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Gyermeknap
Végül is kineveztek egy
napot a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetségben 1949 novemberében, hogy az elmaradott, háború sújtotta
országok gyermekeit
megsegítsék különböző
akciók szervezésével.
1950-ben szervezték meg
először május utolsó
vasárnapján ezt az ünnepet. A nagyobb
településeken játékos
programokat, versenyeket, báb- és színi előadásokat tartottak.
A jó kezdeményezések
sajátja egyrészt, hogy
hosszú éveken át megmaradnak, másrészt, hogy az
eredeti célokhoz képest
jóval szélesebb körben,
esetleg más hangsúlyokkal jelenik meg. Így van
ez a gyermeknappal is.
Már nem csak a nehézsorsú, háborúkkal
szabdalt országok gyermekeiről van szó május
utolsó vasárnapján. A
programok szervezése, a
szabadidő eltöltésének
lehetősége most is előtérbe kerül. Megannyi
majális jellegű családi
programmal találkozhatunk mostanság is. Ez az
ünnep már minden gyermekről szól.
S, hogy szeretetét ki,
hogyan tudja formába
önteni? Az már a szülőkre van bízva, a lényeg,
hogy a gyermek is érezze mindazt, amit üzenni
szeretnénk.
Végül is kijelöltek egy
napot. De ha csak ekkor
jut valakinek eszébe,
hogy gyermeke is van,
akivel törődni kellene…
Szóval akkor már régen
rossz!
Banka Csaba
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15 éves évfordulót
ünnepelt a város

Ára: 116 Ft

Jubileumi kitüntetés
a városnapon

- Festményavatás, zene, tánc, kitüntetések, tűzijáték az évforduló jegyében –
Időutazással kezdődik a
város-napi ünnepsor április
27-én. Egy mozdulat és a lepel alól felfénylik a város főterének 1920-as, ‘30-as
évekbeli arculata. A hely – a
művelődési ház emeletének
kisterme – ahol állunk, s ahol
leleplezték a Tősér-„sík”
olajfestményt, még nem is
létezett, mint ahogy ma már
nem létezik a gémeskút, ami
akkor a főtér közepén állt.
– A nyugalmi állapotban
lévő gémeskút a téren lévő
Mária-oszloppal a múlt nyugalmát, tisztaságát fejezi ki –
mondja festményismertetőjében az alkotó Tősér Béla
nyugalmazott művész-tanár,
a megye Művészetért díjazottja.
– Az elmúlt 80 év képei, a
kora gyermekkor emlékei a
szívben összeálltak, s most a
nagyközönség elé került. Mert
az alkotás a szívben születik és
a szívben alkotni nehéz –

mondja ugyancsak a tanár úr
a festményavatás kapcsán.
– A festmény megalkotásával teljesült az az igény, mely
szerint művészi értékű munkával emlékezzünk Jászárokszállás múltjára – ezt már
Gergely Zoltán polgármester
mondja megnyitójában, majd
hozzáteszi – a kép tisztelgés a
múlt előtt, ugyanakkor összehasonlítást is jelent a múlttal.
A városnak festett kép a

kisterem falán állandó helyére került. Most egy kiállítás időtartamára 15 krétarajzot láthattak a teremben
az érdeklődők Tősér Béla
munkáiból.
A kiállítás színvonalát
gazdagították a művészbátty, Tősér János művei, fafaragásai, kisplasztikái, közöttük a Jászkapitánnyal.
Ezek a helyszínen megvásárolhatók voltak.
– and –

Feltárják a múltat – Gergely Zoltán, Tősér Béla (Fotó: Tóth Alajos)

Kitüntetettek a színpadon (Fotó: Nagy Mária)
A mazsorettek bevonulágyan Gergely Zoltán polgársával vette kezdetét a városmester ünnepi megnyitójánapi megemlékezés abból az
ban kijelenti, majd tájékozalkalomból, hogy Jászároktatásul elmondja, hogy EUszállás újra város 15 éve.
pályázat segítségével 30 fős
A hangulatos színes lánylengyel küldöttség van jelen
sereg előrevetítette a váltoTarlów testvérvárosból és
zatos éjszakába nyúló progvesz részt város-napi programsort, melynek összeállíramjainkon.
tását, szervezését a könyvtár
A polgármester Tarlów
dolgozói vállalták magukra.
polgármesterének Bobák
Az ez évi megemlékezés a
László templomunkat ábrálengyel-magyar barátság jezoló festményét ajándékozza.
gyében is zajlik – mint aho(Folytatás a 4. oldalon)

Régi mesterségek kiállítása
A hagyományos, kétkezi munkán alapuló termékelőállítás tevékenységét bemutató kiállítás hiánypótló rendezvénynek számít a
városban. Ezért gondolta
tehát az Ipartestület fontosnak, hogy a nagyközönség előtt is bemutassák az
általuk összegyűjtött iparosmesterségek eszközeit.
Április 29-én a Városnapi rendezvények keretében első alkalommal került
sor Jászárokszálláson régi
mesterségeket bemutató kiállítás megnyitására. A jó

szervezőmunkának köszönhetően szép számmal gyűltek össze a régi és a jelenkor
iparosmesterségeinek az eszközei, kellékei.
Csikós László a helyi Ipartestület elnöke köszöntötte a
kiállítókat, mestereket és az
érdeklődőket. Hangsúlyozni
kívánta mindazt, hogy menynyire fontosnak vélik helyi
szinten az iparos társadalom
összefogását, az iparosmunka
becsületének megőrzését.
Örömét fejezte ki, hogy igen
szép számmal sikerült összegyűjteni a helyi kézműipar
használati tárgyait, emlékeit.

Macsi Sándor a jászágói
Helytörténeti Múzeum létrehozása kapcsán már sokat
foglalkozott a régi mesterségek tanulmányozásával, jól
ismeri azokat, ezért tehát őt
kérték fel, hogy nyissa meg
a kiállítást.
A tanár úr felidézte az
egykori kézműipar kialakulásának történetét egészen a
kezdetektől. Egy olyan korba vezette el az érdeklődő és
olykor ámuló közönséget,
amikor még az iparosmesterség jóval nagyobb becsületnek örvendett, mint manapság. Amikor még tekintélyt teremtett a minőségi
munka és mindez az egyén
megbecsülését is jelentette.
Lakatos, kárpitos, ruhakészítő, épületmesterségek,
bognármesterség eszközeinek kiállított darabjai bámulatosan szép és gazdag
gyűjteményt alkottak a kiállításon. Rég elfeledett és sokak számára már teljesen ismeretlen eszközöket csodálhattak meg az érdeklődők.
Nem egy tárgy előtt álltak
tanácstalan arccal az embe-

rek: vajon mire is használhatták ezeket?
– Bár ezek az eszközök
megmaradtak az utókor
számára, a mi feladatunk az,
hogy mindezt megőrizzük,
továbbadjuk a jövő nemze-

dékének – hangsúlyozta Csikós László. Reményét fejezte ki, hogy összetartással
megőrizhetik a kézműipar, a
tisztes ipar becsületének
alapjait, itt Jászárokszálláson.
M.N.M.

Jászvidék
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Kiegyensúlyozott a
város gazdálkodása
Előtérbe került az útépítés
Április 27-én tartotta soros ülését a Képviselő-testület. A napirendi pontok elfogadását követően Birinyi János képviselő érdeklődött,
hogy mikor kezdődik el a
jászárokszállási utak építése.
Guba József képviselő felvetette, hogy a központban a
Rákóczi út felé javításokat
végeztek, de a Széchenyi utcára már nem fordultak el.
Kérdése volt, hogy mikor
kezdik el a kivitelezők a Jászberény-Jászárokszállás öszszekötő útszakasz építését.
Major József képviselő szólt
arról, hogy az ÁrokszállásPusztamonostor út életveszélyes, kérte, hogy mivel
ott nem terveznek felújítást,
legalább állítsa helyre az
utat a kht. Gergely Zoltán
polgármester a felvetésekre
reagálva ismertette, hogy a
közbeszerzési eljárásban
megjelent a kiírás. Az értékelés a Jászberény-Jászárokszállás útra vonatkozóan
május végére várható, utána
a szerződések aláírására kerül sor. A tényleges munka
várható időpontja június vége – július eleje. A közbeszerzési eljárás lehetetlenné
teszi azt, hogy a pályázati
összegből előre kátyúzzanak. Az önkormányzat az
egész belterületi résznek
megrendelte a kátyúzását.
Április 26-án is volt egy
egyeztető tárgyalás az önkormányzati utcákkal kapcsolatban. Ha április 28-án
létrejön az egyezség a SADE
Kft.-vel, akkor jövő hét közepétől elindulnak a munkálatok és ez több mint 22 km
út felújítását jelenti. A pusztamonostori út valóban hasonlóan rossz, mint a jászberényi. Ez a terület a mostani felújításban nincs benne, ott a kátyúzás sürgetése a
feladat. Elmondta, hogy nagyon jó út lesz Jászberényig,
nem marad tovább fenn ez
az áldatlan állapot.
A két ülés közötti munkáról szóló beszámolóban
Gergely Zoltán polgármester
elmondta, hogy az eltelt időszak főleg a tisztítómű pályáztatásáról szólt. A TRFC
pályázaton 60 millió forintot nyert az önkormányzat,
így 210 millióval tud nekifutni ennek a beruházásnak
/a céltámogatáson 150 millió forintot, a régiós pályázaton pedig 60 millió forintot/. A fennmaradó részt
hosszú lejáratú hitellel fogja
kipótolni. A tisztítómű építése el is indult. Jövő hónapban megindulhatnak a
rákötések ott, ahol az átemelők tovább tudják adni a
szennyvizet.
Másik fontos tárgyalás
volt a Rosenberger Mo. Kft.vel az új üzemcsarnok
építésével kapcsolatban.
Előző alkalommal döntött a

Képviselő-testület 9,2 ha
terület eladásáról. Az építési
tervek engedélyezése folyamatban van. Június végére
jogerős építési engedéllyel
fog rendelkezni ez az építkezés. Az Iskolakonyha beruházása elindult, augusztus
végére sokkal modernebb
lesz az épület, közel 20 millió
forintos ráfordítással. A Képviselő-testület megköszönte
a tűzoltóknak, hogy részt
vettek a gát védelmében.
Következő napirendi
pontban a Képviselő-testület
a gyámügyi, a gyermekvédelmi és gyermekjóléti munkáról szóló beszámolót tárgyalta meg. Csomor János
képviselő elmondta, hogy a
beszámoló legfontosabb értéke a mögötte álló munka.
Megköszönte az e területen
dolgozó kollégák kiváló
munkáját.
Ezután a képviselők az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság munkáját értékelték. Gergely Zoltán polgármester megköszönte a bizottsági tagok és az oktatásban, művelődésben dolgozók munkáját.
A soron következő napirendi pontban az Önkormányzat 2005. évi gazdálkodását fogadta el a Képviselő-testület. Petró Géza képviselő elmondta, hogy az elmúlt egy év kiegyensúlyozott, problémamentes volt.
A tisztítómű-beruházás kiváló adósminősítéssel, tehermentesen kezdődik el.
2,6 milliárd forintot fordított az önkormányzat a város működtetésére, ennek
több mint 50 %-át a fejlesztésre. Mindezt meg tudta úgy tenni, hogy az adósságállomány nem növekedett. Gergely Zoltán polgármester kiemelte, hogy ez a
szép eredmény csak a 242
önkormányzati dolgozó
szorgalmas és lelkiismeretes
munkájával és a jászárokszállási polgárokkal történő
jó együttműködéssel jöhetett létre. Végezetül az előterjesztések megtárgyalására
került sor. A Képviselő-testület 2006. június 16-tól Dr.
Berecz Kálmánt bízta meg
határozatlan időre az aljegyzői feladatok ellátására. Elfogadásra került az Önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és helyiségek bérletére, cseréjére, valamint elidegenítésére vonatkozó
szabályokról, valamint az
állattartási helyi szabályairól
szóló rendelet. A képviselőtestület döntött arról, hogy
részt kíván venni a Jászsági
Többcélú Társuláson keresztül a Belügyminisztérium
által kiírt települési önkormányzatok fenntartásában lévő sportpályák felújításáról
szóló pályázaton.
Ócsainé Csordás Viktória
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Fejlesztési hitel felvételével
gyorsul az útépítés
2006. május 18-án soron
kívüli testületi ülést tartott
Jászárokszállás Képviselőtestülete. Gergely Zoltán polgármester a szennyvíztisztító telep 468.164.040 forintos költségéhez a céltámogatásból kapott 150.529.000
forint és a TRFC pályázaton
nyert 60.000.000 forint
mellé szükséges önrész fedezésére 257.635.040 forintos, valamint utak építésére
további 92.364.960 forintos hitel felvételét terjesztette elő. Az összesen
350.000.000 forintos fejlesztési célú hitel futamideje
20 év, és az állami támogatás a kamatkedvezményben
valósul meg. 2009. március
5-ig csak a kamatot kell törleszteni, amely évente
5.000.000 forintot tesz ki,
azt követően pedig a kamatés tőketörlesztés együttesen
évi 21.000.000 forintot jelent. A hitel felvételével a beruházások előrehozatalára
nyílik lehetőség és ennek segítségével még az idén megépül az Eötvös utca, Hámán
Kató utca, Sport utca, Blaha
utca és Bem József utca szilárd burkolata. Petró Géza

képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság vezetője elmondta, hogy a város
gazdálkodása stabil, összes
hosszú lejáratú hitele
4.800.000 forint, amely az
idén törlesztésre kerül, tehát
nincs kockázata a fejlesztésre
felveendő hitelnek. Gergely
Béláné kiemelte a város jó
hitelképességét és takarékos
gazdálkodását. Csőke István
képviselő a szennyvíztisztítóra felveendő hitelt támogatta, de az útépítésre szóló
hitel felvételét újragondolásra javasolta. André képviselő az útépítések lakossági hozzájárulását kérdezte
meg. Polgármester úr elmondta, hogy az érvényes
képviselő-testületi határozatnak megfelelően 40.000
forintos közműfejlesztési
hozzájárulást kell az érintett
utcák ingatlantulajdonosainak befizetnie. A tervek
szerint az útépítés még
ebben az évben elkészül, a
szennyvíztisztító telep próbaüzemére 2006 októberétől 2007 áprilisáig kerül
sor. A vita lezárása után a
Képviselő-testület tagjai név
szerinti szavazással a hitel

felvételét egyhangúlag támogatták.
A következő napirendi
pontban a Deák Ferenc
Gimnázium és Szakközépiskola igazgatói pályázatát
bírálta el a Testület. A pályázat kiírására azért volt szükség, mert az öt évre szóló
megbízása a jelenlegi igazgatónak, Vereb Andrásnak
lejárt. A kiírásban szereplő
határidőig egy pályázat érkezett, Vereb Andrásé. A Megyei Iparkamara, a gimnázium Nevelőtestülete, Közalkalmazotti Tanácsa, Diákönkormányzata és a Kisebbségi Önkormányzat támogatta a pályázó személyt, az
Oktatási Bizottság véleményét Csomor János mondta
el. A Bizottság egyhangúlag
támogatta Vereb András kinevezését, valamint ugyanígy foglalt állást az Iskolaszék is. Guba József képviselő
az elmúlt öt év tárgyi és személyi fejlesztéseit méltatta,
Banka Emánuel a jelölt támogatására szólított fel mindenkit. André Béla képviselő
tapasztalt vezetőnek értékelte a jelöltet, és kihangsúlyozta, hogy a jászárokszállási

A jubileumi évad
nyitánya

gimnáziumban magas a
hozzáadott érték az oktatásban. A Képviselő-testület
egyhangú szavazással kinevezte Vereb András jászárokszállás, Gagarin út 7.
szám alatti lakost a Deák Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola igazgatójának
2006. július 2-től 2011.
július 1-ig.
A Képviselő-testület Jászárokszállás, Munkácsi út 11.
és a Pozsony u. 11. szám
alatti lakóház, udvar gazdasági épület, valamint a Rákóczi u. 4-6. II/11. lakás,
udvar ingatlanokat értékesítésre jelölte ki.
Döntött a Testület a Jászság - Dél-hevesi Hulladékgazdálkodási Programban
való részvételről, amely keretében Jászárokszálláson
hulladékudvar fog megépülni. A RÉGIO-KOM Térségi
Kommunális Szolgáltató
Társulás a „hulladékgazdálkodási fehér foltok” projectet fogja megterveztetni és
közösen pályáztatni.
A Képviselő-testület soron következő testületi ülése
2006. június 29-én lesz.
Dr. Szabó Andrea

Tovább bővül
a Co-op Star

„Bolond-bohém áprilisnak vége előtt egy nappal
Találkozhatsz a Szent-Vincében a színjátszó csapattal
Vigadalom rendeztetik, melynek: BOHÉMBÁL a neve”
Ilyen és hasonló rigmusokkal csábította a szimpatizánsokat és az érdeklődőket egy rendhagyó bálba a Görbe János Színjátszó Egyesület a Szent
Vincze úti iskola udvarába.
A szervezők elképzelése az volt, hogy a tradicionális báli szokásokkal szakító, egy lazább, bohémabb bállal nyissák meg a színjátszók 10. évét, ugyanis
1996 májusában indultak el az első lépések a jászárokszállási színjátszás újraindítására. Az áprilisi idő nem hazudtolta meg magát, így a beharangozott
udvari helyszín helyett a tornateremben került sor a rendezvényre, amely nem
is kezdődhetett volna másképp, mint az Anconai szerelmesek bemutatásával.
A 200 főnyi közönség a második felvonásra nemzetközi jelleget öltött, mivel
megérkezett a lengyelországi testvérvárosunk Tarlow 30 fős küldöttsége is.
Nyelvi problémák nem jelentkeztek, hiszen az olasz slágerek náluk is olyan
közkedveltek, mint idehaza. A vacsora után kezdetét vette a mulatság, melyet
a színjátszók még kisebb műsorokkal tarkítottak.
Hogy mitől bohém egy bál? Ide olyan vendégeket vártunk, akik szeretik a
zenét, táncot, egyszóval szeretnek önfeledten mulatni. Itt nem voltak
kötöttségek, íratlan szabályok, merev elvárások, mindenki úgy érezhette jól
magát, ahogyan jól esett neki. A tombolahúzás is szokatlan volt, mivel tíz
perc alatt gazdára találtak az ajándékok, hiszen a megváltott jegyek felbontásakor azonnal kiderült, kinek kedvezett a szerencse. A terembe behúzott
szekérben gyorsan megtalálhatta ki-ki a maga nyereményét, ezzel sem rabolva a táncra szánt időt, amelyet hajnal 3 óráig alaposan ki is használtak a jelenlevők.
Reméljük a sikeresen zárult rendezvény hagyományteremtő lesz és ezután
akár évente megrendezésre kerül. Mint említettem, ez a 10. évad
nyitórendezvénye volt,
az év végére várható új
darab mellett még vannak más meglepetések
a színjátszók tarsolyában, de ez még egyelőre
maradjon titokban.
Major J.

Közgyűlése előtt értékelte az elmúlt gazdasági évet, s mutatta be elért eredményeit a
jászberényi központú Co-op Star Rt. A kiskereskedelmi üzletlánc az elmúlt évben felmutatott forgalmi adatokkal, illetve az idei tervek teljesülésével az ország legnagyobb szövetkezeti alapon működő kereskedelmi cégei
közé emelkedik – jelentette be Rédei István
elnök – vezérigazgató a közgyűlés apropóján
tartott sajtótájékoztatón.
Három ÁFÉSZ integrációjával jött létre
hét évvel ezelőtt a Co-op Star Rt. A szövetkezeti integráció indításában kulcsszerep jutott
– s jut azóta is – a Jászsági Áfész-nak. A részvénytársaság megalakulása óta több mint
kétszeresére emelkedett a forgalom. A növekedés egyik kulcsfontosságú eleme a piacbővülés. Az elmúlt évben is tovább zajlott a szövetkezeti integráció. 2005-ben a gyulai-, túrkevei-, karcagi, valamint kisújszállási áfészok
is csatlakoztak a jászberényi központú céghez. A tavaly teljesített éves 13 milliárd forintos éves árbevétellel a negyedik legnagyobb
Áfész társasággá emelte a Co-op Start. A fejlesztések és a több mint ezer dolgozó számára realizált átlag hat százalékos béremelés
mellett is pozitív eredménnyel tudták zárni a
múlt évet. Az idén várhatóan 15,5 milliárd
forintos árbevételt tudnak teljesíteni. Az integráció folytatása továbbra is cél, s már most
is előrehaladott tárgyalásokat folytatnak több
áfész-szel az országban.
Bartus Pál a Co-op Hungary Rt. elnök vezérigazgatója elmondta, hogy országos szinten is eredményként beszélhetnek arról, hogy
a szövetkezeti üzletlánc stabil gazdálkodást
tudott folytatni. A piacok átrendeződése
után is meg tudta őrizni pozícióját, részesedését a hazai kiskereskedelmi rendszerben.
Banka Cs.
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A polgármester jelenti...
A közmondás szerint a „májusi eső aranyat
ér”, amely ebben az évben csak azokra a
mezőgazdasági gazdálkodókra igaz, akik a
tavaszi belvizet átvészelték úgy, hogy el
tudták vetni terményeiket. A gazdák
szakértelmének, szorgalmának köszönhetően a tavasszal becsültnél sokkal kevesebb terület maradt parlagon és még ezeket is igyekeznek későbbi kultúrákkal hasznosítani.
A Carrier CR Magyarország Kft. logisztikai beruházása az utak építésével folytatódik, és a tervezett határidőre, június
közepére átadásra is kerül.
A Rosenberger Magyarország Kft. átutalta az új telephelyének vételárát az önkormányzatnak. A beadott építési engedélyének
elbírálása, a szakhatósági állásfoglalások bekérése végéhez közeledik és várhatóan június
első felében a kivitelezés megkezdődhet. A
volt Boros rakodó helyén első ütemben 1000
dolgozónak megélhetést, munkát adó üzem
készül el, azonban az építési engedély kérelem már tartalmazza a második üzemcsarnok
terveit is. Az önkormányzat részéről a közvilágítás megtervezését már megrendeltük,
és az üzem építésével párhuzamosan meg is
fogjuk valósítani.
A Rosenberger Kft.-vel kötött szerződés
részét képezi a kerékpárút megépítése a
Munkácsy út végétől a vasútvonalon keresztül az új üzemig. A tervezése folyamatban
van, amely egyúttal az egész Ságvári utat, a
Széchenyi utat és a Kossuth úti kerékpárútnak a piacig történő meghosszabbítását is
magában foglalja. Az egész kerékpárúthálózat megépítése pályázati pénzekből lehetséges, ezek elérésére azonban csak engedélyes tervek birtokában van lehetőség.
Jászárokszállás legnagyobb eladótérrel
rendelkező élelmiszer áruháza fog megépülni
még ebben az évben a Rákóczi úti emeletes

házak között. A CBA által beadott tervek
alapján az eladótér megközelíti a 400 m2-t. A
tervek szerint a karácsonyi bevásárlás idejére
az áruház már ki fog nyitni.
A szennyvízcsatorna-építés gyakorlatilag
befejeződött városunkban, és az utómunkálatok vannak folyamatban. Ennek keretében
megkezdődtek az útfelújítások, amelyek 56
utcát érintenek, és összesen 437 millió forint
értékben július végére fognak elkészülni.
Ezzel párhuzamosan a kivitelező SADE Kft.
megkezdte az üzemeltető Víziközmű intézményünknek a rendszer átadását. A Víziközmű szakemberei aknáról aknára megvizsgálják az átvétel előtt a csatornahálózatot,
amelyet már ipari kamerákkal levizsgáltak,
és a minősítését a műszaki ellenőrzést végző
OVIBER Kft. szakemberei elvégezték.
Amikor egy átemelőhöz tartozó rész átvételre kerül, akkor a Víziközmű munkatársai
egy tájékoztató levelet küldenek azoknak a
lakosoknak, akik az érintett körzetben laknak, és közlik a rákötési lehetőséget. Ezt az
értesítést minden jászárokszállási ingatlantulajdonos 2006. július 31-ig meg fogja
kapni, ami azt jelenti, hogy a rákötést a
feltételek teljesítése esetén kezdeményezheti.
Kérem, hogy a rendszerre csak a Víziközmű
által kiadott tájékoztatóban szereplő módon
kössenek rá, mert csak így biztosítható az
ellenőrzött, hibátlan működés.
A csatorna-beruházás és az útépítések
után elérkezik az utcák, közterületek rendbetételének az időszaka. Kérem Jászárokszállás minden jóakaratú polgárát, hogy
segítsen ebben a nagy munkában azzal, hogy
ingatlanának környezetét rendben tartja,
szépíti, a vízelvezető árkokat kitakarítja.
Tegyünk közösen városunk tisztaságának
megőrzéséért!
Gergely Zoltán

Virágos kitüntetés
Városért-díjas a Flóra Virágkedvelők Egyesülete
Április 30-án Jászárokszállás várossá avatás 15.
évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségen
„Jászárokszállás Városért”
kitüntetésben részesült a
F l ó r a Vi r á g k e d v e l ő k
Egyesülete. Ebből az alkalomból egy rövid beszélgetésre invitáltam Zsólya
Pálnét, az egyesület elnökét.
– Mikor alakult az egyesület és milyen céllal?
– 1997 májusában több, a
virágot szerető és kedvelő ismerőssel elbeszélgettem és
komolyan foglalkoztatott a
gondolat, hogy alakítani kellene egy egyesületet. A szervezőmunka sok érdeklődő
figyelmét felkeltette. Ez év
augusztus havában az egyesület megalakult 16 fővel. A
kitűzött cél: minél szélesebb
körben megszerettetni a város lakosságával a virágot és
élvezni e tevékenység jótékony hatását.
– Hogyan foglalná össze tevékenységük lényegét?
- Tekintettel arra, hogy a
tagság valamilyen szinten
foglalkozik különféle virágtermesztéssel, rendelkezik
egyfajta gyűjteménnyel, így

a tagok részére a tevékenység
szórakoztatást is jelent. A
munka szakszerűségét egyrészt szakirodalomból, másrészt tapasztalatcsere és szakelőadások útján biztosítjuk.
Gyakoriak egyes országos
hírű virágkiállítások megtekintése.
– Vannak-e támogatóik,
miből fedezik rendezvényeik
költségeit?
– Kapcsolatrendszerünk
igen széleskörű. Egyik fő támogatónk a város önkormányzata. Nagy segítséget
kapunk a városban működő
ipari üzemektől, egyéb vállalkozóktól, szervezetektől.
A támogatóink közül kiemelném a pusztamonostori
Csuka kertészetet. Figyelemmel kísérjük a pályázati
felhívásokat. Amennyiben a
kiírás beilleszthető tevékenységünkbe, élünk a lehetőséggel. (Pl. Nemzeti Civil Szervezet Alapprogram)
– Az eddigi rendezvényeik
igen színvonalasak voltak. Elmondaná a siker titkát?
– Rendezvényeink szervezésénél az egyik legfontosabb meghatározó tényező a
szakmai, a természetes dolgok szeretete, a tagság aktivitása. Széleskörű ismeretsé-

günkből adódóan biztosítjuk egyéb tevékenységek bemutatását, mint pl. a kézművesség, virágkötészet egyegy kompozíció elkészítése.
Egyes termékek árusítását is
biztosítjuk.
Egyik legfőbb törekvésünk a város lakosságával
való kapcsolat elmélyítése.
Rendezvényeink színvonalát a város egyes civil szervezete jelentős mértékben
elősegíti.
– A jövő feladatait hogyan
foglalná össze?
– Fontos célkitűzésünk az
eddigi színvonal, sikeres működés biztosítása. Tevékenységünkkel szeretnénk a város
lakosságával a virágok szeretetét, lakókörnyezetük
szebbé tételét biztosítani,
elősegíteni. Egyesületünk
igyekszik közreműködni a
város köztereinek csinosítási
munkálataiban. Szeretnénk
példamutatóak lenni. Várjuk továbbá egyesületünkbe
azon új tagokat, akik tovább
segítenék a szép és hasznos
tevékenységeket.
– Köszönöm a beszélgetést.
Az egyesület munkájához sok
sikert kívánok!
Kovács S.

Lengyel-magyar
két jó barát…
Visszatekintés az április 26. és május 2. közötti testvérvárosi találkozóra
Ígéretemhez híven beszámolok a Tarlówból városunkba látogató delegáció
programjairól. Az itt töltött
egy hét igen tartalmas és élményekben gazdag volt. A
30 fős csoport minden tagja
találhatott ízlésének megfelelő programot.
Hazánk nevezetességei
közül több helyre is ellátogattak. Április 27-én Budapesten megtekintették a Parlamentet, valamint a Budai
várat a Halászbástyával és a
Mátyás templommal. 29-én
délután Egerbe utaztak, míg
május 1-jén a Balatont és
környékét ismerhették meg.
Április 28-án került sor a
testvérvárosi szerződés aláírására, a korábbi szándék-

Templomunkat ugyan nem vihették haza, de az
ajándékba kapott festményt igen.
A tarlówi delegáció tagjai esperes úrrral a városnapi ünnepségen
főzött. Ezen kívül Benkné
Marikától csuhébaba készítést, Kovács Zoltántól

nepeltük Lengyelország és
Magyarország Európai
Unióhoz csatlakozásának
második évfordulóját. Ezen
a délelőttön lengyel-magyar
közös misét mutattak be, este pedig a rajzpályázat eredményét tudhattuk meg.
Testvérvárosi kapcsolatainkat tovább erősíti majd az
augusztus 11-től kezdődő
cserenyaralás, melyen városunkból 40 általános és középiskolás diák vesz majd
részt.
A programok sikeréhez
sokan hozzájárultak: polgármester úr, esperes úr, az Iskolakonyha és a Palóc üdülő
dolgozói, az általános iskola
tanárai, az önkormányzat intézményeinek alkalmazottai,
a helyi civil szervezetek vezetői, diákok és még sokan mások. A hét rendezvényeit
anyagilag támogatta az Európa Tanács Testvérvárosi
kapcsolatokat segítő pályázata.

Hogy készül a babgulyás?
nyilatkozat véglegesítésére. kosárfonást és a Parázs
Erre az eseményre a Polgáregyüttes tagjaitól néptáncot
mesteri Hivatal dísztermé- lehetett tanulni. Itt nyílt leben, egy tanácskozáson ke- hetőség a civil szervezetek
rült sor, ahol találkozhattak a
vezetőivel való találkozásra.
két város polgármesterei,
Kellemesen teltek az órák
képviselői és intézményve- a Bohémbálban, ahol kötetzetői. Később városunk lát- len beszélgetésekre adódott
ványosságait tekintették
alkalom.
meg: a templomot, az IdőÁprilis 30-án a VárosBalogh Zsuzsanna
kaput, iskolákat és más innapi ünnepségen együtt üntézményeket, majd az ipari
parkot.
Délután nagy sikert aratott a strandfürdő kipróbálása, valamint a tűzoltási bemutató. Este nem csak az ifjabb vendégek táncoltak a
helyiekkel a nekik szervezett
diszkóban, de a lelkükben
fiatalok is csatlakoztak hozzájuk.
Jól sikerült a Jászházban
népi kultúránk megismertetése, amikor Lajos Krisztina
Ki ropja jobban?
csengő hangján énekelt,
Tánctanulás a Parázs együttes tagjaitól a Jászház udvarán
Gonda Csaba bográcsban

Roma fórumról
A C.K.Ö. május 13-án tartotta meg 2.
Roma Fórum-sorozatát, melynek témája
„Az oktatás és a foglalkoztatás helyzete” volt.
Előadók voltak: Bagi Lászlóné, az óvodák
vezetője, Csomor János, a Széchenyi Általános
Iskola, Óvoda és Zeneiskola zeneigazgatója,
Kerékgyártó Zsuzsanna munkavállalási tanácsadó a jászberényi Munkaügyi Központból és Jakus Lászlóné, a Hatósági Iroda

főtanácsosa. Az előadóktól értékes és gazdag
beszámolókat hallhattunk.
Az utolsó, 3. fórum május 27-én
(szombaton) 15 órakor a művelődési házban lesz.
Pál Béláné
Meghívó a közérdekű rovatban a 7. oldalon.
/a szerk./
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Parázs esték 3.

„Móduvának nagy a széje”
– Előadóest a moldvai csángó magyarokért! –
A Parázs esténk harmadik
előadásán Kóka Rozália
ének- és mesemondó előadói estjén Európa legroszszabb sorban élő, magyarságukban legjobban meghurcoltatott kisebbségéről hallhattunk, a moldvai magyarokról. Lélekszámukat tekintve úgy ötvenezren lehetnek, de a magyar nyelvet a
román kormány erőszakos
elrománosításának és az ottani katolikus egyház tevékenységének köszönhetően
egyre kevesebben beszélik –
pedig elzárt nyelvezetük a
középkori magyar nyelv emlékeit őrzi. – Magyarságukat
a családok hátrányként élik
meg, az új nemzedékek pedig már eddigi hovatartozásukat feledve – feledtetve nőnek föl. Ennek ellenében
azonban – szerencsére – sok
önzetlen ember segítségé-

nek, munkájának köszönhetően több segítő kezdeményezés indult útjára a moldvaiak magyarságának megtartásában, életkörülményeik javításában. Néprajzosok
gyűjtötték föl szokásaikat,
archaikus imáikat, népdal-,
mese- és balladakincseiket,
életmódjukat.
Kóka Rozália is hasonlóan tette ezt néhány évtizeddel ezelőtt, és mai előadásában is ezen gyűjtéseiből
adott ízelítőt, nagyon eredeti stílusban.
Előadásában részesei lehettünk több moldvai mesének, történetnek, énekelhettünk együtt. Az ifjabb hallgatóság egy találós kérdésen
törhette a fejét, melyre műsoros kazetta volt a jutalom.
Az előadást azonban egy rövid történelmi, földrajzi,
néprajzi áttekintés előzte

meg, mert valljuk meg
őszintén – bár ez sokunkat
nem igazán zavar – keveset,
vagy alig-alig valamicskét
tudunk legtávolabbi magyar
testvéreinkről.
Pedig sokat tanulhatnánk
tőlük családszeretetben, hitben, megmaradásban. És azt
se feledjük, a hazát, a magyarság biztos tudatát, magyarságuk megerősítését tőlünk, magyarországi magyaroktól várhatják, melyben
még igen sok tennivalónk
akad. Több, mint amit eddig
tettünk, sokkal több...
Ez az utolsó néhány mondat pedig átvisz minket, a
Parázs esték törzsvendégeit
és sokszáz új vendéget a következő, június 1-i műsorra,
melyben a hazaélményről
lesz szó!
Kovács Zoltán
a Parázs egyesület elnöke

Parázs esték 4.

Országunknak megáldoztak – Hazaélmény a magyar irodalomban!
A Parázs esték első félévi
negyedik előadásán a néphagyományt tágabban értelmezve, ismét várjuk Kedves
Közönségünk június 1-én,
csütörtökön 18 órai kezdettel a Petőfi Művelődési Házban megrendezendő előadói
estre, melyen Maczkó Mária
és Szabó András: Országunknak megáldoztak c.
Műsorát hallhatjuk!
Néhány mondatot a műsorról, a művészekről:
A hangkazettán is megjelent zenés-irodalmi összeállítás a régmúltról napjainkig költők, írók művein,
népdalokon keresztül tudatosítja a hazaszeretet élményét.
Maczkó Mária előadásában egyházi és népdalok kí-

sérik Szabó András által –
több író és költő műveiből –
szerkesztett összeállítást.
A műsor mindenkihez
szól, aki éhes a szépre, a jóra.
Aki eljön, biztosan hazavisz
valamit a szívében.
Néhányszó előadóinkról:
Maczkó Mária a Galgamente szülötte, 1983-tól a
Népművészet Ifjú Mestere,
1986-tól 10 évig a Magyar
Állami Népi Együttes szólóénekese, 1995-től a Gajdos
népzenei együttes állandó
tagja, 1997-től a Turai
Énekmondók vezetője. Előadóestek állandó vendége,
köteteket, kiadványokat
szerkeszt, melyek a zenei
anyanyelvünk népszerűsítését, védelmét szorgalmazzák.

Szabó András a határon
túli magyar nyelvű irodalom
és a két világháború közötti
népi irodalom ismerője.
Előadóművészi tevékenysége egyre elmélyültebben a
régi magyar irodalom ismert
és kevéssé ismert értékeinek
interpretálása felé fordult.
„Az embernek a hazáról
való viszonyáról a régiek plasztikusabban, mélyebben, egyenesebben és megrendítőbben
találták meg a válaszokat,
mint mi magunk, most.”
/Szabó András/
Őszinte szívvel ajánlom
figyelmükbe újabb Parázs
esténket, melyre nagy szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt, irodalomkedvelőt és népzenerajongót.
Kovács Zoltán

Tűzoltóságunk hírei
Április 18-tól április 27-ig,
mintegy 9 napon keresztül
vettünk részt a Tisza és a
Körösök mentén levonuló
árvíz elleni mentési, védekezési munkálatokban. Egyesületünk 21 tagja, mintegy 766
órát dolgozott a gátakon. A
mentésben résztvevők munkáját városunk Képviselő-testülete elismerte és megköszönte.
Április 22-én résztvettünk
a Megyei Tűzoltó Szövetség
éves közgyűlésén, ahol a tavalyi munka elfogadása után
meghatároztuk a 2006. évi
feladatokat is.
Április végén városunkba
látogatott a lengyel testvérvárosi küldöttség. Tiszteletükre egy látványos mentésikárelhárítási bemutatót tartottunk.
Az április 30-i jubileumi
ünnepségen egyesületünk
tagjainak nagy örömére kitüntetésben részesültünk. A
Képviselő-testület Önkéntes
Tűzoltó Egyesületünknek
„Jászárokszállás Városért” kitüntető címet adományozott.
A velejáró oklevelet, emlékplakettet és pénzjutalmat
egyesületünk elnöke, Banka

A képen a lengyel testvérváros vezetői, és városunk fogadóbizottságának tagjai láthatóak (Fotó: Majorné Nagy Mária)
Emánuel és parancsnoka,
Kókai Ferenc vehette át.
A „Városért” kitüntetésben részesült egyesületünk
nyugalmazott parancsnoka,
Kovács Sándor. Az ünnepi
műsor és a tűzijáték után érkezett a riasztás: a strand területén klórgázömlés van. A
helyszínre gyorsan kiérkeztünk, a gázszivárgást megszüntettük, és így szerencsére komolyabb probléma
nem alakult ki.
Május 3-án Szolnokon, a
Megyeháza Dísztermében
ünnepség keretében vette át
ifj. Kókai Ferenc a 2005. év
Önkéntes Tűzoltója szakmai

Köszönetnyilvánítás
Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
ezúton is megköszöni tagjainak, hogy 2006. április 19től április 26-ig, összesen 9
munkanapon, 766 munkaórán keresztül nyújtottak segítséget a Tisza és a Körösök
áradása miatti árvízvédelmi

munkálatoknál.
Egyesületünk tagjai részt
vettek a homokzsákok töltésében, az uszályok megpakolásában, lakosság és a vagyoni értékek mentésében.
Köszönetet mondunk
mindazon intézményi és
gazdasági szervek vezetői-

Jubileumi kitüntetés...
(Folytatás az 1. oldalról)
Leszek Walczyk polgármester hozzászólásában meghívja az egész várost Tarlówba, majd
ő is ajándékot osztogat.
Jubileumi köszöntőjében Hortiné dr. Bathó
Edit a Jász Múzeum igazgatója kijelenti, hogy
büszkéknek kell lenni a szülőföldünkre, hiszen a középkori 50 jász településből a XXI.
századra 18 maradt, benne 4 várossal. Várostörténeti ismertetőjében utal arra a tényre,
hogy az első említésnek is kerek évfordulója
van, ami emeli a mai nap ünnepélyességét. Az
első említés 640 éve, 1366-ban Árokmellékszállás néven történt. Kerek a száma az első
várossá válás évfordulójának is – 1756 – ami
éppen 250 éve történt. A számok megerősítik
a jubileumi ünneplés erejét.
Az ünnepi szónok, H. Bathó Edit virágcsokrot nyújt át Gergely Zoltán polgármesternek, ki nem mulasztja el viszonozni azt.
Az ünnepségen jelenlévő Zombori János
Jászkapitány hozzászólásában olyan polgárokat kíván a városnak, akik a saját boldogulásukon túl a mások boldogulását is segítik,
majd ürítette Jászkürtjét a jászok egészségére.
Ezt követően került sor a kitüntetések átadására. Ebben az évben két díszpolgári címet

adományoztak. Díszpolgárok: Herbert Rupp
– az ArvinMeritor, korábban Zeuna Stärker
Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, aki
a kitüntetéssel járó pénzjutalmat a Tehetségért Alapítvány javára ajánlotta fel; Dr. Tóth
Pál Péter szociológus.
Városért kitüntetettek: Kovács Sándor
nyugalmazott önkéntes tűzoltó f.hgy., Flóra
Virágkedvekők Egyesülete, Önkéntes Tűzoltó
Egyesület.
A kitüntetések átadása után Gergely Zoltán polgármester pénzjutalomabn részesíti az
árvíz elleni védekezésben résztvevő tűzoltókat. Városunkból 21 fő 9 nap alatt 766 órát
töltött a gátakon.
A színpadról égbe szálló galambok jelezték, hogy nyitottak vagyunk a világra, s jöhetnek az est változatos programjai, melyben
Détár Enikő énekelt, Rékasi Károly közönségfoglalkoztató attrakciókkal jeleskedett.
Felléptek a Fortuna TSE, az Extázis Tánccsoport táncosai. Énekelt Némethné Farkas
Beáta, Csepregi Éva, majd égbe robbantak a
tűzijáték rakéták. Ezt követően pedig a Lőrinci zenekar igyekezett az utcabálozók kedvére zenélni.
– and –

kitüntetést. A kitüntetési ünnepségen részt vett városunk
polgármestere Gergely Zoltán
és egyesületünk elnöke Banka Emánuel. Kókai Ferenc
kitüntetéséhez gratulálunk.
Május 4-én állományülést
tartottunk, melyen részt vett
dr. Gedei József országgyűlési
képviselő, egyesületünk tagja, és Gergely Zoltán polgármester.
Bajtársi összejövetelünkön Gergely Zoltán polgármester pénzjutalmat nyújtott át, elismerését és köszönetét fejezve ki az árvízi védekezésben résztvett bajtársaknak.
Nádas Illés

Majális 2006. Jászágó
Április 30-án 20 órakor a
sportpályára kilátogatókat
zenés-táncos műsor fogadta,
majd hagyományos módon a
fiatalok szorgalmával gondosan nagyra nőtt tábortűzzel
búcsúztattuk az áprilist és köszöntöttük május beköszöntét. Felvirradt a romantikus
hónap első napja, kis falunk
lakosai a hajnalban elindult
lovaskocsival zenészeink zenés ébresztőjére ébredhettek.
Hogy az április tréfálta-e
meg a májust? – az rejtély, de
a majális 9 órai kezdetekor
sajnálatunkra az eső esett. Az
összeszokott rendező csapat
ennek ellenére kitartó volt. A

gyermekek a tornateremben
összemérhették tudásukat,
erejüket a játékos vetélkedőn. A kézműves-foglalkozás az 5-6. osztály tantermében kapott helyet, így a légvár beköltözhetett ugyan-

nek, akik támogatták önkéntes tűzoltóinkat abban, hogy
esküjükhöz híven, eleget tehessenek önként vállalt kötelezettségüknek.
A védelmi munkálatokban részt vett önkéntes tűzoltó bajtársaink:
Bobák Dénes, Bódi Csaba,
Brezóczki Attila, Csáki
Gyula, Csáki Zsolt, Csatai
László, Csuka Lajos, dr. Gedei
József, id. Sípos András, ifj.
Sípos András, ifj. Kókai
Ferenc, Jáger Gábor, Kiss
József, Kohári Richárd, Nagy
Lajos, Olajos Tamás, Ördög
Zoltán, Papp Sándor, Szerző
Sándor, Tekse Csaba, Zsigri
Renátó.
Banka Emánuel ÖTE elnök
Kókai Ferenc
ÖTE parancsnok
csak a tornaterembe. A lángossütő csapat kissé ázvafázva, de kedvük töretlen,
szorgalmasan tettek eleget a
megéhezők örömére. Az eső
áztatta majális ellenére, aki
részt vett a programokban,
biztosan állíthatjuk, jól érezte magát, de elsősorban akik
a legfontosabbak: a gyermekek. Dobosné Peredi Beatrix
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Fejezetek Jászárokszállás
szabadságharcos történetéből IV/II.
Balatoni Farkas János
A Móczár-testvérek nem
szerepelnek ugyan Úrhegyi
Gyula kimutatásában, amit a
Jászkerületi Honvédegyletről készített – és ez érthető
is, hiszen Móczár Alajos
nem katonaként vett benne
részt –, szerepel viszont egy
másik redemptus család,
ezek pedig a balatoni Farkasok.
Borsodi származású kisnemesi családról van szó,
melynek tagjai büszkén állították, hogy őseik Bors vezérrel jöttek be az országba,
s telepedtek le végül 1600
körül Árokszálláson1. A valóság ennél sokkal prózaibb:
az oklevelek tanúsága szerint
1663-ban, 1. Lipót nemesítette meg őket2.
Az egyre népesedő család
kinőtte a kis falu, Balaton
kereteit, és tagjai szerte az
országba kirajzottak. A család Jászárokszálláson is megtelepedett, sokadik generációs leszármazottja volt nemes balatoni Farkas István
(1793-1858), akinek Faragó Anna (1791-1831) nevű
feleségétől született Farkas
János (1826-1908). 3
Huszonkét éves, mikor
közvitéznek áll a jász-kerület
önkéntes nemzetőr zászlóaljban. Részt vett az ezred
Jellasics elleni harcaiban,
majd novembertől ott volt a
délvidéki szerb felkelők elleni küzdelmeknél. 1849. január 12-én előléptették hadnaggyá a 19/3 gyalogezredben. Buda tizenkilenc napig
tartó ostrománál főhadnagyi címet szerzett, később
pedig százados lett a 109.
honvédzászlóaljban, a
Schwarzenberg gyalogezredben.4
A szabadságharc leverése
után visszatért Árokszállásra. A családi emlékezet úgy
tudja, hogy atyjuknak 1858.
július 26-án5 bekövetkezett
halála után a testvérek megosztoztak a jusson, és János
testvérüknek hagyták a kerekegyházi földeket (Kerekegyháza ekkoriban Jászárokszállás pusztája volt), hol
nagy mennyiségű, de igen
rossz, homokkal teli föld
várta. Ebből aztán óriási viszály támadt, sok időre még

a kapcsolat is megszakadt a
testvérek között, s Farkas János dacból járta ki Kerekegyháza függetlenségét.6
Kerekegyháza alapítását
azonban 1857-re teszik, tehát egy évvel idősebb Farkas
István halála előtt.7 Éppen
ezért más források másképp
adják elő az esetet:
„Farkas János 1848/9-es
honvédszázados meghallva,
hogy a puszta felosztás alá kerül, megtekintette azt, keresztülvitte az anyavárosnál, hogy
a pusztán község létesüljön.
Eszméje meghallgatásra
talált: kihagyták a község
belsőségét, papi és kántori földeket, s megállapodás történt
arra is, hogy egy belsőség ára
100 korona legyen.
Bár mindenfelé hirdetve
volt a puszta és belsőség eladása
vevő nem akadt, mert azt a
vevők drágának találták. Ismét az anyavároshoz fordult s
keresztülvitte, hogy egy porta
ára 40 koronában lett végleg
megállapítva.
1857. szeptember l5-én a
pusztafelosztása végleg
befejezést nyert s ezen a napon
történt a hitelesítése is... a bevándorlottak között az első házat Szabó Kanász Sándor
Kecskemétről jött ember építette.” 8
A később kincstári jószágigazgatóvá lett Farkas János
megnősült, Ferenczy Máriát, Erzsébet királyné társalkodónőjének Ferenezy Idának (1841-1928) húgát vette feleségül, kitől két fia született. Leszármazottai már
ezen a környéken éltek, és
bár később rendeződött a
viszony a családtagok között, ez az ág örökre elkerült
a Jászságból. A szabadságharcos katona unokája, Farkas Alice például ismert költőnő lett Kecskeméten.
Farkas János megérte Kerekegyháza felvirágzását. A
község fennállásának ötvenedik évfordulójára rendezett ünnepségen így méltatták: „, a vezér most már ötven
esztendő után, mint e község
galambősz pátriárkája még él,
itt van közöttünk. Itt áll némán, de tiszta öntudattal boldogan népe között, öreg bátyánk Farkas János.

Virágbörze
Az idén kilencedik alkalommal rendeztük meg a Virágbörzét május elsején. Sajnos az idő nem volt kegyes
hozzánk, egész délután ömlött az eső.
Ennek ellenére sokan eljöttek most is, mint minden
évben. Három órakor kezdtük a rendezvényt, de már
két órakor jöttek az érdeklődők.
A kertészek sok szép egy-

nyári palántát, dísznövényeket, virágládákat, virágrácsokat kínáltak bőséggel a
vásárlóknak.
Gergely Zoltán polgármester ezer darab virágpalántát osztott szét ajándékba
– hozzáfűzve, hogy még legalább öt palántát vásároljon
mindenki és tegye ki az ablakba, erkélyre vagy előkertbe.
A FLÓRA Virágkedvelők

Öreg bátyánk! Néped ajkáról fakadt az első szó, mely téged éltet, de nekünk szomszédoknak is, első üdvözlő szava
tefeléd .száll.
Némán, szerényen állsz közöttünk, de tudom, hogy e
percben megdobban a te igaz
magyar szíved, boldog vagy,
mert hisz te megéled a legnagyobb földi jutalmat, vágyaid
teljesültek, ábrándképed valóvá vált, áll a község, virul a
magyar község s te neked
mindezért nemcsak hiú, földi
dicsőség jutott osztályrészül, de
a te ősz fejedre a magyar nemzeti géniusz tette ma az elismerés babérkoszorúját.” 9
Halála után pedig kultuszának legnyilvánvalóbb bizonyítéka, hogy emlékének
tisztelegve róla nevezték el a
helyi lokálpatrióta kört.
Csikós Gábor
1
– Farkas Sándor szentandrási lakos által vázolt családtörténet, közli dr. Scheftsik György Jász-NagykunSzolnok Vármegye Multja
és Jelene - 49. o1d. (1935,
Dunántúl R.T nyomtatása)
2
– Orosz Ernő: Heves és
a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai 79. o1d. (1906, Eger;
Egri Nyomda Részvénytársaság)
3
– A jászárokszállási
római katolikus plébánia
megfelelő évszámú anyakönyvei
4
– Bona Gábor: Kossuth
Lajos kapitányai 200. o1d.
(1988, Zrínyi Katonai Kiadó Bp.)
5
– A jászárokszállási római katolikus plébánia megfelelő évszámú anyakönyvei
6
– Farkas Miklós szíves
közlése
7
– Kovács József: Templomunk az Isten háza (1999,
Korda Kiadó, Kecskemét)
8
– Kálóczy Ferenc munkáját közli: Kerekegyháza
község 50 éves jubileumának lefolyása 1905. szept.
15-én 8-9. old. (1907, Kerekegyháza község kiadása)
9
– Kálóczy Ferenc munkáját közli: Kerekegyháza
község 50 éves jubileumának lefolyása 1905. szept.
15-én 8-9. old. (1907, Kerekegyháza község kiadása)
Egyesületének tagjai pedig
sok-sok évelőt, díszfát, bokrokat hoztak be a börzére,
melyet szívesen ajándékoztak az érdeklődőknek.
Köszönjük a lakosságnak,
hogy együttműködik velünk, minden évben már
számítanak a Virágbörzére,
szaporodik a virág az utcákon, szépülnek köztereink.
Szeretnénk a jövőben még
inkább fokozni ezt az
együttműködést, a szép és
virágos Árokszállásért!
Zsólya Pálné
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Édesanyák napja Jászágón
A címet látva fordult meg
fejemben, milyen értékes ez
a szó, mi több játszottam
a gondolattal, hányszor
mondhatta már ki emberi
száj? Gyorsan elmúlik számtani kíváncsiságom, mert átveszi a helyét a jelentésének
lényege: édesanya!
Óvodásaink május 5-én
16 órai kezdettel szívmelengető előadással, örvendeztették meg az anyáknapi ünnepségen jelenlévőket, az
édesanyák meghatódva fogadták és vették át a csemetéik saját kezűleg készített
ajándékait. Ezután nem
mindennapi látványosságban gyönyörködhettek, az
óvó nénik ismét kreativitásukkal gazdagították a már

Iskolásaink a művelődési házban köszöntötték az édesanyákat
nyűgözött, holott a szülők
évenkénti hagyománnyá vált
kiállítás témáját, most egy
segítségével jött létre, mégis
közel 80 darabos babasereg
az összhatás szemet-lelket
gazdagította. Helyet kapott
gyönyörködtető volt.
ott a rongybabától kezdve a
Iskolásaink május 7-én 17
legmodernebb Barbie is.
órára várták izgalommal
Bátran írom, mindenkit leédesanyáikat a művelődési
házban köszöntőjükkel.
Minden tanuló szerepet vállalt és írhatom, nem csak saját gyermekünk, gyermekeink szavalatai jutottak el a
szívekig. A rendezvény alatt
a példás viselkedés kiemelkedő volt, említésre méltó.
A műsor végén könnyektől
fátyolos szemekkel fogadták
az édesanyák a virágokat.
Pedagógusaink mind az óvodai és iskolai, ismét nagyfokú lelki nevelésről tettek bizonyosságot.
Dobosné Peredi Beatrix
Anyák napja az óvodában

Nyugdíjasok írták!
2006. április 28-án a
Város Napi rendezvények
keretében „Nincs már hová
hazamenni” címmel nótaestet rendeztek a város szépkorú lakóinak tiszteletére. A
több mint két órás műsorban fellépett Bokor János,
Gránát Zsuzsa, Fényes
György, Vígh Levente, Horváth Sándor és cigányzenekara.
Köszönjük a Polgármester úrnak, a képviselő-testület tagjainak, hogy az
„Idősbarát Önkormányzat”
címhez nyert pénzösszeget

ebbe a fergeteges, jó hangulatú műsorba fektették!
Már hagyomány, hogy
májusban az édesanyákat,
nagymamákat, dédmamákat
köszöntjük összejövetelünkön. Idén is így volt! A köszöntőt Petró Géza önkormányzati képviselő tartotta.
Köszöntőjében kiemelte az
anyukák, mamák, nagymamák áldozatos munkáját és
odaadó szeretetüket.
Ezután a Széchenyi István
Általános Iskola 3.a és 4.d
osztályos tanulói adtak ünnepi műsort. Köszönjük

Papp Zoltánné és Sándor
Józsefné felkészítő munkáját.
Június 20-án vendégeink
lesznek a budapesti TOPOGÓ Klub tagjai. Ekkor rendezzük a már hagyományos
közös ebédet, amelyre június 13-ig lehet jelentkezni
tagjainknak a bizalmiaknál
1.200 Ft/fő befizetésével.
Várjuk tagjainkat egy kellemes, családias hangulatú
ebédre, délutánra!
Kókai Béláné
egyesületi titkár

Városi Civil Fórum
tájékoztatója
Ciklusértékelő, tisztújító
és közös civil honlap indítása kapcsán tartott összejövetelt a Városi Civil Fórum
2006. május 4-én a Petőfi
Művelődési Házban.
A civil honlap eddig szokatlan lehetőségeket kínál a
szervezetek számára, többek
között bemutatkozási, elérhetőségi, programismertető, pályázatok, levelezés,
egyesületi e-mail cím, fotó
az egyesülei életről stb., csak
a legfontosabbakat említve.
A honlappal kapcsolatban
várja a még nem jelentkezett
szervezeteket Veres László a
Cukorbetegek Klubja elnö-

ke, az egyesületi helyiségükben.
Jelentkezés és bővebb információ toser@pontstudio.
hu címen. A honlap elérhető
a www.civilarok.hu címen,
mely folyamatosan tölthető,
frisssíthet, aktualizálható, a
szervezetek részéről.
A 2002-ben alakult Civil
Fórum a négy év alatt fejlődött, formálódott, a szervezett civilek fórumává nőtte
ki magát. Mindenki számára
hasznos lehet a közös gondolkodás, mely közös cselekvések sorát válthatja
valóra.
A jól működő civil szer-

vezetek már nélkülözhetetlen részei a város életének,
határozott karakterükből
adódóan programjaikkal,
munkájukkal, szolgáltatásaikkal hiánypótló szerepük
van. Velük együtt egész a város, minden napja.
A következő négy évre –
mint ügyvezető testület – bizalmat kapott Takács László
a Városi Mozgássérültek
Csoport vezetője elnöki,
Zsólya Pálné a Flóra Virágkedvelők Egyesülete elnöke
alelnöki, Pethes Kálmán a
Parázs Hagyományőrző
Egyesület titkára alelnöki
pozícióban.
T.L.
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Jászágó Szeme Fénye Alapítvány közhasznúsági jelentése
2005.
Az alapítvány 2003. április 8-án került bejegyzésre a Jász- Nagykun Szolnok Megyei Bíróságon a
PK. 63.082/2003/2. számon, mint közhasznú szervezet.
Eszközök (aktívák)
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
Eszközök összesen

Mérleg 2005. 12. 31.
Források (passszívák)
0 C. Saját tőke
0 I. Induló tőke
0 II. Tőkeváltozás
0 III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyévi tartalék alaptevékenységből
V. Tárgyévi eredmény vállalk. tev.-ből
283 D. Tartalék
0 E. Céltartalék
0 F. Kötelezettségek
0 I. Rövid lejáratú kötelezettségek
283 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
283 Források összesen

283
76
417
0
0
-210
0
0
0
0
0
283

Legfőbb bevételét az alapítványi bál képezi: 155.000,- Ft,
Lakosságtól, magánszemélyektől, szülőktől 43.000,- Ft támogatásban részesültünk.
Az óvodai nevelőmunkát 7.000,- Ft értékű szakkönyvvel, valamint 110.000,- Ft értékű udvari
játékkal segítettük. Az iskolát is udvari játékkal 229.000,- Ft értéken támogattuk, valamint a
József Attila szavalóverseny lebonyolítását 10.000,- Ft-tal. Az őszi iskolai focikupát 5.000,- Fttal, illetve színházlátogatásukat novemberben 25.000,- Ft támogattuk.
Készült: 2006. 02.21.

Jászágó Szeme Fénye Alapítvány

2006. május 25.

Városközponthoz
2
közel 45 m -es,
gázfűtéses,
vezetékes
telefonnal
rendelkező családi
ház, csendes
környezetben
eladó.
Érdeklődni lehet:
06/70/4585305
Nagyméretű
virágok eladók:
jukka,
szobapáfrány,
hibiscus, leander.
Érdeklődni lehet:
06/70/4585305

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik felajánlásaikkal támogatták, és
segítették alapítványunk munkáját.

FELHÍVÁS!
Ebben a rohanó, felgyorsult világban egyre inkább szükségünk
van egymásra, vagyis munkaadóra és munkavállalóra! Aki megteheti, hogy munkát adjon, tegye meg, mert neki is könnyebb
lesz! Nem csak a nagyvállalatok képesek erre!
Tisztelt jászárokszállási vállalkozók és alkalmi munkavállalók!
Szeretném felhívni a figyelmet, mert talán ismeret hiányában
sokan nem élnek azzal a lehetőséggel, miszerint a Munkaügyi
Központok a Városi Önkormányzatokkal együtt létrehoztak úgynevezett Foglalkoztatási Információs Pontokat (FIP). Jászárokszálláson a Városi Könyvtárban működik, melynek célja az aktív
munkakeresők hatékony segítése pl. az interneten hirdetett álláslehetőségekről tájékoztatást adni.
- Segítséget kínálunk azoknak a vállalkozóknak, akik alkalmi
szezonális munkára keresnek kisegítő, megbízható munkaerőt.
Az Interneten lehetőség van ingyenes álláshirdetések feladására.
Induló szolgáltató vállalkozások hirdetésére.
- Hívom azokat a munkavállalókat, akiket kellő ismeretség alapján, ajánlással vállalnának szezonális munkát vállalkozóknál is.
- Várom azokat az aktív elfoglalt ügyfeleket, akik házi, vagy kerti
munkájuk megkönnyítésére keresnek alkalmi, vagy állandó kisegítőt, házvezetőnőt, gyermekeik mellé babysittert!
- Továbbá várom azokat a diákokat, akik a nyáron, vagy később is
az országban otthonukhoz közel, vagy hely megkötés nélkül távolabbi városokban, az EU-ban, vagy az EU-a kívül is keresnek
megbízható hivatalos forrásból munkalehetőséget!
- Várom azokat a dolgozókat, akik elégedetlenek a munkahelyükkel, fizetésükkel, vagy nem a képzettségüknek megfelelő
munkakörben dolgoznak, és változtatni szeretnének életmódjukon, akiknek nem okoz problémát az utazás másik városi munkahelyre.
- Hívom a tanulni vágyókat, akiket tanfolyamok, iskolák érdekelnek!
- Segítséget kínálok önéletrajzok elküldéséhez, állásinterjúra való felkészülésre, a kiszemelt álláshirdetés munkaadójával telefonos kapcsolat felvételére.
VÁROM LEENDŐ ÜGYFELEIMET!
A könyvtár nyitva tartásával megegyezően minden hétköznap
délelőtt: 8-12 h-ig
Tisztelettel: Szabóné Zsámboki Stefánia
Tel.: 20/ 934-3454

Ezúton mondunk
köszönetet
mindazoknak,
akik

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik
szeretett halottunk

ÖRDÖG
LÁSZLÓ

TÁMBA
ANTAL

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

temetésén részt vettek,
sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
részvétnyilvánításukkal
fájdalmunkat
mérsékelni igyekeztek.

Hálás szívvel köszönjük
Dr. Olajos Gyula háziorvosnak
lelkiismeretes,
odaadó munkáját.

Szerető családja

„Megállt egy beteg szív,
ki értünk dobogott,
két dolgos kéz,
mi értünk dolgozott.
Örökre elmentél,
már hiába várunk,
végső otthonodban
nyugalmat kívánunk.”

A gyászoló család

Nyári napközis tábor
a Hippo-Tékánál
Kedves Vendégeink!
A nyári szünetben napközis tábort szervezünk a
lovaglás iránt érdeklődő gyerekek számára 8
éves kortól.
A tábor programja:
- Napi kétszeri lovaglás tudásszint szerint
- Elméleti oktatás (lovak ápolása,
gondozása, igényei)
- Lovaskocsizás, piknik a Nyúzóban
- Közös játékok (tollas, asztalitenisz, foci)
Napi kétszeri étkezés (tízórai, meleg ebéd
Kis csoportok (max 10 fő)
A foglalkozások minden héten hétfőtől péntekig,
reggel 8-tól délután 16 óráig tartanak.
A tábor ára: 20.000 Ft/fő/öt nap
Bejelentkezés az oktatóknál jelentkezési lap
kitöltésével és 5.000,- F't előleggel.
Helye: Hort Fáy tanya
Tel: +36 30/4099753

Meghívó
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt

2006. július 15-én Jászágón rendezendő
amatőr fogathajtók találkozójára.
Csikósok bemutatója és más kiegészítő programok
szórakoztatják a kedves közönséget.
Rendezőség

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
szeretett halottunk

GUBA
SÁNDOR

Emlékezés

Ifj.CSÁNYI
JÓZSEF
halálának 1. évfordulójára

2006. június
04.
05.
11.
18.
25.

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. június 22.
A következő Jászvidék megjelenésének ideje:
2006. június 29.
Programhirdetés
FUTÁROK SC Természetjáró és Sportturisztikai
Szakosztálya túraajánlatai:

Túrázz velünk a MÁTRÁban
2006. június 5.
Útvonal: Mátraháza - Vörösmarty turistaház - Sástó (9,5 km)
Népszerűsítő túra. Nehézségi fok: könnyű
Utazás menetrend szerinti autóbusszal
Gyülekező az Időkapunál 8:45-kor

2006. június 17.
Útvonal: Domoszló - Tarjánka szurdok - Felső tarjánka Kékestető - Mátrafüred (24 km)
Kalandtúra a vadregényes Tarjánk szurdokban.
Nehézségi fok: nehéz
Utazás menetrend szerinti autóbusszal
Gyülekező az Időkapunál 6:45-kor
Részletes információk az Árokszállási programsoroló
2006. júniusi számában.
Információ: Csikós Miklós 30/954-9871

Felhívás
A Jászárokszállási Gazdakör és a
Petőfi Művelődési Ház kéri az egykori tanyatulajdonosokat,
azok leszármazottait vagy volt tanyaszomszédokat, ha tudják
a következő tanyaszámok tulajdonosainak nevét, akkor
legyenek szívesek a Petőfi Művelődési Házba eljuttatni. Tel.:
57/531-062
Négyszállási dűlő: 179.
Keresztút dűlő: 202.
Ágói rét dűlő: 276.
Hegyeshalom dűlő: 297. 298. 299. 302.
Pappszék dűlő: 325. 337.
Segítségüket köszönik a szervezők.

Emlékezés

Emlékezés

GÖRBE JÓZSEF
FÜLEKI SÁNDOR

halálának 15. évfordulójára

halálának 2. évfordulójára

végső búcsúztatásán
részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és
fájdalmunkban osztoztak.
„Elcsitult egy szív,
ami értünk dobogott,
pihen egy kéz,
amely értünk dolgozott.
Tied lett a csend,
a nyugalom,
miénk a könny
és a fájdalom.”
A gyászoló család
Jászágóról

Gyógyszertári ügyelet

„Annyira akartam élni,
a betegséget legyőzni,
búcsúztam volna tőletek,
de erőm nem engedte,
így búcsú nélkül mentem el.
Én már alszom zúgó lomb alatt,
ó ne zavarjátok édes álmomat.
Álljatok meg síromnál halkan,
csendesen, ne feledjetek el soha,
sohasem!”

Szerető családja

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

Szerető felesége,
lánya és családja

„15 éve már, hogy elmentél,
olyan mégis, mintha itt lennél.
Az élet megy tovább nélküled,
olyan soha nem lesz már,
mint veled.
Emlékeid örökre őrizzük
magunkban.”

Feleséged, gyermekeid
és unokáid

Jászvidék - Hirdetés
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Mezei Béla

T

Árokszállási Nyár
2006. július 8-9.

magánoktató
Tel.: 06 30 945-70-36

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

Tervezett program július 8-án

indul
„Segédmotor-motorkerékpár-személygépkocsimezőgazdasági vontató” kategóriában
Jászárokszálláson!
A tandíj 30%-a az adóból visszaigényelhető!
Tanfolyamok délelőtt és délután, akár hétvégén is.
Többszöri részletfizetési leghetőség.
Várjuk jelentkezését!

Zenés ébresztő
VII. Árokszállási Birkafőző Verseny
Helye: Főtér

Kiállítások
Flóra Virágkedvelők Egyesületének virágkiállítása
Asztalosipari kiállítás
Tóth Lászlóné Guba Mária üvegfestményei
Tóth László famunkái
Bankáné Szabó Marianna – Tanyasi életképek –
Népi-Díszítő Műhely munkái
Helye: Széchenyi István Általános Iskola
központi épülete

OKÉV-Sz.: 16-0127-05

VÍZ-, GÁZ, KÖZPONTIFÛTÉS,
CSATORNA BEKÖTÉST VÁLLALUNK.

Szórakoztató műsor közreműködői
Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda és Zeneiskola
tanulói
Helyi amatőr művészeti csoportok
Vendég előadóművészek
Helye: Főtér

TÓTH SÁNDOR
5126 Jászfényszaru, Fürst S. 92.
Tel.: 06/30/9155-496
Referenciamunka:
Dr. Németh András volt jegyzÕ
Tel.: 20/915-8067

Gyermekprogramok
Kreatív foglalkozások; Póni lovaglás; Légvár; Hennafestés;
Arcfestés
Helye: Főtér

Fortuna TSE Táncgálája
Fellépnek: Fortuna TSE, meghívott tánccsoportok,
sztárvendégek
Helye: Szent Vince úti tornacsarnok

Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó
Egyesületének Tűzoltó Bálja
Tűzijáték
Helye: Polgármesteri Hivatal udvara
Tervezett program július 9-én
Csörsz Vezér Galamb Díszmadár és Kisállattenyésztő
Egyesület Kisállat Börzéje
Helye: Széchenyi István Általános Iskola
központi tornaterme
Flóra Virágkedvelők Egyesületének Virágkiállítása
Helye: Széchenyi István Általános Iskola
központi épülete
Élettér Klub
Természetes ételek elkészítése - kóstolóval egybekötve Házikenyér sütése
Előadás a BIOélelmiszerekről
Helye: Széchenyi István Általános Iskola
központi épülete

Árokszállási Nyár
2006.
Jászárokszállás Város Önkormányzata és a
Petôfi Művelôdési Ház
2006. július 8-án rendezi a

VII. Árokszállási
Birkafôzô Versenyt
a város fôterén.
A versenyre nevezhet mindenki, aki szeret főzni.
A versenyzők maguk biztosítják:
a tüzelőanyagot (csak fával lehet főzni),
a főzési kellékeket (bogrács, állvány stb.)
és a fűszereket

MEGHÍVÓ
A Jászágói Sport Egyesület és Jászágó Község
Önkormányzata idén első alkalommal rendezi meg
jótékonysági sportbálját 2006. június 3-án (szombaton)
19 órai kezdettel, amelyre ezúttal tisztelettel meghívja
Önt és baráti társaságát.
A bál helyszíne a jászágói művelődési ház nagyterme
Díszvendégeink előreláthatólag Dr. Mezey György,
Boros Tibor és Ancsin János lesznek.
A zenéről és a jó hangulatról a Sláger zenekar
gondoskodik, akik ezen alkalommal tiszteletdíjukat a
Jászágói Sport Egyesületnek ajánlották fel.
A bál teljes bevételét a jászágói aktív sportélet
támogatására kívánjuk felhasználni.
Belépődíj vacsorával együtt: 3000.- Ft

A szervezők biztosítanak
minden versenyzőnek
4 kg birkahúst.

BOKOR KATALIN

NEVEZÉSI DÍJ: 3.000 Ft

Bízunk abban, hogy Ön is segíteni tud bennünket célunk
elérése érdekében. Szívesen fogadjuk, és tisztelettel
megköszönjük mindazok segítségét, akik tombola
felajánlásaikkal anyagi, tárgyi, vagy egyéb
hozzájárulásukkal támogatnak bennünket
célunk elérésében.

természetgyógyászati tanácsadó
(a Táplálékod legyen gyógyítód
c. könyv szerzője)
tart előadást az

Nevezni lehet a Petőfi Művelődési Házban 2006. június 30-ig,
személyesen vagy az 57/531-062 telefonon.

Amennyiben elfogadják meghívásunkat, részvételi
szándékukat kérem jelezzék, az alábbi elérhetőségeken:

A legeredményesebb versenyzők értékes díjakat kapnak!

Művelődési Ház és Könyvtár (Bordás Anett) Peredi Tamás
5124 Jászágó, Kókai L. Tér 4.
T:06/30/356-2417
T.: 57/526-020
e-mail: jaszagomuvhaz@freemail.hu

HIRDETMÉNY

Tisztelettel a szervezők:

2006. június 15-én

IDEÁLIS TESTSÚLY
ÉS AZ EGÉSZSÉG
címmel.
Helyszín: Petőfi Művelődési Ház
Belépődíj: 300 Ft

Köszönet érte…
Az Ágóiak Baráti Egyesülete köszönetét fejezi ki mindazon
támogatóknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával
támogatták az egyesületet. Ezen támogatók jóvoltából
298.000.- Ft-tal gazdagodott az egyesületünk.
Külön köszönetünket szeretnénk kifejezni a Jászok
Egyesületének, akik ebben az évben 100.000.- Ft egyszeri
működési támogatásban részesítettek bennünket, amely
összeg megkötés nélkül felhasználható.
Az egyszeri támogatás forrása a Jászok Egyesületéhez
2005. évben befolyt állampolgári egy százalékos
SZJA támogatás.
Ágóiak Baráti Egyesülete

Ezúton tájékoztatom a település lakosságát, civil szervezeteit, az itt működő érdekképviseleti szerveket, hogy
Jászárokszállás Önkormányzata a város
– Településszerkezeti Tervének
/jóváhagyó képviselő-testületi határozat száma:
42/2005. (III.31.)/, Valamint
– Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának
/jóváhagyó önkormányzati rendelet száma:
3/2005. (IV.01.)/
2006. évi felülvizsgálatát megkezdte.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló,
1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdésének a.)
pontja alapján kérem, hogy a Településrendezési Terv felülvizsgálatával kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat, a hirdetmény megjelenésétől számított
15 napon belül, írásban tegyék meg, és juttassák el a
város Önkormányzatához.
Jászárokszállás, 2006. május 15.
Gergely Zoltán
polgármester

Jászágó Község Önkormányzata
Jászágói Sport Egyesület

MEGHÍVÓ
Jászárokszállás Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt

Roma Fórumára
Helye: Jászárokszállás, Petőfi Sándor Művelődési Ház
Ideje: május 27. (szombat), du. 15.00 h
CIGÁNY LAKOSSÁG HELYZETE
JÁSZÁROKSZÁLLÁS VÁROS CIGÁNY
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
BESZÁMOLÓJA
Vendég: Horváth Aladár, Roma Polgárjogi Alapítvány
Elnöke Dr. Gedei József Felső-Jászság országgyűlési
képviselő
Előadók: Gergely Zoltán polgármester
Oláh Pál - C.K.Ö. elnöke
Pál Béláné - Piros Pipacsok Kulturális Egyesület vezetője,
Jászárokszállás város közösségfejlesztője

Jászvidék
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Nem volt szüksége különösebb felszólításra annak a
több mint 300 fő lelkes
résztvevőnek, akik arra vállalkoztak, hogy újra (vagy
először) megméressék futósebességüket a városi futófesztiválon, s május 13-án 13
órakor az eredményhirdetéskor már nyugtázhattuk,
hogy igen, megint futott
Árok.
Igen, mégpedig kilencedik alkalommal teljesíthették
a 3 km körüli klasszikus távot és 2. alkalommal a három falut érintő 26 km-es
minimaratont a lelkes sportbarátok.
A klasszikus távot, ami az
utóbbi két év 3,1 km-ével
nem is a klasszikus és a rossz
útviszonyok miatt zajlik más
útvonalon, jövőre újra a hagyományos útvonalon futhat patakon át és vissza a maga 3,3 km-ével. Jövőre új
aszfaltburkolatot kap ez az
útszakasz. Ezt az eredményhirdetésen résztvevő Gergely Zoltán polgármester
ígérte.
A majálisparkká és versenyközponttá alakult főtér
a nyárias időben kellemes
versenyzést hozott, s a színvonal sem maradt el. A múlt
évben minimaratonon győztes Pleiveisz István kilométertöbbletre hivatkozva
most a 3,1 km-es távon
indult, s remek idővel (9 p
20 mp) nyert, II. Vaszily
Dávid (9:54), III. Farkas
Tamás (10:50).

2006. május 25.

Fuss Árok! – Fut-Árok!
Hódmezővásárhely női
Bécs-Budapest Szupermaraton váltójából ideutazó 15
éves Szabó Lili veri a női mezőnyt 12:30-cal, II. Rusvainé
Barócsi Katalin (12:40), aki
persze saját kategóriájában
nyer és „hagyományosan” a
családi verseny első helyéhez
is hozzájárul. III. Kovács
Krisztina (14:10), aki a felnőtt női mezőny győztese.
A minimaraton lefutására
egyetlen nő vállalkozik, a
Pécsről idelátogató Makkosné Jámbor Judit. Férfi egyéni I. Tóth János Tamás
(Gyöngyös), Senior férfi I.
Salamon István (Mezőtárkány).
Kellemes és hasznos időtöltés volt az öt minimaraton váltó versengése is. Tortagyőztes a 23 diákkal versenyző 4.C.
A többfunkciós eredményértesítő tombolasorsoláson is részt vett, de strandbelépőként is funkcionált.
Netán aki futás után kerékpárral ment úszni, a triatlont
is kipipálhatja magának,
hogy még kellemesebb legyen ez a 13.-a. A sorrendtől
most eltekintünk, sőt akik a
kerékpározás helyett a
szponzori csapolt sörből ittak, azok is triatlonistának
érezhetik magukat.
– and –

A női győztes Szabó Lili a 15 éves kategóriában futott
Korosztályos II. Bobák Alexandra, III. Balogh Adrienn

Akikről nem írtunk – Ovis rajt az iskola körül
(Fotók: Tóth Tibor)

Születésnap a születésnapban
– Extázis emlékezés tánccal –

Vissza, vissza! (Fotó: egy rajongó)

Mátrabérc (56), Hanák
Kolos (36), Muzsla (25) elnevezéssel, már a nyolcvanas
évek végétől rendez országos hírű teljesítménytúrákat
a gyöngyösi Hanák Kolos
Turista Egyesület. A jászárokszállási túrázók már a
kezdetektől részt vesznek
ezeken a túrákon. Többen
előkelő helyet foglalnak el a
túrák statisztikáiban. Közülük is kitűnnek Gebhardt
Lajos, aki idén 10-edszer teljesítette a Mátrabérc túra 56
km-s távját, de ezt megelőzően már 8-szor a Hanák
Kolos túra 36 km-ét, Éliás
Imre a Hanák Kolos túra 10szeres teljesítője, valamint
Terenyei Lajos, aki a Hanák
Kolos túra távját az 2380 ms szintemelkedéssel együtt, 3
óra 57 pere alatt teljesítette

Hírek

Triatlon

Jól kijött ez a szombat, éppen április 29ére, a Táncművészet Világnapjára esett.
Lehetett hát ünnepelni, emlékezni a 15 éves
városban. Erre a jeles napra a táncosok ünnepnapjára időzítette az Extázis hastánc
együttes III. Táncgáláját.
Műsorukban először Jean Georges
Noverre francia balett-táncosra, az egyetemes táncművészet megújítójára emlékeztek,
kinek születésnapján ünneplik 1982. óta a
táncművészetet világszerte.
A Valahol Európában musical zenéjére
bemutatott 5-6 évesek tánca Répássy Dominika vezetésével tehát Noverre-é, de Noverre tiszteletére mutat be klasszikus balettszólót a gyöngyösi Dance Land Táncstúdió
táncosa is. A harmadik emlékező táncbetét
már a női szívekre is hat. Az Extázis tánccsoport történetében ugyanis újra színpadon

Természetjárás

Fantom az Extázisban (Fotó: Nagy Mária)
egy férfi, a mai napon fellépők arányát tekintve 1 a 74 -hez.
Igaz, hogy „csak” fantom képében jelent
meg, de fellépése igen valóságosra sikeredett.
Az Operaház fantomja zenéjére – az Extázis fantomja, Gyenes Róbert – most tánccal igézte a női szíveket. A most egyetlenegyszer bemutatott tánc hatása átterjedt a
teltházas közönségre is, melynek soraiban
szép számmal ott voltak a titokzatos lénytől
megtépett lányszívek tettrekész gyógyítói is.
A több mint egyórás táncvarázs harmadik
részében az együttes nevét leginkább kifejező
táncot, a hastáncot láttuk. Ebben a misztikus
blokkban történik meg az együttes életében először, hogy a diáktáncosok után 6
felnőtt táncos is színpadi megmutatkozásra
vállalkozik, közöttük a tanárnővel, Kubacsekné Gulyás Évával, dehát a nap Évának is
születésnap, erre táncosai tortával is emlékeztek.
– and –

Idén május 14-én került
megrendezésre Újszászon a
Lövész Triatlon Országos
Bajnokság, ahol a Jászágói
Lövészklub is képviseltette
magát egy csapattal. Egyéniben: Tölgyesi Péter (serdülő korcsoport) III. helyezést ért el.

Helyreigazítás:
A megyei gitárversenyen Jászberényben, a Palotássy János Zeneiskolában,
városunk általános iskolájából az I., II., IV., V. helyezést
elért tanulók felkészítője:
Erős Dénes, zeneiskolánk
gitártanára.
Április végén egy háromnapos össszejövetel keretében rendezték meg Kisújszálláson a Szép magyar beszéd verseny országos döntőjét. E rangos versenyen
Béres Flóra 8.b osztályos tanuló Kazinczy-jelvény bronz
fokozatában részesült. Felkészítője: Kovács Béláné tanárnő.
Országos irodalmi különdíjban részesültek iskolánk tanulói, akik évek óta
sikeresen vesznek részt az
Ács Kató Irodalmi Alapítvány pályázatain. Ebben az
évben az alsó és a felső tagozatos diákok munkáiból fogalmazást küldtek be „A távolságot, mint üveggolyót”
című pályázatra. Az MTA
tagjaiból és költőkből álló
szakmai zsűri a közel 600
pályamű közül két irodalmi
különdíjjal jutalmazta Érsek
Csenge 3.a és Held Nikolett
6.c osztályos tanulókat.

Anyakönyvi hírek
2006. április hónapban született gyermekek: Bata Lili,
Demény Roland Levente, Baranyi Martin, Gulyás Emília,
Horváth Dávid, Kis József, Kóczián Gábor, Kiss Linett.
2006. április hónapban házasságkötés nem volt.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: Soós János 50, Hegedűs Dénes 58, Erdős Rudolfné, sz. Bogdán Anna 79,
Kaszab Sándor 81, Füleki Béla 63, Bagi Sándorné, sz.
Breszkó Mária 52, Juhász Béláné, sz. Varga Mária 77, Kerekes Jánosné, sz. Zsigri Ilona 84, Támba Antal 75, Várdai Lászlóné, sz. Csáki Mária 72, Faragó Lászlóné, sz.
Kancsár Éva 44, Ballagó Bálint 90, Gősi Lívia 51 évet élt.
Jászágón 2006. április hónapban születés, házasságkötés nem volt.
Elhalálozott: Guba Sándor 67 éves korában.

és ezzel a túra leggyorsabb
teljesítői közül a 21-ik helyet
foglalja el.
Az idei, április 22.-a rendezett túra újdonsága, hogy
a túrázók a FUTÁROK
Sportegyesület kora tavaszszal alakult Természetjáró és
Sportturisztikai szakosztálya
keretében indultak a Mátra
hegyei közé. Gebhardt Lajos
a Mátrabérc túrát, Kókai
Béláné, Csikós Miklós, Éliás
Imre, Kocsis László és Nagy
László a Hanák Kolos túrát,
míg Csikós Miklósné és
Kaszab Lászlóné a Muzsla
túrát teljesítették. A nyolc
résztvevő közül négyen először fogadták el a kihívást, és
vágtak neki a csodálatos tavaszi időben az erőt próbáló,
de festőien szép útvonalon
haladó túráknak.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre a Budavári Palota
dísztermében került sor április 27-én, ahová szüleik és
felkészítő tanáraik, Sándor
Józsefné és Érsekné Kácsor
Edina is elkísérték a díjazottakat. Az értékelő szavak
után a gyerekek díszoklevelet és könyvcsomagot kaptak
elismerésül. A nap hátralévő
részében a Nemzeti Galéria
legújabb kiállítását, a nagybányai festők műalkotásait
tekintették meg.
Kaszab Edit, a Szent István Egyetem környezetgazdálkodási agrármérnök
szakos hallgatója az április
10-12. között megrendezett
X. Országos Felsőoktatási és
Környezettudományi Diákkonferencián dolgozatával
első helyezést ért el a Környezeti nevelés, környezetegészségügy és ökoturizmus
szekcióban. Az országos
megmérettetésen 219 dolgozat között lett díjazott
munkája.
Árokszállási sikert hozott a Jásziványban rendezett Jászsági Önkéntes Tűzoltóverseny. A nemrégiben
alakult és a versenyen először induló felnőtt női csapat négy csapat versenyében
az első, 16 férficsapat közül
pedig 2. lettek az árokszállási
önkéntesek, háromtized másodperccel maradva le Jászapáti 2-es csapatától.
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