
2011. március 23-án 10 órakor
AZ EZEREGY ÉJSZAKA MESÉI
Bábmûsor óvodások részére a Maszk Színház elõadása
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház

ISMÉT EGY
KÖNYV
SZÜLETIK…
Jászárokszállás város
20 éves évfodulójára
jelenik meg
Tóth Lászlóné Görbe Zsuzsanna:

VOLT EGYSZER EGY NAGYÁRKI TANYAI ISKOLA
címû könyve.
A könyvre elõfizetõket gyûjtünk 2011. március 7-tôl-31-ig.
Akik ebben az idõszakban elõfizetnek a megjelenõ könyvre,
azoknak a nevét a kötet végén feltüntetjük.
Elõfizetni személyesen Tóth Lászlónénál, Szántó Istvánnénál, a Karitász Csoport tagjainál, a civil szervezetek képviselõinél, a Városi Könyvtárban és a Petõfi Mûvelõdési
Házban lehet.
Érdeklõdni telefonon is lehet Tóth Lászlónénál
az alábbi telefonszámon: 06-57/430-893
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Szeretettel hívunk és várunk minden 12-25 év közötti fiatalt, aki produkciójával szívesen
bemutatkozna a város napi szabadtéri szórakoztató mûsorban.
20 évvel ezelõtt, 1991-ben kapta meg újra településünk a városi rangot.
Ezt a kerek évfordulót megünnepelve hirdetünk tehetségkutató versenyt 2011. május 1-re.
A tehetségkutató versenyt két korcsoportban hirdetjük:
I. korcsoport: 12-16 év
II. korcsoport: 17-25 év.
Kategóriák: ének, tánc, hangszeres elõadás, vidám vers vagy próza és egyéb (bûvész, sport stb.)
A versenyzõk jelentkezhetnek egyénileg vagy csoportosan.
Egy-egy produkció idõtartama max. 5 perc.
A jelentkezési lapokat legkésõbb április 5-ig kell leadni a Városi Könyvtárba.
A válogató április 15-én lesz, ahol szakmai zsûri dönt a helyezésekrõl.
A zsûri által legjobbnak ítélt produkcióknak és elõadóiknak lehetõséget biztosítunk arra,
hogy a Város Napi szórakoztató mûsor keretében a nagyközönség elõtt bemutatkozzanak
a Piac téren felállított színpadon.
Jelentkezési lap a Városi Könyvtárban kérhetõ, ahol a részletekrõl tájékoztatást adunk.
Jelentkezz, hogy minél többen megismerhessünk!

„EURÓPA A POLGÁROKÉRT”
GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK

fogalmazási pályázatot
hirdet Jászárokszállás Város Önkormányzata.
A pályázat célja:
Jászárokszállás elmúlt 20 éves fejlõdésének bemutatása.
•
•
•
•

Pályázati feltételek:
Jászárokszállás lakosai, valamint oktatási
intézményei-nek tanulói pályázhatnak
Életkor 10-19 év 2 korosztályban10-15 év 15-19 év
Leadási határidõ: 2011. június 1.
Leadási helye: Petõfi Mûvelõdési Ház
Jászárokszállás, Árpád tér 1.

Egy rövid fogalmazást várunk, mely a pályázat címéhez
kapcsolódóan szabadon választott témáról szólhat.
Bemutathat történelmi és irodalmi értékeket, különleges
látnivalókat, családi emlékeket, személyes élményeket stb.
A fogalmazás minimum egy A/4 oldal terjedelmû legyen 12es betûmérettel.
A pályamûvön csak a pályázó jeligéjét és életkorát szabad
feltüntetni.
Külön lezárt, jeligével ellátott borítékban kérjük beadni a
készítõje nevét, címét, életkorát, iskola nevét.
Díjazás korosztályonként
A BEKÜLDÖTT ALKOTÁSOK OLVASHATÓAK A
SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉG KERETÉBEN.
**********************

„EURÓPA A POLGÁROKÉRT”
GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK

fotó- és rajzpályázatot hirdet
hirdet Jászárokszállás Város Önkormányzata.
A pályázat célja:
JJászárokszállás elmúlt 20 éves fejlõdésének bemutatása.
Pályázati feltételek:
• Jászárokszállás lakosai, valamint oktatási
intézményeinek tanulói pályázhatnak
• Életkor 10-19 év 2 korosztályban10-15 év 15-19 év
• Leadási határidõ: 2011. június 1.
• Leadási helye: Petõfi Mûvelõdési Ház
Jászárokszállás, Árpád tér 1.
RAJZ
• Bármely technikával elkészített síkbeli alkotás
• max.:A/3-as méretben
• A pályamûveket keretezve kérjük!
FOTÓ
• Fotó minõségben, papírkép formájában
• Fekete-fehérben vagy színesben
• 20x30-as (A/4), poszter 30x40-es méretben
A fotók és rajzok hátoldalán kérjük feltüntetni a készítõje
nevét, címét, életkorát, iskola nevét , mû címét.
Díjazás korosztályonként
A BEKÜLDÖTT ALKOTÁSOK OLVASHATÓAK A
SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉG KERETÉBEN.

Meghívó
Az Árokszállásiak Baráti Köre

2011. március 5-én
tizenötödik alkalommal rendezi meg az

ÁROKSZÁLLÁSI JÁSZ BÁLT,
melyre tisztelettel meghívjuk Önt, családját és baráti társaságát. Kérjük, legyenek résztvevõi a XV. Árokszállási Jász
Bálnak, érezzék jól magukat a rendezvényen.
A bál célja: A történelmi jász eszmeiség ápolása, barátságok megteremtése, kapcsolatok kiépítése.
Az Árokszállási Jász Bált ebben az évben is a kellemes
környezet, gazdag program jellemzi.
Fellépnek:
- Derzsi György és vendége, a Társulat címû vetélkedõ döntõsei
- Fortuna TSE versenytáncosai
A kiváló hangulatról Szõke Péter együttese a Pezsgõ
Zenekar gondoskodik.
Finom ételeket, remek italokat szolgál fel a gyöngyösi
Kékes Étterem.

Belépõjegy ára: 6000.- Ft,
(mely magában foglalja a vacsora árát is)

Információ: Papp Zoltánné elnök asszonynál
Tel: 06-30/963-5536

TISZTELT GAZDÁLKODÓK!
Ezúton szeretném felhívni minden olyan gazdálkodó, és
gazdálkodó szervezet figyelmét, aki az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedésben
vett/vesz részt. Így pl.: - Mezõgazdasági termékek értéknövelésére irányuló, - Beruházás jellegû, - Fiatal mezõgazdasági termelõk számára, - Szaktanácsadási szolgáltatásokhoz, - Mezõgazdasági energiafelhasználáshoz kapcsolódó, - Állattartó telepek korszerûsítéséhez, - Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában, - Erdészeti célra
használt géppark korszerûsítéséhez, - Kedvezõtlen adottságú területeken történõ gazdálkodáshoz, - Natura 2000
gyepterületeken történõ gazdálkodáshoz, - Agrár-környezetgazdálkodási, - Vidéki örökség megõrzéséhez stb. nyújtott
támogatások esetén, összesen 39 jogcímhez kapcsolódóan,
hogy a vidékfejlesztési miniszter 8/2011. (I.31.) VM rendelete értelmében monitorig adatszolgáltatásra kötelezett.
Az adatszolgáltatást elektronikus úton kell teljesíteni az
elektronikus kérelem benyújtó felületen keresztül. Az adatszolgáltatási kötelezettséget 2011. évben február 15. és
március 15. között kell teljesíteni. Az ügyfél adatszolgáltatása akkor tekinthetõ teljeskörûnek, ha minden olyan
jogcím esetében eleget tett e rendelet szerinti monitoring
adatszolgáltatási kötelezettségének, amelyre vonatkozóan a
támogatási határozat meghozatalra vagy a szerzõdés megkötésre került.
Törõcsik Anikó
Agrárkamarai tanácsadó
06 30/325-7807
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Futárok SC 2011
Az elmúlt év értékelése,
valamint a hogyan tovább
2011-ben volt a témája a Futárok SC évzáró és egyben évnyitó összejövetelének január
28-án a Zöld kilenc tükörtermében.
– 2010-nél már volt sikeresebb évünk is – foglalta öszsze évértékelõjében Petró Géza a Futárok SC elnöke –,
ugyanakkor – teszi hozzá –
2010 pénzügyi helyzete stabil
volt, ami nem mondható el
2011-rõl, mert az önkormányzat is csökkenti támogatását. Ha az utánpótlást
ugyanezen a szinten akarjuk
versenyeztetni, további támogatókra lesz szükség – elemezte a helyzetet az elnök.
Az est további részében
jelképes ajándékokat adtak át
a szakosztály legjobbjainak.

Noha Rusvainé Barócsi Katalin Senior nõk kategóriájában
elõkelõ helyen, 2010 10. legjobb 35 év feletti tájfutója lett,
az elismerést mégsem õ, hanem lánya, Rusvai Katalin
kapta, aki az SC egyetlen
aranyjelvényese 2010-ben, és
korosztályában az országos

2011. február 24.

Tûzoltóságunk hírei
2011. január 15-én reggel
a Jászágói úton az egyik tanya
épülete a belvíztõl életveszélyesen megrogyott. Az 1. szer
a helyszínre érkezése után értesítette Jászágó polgármesterét a veszélyhelyzetrõl. Az alpolgármester statikust rendelt
a kárhelyre, a vizsgálat idejére
aggregátot biztosítottunk a
munkálathoz.
Másnap délelõtt két jász-

jászdózsai kanyarhoz vonult
az egység: egy személygépkocsi az árokba csúszott, vezetõje megsérült. Félpályás útzár
mellett a jármûvet áramtalanítottuk, talpra állítottuk, majd
kivontatás után átadtuk az intézkedõ rendõrségnek.
Január utolsó napjának estéjén a központi buszmegálló
utáni csemegénél egy transzformátor égett. Helyszíni

kamion az útról lehajtott,
megbillent. Drótkötél segítségével a kamiont az útra visszahúztuk, a veszélyhelyzetet
megszüntettük.
Másnap reggel egy beteget szállító mentõautó elakadt
a Sándor utcában. A kiérkezõ
egységünk a mentõautónak
segített kijutni az utcából.
Az Önkéntes Tûzoltó
Egyesület 2010. évet záró

ágói lakáshoz is vonultunk.
Az összegyûlt nagy mennyiségû víz lakó- és melléképületeket veszélyeztetett. Kéziszerszámokkal sikerült a veszélyhelyzetet megszüntetni.
Jauár 20-án hajnalban, az
egyik helyi iskola riasztója
(amelyik az õrszobába van bekötve) bejelzett. A helyszínre
érkezve megállapítást nyert:
technikai probléma okozta a
riasztást.
Egy nappal késõbb a Petõfi utcába vonultunk, itt egy
Ford Tranzit a kerítésnek csúszott. A megdõlt jármûvet kivontattuk.
Január 22-én hajnalban a

szemle után értesítettük az
Émászt. Közben egy másik
jelzés alapján egy kutyatámadás miatt vonultunk a Városkert utcába. Itt az állatot befogtuk, majd a helyi Víziközmû telephelyére szállítottuk.
Február 6-án délután Tarnaörsre kaptuk a riasztást: lakástûz van. Kettes fokozatra
emeltük a riasztást. A helyszíni szemle alapján a fokozatot egyesre visszaminõsítettük. Egy kéménytûz miatt a
lakás egy része lakhatatlanná
vált, a kár jelentõs.
Február 8-án hajnalban az
Ipartelepi úton közúti balesethez kaptunk riasztást. Itt egy

közgyûlését 2011. február 17én megtartotta, ahol a vezetõség kiegészítésre került. Kohári Richárdot, a köztestületi
tûzoltóság parancsnokát Bódi
Csaba helyére, vezetõségi tagnak megválasztottuk.
Az egyesület közgyûlése
az ellenõrzõ bizottság jelentését, a 2010. évi mérleg- és
eredmény-kimutatást elfogadta.
Az elõkészületek a 120
éves jubileumi közgyûlés
megtartására (2010. május
hónapban) megkezdõdtek.

lista 12. helyezettje. Férfiak
mezõnyében már „hagyományosan” Nagy Tibi az SC legjobbja, de az elnök is átvehette
a futók ajándékcsomagját
egész éves versenyszervezéséért.
- and -

Jól kezdett az Árok Kempo
2011. január 29-én rendezték meg a VI. EsztergomKertváros Kupát, mely nyílt
nemzetközi harcmûvészeti bajnokság volt. Új helyszínen, új
csapatok és ellenfelek ellen is
bizonyítottak versenyzõink.
Keményen, bátran, jól felkészülten léptek a tatamira. A
gyõzelem volt a cél mindanynyiuknak. Azokban a versenyszámokban, melyekben elindultak, maximálisan helytálltak.
Tari Dávid már felnõtt kategóriában indult. Itt már
nem számít a kor, csak a testsúly. Elõfordulhat, hogy jóval
idõsebb és tapasztaltabb versenyzõvel kell megmérkõzni.
Ez így volt az õ esetében is.
Ennek ellenére tántoríthatatlanul küzdött és egyértelmû
gyõzelmet aratott ellenfelén.
A még if-úsági kategóriában
versenyzõ Csikós Ádám egyik
célzott ütésével, KO-val juttatta a földre versenytársát.
Danyi Ervin a verseny favoritja ellen egy erõs döntetlent
vívott. Varga Károly megállíthatatlanul masírozott a dobogóig. Az utolsó küzdelmet, a
döntõt a szintén Árok kempos
Laska Bencével kellett küzdenie, itt már lényegtelen volt
melyikük nyer. Valamennyi
versenyzõnk küzdelmét hatalmas taps és elismerés övezte.

A verseny végén az Árok
Kempot minõsítették a legjobban felkészült csapatnak,
hiszen Tari Dávid arany, Csikós Ádám arany, Danyi Ervin
ezüst, Laska Bence arany, Varga Károly ezüstéremmel térhetett haza.
Az Árok Kempo edzõje,
Kardos Ignác jó baráti kapcsolatot épített ki más csapatok, klubok vezetõivel, így a

versenyzõknek rendszeresen
nyílik lehetõségük a megmérettetésre. A következõ bajnokság február 26-án lesz Soroksáron.
Várunk mindenkit csapatunkba, aki kedvet érez a harcmûvészetekhez. Edzéseink a
szokott idõben hétfõn, szerdán és pénteken 18:0019:30-ig tartanak a kis tornateremben.

Nádas Illés ÖTE titkár

Rendõrségi hírek

Varga Károly

A Jászság területén az elmúlt idõszakban több iratlopás is történt. Vagyon elleni bûncselekmények elkövetése során az ellopott táskával együtt a benne lévõ
iratokat is eltulajdonította
az elkövetõ, mellyel annyi
rendbeli okirattal való viszszaélés bûncselekményt követett el, ahány darab iratot
magával vitt. Az így elkövetett cselekményért két évig
terjedõ szabadságvesztéssel,

közérdekû munkával vagy
pénzbüntetéssel büntetendõ.
Amennyiben az iratok
visszakerülnek a tulajdonosukhoz, illetõleg azok sértetlenek és nem éltek velük
vissza, ezen bûncselekmény
miatt az eljárást megszüntetjük. Az eltulajdonított
iratok pótlása pénzbe, idõbe
és hosszas utánajárásba kerül. Kérem a lakosságot,
hogy a személyes irataikra

Anyakönyvi hírek

Danyi Ervin, Csikós Ádám, Tari Dávid, Laska Bence

Jászárokszállás:
2011. január hónapban született gyermekek: Füleki
Áron, Kovács Vivien Tünde, Bálint Kamilla, Banka
Boglárka, Tóth Bence, Tóth Csanád, Elek Anna,
Radnai Zsófia Adrienn.
2011. január hónapban házasságkötés nem volt.
Ezúton búcsúzunk az elhunytaktól: Faragó László 69,
Szarka László 82, Bordás János 83, Nagy Ferenc 89, Solymosi Mária 86, Tóth Jánosné sz. Tóth Irén 87, Pusztai
György 48, Farkas Zoltánné sz. Lázár Erzsébet 49, Várdai
Lajosné sz. Faragó Mária 71, Géczi Jánosné sz. Bordás
Amália 87, Bogdán Alajosné sz. Kiss Ida 95, Major Alajosné sz. Budai Anna 73, Szabó Pál 76, Nemoda Ferenc
68 évet élt.

vigyázzanak, ne hagyják
azokat õrizetlenül. Hordják
maguknál és közben figyeljenek arra, hogy ne férjenek
hozzá a zsebtolvajok sem.
Amennyiben iratokat találnak, juttassák vissza jogos
tulajdonosának, vagy adják
le azokat a rendõrségen, okmányirodákban vagy egyéb
hivatalos helyen.
Fazekas-Füzesi Nóra r. fhdgy.
Jászberényi
Rendõrkapitányság
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