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Európaias magyarnak!
Ezekben a napokban a pestbudai polgárokra, a 158 évvel
ezelőtti történelmi eseményekre
emlékezünk, melyekben visszavonhatatlanul fogalmazódott
meg egy nemzet igénye a szabadságra, a függetlenségre, egy
olyan rendre, amely végre nem
eltávolít, hanem közelebb visz
Európához. 1848 márciusa
szokatlan módon forrasztott
össze egy nemzetet, hogy a haza
és haladás eszméjétől vezérelve,
egységes akarattal lehessen része
egy nagyobb, európai közösA beszédíró verseny győztese, ségnek.
Tóth-Gulyás Melinda
A márciusi ifjak szívében és
ünnepi beszédet mond
lelkében magyarság és európaiság számára egyaránt volt hely, sőt feltételezték egymást. Ezért
válhatott 1848 mindenek előtt a haladó, európai magyarok ünnepévé, azokévá, akik nem voltak hajlandók magyarságuk és
európaiságuk, haza és haladás között választani.
A történelmi idők próbáját kiálló cselekedethez azonban
nemcsak a márciusi ifjak személyes elszántságára, hanem a
magyar nép együttműködő akaratára, áldozatvállaló készségére is szükség volt.
158 esztendeje a város lakói felhajtott gallérral, kezükben
esernyővel, Pest-Buda többségében németajkú polgárai, az egyre
többet itt időző nemesek és az egyetemi ifjúság, együtt várták a
jobb időt. A jobb időket végülis saját maguk hozták el.
Előző nap még kevesen gondolták, hogy ennek az alig százezer lakosú, békés városnak a polgárai néhány óra alatt saját kezükbe veszik sorsuk irányítását. Reggel még alig egy tucat fiatal
indult a Pilvaxból a szabadság üzenetével. A kávéház radikális
fiataljai életüket kockáztatva adtak hangot akaratuknak, maguk mellé állítva a pesti polgárokat, egyetemistákat. Délben
már ezren tartottak velük, estére pedig már tízezernél is többen
voltak az utcán. Tízezer félék voltak tízezer féle gonddal és reménnyel, ezen a különleges napon mégis ugyanazt akarták. Közösen követelték a békét, az egyetértést és a szabadságot. Bár voltak reményvesztett pillanatok, de hitük nem hagyta őket cserben, s félelmükön elszántságuk kerekedett felül. A történelem
ritka pillanata volt ez. Ilyesmi egy évszázadban egyszer történik
meg velünk, magyarokkal.
Néha nemzedékek nem élnek át annyi változást, mint
amennyit ők egyetlen nap alatt átéltek.
Pedig ezek a buda-pesti polgárok nem voltak különleges emberek. Szerettek pereskedni egymással, sokallták az adót, a gyalogosok szidták az utcán száguldozó hintókat. A diákok éjszaka
hangoskodtak a kávéházakban, a környéken lakók pedig újra és
újra panaszt tettek ellenük.
Mi tette őket mégis a forradalom hőseivé? Mi okozta, hogy
egyszer csak az utcára vonultak és új fejezetet nyitottak Magyarország életében? Talán az, hogy a város, ahol éltek, az
egyetlen főváros volt Európában, amelyet nem a hatalom hozott
létre. Párizst, Berlint, Bécset királyok, császárok tették naggyá.
Az előző századokban sokszor lerombolt Pest-Budát azonban
minden uralkodói segítség nélkül a saját lakói emelték újra
Magyarország legerősebb városává.
Az itt élő nemesek és polgárok, diákok és iparosok 1848-ban is
csak saját magukra, saját alkotóerejükre és tehetségükre voltak
utalva. Ezért mindannyian egyként óhajtották, kívánták és
akarták a szabadságot. Amikor lehetőségük volt rá, saját kezükbe vették sorsuk irányítását.
Követeléseik közül a békét végül nem tudták elérni és a teljes
egyetértés is hamar elenyészett, de a szabadságra való törekvés
attól a márciustól kezdve egy pillanatra sem szűnt meg a
városban.
Ők, 48-as elődeink tették Buda-Pestet a szabadság fővárosává, a forradalmat a tett, a vér és a cselekvés forradalmává.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Tegyünk hitet
szellemiségük
mellett
– Megemlékezés az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc évfordulóján –
„Trombita harsog, dob pereg” kezdetű lelkesítő csatadalra, a szabadság megvédésére 1848-ban kész volt a sereg. Most 158 évvel később
március 15-én dobszóra vonult a városháza falán elhelyezett emléktáblához a városvezetés és velük a koszorúzók.
A Barta testvérek Kossuthnótát fújtak. A jövő nemzedéke, az általános iskolások
elénekelték a Himnuszt. Birinyi Georgina szavalata után
Gergely Zoltán polgármester
ünnepi köszöntőjében hittételre szólítja a jelenlévőket
1848 szellemisége mellett,
ugyanakkor felteszi a kérdést:
Vajon méltón tesszük-e ezt? Továbbá: Megtört derékkal nem
lehet nagyot alkotni – fűzi hozzá, és arra kéri hallgatóságát:
Tegyünk hitet mindennap

1848 forradalmárainak szellemisége mellett. A köszöntő után a Gimnáziumban
meghirdetett beszédíró verseny győztese, Tóth-Gulyás
Melinda 11.A osztályos tanuló mondja el ünnepi beszédét. Az ez évi koszorúzók:
Városi Önkormányzat, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Széchenyi István Általános
Iskola, Óvoda és Zeneiskola,
Deák Ferenc Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola, Gazdakör, Ipartestület,
Nyugdíjas Egyesület, Mozgáskorlátozottak Egyesülete,
FIDESZ, MSZP, Munkáspárt, Nagy Ignác Népfőiskolai
Társaság.
A városi megemlékezés
irodalmi műsorral folytatódott a Művelődési Házban.
(Folytatás a 3. oldalon)

Ára: 116 Ft

A hagyomány
bűvöletében
Tizedszer báloztak
és ünnepeltek
az Árokszállási Jász Bálon
Vannak olyan régmúltban gyökerező, érzelmi töltettel
bíró emberi történetek, közösségi események, melyek alkalomadtán felerősödnek, új tartalommal töltődnek, s ha
a múltbéli hatás olyan erős, akkor az ihletett pillanatban
életre kelnek, új fejezetet írnak az egyszeri létezés palettájára, avagy új színfolttal gazdagszik egy közösség, egy
város története. Ilyen helyi esemény az 1997. óta évenként megrendezett Árokszállási Jász Bál, mely ebben az
évben a 10. hagyományőrző rendezvénye volt az Árokszállásiak Baráti Körének (ÁBK) városunkban.

A 10-szeres bálozók csoportja (Fotó: Nagy Mária)

A városvezetés és koszorúzók
dobritmusra megemlékezéshez vonulnak (Fotó: Nagy Mária)

A megszólaló Jászkürt, a
palotást járó Fortunások, az
érkező Jász kapitány, bálkezdő jelenésben benne van
egyszerre az állandóság és a
változatosság. E két jellemző
köré csoportosítja báli gondolatmenetét, jubileumi
visszaemlékezését Papp Zoltánné, a bál háziasszonya. A
Jászkürt megszólalása és a
palotás mellett állandóságként emeli ki – amit úgyis
mindannyian tudunk, legki-

váltképp a 10. bálozók, kiket szintén az állandóságot
képviselők közé sorol a háziasszony –, hogy az ÁBK
vezetősége rendezte és mindig a Petőfi Művelődési Ház
adott helyt. A változatosságot jelentők a bál életében
azok a szereplők, előadók,
akiket az Önök szórakoztatására hívtunk meg, így: a
Lőrinci Strauss Szalonzenekar, Gyalog Magda citeraművész... (Folyt. a 3. oldalon)

Másfél évtizede alakultak újjá
A két világháború között működött Jászok Egyesülete
utódjaként, tizenöt éve március 19-én alakult újjá a Jászok
Egyesülete. Az eltelt másfél évtized eredményeiről, történéseiről emlékezett meg a civil szervezet Budapesten a
Hadtörténeti Intézet és Múzeum márványtermében.
A patinás épület udvarán
a több száz résztvevő először
a hazáért hősi halált halt jászokra emlékezett, illetve koszorúzta meg az elhunyt katonáknak emléket állító jelképes sírt. A szülőföldről elszármazott jászok és a kistérségben élők között intézményes kapcsolatot teremtő közösség jubileumi ünnepségének felvezetéseként a

Himnuszt is egy elszármazott jász, a berényi születésű
színművész, Rékasi Károly
szavalta el. De nem csak ez,
hanem a helyszín kiválasztása is az elszármazottak és a
szülőföldön maradtak kapcsolatát fejezte ki. A múzeum dísztermében ugyanis a
jászapáti születésű festőművész, Vágó Pál monumentális képe, a Huszárság tör-

ténete szolgált háttérül az
eseményhez.
A tizenöt éve harminchat
alapítóval újjáélesztett egyesületet, mostanra már közel
hatszáz tagot számláló civil
közösség – tudhattuk meg a
mögöttük hagyott évekről
számvetést készítő dr. Dobos
László ügyvivőtől. Az egyesület tucatnyi kiadvány megjelenéséhez járult hozzá, számos kezdeményezés mellé
állt oda, segítette helyi közösségek munkáját, támogatta a kistérségi rendezvényeket.
(Folytatás a 3. oldalon)

Dobos László a Jász-kürttel
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Az utcákról
Aki most azt hiszi, hogy
jelen cikkem annak a hosszú,
évek óta ismert áldatlan
helyzetnek – a város utcáinak, útjainak – az állapotleírását fogja tartalmazni, az
most téved. Ebben az évben
olyat fogunk – reméljük –
megtapasztalni, amit régóta
szerettünk volna, ami – s ezt
megint csak reméljük – nem
csak a választási év „lehozom
nektek a csillagokat is az égről” című pártslágerek ígéretkosarában fog landolni,
mint aktuális mézes madzag,
hanem szemmel, mi több
lábbal és kerékkel is tapasztalható valóság.
Az elmúlt év végére – határidőben – befejeződött a
szennyvízberuházásnak az
utcákat is „mélyen” érintő
része. Több telken még gázbekötést is most végeztek,
aminek ugye hasonló hatása
van az útra. A logika szerint
ezek befejeződése után célszerű az utak helyreállítása,
lefedése, kátyútlanítása, röviden: normálisan járhatóvá
tétele.
Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázatot hirdetett az önkormányzati szilárd burkolatú
belterületi közutak felújításának támogatására. Önkormányzatunk ezt megpályázta, s erre a Deák Ferenc és a
Szentandrási utat jelölte
meg. A két utcának összesen
mintegy 98 millió Ft a pályázatban jelzett fejlesztési költsége, s ennek 49%-ára vissza

nem térítendő támogatásra
pályázott, 51%-át pedig saját forrásként vállalta az önkormányzat a 2006-os és
2007-es évekre egyenlően
elosztva. E két nagy gyűjtő
utca mellett 42 másik utcát
17 km hosszúságban kívánnak felújítani ez évben. A nagyobb forgalmú utakat 4
méter, a kevésbé forgalmasakat 3 méter szélességben.
(Ezen utcák felsorolását a
közérdekű rovatban a 6. oldalon olvashatják.)
Jászárokszállás úthálózata
természetesen ettől lényegesen több és hosszabb, még
ezektől is rosszabb. Ezért
azokban az utcákban, ahol
eddig nem volt semmilyen
épített burkolat, s a megelőző években sem lakossági
összefogással, sem önkormányzati beruházással útszakasz sem épült – ezek közül 23 utcát lehetne 3 méter
szélességben szilárd alapú fedett burkolatúvá tenni.
(Felsorolás szintén a 8.
oldalon.)
Erre a tíz és fél km hoszszúságú szakaszra vonatkozik a 3/2006. (III.26.) sz.
önkormányzati határozat,
melyet a március 16-i soron
kívüli ülésen hozott a testület. Ennek lényege, hogy
lakossági önszerveződésben
történne az útépítés. Mivel
ezekben az utcákban korábban – a többi útépítéshez viszonyítva – nem volt ilyen
jellegű közműépítési hozzájárulás, ott most fizetnék be

40.000 Ft összegben ingatlan egységenként. A befizetési határidő 6 hónap.
Ha az utca lakói az útépítési együttműködésben – az
érdekeltek több mint 2/3-a
aláírásával igazoltan részt
vesz, akkor az a harmadik
harmadára is kötelező érvényű. Hasonlóképpen a
szennyvízberuházáshoz, és
szintén hasonlóképpen működik a 15%-os visszatérítés
is. Szeretném kiemelni azt a
szót, hogy „önszerveződés”
– melynek tartalmát abban
fogalmazták meg a határozathozók, hogy a felsorolt
23 utca mindegyikéből az
utca lakói megbíznak egy
vállalkozó szellemű személyt, aki az együttműködést összefogja. Úgy tudom,
az utcák építésének a sorrendjét is az önszerveződés
sorrendje fogja jelenteni.
Tájékozódásom során szó
esett a – mostanság nagyon
aktuális – utak melletti vízelvezető árkok, hidak állapotáról és felújításáról is. Az
önszerveződésnek főleg e téren való érvényesülése lenne
a lényege. Mert ugye hiába
lesz újonnan épült vagy felújított út, ha a csapadékvíz a
két oldalon fog felgyülemleni, s a 3 méteres útról a
padkára letérő autók itt fognak „tengelypróbát” tartani,
vagy csak a kerítést sárral
befesteni. Ezt talán még egyszer át kell gondolni!
B.I.

Fortuna Közgyűlés
2006. március 17-én tartotta éves beszámoló közgyűlését a FORTUNA Tánc
Sport Egyesület, mely nonprofit szervezet.
Kovácsné Tősér Zsuzsanna
az egyesület elnöke tájékoztatta a jelenlévőket a végzett
feladatokról, programokról.
Eredményes, elismert működésükhöz nagyban hozzájárul a szülők munkája,
anyagi és erkölcsi támogatása, köszönetét fejezte ki a segítségért az elnök asszony.
Molnár József táncpedagógus, az egyesület művészeti
vezetője szakmailag méltatta
az elmúlt évet.
A gazdasági beszámoló és
a hozzászólások után egyhangúlag fogadták el az öszszegzést, valamint a 2006.
évi programtervet.
A teljesség igénye nélkül
néhány fontos gondolat az
elhangzottakból:
Az 1992-ben létrejött
tánccsoport 2000-ben lett
egyesület, bevételeiket az
egyesületi tagdíjakból, pályázati pénzekből, támogatásokból próbálják megteremteni. A vezetőség (5 fő)
önkéntes munkában végzi
tevékenységét, 1 fő fizetett
művészeti vezető van. Jelen-

legi taglétszáma 84 fő, mely
7-19 éves tanulókból áll.
Heti 2-2 órában, 4 csoportban van edzés.
Az eltelt időszakban stabil
szervezetet sikerült létrehozniuk, ahol fontosnak tartják
a jó közösségi élet megteremtését, a szabadidő hasznos és kulturált eltöltését. A
város és környékének kulturális életében tevékenyen
részt vesznek, saját formációs ruháikkal gazdagítva a
látványt. A városban működő civil szervezetek rendezvényein gyakori fellépők,
melyet ellenszolgáltatás nélkül örömmel tesznek. A
2005-ös évben 10 helyi civil
szervezet rendezvényén 2040 perces műsort adtak. Az
egyesület megállapodott az
önkormányzattal a közművelődési célú feladatok ellátására.
Már hagyományos rendezvényeik: áprilisban a
Csetlik-botlik Táncverseny,
az Árokszállási Nyár részeként egész estét betöltő
Táncgála, decemberben Mikulásgála. A versenytáncosok országos versenysportba
is bekapcsolódnak, illetve a
már Szakszövetséghez tartozó Hobby versenyekbe, ahol

szép eredményeket értek el.
Településünkön kívül is
sokat szerepeltek. Karcagon,
Martfűn Megyei Kulturális
seregszemlén, Hajdúnánáson egy Formációs Fesztiválon, Abádszalókon a Tiszatavi Fesztiválon, Gyöngyösön a Gyöngy Fesztiválon,
Gyöngyöstarjánban a Falunapon, Jászberényben a
Jászberényi Nyár rendezvényein, Szolnokon a Köztisztviselők Napján vettek
részt. A fellépések alkalmával csak utazási költséget
kaptak. Szeptember első
napjaiban a lengyelországi
Tarlow testvérvárosban szerepeltek 10 ezer fős közönség előtt óriási sikerrel.
2005 decemberében a
Megyei Közgyűlés a Civil
szervezetek és az Önkormányzat felterjesztése nyomán az egyesület megyei
KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJban részesült.
Következő rendezvényük
2006. április 2-án 11 órakor
a már hagyományos Csetlikbotlik Táncverseny lesz,
melyre szeretettel várnak
mindenkit a Szent Vince úti
tornaterembe.
T.L.

2006. március 30.

Mi újság a szennyvízcsatorna
beruházásában?
A Jászárokszálláson 2004.
évben kezdődött szennyvízcsatorna beruházás föld alatti csőfektetési munkálatai
2005. év végére döntően befejeződtek. Most, amikor azt
tapasztaljuk, hogy a 2006os év eddig eltelt időszakának időjárása mindenképpen
rendkívülinek mondható –
tartósan hideg és csapadékban gazdag volt –, erre a
helyzetre figyelemmel megelégedettségünknek adhatunk hangot, miszerint
2006. évben már olyan embert próbáló állapotokkal
nem találkozunk, mint ami
az előző évben az építkezés
nyomvonalában előfordult.
A most induló 2006-os év
talán még keservesebbé tenné mindennapi életünket arra gondolva, hogy a munkaárokból való víz kiszivattyúzása és elvezetése a mai megítélés szerint csaknem megoldhatatlan feladatot jelentene egyes területeken.
A szennyvízcsatorna beruházás egész városra kiterjedő kiviteli tervei 2003. évben készültek el, ekkor határozták meg a szükséges
pénzügyi kereteket is. Pénzügyi szükségletként meghatározott nettó 1.881.704 e
Ft, egymilliárd nyolcszáznyolcvanegymillió hétszáznégyezer forintból a múlt év
végéig 1.343.138 e Ft, egymilliárd háromszáznegyvenhárommillió-egyszázharmincnyolcezer forint került
a kivitelező részére kifizetésre, ami az egésznek mintegy
71%-a. A maradvány 29%,
ami nettó 540 000 e Ft, ötszáznegyvenmillió forint keretet jelent, 2006-os évben
kerül felhasználásra. Azt reméljük, hogy a szeptemberoktóber hónapban bonyolódó teljes körű műszaki átadás-átvétel rendben, hiánypótlás mentesen megtörténik, ami végül is a csatornaberuházás sikerét jelentheti.
Addig viszont a kivitelező a
város területén a felszíni
munkálatokat köteles végezni, az esetleges vízbetöréseket, a sérült, vagy összetört
betonakna kereteket köteles
megszüntetni, illetve cserével helyreállítani.

A beruházás kezdetének
idején arról adtunk tájékoztatást, hogy a Jászság öt
településének csatornázási
munkálataira társberuházói
megállapodást kötöttek –
Jászberény város önkormányzatának gesztori szerep
vállalásával – Jászszentandrás, Jászkisér, Jászapáti és
Jászárokszállás települések
önkormányzatai. Az öt település együttesen pályázott
állami támogatások elnyerésére, aminek eredményeként
az öt település vonatkozásában nettó 8.046.439 e Ft,
azaz nyolcmilliárd- negyvenhatmillió- négyszázharminckilencezer forintos előirányzatból az állami forrás 60%os részarányt képvisel, ami
4.779.684 e Ft, azaz négymilliárd hétszázhetvenkilencmillió-hatszáznyolcvannégyezer forintot jelent. A
társakat képviselő gesztor
nem csak állami forrásokra,
hanem minden, a beruházás
megvalósításával kapcsolatos
feladat bonyolítására kötelezettséget vállalt, így a közbeszerzési eljárások kiírására is.
A nyilvános közbeszerzési eljárás során került nyerő pozícióba a Betonút Rt. által
szervezett és képviselt konzorcium, ennek egy tagja a
Sade-Magyarország Mélyépítő Kft. Jászárokszállás
egész területén végezhette a
csatornázási munkálatokat.
Az öt településen egyidejűleg
folyó munkák Jászszentandráson és Jászárokszálláson értek el a 2005-ös év végén közel 100%-os megvalósulást a
mélyépítési munkákban.
A lakosság részéről felmerült olyan aggodalom, hogy
ez a kivitelező is nem-e úgy
viselkedik, mint a gázberuházás egykori kivitelezője,
amelyik a végelszámolás szakaszában felszívódott és milliókat nem lehetett kitől
visszakövetelni. Erre a kérdésre azt hiszem megnyugtató válasznak tűnik, ha azt a
konkrét tényeken alapuló tájékoztatást adom, hogy elvégzett munkákra kiállított
számlák kifizetési futamideje
60, azaz hatvan naptári nap.
Eddig, illetve ez idő alatt természetesen saját pénzügyi

Európaias magyarnak!
(Folytatás az 1. oldalról)
Egy nappal korábban még Bécsben és Pozsonyban dőlt el az ország sorsa. Március 15-e óta
viszont már ez a város lendíti előre a magyar
történelem kerekét. Azóta is ebből a városból indultak forradalmaink, ennek a városnak lakói
vonultak elsőként az utcára, ha az országnak túl
kevés jutott a szabadságból és túl sok a hazugságból. Azóta is a szabadságba vetett hit és a szabadság rövid hónapjainak emlékezete segített
túlélni a magyar fővárosnak a legnehezebb éveket.
Ezeknek az éveknek az eredményeként a kokárda március 15-e dicső jelvényévé vált. Ezt viselte minden ember, aki a szabadság harcosa volt,
ez különböztette meg őket a mindent és mindenkit eltipró zsoldos hadseregtől. Ez a három szín
képviselte a három szent szót: szabadság, egyenlőség, testvériség. Ezt tűzték keblükre mindany-

forrásaiból tud és kell is neki
gazdálkodni, mert csak 60
nap eltelte után jut a számla
szerinti pénzéhez. Ez idő
elegendő a számla szerinti
munka mennyiségi és minőségi ellenőrzéséhez. Tehát
előre, úgymond el nem végzett munkákra előleg folyósítása nem történik.
Egy másik közérdeklődésre számot tartó, ugyancsak pénzügyi vonatkozású
kérdés az úgynevezett 15%os mértékű – ami egyébként
lehetne több vagy kevesebb
is – közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítési lehetősége. A ma hatályos kormányrendelet ezt lehetővé
teszi, csupán az érdekeltségi
hozzájárulás befizetésének
módjából előálló határidőkben van eltérés.
Azoknak a belterületi lakóingatlannal és telekkel
rendelkező tulajdonosoknak, akik az OTP-nél vagy a
Fundamenta Lakáskasszánál
a szennyvízcsatorna beruházásra lakás-előtakarékossági
szerződést kötöttek, közműfejlesztési hozzájárulás viszszatérítésre csak a futamidő
végén, azaz legkorábban
2009. I. negyedév végén
nyílik lehetőség. A pénzintézettel kötött szerződés tartalmazhat egyösszegű, vagy
56 hónapon át történő befizetési ütemet, az eljárás
mindkét esetre azonos.
Üdülőkörzeti tulajdonosok esetében a közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítésére viszont csak 2013. évben nyílik lehetőség, tekintettel arra, hogy esetükben a
befizetés 96 hónapos ütemet
rögzít, mivel az érdekeltségi
hozzájárulásuk is magasabb.
Azok az állampolgárok,
akik a Víziközmű Társulat
számlájára egyösszegben teljesítették vagy teljesítik az
érdekeltségi hozzájárulás
megfizetését, ez esetben a
15%-os visszatérítési jogosultságuk a befizetést követő
negyedévben nyílik meg.
Bármelyik módon is válik
a lakás (telek) tulajdonos jogosulttá, annak visszatérítését
az önkormányzat pénzügyi
csoportja fogja teljesíteni.
Bobák Sándor

nyian, kikben magyar vér és szabadszellem lángolt. Március 15-én a forradalom minden résztvevőjének mellén ott volt a kokárda. A nemzeti
kaszinó urainak felöltőjén kezdve, a napszámos
mellényéig, aki pedig köpönyegben járt, az a
kalapjára tűzte.
Az 1848-as forradalom és szabadságharc a
vér, a tett és a cselekvés forradalmává vált. Azóta
egyetlen magyar sem feledkezett meg 1848.
március 15-e és a szabadság örökségéről.
Számunkra ma is ez az egyik legfontosabb tanulság és kihívás is egyben: erősíteni önmagunkban és honfitársainkban az Európához való
tarozás közös akaratát, de mindenek előtt azt,
hogy anyanyelvünk magyar és azt, hogy magyar
földön születtünk!
Hogy ezeket a gondolatokat soha ne feledjük el,
ezért jelszavunk ezentúl legyen Kossuth Lajos
gondolata: „A magyar nép európaias legyen, s az,
mit európainak nevezünk, e honban mindig magyar maradjon!”
– Tóth-Gulyás Melinda –
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A polgármester jelenti...
A levegőben már érezni a tavaszi illatokat,
de a nagykabát nem került még a ruhatárba.
Az elmúlt hónap belvíz-, árvíz védekezése
adott jelentős munkát a Víziközmű dolgozóinak, vezetőinek és a Polgármesteri Hivatal
munkatársainak. Február 11-től február
25-éig tartott a védekezés elsőfokú készültséggel. Összegezve a tapasztalatokat elmondhatjuk, hogy a bejelentések 70%-a indokolatlan volt. Nem tudtuk hová tenni,
amikor telefonon azt jelentették, hogy elöntötte a víz a kazánházat és szivattyúzást kérnek. Amikor kimentem a helyszínre, a kazánházban 3-4 centiméteres víz volt összesen,
amely nem szivattyúzható és megbeszéltem a
tulajdonossal hogy ez saját maga is meg tudja
oldani segítség nélkül. Az indokolatlan bejelentéseknek azontúl, hogy lefoglalták munkatársainkat, még az a hátránya is jelentkezett, hogy a ténylegesen veszélyes helyekre
később tudtunk odaérni. Azzal a bejelentéssel sem tudtunk igazán mit kezdeni, amely
úgy szólt, hogy „a víz a ház közelében van, de
ha már ott vannak, olvassák le a vízórát is”.
Az árvíz, belvíz összességében a katasztrófavédelemnek megvannak a szabályai, amelyek
mindannyiunkra kötelezőek és ezt kellő komolysággal kell kezelni és a valóban külső segítséget igénylő eseteket kell jelenteni. Megkértem az Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk
vezetőit és a védekezéssel foglalkozó munkatársaimat, hogy a Jászvidék hasábjain hónapról-hónapra felvilágosító írásaikkal segítsék a
lakosság felkészítését.
Egy helyi lakostól bejelentés érkezett február 24-én hogy a Petőfi Művelődési Ház
padlásán „tombol" a madárinfluenza és pusztulnak a galambok. A hatósági állatorvossal
történt egyeztetés után az adott területre
zárlatot kellett elrendelni és öt darab elhullott
galamb tetemével gépkocsit kellett küldeni a
Budapesti Állategészségügyi Intézetbe. A
vizsgálat eredménye negatív lett, a galambok
nem voltak fertőzöttek.

Ebben a számban megjelentettük a 2006.
évre tervezett útfelújítások és útépítések listáját. Az új utak építésének feltétele hogy
meg kell terveztetni, és engedélyeztetni kell.
A tervezést megrendeltük, csak ez közel 5
millió forintos költséggel jár. A felújításra
jelzett utcák munkálatait a csatorna-beruházással kapcsolatosan rendelkezésre álló forrásból szeretnénk elvégeztetni. Az új utakat
pedig költségvetési és pályázati források felhasználásával szeretnénk megvalósítani. A
felújítási munkák áprilisban elkezdődnek és
várhatóan a nyár végére fejeződnek be. Az új
utak építésének kezdése az engedélyezési eljárástól és a források rendelkezésre állásától
függ.
A szelektív szigeteink felgyújtása sajnos
nem ért véget, és az Ady Endre utcai papírgyűjtő konténer felgyújtásával folytatódott.
Lakossági bejelentés nyomán ennek a konténernek a felgyújtását egy árokszállási lakos elismerte. A rendőrségi eljárás ellene folyamatban van. Ezúton is köszönöm a bejelentőnek,
hogy gyors intézkedésével, a tűzoltók riasztásával lehetővé tette a hatékony beavatkozást
és ennek köszönhetően a szelektív sziget másik három konténerének megmentését. Továbbra is kérek minden jóérzésű polgárt,
hogy közösen vigyázzunk értékeinkre azért
is, hogy a károkozók ne érezhessék magukat
biztonságban. Az új konténerek megérkeztek
és április hónapban pótolni fogjuk velük a
megsemmisülteket.
A lomtalanítást az utcákban tapasztalható
nagy sár miatt május hónapra ütemeztük át,
a pontos időpontról a következő Jászvidékben fogunk tájékoztatást adni.
Az idő jobbra fordultával kérek minden
jászárokszállási polgárt, hogy a tavaszi nagytakarítást az ingatlanja előtti utcarészen is
végezze el. Tegyünk közösen azért, hogy
legyen tiszta rendezett városunk, amelyre
joggal lehessünk büszkék.
Gergely Zoltán
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Tegyünk hitet
szellemiségük mellett
– Megemlékezés az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc évfordulóján –
(Folytatás az 1. oldalról)
Itt egy újabb megható
színpadi játékot láthattunk
Áldassék a neved forradalom
címmel 1848-49 eseményeiről Kovács Béláné rendezésében. A technikai látványelemek megvalósításában
közreműködött Kaszabné
Ócsai Klára, Papp Zoltán. A
program végén kiállítás is
nyílt, méghozzá Papp Anett
gyűjteményes kiállítása.
Anett, ki tinédzser éveiben a helyi kábel tv bemondójaként a kevésbé művészi érdeklődésű emberek
szeme előtt is a város legismertebb tizenévese lett,
most úgy tűnik húszas éveiben, annak már a legelején is
tartogat számunkra kellemes
meglepetéseket.
A már mindent akarok, de
még mindig nem akarok felnőni világszemlélet mára
már körbeéri a művelődési
ház nagytermét, de még képeiben, munkáiban nem engedi körvonalazódni azt az

Jelenet a műsorból
irányt, mely művészetének
meghatározója lesz, de mint
ahogyan kiállításának megnyitója, B. Jánosi Gyöngyi a
Hamza Múzeum igazgatója
fogalmazta meg: „Bármilyen
kérdéshez is nyúl, minden megoldásán átüt az érzékenység, s
a tehetségnek az a foka, amely
nem elégszik meg, csak a száz
százalékos megoldással.”
Anett, ha művészetről van
szó nem ismer tréfát, noha a
nem akarok felnőni világ-

A hagyomány bűvöletében
– Tizedszer báloztak és ünnepeltek
az Árokszállási Jász Bálon –
(Folytatás az 1. oldalról)
Bordás György operaénekes, Pécsi Ildikó színművész,
Tamási Zeneiskolai Énekkar,
Óvónők Kamarakórusa, Jász
Boys Trió, a most fellépő Parázs Együttes, az immár 3 éve
tiszteletét tevő, mindenkori
Jászkapitány – emlékezik
vissza a háziasszony.
Az állandóságok között
nyilvántartott polgármesteri köszöntőben Gergely
Zoltán kiemeli a lelkes, az
elszánt, a megszállott emberek szerepét, kiknek közreműködése révén valósulhatott meg a 10. Jász Bál. Közöttük kiemeli Tősér Lajosné
bálanya szerepét, kinek vezetése alatt valósult meg az
első tíz bál. A polgármester
az általa bevezetett hagyomány nyomán haladva nőnapi előzetesként virágot
kap minden illetékes bálozó, s nyilván ha ez a gesztus továbbra is megmarad, a
20. bálon már az állandó
rovatban ismerteti a jövő
háziasszonya. A jubileumi
bál főműsora a Parázs

együttes fellépése volt. A
2000 óta fellépő hagyományőrzők történetük legfergetegesebb néptáncbemutatójával mutatkoztak be
közönségük előtt. Kísérőjük
a kecskeméti Hírös Zenekar.
Színvonalas muzsikájuk
gyümölcse a 2004-ben
megjelent első lemezük, a
Ne félj babám című. Kár,
hogy zenéjük az előétel
végénél hirtelen abbamaradt, mint a Csörsz árok
építése, de minden forgatókönyv szerint történt,
hiszen az előétel nem más
volt, mint a Csörsz árkánál
termelt káposzta savanyítva, rétestésztába töltve,
csülökkel bolondítva, paprikás mártásban. Előtte
azonban Dr. Gedei József
országgyűlési képviselő pohárköszöntőjével gerjesztett
étvágyra.
Az étkek rendje a hagyomány mentén haladt, hiszen
elfogyasztottuk a Jászkapitány kedvencét kockaburgonyával, és sok más
mellett az Árokszállási n.

édességek kelyhe tejszínhabbal is terítékre került a
Kékes Étterem személyzetének tálalásában.
A mai estén azonban az
igazi hab a tortán maga a
torta, mely a tízéves évfordulóra készült, s szeletei
minden bálozó elé eljutottak, előtte azonban azok
a bizonyosak, a tízszeresek
állhatták körbe azt, egy
báltörténeti fotó kedvéért.
Hát rajtuk bizonyára nem
múlott, annak ellenére,
hogy a bál a legkisebb
létszámú összejövetelét tudhatja maga mögött. A Budapesti ÁBK-t nem ihlette a
jubileumi rendezvény, nem
képviseltették magukat, de
ez csak egy példa a tartalékok sorából, akik majd a
második évtizedben jelenlétükkel emelik majd az Árokszállási Jász Bál pompájának
fényerejét.
Ezt csak azért írtam le,
mert nekem sem nyolc e
szép hagyomány sorsa, annál is inkább mert nekem tíz.
- and -

B. Jánosi Gyöngyi és Papp Anett (Fotók: Nagy Mária)

szemléletbe belefér a tréfához közeli terület, a téma
játékos megközelítése, de
mint ahogy szintén B. Jánosi
Gyöngyi méltatásából megtudjuk, megismerkedett és
megszerette a legáltalánosabb tudományt, a filozófiát, ami nagy hatással van
gondolkodására. Így a játékosságon túl, vagy abból kiindulva a filozófia segítségével olyan léleklátásra tesz
szert, melyet ábrázolni csak
az tud – szintén B. Jánosi –,
akinek két kézzel mért jó képességeket a természet.
Mindenesetre ez a sugárzó
lélek a mosolyán át a
megnyitó estéjén a képei
közt járva betöltötte a
termet.
Akik ezt követően nézték,
vagy nézik meg április 02-ig
a kiállítást, ebben az élményben már nem részesülnek,
kivéve azokat a kiválasztottakat, kiknek kedvéért még
tárlatvezetést is vállal Papp
Anett.
– and –

Másfél évtizede alakultak újjá
(Folytatás az 1. oldalról)
Elismertségét jelzi, hogy
az SZJA egy százalékos
felajánlásaiból legutóbb több
mint 12 millió forintot kapott, amely országos szinten
is a 34. legmagasabb támogatási összeg. Elhangzott,
hogy az egyesület mindig is –
és mindezt ezután is vezérelv
lesz –, hogy az értékek megőrzését, továbbvitelének fontosságát tartotta szem előtt.
Ha elért valamilyen eredményt, az annak is köszönhető, hogy megőrizte függetlenségét és a napi politikától távol tartotta magát.
A születésnapját ünneplő
egyesületet köszöntötte a
Kossuth-díjas Sára Sándor
filmrendező, aki édesanyja
révén jász, s fiatal korában
három éven át járt a berényi
középiskolákba. A szülőföldön élők üdvözletét Hajdú
László Jászkisér polgármestere, a Jászsági Többcélú
Társulás elnöke tolmácsolta

a jelenlévőknek, az egyesület
ifjúsági csoportja részéről
pedig dr. Paksi Gábor köszöntötte a jelenlévőket. Később Korniss Péter Kossuthdíjas fotóművész – a Jászság
című fotóalbum alkotója –
pohárköszöntőjében méltatta a közösség munkáját. H.
dr. Bathó Edit a jászberényi
Jász Múzeum igazgatója a
Jászkürt hiteles másolatát

adta át Dobos László ügyvivőnek, jelképesen elismerve
másfél évtizedes munkáját.
Az elismerő oklevelek átadását követően jászsági ízeket kóstolhattak a jelenlévők, amelyhez a hangulatos zenei aláfestést az alatytyáni prímás Horváth Sándor és cigányzenekara szolgáltatta.
Banka Csaba

Horváth Sándor és cigányzenekara
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Nem normálisak?
Megszállottak… Bohémek…
Olasz slágereket dúdolok
magam elé a kocsiban. Szépeket, fülbemászókat. Ifjúságom idejéről valókat, legvégéről a hatvanas éveknek.
Olykor-olykor füttyre csücsörítek, kezemmel meg
ütemet verek hozzájuk a kocsi kormánykerekén. Hazafelé tartok, friss élményekkel
telített a szívem. Ágóról
jövök, Jászágóról: oda szólt
a meghívóm. Tájoltak a
szomszédos jászárokszállásiak, a Görbe János Színkör: az Anconai szerelmeseket hozták magukkal
ennek az évadnak a sikerdarabja.
– Amatőrök vagyunk, de
nem dilettánsak – csengenek
a fülembe Kovács Béláné
szavai. Volt időnk, hogy
beszélgessünk, majd másfél
órába tellett előadás után,
míg az imént színpadon
játszók – kétkezi munkások,
főiskolai hallgatók, háztartásbeliek, tanárok meg ki
tudja, milyen köznapi munkával foglalatoskodók – leszerelik és buszba rakják a
díszleteket. Egyetlen hangos
szó nélkül, a legnagyobb
összeszokottsággal.
Jászárokszlláson – tudom
aztán meg – soha nem volt
idegen a népszínjátszás. A
mai aktivisták nagy- és dédszüleinek idejében akár öthat színkör is működött a
faluban. A mostaninak szervezője is gyermek volt még,
amikor magukkal vitték
édesszülei, mert épp olyan
korú gyermekszereplőre volt
szüksége a társulatnak, mint
ő volt akkor.
Vagy nem volt ugyan
szüksége, de szerepet írtak
neki a darabba …
– Ma is el-elkövetünk
ilyen apró csalásokat – neveti el magát Pannika, és
rácsodálkozom, hogy este
tizenegy előtt, holtfáradtan
is van tartaléka, hogy nevessen. – Húsz fős a társulatunk, ebből tizenegyen
játszanak a színpadon. Ha
darabot választunk magunknak, a legfontosabb szempontok egyike, hogy az
„üljön” a szerepet játszók
mindenikére. Így aztán, he
kell, új szerepet írunk, vagy
átírjuk a meglévőt: a fiú
szerepét lányéra, vagy fordítva – teszi még hozzá, s
bár többes számot használ,
tudom, hogy ő a társulat
dramaturgja. Meg szervezője, rendezője, kritikusa:
ha kell akár szelepje is a
bemutatók előtt felgyülemlő
feszültségeknek, de az azt
követő örömnek is. Egy
személyben. – Vezetője
vagyok a Görbe János
Színkörnek – zárta le, hogy
ezt szóvá is teszem, így csak
annyi kerül róla a jegyzetfüzetembe, hogy Pannikának
az elkötelezettségénél csak
a szerénysége nagyobb
mérvű.
– Milyen szempontok
vannak még, amelyek szám-
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Hitvallás
Nagyböjt 1. vasárnapján a
bérmálkozásra készülő hittanulóink, a szentmise keretében átvehették az Egyház
legszentebb imáit: az „Úr
imáját” és hitünk rövid foglalatát a „Hitvallást". Erre az
alkalomra tanulóink tanúságtevő fogalmazással készültek. Szeretném a tisztelt
olvasókkal az egyik tanuló,
Szokol Zsuzsanna szép gondolatait megosztani.
„Egy kislány vagyok sokunk közül, apró, mint egy
kirakójáték piciny darabkája
ezen a nagy bolygón, de Isten szemében éppoly fontos,
nélkülözhetetlen, mint
mindannyiunk, hiszen saját
képmására teremtett és bármelyikünk hiányával kevesebb lenne a világ, hiányos
lenne a „kép", amit alkotott.
Ő a mindenség, a hatalmas
végtelen, a szeretet, az önzetlenség, minden, ami körülvesz. Ott van a rügyező
fákban, a zöldellő rétben, a
hófödte hegycsúcsokon,
hétköznapjaink szürkeségében, ünnepeinkben, minden
cselekedetünkben, minden
mosolyunkban. Segít és támogat minket, sorsunkat
alakítja. Mindenkinek megvan a maga útja és könnyebbé csak akkor tehetjük életünket, ha a szeretet vezérel,
a hit, hogy Isten mellettünk
áll, segít, csupán kérnünk
kell, hittel, fohásszal. Ne forduljunk el tőle, nyújtsuk felé
kezünket és bizonyára felemel. Mindennapjaink tele
vannak csodákkal. Ezeket ne
valami látványos dologban
keressük! A valódi csoda az,
ha egy anyuka a 8 órás mun-

kaidő után még mosolyogva
betakarja gyermekét, talán
még mesét is olvas neki.
Vagy apa itthon marad a
munkából, mert anya beteg
és kín-keservesen befonja
Kati haját, hogy szép legyen
a szereplésben. Isten segít
neki, hogy mindez sikerüljön. De csoda megmenekülni egy balesetből, felépülni
egy betegségből, stb... Vannak, akik a szerencsének tudják be ezt a dolgot, de legtöbben megerősödni érzik
hitüket, és örökre hálásak
lesznek a Mennyei Atyának.
A hit, a reménység, a szeretet, hinni valami nagyban,
elveszíthetetlenben, vagyis
Istenben, csodálatos. Ez lenne a vallás?
A vallás nem más. Vannak, akik a műveltség soraiba sorolják, de számomra ez
sokkal többet jelent, mint
pusztán műveltnek lenni.
Főleg, ha általa tiszta szívű
emberek vesznek körül. A
vallás csupán hovatartozásunkat jelöli meg, de ha ez
hittel párosul, „hegyeket" leszünk képesek megmozgatni. A vallás mindenhol más.
Mások más szokásokat követnek, másképpen hívják
Istent, de egy közös bennük:
az elfogadásra nevel, ítéletek
nélkül élni, szeretetteljesnek,
segítőkésznek lenni. Ő az
Egy, az Örök, a Világmindenség.
Nekem tehát a vallás megtisztelő, felemelő érzés. Az,
hogy Isten egyszülött fiát
adta értünk, megindító,
megtisztító, elgondolkodtató.
Szeretném törvényeit betartani, neki tetsző életet élni, tanításait követni, már
amennyire gyarló emberi
mivoltom engedi. Imádkozom, hogy a bérmálkozás
még közelebb segítsen ehhez, valamint ahhoz, hogy
önzetlenül segítsek azokon,
akik rászorulnak, sok-sok
apró jócselekedetet vigyek
véghez. Imádkozom, segítsek anyának, legyen több
ideje ránk, türelme, ereje
hozzánk és a körülötte lévő
emberekhez.
Tegnap találtam egy csodálatos idézetet az interneten. Bizonyára Isten vezette
a kezem, szemem, hogy
megleljem. Úgy érzem,
mindannyiunknak szól:

A ruhákért, amelyek egy kicsit
szűkek, mert
van elég ennivalóm...

ba jönnek egy-egy darab találta a gondolatomat. –
választásakor – utalok vissza Április 29-ére szabadtéri
az iménti gondolatra.
előadást tervezünk odahaza.
Az árnyékomért, mert kint
– Szabin nők elrablása, Széleset, jókedvűt, hogy kélehet a napfényben...
Imádok férjhez menni, pes legyen meghatározni az
Charley nénje… Mi mind- egész város aznapi hangulaHogy nyírhatom a füvet, puannyian vidám emberek tát. Szeretnénk aztán egy kis
colhatom az ablakot, javíthavagyunk. Nótás kedvűek, füzetecskét is megjelentetni.
tom a csatornát, mert
akik a köznapi életben is Magunkról. A munkánkról,
azt
jelenti, hogy van házam...
szívesen kieresztjük a han- az elmúlt 10 esztendőről.
gunkat: aki fával dolgozik, a
Régiós színjátszó-találA parkoló helyért a parkoló
gyalugép mellett – aki meg kozó szerepel még az ez évi
legmesszibb
pontján, mert
porszívózik, hát takarítás programban – meghívják rá
ez azt jelenti, hogy tudok járni
közben. Öt zenésztagja is persze az elődöket is a régi
és még autóm is van...
van a társulatnak – hiva- szép időkből – meg termétásosak, zenepedagógusok szetesen a soron következő
A nagy fűtés számláért, mert
javarészt – így hát mi min- színdarab is, immáron a
dig zenés darabot játszunk.
tizedik, a jubileumi. Ennek
ez azt jelenti, hogy melegben
Fontos még – főként a címét azonban még az
voltam...
tájolásra nézvést fontos – az újságírónak sem árulja el a
egyszínhelyűség. A díszletek jászárokszállási tanárnő, a
Hogy a templomban mögöttem
miatt. A görbejánosok az Görbe János Színkör első
ülő hölgy hamisan énekel, mert
egész Jászságot bejárták már számú vezetője – még ha
azt jelenti, hogy hallok...
a darabjaikkal. Hírük sza- motoszkál is már a fejében,
ladt, alig hogy bele kezdtek. nem tagadja.
A mosni- meg vasalnivalóért,
Rándultak már azonban a
Nem normálisak … Megmert azt jelenti, hogy van
Kunságba is: Kenderes, Tö- szállottak … Valami ilyesmit
ruhám...
rökszentmiklós, Tiszavár- mondott önmagukról a tárkony csak egy-egy állomás, sulat egy tagja, hogy már
Az esti fáradtságért és
kiragadott a viszonylag tá- búcsúzkodtam a dolgaimat
izomlázért,
mert
volabbi fellépések közül.
rendezgetve – Dorinát tán,
azt
jelenti,
hogy tudtam
– Játszottunk már a kár- aki játszotta, Csikós Erkeményen dolgozni...
pátaljai Visken, és játszot- zsébet, maga is kétgyermetunk már Segesváron is – kes családanya. Faipari mérHogy meghallom hajnalban
kapcsolódik a beszélgetésbe nök. Ő s férj-ura, Guba
az óra csengetését, mert azt
a zenészek egyike. Pál Ka- József – utóbbi civil foglaltalin – meg a fia, Róbert – kozásából eredően díszletjelenti, hogy élek...
alapító tagok, ketten a hat tervezője is a társulatnak –
közül. Tizenéve költöztek szintén alapító tag. De nem
És végül a levelekért, amit
át, az ő révükön rándult a töröm rajta a fejem. Tovább
kapok, mert azt jelenti, hogy
társulat vagy két éve a mai engedek a dallamoknak.
van sok barátom, akik
ukrán földre.
Újabb strófába fogok a
szeretnek és gondolnak rám.”
Most tíz éves a csapat. kocsimban ülve már, csüMűködési formája szerint csörítek megint, verem hozHogy mit tett értem Iscivil szerveződésnek számít. zá az ütemet is, s villantok a
ten? Sok kis csodát. Azt,
Bírósági bejegyzéssel, önálló szemközt jövőnek, hogy
hogy itt lehetek, hogy okos,
könyveléssel. És épp csak a vegye le, mert iszonyúan
egészséges, aránylag jó taköltségeket fedező alkal- vakít a reflektora …
nuló vagyok. Hogy vannak
mankénti bevétellel. De
Hubai Gruber Miklós
testvéreim,
nem leszek egyelelkes – és egyre növekvő
dül, hogy tudok zongorázni,
táború közönséggel, és némi
csak szorgalmam nincs hozanyagi rásegítéssel is a telezá, kicsit énekelni is. Van hápülés vállalkozóitól.
zunk, nem nélkülözünk, és
– Kapunk kevéske támo2006.
április
29-én
(szombaton)
vedd
fel
a
sorolhatnám...
De a legnagatást a városi költségvegyobb csoda nekem a kis„legjobb CUCCODAT” és gyere el a
tésből is – egészíti ki ismét
Pannika – meg aztán egész
testvérem, hogy egészséges,
Szent Vince úti iskola udvarába egy széles jókedvű
évben díjmentesen haszgyönyörű, és azok vagyunk
náljuk a kultúrház termeit is.
mindannyian a családban.
Heti egy alkalommal próSzeretjük, segítjük egymást.
bálnak, ha nincs fellépésük.
Ezért adok hálát minden nap
De bemutatók előtt összeIstennek és kérem, más ráMiért? Azért, mert:
folynak a nappalok: eggyé
szorulókat is ajándékozzon
olvadnak kegyetlenségükmeg egy-egy mosollyal, odaben az éjszakákkal, hogy azt
- ismét találkozhatsz az Anconából érkező szerelmefigyeléssel, hogy ne érezzék
követően – ha visszagördül
sekkel;
magukat egyedül. Mert nem
vastaps okán a függöny – a
- vár egy finom vacsora. A pörköltet Görbe Zsolti fakerül sokba kedvesen szólni,
legédesebb jutalom részese
az
apróságoknak örülni, elkanala
kavarja;
legyen az itt dolgozók minnézni
mások tévedését, hara- míg a hús megpuhul, a pogácsa begurul;
denike, működjék közre
got
nem
tartani, rosszkedakár a színpadon, akár a
- mindezt öblítheted sörrel, borral, naranccsal, kólával
vünket
minél
hamarabb elkulisszák mögött. (Nem
és finom szódával ;
hessegetni.
Elismerni
más
akarom hinni, pedig igaz: a
„Hálás vagyok
- lesz még valami meglepi, de az legyen meglepi;
emberek
ügyességét,
hibáinmai szereplők egyike kétA kedvesemért, aki panasz- hajnalig rophatod a táncot, a Lőrinci Zenekar dolga a
kat beismerni, kiküszöbölni,
oldali tüdőgyulladással játkodik
a vacsorára, mert,
kifárasztásod;
szotta végig a darabot.
egy
levelet megírni egy kedígy az estét velem tölti, és nem
- ehhez persze pénz is kellene – számításaink szerint
Énekhangjához a paravánok
ves
barátnak,
hálásnak lenni,
valaki mással...
3000 Ft belépődíjra elegendő lenne
mögül jött neki a segítség: a
minden napnak örülni és
benti kollégák egyike énekelt
Az adókért, amelyeket ki kell szeretettel lenni embertársaTombolatárgyak felajánlásáért külön köszönetet mondunk
helyette anélkül, hogy mi itt
ink iránt. Ezután én is ezt fofizessek, mert
minden segítséget örömmel fogadunk.
a nézőtéren ennek legkisebb
gom
tenni, bár én egy csepp
azt jelenti, hogy alkalmazott
jelét is észrevehettük volna.)
vagyok
az óceánban. Ha ez a
Őszinte szeretettel és tisztelettel várjuk kedves barátainkat!
vagyok, van munkahelyem...

– Bohémbállal nyitjuk a
példa sarkallni fogja az emjubileumi évet – válaszolja
Jelentkezésedet várják április 14-ig a Városi Könyvtárban, de
A takarításért egy buli után, bereket, már nem egy csepp,
meg még ki sem mondott
jelentkezhetsz még Csikós Erzsébetnél, Kovács Bélánénál,
hanem több lesz az embemert
azt jelenti, hogy
kérdésemet Kovács Béláné,
Pál Katalinnál, illetve a Görbe János Színkör
riségért.”
barátaimmal tölthettem az
és én a lehető legnagyobb
minden tagjánál, részletes felvilágosítást is tőlük kaphatsz.
estét...
Veres Ilona hitoktató
zavaromba esek, hogy ki-

MOST, ELŐSZÖR !!!

BOHÉMBÁLBA

Jászvidék
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Pista bácsi dudáljon kend!
Azoknak írom ezt a beszámolót, akik nem hallhatták Pál István és Juhász Zoltán előadóestjét a palóc népzenéről március 3-án, pénteken. Bár mi, akik ott voltunk
tudjuk, nehéz leírni azt az
élményt, mellyel gazdagabban tértünk haza. És ezt elmondhatják öregek és ifjak,
mert mindannyiunkat megérintett valahol az az élővé
varázsolt múlt, mely az előadás minden percét körüllengte és elvarázsolt minket
az 1900-as évek eleji palóc
föld pásztorvilágába, dalaiba, furulya-, és dudanótáiba,
meséibe.
A Parázs esték első előadásán mintegy ötvenen
hallgathattuk a palóc népzenét, énekelhettünk és csodálkozhattunk szellemi
örökségünk szépségén. Korosabb előadóink a Tereskén
élő Pál István, a népzenészek, népzenekutatók és
számlálatlan tanítványok
Pista bácsija 87 évesen is
vette a fáradságot, dudát, furulyát, és megtisztelt minket
előadásával. A hajdan volt
pásztorvilág utolsó „darabja” Ő. Pásztor volt az apja,
nagyapja, dédapja is. Maguk
faragták furulyájukat, készítették pásztorkészségeiket,
gyógyították az állatokat,
szolgálták a bárót, grófot. A
paraszti társadalom szerves
részét alkották: a jószágok
őrzése mellett az évkör szokásrendjében sok szerep jutott nekik, az ősi tudás birtokosai, őrzői voltak.
Pista bácsiról íródott
könyv, tanulmány, számtalan hangfelvétel őrzi sok

nem nekünk, magyar embereknek a valóságélmény átélése saját kultúránkon keresztül.

száz furulya-, ének- és dudanótáját, és film is megörökítette páratlan egyéniségét.
Tanítványa Juhász Zoltán,
maga is népzenész, az Egyszólam Együttes tagja, az
Óbudai Népzenei Iskola tanára, együtt fújta a dudát
Pista bácsival, megszólaltatta a flótát, furulyát, mesélt
arról, hogyan találtak rá
mesterére, mikor már kihaltnak vélték a pásztorvilág
eme képviselőit.
Pista bácsi maga ízes és
élvezetes palóc tájszólásban
mesélt is nekünk: a kondásról, juhászról, Krisztus
Urunkról, ördögről, boszorkányokról. Nótái, dalai szóltak szerelemről, örömről,
szomorúságról, a nógrádi
tájról és magunkról, magyar
emberekről, hogy magyarságunkban megerősödve a
népzene „tiszta forrásából”
merítve térhessünk haza.
Mert egy ilyen műsor nemcsak amolyan „csemege”,
vagy alkalmi sláger-élmény,
múltidéző nosztalgia, ha-

„Félbevágott pipafüst”
címmel április 7-én 18 órai
kezdettel a választási komédiák műsorrengetegéből néhány órára kiszakadva újra a
népművészet világába merülhetünk el a Parázs esték
második előadásán, Berecz
András előadásában!
Berecz András személyében ismét „híres ember”
látogat el hozzánk. Ahogy
szerényen magát nevezi:
ének- és mesemondó,
„álomszövő”. Egyébként
Alternatív Kossuth-díjas,
Magyar Művészetért díjas,
Magyar Köztársasági Arany
Érdemkereszt kitüntetés tulajdonosa.
Műsoraiban a mesék és
népdalok a főszereplők, főleg saját gyűjtésből, mellyel
20 éve foglalkozik. Sok lemezt, kazettát, CD- és rádiófelvételt készített idehaza
és külföldön. Írt több könyvet, tanulmányt, tagja az
Ökrös és az Egyszólam Zenekarnak.
Április 7-i előadásán erdélyi és kunsági népdalokkal és mesékkel örvendeztet
meg minket. Ismét nagy szeretettel várjuk kedves közönségünket!
Tehát ne feledjék: 2006.
április 7. (péntek) 18.00 óra,
Petőfi Művelődési Ház –
Berecz András: Félbevágott
pipafüst!
Kovács Zoltán
Parázs Egyesület elnöke

Tűzoltóságunk hírei
Műszaki mentéshez vonultunk február 16-án.
Pusztamonostor külterületén két autó csúszott az árokba, az út síkossága miatt.
Személyi sérülés nem történt, a járműveket kivontattuk az árokból.
Február 21-én a Jászberényi Tűzoltóság jelzésére egy
helyi lakos telkén két szivatytyúval avatkoztunk be, mivel
nagy mennyiségű belvíz
gyűlt össze.
Egy személyautó csúszott
meg az úton, és borult fel a
Jászárokszállás-Jászberény
felé vezető úton, a vasúti átjárónál. A műszaki akadályt
elhárítottuk.
Március 11-től egyre
több bejelentés érkezett a
Tűzoltóság ügyeletére, a szaporodó belvíz miatt. A szivattyúzásra felkészültünk.
Éves közgyűlésünket –
már mint kiemelkedően
közhasznú szervezet – tartottuk meg március 11-én. A
közgyűlésen a helyi meghívottakon kívül megjelent

négy jászsági önkéntes tűzoltó egyesület, valamint a
jászberényi, gyöngyösi, hevesi HÖT, a megyei és országos Tűzoltó, illetve Katasztrófavédelmi Szervezet képviselője is. Meghívott vendégeink a múlt évben végzett
munkánkról nagy elismeréssel szóltak. 16 fő tűzoltó került felvételre, ezzel hosszú
időre biztosítottnak látszik a
vonuló tűzoltó létszámunk.
Örömünkre szolgál, hogy
tagjaink között tudhatjuk
Dr. Gedei József országgyűlési képviselő urat is.

Lapzártáig a lakosságtól
11 bejelentés érkezett belvíz
ügyében. Március 11. után a
polgármesteri hivatalnál bejelentett belvízszivattyúzást
teljesítettünk (Hunyadi és
Prohászka utcák végén).
Ismét szelektív hulladéktároló tűz oltásához érkezett
riasztás 2006. március 18-án
délelőtt az Ady Endre út sarkán. Egy papír tárolására
szolgáló konténer sérült
meg a tűz miatt. A helyi
rendőrséget értesítettük.
Nádas Illés
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PARÁZS hangulat
a Jász Bálon
Az idén február 25-én
rendezték meg a 10. Árokszállási Jász Bált. Az évforduló okán a rendezők emlékezetes mulatságot kívántak
szervezni, valószínűleg ezért
is kérték fel a Parázs Hagyományőrző Egyesületet, hogy
néptánc műsorukkal ők legyenek a bál fő produkciója.
Az Árokszállási Jász Bálok visszatérő eseménye a
Jászkürt megszólaltatása. A
kürt messzeszálló, hívó
hangja kifejezi a jászok közösségének összetartozását.
Az idei Jász Bálon ezt követte az árokszállási kisbírói
dob megszólalása, a Parázs
műsorának kezdetét is jelezte egyben. A dobot viseletbe
öltözötten Pethes Kálmán, a
hagyományőrző egyesület
vezetőségi tagja, a tánccsoport vezetője szólaltatta
meg, figyelmet kérve beköszöntője elmondásához.

A beköszöntőt záró dobpergetést követően Kálmán
„kisbíróban” feltámadt a jókedv és belekezdett a „Ha
meg halok, ürmös borba temessetek…” kezdetű nótába. Csatlakozott hozzá Csatai Attila is. Harsány nótázással vonultak végig a termen, az erre az alkalomra
Kecskemétről érkezett Hirös népi zenekar előtt és
mentek fel a színpadra.
A legények alig fejezték
be harsány nótájukat, kezdődött az újabb. A „Mindenkinek van babája” kezdetű nótát énekelték frissen, vidáman, ami előcsalogatta a lányokat is. Erre már a zenekar sem volt rest, ők is bekapcsolódtak, és a színpadon elkezdődött a mulatság, a Parázs Hagyományőrző Egyesület Jász Bálra
összeállított műsora, ami az
alkalomhoz illően jászsági
tánccsokorral kezdődött. A
bálozók figyelték a táncosok
friss mozgását, a hangulatos
népzene dallamait és a színpadról elindult jókedv betöltötte a termet.
A jászsági tánccsokor után
a zenekar új dallamba,
Kálmán és Attila a táncoló
legények karéja előtt páros
dél-alföldi legényes szólótáncba kezdett. Közben a lányok is bejöttek és ismét
forrt a színpad a tempós délalföldi páros táncoktól. A
páros tánc egyszer csak éneklős, leány körtáncba váltott.

A megszólaló verbunk
hangjaira két legény a lassan
levonuló lányok előtt szóló
táncba kezdett, melyhez hamarosan csatlakozott a többi
legény is.
A bálozókra egyre jobban
átragadt a színpadon feltámadt jó hangulat, az arcok
kipirultak, a szemek megfényesedtek és egyik-másik láb
bizonytalanul mocorgott az
asztal alatt a zene ritmusára.

A csoportos verbunkot már
a közönség ütemes tapsa kísérte, a levonuló fiúkat kitörő taps búcsúztatta.
Ekkor Kovács Zoltánné
Lajos Krisztina jött be az üres
színpad közepére és tiszta,
zengő hangján két gyimesi
éneket énekelt. A bálozók a
finoman díszített, tájszólással énekelt dalokat elismerő
tapssal köszönték meg.
Az ének után ismét tánc,
de ez már mezőségi. Csatai
Attila díszes szólótánccal jött
be a színpadra. Attila mögött megjelent a legények
táncoló csoportja, mintegy
foglalatba helyezte a cifra
szóló lépéseket. A csoportból Kálmán táncolt elő és a
két legény míves „táncpárbajba” kezdett, melyhez
csatlakozott a többi legény
is. Most már közösen táncolták a lendületes lépésekből álló, tapssal és lábcsapásokkal sűrűn tarkított mezőségi legényes táncot.
Az énekelve bevonuló lá-
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nyok magukhoz csalogatják
a legényeket és az egész színpad megtelik a táncoló párokkal. Először mezőségi
lassú, majd mezőségi friss
táncot láthattunk.
A műsor a szatmári tánccsokorral folytatódott. Először a lányok nyitott körbe
álltak és énekelve lánytáncba
kezdtek. A kör hamarosan
bezárult és a vidám ritmusú
lépésekkel forogni kezdett,
majd újra szétszakadt. Egyikük kilépett és énekelni kezdett. Az énekeshez odalépett
Kálmán és énekelve páros
táncba kezdenek. Az ének végén a tánc megáll, a lány ellép. A hoppon maradt Kálmán az ismét megszólaló
pattogós zene dallamaira cifra szatmári szóló táncba
kezd, melynek lépéseit utánozzák a közben mögötte
összegyűlt legények. A lányok közben hátul körtáncolnak, csujogatnak, majd
hirtelen hangos sikítással előlépnek, és csúfolódva táncolják a fiúk legényes lépéseit,
dobbantanak, lábukat lendítik, tapsolnak és nagyokat
csapnak a csizmaszár helyett
a lendülő szoknyákra.
A fiúk elismerően nézik a
fricskát, aminek a lányok felkérése és a páros tánc kezdete vet véget, és kezdetét veszi
a fergeteges ritmusú csárdásokból, forgatósokból álló
szatmári páros tánc.
A bálozók közben folyamatosan ritmusra tapsolnak,
a szemeik csillognak. A táncolók vidám hangulata betöltötte a nagytermet, megadta a 10. Jász Bál kezdőhangulatát. Az együttes műsorát és a ráadást hatalmas
elismerő, ütemes taps köszönte meg. A magával ragadó jókedvben úgy éreztem, hogy a Parázs nem
hangulat, hanem korona
volt a 10. Árokszállási Jász
Bálon.
Csikós Miklós

