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Bolondos
Mennyi költőt megihletett már a széllel, jéggel,
árral, szeszéllyel érkező, a
természet robbanásszerű
változását hozó április. Így a
város verselőjét is. (Lásd a 4.
oldalon).
Annyi szín és megannyi
forma, sehol sincs a giccs.
E gazdag földi pompa a
méltóságos bohém világ.
Ó Bohémia, te árvízzel
küzdő cseh országrész, talán
sohasem kapom föl fejem neved hallatán, ha városunk
Bohémei e tobzódó hónap
utolsó szombatján nem rendeznek Bohémbált.
Micsoda évadkezdés a
10. jubileumi bemutatóra
készülő Görbe János Színkör
szervezése! Ott a szerelem –
remélhetőleg nem csak Anconában – a dal, a tánc lesz
a főszereplő. Na és a csapolt
sör, ahogyan a jobb időket is
megélt árral küzdő Bohémiában is lenni szokott.
Apropó ár! Nálunk most
a Szarv-ágy partjai közt
maradt. Jól tette, mert még
emlékszünk Rupp úr bohém
beszólására: „Uraim, még
egy ilyen kiöntés és Kínában
vagyok.”
Nekünk jobb is – még akkor is, ha a Zeuna Stärker
azóta ArvinMeritor lett.
Nem úgy az emunak, mely
a városközpont egyik kertjében sétál.
Neki nyilván mindegy,
van-e gyár, milyen az ipar
itt, viszont hírnöke a természetközeli városnak, melyben az utak is úttalanságukkal egyre természetközelibb állapotot mutatnak. Ennek azonban hamarosan vége (lásd Polgármester jelenti... 3. oldal), s
akik jövő ilyenkor is slalom
közlekednek, már csak nosztalgiából teszik.
Saját nyugalmunk érdekében tudjuk be most ezt is
április szeszélyének.
Apropó szeszély. Jól tudjuk, hogy az emberi viszonyok jóval szeszélyesebbek,
mint az április elejétől a végéig, de azt is tudjuk Máraitól – ki e hónap jeles
szülötte –, hogy „Az életre
nem lehet tanácsot adni,
úgyis megtörténik minden.
Ennyi.”
Vagyis; – vagyis? – a szeszély megy tovább?
Remélhetőleg azonban
májusba már több is belefér
ennél.
Ennyi.
– and –
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MSZP-s győzelem
a választókerületben
Dr. Gedei József képviseli a Felső-Jászságot
A 2006-os parlamenti
országgyűlési képviselőválasztás nem hivatalos végeredménye szerint a megyei 1-es számú egyéni választókerületben ismét dr.
Gedei József (MSZP) szerezte meg a voksok többségét. Lapzártáig a külföldön szavazók miatt ugyan
még nem számolták össze
a jászberényi 1-es szavazókör eredményeit, de mindez döntően már nem tudja
befolyásolni az eredményeket. A hivatalos végeredményre április 29-e
után számíthatunk.
Az eddig összesített eredmények szerint a választásra
jogosult állampolgárok közül a választókerületben öszszesen 21020-an adták le
szavazatukat, amelyből
20908 érvényes, 112 pedig
érvénytelen volt. Dr. Gedei
József (MSZP) 11917 sza-

Ára: 116 Ft

Megújult a strand
Nyitás előtti utolsó símítások
Hetek óta folynak a találgatások városszerte, hogy az elmúlt évben elkezdődött felújításokat időben be tudják-e fejezni a jászárokszállási strandfürdő területén. Jakus József
urat, a helyi Víziközmű vezetőjét kérdeztem a munkák állásáról.

vazatot kapott, ami a leadott
voksok 57 százaléka. A második fordulóban állva maradt ellenfele Szádvári Gábor
(Fidesz – KDNP) 8991 voksot gyűjtött, ami az összes
43 százaléka.
A választókerületben az első fordulóban a harmadik helyen dr. Kis Zoltán (SZDSZ)
végzett, aki az országos pártvezetésben született döntés
értelmében visszalépett a szocialista jelölt javára.
(Folytatás a 3. oldalon)

– Jelenleg mindenkit az
érdekel, hogy megnyílik-e időben az újonnan felújított
árokszállási termálfürdő?
– Április 24-én hétfőn lesz
a strand műszaki átadása. A
vízmintákat már levettük,
remélhetőleg a hétvégén
olyan állapotba kerülnek az
újonnan épült egységek is,
hogy a műszaki átadásnak
akadálya nem lesz. Hiánypótlásra minden bizonnyal
előírnak még bizonyos dolgokat majd, de úgy vélem,
az április 29-i nyitásnak nem
lesz akadálya. Ez egy szombati nap lesz, és amennyiben
az időjárás kegyeibe fogadja
a látogatókat, birtokba vehe-

tik a teljes egészében felújított strandfürdőt.
– Mennyiben változik meg
az üzemeltetés ettől az évtől?
– A strand ebben az évben
üzemeltetőt váltott. Tavaly
Szőke Attila jászberényi vállalkozó végezte, de nem voltunk megelégedve az általa
képviselt színvonallal, ezért
új közbeszerzést írtunk ki az
üzemeltető személyére.
Több érvényes pályázat közül a Tankó és Társa Bt.

nyerte el a lehetőséget a
strandfürdő üzemeltetésére.
A több tapasztalattal rendelkező ceglédi vállalkozó más
strandokat is üzemeltet, reméljük a színvonalon ez is
meglátszik majd.
– Milyen változásokat terveznek még?
– Szerettünk volna pályázatot benyújtani a termálmedence felújítására is, de nem
volt kiírva ilyen tartalmú pályázat.
(Folyt. a 3. oldalon)

„CSETLIK-BOTLIK”
Társastánc-verseny Jászárokszálláson
Zene és tánc nélkül ma már el sem tudjuk képzelni az életünket. Ünnepeink, szórakozásaink, mindennapi kultúránk
elengedhetetlen részévé vált.
A fenti gondolatok jegyében, a hagyományoknak
megfelelően ismét a tánc jegyében telt el április első hétvégéje Jászárokszálláson. A
szervező Fortuna TSE lassan
másfél évtizede vesz részt a
város kulturális rendezvényein. Nem véletlen tehát,
hogy 2005 decemberében a
Megyei Közgyűlés KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJJAL
ismerte el az egyesület munkáját.
A hagyományoknak megfelelően az idei tavasz nyitányaként ismét megrendezték
a „Csetlik-botlik” táncversenyt, immáron 6. alkalommal. A fiatalok szárnypróbálgatásainak otthont adó
rendezvényt most is a helyi
Szent Vince úti sportcsarnokban tartották.
A verseny 11 órakor Kovácsné Tősér Zsuzsanna elnökasszony köszöntőjével kezdődött, majd hivatalosan Ger-

gely Zoltán polgármester nyitotta meg a rendezvényt. A
vendégek között köszönthették dr. Gedei József országgyűlési képviselőt is, aki meleg
szavakkal szólt a versenyzőkhöz. A táncosok felvonulásával aztán végérvényesen kezdetét vehette a megmérettetés. Bár alapvetően versenyre
épült a program, de a szép
számmal összesereglett érdeklődők számára formációs
bemutatóval is kedveskedett a
helyi Fortuna TSE „nagy”
csoportja. Az alábbi együttesek versenyzői fogadták el a
helyiek meghívását: a MelodyLehel Szolnokról és Jászberényből, a Borostyán Jászfényszaruról, az Alapművészeti Iskola Jászapátiból.
Ezt követően a verseny
során több kategóriában
mérhették össze tudásukat
az indulók. Molnár József
táncpedagógus vezetésével a
standard és a latin táncok ka-

tegóriájában más és más táncokban kellett jeleskedniük a
pároknak.
Szebbnél szebb ruhaköltemények, gyönyörű frizurák és egyedi sminkek ejtették ámulatba a lelkes közönséget. A zsűri feszült figyelemmel követte a táncosok
minden mozdulatát. Nem

Arany fokozat

volt könnyű dolguk a pontozást illetően, hiszen remek
produkciókat láthattak. A
kis táncos palánták pedig
mindent megtettek azért,
hogy elkápráztassanak, szórakoztassanak és szórakozzanak ők maguk is. Bájosabbnál bájosabb párok, lefegyverző mosoly, olykor

tanácstalan pillantások –
mindez egy erősen felfokozott hangulatú délelőttön.
Hosszú-hosszú percek,
órák teltek, mígnem végre
előkerülhetett a dobogó.
Eredményhirdetés, mérhetetlen öröm (és néha egy kis
csalódás), ...
(Folytatás a 3. oldalon)

Ezüst fokozat
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Javul a város közbiztonsága Jászágói húsvéti kézvarázs…
Elbírálták a civil szervezetek pályázatát
Március 30-án tartotta soron következő ülését a képviselő-testület. A napirendi
pontok elfogadását követően a képviselők soron kívüli
előterjesztés keretében az
1956-os forradalom emlékére köztéri szobor állítására
előkészített pályázat benyújtásáról döntöttek.
Gergely Zoltán polgármester egy korábbi ülésen elhangzott interpelláció eredményét ismertette: a szennyvízberuházás kivitelezőjének
táblája megjelent a településen. Birinyi János képviselő
az orvosi ügyelettel kapcsolatban interpellált: előfordult, hogy a Jászberényben
szervezett orvosi ügyelet
nem jött ki a betegekhez
Jászárokszállásra. Gergely
Zoltán polgármester válaszában elmondta, hogy hozzá is
érkezett a kérdésben bejelentés. Amennyiben hasonló
történik, konkrét időpont,
személy megadásával minden esetet az Egészségügyi
Szolgáltató segítségével kivizsgálnak.
A két ülés közötti munkáról szóló beszámolóban
Gergely Zoltán polgármester
ismertette, hogy a város
4.460 eurót (több, mint 1,1
millió forintot) nyert testvérvárosi kapcsolatok ápolására EU-s forrásból. A Rosenberger Magyarország
Kft. 9,2 ha területet kíván
megvásárolni új üzemcsarnok építéséhez, amelyben
1.000 főt foglalkoztat. A város a helyi mentőállomás
megvalósítására 30 millió
forint támogatásban részesül, amely az országos keret
10 %-a: a mentőállomás Dr.
Tóth Tímea volt szolgálati
lakásában kerül kialakításra
2 gépkocsival, 12 fő foglalkoztatásával. Ismertette,
hogy kormányülésen született döntés értelmében a
Honvéd Üdülő térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába kerül. Elmondta,
hogy a SADE Kft. részéről
Barabás főmérnök úrral az
utcák, árkok állapotát mérték fel. Az ár- és belvízvédelmi készültség idején nagyobb kár ingatlanban nem
keletkezett, egy család kitelepítésre került, őket szükséglakásban helyezték el. A
CBA áruház látványterve elkészült, 400 m2-es bevásárlóközpontot kíván a cég felépíteni, október 10-i átadással.
Ezt követően a képviselők
a közrend, közbiztonság
helyzetéről szóló beszámolót tárgyalták meg. Drapos
Béláné alpolgármester hangsúlyozta, hogy az elmúlt évhez képest a település közbiztonságának helyzete pozitívan változott, köszönhetően annak is, hogy a
Rendőrőrs tagjai gyakran
járőröznek a közterületen.
Jónak tartja, hogy a Rendőr-

kapitányság munkatársai
előadást tartanak a civil szervezeteknek. Csomor János
képviselő elmondta, hogy az
iskolának több éve kapcsolata van a rendőrséggel a
gyermekek helyes közlekedésre nevelése kapcsán: járőrszolgálat működik a főépület gyalogos átkelőhelyénél; rendszeresek a rendőrség által tartott felvilágosító
órák a nyolcadikos és hatodikos tanulók körében. Csőke István képviselő szeretné,
ha a helyben lakó rendőrök
létszáma növekedne. Örömét fejezte ki, hogy a
rendőrőrs és a polgárőrség
együttműködik egymással.
Elmondta, hogy a rendőrség
épülete felújításra szorul,
tolmácsolta a lakosság kérését, miszerint az épület folyosójára több széket kell kihelyezni. Guba József képviselő említésre méltónak ítélte, hogy piaci napokon, valamint az éjszakai szórakozóhelyek környékén fokozódott a rendőri jelenlét a korábbihoz képest. Körei-Nagy
József rendőralezredes elmondta, hogy Jászárokszálláson a 10.000 lakosra jutó
bűncselekmények száma elmarad az országos átlagtól.
Az épület vonatkozásában
történtek előrelépések a Megyei Rendőrfőkapitányság
és a Polgármesteri Hivatal
között. Dudás Richárd őrsparancsnok hozzátette, hogy
a két helyi polgárőr szervezettel jó a rendőrség kapcsolata, havonta tartanak megbeszélést, mely során egyeztetik a következő havi szolgálatot is. Gergely Zoltán
polgármester ismertette,
hogy az önkormányzat és a
rendőrség kapcsolata nagyon jó. Sokat jelent, hogy a
rendőrség robogóval is járja
a várost, így azokra a helyekre is eljutnak, ahová az autóval nem. A lehetőségekhez
mérten az önkormányzat továbbra is segíteni kívánja a
rendőrség munkáját.
A következő napirendi
pontban a képviselő-testület
a civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálásáról tárgyalt. Drapos Béláné
alpolgármester asszony ismertette, hogy az önkormányzat által meghirdetett
felhívásra 29 szervezet nyújtott be támogatási igényt.
Az önkormányzat a pályázati támogatásra 1,8 millió
forint összeget különített el,
az elérhető támogatási öszszeget 70 ezer forintban határozták meg. Javasolta,
hogy mind a 29 szervezet részesüljön a maximális támogatásból, amelyhez a pályázati összeget 230 ezer forinttal szükséges megemelni.
Petró Géza képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság a támogatási keret megemelést, vala-

mint a maximális támogatás
nyújtását támogatta, tekintettel arra, hogy a település
650. évfordulója, valamint a
várossá válás 15. évfordulója
alkalmából kiemelt rendezvények várhatók. Kovácsné
Tősér Zsuzsanna képviselő
asszony a jobb feltételekkel
rendelkező szervezeteket arra biztatja, hogy szélesebb
körben éljenek a pályázati lehetőségekkel.
Majd a képviselők a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság éves beszámolóját vitatták meg. Petró Géza képviselő, a bizottság elnöke ismertette, hogy a bizottság
feladatait és ügyrendjét az
SZMSZ szabályozza. Az
Ügyrend szerint a bizottságnak évente minimálisan 6 alkalommal kell üléseznie,
hogy feladatait elvégezze. Az
elmúlt évben 13 ülésen a
bizottság 84 határozatot hozott különböző kérdésekben. Munkája során a bizottság egyes kérdésekben saját
hatáskörben döntött, máskor véleményezte az előterjesztéseket. A bizottsági tagok aktívan vettek részt az
üléseken, a határozatképesség minden esetben biztosított volt. Véleménye szerint
a bizottság (és a képviselőtestület) megteremtette a
költségvetés stabilitásának,
valamint a fejlesztéseknek az
összhangját. Gergely Zoltán
polgármester megköszönte
a bizottság tagjainak egész
éves munkáját.
A napirendi pontokat követően került sor az előterjesztések megtárgyalására. A
testületi tagok megvitatták
az állattartásról szóló helyi
rendelet – még nem végleges
– tervezetét, amelynek elfogadását kidolgozást követően a soron következő testületi ülésre halasztották. Módosították a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló rendeletet; elfogadásra
került a luxusadóról szóló
rendelet, amelynek hatálya
alá a településen jelenleg
nem tartozik adóalany. Módosításra került továbbá a
helyi kitüntetések és címek
adományozásának rendjéről
szóló rendelet. Döntés született az Iskolakonyha felújítására és eszközbeszerzésére
elnyert pályázati támogatáshoz biztosított saját forrás
módosításáról; a 2006. évi
köztisztviselői teljesítményértékelés kiemelt céljairól. A
testület pályázat benyújtásáról határozott a belvízvédekezésre fordított költségeknek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács vis maior keretéből
történő megtérítéséhez. Végezetül határozat született a
„Jászkapu” Turisztikai Egyesülethez történő csatlakozás
kérdésében.
Kovácsné Kaszab Éva

2006. április 12-én délután három órától a jászágói
művelődési ház adott helyet
annak a kézműves foglalkozásnak, ahol ügyes kezű
gyermekek fonálból készült
kiscsirkét és annak fészkét
készíthették el, Lukácsiné
Forgácsi Irén és Czékmán
Judit pedagógusok irányításával. Öröm volt nézni, ahogyan a szorgos kezek varázslataként szinte megelevenedtek a fészkükön ülő kiscsibék. A jó hangulatú délutánon elkészült alkotások így
méltó díszeivé válhattak a
húsvéti asztalnak.

Felhívás Civil Szervezeteknek
(Az együttműködés és a „ civilség” ne csak írott malaszt legyen)
A Jászárokszállási Cukorbetegek Klubja felhívással
fordul a jászárokszállási civil
szervezetekhez.
A felhívás tárgya: Közös
városi civil honlap kialakítása.
Indoka: érzékeljük az egy
helyen elérhető interaktív,
napi frissítésű közös honlap
igényét.
2006 januárjában informatikai pályázatot adtunk
be, meglévő honlapunk
(www.cukbetjasz.hu) közös városi civil honlappá alakítása érdekében. Előzetesen
6 civil szervezet csatlakozott. (ÁBK, Fortuna TSE,
Kertbarátok, Nyugdíjasok, Mozgássérültek, Parázs Hagyományőrző
Egyesület)
Erre a célra áprilisban
717.500 Ft-ot nyertünk.
Mit foglal magába ez a
költségvetés? Egyéves szélessávú (ADSL) korlátlan
hozzáférésű előfizetést.
(Egyesületünk 4 éve rendelkezik saját honlappal, ami
nem szélessávú és nem korlátlan.) Tárhely előfizetése,
bővítése. Digitális fényképezőgép (megvásároltuk),
fotónyomtató a „Képek az
Egyesületek Életéből” letölthető mappa létrehozásá-

hoz. A megjelenés (dizájn)
informatikus mérnök által
végzett igényes kialakítását,
frissítését, karbantartását.
Mi a koncepció? A honlap
két részből állna: - egy közös
részből, ahol a városi rendezvények, a „Civil Híradó”
a Fórum levelező rovat, a
„blogok,” a mindannyiunkat érintő városfejlesztési
tervek és azok kontrollja jelenne meg. Itt kapna helyet a
város bemutatása, idegenforgalmi népszerűsítése. A
„Mindenki irodája” keretében a letölthető igénylő- és
adatlapok, (egyelőre üdülési
csekk, méltányossági nyugdíjemelés stb.) közérdekű
információk. Egészségmegőrzési és betegség-megelőző tanácsok. A témák bővíthetőek a csatlakozók igényeihez mérten.
Egyesületünk külön felületet biztosít a csatlakozó
egyesületek saját megjelenéséhez, önállóságuk teljes
tiszteletben tartása mellett.
(Bemutatkozás, elérhetőség,
programok, beszámolók,
képek, pályázati kiírások.)
A tét nem semmi. Most
majd kiderül, hogy mi civil
szervezetek össze tudunk-e
fogni saját érdekünkben,
vagy egymás ellen dolgo-

zunk. Versengjünk Árokszállás érdekében –, de egymást segítsük, máskülönben
nekünk annyi!
Várható előnyök: Civil
összefogás, erőink egyesítése egy elkötelezett, de független szerveződés keretében. Saját honlapunkat –
hiába ismerik el országos és
határon túli cukorbeteg
egyesületek –, a látogatottsági adatok ismeretében a
helybéli tagjaink koruk és lehetőségeik korlátai miatt kevesen látogatják. Be kell vonni a fiatalokat! Nem szégyen, – ismeretszerzés, letöltés céljából – segítséget kérni
tőlük. Becsült adat szerint a
lakosság 15-25 %-a már
most rendelkezik a hozzáférés technikai lehetőségeivel.
Pályázati figyelő, esélyes
pályázatok megjelenítése.
Rövidesen – május 4-én
(csütörtökön) 18 órakor a
„Civil Fórum” keretében –
a civil szervezetek képviselőinek a közös civil honlap
ügyében megbeszélést tartunk a Művelődési Házban, melyre mindenkit tisztelettel várunk. Számítunk a
különböző civil szervezetek
javaslataira, segítő együttműködésére.
Veres László

Kézilabda-hírek

Április elsején megkezdődött a női kézilabda-bajnokság tavaszi fordulója. Képünk az
április 8-i Hatvan elleni meccsen készült, melyen 23-16 arányú győzelmet arattak hazai
pályán eddig veretlen játékosaink. A csapat legközelebb május 13-án 1630-kor játszik
Jászárokszálláson. A meccsre minden szurkolót szeretettel várunk.
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MSZP-s győzelem...
Dr. Gedei József képviseli a Felső-Jászságot

Az időjárás nem nagyon kedvez a gazdálkodóknak, de hallgatva a híradásokat az árvízi helyzetről, emellett a magas talajvízszint
miatti problémáink jelentéktelenek. Feszülten figyeljük a híreket és reménykedünk,
hogy a védők mindenhol győzedelmeskednek az ár felett.
Május első hetében elkezdődnek az útfelújítások városunkban. A csatorna-beruházással érintett területen több mint 20 km hosszban kapnak bitumenszőnyeget útjaink. A
kivitelező cég munkatársai szerint az útfelújítás június végére befejeződik. A teljes szélességben történő szőnyegezés mellett mindkét oldalon 50-50 cm-es kőszórásos padkaépítés is meg fog történni. Az érintett utcákban a vízelvezető árkok kitakarítását, az átereszek elhelyezését az itt lakó lakosokkal közösen tudjuk elvégezni. Amennyiben ezzel a
munkával is a kivitelezőt bíztuk volna meg,
jelentősen csökkent volna az útépítésre fordítható összeg. Kérem, hogy vegyenek részt
ebben a munkában, hogy együtt örülhessünk
a járható és közművekkel ellátott rendezett
utcáinknak. Azoknak az utcáknak a lakóitól
pedig, akik ebben a programban nem érintettek, megértést és türelmet kérek. A szükséges pénzt a következő évben is elő fogjuk teremteni ahhoz, hogy az útépítések tovább
folytatódjanak. Az Ipari út felújítására megnyertük a pályázatot és a kivitelezés május
hónapban meg fog történni.
A Termálfürdő területén a büfésor és fogadó épület átadására 2006. április 28-án kerül sor. Sok buktatója volt ennek a beruházásnak, mert az üzletek tulajdonosaival az
egyeztetések nem mindig voltak zökkenőmentesek. Sokkal több szervezést, egyeztetést kíván egy magántőke bevonásával, több
tulajdonos részvételével és mégis egységes
megjelenésben megvalósuló beruházás, mint
ha csak az önkormányzat végezné azt. A végeredmény azonban elfeledteti a feszültsége-

ket, mert egy nagyon szép épületkomplexum
jött létre, amelyben remélhetőleg a Termálfürdő látogatói is sok örömüket lelik.
A Rosenberger Magyarország Kft. 9,2
hektáros terület megvásárlásával zöldmezős
beruházásba kezd Jászárokszálláson. A teljes
bekerülés költsége meghaladja az 1,2 milliárd
forintot, és a tervek szerint 1000 dolgozónak
ad biztos megélhetést. A tervek engedélyezési eljárása megkezdődött, az építkezés elindulása május hó második felére tehető és
még ebben az évben be is fejeződnek a munkálatok.
A Carrier CR Magyarország Kft. logisztikai bázisának építkezése a terveknek megfelelően halad és az 1 milliárd forintot meghaladó beruházás június végén átadásra kerül.
Az újabb fejlesztés egyúttal erősíti a cég jászárokszállási elkötelezettségét, és elősegíti a
munkahelyek számának további növekedését.
A szennyvíztisztítóra beadott régiós pályázatunkon 60 millió forintot nyertünk és a
már céltámogatáson elért eredménnyel
együtt a támogatás összege 210 millió forintra emelkedett. A beruházás a végátemelő
építésével megkezdődött, és a tervek szerint
szeptember végére be is fejeződik. A 468 millió forintos beruházási költség hiányzó részét
kedvezményes, hosszú lejáratú hitelből tudjuk biztosítani.
Várossá avatásunk 15. évfordulóját ünnepeljük a következő napokban. Kérem, tanulmányozzák át a programokat (7. oldal – a
szerk.), amelyet úgy próbáltunk összeállítani,
hogy minden korosztály megtalálja benne a
számára érdekes eseményeket. A gazdag kínálatból külön nem is szeretnék egyet sem
kiemelni, ezt a jászárokszállási polgárokra bízom és kérem, hogy fogadják olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel a szervezők és a
szereplők ezt átnyújtják Önöknek.
Gergely Zoltán

(Folytatás az 1. oldalról)
Gedei József újabb négy
évre szóló mandátumszerzését értékelve lapunknak nyilatkozva megköszönte támogatóinak a rá adott szavazatokat. Mint mondta, bizakodtak a sikerben, mert a
négy évvel ezelőtt tett ígéreteik jó részét teljesíteni tudták a választókerületben.
Utalt itt a szennyvízcsatornahálózat kiépítésére, a jászberényi megkerülő út építésének megindítására, a jászberényi könyvtár, kórház felújítására, illetve a beruházások
folytatására. Jászárokszálláson a szennyvízcsatorna hálózat megépítése mellett

megemlítette a nyugdíjas
apartmanház megépítését.
Kiemelte a városban működő civil szervezetek szerepét a
település dinamizálásában.
Mint mondta, ők azok, akik
vállukra véve a települést,
igazi lendületet adhatnak a
figyelemre méltó fejlődésnek.
– Legfontosabb feladatomnak tekintem ezt követően – mondta a képviselő –,
hogy a további fejlődés érdekében minél hamarabb elkészüljön a Jászberényt Jászárokszállással összekötő út
felújítása. A tervek szerint
talán már nyáron a megújult
úton közlekedhetünk a két
város között. Örülök, hogy a

Kincsőrző
Legnagyobb kincsünk az
egészségünk! Saját érdekünk, hogy vigyázzunk rá!
Ehhez segített hozzá az iskolánkban április 10-én rendezett vetélkedő. Témája az
egészséges táplálkozás és az
elsősegélynyújtás volt. Az
összes hatodikos csapat sokat készült erre az izgalmas
vetélkedőre. Első feladatunk
a táplálékpiramis felépítése
volt. Majd gondolkodtató

feladatok, utána plakátkészítés következett, végül jött
az elsősegélynyújtási gyakorlat, mely a legnehezebb
volt. Mindenki sikeresen teljesített, de végül a 6.a osztály
csapata lett az első. Minden
résztvevő nyert ezzel a versennyel, mert sok új ismerettel gazdagodtunk. Az értékes ajándékokon túl tudást
kaptunk, mely segít, hogy
meg tudjuk őrizni egész-

Megújult a strand
Nyitás előtti utolsó simítások
(Folytatás az 1. oldalról)
Továbbá a belső megújítást szerettük volna elkészíteni. A kulturáltabb kiszolgálásért az utak díszburkolattal való ellátására nyújtottunk be pályázatot, de sajnos
ebből a rendelkezésre álló
központi költségvetés szűkössége miatt kimaradtunk.
Azonban továbbra is keressük azokat a lehetőségeket,
amelyekkel ezen elképzeléseinket megvalósíthatjuk, hiszen érvényes tervekkel már
rendelkezünk.
– Milyen kiszolgálóegységekkel bővült a termálfürdő?
– A látványosan megújult
külső mellett a belső egységek is kulturált, modern ar-

beruházással egyidőben a
városközponti körforgalom
kiépítése is megindulhat. A
továbbiakban dolgozni kell
azért, hogy Jászárokszállásnak közvetlen összeköttetése
legyen az M3-as autópályával. Azt már sikerült elérni,
hogy a jászberényi tűzoltóknak új autója legyen, a következő lépés, hogy a jászárokszállási önkéntes tűzoltók is megfelelő járművel indulhassanak a védelmi munkákhoz, mint tették azt a napokban a bajba került, árvízzel küzdő szelevényiek,
csépaiak, tiszasasiak megsegítésekor.
Banka Csaba

ségünket. Ezúton szeretnénk
megköszönni tanárnőnknek,
Jakus Sándornénak, hogy
felkészített bennünket, és
megrendezte ezt a versenyt,
köszönjük a zsűri munkáját
is. Tagjai: Bordásné Bodor
Ilona védőnő, Csoszor Mária
tanárnő és Jakus Csilla a
Semmelweis Egyetem orvostanhallgatója. Máskor is szívesen részt veszünk ilyen érdekes vetélkedőn.
Bobák Nikolett
Guba Nikolett, Jakus Judit
Vágó Alexandra 6.b oszt.
tanulók – Széchenyi István
Ált. Iskola, Óvoda és Zeneisk.

„CSETLIK-BOTLIK”
Társastánc-verseny Jászárokszálláson

culatot kaptak. A főbejárat
és a pénztár is európai színvonalú lett. A régi öltöző és a
frissen felújított kiszolgálóegységek között az udvar
díszburkolattal és gyeprácscsal lett ellátva. Egy butik,
egy söröző-fagyizó, egy

gyros-hamburger-es, egy
lángosos és két melegkonyhás ellátó egység kapott helyet az új részben. Mindez lehetővé tette, hogy kulturált,
európai színvonalú termálfürdővel büszkélkedhet ezek
után a város.
– Változott- e a nyitva
tartás?
– Nem. Az elmúlt évben
már megszokott, jól bevált
nyitva tartást megőriztük. A
főszezonban hétfőtől csütörtökig 9-19 óráig, pénteken
és szombaton 9-21 óráig tart
nyitva a strand. Reggel 7 és 9
óra között pedig az úszóbérlettel rendelkezők vehetik
igénybe a szolgáltatásokat.
M.N.M.

(Folytatás az 1. oldalról)
... és végre magasba emelkedhettek a győztesnek járó
kupák is. A következő „hazai” eredmények születtek:
Bronz Fokozat:
I. Bódi Csaba – Szokol Beáta
IV. Major Márk –
Vágó Alexandra
V. Görbe Dániel – Fehér Zita
Ezüst fokozat:
I. Held Tamás –
Held Nikolett
III. Ferenc Viktor –
Marosvári Dóra
V. Szikra Adrián –
Szikra Bettina
Arany fokozat:
latin táncok:
I. Gyenes Evelin –
Mongyi Norbert
II. Csikós Nikolett –
Selyem László

Bronz fokozat
Úgy vélem, ismét megbizonyosodhattunk arról, hogy a
versenytánc célja nem csupán a tanulók tánctudásának
felmérése, és a bemutatott
koreográfiák technikai és
művészi értékelése, de éppA kiemelt érdeklődés nem
úgy fontos az összetartozás
csupán a táncegyesületek réfontosságának a hangsúlyoszéről volt sokatmondó, hazása a gyermekek körében.
nem a verseny iránt érdeklődő nézők tekintetében is.
M.N.M.
standard táncok:
I. Csikós Nikolett –
Selyem László
II. Gyenes Evelin –
Mongyi Norbert
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„Félbevágott pipafüst”
Parázs esték 2.
A szervező izgalmát feledtette a nagy létszámú és
színvonalas előadás, melynek április 7-én, a Parázs
esték második alkalmával lehettünk részesei! Szép számban, úgy százhúszan hallhattuk Berecz András ének-,
és mesemondó „Félbevágott
pipafüst” c. Műsorát.
Rövid fölvezető s bemutatkozás után erdélyi mesét
hallhattunk saját gyűjtéséből, autentikus stílusban,
szép magyar nyelvezettel. A
mélyen átélt hiteles előadásmód könnyedsége, humora
elvarázsolta a közönséget.
Tudta a hallgató, hogy a
mesék, dalok falusi emberektől valók, az előadó néprajzi gyűjtőútján vette őket
magnóra, videokamerára,
mégis úgy éreztük, hogy részesei vagyunk a mese születésének, újjászületésének.
Hallhattunk egy kunsági

népdalcsokrot, mongol népmesét és egy kirgiz doromb
muzsikát.
Fiatalokat és időseket egyaránt elvarázsolt a műsor,
nagy taps köszönte meg az
előadást. Ezután a közönség
leglelkesebb tagjaival egy
pohár bor mellett Berecz
András még egy bő órát
töltött. Beszélgettünk az
életéről, zenéről, hagyományról, újabb meséket,
történeteket, dalokat hallhattunk. Tanulhattunk népdalt is: egy névnapi köszöntőt és egyet a szerelemről.
Megtudhattuk azt is, hogy a
magyar népdalkincs Európában a legősibb, több ezer
éves dallamkincset őriz.
Ezért lehet az – és ezt dalokkal is alátámasztotta Berecz –, hogy magyar dallamoknak vannak távolkeleti, de még indián egyezőségei is. Ezekből nem von le

bizonytalan következtetéseket, inkább a pentatónia és
az ősi szerves kultúra mélységeinek egyezőségével magyarázza.
Zárszónak talán annyit,
hogy a közönség jól érezte
magát, jómagam pedig örültem, hogy ennyi embernek
tudtam néhány szép és kellemes órát szerezni. Így aztán ezen fölbuzdulva már
hívom is a leendő közönséget a következő előadásra,
melynek vendége: Kóka Rozália énekes és mesemondó.
A műsor címe: „Móduvának
nagy a széje” (Előadóest a
csángó magyarokról.) A
műsor időpontja: 2006. május 5. (péntek) 18 órai kezdettel.
Kovács Zoltán
a Parázs
Hagyományőrző Egyesület
elnöke

A 3. Parázs-este
Kóka Rozáliával
Kóka Rozália 1943-ban
született Bajmokon, bukovinai székely és bácskai magyar szülőktől. A kitelepítésekkor menekülni kényszerültek, ezután sok helyen
laktak, végül Érden telepedett le és tanítóként dolgozott.
Előadóművészi pályája
1973-ban kezdődött, 1971
óta vezeti az Érdi Bukovinai
Székely Népdalkört.
Több hanglemez, kazetta,
CD és könyv szerzője.
Kitüntetései közül csak
néhány: A népművészet

mestere (1992), A Magyar
Köztársaság Érdemrend
Kiskeresztje (1994).
Néhány mondat kedvcsinálóként Kóka Rozáliától:
„Meséltem vidám és boldog
embereknek, árváknak és
elhagyottaknak, nyomorult,
megalázott vendégmunkásoknak, árvíztől, háborútól
elűzötteknek, idegen országba
szakadtaknak, kicsiknek és
nagyoknak. A mesék mindenkinek adtak valamit. Örömöt,
vigaszt, reményt szabadságot.
Mint valami lelki „hamuban

sült pogácsák” segítettek élni,
segítettek a nehézségeket legyőzni, kinek-kinek élethelyzete szerint. Segített nekem is.
Boldog vagyok, hogy megajándékozhatom velük az embereket.”
Ajánlom következő PARÁZS ESTÜNK minden
valódi kultúrára éhes Árokszállásinak, hogy újra együtt
lehessünk részesei egy emlékezetes péntek estének.
Kovács Zoltán
a Parázs Hagyományőrző
Egyesület elnöke

Tűzoltóságunk
eseményei
Április 4-én Jászárokszálláson, az Örsi úton gázvezetéket szakított el egy munkagép. Itt addig biztosítottuk a
helyszínt, amíg a szakemberek kérték tőlünk.
A Jászberényi Tűzoltóság
jelzésére kéménytűzhöz vonultunk április 5-én Jászágóra, a Kossuth utcába reggel 8
órakor. Nagyobb káreset
szerencsére nem lett.
Április 10-én este avartűzhöz kaptuk a riasztást. Jászárokszállás-Jászágó közötti
úton mintegy 150 méter
hosszúságban égett a száraz
fű és avar, melyet eloltottunk.
Egyesületünk április közepétől készül a május 20-án
megrendezésre kerülő jász-

Fotó: Tekse Csaba
sági tűzoltóversenyre, amely hogy minél többen kísérjék
az idén Jásziványban lesz. el versenyző csapatainkat,
Két férfi, és egy női (az egye- mely egyébként alkalom is a
sület életében először) csa- Jászság rokonságának, lakóipattal nevezünk a versenyre. nak összejövetelére.
Kérjük, várjuk a tűzoltó csapatversenyt-kedvelőinket,
Nádas Illés

2006. április 27.

Gyógyulástörténetek pályázaton

Nekem sikerült!
Közel egy esztendővel ezelőtt, 2005. május 31-i dátummal, a Magyar Rákellenes Liga és a Családi Lap közös pályázatot hirdetett gyógyult rákbetegek részére
„Gyógyulásom Története”
címmel. Jeligém „Aki mindezeket átélte” volt. A pályázat eredményhirdetését
2005. november 13-ra hirdették. Végül a pályamunkák jutalmazása 2006. március 8-án délelőtt 11 órakor
volt a Parlament Café, Vértanúk tere 1-ben.
Dr. Vasvári Artúrné, a
Magyar Rákellenes Liga elnöke köszöntött bennünket
sok-sok szeretettel. Elmondta, ő is átélte azokat, amiket
mi. Ismertette: a mai gyógymódok sokkal hatékonyabbak, jobbak, mint a korábbiak. Mindössze rajtunk múlik
a gyógyulás, vagyis ha odafigyelünk magunkra és időben elmegyünk a szűrésekre.
Majd a Családi Lap főszerkesztője, Árvai Magdolna köszöntött. A pályázatokról elmondta, hogy mind
egyforma jó volt, inkább azt
emelné ki, ami a közös volt
bennük. Összefoglalva ismertette, sokan tartották
fontosnak az „akaratot” a
gyógyulásuknál, a „bizakodást”, az orvosok és nővérek
munkáját, és miket tapasztaltak betegségük alatt a környezetükben. Volt olyan is,
aki megemlítette a hittel
kapcsolatosakat is.
A főszerkesztő hölgy közölte: tekintsük a pályázati
munkánk elismerésének az
oklevelet, mivel csak a leg-

jobbakat válogatták ki, és
huszonkettőt részesítenek
jutalomban.
Prof. Dr. Bodó Miklós
szorgalmazta, hogy környezetünkben terjesszük a
megelőzés fontosságát. Ő
mint patológus (kórboncnok) látja, hogy milyen nagy
szükség lenne a rák korai felismerésére. Sok embert lehetne ezáltal megmenteni,
meggyógyítani.
Következett az oklevelek
kiosztása, amivel Nancy G.
Brinker: Nyerjük meg a
versenyt! című könyvét is
kaptuk. (A díjak átadása alatt

videózás és fényképez és
volt.) Majd a különböző kategóriákban íródott pályamunkák díjazása. Ők tízen
egy-egy csomagot is kaptak
ajándékba (amit senki sem
bontott ki, így ismeretlen
maradt előttünk a tartalma).
Ezután következett a
megvendégelés és kötetlen
beszélgetés.
Déli egy órakor már mindenki eljött. Kaptunk egyegy csomag újságot, és egyegy szál virágot a Nőnap
alkalmából.
Rózsa Lászlóné

Takács László:

Április

Április te szemtelen, szertelen,
tombolsz mint hajdan gyermekem.
Negyedik vagy a hónapok sorában,
de elöl jársz a bolondozásban.
Nyílik ezer szemed résnyire,
zümmögő bogarak kedvire.
Mit cipel a szeled, te bolond?
Tán meleget váró kedvünket hordod?
Tisztító böjti szelekkel jő,
a májusi langyos levegő.
Ez már megpecsételi sorsod,
magadat önként kioltod.
Régóta vártunk, sokat fáztunk,
tiszta szívből örülünk, kész mámor.
Helyedbe lép a szerelmes május,
aki lehetne, egész évben társunk.
– Köszönjük, hogy elhoztad, te tettre kész, bátor! –

Serdecznie widamy Gości z Tarłówa!
Szeretettel köszöntjük a Tarłówból,
lengyel testvérvárosunkból
érkezett vendégeket!
2006. április 26. és május 2. között 40 fős lengyel
delegációt fogad városunk. 2005. április 19-én a
Varsó és Kassa között kb.
középen található, 6500
lakosú Tarłów és Jászárokszállás polgármestere
szándéknyilatkozatot írt
alá, hogy a jövőben testvérvárosok legyenek.
A szándéknyilatkozat
alapján mindkét önkormányzat vállalta, hogy kulturális, oktatási, turisztikai,
ipari és gazdasági területen
együttműködnek egymás
megismerése érdekében, valamint csereüdüléseket szerveznek. Azóta július elején
kölcsönös cseretáborozásra
került sor, és ősszel 40 fős
magyar csoport vett részt
nagy sikerrel a tarłówi ara-

tóünnepen. Mi is ünnepi alkalomra hívtuk lengyel barátainkat, 15 éve lett újra város
Jászárokszállás.
A vendéglátás és a programok az Európai Unió Európa Tanács Oktatási, Audiovizuális és Kulturális
Igazgatóság pályázati támogatásával fog megvalósulni.
Tavaly novemberben benyújtott sikeres pályázatunk
címe Lengyel magyar két jó
barát… Az európai barátság
erősítése. Ennek keretében
szeretnénk az ideérkezőket
megismertetni történelmünkkel, kultúránkkal, hagyományainkkal, Budapest
és Jászárokszállás nevezetességeivel, mindennapi életünkkel és a helyi civil szervezetek működésével. Lehetőség nyílik arra, hogy
együtt ünnepeljük az Euró-

pai Unióhoz csatlakozásunk
második évfordulóját. Személyes beszélgetésekkel barátságok alakulhatnak ki, így
erősíthetjük összetartozásunkat, hiszen egy nagy állam tagjai lettünk.
Reméljük, a Jászvidék
következő számában arról
tájékoztathatjuk kedves olvasóinkat, hogy vendégeink
és a helyiek nagy örömére
sikeresen lezajlott az egyhetes program.
Kérem a város lakóit,
hogy mindent tegyenek meg
annak érdekében, hogy látogatóink elégedetten, Jászárokszállás jó hírét erősítve
térhessenek haza. Előre is
köszönöm a szervezők nevében mindenkinek a segítséget.
Balogh Zsuzsanna

Jászvidék
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Nagyszabású társadalmi egyeztetés
Fejezetek Jászárokszállás
a Regionális Operatív Programról
szabadságharcos történetéből I.
az Észak-alföldi régió
Móczár- testvérek

„Nem történelmi alak,
melyet az utókornak megőriznek, nem időszaki nagyság,
melynek hiúságát egy ország
sajtója legyezgette, de a nemzet egy oly példás tagja volt,
kihez ha nagy számban egyedei hasonlítanának, Magyarország volna a legboldogabb és
legtekintélyesebb ország." 1 –
írja Móczár Alajosról (18191889) nekrológja, mely a
Jászság című újságban jelent
meg. Rajta kívül még meglehetősen sok olyan jászárokszállási személy volt,
akik a XIX. század forrongó
világában kiemelkedő tettet
hajtottak ugyan végre, ezt a
tettet azonban az utókor
majdhogynem teljes egészében elfeledte.
Ennek példája Móczár
Alajos is, akinek családjának
történetét, szabadságharcos
részvételét a következőkben
igyekszem röviden összefoglalni. Apjának, Móczár
Antalnak Csikós Erzsébet
nevű feleségétől négy fia
született. A legidősebb,
Móczár János (1807-1877)
jogi tanulmányokat folytatott, és ügyvéd valamint kerületi esküdt lett.2 Az 1840es években főjegyző, egyik
tagja volt annak a küldöttségnek, amit a redempció
századik évfordulójának
megünneplésére küldtek
Jászberénybe. Rajta kívül a
Móczár-család tagjai közül
ott volt József (1817-1869)
és Alajos (1819-1889) testvére is.3 Ő maga a dandársereg tagjaként tisztelgett a
nádorispán úr császári királyi főhercegsége előtt.4
Újabb fontos szerephez
1848-ban jutott, amikor
Nagy János és Dósa Antal
(1819-1891) mellett ő lett
az egyik önkéntes század kapitánya, mégpedig a másodiké.5 Ő volt az, akinek háza
menedéket biztosított Klapka Györgynek a vesztes kápolnai csata után.6
A szabadságharc leverése
után továbbra is aktív közéleti szerepet vállalt: jászkun
kerületi szinten is komoly
érdemeket szerzett, és tevékeny munkát folytatott: a
Deák Párt kerületi elnökeként befolyással volt a politikai eseményekre. Elérte
például, hogy Bartal Györgyöt, a kiváló publicistát jelöljék követükként. Ő volt
az, aki ezt a személyt Jászárokszálláson a városházán
fogadta.7
Nem nősült meg, örökös
nélkül hunyt e1. Öccse, Alajos (1819-1889) bár tovább
vitte a Móczár-nevet, fiági
leszármazottai ma szintén
nem élnek már.8
Bár a nekrológok szokása,

mint azt a bevezetésben is
láthattuk, hogy megszépítve
mutatnak be egy embert, bátorsága, amit a szabadságharc alatt tanúsított, mégis
csodálatra méltó. 1848-ban
már feleséges ember, Mészely Teréziától (18231891) két kisgyermeke is
született már: nem csoda,
hogy a család nem engedte
bevonulni. Míg bátyjai, János és Ignác (1809-1872) a
helyi események fő szervezőivé léptek elő, addig ő
mint „leláncolt sas” odahaza
maradt. Ideje a kápolnai csatavesztés után érkezett el,
amikor Klapka bátyjánál
szállt meg, és ott tervezte
gombostűkkel szurkálva a
térképet a következő ütközetet. A munkálatok közben
felsóhajtott: bárcsak az ellenség fejébe láthatna, akkor
könnyebben tervezne. Alajos erre előbújt a kemencenyak mögül, és felajánlotta,
hogy elhozza az ellenség terveit. Nagy derültséget okozott a kijelentés, de utóbb –
látva az ifjú határozottságát
– Klapka beleegyezett, bár
megjegyezte, hogy a tervet
Nagykátán legalábbis hétfejű sárkányok őrzik. Móczár
Alajos kedvenc csikóján el is
ment, s hétfejű sárkányt
nem, mulatozó német tiszteket viszont talált: azok
hangos zeneszó mellett ittak
a Fehér hattyú fogadóban.
Belopózott, és egy szobában
két réz gyertyatartó közt
felfedezte a terveket: berohant, gyorsan felkapta a
mappát, de sietségében leverte a gyertyatartókat. A
nagy csörömpölésre berohantak a katonák, üldözőbe
vették, s egész Csányig kergették, ahol is lovaik teljesen
kifulladtak. A tisztjük megparancsolta, hogy legalább
lőjék le, ha már élve nem
sikerült előállítani, de azok
nem találták el. Klapka másnap hajnalban arra ébredt,
hogy megvannak az ellenség
tervei. Ennek ismeretében
hatalmas győzelmet arattak
a császáriak felett. Így ha
honvédként nem is vett
részt, mégis alakítója lett az
eseményeknek Móczár Alajos. Noha nem volt iskolázott ember,9 tekintélye alkalmassá tette őt arra, hogy ő
legyen Jászárokszállás első és
egyetlen XIX. századi polgármestere.10
Érdekes, hogy a későbbi
miniszterelnök Fehérváry
Géza báró is jó barátja volt.
Ferenc József későbbi kedves ismerőse katonaként
kezdte a pályáját, és 1859ben az olasz-osztrák háború
idején a paranccsal ellentétes
módon cselekedett. Mind-

minden kistérségében
ezért általában halálbüntetés
járt – parancsmegtagadás
jogcímén – a döntés azonban jónak bizonyult, és a
csatát megnyerték. A királyi
kitüntetés Fehérváryt Móczár Alajos tanyáján érte: itt
a fűben heverészve újságolta
el neki, milyen híreket hozott a posta. Nem látszott
rajta, hogy különösebben
érdekelné. Később még sokat időzött itt.11 Nyugodt
alaptermészete nemcsak
ilyen magas rangú barátokat
szerzett számára, de kivívta a
köz elismerését is, ahogy a
nekrológja fogalmaz: „A
jász közélet egyik legnépszerűbb és legtisztesebb alakja pihenni ment a napokban, elszenderült csendesen a soha fel
nem ébredésre csendesen kibékülve magával és másokkal,
mint ahogy csendesen és békésen pergette le élete számos
óráit.” 12
1

– Jászság II. évfolyam 5.
szám - 1889. II. 2.
2
– Jászkun kerületek kettős örömünnepe 1845.
május 20 - 106. Ugyanezen
munka 92-ik oldalán Istvánként szerepel, mivel azonban mind Herbert János
mind Kóczián Gyula Jánosnak írja, valószínűleg azonos
személyről van szó, és csupán elírás történt.
3
– Jászkun kerületek kettős örömünnepe 1845.
május 20 – 93.
4
– Jászkun kerületek kettős örömünnepe 1845.
május 20 - 92.
5
– Nagy Lajosné: Árokszállási nemzetőrök 1848/
49-ben in Emlékképek
(2002) II/67
6
– Jászság II. 5. szám –
1889. II. 2.
7
– Jászkun Figyelő I. évfolyam 8-10. szám - 1872.
V. 12 - V. 26.
8
– Az ő unokája volt
Móczár Andor (18741928), aki gyermek nélkül
hunyt el.
9
– Jászság II. évfolyam 5.
szám – 1889. II. 2.
10
– Jászberény és Vidéke
XXI. évfolyam 8. szám –
1889. I. 27. Ezt a feltételezést a családi hagyomány is
megerősíti, érdekes viszont,
hogy a tiszti címtárakban
előfordul az ifjabb Móczár
Alajos név is, így az is meglehet, hogy apa és fia (helyesebben fiú és apa) egymás
után töltötték be ezt a tisztséget.
11
– Jászárokszállás és Vidéke VI. évfolyam 23. szám
– 1914. V. 30.
12
– Jászság II. évfolyam 5.
szám - 1889. II. 2.
Csikós Gábor

Az Észak-alföldi Regionális Operatív Program
társadalmasítása érdekében kistérségi rendezvényeket szervez az ÉszakAlföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. az
NFT Házhoz Jön program keretében kiválasztott
kistérségi tanácsadó közreműködésével.
Az EU ajánlásai és a magyar kormány határozatai
alapján jelenleg zajlik a 20072013-as időszakra szóló országos és regionális fejlesztési
tervek, programok elkészítése. Ennek megfelelően az
Észak-alföldi régióban is zajlik az a tervezési folyamat,
mely a következő tervezési
ciklusnak a tervdokumentumait készíti el. Régiós szinten
végső cél a régiónként önálló
Regionális Operatív Program elkészítése.
Az Észak-Alföldi Regio-

nális Fejlesztési Tanács
2006. március 13-i ülésén
megtárgyalta és elfogadta a
2007-2013-as időszakhoz
kapcsolódó, „Az Észak-alföldi régió regionális operatív programja” munkaanyagát, és felkérte az Ügynökséget az operatív program további kidolgozására és társadalmi-szakmai egyeztetésük további koordinálására.
Az egyeztetési folyamat
következő jelentős állomása
az április közepén megkezdődő, és május közepéig
tartó térségi egyeztetések,
melynek keretében a régió
27 kistérségében nyílik lehetőség a kistérségi szereplők
Regionális Operatív Programmal kapcsolatos véleménynyilvánítására.
A rendezvény célja a régió
önálló Regionális Operatív
Program munkaanyagának
társadalmasítása, hogy meg-

ismerve a dokumentumot, a
résztvevők is befolyásolni
tudják a 2007-2013-as időszak leendő pályázati kiírásait a régióban.
Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht. a rendezvényre várja a
kistérség önkormányzatait és
annak intézményeit, gazdasági és civil szervezeteit, az
egyes szervezetek irodáit,
valamint a társadalom bármely szereplőjét, akik véleményükkel hozzá kívánnak
járulni a Regionális Operatív Program kidolgozásához.
A programról további információért kérem, forduljanak az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Tervezési és Partnerségi
Csoportjához az 52/524760-as telefonszámon, v. az
esebestyen@eszakalfold.hu
e-mail címen.

Búcsúzunk
Szomorúan és mély megrendüléssel
álltuk körül ravatalodat. Bekövetkezett,
amit nem vártunk, amit alig akarunk elhinni, hogy végleg elmentél.
Tudjuk, természetes az elmúlás, de
mégis nagyon fáj, ha egy szeretett barátunk, kartársunk idő előtt itthagy bennünket.
Nem is olyan rég volt, mikor iskolánkban megkezdted munkádat, melyet
mindenki megelégedésére nagy-nagy
szeretettel végeztél. Több generáció nőtt
fel és indult az életbe tanításod - nevelésed nyomán.
Az olvasás megszerettetése, a betűvetés rejtelme, a hangulatos órák, a közös kirándulások emléke tanítványaid szívében tovább él.
Emlékedet mi is őrizzük. Jó barát és
kartárs voltál. A nevelői szobába vidámságot, az élet szeretetét hoztad. És Te, aki

mindent megtettél azért, hogy élj, mégis
elmentél.
Most nagyon nagy az űr, ami távozásoddal keletkezett. Nagyon fogsz hiányozni valamennyiünknek. Példádat és emlékedet örökre megőrizzük.
Nyugodjál békében !
Széchenyi István Általános Iskola,
Óvoda és Zeneiskola dolgozói

Búcsúzunk
Kancsár Évikétől
A halál híre mindig rettenetes. Különösen akkor, ha egy 18
évvel fiatalabb volt munkatársnőt szólít el. Felfoghatatlan és
hihetetlen, hogy elmentél közülünk. A legendás kitartásod és
akaraterőd most kevésnek bizonyult, pedig még rengeteg
dolog és öröm várt Rád.
Olyan kolléganő voltál, melyből ma már nagyon kevés van.
Segítőkészséged közismert volt, őszintén tudtál örülni más
sikerének, és osztozni esetleges bánatában. Az idő múlásával
az emlékek megfakulhatnak, de Te örökké velünk maradsz.
„ Nem ezt akartad, – szerettél volna még élni,
De a halál könyörtelen volt, el kellett menni.
Örök az arcod, a sok szép szavad,
Minden mosolyod szívünkben marad.”
Nyugdíjas kollégáid
Fotó: Nagy Mária
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Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének
közhasznúsági jelentése 2005.
Az Egyesület 2005. június 10-én került bejegyzésre a JNSZ Megyei Bíróságon a
Pk.60.061/1989/13. számon, mint kiemelkedően közhasznú szervezet.
MÉRLEG 2005.12.31.
Eszközök (aktívák)
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszk.

Források (passzívák)
4.199
0
4.199
0

C. Saját tőke
I. Induló tőke
II. Tőkeváltozás
III. Lekötött tartalék

2.681
0
2.318
0

IV. Tárgyévi tartalék
alaptevékenységből

363

V. Tárgyévi eredmény
vállalkozási tevékenységből
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések

852
95
200

III. Értékpapírok

0

IV. Pénzeszközök

557

Eszközök összesen

5.051

0

D. Tartalék

0

E. Céltartalék

0

F. Kötelezettségek
I. Rövid lejáratú kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezetts.
Források összesen

2.370
849
1.521
5.051

A központi költségvetési források felhasználásáról
Az Egyesület 2005. évben 1.195.000 forint összegű cél szerinti juttatásban részesült a
központi költségvetésből, mely tételesen az alábbiak szerint oszlik meg:
- 150.000 forint (a 2004. évi BM pályázathoz Egyesületünk számára pótlólagosan
megítélt támogatás);
- 800.000 forint (2005. évi BM pályázaton elnyert támogatás);
- 245.000 forint (az Egyesületünk számára folyósított SZJA 1%).
A cél szerinti juttatások felhasználása:
- működési célú kiadások:
245.000
- TOYOTA műszaki mentő vásárlás (rész)
150.000
- szakfelszerelés:
- Hilti kardfűrész
187.500
- Védő ruha (2 db)
375.000
- Védősisak (2 db)
112.500
- Tömlőhíd
30.000
- Gyakorló ruha
20.000
Összesen:
1.195.000
Tájékoztató az Egyesület vagyoni helyzetéről
Eszközök: az Egyesület eszközeinek 83%-át a befektetett tárgyi eszközök, vagyis a szakfelszerelések és a 2005. évben megvásárolt Toyota műszaki mentőszer testesíti meg. A
fennmaradó 17%-ot a forgóeszközök, ezen belül is fő tételként az előző pontban részletezett szakfelszerelések beszerzésére elkülönített pénzeszközök teszik ki. Az Egyesület
2005. évben a későbbiekben ismertetendő 400.000 forint pályázati támogatásban
részesült a Nemzeti Civil Alapprogram keretében, melyből tárgyévben 200.000 forint
került kiutalásra. A fennmaradó rész jelenti a mérleg követelés sorát.
A hatékony gazdálkodást szem előtt tartva csak olyan forgóeszközök kerülnek beszerzésre, melyekre már fennálló igény mutatkozik. Ennek köszönhető, hogy a felhasználásra
még nem került készletek szintje folyamatosan alacsony.
Források: A forrásszerkezetet tekintve 47%-ot képvisel a kötelezettségek állománya, és
53%-ot a saját tőke. A kötelezettségeket két fő tétel alkotja: 595.000 forint a központi
költségvetési forrásból folyósított, de még felhasználásra nem került támogatási összeg;
valamint 1.775.000 forint a Toyota műszaki mentőszer vásárláshoz igénybe vett hitelösszeg év végi záró állománya.
A saját tőke rész az Egyesület 2005. évi támogatásaiból, és a tárgyévben realizált eredményből tevődik össze.
2006. évre vonatkozóan nem várható olyan gazdasági esemény, amely tartalék, vagy
céltartalék képzését indokolná.
Helyi önkormányzattól kapott támogatások és cél szerinti juttatások
Az Egyesület működésének, dologi kiadásainak, és elsősorban személyi jellegű ráfordításainak (ügyeleti- és tiszteletdíjak) finanszírozását a helyi önkormányzat biztosítja,
amely tételek az önkormányzat könyveiben kerülnek kimutatásra.
Emellett az Egyesület 2005. évben 240.000 forint támogatásban részesült, melyet
tisztítószer formájában biztosított az önkormányzat.
Magánszemélyektől, vállalkozásoktól kapott támogatások
2005. évben 930.000 forint támogatásban részesült az Egyesület a helyi vállalkozásoktól és magánszemélyektől. A támogatást részben szakfelszerelés vásárlására, részben
pedig a Toyota műszaki mentőszer beszerzésére fordította a tűzoltóság.
Beszámoló az elnyert pályázatok felhasználásáról
Az Egyesület 2005. évben az alábbi pályázatokon nyert támogatást:
1) A Biztonságos Magyarországért Közalapítvány (BMK) által kiírt pályázaton 400 e Ftot nyert a tűzoltóság, melynek felhasználásával beszerzésre került egy közúti baleseteknél és
műszaki mentéseknél bevethető Wetter típusú emelő párna 524.250 Ft értékben.
2) A Nemzeti Civil Alapprogram keretében 400.000 forint összeg elnyerésével működési
célokat szolgáló eszközök beszerzésére és működési költségek finanszírozására nyílt lehetőség.
3) A helyi önkormányzat által kiírt pályázaton 70.000 forintot nyert a tűzoltóság, mely
a gépjárművezetők megkülönböztető jelzés használatához szükséges PAV 1-es típusú
alkalmassági vizsgáinak díját, továbbá a káresetek során a sérültek ellátásához elengedhetetlen egészségügyi továbbképzés költségeit fedezte.
Ezt a közhasznúsági jelentést a 2006.03.11.-i közgyűlés a 18/2006(III.11)sz.
határozatában egyhangúan elfogadta.
A pénzügyi és szakmai beszámoló teljes szövege – betekintésre – rendelkezésre áll az
egyesület irattárában.
Jászárokszállás 2006-03-11

Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
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PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

Gyógyszertári ügyelet

TEHETSÉGÉRT
ALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATÁRA

2006. május

Jászárokszállás Város Tehetségért Alapítványának Kuratóriuma
felhívja a pályázat iránt érdeklődők
figyelmét, hogy az ez évre kiírt
pályázat benyújtásának határideje
2006. május 19.
Az önkormányzat 1991-ben
hozta létre a Tehetségért Alapítványt azzal a céllal, hogy anyagi támogatásban részesítse azokat a tehetséges, jól tanuló jászárokszállási fiatalokat, akik számára nehézséget jelent a középiskolai, főiskolai, egyetemi tanulmányaik költségeinek viselése.
A pályázathoz szükséges űrlapok a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájában kérhetők.
Tehetségért Alapítvány
Kuratóriuma
Jászárokszállás

ÉRTESÍTÉS
A Városi Mozgássérült
Csoport tagjai részére a
Termálfürdő térítésmentesen
az alábbiak szerint vehető
igénybe 2006-ban:
Hétfő-kedd-szerda és
csütörtök., Augusztus
hónapban pedig hétfő-keddszerdai napkon saját
érvényes tagsági
igazolvánnyal, melyet
belépéskor be kell mutatni.

ALAPFOKÚ
SZÁMÍTÓGÉPKEZELŐI
TANFOLYAM
indítására van lehetőség
kellő számú jelentkezés
esetén kb. szeptemberi
(őszi) kezdéssel a város
Mozgássérült csoport tagjai
részére. A tanfolyam 7
pontos szakorvosi igazolással
rendelkezőknek vehető
igénybe, mely ingyenes.
Jelentkezni május 5-ig lehet
a Banka Autósboltban név,
cím, telefon leadásával.
A Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
a nehéz helyzetben élő
családok számára
szívesen fogad a
lakosságtól gyermekruha,
cipő és gyermekjáték
felajánlásokat.

01.
07.
14.
21.
28.

Szent Margit Gyógyszertár Rákóczi u. 9. T.: 531-010
Szent Margit Gyógyszertár Rákóczi u. 9. T.: 531-010
Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980
Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980
Szent Margit Gyógyszertár Rákóczi u. 9. T.: 531-010

Gyógyszertárak nyitva tartási rendje
AGORA GYÓGYSZERTÁR
Hétfőtől - péntekig 7.30 -18.30-ig, szombaton 7.30-12.00-ig
Kéthetenként felváltva
vasárnap 8-tól 10-ig zárt ajtó mellett ügyelet.
SZENT MARGIT GYÓGYSZERTÁR
Hétfőtől - péntekig 7.30 -18.30-ig, szombaton 7.30-12.00-ig
Kéthetenként felváltva
vasárnap 8-tól 10-ig zárt ajtó mellett ügyelet.
A szombat délutáni és vasárnapi ügyelet
éjszaka is megszűnt.

A következő Jászvidék lapzárta:
2006. május 18.
A következő Jászvidék megjelenésének ideje:
2006. május 25.
A jászárokszállási Szent Erzsébet Karitász Csoportja

ruhagyűjtést szervez.
Közöljük a tisztelt lakossággal, hogy tisztára mosott,
használható ruhákat 2006. április 30-ig templomunk
sekrestyéjében a hétköznapi szentmisék ideje alatt
még leadhatják, melyet köszönettel fogadunk.
Szent Erzsébet Karitász Csoportja
A jászárokszállási Szent Erzsébet Karitász Csoportja

ruhaosztást szervez.
Helyszíne: Katona József u. 4. (a volt kántorlakás)
Időpontja: 2006. május 4. csütörtök de. 8-12 óráig
Szent Erzsébet Karitász Csoportja

GERGELY
BÉLÁNÉRA
és

GERGELY
BÉLÁRA

CZAKÓ BÉLA
halálának 10. évfordulójára

Már árvák vagyunk,
fényrom az arcunk.
De Anyánk, Apánk
égből vigyáz ránk.

Szerető felesége
és édesanyja

temetésén megjelentek,
koszorúikkal,
részvétnyilvánításukkal
fájdalmunkban
osztoztak.

A gyászoló család

Emlékezés

DÓSA LÁSZLÓ
halálának 5. évfordulójára

„A múltba visszanézve
valami fáj,
valakit keresünk,
de Ő nincs már.
Az idő elszállhat,
múlhatnak az évek,
míg élünk, velünk lesz
fájó emléked.”

PETHES
GÉZA

emlékezünk:

Jászárokszállás, Móczár A. t. 7.
Tel.: 06-57/431-036

Emlékezés

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
szeretett Édesapám
és Nagyapa

Szomorú az út,
mely sírodhoz vezet,
megpihent
a te jóságos szíved.
A szív egyet dobban,
s megáll,
távozásod sosem lesz
emlék csupán.
Bennünk örökké élsz
egy életen át,
S odaföntről
vigyázol reánk!

Szerető családja

Szomorúan tudatjuk
mindazokkal, akik
tisztelték és szerették a
Nagyárokról
elszármazott

ANTAL
LÁSZLÓT,
hogy életének
65. évében
tragikus hirtelenséggel
elhunyt.

Felesége, fia
és unokái

Jászvidék - Hirdetés

2006. április 27.

7

Meghívó

MAJÁLIS 2006. Jászágón!

MEGHÍVÓ
15 ÉVES A VÁROS

2006. április 30. (vasárnap)

Gyermekműsor
Fellép: a Dörmögő Duó Szolnokról
Április 30. (vasárnap)
15:00 Város napi ünnepség
20.00 Tavaszköszöntő tábortűz
Himnusz
Fellép: a Wolf Music & Dance Team
„Neked zeng ez a dal …”
Helyszín: sportpálya
2006. április 27 – 2006. május 1.
az Óvónői Kórus előadásában
Jubileumi köszöntőt mond:
Jászárokszállás
Május 1. (hétfő)
- Hortiné Dr. Bathó Edit
5.00 Zenés ébresztő
a Jász Múzeum igazgatója
2006. április 27. (csütörtök)
9.30 Ünnepi köszöntő
- Zámbori János jászkapitány
Helyszín: sportpálya
„Jászárokszállás Díszpolgára” és a
17:00 A városnapi rendezvénysorozat megnyitója
10.00 Játékos vetélkedők a sportpályán
„Jászárokszállás Városért” kitüntetések
KIÁLLÍTÁS – TŐSÉR BÉLA kréta rajzaiból

Zsákba futás
átadása
és TŐSÉR JÁNOS fafaragásaiból

Vízhordás lyukas pohárban
Ünnepi műsor
TŐSÉR BÉLA „Árokszállás a '20-as, '30-as

Csokievő verseny
Közreműködnek:

Lufifújó verseny stb.
években” c. olajfestményének avatása
- lengyel testvérvárosunk, Tarlow diákjai
13.00 Kispályás labdarúgó mérkőzések
Megnyitót mond: Gergely Zoltán polgármester
- Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda

lányok – asszonyok, nősek – nőtlenek
18:00 „DALLAMOK SZÁRNYÁN”
és Zeneiskola tanulói

ifjúsági mérkőzések
16:30 „TE MEG ÉN” - Musical show
a Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda és
A mérkőzésekre csapatok jelentkezését várjuk!
Détár Enikő és Rékasi Károly műsora
Zeneiskola zongora és gitár tanszakos
Jelentkezni lehet Bordás Anettnél
17:30 DIVATBEMUTATÓ
növendékeinek hangversenye.
a könyvtárban vagy a helyszínen.
a KOKTÉL Butik ruháiból
Helyszín: Petőfi Művelődési Ház
Művelődési Ház és Könyvtár, Jászágó, Kókai L. tér. 4.
Közreműködnek: Fortuna TSE
Tel: 57/526-020
és az Extázis Tánccsoport
Tánc
határok
nélkül…
Délután folyamán kézműves foglalkozás várja a fiata2006. április 28. (péntek)
Táncbemutató – fellép a Fortuna TSE
lokat (gyöngyfűzés, papírhajtogatás, üvegfestés stb.)
18:30 „A KELET VARÁZSA” - hastáncbemutató
Egész nap folyamatosan a gyermekek
17:00 „NINCS MÁR HOVA HAZAMENNI”
Fellép: Extázis Tánccsoport
rendelkezésére áll az ugrálóvár.
MAGYAR NÓTAEST a Nyugdíjasok
19:00
„HA
FELCSENDÜL EGY HANG …”
Mindenkit sok szeretettel vár a rendezőség!
Érdekvédelmi Egyesületének szervezésében
Némethné Farkas Beáta Máté Péter dalokat
Közreműködnek: Bokor János, Gránát Zsuzsa,
énekel
Fényes György, Vígh Levente, Horváth Sándor és
Bemutatkozik: Belami Zenekar
20:00 KÖNNYŰZENEI KONCERT
Pályázati felhívás
cigányzenekara
Csepregi Éva műsora
Belépés csak előre megváltott jegyekkel!
A Dr. Szelenszky István és felesége Jolánka Alapítvány (5123
21:00
POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ
Helyszín: Petőfi Művelődési Ház
Jászárokszállás, Köztársaság tér14.) Jászárokszállás város önTŰZIJÁTÉK
kormányzatának támogató egyetértésével pályázatot hirdet Jászárokszállás várossá válása 15. Évfordulójának megemlékezését
21:30 UTCABÁL
méltató dolgozat megírására. A pályázatban azok a tanulók illetKözreműködik: a Lőrinci Zenekar
ve volt tanulók vehetnek részt, akik az elmúlt 12 évben az ala2006. április 29. (szombat)
Helyszín: a Piac téren felállított színpad
pítványtól ösztöndíjban részesültek, vagy részesülnek (mintegy
A szabadtéri rendezvény rossz idő esetén
200 fő). A pályázat címe:
9:00 „RÉGI MESTERSÉGEK” kiállítása az
„Ahogyan én látom a várossá válás 15 évét.”
Ipartestület rendezésében
A pályázat terjedelme 3-4 gépelt oldal terjedelmű lehet. A
Megnyitót mond: Macsi Sándor
2006. május 01. (hétfő)
pályázat beadási határideje 2006. május 31., amelynek értékelényugdíjas pedagógus
sére kilenc tagú kuratóriumi testületben 2006. júniusában kerül
sor. A pályázattal kapcsolatban egyéb részletesebb tudnivalókat
Megtekinthető: április 29-30. 9-17 óráig
10:00 A 15 ÉVES VÁROS TISZTELETÉRE a pályázati kiírás tartalmazza, melyek beszerezhetők a helyi
Helyszín: a MOZI épületének előtere
ÖRÖMFUTÁS a FUTÁROK SC.
gimnáziumban illetve az alapítvány székhelyén (Jászárokszállás, Köztársaság tér 14. sz. alatt).
szervezésében
15:00 „TÁNC, TÁNC, TÁNC”
Alapítvány Kuratóriuma
Gyülekező: az „Időkapunál”.
A TÁNCMŰVÉSZET VILÁGNAPJA
Táv: kerékpárút és vissza (3 km)
Közreműködik: EXTÁZIS Tánccsoport
15:00
„VIRÁGOS
ÁROKSZÁLLÁSÉRT”
Meghívott vendégeik:
VIRÁGBÖRZE
és az ajándékpalánták
MEGHÍVÓ ROMA FÓRUMRA
- Dance Land Táncstúdió, Gyöngyös
átadása
a
Flóra
Virágkedvelő
Egyesület
Május 13. szombat 15.00
Május 27. szombat 15.00
- Ócsai Rebeka, klasszikus balett szóló
szervezésében
CIGÁNY LAKOSSÁG
Helyszín: Petőfi Művelődési Ház
OKTATÁS ÉS
HELYZETE,
Helyszín: Piac tér
FOGLALKOZTATÁS
HELYZETE

JÁSZÁROKSZÁLLÁS VÁROS
KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
BESZÁMOLÓJA
Helye: Jászárokszállás, Petőfi Sándor Művelődési Ház

KÖSZÖNET a Minolta Magyarország Kft.-nek!
A jászágói Óvoda és Iskolakonyha dolgozói nevében tisztelettel megköszönjük nemes adományukat, mellyel megajándékoztak bennünket.
A fénymásoló a mindennapi munkánkban nagy segítséget jelent,
helyben meg tudjuk oldani a másolnivaló feladatokat. A napokban már
az iskola is igénybe vette a lehetőséget és használták a fénymásolónkat, a
készülék kiválóan működik mindannyiunk örömére.
Az eddigi és talán a jövő évi intézményi költségvetés sem tette volna
lehetővé, hogy fénymásolót vásároljanak a számunkra, így még nagyobb
volt a meglepetés és az örömünk, amikor megkaptuk az Önök aj ándékát.
Munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk mindhárom intézmény nevében.
Tisztelettel:
Surányi Mária igazgató h., Paksi Józsefné óvónő,
Major Józsefné élelmezésvezető

EGY ESTE A GÖRBE JÁNOS SZÍNKÖR tagjaival
18:00-03.00 BOHÉM BÁL
Program:
18.00 „ANCÓNAI SZERELMESEK”
zenés vígjáték
21:30 Vacsora
22:00 BOHÉM BÁL
Belépés csak előre megváltott jegyekkel!
Közreműködik: Lőrinci Zenekar
Helyszín: Széchenyi István Általános Iskola
Szent Vince úti épületének udvara.

Mindenkit
szeretettel várunk!

14:00

16:00

17:00
18:00

19:00

ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉG
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
ünnepi műsora
Köszöntő: Gergely Zoltán polgármester
A gyerekek versekkel köszöntik
az édesanyákat és nagymamákat.
PIROS PIPACSOK KULTURÁLIS
EGYESÜLET műsora
„SZÓLJON A CIGÁNYZENE”
Közreműködik: Árokszállásról elszármazott
Cimbalmos, Váradi Rudolf és zenekara
UTCABÁL
Közreműködik: Belami Zenekar,
az Országos Roma „Ki-mit-tud” győztese
Helyszín: Piac tér
A szabadtéri rendezvény rossz idő esetén a
művelődési házban kerül megrendezésre az
eredeti időpontokban.

„PÜNKÖSD KUPA” (JÁSZÁGÓ)
KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ VERSENY KIÍRÁSA
2006. június 05. 9.00 óra, Jászágói sportpálya
Résztvevők: Azok a csapatok, akik a mellékelt nevezési lapot a
megadott határidőig leadják, vagy postán visszajuttatják, és
biztosítják a Jászágóra történő utazást.
Játékidő: 2x15 perc. A sorsolást a helyszínen végezzük.
A mérkőzéseket hivatásos bírók vezetik.
Az 1-3 helyezett kupát, valamint futball-labdát kap.
Minden csapat oklevelet kap. Az Önkormányzat különdíját kapja a
legeredményesebb játékos/ legtöbb gólt lövő/ és a legjobb kapus.
Nevezési határidő: 2006. május 22. hétfőn 16 óráig, Művelődési Ház
és Könyvtár Jászágó, Levelezési cím: 5124 Jászágó, Kókai L. tér 4.
A nevezési díj csapatonként 2000.- Ft, amely a helyszínen fizetendő
a Jászágói Sport Egyesület részére.
Kérjük, hogy a csapatok hozzanak magukkal labdát.
Érdeklődni Bordás Anettnél lehet: 57/526-020 telefonon.

2006. május 13-án 9-11 óráig
DR. LÁZÁR ZOLTÁN ügyvéd
tart ÜGYFÉLFOGADÁST
JÁSZÁROKSZÁLLÁSON
a Lottózóban.
Tel.: 06-30/390-8275

Heringei Béla
magánoktató

Május 8-án

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETŐI
TANFOLYAMOT
indít Jászárokszálláson
többszöri részletfizetési lehetőséggel.
Diákok figyelem! Ha most jelentkeztek,
a nyári szünetet már a vezetési gyakorlattal lehet kezdeni!
A tandíjból és a vizsgadíjból 30 %
az SZJA-ból visszaigényelhető!
Jelentkezni lehet: 06-20/9576669 vagy a KisHercegben!

Jászvidék
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A költészet napja
Április 11. József Attila
születésnapja. Ekkor tartjuk
minden évben a Magyar
Költészet Napját. A költészet egyike a legősibb szellemi tevékenységeknek. Nagyon bensőséges művészet.
Nem látható, csak hallható.
A verset a versmondó, az olvasó kelti életre. A versben
használt szavak, kifejezések
bennünk, olvasókban, hallgatókban kelnek életre,
épülnek fel képekké, rajzolódnak meg benyomásaink,
érzelmeink hatására.
Míg a könyvespolcunkon
van, csupán nyomdai termék, dísz a verseskötet. Ha
fellapozzuk, betűk sora,
mely titkokat rejt. Ha szemünk megállapodik egy kiválasztott versen, akkor kezdődik csak a csoda. A csoda,
ami mindig elérhető. A csoda, ami csak nekünk szól, legyen örömünk, bánatunk.
Sorolhatnám nagy költők
nevét, kötetek címét, verssorokat említhetnék, de inkább
remélem, mindnyájunknak
van kedvenc költője, kedvenc verse, kedvenc verssora, ami egész életünkön át elkísér. Én azt gondolom, nem
az a fontos, hogy kitől olva-

sunk verset, hanem az, hogy
verset olvasunk. Ha tehetjük
nem csak egyszer egy évben,
a Költészet Napján, hanem
mindig, amikor szükségét
érezzük, hogy érzelmeinknek szabad folyást engedjünk.
Az idén rendhagyó módon április 10-én délelőtt
tartotta a Széchenyi István
Általános Iskola Óvoda és
Zeneiskola alsó tagozata a
Költészet Napját. Valamennyi alsó tagozatos tanuló és nevelő részt vett a rendezvényen. Osztályonként
3-4 fő mondott verset,
mesét.
Meghívtuk Gaál Áron

Vendégeink voltak…

meseíró költőt. A költő beszélt arról, hogyan születnek
versei, meséi. Gyermekkori
élményeit éli át újra versírásai közben. A versesköteteivel az író célja az, hogy az
óvodába, iskolába induló kisebbeket és nagyobbakat
mesével ébressze édesanya.
A sorozatokat különösen
közel viszi olvasóihoz az illusztrációként minden oldalon megjelenő gyerekrajzok
sajátos képi világa. Gaál
Áront versével köszöntötte
Danyi Martina 1. osztályos
tanuló.
A versmondók emléklapot és könyvjutalmat kaptak,
melyet Gaál Áron adott át.
A délelőtt igen kellemes
hangulatban telt. A résztvevők ezen gondolatokat vitték magukkal útravalóként:
A könyv a lélek világossága,
a testnek tükre, megtanít az
erényre, és elűzi a bűnt; ő a
bölcsek koronája, az utazó
kísérője, az otthon barátja, a
beteg vigasztalója, a kormányzók társa és tanácsadója; balszerencsében megsegít, jószerencsében mérsékletre oktat.
André Ferencné

Költészet Napja –
Jászágón
2006. április 11. – Nagy
és tragikus sorsú költőnk,
József Attila születésének
évfordulója és a költészet
napja. Fontos nap volt ez a
Jászágói Általános Iskola
diákjainak, tanárainak és a
meghívott vendégeknek,
mert e jeles alkalomból
szavalóversenyt rendeztek
Jászágón.
Az iskola tanulói két
korcsoportban vehettek
részt a nemes versengésen.
Az első korcsoport az alsó
tagozatos, míg a második
korcsoport a felső tagozatos diákokat foglalta magába. Minden versenyzőnek
el kellett mondani egy
kötelező és egy szabadon
választott verset. A kötelező vers az I. korcsoportban József Attila Kertész

leszek, a II. korcsoport
esetében a Tiszta szívvel
című költeménye volt.
Szép számmal vettek részt
az iskola tanulói a megmérettetésen. A másik vers
kiválasztásánál szabad kezet
kaptak a versenyzők.
Nehéz dolga volt a zsűrinek, amikor el kellett dönteni, hogy ki kerüljön a
képzeletbeli dobogó első,
második és harmadik fokára. Végül az első korcsoportban I. helyen Kasza
Tamás (4. o.), II. Kmett Dániel (4. O.), III. Dobos Ferenc
(3. o.) tanulók végeztek. A
második korcsoportban I.
helyen Bozsik Renáta, II.
Kasza Gábor, III. Sőrés Vivien 8. osztályos tanulók
végeztek. A közönséget sem
hagyták feladat nélkül a
szervezők. Kis szavazó-

2006. április 27.

lapokra írhatták fel, hogy
nekik kinek az előadása tetszett a legjobban, így közönségdíjat kapott Kasza
Tamás (4. o.) és Bozsik Renáta (8. o.). Különdíjban
részesítette a zsűri Tősér
Tamás (1.o.) és Dósa Dóra
(8.o.)tanulókat.
Az eredményhirdetéskor
az első három helyezett és a
közönség által legjobbnak
ítélt versenyző is könyvjutalomban részesült mindkét
korcsoportban. Akik nem lettek „dobogósok”, azok sem
tértek haza üres kézzel, jutalmuk egy szép emléklap volt.
Jó volt látni, hogy egy
ilyen kis iskolában milyen
sok diák érzi fontosnak a
költő emléke és a költészet
előtt való tisztelgést.
Racskó Anikó
főiskolai hallgató

2006. március 21-én Jászágó községbe látogatott Romániából, Máramaros megyéből és töltött el egy éjszakát Nagysomkút város önkormányzatának képviseletében Petru Ioan Butean
polgármester és kedves felesége, Zsuzsa asszony. Itt tartózkodásuk alatt megtekintették a község valamennyi
intézményét, így az iskolát,
az óvodát, a művelődési házat, az alapszolgáltatási központot, valamint a Lépcsőmester Kft. üzemét. A látogatás zárásaként került sor a
két település közötti együttműködési megállapodás aláírására. Elutazásukkor a ven-

dégek köszönetüket fejezték
ki a szívélyes vendéglátásért,
és csodálatukat fejezték ki a
településen látottakkal és

tapasztaltakkal kapcsolatban, különös dicsérettel a
községben uralkodó tisztaságra.

Hírek
A Zrínyi Ilona Matematika Verseny ebben a tanévben is sok matematikát szerető kisdiákot mozgósított a
3-4. osztályból, szám szerint
25 főt. Jászberénybe az eredményhirdetésre két tanulót
hívtak be: Kaszab Judit 3. a
osztályos VI. helyezett,
Kovács Viktória 3.a osztályos
XIII. helyezett lett. Tanítójuk: Sándor Józsefné.
TEKI-TOTÓ Matematika Verseny II. helyezettje
Kovács Ádám 4. c osztályos tanuló. Tanítója: Szabó
Erika.
Az Országos Mesevetélkedő IV. fordulóján két csapat képviselte iskolánkat.
A 4.c osztály csapata a
Hópihék: Ballagó Gréta, Bobák Krisztina, Kovács Ádám,
Sándor László III. helyezést,
a 3. a osztály Kis hableányok
csapata: Érsek Csenge, Horváth Natália, Kaszab Judit,
Kovács Viktória V. helyezést
értek el.
Felkészítő tanítójuk: Szabó Erika és Sándor Józsefné.
Március 25-én Szolnokon a Hevesy György Országos Kémiaverseny megyei döntőjén Held Tamás
7.c osztályos tanuló I. helyezést ért el, felkészítője:
Ócsainé Földi Mária tanárnő.
Papp Győző (7.d) a XV. helyen végzett, tanárnője: Ka-

szabné Ócsai Klára.
Április 8-án Szolnokon
a Teleki Pál Földrajz-Földtan Országos Verseny megyei fordulóján Parti Norbert (8.d) és Uhrinyi László
(7.c) tanulók a középmezőnyben végeztek. Felkészítőjük: Antal Magdolna és
Kaszabné Ócsai Klára tanárnők.
Mit ránk hagytak a századok… címmel Hatvanban a Bajza József Gimnáziumban 3 fordulós országos
területi történelem versenyt
rendeztek. Általános iskolánk csapata a döntőben IV.
helyezést ért el: Held Tamás
(7.c), Dobos Laura (7.c),
Szabó Marietta (7.c). Felkészítőjük: Selyemné Kovács
Anna tanárnő.
A Megyei Közlekedésismereti Versenyen Valter Valéria 8.d osztályos tanuló IV.
helyezést ért el. A Járási Kerékpáros Iskola Kupán általános iskolánk csapata III.
helyezést ért el: Szabó Brigitta (8.d), Szokol Zsuzsanna
(8.d), Uhrinyi László (7.c),
Zsólya Zoltán (8.d). Felkészítőjük: Szabó Zoltán.
A Bendegúz Gyermekés Ifjúsági Akadémia nyelvész versenyének megyei
fordulójára általános iskolánkból 13 tanuló jutott be
az iskolai forduló eredménye

Anyakönyvi hírek
2006. március hónapban született gyermekek: Kalla
Katrin, Balogh Richárd, Tóth Márk, Derzsi Franciska, Kókai
Bence Balázs.
2006. március hónapban házasságot kötött: Mátyás
Judit – Ádám János.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: Görbe Lászlóné, sz.
Bódizs Jusztina 100, Bobák János 81, Szántó Sándorné,
sz. Csikós Jusztina 86, Goda Ferenc 80, Ballagó
Alajosné, sz. Garics Franciska 83, Pethes Géza 69, Géczi
Lászlóné, sz. Kelemen Zsuzsanna 64, Ficzek Sándorné,
sz. Kiss Franciska 85 évet élt.
Jászágón 2006. március hónapban házasságkötés nem volt.
Született: Bognár Tímea.
Elhalálozott: Mészáros Béla 64 éves korában.

alapján. Szolnokon, március
31-én a 4. osztályos korcsoportban Csoszor Erika (4.a)
I. helyezést ért el, ő képviseli
az országos döntőben megyénket, tanító nénije: Zsákné Úrvölgyi Edina. Szerző Regina (4.b) osztályos tanuló
V. helyezést ért el, tanító nénije: Támba Zoltánné. A 6.
osztályos korcsoportban
Rusvai Katalin (6.c) V. helyezett lett, tanárnője: Érsekné Kácsor Edina.
A Simonyi Zsigmond
Országos Helyesíró Verseny országos fordulóján
Rusvai Katalin 6.c osztályos
tanuló V. helyezést ért el.
Felkészítője: Érsekné Kácsor
Edina tanárnő.
Április 11-én Jászberényben, a Palotássy János
Általános Iskolában rendezték meg a megyei gitárversenyt. A 2. korcsoportban
Ferencz Viktor (6.c) II. helyezést, Surányi Eszter (5.c) IV.
helyezést, Szokol Beáta (6.a)
V. helyezést ért el.
3. korcsoportban Molnár
Ádám (8.b) IV. helyezést ért
el. 1. korcsoportban Fehér
Eszter II. helyezett lett. A
nyertes tanulók Lengyel Dénes, zeneiskolánk gitártanárának tanítványai, ő készítette fel őket.
A tanár úr két jászberényi tanítványa I. helyezést
ért el.
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