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Mesteri bírálat az Árokszállási Nyáron
Az Árokszállási nyár rendezvénysora mostanra része a
város kulturális kínálatának. Olyan rendezvény, amelyet
ki-ki más és más okból, de minden évben vár, készül rá.
Idén nagyon rezgett a léc: vajon az időjárás kegyeibe fogadja–e a szervezőket, hisz a programsort megelőző napokon folyamatos esőzések keserítették mindennapjainkat. Végül azonban erre sem lehetett panasza senkinek.
A hajnali frissítő záport
követően már korán gyülekezni kezdtek a hatodik alkalommal sorra került birkafőző verseny résztvevői.
Összesen hatvan bogrács
sorakozott a város főterén, s
mindenki beleadta szívétlelkét, s minden főzőtudományát, hogy igazán jó pörköltet tudjon alkotni. Nem

volt kicsi a tét, hiszen a bírálók vezetője Benke Laci bácsi olimpiai bajnok-, Oscar
díjas mesterszakács volt.
– A gasztronómia egy nép
nemzeti kincse – fogalmazott
a mesterszakács –, tükrözi az
életét, jelenét, múltját, meghatározza jövőjét. Fontos az, hogy
a rohanó világunkban legyen
egy olyan alkalom, amikor egy

Nyári forgatag birkafőzéssel, füsttel

A mester, a zsűritag, a polgármester és a trombitások
Benke László, Ördög Zoltán, Gergely Zoltán,
Bartha Zoltán, Bartha Attila
település a pihenésre, a kikapcsolódásra gondolhat. A fehér
asztal, ahová majd a finom étkek kerülnek, mindig a béke
szigete volt, itt barátságok alakulhatnak, ismeretségek szövődhetnek. Természetes az számomra – folytatta –, hogy a
jászoknál a pörkölt a főétel.
Pörkölt, vigasság, jókedv, így
magyar a magyar…
Amíg a pörköltek rotyogtak a bográcsokban, a főtéri
színpadon egymást követték
a kulturális csoportok. Volt
mazsorett bemutató, fellé-

Aki a virágot szereti...
Az embernek különös
kapcsolata van a virággal.
Valami rejtélyes kényszer,
hogy tavasszal hóvirágot,
majd orgonát, pipacsot szedünk, ősszel krizantémot viszünk szeretteink sírjára.
Mindenkit megfog a virág
színe, illata, szépsége, ahogyan hajladoznak a virágzó
meggy- és almafa ágai, ahogyan a nyitott ablakon dől be
a jázmin, az olaj- és hársfa
illata.
A virág az egyetlen jel,
ami ott van az élet szinte minden jelentős mozzanatában: a
szerelemben, a házasságkötésnél, a szülésnél és az elmúláskor is. A virág sokféle
érzés kifejezője, így a szerelem legfontosabb szimbóluma is a virág, aminek a
lopását még az erkölcs is bocsánatos bűnnek szelídíti.
Ilyen gondolatok jutottak
az ember eszébe, amikor az
idén belépett a Flórások színpompás kiállítására.

pett a Rozmaring Pávakör, a
Széchenyi István Általános
Iskola néptánccsoportjai, a Parázs Hagyományőrző Együttes, az Extázis Együttes, a Reborn Group, a Piros Pipacsok, a
MÉZ Együttes.
Az általános iskola központi épületében kiállítások
egész sorát tekinthették meg
az érdeklődők. „Ez is én vagyok…” – Kubacsekné Gulyás
Éva ezzel a címmel illette
üvegfestményeit bemutató
tárlatát, amely valóban a tanárnő munkájának eddig ke-

vésbé ismert oldalát mutatta
meg a nagyközönségnek. Az
asztalosipari kiállításon képet kaphattunk a helyi és
környékbeli iparosok mesterségbeli tudásáról, a legújabb és a hagyományos stílust követő irányokról. A
Flóra Virágkedvelők Egyesülete pedig a tőle megszokott
változatosságban mutatta be
az iskola tornatermében kiállítását. Több száz különböző virág pompázott ismét,
amelyeket az egyesület tagjai
féltő gonddal neveltek, hogy
épp a bemutató idején mutassák legszebb formájukat.
Este a Fortuna Tánccsoport

A rendezők is csodálják
Ők azok 40-50-en a Virágkedvelők Egyesületének
tagjai, akik Zsólya Pálné elnöknő vezetésével, immáron
nyolcadik alkalommal teszik
lehetővé, hogy ismerkedjünk a virágokkal. Készségesen tájékoztatnak bennünket, hogy melyik virág igényel több fényt, vagy nedvességet, és melyik fejlődik
szépen árnyékosabb helyen,
kevesebb vízzel is.
(Folytatás a 4. oldalon)

gáláján az árokszállási táncosok mellett jászberényi és
szolnoki „kollégáik” bemutatóit is élvezhette a közönség. Az önkéntes tűzoltó
egyesület Tűzoltóbálja zárta
a változatos nap programját
július 9-én szombaton.
Banka Csaba

Lengyel diákok bemutatója (Fotó: Nagy Mária)

A lengyel kapcsolat
Újabb elemmel bővülhet a megyénk és Lengyelország
kapcsolatrendszere. Jászárokszállás és a lengyelországi
Tarnów városa kinyilvánította szándékát, miszerint testvértelepülési megállapodást szeretne kötni. A kapcsolatépítés ebben a hónapban gyorsult fel.

A virággal és látogatóval
zsúfolásig megtelt tornateremben a kiállítást dr. Gedei
József országgyűlési képviselő
nyitotta meg. Jelen voltak a
lengyel testvérváros diákjai,
tanárai, a lengyel polgármester is, aki nagy elismeréssel
szólt a kiállításról.
Ott voltak a képviselőtestület tagjai, Gergely Zoltán
polgármester, aki emléklapot
és ajándékot adott át a kiállítóknak.

A mester zsűrizés közben

A varsói magyar nagykövetség volt a közvetítő Jászárokszállás és Tarnów egymásra találásában – mondta Gergely
Zoltán polgármester az épülő
együttműködés indulásáról.
A két önkormányzat addig
már eljutott, hogy szándéknyilatkozat formájában tegyen hitet a későbbi szorosabb közös munka mellett. A
puding próbája az evés –
szokták mondani, így a települések csereüdülést szerveztek a két város fiataljainak.
Úgy gondolták, ha jól meg
tudják szervezni az általánosés középiskolás korú fiatalok
programjait, talán van remény arra, hogy más területen együtt tudnak dolgozni.
Július elején az árokszállási csoport kiutazott Lengyel-

országba, a hazatérő busz pedig hozta városunkba a lengyel fiatalokat. A csoport
programjának koordinátora
Kovács Béláné volt. Az egyhetes itt-tartózkodás idején
megismerkedhettek a várossal, a Jászsággal, megyénkkel,

de Magyarország számos nevezetes helyére is eljuthattak.
Kirándultak a Mátrában,
megtekintették Eger városát,
s természetesen a főváros
sem maradhatott ki a bemutatóból. A csapat programjának zárása az Árokszállási
Nyár programjain való részvétel volt.
A fesztivál idején a lengyel
delegációhoz csatlakozott
Tarnów polgármestere is, ...
(Folytatás a 3. oldalon)

A Tarlow-i Városháza előtt
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Orvosváltás

Kétszinten
– Érettségi tapasztalatok a Deákban –
A mögöttünk álló tanév
legjelentősebb eseménye az
új, kétszintű érettségi vizsga
bevezetése volt. A folyamatot széleskörű érdeklődés,
fokozott figyelem kísérte, a
bevezetés lépései szakmai és
politikai vitáktól sem voltak
mentesek. Az alábbiakban
felvázolom a változás legfontosabb okait, majd ismertetem a Deák Ferenc
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulóinak eredményeit. Célom
kettős: egyrészt segíteni kívánom az olvasót a tájékozódásban, ami a gyakran egymásnak ellentmondó híradások között egyre nehezebb,
másrészt betekintést szeretnék nyújtani iskolánk munkájába.
A kétszintű érettségi bevezetésének fő okai a következők voltak. Szeptembertől
már nyolcadik osztályba fog
járni az a korosztály, akikre
elsőként vonatkozik a 18
éves korig tartó tankötelezettség. A középiskolák között így egyre nő az érettségi
vizsgát adó intézmények
szerepe. Míg néhány évvel
ezelőtt egy korosztály 40%-a
érettségizett, jelenleg 70%a, és ezt a számot fokozatosan 90%-ra kívánja emelni
az oktatáspolitika. Több tanulót kell tehát érettségiztetni a jövőben úgy, hogy az
értelmetlenül bemagoltatott
ismeretek számonkérése helyett a képességek fejlesztésére, a gondolkodásra nevelésre kerüljön a hangsúly. Ez
a szándék a vizsgák megváltoztatásával kivitelezhető.
Az objektivitás növelése érdekében a matematika kivételével minden tárgyból írásbeli és szóbeli vizsgát is kell
tenni a tanulóknak. (Matematikából középszinten továbbra is csak írásbeli vizsgát
tesznek a diákok.) Az általában 100 pontos skálán mérő
teszteken sok kérdésre kell

válaszolni a vizsgázóknak,
melyek további részfeladatokra bomlanak. A kérdések
zömére nem emlékezetből
kell válaszolni, hanem források, táblázatok, segédanyagok alapján, azok figyelmes
áttanulmányozásával, az
összefüggések felismerésével, következtetések levonásával adható meg a helyes
válasz.
Az új típusú vizsga a felvételi vizsga eltörlésével jár, a
tanidők rangsora így egyetlen közös országos mérce
alapján alakul ki. Ez a változás visszaadja az érettségi
vizsga eredményének fontosságát is. A vizsga feladatsorait úgy kell összeállítani a
készítőknek, hogy az két –
nem is könnyen összehangolható – szempontnak feleljen meg. Megfelelő, de
legalább elégséges tudás
alapján eredményes érettségit tehessenek a diákok, valamint az egyetemi, főiskolai
tanulmányokat folytatni kívánó tanulók különböző
szintű tudását is differenciáltan mérje. Az idei év eredményeinek elemzése még folyik, de azt már tudjuk, hogy
a bukások száma országosan
a felére csökkent, az elért átlagok pedig minden tárgyból néhány tizeddel nőttek.
Úgy tűnik, a vizsga valamennyi kitűzött célját teljesítette.
A mi iskolánkban hatvanöt tanuló jelentkezett érettségire. Örömmel állapítom
meg, hogy valamennyien sikeresen vizsgáztak, s ezt a sikert már az írásbeli dolgozataikkal megalapozták, hiszen
30% alatti teljesítmény csak
elvétve akadt. A megújult
szóbeli számonkérésre is szépen felkészültek, minden
osztályban egy-egy kitűnő
lett, de számos jeles eredményt is elkönyvelhettünk.
A tanulók többsége közép
szinten vizsgázott, ám tizen-

hatan idegen nyelvből „C”
típusú nyelvvizsga alapján
emelt szintű érettségit tettek. Biológiából, történelemből és angol nyelvből
egy-egy tanuló vállalkozott
„valódi” emelt szintű vizsgára, valamennyien jeles, illetve jó osztályzatot szereztek.
Az új érettségi számos új
vizsgafajtát is bevezetett, pl.
az előrehozott vizsga fogalmát. Három tizenegyedikes
diákunk szintén nyelvvizsga
bizonyítványa alapján tett
előrehozott vizsgát. Akadt
példa előrehozott érettségire
fizikából is. A nyelvvizsga
alapján előrehozott vizsgát
tevők száma szeptemberben
jelentősen nőni fog, sok középfokú nyelvvizsgát szerzett tizedik és tizenegyedik
osztályos diákunk kíván élni
ezzel a lehetőséggel.
Mindezen eredmények
köszönhetők a nevelőtestület egységes munkájának, a
szaktanárok és az osztályfőnökök gondos felkészítésének, annak, hogy iskolánkban az új érettségi vizsga bevezetése jól előkészített folyamat volt, és a változás pozitív fogadtatásra talált. Az
egész éves munkánk után
nagyon rossz érzés volt átélni, hogy az érettségi vizsga
majdnem kudarcba fulladt.
A tételek ismertté válása,
majd ezt követően az érettségi vizsga lejáratására tett
kísérlet rendkívül megnehezítette az iskolák dolgát.
Úgy tapasztaltam, hogy
ebben a helyzetben az ország valamennyi pedagógusa a gyermekek érdekeit
tartotta szem előtt, és mindent megtett a vizsga méltóságának megőrzéséért. A
sokrétű változást hozó új
érettségi bevezetésénél adódó hibák korrigálása
pedig a jövő tanév feladata
lesz.
Vereb András

Mammográfiás
emlőrákszűrés
Jászárokszálláson
Az egészségünk védelme,
a betegség mielőbbi észrevétele és kezelése érdekében
szervezett mellrákszűrési
vizsgálat ideje a nagy érdeklődésre való tekintettel városunkban meghosszabbodik.
Az Önkormányzat a költségeket vállalva minden a
MaMMa Rt. által küldött
értesítővel, vagy orvosi beutalóval és szűrési időponttal rendelkező 40 éven felüli
nő számára biztosítja a szű-

résen való részvétel lehetőségét, ezért a szűrőállomás
2005. július 25-től
augusztus 4-ig
fogadja a jászárokszállási,
jászágói és jászdózsai lakosokat a jászárokszállási Polgármesteri Hivatal udvarán
elhelyezett szűrőkocsiban.
A mellrákszűrési vizsgálat
eredményei (várhatóan) augusztus 29-től vehetők át a
Családsegítő Szolgálat Jászárokszállás, Móczár Andor

tér 7. sz. alatti irodájában
délelőtt 8 és 11 óra között.
Érdeklődni lehet a fenti
címen vagy 57/ 431-036 telefonszámon.
A jászágói és a jászdózsai
lakosok a szűrővizsgálat
eredményét a jászágói és
jászdózsai védőnőnél vehetik át.
Csőke Istvánné
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

Ezúton is értesítem kedves betegeimet, hogy családi
okok miatt kellett meghoznunk azt a döntést, hogy
családommal december végén elköltözünk Jászárokszállás városából. Közel hatéves itt-tartózkodásom alatt
megszerettem a várost és lakóit, úgy érzem jó kapcsolatot sikerült kialakítanom a
körzetembe tartozó betegekkel, kollégáimmal, a város vezetőségével. Ebben a
légkörben avatódtam ténylegesen a praxis háziorvosává. Az első hetek izgalmai
örökre emlékezetesek maradnak. Próbáltam tudásom

legjavát adni és mindig a beteg érdekét szem előtt tartva
cselekedni. Ezért is volt
megnyugtató számomra,
mikor a praxis átvételére Dr.
Olajos Gyula belgyógyász
szakorvos jelentkezett.
Dr. Olajos Gyula 32 éves,
a Debreceni Orvostudományi Egyetemen diplomázott
kitűnő eredménnyel, 8 éve
dolgozik a hatvani kórház
belgyógyászati osztályán.
Két kisgyermek édesapja, feleségével – aki szemész szakorvos – Jászárokszálláson
élnek. A hivatalos okiratok
beszerzése után 2006. január 01-jétől történik meg a

praxis átadása. A „rémhírekkel” ellentétben a körzet
nem kerül felosztásra, továbbra is önálló körzet marad, saját orvossal. A betegek ellátása az orvosváltás
során folyamatos marad, Dr.
Olajos Gyula munkába állásáig a körzet ellátását magam végzem.
Kérem a betegek megértését és szerető segítségüket
a praxisátadás kapcsán. Fogadják Olajos Gyula doktort
olyan szeretettel, ahogy hat
évvel ezelőtt engem. Köszönettel és Mindenkinek jó
egészséget kívánva:
Dr. Tóth Tímea

„Szerződés szerint épül a
Jászárokszállás - Jászberény
közötti út ”
A korábban meghatározott, eredeti tervek szerint zajlik a város és Jászberény közötti közútszakasz felújítása a
következő évben tudtuk meg Schneider Pétertől a JászNagykun-Szolnok Megyei Közútkezelő Kht. műszaki
igazgatójától.
Már megkötötték a szakasz felújításának finanszírozását biztosító szerződéseket, s az eredeti elképzelések
szerint a következő évben áll
rendelkezésre a Jászberény–
Jászárokszállás közötti közút
felújításához szükséges öszszeg. A közútkezelő szakembere elmondta, a több mint
húsz kilométeres szakasz
felújításának befejezésére
2006-ban lehet számítani.
A városban hallható értesülések arról szóltak, hogy

csak csökkentett műszaki
tartalommal készül majd el
az igencsak rossz állapotban
lévő út felújítása, mert a kormány visszafogja a beruházások költségvetését. A szakember érdeklődésünkre
azonban elmondta, hogy
semmilyen változás nem történt az eredetileg meghatározott ütemtervhez, illetve
költségvetéshez képest.
A felújításra elkülönített
pályázati keretek jövőre lesznek hozzáférhetők a munkát

végző cég számára. A közbeszerzési eljárás már javában
zajlik. Idén várhatóan megindulhat a munka, de itt maximum olyan műszaki előkészítő tevékenységre lesz idő,
amit még a tél beköszönte
előtt érdemes lesz elvégezni.
Apróbb javítási munkákra,
padkanyesésre, helyenként
kátyúzásra kell itt gondolni.
A munka dandárja 2006ban lesz, amikor az út egyes
szakaszainak állapota szerint
újítják meg a burkolatot –
helyenként egészen az alapozástól –, majd teljes szélességében új kopóréteg kerül a
Jászárokszállás – Jászberény
közötti közútra.
Banka Csaba

Elsőéves
középiskolai tapasztalataim
Általános iskolai tanulmányaimat a jászágói kisiskolában végeztem. A köztudattal
ellentétben, itt is megadatott
minden lehetőség pályázatokra, versenyekre való felkészüléshez, induláshoz.
Minden egyes részvétel
igen jó eredménnyel zárult, a
jó felkészítőknek, és szorgalmunknak köszönhetően.
A sokszor hátrányként
emlegetett kis osztálylétszámból nemhogy hátrányom, hanem előnyöm származott, hiszen egy-egy tanulóra jóval több idő jutott,
mint egy nagy létszámú közösségben. Itt arra gondolok, hogy Jászágón hatan,
míg Gyöngyösön, ahol tanulmányaimat folytatom,

33-an vagyunk egy osztályban. Jelenleg tanító tanáraim is sokat emlegetik a kisebb iskolák előnyeit, hogy
sokkal jobb alapokat lehet
szerezni, mint bárhol máshol. Jászágón olyanok voltunk, mint egy nagy család,
egymás gondjaira, problémáira is fordítottunk időt.
Tanáraink szinte minden
gondolatunkat ismerték. Jó
osztályközösségünk máig is
megmaradt, olyannyira,
hogy rendszeresen tartjuk a
kapcsolatot egymással. A felnőttek általában problémaként említik a nyelv, a számítástechnika tanításának
színvonalát. Jászágón kis
csoportokban, szinte laboratóriumi körülmények között

tanulhattuk ezeket a tantárgyakat. Véleményem szerint, hogy ki miből mit tud,
az elsősorban a saját fogékonyságunkon, szorgalmunkon múlik és csak másodlagosan a tanárokon és a
felszereltségen. Saját példámból ítélve, bármilyen jó
tanár tanította is a történelmet, a háborúkkal mégsem
tudta felkelteni az érdeklődésemet. Sokkal inkább izgatott a német nyelv, melyből jövőre nyelvvizsgát szeretnék tenni. Ha mindenki
hasonló alapokat kap, akkor
nem sok gondja lesz a
továbbtanulás során.
Gulyás Petra
10. oszt. tanuló
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A polgármester jelenti...
Július hónapban az ilyenkor szokásostól
eltérően sok volt a csapadék. Már a búza minőségét is veszélyeztette. Később kedvezőbbre fordult az időjárás és sikerült bepótolni az eső miatti kimaradást.
Az oktatási intézményeinkben jól halad a
fel-újítási munka. A bankiskola kívül-belül
teljesen megújul, kialakításra kerül az új vizes
blokk, a külső lábazat fölötti vakolat felvizesedést gátló anyaggal lesz burkolva és műemlék-sárga színre lesz az egész épület festve. Az
omladozó betonkerítést tetszetős, az épület
színével harmonizáló fakerítésre cseréljük. A
Lehel úti Óvoda udvarából 150 m2-t díszburkolattal látunk el, a kivitelezés megkezdődött. Mindkét beruházást jászárokszállási
vállalkozók végzik.
Az orvosi ügyelettel kapcsolatban életbe
lépő rendelkezések a központosított orvosi
ügyelet létrehozását írják elő 2006. január
01-i kezdő időponttal. A központi ügyelettel
kapcsolatban több szolgáltatóval, már működő ügyelettel tárgyaltam, hogy a legmegfelelőbb megoldást választhassuk. Minden
ajánlat az OEP finanszírozáshoz önkormányzati hozzájárulást is feltételezett. Az ellátás
színvonalának megőrzését, javítását figyelembe véve kidolgozás alatt van a Jászárokszálláson történő központi ügyelet megoldása, amely Jászágóval közösen működne.
Amennyiben a szakhatóságok hozzájárulását
sikerül megszerezni, akkor a volt orvosi rendelőben a törvényi előírásoknak megfelelő
feltételeket meg tudjuk teremteni. A központi ügyelet létrehozása és működtetése jelentősen megterheli költségvetésünket, mert az
OEP finanszírozáshoz számításaink szerint
évi 6 millió forintot kell hozzátennünk. A
háziorvosaink partnerek a helyi ügyelet kialakításában, de elképzelhető, hogy külsőseket is be kell vonnunk az orvosok betegsége,
szabadsága idejére.
A csatorna-beruházás a terveknek megfelelően halad. A helyreállítási munkáknál is jelentős előrelépés történt. A sok eső nehezítette a közlekedést a beruházási területen lévő
utcákban. 12 csapat dolgozik Jászárokszálláson és már hozzákezdtek az átemelők előre
gyártott elemeinek beemeléséhez is. Kérem a
csatorna-beruházással érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy a bekötő vezetékek végén
lévő tisztítóaknák mélységét ellenőrizzék,

annak minimum 1 méternek kell lennie, mert
a rákötéskor problémát jelenthet, ha ez a
mélység nincs meg. A műszaki vezetőnk
szúrópróbaszerűen ellenőrzi a bekötéseket,
de megnyugtató az, hogy ha mindenki megnézi a saját telkén lévőt, hogy meg van-e a
kellő mélysége. A kerítéstől 1 méterig kell a
beállást kiépíteni, amennyiben nem így történik, joggal reklamálják azt. A főútvonalak
mellett megkezdődtek a padkaerősítések,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy az út felbontása megtörténhessen. Több ezer tonna
követ használnak fel ehhez a munkához,
amely egyúttal az út szélének letöredezéseit is
csökkenti.
A Jászberény-Jászárokszállás út közbeszerzési eljárása folyamatban van és amennyiben eredményesen zárul, még ebben az évben elindul a kivitelezés. A tervek szerint
Jászberénytől Jászárokszállás felé fognak haladni az útépítéssel. A városközpontban lévő
kereszteződésbe tervezett körforgalom engedélyeztetési eljárása folyamatban van és várhatóan szeptember hónapra szakhatósági
hozzájárulásokkal is rendelkezni fogunk. Ezután kezdődnek a tárgyalások a megvalósításhoz szükséges források biztosításáról.
Az Ipari Parkban 1 hektáros területre opciós szerződést írtam alá egy osztrák céggel,
amely várhatóan jövő tavasszal fogja felépíteni üzemét, ezzel újabb 20 embernek adva
munkát. A Horváth Transz Kft. elkészítette
és engedélyeztette logisztikai központjának
terveit és kedvező pályázati elbírálás esetén
2006. első felében meg is valósítja azt.
A város képviselő-testületének tagjai és a
Polgármesteri Hivatal dolgozói bejárták az
egész települést, és ahol parlagfüvet, lekaszálatlan területet, vagy rendetlenséget találtak,
oda felszólító levelet jutattak el, amelyben 3
napos határidőt adtak a munkák elvégzésére.
Az utóellenőrzések folyamatban vannak és a
Hatósági Iroda fog eljárni azokban az esetekben, amikor nem végezték el a felszólítás ellenére sem a kaszálást, a takarítást.
Kérem, hogy mindenki vegye komolyan
ezeket a felszólításokat, mert a bírságolással
csak a legutolsó eszközként kívánunk élni, de
mindnyájunk érdekében ezt is alkalmaznunk
kell.
Gergely Zoltán
polgármester
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A csecsemők ápolásáról
Újszülöttkorban amíg a
köldökcsonk le nem szárad,
naponta alkohollal kell tisztítani és fertőtlenítő hintőporral beszórni. Ügyelni kell
arra, hogy a csonk mindig
száraz legyen, lehetőleg a
fürdetésnél ne érje víz.
Amennyiben a csonk leesése
után két-három nappal a köldök még váladékos – úgy
orvoshoz kell fordulni! A későbbiekben is ügyelni kell arra, hogy fürdés után a köldök szárazra legyen törölve,
mert kipállhat.
Az újszülötteket, csecsemőket, gyermekeket naponta kell fürdetni télen-nyáron
egyaránt! Az újszülötteknél,
csecsemőknél a hajlatokat
fürdés előtt olajjal (babaolaj,
paraffin) ki kell tisztogatni és
fürdetés után szárazra kell
törölni, nehogy kipálljon. A
fürdetéshez használhatnak
babafürdető gyári készítményeket, babaszappant, de a
száraz bőrű csecsemőknél
gyógyszertári fürdető kenőcsöt (a védőnőktől recept
beszerezhető) célszerű alkalmazni.
A hajas fejbőrön előfordulhat, hogy az elhalt hámsejtek nem válnak le korpázó
hámlással, hanem tapadnak
a fejbőrön „koszmót” képezve. Ilyenkor fürdés előtt három-négy órával vastagon Ie
kell olajozni a hajas fejbőrt és
akkor fürdetésnél puha kefével vagy ujjbeggyel eltávolítható a koszmó.
A „kényes” helyek tisztogatása:
A kislányoknál fürdés
előtt a szeméremrést széthúzva olajjal kitisztogatni.
Vigyázat! Mindig úgy tisztogassuk, ahogyan később is
meg kell tanítani a WC használat utáni törlést: elölről
hátrafelé, a végbél felé haladva. Ugyanis a női húgy-

Lakossági fórum a Palóc Üdülőben
A törvényben előírt kötelességének megfelelően
tartott lakossági fórumot
Gergely Zoltán polgármester július 23-án 18
órától a Palóc Üdülőben.
A jászárokszállási üdülőtulajdonosok részére megtartott fórumon két fő téma
került megtárgyalásra:
1. Jászárokszállás városban a közeljövőben megvalósuló fejlesztések, többek
között a Termálfürdő felújítása, valamint a szennyvíztisztító telep bővítése.
2. A csatorna-beruházásról az üdülőövezet vonatkozásában, valamint a közszolgáltatásokról (mint kommunális és szelektív hulladékgyűjtés, ivóvíz-szolgáltatás,
közvilágítás).
A fenti témákkal kapcsolatban a jelenlévők az alábbi

észrevételekkel, kérdésekkel
éltek:
- A termálmedence felújításának tervében szerepelnek-e gyógyhatású elemek,
mint pl. masszírozó vízsugár, mert erre nagy lenne az
igény.
- A csatorna-beruházást
illetően több jelenlévő köszönetét fejezte ki a gondos
úthelyreállítással kapcsolatban, viszont több utcában
még problémát jelent az
utak jelenlegi állapota.
- A közvilágítás nem minden utcában megoldott.
- Hulladék-elszállítás problémái.
- Vízmérő órák cseréjének
térítésmentes volta.
A város vezetését képviselve Gergely Zoltán polgármester az észrevételekre válaszolva elmondta, hogy a
termálmedence átalakítása-

kor természetesen gondoltak a masszírozó vízsugár jótékony hatásaira, ezért nyak-,
hát-, sőt talpmasszázst biztosító elemek is kiépítésre kerülnek, a tervek szerint.
Biztosította a jelenlévőket, hogy az utak apró zúzalékkővel való helyreállítása,
valamint a közvilágítás ellenőrzése meg fog történni, de
felhívta a figyelmet arra,
hogy mellékutcákban csak
minden második oszlopon
kötelező a világítás biztosítása.
A közszolgáltatásokkal
kapcsolatos észrevételekre
reagálva Jakus József, mint a
szolgáltató képviselője, felhívta a figyelmet arra, hogy a
kommunálisnak nem minősülő hulladékot – mint pl.
rossz elektromos berendezési tárgyak, vagy felesleges
bútorok – csak lomtalanítás-

kor tegyék ki házaik elé az
ingatlantulajdonosok, mert
csak akkor van lehetőség az
elszállításukra. Kiemelte a
szelektív hulladékgyűjtés
előnyeit is.
A vízmérő órák cseréjével
kapcsolatosan elmondta,
hogy a lejárt hitelességű vízmérő órák cseréje az ingatlan-tulajdonos részére térítésmentes, viszont az órák
fagyás miatt szükségessé váló cseréje a tulajdonos terhe.
Ezzel kapcsolatban kéri a
jelenlévőket és minden ingatlantulajdonost, hogy a
vízóraaknák fagymentesítéséről a tél beköszönte előtt a
saját érdekükben gondoskodjanak.
A 396 üdülő-tulajdonosból 75 volt jelen a
fórumon.
Kaszab Mariann

cső rövid, ezért a végbél felől
törölve befertőződhet a
húgycső és azon keresztül a
húgyhólyag.
Kisfiúknál a fityma bőrét
amennyire lehet hátrahúzni,
kitisztogatni és fürdés után
szárazra törölni. A fiúknál a
fityma le van tapadva a
makkhoz – ez körülbelül
másfél éves korra magától
oldódhat. Ha a fityma alatt
gyulladás alakul ki, akkor orvosi beavatkozást igényel.
(Ilyenkor vörös, duzzadt,
fájdalmas.) Az egy-, két- és
hároméves gyermekorvosi
status vizsgálatnál az orvos
ellenőrzi. Ha a fityma letapadása oldódott, akkor a napi fürdésnél a bőrt hátra kell
húzni és lemosni, majd szárazra törölni.
Az, hogy fürdés után krémet, hintőport, vagy testápolót használjunk, az a baba bőrétől fiigg. Védőnőjüktől tanácsot kérhetnek!
Levegőztetés, napozás:
Az újszülötteket nyáron
egy-, télen kéthetes koruktól
levegőztetni kell. Ez kezdődhet úgy – főleg téli hónapokban –, hogy a csecsemőt a
szobából kivisszük, a szobát
alaposan kiszellőztetjük,
majd visszavisszük a csecsemőt a szobába. Egy hét múlva már a szabad levegőre kivihetjük, először öt percre,
majd fokozatosan emelve a
napi kintlét idejét. Nyáron
egyszerűbb a helyzet, gyorsabban növelhető az idő.
Ügyeljünk arra, hogy direkt napsütés nyáron ne érje
a csecsemők bőrét, mert nagyon könnyen leégnek. Az
érzékenyebb bőrűeknél célszerű babanapozó krémet
használni. Erősebb napfény
hatására napallergia is kialakulhat – ez allergiaellenes kenőccsel kezelhető. Nyáron
délelőtt 10 órától délután 3

óráig ne tartózkodjanak kint
a csecsemők.
A védőoltásokról:
Várhatóan a jövő évtől
változik a védőoltási rend
(ha lesz rá pénz a kötségvetésben!)
A BCG oltást továbbra is
újszülött korban – még a
szülészeten megkapják. A
tervek szerint a most két hónapos korban a Haemophilus b elleni védőoltást három
hónapos korban kapják
meg, a diftéria-szamárköhögés-tetanus elleni védőoltással együtt egy oltóanyagban
– egy szúrással. Ugyanígy
egy szúrás lesz négy, ill. öt
hónapos korban is. Ezek az
oltóanyagok már forgalomban vannak, a szülő kérésére
ezekkel is olthatunk.
A háromhónapos kori oltóanyag ára: 8.321 Ft, a
négy- és öthónapos korié
7.008-7.008 Ft. A háromés hatéves korban esedékes
oltóanyag ára: 4.7734.773 Ft.
Térítés ellenében bárányhimlő elleni oltás: 6.748 Ft,
a kullancs által terjesztett
agyhártyagyulladás ellen: l12 éves kor között: 1.147
Ft, 12 év felett: 1.411 Ft
(ezekből egy év alatt hármat
kell beadatni).
Továbbra is ingyenes a sérülések esetén adandó tetanusz emlékeztető oltás, valamint az általános iskola VI.
és VIII. osztályában esedékes diftéria, tetanusz, kanyaró-mumpsz-rubeola és Hepatitis B elleni oltás.
Ha a fentiekkel kapcsolatban a Tisztelt Olvasónak
kérdése van, forduljon a Védőnői Szolgálathoz (te1:
431-015), vagy hozzám
(te1: 431-166).
Dr. Váradi István
házi gyermekorvos

A lengyel kapcsolat
(Folytatás az 1. oldalról)
... aki a kapcsolatépítés fontosságáról szólt. – A második
világháború idején több mint
kétszáz magyar katona esett el
a település környéki harcokban
– mondta Leszek Walczyn
polgármester –, akiket ott temettek el, a helybéliek egy emlékművet állítottak az elesettek
számára. Ez mindenképpen
alapot adott arra, hogy egy
magyarországi várossal keressünk kapcsolatot.
A kultúra és a turizmus
mellett a gazdasági élet szereplői számára is lehetőséget

teremt a kapcsolatépítésre. Lehetőséget látunk arra is, hogy
az Európai Unió nyújtotta
lehetőségeket közösen használjuk ki.
A lengyel városvezető értékelése szerint a fiatalok
jászárokszállási programjuk
idején nagyon jól érezték
magukat, a szervező önkormányzat és a közreműködő
tanárok, segítők munkáját is
megköszönve fogalmazta
meg további együttműködési szándékukat.

A lengyelországi „dínó-park”

Banka Csaba
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Múltidéző:

Költő az apartmanházban
Kanizsa József író, költő, a Magyar Kultúra
Lovagja szerzett szép napot az Apartmanház
lakóinak május 23-án.
A költő már korábban is járt városunkban,
a könyvtár vendége volt, de országos ismertsége művészetének tiszteletét, elismerését jelenti.
Budapestről elkísérte őt Ossik János műfordító és Farkas Alajos ÁBK vezetőségi
tag is.
Bevezetőül Kanizsa József emberi-íróiköltői portréját Győző Gyula vázolta, aki a
költő régi barátja és ismerőse.
Családjával régóta Budapesten él, de a
Zala megyei Zajkon született, ő az „elszármazott” zalai.
Műveiben a zalai tájat, Zajkot mutatja be,
amiből átsüt a szülőföld, a család és az édesanyja iránti rajongás és szeretet.
„Az őszi izzásban” című kötetében eddig
mintegy 60 gyermek-, illetve 140 felnőtt verse jelent meg.
Alkotásait napi- és hetilapokban, hazai,
külföldi irodalmi folyóiratokban, antológiákban, rádió- és tv-műsorokban olvashatjuk,
láthatjuk. Munkásságát az eddig megjelent
20 kötete méltón reprezentálja.
Felkarolja, segíti a fiatal tehetségeket.
Gyakran tart iskolákban is irodalmi órákat,
munkafüzeteket szerkeszt.
Verseit Dévay Nagy Kamilla megzenésítette, illetőleg Király László révén oratóriumi előadás formájában színházban is
hallhatjuk.

Írói, költői munkásságát irodalmi díjakkal
és kitüntetésekkel ismerték el.
A megnyitó, a bemutatás után Kanizsa
József író, költő a „Zajki verses emlékeim”,
illetve a „Vinni tovább” c. köteteit mutatta be
részletesen.
Az első kötetben a falujához, a családjához
fűződő eltéphetetlen kötelékről vall, a szülőhelyén átélt élmények, emlékek, fotók szerepeltek, míg a másik könyvében hazafias
érzéseiről, hitéről szól.
A mintegy 50 perces előadás után a jelenlévők elismerő szavai és kérdései következtek: Miből táplálkozik költői, írói „ars
poétikája”? Nagy magyar írók, költők
(Petőfi, Ady, Váci stb.) milyen hatással voltak
munkásságára?
Faragó Jánosné javasolta, hogy a „Sántalábú vadkacsa” című mesekötetből filmet
kellene készíteni, hiszen olyan nagy a természetvédelmi nevelőhatása a gyerekekre.
A mesekönyv után valóban nagy az érdeklődés – mondta a szerző is – ezért megírja
a második kötetét is.
Az előadás után a hallgatók belelapozhattak a költő még „nyomdameleg” könyveibe, malyekből év végi jutalomkönyvként
jutott még az iskolákba és a könyvtárba is.
A sikeres találkozót Birinyiné Széplaki
Katalin szervezőmunkája segítette. Köszönjük!
Győző Gyula
nyug. középisk. igazgató

Aki a virágot szereti...
(Folytatás az 1. oldalról)
Hogyan, mikor kell ültetni, gondozni, szaporítani,
teleltetni őket.
Megtanulhatjuk, hogy
összeillő virágokból jó ízléssel, jó érzékkel hogyan lehet mutatós virágcsokrot készíteni. Sok egyéb hasznos
ötlet, kiegészítő program is
rendszeresen, minden évben
társul a kiállításhoz.
Most is újdonsággal, új ismeretekkel bővült a program. Csikós Miklósné vezetésével és szervezésében a
gyógyhatású fűszernüvényekkel, a reformélelmiszerekkel
és a reformtáplálkozással ismerkedhettünk meg. Jó reklám volt, hogy a bemutatott
ételeket, gyógyteákat a láto-

gatók megkóstolhatták,
megvásárolhatták Pálinkás
Julianna népi gyógyító, „füvesasszony” kínálatában, akit
már a fél ország ismer.
Bizony érdemes elgondolkodni táplálkozási és ivási
kultúránk fogyatékosságairól. Hogyan mossuk ki például a fölöslegesen bevitt sok
folyadékkal (sör, bor, kávé) a
szervezet számára fontos ásványi anyagokat, aminek hiánya izomgörcsöt, szívizomgyengeséget, légszomjat,
bélrenyheséget stb. okoz.
Minden egyénnek alapvető
feladata, saját érdeke egészségének mergőrzése és megfelelő, fegyelmezett, tudatos
életmóddal a betegség megelőzése.

A megnyitó végén Zsólya
Pálné elnöknő megköszönte
a nagyszámú látogató érdeklődését, a Polgármesteri Hivatalnak az anyagi támogatást, a Víziközmű és a Széchenyi iskola közreműködését, segítségét a kiállítás
megrendezésében.
Mi látogatók is köszönetünket és elismerésünket fejezzük ki az egyesület valamennyi tagjának, hogy egész
évben sok és szorgalmas
munkával, törődéssel, szakértelemmel gondozzák,
ápolják virágaikat, hogy mi
is minél többen megszeressük azokat, és hogy a címet is
befejezzem: „Aki a virágot
szereti, rossz ember nem lehet.”
Győző Gyula

Rekviem a tanyákért
2004 évben elkészítettük, majd a Szent
István napi ünnepségen a Gazdakörben
ünnepélyesen felavattuk a JászárokszállásJászágó közigazgatási területéhez tartozó,
elpusztított tanyavilág, majd 1000 lerombolt
tanya egykori tanyásgazdáinak nevét megörökítő emléktáblát.
2005-ben is méltó módon kívánunk megemlékezni az egykori tanyásgazdákról és az
idei Szent István-napi ünnepségen fogjuk
felavatni a Jászárokszállás-Jászágó közigazgatási területén kívüli tanyavilág lerombolt
tanyák tanyásgazdái emléktábláját.
Jászárokszállási gazdáknak az alábbi településeken voltak egykor tanyái: Adács, kenyérvári tanyák, Atkár, Csány, Jászfényszaru,
Jászdózsa, Gyöngyöspata, Gyöngyöshalász,

Hort, Nagyfüged, Pusztamonostor, (Tarna)
Erk, Tarnaörs, Tarnaméra, Vámosgyörk,
Visznek, Zaránk.
Kérjük a nagylelkű adományozókat, az
egykori tanyásgazdák leszármazottait, a gazdatársakat, erkölcsi és anyagi támogatásukkal
segítsék az emléktábla elkészítését.
Pénzadományaikat a Plébánia Hivatalba
szíveskedjenek befizetni a tanyásgazda nevének és a tanya számának, a település helyének
megjelölésével, augusztus 6. -ig.
A legszerényebb adományaikat is köszönjük, Isten fizesse meg. Az adományozók
névsorát a Plébánia Hivatalban őrizzük meg.
Kelt 2005 év júniusában, Szent Margit
havában.
Jászárokszállási Gazdakör

147 évvel ezelőtti tudósítás a
Vasárnapi újságban Jászárokszállásról
Az alábbi cikk az Országos Széchenyi Könyvtár digitális archívumában található meg.
Annak ellenére, hogy ez az írás közel másfél évszázada
születetett, akár viselhetné a mai dátumot is, hiszen a lakosságszám közel azonos, újra napirenden van az iskolabővítés és a kőkeresztek felújítása is.
Vasárnapi újság /25. szám/
1858. június 20.
Vidéki levelek.
Jász-Árokszállás, majus
23. (Csörszárka Árokszállás.
Uj iskolaépület. Kérdés a faiskolák tárgyában. Jótékonyságok.) Árokszállás a 11 jász
közönség 2-ik városa, fekszik Gyöngyös és Jászberény
között 22 órai távolságra, a
Jászság északi részén; nevét a
Csörszároktól kapta, melly
Borsodmegyében kebelzett
Ároktő mellett a Tisza partján kezdődvén, Árokszálláson keresztül Hatvanig nyulik. E Csörszárkot az avarok
ásatták, kik a Tiszát a Dunával összekötni szándékozván, egyszersmind határuk
védsánczaiként akarák használni. Ez árokban telepedvén meg a jászok, Árokszállás
nevét innen öröklötte. Lakosai 8609 lélek, csupa r.
katholikus, kik egypár száz
iparos kivételével mindnyájan földmivelők.
Hogy e város a legközelebbi évtizedben uj lendületet nyert, világos tanusága
ennek az iskolák körül kifejtett buzgalma. Ugyanis átlátván városunk előljárósága,
miként iskolánk, a 3 külön álló épületben, 6 tanitó által
oktatott mintegy 800 növendék befogadására képtelen,
egy a kor igényeinek s váro-

sunk disze előmozditásának
megfelelő uj iskola épitését
közakarattal elhatározá.
Az árlejtés, az iskolák
ügye mellett buzgólkodó cs.
k. segédkapitány Kaszab
Gábor ur, mint helybeli
közbirtokos, elnöklete alatt
megtörténvén, Szvitek Károly szolnoki épitőmester
15,534 ft 51 kr. vállalta fel, s
igy egy év leforgása alatt a
Jászságban páratlan iskolával dicsekedhetünk, mellynek tervét és költségvetését
cs. ki. mérnök Szombathy ur
ritka ügyességgel készitette.
Van az iskolának mintegy 3
hold kertje, faiskolának 6 tanitó között felosztva. Ad
vocem faiskola, erre nézve
szeretném a szakértő urak
véleményét nyilvánosan kikérni: vajjon köteles-e a tanitó, kinek 700 és 1000 vft.
fizetése van az iskolai tantárgyakon kivül a faiskolábani
oktatásra nézve vagy nem?
és köteles-e a község a szükséges napszámosok kiállitására, ásatás idején vagy sem?
Ezek iránt szeretnénk tisztába jönni, mert sajnosan tapasztaltuk, a két év előtt beszerzett kerti eszközöknek,
kapáknak stb. a 3 tanitók részérül, kik a kertészeti oktatást határozattan felmondották, az előljáróság által történt eladatását.

Nyugdíjas hírek
Nagyon nehéz néhány
mondatban összefoglalni az
elmúlt hét hónap eseményeit. Így csupán egy-két emlékezetesebb pillanatról számolok be az olvasóknak.
Január... A múlt év beszámolója és a 2005-ös év feladatainak meghatározása.
Február... Már hagyomány a Batyusbál megrendezése, magunk sütött édességgel, üdítővel és a mindig várva várt tombolasorsolással.
Március... A Nőnap mindig kiemelt jelentőségű, hiszen tagjaink zöme anyuka,
mama, nagymama, dédmama. Csőke István önkormányzati képviselő köszöntött minket, és minden
hölgynek egy szál rózsával
gratulált. A műsort a Parázs
Hagyományőrző Együttes
adta. Köszönjük.
Április... A művelődési
ház felújítása miatt összejövetelünk nem volt, de 9-én
vendégeink érkeztek Budapestről: a Topogó Klub és a
Békásmegyeri Nyugdíjas
Klub tagjai. Megismerkedtek templomunk történetével, megnézték az „Időka-

put” és a „Jász-házat” is. Az
ebédet a Búzavirág vendéglő
biztosította.
Május... Anyák napja alkalmából Banka Emánuel
tagtársunk köszöntötte az
anyukákat, nagymamákat,
és szívhez szóló szavaival
még a könnyeket is kicsalta
szemünkből.
Mint már sokszor az elmúlt évek során, Kovácsné
Tősér Zsuzsanna tanárnő
osztálya egy kedves és megható félórás műsorral lepett
meg bennünket.
Még ebben a hónapban a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Társadalmi
és Civil Kapcsolatok Bizottsága pályázatot írt ki a megyében működő nyugdíjas
szervezetek részére, kulturális, közösségfejlesztési programjaik támogatására. Mi is
pályáztunk színházlátogatásra, és ennek keretében 20
ezer Ft-ot kaptunk, melyet az
őszi színházi évadban fogjuk
felhasználni az általunk kiválasztott előadásra.
Június... 2-án Budapesten
voltunk a Topogó Klub vendégeiként az Almássy téri

A vallás iránti buzgóságát
sem hallgathatom el némelly
lakostársainknak, kik ájtatos
czélokra filléreiket feláldozni
siettek. Igy a harmad évi tagositás alkalmával osztott uj
temetőkertbe, Bobák Mátyás volt városi tanácsnok ur,
egy uj pompás kőkeresztet
készittetvén, jövendőbeli
fenntartására 40 ft. p. tőkét
alapitványozott. Ferenczy
Pál ur pedig kies fekvésü kápolnánkat, mellyet mult évben két ájtatos asszonyság
belől kifestetett, saját költségén bekerittetvén, fákkal
czélszerüen körülültette.
De mig igy egyesek szép
példával mennek elő, addig
az illetőktől megvárnók,
templomunk külseje és környéke szorgalmasabb rendbentartását; megvárnók iskolánk felépülte után, annak
helyiségeiben, egy itt nálunk
nélkülözhetlen vasárnapi iskola felállitását, hogy az iskolákban szerzett képzettséget ez által folytonosan
fenntartva, szelid és erkölcsös polgárokat nevelhessünk e hazának; s nem leszünk kénytelenek, olly jeleneteknek szemtanui lenni,
mint mellyeknek minden
ünnep- és vasárnap a templom körül vagyunk, mit isteni szolgálat alatt a bemenni nem akarók, az uri rend és
más vallásuak irányában elkövetnek.
Ezeket meg nem állhatom, hogy meg ne emlitsem.
Bakonyfi.
Major József
Szabadidőközpontban. A
gazdag program mellett az
Állatorvos Tudományegyetem ebédlőjében finom
ebéddel kedveskedtek nekünk.
14-én a soros összejövetelünkkor Banka Emánuel tartott beszámolót – Beszéljük
meg! címmel.
21-én Hajdúszoboszlón
voltunk fürödni, ahol a kellemes idő mellett hamar eltelt a hosszú nap.
Július... 1-én képviseltem
az egyesületünket a Társadalmi Egyesületek JászNagykun-Szolnok Megyei
Szövetségének közgyűlésén.
Beszámoló hangzott el a
szervezet elmúlt évi munkájáról, a Felügyelő Bizottság
jelentése a TESZ gazdálkodás és társadalmi szervezeti
munka törvényességének ellenőrzéséről, valamint előterjesztés a 2005. évi tevékenység költségtervére.
Bár július 12-én a rossz
idő elmosta a helyi strandlátogatást, ez a kedvünket
nem szegte, hogy 20-án Mezőkövesden a fürdőben jól
érezzük magunkat.
Remélem, ezzel a pár
mondattal bepillantást kaptak egyesületünk életébe.
Kókai Béláné
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Ismét sikeres volt a Roma-nap
Jászárokszállás Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata immár harmadik
alkalommal rendezte meg
Roma-napi rendezvényét július 23-án. Rendezvényünkre már január óta fáradhatatlanul dolgoztunk és próbáltunk a gyerekekkel. Lázasan
készülődtünk, mint egy
nagy család a gyermekeik esküvőjére.
Elérkezett a várva várt
nap. Délelőtt még minden
úgy nézett ki, hogy minden
rendben van. Egészen hirtelen közbeszólt az időjárás,
amely nagyon megtréfált.
De amikorra kellett, a nap is
ismét ragyogóan sütött.
A Roma-napi rendezvényünk 8.00 órakor egy barátságos futballmérkőzéssel
kezdődött Jászberény, Jászapáti, Tarnaörs, Jászárokszállás csapatai között. A győztes
csapat Jászárokszállás csapata
lett. Természetesen itt nem a
győzelem, hanem a barátságos részvétel volt a fontos.
A kezdő rúgást Drapos Béláné
alpolgármester asszony rúgta. 11 órától a művelődési
házban folytatódott a program. Gyermekrajz-kiállítás
volt, melyet Gergely Zoltán,
városunk polgármestere nyitott meg. Kiss Gáborné felkészítő tanárnő pedig méltatta
a képeket. A gyermekrajzkiállításon 19 gyermek képeiben gyönyörködhettünk.
A kisebbségi önkormányzat

Teleki László
politikai államtitkár
nagyon fontos célkitűzése az
ifjúságot bevonni minden
rendezvényünkbe, felkutatni
a tehetséges gyerekeket, és
segíteni nekik, hogy érvényesüljenek az élet minden területén.
Roma-napi díszvendégünk Teleki László politikai
államtitkár volt. Tiszteletére
állófogadást rendeztünk a
művelődési házban.
Kulturális műsorunk
16.00 órától kezdődött a Piac téren. Megnyitó beszédet
mondott Teleki László politikai államtitkár. Beszédében
hangsúlyozta, hogy nem egy
szokványos település Jászárokszállás, mert itt jó szomszédságban élnek cigányok
és magyarok. A Roma-nap
annál többet jelent, hogy
ezek az emberek összejönnek, és itt hallgatják a zenét,
amely nagyon fontos egyébként, mert annál több van
ebben a napban, amely a kisebbséget és a többséget
hozza össze. Az oktatás te-

A postás nem visz
hamis pénzt!
Kérjük, hogy saját érdekében
olvassa el felhívásunkat!
A közelmúltban több
olyan eset is előfordult,
amikor a bűnelkövetők
magukat rendőrnek álcázva csaltak ki pénzt gyanútlan, jóhiszemű, idős emberektől. Arra hivatkoztak,
hogy a postás a nyugdíjkézbesítéskor hamis bankjegyeket adott át. A magukat
rendőrnek kiadó bűnözők
hamis pénzt keresve csöngettek be idős emberekhez,
visszaéltek jóhiszeműségükkel.
A Magyar Posta kézbesítői minden esetben ellenőrzött bankjegyeket adnak
át a lakosoknak! Soha nem
fordulhat elő, hogy a kézbesítők hamis pénzzel fizetik ki
a nyugdíjakat!
A hasonló bűncselekmények megelőzése érdekében
felhívjuk a figyelmet a szolgálatot teljesítő valódi rendőrök egyenruhájának és
egyedi azonosítóinak ismertetőjegyeire:
– A rendőrt intézkedése során az egyenruhája (válllap, dombornyomású öv-

csat, névtábla) és a számozott azonosító jelvénye,
vagy szolgálati igazolványa igazolja. A civil ruhában intézkedő rendőr az
intézkedés megkezdése előtt köteles magát igazolni.
– A szabályos egyenruhán,
jobb oldalon találhatjuk a
névtáblát, míg bal oldalon
az öt számjegyet tartalmazó jelvényt. A hamis jelvényen nincs számozás, helyette általában a POLICE
felirat látható, illetve az
igazolványtok sem tartalmazza a megfelelő igazolványkártyát.
Az álrendőrök mindig tolakodóak, fenyegetően lépnek fel, írásos engedély nélkül akarnak házkutatást végezni.
Ha ilyen helyzetbe kerül,
vagy kételyei vannak az intézkedők rendőri mivoltát
illetően, kérjük, hívja a 107
vagy a 112-es segélyhívó telefonszámok valamelyikét!
Magyar Posta Rt.
Országos Rendőrfőkapitányság

rületén is fontosnak tartotta
elmondani, hogy több egyetemistára, főiskolát végzett
fiatalra van szükség, akik
képviselhetik a cigányságot.
Gergely Zoltán polgármester beszédében elmondta: Nagyon sokat jelent az,
hogy olyanokat válasszanak
az emberek az önkormányzatba, akik önzetlenül végzik
a feladatukat. Az, hogy a helyi Kisebbségi Önkormányzat tagjai semmilyen tiszteletdíjat nem vesznek fel,
semmilyen juttatásban nem
részesülnek ezért a munkájukért, és mégis szinte erőn felül végzik munkájukat, ez
külön példaértékű és dicsérendő. Ezért is van az, hogy
Jászárokszállás Önkormányzata minden egyes forinthoz, ami állami támogatásként érkezik a Kisebbségi
Önkormányzathoz, 1 Ft-ot
saját bevételéből hozzátesz.

Ezt követően került sor a
kulturális műsorra, amely
rendkívül pergős, színes és
színvonalas volt. A jászkiséri
„Vadrózsák” kulturális csoport fergeteges cigánytáncukkal színesítették rendezvényünket.
Sztárvendégünk idén a
„Románcok” együttes volt.
19-től 20 óráig adott koncertet. Majd éjfélig tartó utcabál zárta Roma-napi rendezvényünket. Az utcabálon
Tabak Ági énekesnő hangjában gyönyörködhettünk. A
mulatozni vágyó közönség
szórakozásáról Czuczu Attila, Czuczu Attiláné, Gulyásné
Pál Nikolett, Czuczu László
énekesek és Pál Béla zenekara gondoskodott.
Oláh Pál elnök elmondta:
jövőre ismét meg fogjuk tartani hagyománnyá vált Roma-napi rendezvényünket,
amelyre a környező településekről, sőt az ország minden
részéről eljönnek a szórakozni vágyó roma és nem roma
emberek.
Pál Béláné

Cigánytánc a Roma-napon (Fotó: Nagy Mária)
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„Ez is én vagyok...”
Kubacsekné Gulyás Éva
üvegfestményei

Nász és Tánc
Két kép a kiállításról

Tánc a nyárban
Az árokszállásiban és természetesen a Fortunától.
A Fortuna TSE táncrevűje
ismét jól kapcsolódott a város nyári programegyütteséhez. A szokásos gálatermükben, a Szent Vince úti sportcsarnokban kissé elkülönülve, de önálló programként is
megélve táncolták végig az
estét.
A legjobbjaik és a LehelMelody TSE jászberényi és
szolnoki csoport bemutatóiban az utánpótlás „Csetlikbotlik” táncosai mesterkurzust láthattak, úgymint az

oda látogató érdeklődők.
A sztárvendégek Szántó Tamás és Asztalos Gina Grand
prix bajnokok, valamint Szabó Roland és Molnár Dóra
show-táncosok tovább emelték a színvonalat. Bemutatójuk jelezte – a kezdő táncosoknak van még mit elérni.
Akik viszont már lemondtak tánctudásuk továbbfejlesztéséről, nyugodtan élvezhették a nem mindennapi
ritmusokra megjelenő látványos bemutatót.
– and –

Hogyan ismerjük fel az álrendőrt?
A közelmúltban többször
előfordult olyan eset, amikor
a bűnelkövetők magukat
rendőrnek álcázva, hivatalos
eljárás színlelésével csaltak ki
pénzt gyanútlan, jóhiszemű,
idős emberektől.
Számos esetben történt
meg, hogy hamis pénzt keresve – és lefoglalva –, illetve
eljárást színlelve idős emberekhez csöngettek be magukat rendőrnek kiadó bűnözők.
A hasonló bűncselekmények megelőzése érdekében
szeretnénk, ha megismerné a
szolgálatot teljesítő rendőr
egyenruháját és egyedi azonosítóit, illetve a polgári ruhás rendőr szolgálati igazolványát.
A rendőrt intézkedése során az egyenruhája (váll-lap,
dombornyomású övcsat,
névtábla) és a számozott
azonosító jelvénye, vagy
szolgálati igazolványa igazolja. A civil ruhában intézkedő rendőr az intézkedés
megkezdése előtt köteles
magát igazolni.

A szabályos egyenruhán
jobb oldalon találhatjuk a
névtáblát, míg bal oldalon az
öt számjegyet tartalmazó
jelvényt.
Tudnia kell, hogy a
rendőr nem intézkedik zaklató jelleggel, visszaélésszerűen.
Ha bármely okból kétségek merülnének fel önben
az intézkedés jogszerűségét
illetően, akkor az intézkedés
befejezése után joga van
megkérdezni, felírni a rendőr nevét, szolgálati helyét,
vagy jelvényszámát. Joga
van panaszt tenni a rendőri

intézkedés ellen, ha azt sérelmesnek találta.
Az álrendőrök mindig a
pénzre utaznak. Tolakodóan, fenyegetően lépnek fel,
engedély nélkül akarnak házkutatást végezni. Ha ilyen
helyzetbe kerül, ragaszkodjon a jogaihoz! Amennyiben
kételyei vannak az intézkedők rendőri mivoltát illetően, hívja a 107 vagy 112
segélyhívó telefonszámok
valamelyikét!
A legfontosabb, amit tudnia kell, hogy a rendőr nem
vesz át készpénzt! Ha például a közúti közlekedés során
szabálysértés miatt a helyszínen megbírságolja, postai
befizetési utalványt kell adnia. Ha Ön ezt nem veszi át,
vagy nem fizeti be, a rendőr
Önt feljelenti, az illetékes
rendőrhatóság pedig lefolytatja a szabálysértési eljárást,
melynek végén alakszerű határozatot hoz.
Házkutatás
ra általában
határozattal
kerül sor, sürgős esetekben
határozat nélkül is eljárhatnak a nyomozók, azonban

Az egyenruhás rendőr szabályos,
nyári viselete
Ezüst váll-laphoz csak ezüst
jelzésű sapka tartozhat

ilyenkor jegyzőkönyvet készítenek. Mind a határozatról, mind a jegyzőkönyvről
egy másolatot kap a házkutatást elszenvedő, melyben
rögzítik a lefoglalt tárgyak
listáját. Ezeknek kötelező
jelleggel kell tartalmazniuk
az ügyszámot, a bűncselekmény megnevezését, valamint a részvevő rendőrök
nevét és rendfokozatát.
Tartsák nyitva a szemüket
és vigyázzanak magukra!
Jászberényi Rendőrkapitányság

Jászvidék
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Közérdekű tájékoztató
(2005. augusztus)

TERVEZETT PROGRAM
2005. augusztus 20.
7:00-9:00

9:00
10:00

Kiállítások
Helyszín: Széchenyi István Általános Iskola központi épülete, udvara és tornaterme
Iparos termékek kiállítása
Kertbarát Kör zöldség-gyümölcs termékkiállítása, mely 17 órakor tombolahúzással zárul
„Mesterségek” címmel Hornok Magdolna festő tárlata
Kistermelők és Kisállattenyésztők bemutatója és vására
A JÁSZTEJ kóstolóval egybekötött termékbemutatója
Kiállításokat megnyitják és köszönetet mondanak:
Dr. Gedei József országgyűlési képviselő
Gergely Zoltán polgármester
Rusa Attila IPOSZ Területi Szövetség elnöke
Csikós László Ipartestület elnöke
Erdős Ferenc Ipartestület alelnöke
Tábori mise
Celebrálja: Gyenes Gyula címzetes, pápai prelátus
Szent István napi ünnepi beszéd
Ünnepi beszédet mond: Tokár István a Megyei Közgyűlés elnöke
Új kenyér megáldása
Szakmai kitüntetések átadása
Álmodtam egy hajnalt … Zenés verses összeállítás a honfoglalásról, István királyról, a
hitről és a hazáról
Közreműködnek: Görbe János Színkör,
Parázs Hagyományőrző Együttes,
Széchenyi Általános Iskola, Óvoda és Zeneiskola tanulói

Orvosi ügyelet
01-07. dr. Mann Ildikó, Széchenyi u. 30.
T.: 431-077
08-14. dr. Bíró Attila, Katona u. 16. T.: 433-165
15-21. dr. Tóth Tímea, Kisfaludy u. 13. T.: 431-155
22-28. dr. Bíró Attila, Katona u. 16. T.: 433-165
29-04. Dr. Mann Ildikó, Széchenyi u. 30.
T.: 431-077
Ha az ügyeletes orvos lakásán nem érhető el, akkor
a 06 (20) 980-6600 hívószámon hívható.
Gyógyszertári ügyelet
06-07. Agora Gyógyszertár Posta köz 1.
T.: 531-980
13-14. Agora Gyógyszertár Posta köz 1.
T.: 531-980
20-21. Szent Margit Gyógyszertár
Rákóczi u. 9. T.: 531-010
27-28. Szent Margit Gyógyszertár
Rákóczi u. 9. T.: 531-010
A gyógyszertári ügyelet szombaton
12 órától hétfő reggel 7.30 óráig tart.
Hétköznap a gyógyszertárak
18 óráig tartanak nyitva, szombaton 12 óráig.
A Jászvidék következő számának lapzártája 2005.
augusztus 18-án, csütörtökön lesz.

SZABADTÉRI PROGRAMOK A PIAC TÉREN
16:30

VISZNEKI KUTYAISKOLA BEMUTATÓJA
A bemutatót levezeti: Gregor József
17:30
BuJutsu Kai Fegyveres harcművészeti bemutató
Vezető edző: Sipos Csaba 4 dan
18:00
HUPIKÉK TÖRPIKÉK
Aprajafalváról Törpicur, Hami és Ügyifogyi törpszeretettel várja a gyerekeket.
19:00
TÁNCVARÁZS
Közreműködnek: FORTUNA TSE
EXTÁZIS Együttes
20:00
„CSENDÜL A NÓTA …”
Közreműködnek: MÁRKUS ILONA magyar nóta énekes
TABAK ÁGNES cigánydal énekes
RÁCZ ALADÁR és zenekara
21:00
ÍR COUNTRY élő koncert
Közreműködik: BLACKRIDERS együttes
22:00
POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ
TŰZIJÁTÉK
22:15
„VIGYÉL EL”
AUTH CSILLA könnyűzenei koncertje
23:00-01:00 UTCABÁL
Eső esetén a szentmisét
a Római Katolikus
KÍSÉRŐ PROGRAMOK 17 ÓRÁTÓL A PIAC TÉREN
Templomban,
LÉGVÁR, ELEKTROMOS KISMOTOROK
az ünnepséget és a
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK: üvegfestés, üvegbatikolás, szabadtéri programokat a meghívóban szereplő
csuhé-és szárazvirág kompozíciók készítése,
időpontban
szalvétatechnika, gyöngyfűzés

Szeretettel várunk mindenkit!!!

Falunap Jászágón
2005. augusztus 19. (péntek)
14:00 Biogazda találkozó
17:00 Ünnepi megemlékezés
17:30 Kiállítások megnyitója
18:30 Parázs együttes néptáncműsora, táncház
21:00 Tűzijáték
2005. augusztus 20. (szombat)
7:45 Tűzgyújtás (Birkahúsfőző verseny megnyitása)
8:00 Szentmise, kenyérszentelés
10:00 Ágóiak Baráti Egyesületének országos találkozója
12:30 Birkahúsfőző verseny eredményhirdetése
13:00 Ebéd
15:00 Lovasbemutató
17:00 Szüreti felvonulás a község utcáin
21:00 Szüreti bál
A rendezvény ideje alatt egész nap látogatható kiállítások:
Iskolatörténeti gyűjtemény, helytörténeti és néprajzi gyűjtemény,
kézimunka-, virágkiállítás, művészeti kiállítások, Jászágón
termelt termékek bemutatója, valamint a Jász viselet régen és ma
c. kiállítás, a Jászapáti Rokolya Varróműhely munkája.

a Szent Vince úti
tornateremben tartjuk.

Nyitva tartás:

május és szeptember hónapban
hétfõ
szünnap
kedd
10-19 óráig
szerda
10-19 óráig
csütörtök
10-19 óráig
péntek
10-19 óráig
szombat
10-19 óráig
vasárnap
10-19 óráig

június–augusztusig
hétfõ
9-19 óráig
kedd
9-19 óráig
szerda
9-19 óráig
csütörtök
9-19 óráig
péntek
9-21 óráig
szombat
9-21 óráig
vasárnap
9-19 óráig

Belépő díjak:
Felnõtt jegy
500 Ft
Diák (25 év alatt), nyugdíjas jegy
400 Ft
16 óra utáni felnõtt jegy
350 Ft
16 óra utáni diák, nyugdíjas jegy
250 Ft
Korlátlan felnõtt 30 alkalomra szóló bérlet
12.000 Ft
Korlátlan diák, nyugdíjas 30 alk.-ra szóló bérlet
9.600 Ft
Korlátlan felnõtt 7 alkalomra szóló bérlet
3.000 Ft
Korlátlan diák, nyugdíjas 7 alk.-ra szóló bérlet
2.400 Ft
4.500 Ft
Úszóbérlet 30 alkalomra (7.00 órától nyitásig)
Úszóbérlet 7 alkalomra (7.00 órától nyitásig)
1.700 Ft
250 Ft
Látogatójegy
Csoportos belépés esetén (10 fô fölött) 10 % kedvezmény !
Minden jászárokszállási állandó lakos, aki mozgássérült, a keddi
és szerdai napon a belépôjegy árából 100% kedvezményben részesül
(KIVÉVE AUGUSZTUS hónapban)!

Emlékezés
Köszönetünket
fejezzük ki
mindazoknak, akik

ID. SZABÓ
FERENC

SZERZŐ
ALAJOS

(1922-2005)

A 2 ha alapterületű termálfürdőnk egy feszített víztükörrel és
vízforgatóval ellátott úszómedencével, egy gyermekmedencével
és egy termálmedencével várja a strandolásra és pihenésre vágyó
vendégeket. A medencék vízellátását egy 380 m-es hidegvizes
és egy 702 m-es 52C-os termálkút biztosítja.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES VENDÉGET!

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazon
rokonoknak, ismerősöknek, volt munkatársaknak,
akik drága férjem,
édesapánk, nagypapánk

gyászszertartásán és
temetésén részt vettek,
jelenlétükkel, virágaikkal,
részvétnyilvánításukkal
fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Külön köszönjük a
jászágói Polgármesteri
Hivatalnak a temetésen
tartott megemlékezését.
Gyászoló család
Jászágó

Örsi u. 18. Tel.: 06-57/431-127
Üzemeltető: Víziközmű Jászárokszállás
Jászárokszállás, Deák F. u. 90. Tel./fax: 57/431-056
e-mail: vizikozmu@vnet.hu

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek és
fájdalmunkban
osztoztak.

VARGA BÉLA

Özv. BANKA
ALAJOSNÉ
született
Komjáti Erzsébet
Múlhatnak órák, napok, évek, nincs pillanat, amelyben ne fájna szívünk érted!
Nincs annyi fényes csillag az égen,
amennyi könnyünk elhullott már érted.
Négy éve, hogy szívünkbe költözött a
fájdalom és a bánat, nincs a világon
semmi, ami ennél jobban fájhat!
Mérhetetlen fájdalommal kérdezzük:
Kegyetlen sors, mért vetted el tőlünk?
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk rád!

Szerző és Pethő család

Emlékezés

halálának 4. évfordulójára

Örökké szerető feleséged,
gyerekeid, vejed és unokáid

halálának 1. évfordulójára.

Álljatok meg a síromnál
halkan, csendben,
ne feledjetek el
soha engem.

A gyászoló család

Jászvidék - Hirdetés

2005. július 28.
Csak magunkra számíthatunk!

Gazdaköri meghívó

7

Lakásbiztosítási akció!

Nincs elég pénze, a bankok elutasították?

MOST MEGKÖTÖTT LAKÁSBIZTOSÍTÁSA MELLÉ
PLUSZ SZOLGÁLTATÁST ADUNK AJÁNDÉKBA!

LAKÁSHITELRE
VAN SZÜKSÉGE?

2005. 06. 15. - 2005. 09. 15.-ig

ÚJRA SZÓL A NAGYÁRKI HARANG!
A Jászárokszállási Gazdakör tudatja az „Összes Árokszállásiakkal”, a gazdálkodókkal, az egykori tanyásgazdák leszármazottaival, hogy az Úr 2005. esztendejében, 33 évi kényszerű némasága után immár hatodik alkalommal szól újra a
Nagyárki Harang. Hirdeti Krisztus születésének ünnepét, az
ezredévi magyar megújulást, Árokszállás népe élni akarását, a
gazdák újbóli összefogását, mely kezdete lehet egy dicső múlt
folytatásának.
Ismét megtartjuk a Nagyboldogasszony-napi nagyárki búcsút, ezzel kezdetét veszi az

Árokszállási Ünnepi Hét

I. AUTÓPOGGYÁSZ-BIZTOSÍTÁS
Pl. - személyi okmányok
- személyes vagyontárgyak

II. STRANDLOPÁS

Pl. - személyi okmányok
- ruházat, vagyontárgyak

III. KERÉKPÁRLOPÁS

Pl. - ha az udvarról vagy az utcáról lopják el

A NAGYBOLDOGASSZONY-NAPI NAGYÁRKI BÚCSÚTÓL
A SZENT ISTVÁN-NAPI SZENT JOBB KÖRMENETIG.

IV. BALESETI RUHÁZATI KÁR

Az egyhetes ünnepségsorozatot a Jászárokszállási Gazdakör, a Városi Könyvtár, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és
az árokszállási civil szervezetek közösen tartják.
A Nagyárki Búcsút az Ünnepi Hét első napjaként a lerombolt Nagyárki Iskola felújított keresztjénél tartjuk meg
augusztus 14-én.

Jó tudni, hogy lakásbiztosítási csomagjaink
már eddig is tartalmazták:
- nyaralására magával vitt ingóságait
eltulajdonítás esetén megtérítjük,
- közlekedés során kerékpárral okozott
kárt megfizetjük.

Újra szól, haza hív a Nagyárki Harang!
A búcsúi szentmise reggel 10 órakor a beharangozással
kezdődik. A szentmise előtt köszöntőt mond a Gazdakör
elnöke. Vass Albert: ÜZENET HAZA c. versét Farkas Gábor szavalja. A szentmise után búcsúi körmenet Nagyárkon a
lerombolt egykori tanyák körül.
11 óra 30 perckor felavatjuk a lerombolt Nagyárki Iskola
kőbe vésett emléktábláját, Remenyik Sándor: Templom és
iskola c. versét Márkus Eszter szavalja. A Nagyárki Iskola
emléktábláját Gyenes Gyula pápai prelátus áldja meg. Új iskolakút készült, önzetlen adományozásból. Az új iskolakutat
Gyenes Gyula pápai prelátus szenteli meg.
12 órakor meghallgatjuk az árokszállási és a nagyárki harangszót, majd közösen elimádkozzuk az Úrangyalát és elénekeljük a Boldogasszony Anyánk éneket.
Ezután kezdetét veszi az egész napos Nagyárki búcsú. A
felállított sátrakban lehetőség lesz az egyénileg elkészített birkapörkölt elfogyasztására, közös ünneplésre, beszélgetésekre.
A harangot délután kísérjük be a Zárdakápolnába.
Az elmúlt évekhez hasonlóan augusztus 14-én reggel autóbusz szállítja az érdeklődőket Nagyárokra, és megbeszélés
szerint szállítja haza őket. (Esős időben a búcsút
Árokszálláson a Nagytemplomban tartjuk.)
2005. augusztus 20. Szent István király napja, az új kenyér megáldása, a gazdák ünnepe. Tábori szentmise reggel 9
órakor. A szentmise után a kenyeret megáldja Gyenes Gyula
főesperes. Gergely Zoltán polgármester köszönti az ünnepség résztvevőit. Ünnepi műsor
Rekviem a tanyákért!
Az ünnepi műsor után (13 órakor) a Gazdakör elnöke
felkéri az ünneplő közönséget, vegyen részt a gazdaköri
ünnepségen. Átvonulás a Gazdakörbe a Nagyárki Harang
hangjára, a Közbirtokosság egykori lobogója alatt. Csanád
Béla: Hol vagy István király c. versét halljuk.
A Gazdakör elnöke köszönti az ünneplő közönséget. Gergely Zoltán polgármester a Város nevében méltatja az árokszállási gazdák odaadó munkáját. Ezután megkoszorúzzuk az
árokszállási tanyavilág 1000 lerombolt tanya tanyásgazdái emléktábláját (állítottuk 2004-ben).
Az emléktábla megkoszorúzása után leleplezzük az Árokszállás közigazgatási területén kívüli tanyavilág több száz
lerombolt tanya tanyásgazdái emléktábláját. (Adács, kenyérvári tanyák, Atkár, Csány, Jászfényszaru, Jászdózsa, Gyöngyöspata, Gyöngyöshalász, Hort, Nagyfüged, Pusztamonostor, (Tarna(Erk) Tarnaörs, Tarnaméra, Vámosgyörk, Visznek,
Zaránk) Az emléktáblákat megáldja Gyenes Gyula főesperes.
A Himnusz elénekelése után állófogadás: ünnepi terített
asztal, egy bögre hideg Jásztej, egy szelet helyben sütött,
megszentelt Jászkenyér, kenyér mellé való, egy pohár gyöngyösi bor Jászbuborék szikvízzel.
Az ünnepség befejezése után egyéni utazás Budapestre a
Szent István-napi Szent Jobb körmenetre.
Kelt Jászárokszálláson 2005. év Szent Margit havában.
Dr. Farkas Miklós
Gazdakör elnöke
Jászágó Község Önkormányzata V. alkalommal rendezi meg a

BIRKAHÚSFŐZŐ VERSENYT
2005. augusztus 20-án 7.45 órakor
a Polgármesteri Hivatal udvarán.
Nevezési díj: 2.000 Ft,
melyet a Polgármesteri Hivatalban lehet befizetni.
Nevezési határidő: 2005. augusztus 8.
A szervezők biztosítanak 3 kg birkahúst.
A versenyzők maguk biztosítják a főzési kellékeket, a
fűszereket, a tüzelőanyagot, lehetőség szerint napernyőt.
Rendezőség

Mi megoldjuk!
Akár 0%-os önerő.
Lakás vásárlása, felújítás,
korszerűsítés.
Forint- és devizaalapú hitelek
kedvező kamatozással,
korrekt ügyintézéssel.

Gulyás Csaba
Tel.: 06/20/353-5906

Gulyásné Varjú Katalin
Tel.: 06/20/916-6517
Jászárokszállás, Piac tér 5.

Jászárokszállás Önkormányzata
eladásra kínálja az alábbi ingatlanokat:
Szolnoki ingatlanok:
Tenyősziget, Dankasirály u.: 10 db összközműves
üdülőtelek
Jászárokszállási ingatlanok:
Ipari Park területén 110.000 m2
2
Pázmány P. u. 11. lakóház, udvar, 714 m
2
Széchenyi u. 93., 1.824 m
2
Lovarda épület, udvar, 3.777 m
2
9 db építési telek (Kenyérvári út, Egri út), 721-1.138 m
2
Szent István tp. 82., építési telek, 1.012 m
2
Szivárvány út 24., üdülőtelek, 1.101 m
Árak felértékelés szerint.
Érdeklődni az 57/531-050, 20/979-6252
telefonszámokon, vagy személyesen
a jászárokszállási Polgármesteri Hivatalban lehet.

Felhívás kandelláber elhelyezésére
Nagyon sok városban jól működik, hogy az emberek
köztéri bútorokat, közvilágítási kandellábereket vásárolnak
és azt felajánlják a köz javára. Az adományozót, illetve, akit
az adományozó kér, táblán örökítik meg. A Római Katolikus Templomunk előtti két kandellábert is így állítottuk
fel. Lehetőséget biztosítunk azoknak a jászárokszállási vagy
Jászárokszállásról elszármazott jóakaratú embereknek, akik
a templom köré tervezett kandelláberek megvásárlásában
részt kívánnak venni, hogy nevüket megjelenítsék, megörökítve a jelen és az utókor számára nagylelkű cselekedetüket.
Összesen öt darab kandelláber felállítására van lehetőség.
Bízunk abban, hogy megvalósul csodálatos barokk templomunk teljes díszkivilágítása.
Gergely Zoltán
Gyenes Gyula
polgármester
címzetes pápai prelátus
Tel.: 57/531-050
Tel: 57/431 - 047
Ezúton tájékoztatjuk minden kedves
könyvtári olvasónkat és látogatónkat, hogy

2005. július 25-tõl augusztus 06-ig
a Városi Könyvtár minden részlege zárva tart.
Könyvtár szolgáltatásait
2005. augusztus 08-tól (hétfõ) vehetik igénybe.

ÉRTESÍTÉS
A Cukorbetegek Klubja értesíti a tagságot és a sorstársakat, hogy legközelebbi klubnapunk augusztus 16-án
15 órakor munkatervünk szerint, az orvosi rendelő
udvarán és várótermében lesz. A hagyományos
bográcsolás, most tiszai halászlével, és egyesületünk 9.
születésnapi ünnepségével.
A programból:
Rövid beszámoló egyesületünk I. féléves munkájáról,
előzetes II. féléves terveinkről (Veres L.)
Kerti party bográcsolással. A zenét Palencsár György
sorstársunk szolgáltatja.
Részvételi szándékát feltétlenül jelezze a szervezőknek!
Vezetőség

Felhívás
Vigyázat ! Parlagfű !
A parlagfű a pollenallergia miatt a legveszélyesebb gyomok egyike. A Jászárokszállás Város Önkormányzata
7/1999/ IV.10 / Ör. sz. rendelete értelmében
„Jászárokszállás közigazgatási területén jogi és - magánszemélyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek - tulajdonukban, kezelésükben, a
bérlők bérleményükben lévő területeket kötelesek a virágzó parlagfűtől mentesen tartani.”
Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy az allergiás megbetegedésben szenvedő gyermekek és felnőttek érdekében virágzás előtt irtsák a parlagfüvet.
A parlagfű felismeréséről és egyéb tudnivalókról szórólapokat helyeztünk ki a város területén.
Polgármesteri Hivatal

Ádám Gáborné
könyvtárigazgató

Jászárokszállásiak!
Megjelent a Jászárokszállásiak II. Világháborús
visszaemlékezései című könyv, mely tartalmazza
az árokszállásiak háború alatti élményeit az
itthon történtekről, harcterekről, hadifogságokról.
Megrendelhető: 57/431-381, 57/432-836

Meghívó
A jászárokszállási Havas Boldogasszony Kápolna
külső és belső felújítása
Jászárokszállás Város Önkormányzatának, Jász-NagykunSzolnok Megye Közgyűlésének támogatásával és a jászárokszállási egyházközség híveinek önzetlen adományaiból
megvalósult.
Városunk kápolnája Isten dicsőségére és
Boldogasszonyunk tiszteletére megújult és megszépült.
Kápolnánkat főegyházmegyénk aranymisés főpásztora:
Dr. Seregély István, a magyar katolikus püspöki kar elnöke
2005. augusztus 7-én (vasárnap), a délután 16.00 órakor
kezdődő ünnepi szentmise keretében fogja megáldani.
Az ünnepi szentmisére az egyházközség
képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívjuk,
és kérjük, ajándékozzon meg jelenlétével.
Gyenes Gyula
pápai prelátus-főesperes, plébános
Birinyi János
az egyházközség világi elnöke

Tóth László
az egyházközség gondnoka

Jászvidék
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Véget ért a 2004-2005-ös
labdarúgó bajnokság
– Jó, hogy már vége van –
nyilatkozta csapatunk edzője, Csikós József az Újszászon
elveszített mérkőzés után.
Igaza van, mert csapatunk finoman szólva igencsak megtorpant az utolsó hetekben.
De lássuk az előzményeket!
Április 23-án Fegyverneken vendégszerepeltünk és a
8. percig nyerésre álltunk, de
elég volt egy fegyelmezetlenség és a kapusunkat a játékvezető kiállította. Így a
hazai csapat, akinek a kiállításig esélye sem volt, győzelemre vitte a mérkőzést:
2:1-re nyertek.
Április 30-án hazai pályán
fogadtuk Besenyszög csapatát. Egy jó iramú, küzdelmes
mérkőzésen 1:1-es döntetlent játszottunk az akkor
még bajnokságra esélyes
vendégek ellen. Május 14-én
újra hazai pályán fociztunk
Kunhegyes ellen. Sok szurkoló volt kint, hiszen a vendégcsapat a tabella utolsó
helyezettje, s győzelmet vártunk. A várt győzelem elmaradt, s feledhető játékkal
1:1-et értünk el. Ezen a mérkőzésen már érezhető volt,
hogy csapatunk lendülete
megtört. Ez fényesen beigazolódott május 21-én, amikor hazai pályán Tiszaföldvár csapatát láttuk vendégül.
Ők szinte csak kétszer lépték

át a felezővonalat, s mindkét
alkalommal gólt szereztek:
2:1-re győztek. Fájó vereség
volt.
Május 28-án Abádszalókon vendégszerepeltünk és
3:1-es vereséget szenvedtünk.
Június 4-én hazai pályán
fogadtuk a Kun SC csapatát.
Szépen akartak játékosaink
búcsúzni a közönségtől, ami
sikerült is, hiszen 3:1-re
győztünk. A szurkolók ezt
meg is érdemelték, hiszen
idegenben és itthon is szép
számmal buzdították a játékosokat. Köszönet érte és tegyék ezt a jövőben is!
Utolsó mérkőzésünkre
június 11-én került sor Újszászon. A szezon legnagyobb vereségét (4:0) éltük
át, még akkor is, ha gyermeteg gólokat kaptunk.
A mérlegünk: 28 mérkőzésből 10 győzelem, 8 döntetlen, 10 vereség, 38 rúgott és 36 kapott gól, mindez 38 pontot ért.
Ha arra gondolunk, hogy
a szakosztályvezetés a biztos
bennmaradást és a nyolcadik
helyezést tűzte ki célul – ez
csak három ponton múlott
–, akkor elégedettnek kell
lennünk. A tavaszi hét fordulóban a fiúk parádéztak, s
úgy gondoltuk, hogy a kitűzött célt túl fogják szár-

nyalni. Annál is inkább,
mert minden feltétel biztosítva volt – köszönhetően
Guba Béla szakosztályvezetőnek, aki minden szabadidejét feláldozva végezte
munkáját. De egy dolgot tudomásul kell venni: edzés
nélkül ezt nem lehet csinálni.
Az utolsó hetekben 4-5 játékos járt edzésre. Ez a jövőre nézve is elgondolkodtató, hiszen a sikeres szereplés
záloga az edzéseken való
részvétel. Ezt több játékos
elfelejtette, s így érthető az
utolsó hét forduló eredménye is. Ifjúsági csapatunk 45
pontot szerezve a 8. helyezést szerezte meg. Gratulálunk az ifjúsági csapatnak
és köszönjük Szabó Attila
edző munkáját!
A bajnokság végeztével a
játékosok megérdemelt pihenőjüket töltik, az elnökség
és a szakosztályvezetés dolgozik. A szakosztályvezetésben személyi változás történt: lemondott Guba Béla,
amit az elnökség nagyon sajnál. Többször is próbáltuk
meggyőzni, de csak a Baráti
Kör vezetését vállalta. Itt
szeretném az elnökség nevében megköszönni munkáját.
Amit Ő tett a csapatért, azt
kevesen vállalnák, talán
senki.
Csikós László

Tűz, víz, majd a bál
Jászárokszállás és Jászágó
között egy tanyát zárt körbe
az aljnövényzeti tűz, illetve
egy közeli kazlat is veszélyeztetett június 19-én.
Június 24-én a kora délutáni órákban Jászárokszálláson a Széchenyi utcában
egy személy az udvarán az
avart égette, melynek során
égési sérüléseket szenvedett,
illetve az általa gyújtott tűz
több lakóépületet is veszélyeztetett.
2005. július 6-án bemutatót tartottunk a lengyel testvérvárosunkból érkezett diákoknak. A bemutató során
egy égő gépkocsit oltottunk
el, majd ezt követően feszítő-vágóval vágtuk szét.
Néhány nappal a megtartott autó tűzoltási bemutatót élesben is gyakorolhatták
tűzoltóink. Jászárokszállás
és Vámosgyörk között egy
személygépkocsi sodródott
le az útról, majd ezt követően kigyulladt. Szerencsére
csak könnyebb sérültje volt
az esetnek.
Július 9-én egy műemlék
jellegű fogadóépületet veszélyeztetett több irányból a

2005. július 28.

Új szakmai vezető
a labdarúgó szakosztálynál
Váci Gyulát, a labdarúgócsapat szakmai vezetőjét kérem meg, hogy tájékoztassa
a Jászvidék olvasóit a felkészülésről és a tervekről.
– Gratulálok a kinevezésedhez!
– Nagy megtiszteltetésnek veszem, hogy az elnökségtől felkérést kaptam a
szakmai munka irányítására.
Kis töprengés után vállaltam
el ezt a nem könnyű feladatot, mert Guba Béla lemondott és a Baráti Kör vezetője
lett. Úgy éreztem, őt nehéz
pótolni, de miután meggyőzött, hogy továbbra is támogatja a labdarúgó szakosztály működését, igent
mondtam.
– Nem biztos, hogy mindenki ismer, így egy rövid bemutatkozásra kérlek!
– Debrecenben születtem
és ott is kezdtem labdarúgó
pályafutásomat: 16 évesen a
DMTE játékosa voltam,
mely akkor NB III-ban szerepelt. Utána a DVSC, majd
a Jászberény labdarúgója
voltam. Játszottam Jászárokszálláson is. Biztosan
többen is emlékeznek arra,
amikor Jászkisér ellen az
utolsó percekben szabadrúgós gólommal győztünk
1:0-ra. Debreceni Kinizsinél
fejeztem be az aktív játékot
31 évesen. Ezután edző lettem Nyíradonyban, 2 évig
Jászjákóhalmán, s fél évig a
tavalyi bajnokságban segítettem Guba Béla munkáját
Árokszálláson.
– Sok szurkolót érdekel, hogy
erősödött-e csapatunk a tavaszi
fordulóhoz képest, s ha igen
kikkel?
– Igyekeztem a megfelelő
posztokra a megfelelő embereket igazolni, s így Jászbe-

rényből Szerencsi és Nagy,
valamint Vámosgyörkről
Ballagó Sándor érkezett.
Ballagó saját nevezésű játékos, aki visszatért anyaegyesületébe. Remélhetőleg
játékuk alapján elnyerik
szurkolóik megbecsülését.
Mindhárom játékost jó labdarúgónak tartom. Velük
együtt 20 játékos áll Csikós
József edző rendelkezésére.
Több leigazolásra jelenleg
nem gondolok. Megpróbáltuk Bódizs Barnát és Pitner
Józsefet megszerezni, hiszen
mindketten jászárokszállásiak, de csapatuk feljutott az
NB III-ba, s ők ott szeretnének tovább játszani. A kapusok edzője Pesti József lesz, ő
is hosszú évekig városunk
labdarúgója volt.
– Távozott-e valaki csapatunkból?
– Banya Róbert fél év haladékot kért, Markovics és
Lőcsei céljait nem ismerem.
Nem beszéltek elképzeléseikről, de ha valamely csapat
jelentkezik értük, igazolási
díjat kell fizetniük, mert élő
szerződésük van. Gál Péterről sérülése óta nem tudok
semmit.
– Hány edzéssel és edzőmérkőzéssel készültök a bajnokságra?

Rendőrségi krónika

vízbetörés. Két szivattyúval
avatkoztunk be, és rövid idő
alatt sikerült az épület közelében áramló vizet eltávolítani.
Szintén július 9-én tartotta egyesületünk a nagy hagyományokra visszatekintő
tűzoltóbálját. Az esemény
illeszkedett a Jászárokszállási
Nyár rendezvénysorozatba,
melyhez az időjárás is kegyes volt. Így jó hangulatban telt, melynek színvonalát emelték a külföldi
vendégek is.
Tisztelettel köszönjük a
város lakosságának azt a
nagyfokú bizalmat, amellyel

egyesületünket támogatták
és segítették.
Nádas Illés

Június végén 3 idős ember is kérte a rendőrség
segítségét. Gyakorlatilag
majdnem egymást követő
napokon egy ismeretlen férfi
verte, rugdosta az idős emberek házának ajtaját és
pénzt követelt. Mivel az idős
emberek ijedtükben nem

Anyakönyvi hírek
2005. június hónapban született gyermekek: Nagy Patrik, Agócs-Bódis Dorka, Szabó Kinga.
2005. június hónapban házasságot kötött: Éliás Judit –
Perlaki Krisztián, Simári Andrea – Szabó Attila.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: Cseri Lászlóné, sz.
Tóth Mária 78, Nagy Lászlóné, sz. Antal Márczel 80,
Szedmák Imre 69, Tóth Sándor 55 évet élt.
Jászágón 2005. június hónapban születés, házasságkötés nem volt.
Elhalálozott: Pethes Rudolfné, sz. Németh Ilona
Anna 50, Szabó Ferenc 83 éves korában.

tudtak hirtelen mit csinálni,
átadták a pénzüket.
Az egyik esetben az idős
néni és támadója ismerték is
egymást, egy volt szomszéd
tett az éjszaka közepén váratlan látogatást. Mivel eléggé ittas volt a férfi, sok mindenre nem emlékszik, de pár
ezer forinttal megkárosította
a nénit.
A másik két esetben az
egyik este egy egyedül élő
nénire, majd másnap két
idős bácsira verte rá az ajtót
az elkövető. A bácsikat bántotta is, akik könnyebb sérüléseket szenvedtek, felforgatta lakásukat és a talált
pénzzel elmenekült. A nénivel pedig addig kiabált és fenyegetőzött, hogy az idős
asszony redőnyét felhúzva az
ablakon az összes vagyonát
kiadta. A két ház kb. 40-50
m-re van egymástól, a mód-

– Július 13-án kezdtük
meg a felkészülést heti 3
edzéssel. Második héten már
heti 3 edzés és 2 edzőmérkőzés szerepel a programunkban. A bajnoki rajt augusztus 13-án kezdődik és
hazai mérkőzéseinket továbbra is vasárnaponként
tartjuk.
– Milyen célkitűzéssel vágtok neki a 2005-2006-os bajnokságnak?
– Első öt hely valamelyikének megszerzése a cél reményeink szerint. A játékosokkal való megbeszélés
után számomra a hatodik
hely már kudarc volna. A jó
szerepléshez igyekeztünk a
feltételeket is megteremteni,
s minden játékosnak biztosítunk labdát, új felszerelést és
táskát.
– Végül: mit vársz a szurkolóktól?
– A szurkolók támogatásával eddig is elégedett voltam, sokan látogattak ki a
mérkőzésekre. Jövőben is
ezt szeretnénk, s terveinkben
szerepel egy mobil lelátó
építése is, hogy jobb körülményeket tudjunk biztosítani. Ehhez kell az Önök támogatása is: gondolok itt a
jegyek bevételeire, a tombola vásárlására. De ha anyagilag vagy saját munkájukkal
tudnának segíteni a lelátó
megépítésében, a szakosztály tisztelettel megköszöni!
– Szívből kívánom, hogy elképzeléseid valósuljanak meg:
Sikeres szereplést kívánok magam és a népes szurkolótábor
nevében! Köszönöm a tájékoztatást.
Csikós László
Július 23-án előkészületi
mérkőzésen Jászárokszállás–Heves 2:3 (szerk.)
szer is megegyezik, így a
rendőrség a hasonlóságok
miatt a két üggyel kapcsolatban egy személyt hallgatott
ki gyanúsítottként, majd 1
nap múlva már bűnügyi őrizetbe, majd előzetes letartóztatásba került. Tettéért a
felelősséget már nem tudja
vállalni, mivel másnap öngyilkosságot követett el cellájában.
Lukács Anita r.szds.
Jászberényi
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