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A szerződés szerint nyár végére be kell fejezni a munkát

Megkezdődik végre
az útfelújítás
Több mint egy éve megszületett már a döntés arról, hogy
a Jászárokszállás – Jászberény közötti közútszakaszt felújítják, illetve a szükséges munkálatokhoz pénzt is sikerült
nyerni. Az elnyúló előkészítő, tervező munkát követően
most úgy tűnik, hogy megkezdődhet a kivitelezői munka.
Dr. Pintér László, a Magyar Közút Kht. Területi
Igazgatóságának vezetője
érdeklődésünkre elmondta,
hogy a közbeszerzési eljárás
alkalmával a beruházás lebonyolítását, a műszaki ellenőrzést az Euro Út Kft. nyerte el, a kivitelezői munkákhoz pedig a Strabag ZRt.
láthat neki.
A Regionális Operatív
Program keretéből elnyert
890 millió forintos kivitelezési költségnél kedvezőbb
ajánlatot adott a cég. A tervezésre és az előkészítő hatósági engedélyeztetésre
ezen felül költöttek eddig. A
területi igazgatótól tudjuk,
hogy a kiválasztott kivitelezőnek június 28-án adják át a
munkaterületet. Ezt követően a Strabag dönti azt el,
hogy mikor milyen munkafolyamatot indít a területen.
Dr. Pintér László azt támogatná, ha a legrosszabb állapotban lévő szakaszon a

Jászárokszállás és a dózsai
útkereszteződés között végeznék el leggyorsabban a
felújítást.
A szerződésben foglalt
határidő szerint augusztus
30-ig kellene befejezni a
munkálatokat. A szakember
vélekedése szerint azonban
elképzelhető a határidő módosítás, mert a munkakezdés
időpontja is csúszott. A felújítást Jászberénytől Jászárokszállásig, illetve Árokszállástól a megyehatárig

Fergeteges táncgála
Végy két versenytáncos gyakorlattal, pedagógiai végzettéggel, nagy adag tapasztalattal rendelkező művészeti
vezetőt (Kovácsné Tősér Zsuzsanna és Papp Zoltánné), tégy
hozzá több évfolyamnyi lelkes fiatalt, vegyítsd össze sok sok órányi kitartó gyakorlással. A végeredmény nem lehet más, mint: siker.
A Petőfi Művelődési Ház
adott otthont 2006. június
9-én a Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda és
Zeneiskola év végi táncbemutatójának.

Az intézményben a hagyományos nevelés mellett
igen nagy hangsúlyt helyeznek a különböző művészetek elsajátítására, így a táncművészet oktatására is –

végzik el Visznek, illetve Vámosgyörk irányába.
Az igazgatótól megtudhattuk azt is, hogy a napokban lezárul a városközponti
körforgalmi csomópont engedélyeztetési folyamata,
amelyet követően – az útfelújítástól független költségvetésből – kiírják a közbeszerzési eljárást. Még idén
megvalósulhat ez a beruházás is. Az ehhez szükséges
hetvenmillió forintot állami
költségvetésből biztosítják,
az önkormányzat a tervek elkészítését vállalta fel, illetve
ezen kívül bizonyos közművezetékek áthelyezését, öszszesen ötmillió forintos költséggel.
Banka Cs.

mondta a megnyitón Csomor János, az intézmény
igazgatója.
Örömét fejezte ki, hogy
ilyen nagy az érdeklődés városunkban a tánc iránt a fiatalok körében.
Elismerő szavakkal méltatta a fiatalok lelkesedését,
és beszámolt az elmúlt tanévben végzett munkáról.
Említést tett azokról a városi
rendezvényekről, ahol a
gyermekek bemutatóikkal
színesítették a programokat.
Ezen a délutánon a közönség megbizonyosodhatott arról, hogy nem volt
hiábavaló az egész éves felkészülés.
A látványos mazsorett bemutatók mellett néptáncokat, népi játékokat és modern táncokra épülő koreográfiákat csodálhatott meg a
közönség.
A rendezvény főszereplői
ugyan a gyerekek voltak, ám
külön köszönet illeti a két
felkészítő pedagógus fáradságot nem kímélő munkáját is.
- M. N. M. -

Ára: 116 Ft

Jász alkotók
a Duna-parton
A Szabadság-híd budai
hídfőjénél a Gellért Szálló
Teagalériájában június 18-a
délutánján nyitotta meg Dr.
Dobos László, a Jászok Egyesületének elnöke azt a kiállítást, melyen 21 jászsági képzőművész munkáit tekinthették meg az érdeklődők, s
tekinthetik meg egészen július 8-áig. Az exkluzív hely a
zsibongó főváros szívében, s
az a tény, hogy olyan elszármazott jászok vállalkoztak
összejövetelre, kiállításra,
kik képesek alkotó módon
kifejezni a szülőföldből fejlődő érzéseiket, rögzült emlékeiket, már önmagában is
ünnepélyessé teszi a délutánt, de ezt az ünnepélyességet Géczy Erika előadóművész, a Kormorán együttes énekesnője a Honfoglalás című film betétdalával
tovább fokozta.
Ez a jász társaság persze
nem más, mint a Jász Alkotók
Köre (JAK) a Jászok Egyesületének 30 tagszervezete közül – mint ahogyan Dobos
László megnyitójában
fogalmaz – a kitüntetett
helyen lévő tagszervezete.
Dr. Dobos megnyitójából
megtudjuk azt is, hogy a 10
éves alkotókör éppen a 40.

Alkotók, alkotások és a közönség
kiállítását tartja.
Szüle Katalin jászkiséri haMiért ilyen különös ez? –
gyományőrzőt, kinek a díjat
teszi fel a kérdést az egyejúlius elsején Jászboldogsületi elnök. Azért, mert a
házán, a XII. Jász VilágtalálJAK szuverén alkotók kökozón adja át.
zössége, s szinte valamenyA kiállítás hangulatában
nyien itt vannak. Továbbá
dalra fakad a 80 éves Tálas
különleges jelentősége enErnő operaénekes, de éneknek a kiállításnak a patinás
léssel pendít egy húrt a jáhely, az új alkotások sora, az
szok szívén egy jászkunsági
új művészek új közönség
leány, a jászkiséri származású
előtt.
Bollók Mária, majd újabb
Képeket méltató köszöntalálkozásra hívja a most
tőjében Dobos azt mondja:
együttlevőket a közelgő Jász
A képek hatása azonos.
Világtalálkozóra.
Ránk köszönt a felnevelő
A Jász Világtalálkozóra
szülőföld. A jász vidék rónaérkezőknek azonban kiegésága, a pipacsok sokasága.
szítő program lehet ez a kiAz egység a sokszínűségben
állítás – akár ráhangoló, akár
van. Dobos László a megösszegző programként.
nyitó keretében bemutatja
az ez évi Jászságért-díjast:
– and –

Egy életre szóló kötődés
Osztályidegenként az üldöztetés elől menekülve kerül a tiszafüredi születésű
Duttka Lajos Jászárokszállásra 1952-ben. Itt Terenyei
László esperes, édesanyja
unokatestvére fogadja a
családot.
Jászárokszállás a nyugalom szigetévé válik a tizenéves fiú számára. Nem kell
többé kérdeznie, keresték-e
a rendőrök.
A megnyugvás után egy
életre szóló kötődést jelentő
élmény következik be életében 1954-ben, amikor országos bajnokságot nyer a
jászárokszállási úttörő tűzoltó csapat tagjaként.
Ezt követően még abban
az évben Esztergomba katolikus gimnáziumba megy.
1957-ben Miskolcon érettségizik. 1960-65 között el-

Dr. Ludwig Duttka
végzi a budapesti Műszaki
Egyetem vegyészmérnöki
karát. 1965-ben Németországba távozik. 1967-69 között tanársegéd Kanadában
az edmontoni egyetemen.
1969-ben tér vissza Németországba. Itt doktorál, majd
két évig Svájcban dolgozik.
1972-től német állampolgár

és Marburgban él. 1981-ben
export-import gyógyszeripari céget alapít.
Noha csak két évet tölt
Jászárokszálláson, ez a nyugalom szigete szívébe zártan
is megmarad.
Az 1980-as években már
tehetős emberként egy Hanomag típusú tűzoltóautót
ajándékoz az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, majd intézi, hogy az autó a zincheimi
autótechnikai múzeumba kerüljön még működőképesen.
25 évvel később, 2006.
május 29-én pedig egy 1000
eurós adománnyal támogatta a 115 éves születésnapját
ünneplő tűzoltó egyesületet,
de jelzi ez a gesztus azt is,
hogy valóban egy életre
szóló kötődés ez Jászárokszálláshoz Dr. Ludwig
Duttkának.
– and –
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A Víziközmű Társulat
Közgyűléséről jelentjük
A szennyvízcsatorna-beruházás bonyolítására létrejött Jászárokszállási Víziközmű Társulat 2006. május 31-én a Kultúrotthon
nagytermében tartotta éves
küldöttgyűlését.
A küldöttgyűlésen három
napirendi pont szerepelt,
úgy mint az Intézőbizottság
beszámolója a csatornaépítés jelen idő szerinti állásáról, továbbá az egyszerűsített éves mérlegbeszámolóról és végül az időközben elhalálozott küldöttek helyett új küldöttek
megválasztásáról.
Az Intézőbizottság elnöke az első napirendi pont
keretében arról adott tájékoztatást, hogy a csatornaberuházás 1,5 éves intenzív
munka eredményekét a befejező szakaszba lépett, jelen
idő szerint már kezdetét
vette a műszaki átadás-átvétel folyamata. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
az öblözeti rákötések (a város területén megépített hét
darab átemelő jelenti az
egymástól elválasztó öblözeteket) a strand környéki
utcákban már május második felében végezhetők. Például a strand május 1-ei
megnyitását az ÁNTSZ
üzemelő csatorna rendszerhez kötötte az engedély
megadását.
Ezt követően szakaszosan, de július 31-e után már
az egész város területén lehetővé válnak a rákötések
annak ellenére is, hogy ez év
őszéig még építés alatt lesz
az újabb 1200 m³ napi kapacitású szennyvíztisztító telep. A szennyvíz befogadását lehetővé teszi a korábbi
ugyancsak 1200 m³ napi
kapacitású tisztító telep,
amelynek a kihasználtsága
50-60% körül volt az elmúlt
időkben.
A csatornahálózatra történő rákötés engedélyeztetése a Jászárokszállási Víziközmű Társulatnak mint intézménynek a kizárólagos
hatásköre.
Előzményként a lakóingatlan tulajdonosok Jakus
József intézményvezető aláírásával írásbeli felhívást, tájékoztatást kapnak a csatlakozás várható időpontjáról,
főleg pedig a csatlakozás feltételeiről. Ennek bonyolítására a levél kézhezvétele
után ajánlott a személyes
kapcsolatfelvétel az intézmény műszaki csoportjával,
tekintettel arra, hogy ez nem
csak fizikai munkával, hanem jelentős adminisztratív
feladattal is jár.
Az Intézőbizottság elnökének beszámolója után véleménynyilvánítások és kérdések hangzottak el, a jelenlevő küldöttek közül nyolc
személy élt ezzel a lehetőséggel.

Barabás András, a csatornaépítés főépítés-vezetője
nyilván tapasztalatai alapján
arra hívta fel a figyelmet,
hogy a rendszer a háztartásokban képződő kommunális szennyvíz elvezetésére hivatott, abba textil jellegű hulladékot még véletlenül sem
szabad beledobni. A már
említett hét darab átemelőben (öblözetekben) rádióvezérlésű villanymotorok üzemelnek és ha annak forgó alkatrészeire rátekerednek az
ilyen anyagok, azok komoly,
a lakástulajdonosoknak is
bosszantó következményeket idézhetnek elő.
Kérdés hangzott el a talajterhelési díj alkalmazásáról. A szennyvízcsatorna
műszaki átadás-átvételének
jegyzőkönyvvel is alátámasztott időpontjától számított (kb.: 2006 októberétől mint végleges időponttól) 90 nap eltelte után kell
azon háztartásokra kivetni a
talajterhelési díjat, akik nem
indították el a rákötési munkálatokat.
Utcák útjainak helyreállításával kapcsolatos kérdéskör: A csatorna vonalában
épített és időközben megsérült aknák helyreállítása egy
menetben, az utak helyreállítása során valósul meg. Az
egy hónappal korábban
megjelent havilapunk hírül
adta, hogy bruttó 437 millió
forint költségelőirányzattal
56 utcában történik meg az
út felújítása. Egyes szakaszokon a kiszedett föld helyére
30 cm vastagságú alapozó
kőzúzalékot hengereznek le,
amelynek a felszínére négy
cm vastagságban aszfaltréteget hengereznek. Ennek a
szélessége három méter és
egyidejűleg mind a két szélén agyagos kőzúzalékot 5050 cm szélességben, 10 cm
vastagságban tömörítenek és
hengereznek le, így együtt 4
méter szélességű út épül ki.
Azokban az utcákban,
ahol teljes útfelújítás történik, ott telek- vagy lakóingatlan tulajdonosonként
negyvenezer forintot tartoznak fizetni, mert ez pótmunkaként lett megrendelve. Ez
a mérték egyébként azonos a
korábbi években már kialakult megvalósulási gyakorlattal. Az 56 utca mintegy
26 km hosszúságot jelent,
melynek befejezési határideje 2006. július 31-e, a kivitelező cég pedig az egri
EGUT Útépítő Rt. Sajnos a
május végi és június elején
tapasztalható igen kiadós
esős időjárás némileg módosíthatja a befejezési határidőt.
Az intézőbizottsági beszámoló elhangzása után a
második napirendi pont keretében az Ellenőrző bizottság jelentésének ismertetésére került sor a mérlegbe-

számoló jóváhagyása tárgyában.
A jelentésből megtudtuk,
hogy a 2005. december 31-i
mérleg eszköz-forrásállományának egyező végösszege
435 ezer forint, amely csaknem teljes egészében a 40
%-os mértékű saját erő felhasználását jelenti. A további 60 %-os rész felhasználása
– ez azonos az állami támogatással – a gesztor jászberényi önkormányzatnál jelenik meg, aminek az összege
egymilliárd hatvankilencmillió forint. Ennek az öszszegnek az átvételére és elszámolására a tárgyi létesítmény üzembehelyezésekor
kerül sor, amikor terv szerint
közel egymilliárd kilencszázmillió forintos eszközt
tudunk aktiválni.
A jelentés érzékeltetett
egy problematikus területet,
miszerint a városi 3613 érdekeltségi egység számból
mintegy 16-17 % azok aránya, akik a társulattal semmilyen szerződéses, vagy
pénzügyi kapcsolatot nem
létesítettek, tehát velük
szemben törvényes eljárást
kell lefolytatni annak érdekében, hogy anyagi kapcsolatuk illetve tartozásuk rendezett legyen.
E napirendi ponthoz kapcsolódó érdemi véleménynyilvánítás nem történt,
ezért végül a harmadik napirendi pont keretében három új küldött megválasztására került sor.
Mindhárom napirendi
pontot a küldöttgyűlés ellenszavazat nélkül fogadta el.
Bobák Sándor

2006. június 29.

Baráti találkozó
A Jász-Ház udvara adott
otthont immáron negyedik
alkalommal az ÁBK hagyományos baráti találkozójának. Az időjárás kegyes volt
hozzánk, május 27-én jó idő
fogadta a mintegy 60 érdeklődőt.
A megszokott, kedves fogadtatás után első programként Tősér Béla festőművész
kiállítását néztük meg. Nemodáné Gyöngyösi Andrea alelnök megnyitó beszédében
köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a programot. Az összejövetel protokolláris részét megelőzően
jászsági táncokat láthattunk
a Széchenyi István Általános
Iskola 4.d osztályos tanulói
jóvoltából, akiket Papp Zoltánné készített fel.
Az eseményt megtisztelte
jelenlétével Gergely Zoltán,
Jászárokszállás polgármestere is, aki a város fejlesztéséről, az elkövetkezendő feladatokról, valamint az előre
mutató tervekről tájékoztatta az érdeklődőket.
Ezután az ÁBK Budapesti
Csoportja nevében köszöntöttem Gergely Zoltán
polgármestert, az önkormányzat képviselő-testületének tagjait, az ÁBK vezetőségét, helyi és budapesti
tagjait, a polgarista öreg
diákokat, a civil szervezetek
képviselőit és valamennyi
jelenlévőt.
Az elszármazottak részére
egy ilyen alkalom több, mint
egy rendezvény: számunkra
ez ünnep! Mi otthonról hazajövünk! Kezdetben a szülőkért, később a sírjaikhoz.
Hazajövünk a szülőföld sze-

Tűzoltóverseny
Jásziványban

Borongós reggelre ébredtünk a verseny napján. Mire
Jásziványba értünk már inkább a versenyláz volt a jellemző.
Az ünnepélyes megnyitó után hamarosan elkezdődött a
verseny első része a stafétapályán, melyen csapataink reményt
keltő eredményeket értek el. A 37 fős mezőnyben a 800 l/p
kismotorfecskendő szerelés után az összesített eredmény
alapján felnőtt férfi csapataink a második és a tizenegyedik
helyezést érték el nehéz küzdelemben ..
Felnőtt női csapatunk(élete első versenyén) nagy akarással,
az utolsó pillanatig lelkesen küzdve megszerezte az első
helyezést. Gratulálunk az eredményekhez.
Csapatunk segített több versenyző csapatnak is a versenyfelszerelésünk kölcsönadásával (hogy a versenyt be tudják
fejezni), ezért Fair Play díjat kapott egyesületünk.
Nádas Illés

retetéért, az itthoni barátok
kézszorításáért. Pórusainkba, sejtjeinkbe, álmainkba
beépültek a régmúlt idők
emlékei, élményei. Az ilyen
találkozók, összejövetelek alkalmával ezeket újból átéljük, érzelmileg feltöltődünk.
Beszámoltam az ÁBK Budapesti Csoportjának munkájáról, a Jászok Egyesületével
közösen szervezett, nagyon
sikeres és tartalmas kiskunsági kirándulásról. A kiosztott éves programok
révén pedig minden jelenlévőt tisztelettel meghívok
az év valamennyi hátralévő
összejövetelére.
Az ÁBK nevében gratulálok a Jászok Egyesülete 15.
évfordulójára szervezett jubileumi rendezvényhez. A
nagy számú jelenlévő a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban színvonalas műsorral
emlékezett a jászok és az
egész magyarság múltjára,
sorsára. A hely igazán méltó
volt az ünnep átélésére. A kiváló szervezésért Dr. Dobos
László ügyvivő elnöknek jár
az elismerés, aki az elmúlt
másfél évtizedben hihetetlen
energiával, lelkesedéssel és
szakértelemmel fáradozik a
láng ébrentartásában. Az
ÁBK terveinek, elképzeléseinek megvalósításában is
első számú partnerünk és
segítőtársunk a Jászok Egyesülete. Jómagam is igyekszem erősíteni ezt a kapcsolatot.
Ezúton is köszönjük,
hogy az ÁBK egyszeri,
100.000 Ft-os anyagi támogatásban részesült. A Művelődési Házban található két

igen értékes, ám sajnos nagyon rossz állapotban lévő
írásos emlék –-az 1838-ban
kiadott Jászsági Liturgia és
egy imádságos könyv –
70.000 Ft-ért restaurálásra
került.
Jó, hogy van ez a Baráti
Találkozó és különösen fontos, hogy a Jász-Házban kerül megrendezésre! A hely
kötelez, a jász tárgyi és személyi értékek megőrzésére,
megbecsülésére. Kötelességünk a szellem hagyatékának gondos ápolása, továbbvitele. Emellett mindenki felelős a város fejlesztéséért is, éljen idehaza
vagy elszármazottként bárhol máshol.
Kedves gesztusként Jákói
Sándor elszármazott polgarista öregdiák osztálytablóval díszített festményeket
adományozott a Jász-Ház
számára.
A program protokolláris
részének befejeztével a vendéglátás igazi fénypontja és
gasztronómiai élvezete a kitűnő marhapörkölt ebéd
volt, amit a gyöngyösi Kékes
Étterem pincérei elegáns módon és megfelelő mennyiségben és minőségben szolgáltak fel. Arról, hogy a vörös és
a fehér bor mellett elegendő
sör is rendelkezésre álljon,
Ossik János tagtársunk gondoskodott. A jó hangulatú
vendégkoszorú kb. 15 óráig
múlatta az időt a beszélgetéssel, vidám kvaterkázással.
Győző Gyula
az ÁBK Budapesti Csoport
vezetője

Idénykezdés a strandon
A legerősebb nyári napok forgalmát hozta a június
közepén beköszöntött kánikula a jászárokszállási Termálfürdőben.
Igen nagy szükség is volt
minderre, hiszen a megszokottól eltérően rendkívül
hűvös és csapadékos időjárás
jellemezte az idei májust.
Ebből egyenesen következik, hogy a strand forgalma
is jóval elmaradt az elmúlt
hónapban a megszokottól.
– Jelentős késéssel csak az
elmúlt héten indult be a szezon – tudhattuk meg Kaszab
Mariannától, a Víziközmű
gazdasági vezetőjétől.
Érdeklődésemre elmondta, hogy a látványos felújításokkal, a korszerű környezettel elégedettek a látogatók. Az elmúlt hétvége forgalma bizakodásra adhat
okot, hiszen több mint 1600
fürdővendég látogatott ki
vasárnap. Jól időzített a kánikula, hiszen az iskolai szünet kezdete is ez idő tájra
tehető, így a strandok for-

galma is igencsak megélénkült az említett időszakban.
Ha mostantól marad a jó
idő, akkor reményeink szerint a látogatók száma elérheti, sőt meg is haladhatja
az elmúlt év hasonló időszakát.
A gazdasági vezető tájékoztatott arról is, hogy az
eddigi gyakorlattól eltérően
ebben az évben lehetőség
van teljes szezonra szóló bérlet megvásárlására, amely
napi 93 Ft-os belépést tesz
lehetővé. Ezen felül fontos
tudnivaló még, hogy a belépő megvásárlása érvényes
balesetvédelmi biztosítást is
jelent egyben.
Bíztató tehát a szezonkezdés, ám az időjárás nagyban
befolyásolhatja az idén is a
strandfürdő forgalmát itt,
Jászárokszálláson.
- M. N. M -

Jászvidék
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A polgármester jelenti...
Az olyan régóta várt meleg idő megérkezett, ebből az eltelt pár napos kánikulából
már nagyon gyorsan elegünk is lett, de örülhetünk annak, hogy a jégesőt csak híradásokból halljuk, mert nálunk nem pusztított. Ha
tovább tart ez a 30 °C feletti kánikula, akkor
korai aratásra kell felkészülnie a gazdáknak.
A körforgalom kivitelezésének első lépéseként a városközpontban lévő a buszmegállótól a Széchenyi Iskoláig tartó szakasz Kábel
TV vezetékének a földbe süllyesztése megkezdődött. A 3,6 millió Ft-os beruházásnak a
költségeit a tulajdonos T-Kábel Kft. vállalta
magára. A körforgalom engedélyes tervét
mostani számunkban közöljük. (Megtekinthető a 7. oldalon – szerk.) A szennyvízcsatorna
befejező fázisaként az utcákban az útfelújítás
elkezdődött és a kezdeti csapadékos időjárás
miatti leállás után most már két csapattal jó
ütemben halad. A szerződés szerint július 31ére az első ütemmel végezni is fognak, amely
a Munkácsy utca felújításával fejeződik be. A
második ütemben szereplő utcák megépítésének befejezési határideje várhatóan szeptember vége lesz, mert erre még a közbeszerzési eljárást is le kell folytatni.
Az Ipari út felújítása befejeződött, a tervezett összegből sikerült megvalósítani. Az Ipari út közvilágításának bővítése július első
felében fejeződik be.
Az Iskolakonyha felújítása július 3-án elkezdődik, a kivitelezővel és a gépek, berendezések szállítójával a szerződések megkötésre kerültek. Nagyon gondos szervezésre és
fegyelmezett kivitelezésre van szükség ahhoz
hogy a szeptember végi átadási határidő
teljesüljön, közel 20 millió forintos ráfordítással egy teljes egészében megújult a mai kor
igényeinek megfelelő konyha készül el. Július
3-a és augusztus 25-e között az étkeztetésről
a Jászberényi Kukta Bt. gondoskodik, mivel

77. alkalommal

Jászárokszálláson ilyen méretű kapacitás nem
állt rendelkezésre.
Az Örsi úton a járdafelújítás megkezdődött. Egy kőműves mester határozott idejű
alkalmazásával és két közmunkás mellérendelésével létrehozott csapat fogja ezt a munkát a nyári hónapokban végezni.
A Jászárokszállás - Jászberény összekötő
út közbeszerzési pályázatának elbírálása
megtörtént, az eredmény kihirdetésére sor
került és ez szerint a STRABAG ZRt. nyerte
el a kivitelezési jogot. A munkaterület átadására sor került a kivitelezés megkezdődött,
két csapattal. Az egyik csapat a vámosgyörki
úton lévő Heves megyét jelző táblától indul
és a belterületet is magában foglalva jut el a
Viszneki úti Heves megyét jelző tábláig,
majd a Jászberényi úton a Dózsai keresztig.
A másik csapat ugyanezen időponttól a
Négyszállási Iskolától indul Jászárokszállás
felé. A teljes beruházás befejezésének időpontja 2006. szeptember 30-a lesz. A kivitelezés időszakában félpályás lezárások lesznek,
de olyan régen vártunk erre a beruházásra,
hogy ezeket a kisebb kellemetlenségeket is
vállaljuk, csak legyen járható utunk.
A Rosenberger Magyarország Kft. megkezdte az előkészületeket az új telephelyének
megépítéséhez. Az ütemezés szerint a közel
másfél milliárd forintos beruházás még ebben az évben elkészül és átadása ezer embernek biztosít munkát.
A július 8-9-ei rendezvényeinkre kérem
jöjjenek el. Legyenek részesei a VII. Birkafőző versenynek és az egész napos vigasságnak. Tiszteljék meg látogatásukkal Flóra Virágkedvelők Egyesületének, az Asztalos iparosoknak a kiállítását. A gyerekekre is gondoltunk, egész napos programmal várjuk
őket is. Ünnepelni barátok között jó.
Gergely Zoltán

Tűzoltóságunk hírei
Május 17-én a Hunyadi
utca egyik háza padlásának
füstszivárgásához vonultunk, szerencsére komoly
baj nem történt.
Itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a háztartás körül keletkezett és elégethető szemét meggyújtására
rendkívüli óvatossággal és
körültekintéssel kerüljön sor.
Lakossági bejelentés alapján május 21-én délelőtt a
Murányi út 7. sz. alatt méheket fogtunk be. Majd délután
szintén a Murányi utcába
kaptuk a riasztást, mely szerint az aknafedél alól folyik ki
a víz. Itt szerencsére nem került sor beavatkozásra.
2006. május 23-án egyesületünk elnökét, Banka
Emánuel bajtársunkat a Magyar Tűzoltók Országos Tanácsa, az Önkéntes Tűzoltók Országos Szövetsége elnökévé választotta.
Május 29-én meglátogatta egyesületünket dr. Duttka
Lajos (aki fiatal éveiben mint
úttörő tűzoltó vett részt az
egyesület munkájában és akkori társaival úttörő tűzoltó
versenyen országos első helyezést értek el 1952-ben).
Tájékozódott az egyesületnél
folyó szakmai munkáról, az
egyesületünk helyzetéről, az
önkéntes tűzoltó tevékenység helyi hagyományairól.
Mentő és védő műszaki
felszereléseink, gépjármű-
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technikánk és a szertár megtekintése után 1.000 eurót
(250.000 Ft-ot) adományozott mentőeszközeink fejlesztésére. Egyesületünk vezetősége az akkori versenyről készült fényképeket adott
át támogatónknak.
2006. május 31-én és június 1-én egyesületünk küldöttsége kétnapos konferencián vett részt Pécelen, ahol a
legmodernebb tűzoltó gépjárművekkel, tűzoltó technikákkal ismerkedett meg.
Június 1-én került sor
Banka Emánuel elnök előadására, amely az önkéntes
tűzoltó egyesületek gépjármű ellátottságának helyzetét
elemezte. Az előadást nagy
érdeklődés kísérte.
Június 3-án este Jászberény riasztására vonultunk
Jászalsószentgyörgyre. A
gyorsan lehullott csapadék
vize lakóházakat veszélyeztetett, ezért kettő Honda szi-

vattyúval reggelig segítettünk a belvíz eltávolításában.
Június 6-án egyesületünk
parancsnoka, Kókai Ferenc
tavaszi, tiszai árvíz elleni védekezésben nyújtott munkája elismeréseként a környezetvédelmi miniszter bronz
emlékérmét vehette át Szolnokon, a Megyeháza dísztermében. Egyesületünk árvízi védekezésben résztvevő
tagjait emléklappal jutalmazták, melyet Gergely Zoltán polgármester adott át
2006. június 15-én, bajtársi
összejövetelünkön.
A lakóházak és a lakosság
évente ismétlődő tűzvédelmi, tűzmegelőző látogatását
egyesületünk tagjai a közeljövőben megkezdik, és folyamatosan végzik. Kérjük,
fogadják önkéntes tűzoltóinkat jó szívvel és hallgassák
meg tanácsaikat a tűzmegelőzés fontosságáról.
Július 8-án tartjuk szokásos tűzoltóbálunkat, melyre
szeretettel várunk minden
érdeklődőt.
Nádas Illés

A magyar könyvkultúra
központi ünnepe az Ünnepi Könyvhét, amelyet
1929. óta rendeznek meg,
idén 77. alkalommal június 8. és 12. között.
Az Ünnepi Könyvhét keretében a Városi Könyvtárban a legújabb könyvekből
állítottunk össze kiállítást olvasóinknak, és foglalkozásokat tartottunk az alsó tagozatos tanulóknak, illetve az
óvodásoknak.
A felnőtt részlegben:
- „Útravaló” címmel útikönyvekből állítottunk össze
kiállítást a belföldre és a külföldre utazóknak.
- „Otthon pihen a család”
címmel – új könyvek segítségével – adtunk ötleteket, javaslatokat azoknak, akik a
szabadidő hasznos eltöltéséhez kerestek lehetőséget és
kulturális kínálatot.
A gyermek részlegben az
Ünnepi Könyvhét keretében
fogadtuk a gyermekeket kézügyességet igénylő foglalkozásokra. Délutánonként
fonalgrafikákat, térfonott
állatkákat, ékszereket,
gyöngyékszereket és papírcsíkképeket készítettek.
Ádám Gáborné

Jászárokszállás Városért
Ezt a kitüntetést a várossá avatás évfordulós ünnepségén osztják ki. Előző számunkban a Flóra
Virágkedvelők Egyesületét mutattuk be, mint a
megérdemelt cím új tulajdonosát. Most Kovács Sándort kértük egy beszélgetésre, aki szintén ezt a
kitüntetést érdemelte ki az eltelt évtizedek munkájával.
– Sokan azt mondják,
hogy Te egy közéleti embernek születtél. Tényleg így van
ez?
– Valóban sokan ismernek, hiszen itt születtem
Jászárokszálláson, itt éltem
le életemet. Jóllehet Jászberényben dolgoztam több
mint 30 évet a munkaidőben – a többit idehaza töltöttem.
Amennyiben az önkéntes
tűzoltói tennivalókat közéleti tevékenységnek lehet nevezni, akkor régóta vagyok a
közéletben. 1951-ben úttörőként kezdtem ezt a tevékenységet, megtetszett,
megszerettem, s életem
meghatározó részévé vált az
egyesületi élet. A versenyek,
a káresetekhez való kivonulás mind maradandó élményt nyújtottak számomra. Ezeknek az élményeknek
egy része kellemes és vidám,
más része lehangoló és szomorú volt.
Számos járási, megyei,
országos tűzoltóversenyen
vettünk részt, de voltunk
nemzetközi találkozókon is

(Ausztria, NDK, Csehszlovákia). Az itt kapott emléklapok, érmek mind kellemes
emléket idéznek fel. Sajnos
voltunk szomorúak is, amikor szemünk láttára lettek
lángok martalékává évek kemény munkájával szerzett
emberi javak. Sokszor emberi hanyagság vagy nemtörődömség, de esetenként
rosszindulat miatt is. Elemi
károk okozta mentéseknél
sokszor találkoztunk könynyes szemekkel, görcsös kézszorításokkal. Ezek is a tűzoltó emlékei.
Az önkéntes tűzoltói tevékenység mellett több éven
keresztül az egyesület titkári
feladatait is elláttam. Faragó
Tibor – az akkori parancsnok – halála után két ciklusban 10 évig a parancsnoki
feladatokat is betöltöttem.
Nyugdíjba vonulásom után
– a „tűzoltóskodás” mellett –
tagja lettem a Kertbarát
Körnek. Sokáig vezetőségi
tagja voltam.
– Humoros és egyenes természeted miatt is kedvelnek
sokan.

– Általában vidám természetű vagyok, nem szeretem
a búskomorságot – persze ez
nem jelenti azt, hogy komolytalan vagyok. Vallom,
hogy sok esetben egy humorosan megfogalmazott
vélemény többet eredményez a kemény vagy ledorongoló kijelentésektől eltérően.
– Van-e hobbid? Ha igen,
mit szeretsz csinálni?
– Szeretem a természetet,
a kertészkedést, a horgászatot, a főzőcskézést, a barátkozást – vidámsággal fűszerezve.
– A családodnak is ilyen
szórakoztató vagy?
– Nem minden esetben.
Feleségem „mértéktartóbb”
– de barátságkedvelő. Közel
a 70 évhez pedig megtanultam, hogy az alkalmazkodás
az egyik legfontosabb – leghasznosabb emberi tulajdonság.
– Szoktál-e unatkozni?
– Nem. A tétlenség szerintem súlyos betegség.
Igyekszem ma is a nap minden óráját lekötni – még ha
apró dolgokkal is –, a nagy
dolgokból már „kinőttem”.
– Köszönöm a beszélgetést.
Még sok kellemes időtöltést kívánok és gratulálok a kitüntetéshez.
Bi

Jászvidék
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Parázs esték 4.

Országunknak megáldoztak
Úgy gondolom, egy igen
szép és színvonalas műsorral
zártuk sorozatunk első félévét június elsején. Maczkó
Mária népdalénekes és Szabó
András előadóművész estje a
hazáról, a hazaszeretetről, a
nemzethez való kötődésről
szólt, arról a magyarságérzésről, ami minket, kárpátmedencei magyarokat eggyé
kovácsol, összeköt. Sajnos,
ez az érzés, élmény, mint a
család egységének megélése
is, egyre ritkább. Pedig a haza, a nemzet, ugyanúgy mint
a család, a faluközösség, létezésünk, közösségi létünk
megélésének különböző síkjai. (No de mi nem érünk rá
életünket ilyen sokrétűen,

ilyen gazdagon megélni,
mert hát… De ez nem ide
tartozik!)
Kovácsné Lajos Krisztina
felvezetője után Szabó Andrástól hallhattuk, mi is késztette őket ennek a műsornak
az elkészítésére. Megtudhattuk, hogy a régi korok embere sokkal érzékletesebben,
érthetőbben és mélyebben
ragadta meg azokat a kérdéseket, mellyel a létezés állít
minket szembe. És ezekre a
maga válaszait sokkal élményszerűbben, gazdag és
élő szimbólumrendszerbe
ágyazottan adta meg versben, dalban, prózában, vagy
a művészet szinte bármely
más ágában.

A műsort elsősorban hallani, és hallgatni kell, fölöslegesnek vélem leírni a
versek és énekek hosszú sorát, melyen az előadópáros
a középkortól napjainkig
elvezet minket a hazaszeretet ösvényén. Az erdélyi,
székely, galgahévízi népdalok mellett hallhattunk
egyházi énekeket, a költőink
közül pedig Balassi Bálint,
Petőfi Sándor verseit, de
részletek hangzottak el Zrínyi Miklós, Rákóczi Ferenc
írásaiból is. A műsor félideje
táján pedig megszólalt régi
himnuszunk is, a Boldogasszony Anyánk…
Kovács Zoltán

Parázs esték

Visszatekintés és a jövő
Jó látni, hogy ebben a
dübörgő, rohanó világban,
ahol szinte minden a gazdasági fejlődés, a termelés és
fogyasztás etikátlan és esztelen komédiája körül forog,
taposva minden értéket, emberséget, van igény a művészetre, ezen belül is arra,
amit mi fölvállaltunk a Parázs esték szervezésén keresztül: a népművészetre, a
magyar néphagyományunk
örökségének átadására –
meghívott előadóink segítségével. Mert olyan egyszerű
már a mai világban: CD,
hangszóró, a négy fal és én.
Ez is egyfajta élmény, de hol
van ettől az élő művészet, az
előadás varázsa, ahol lélektől
lélekig jut az élmény. (És
csak zárójelesen jegyzem
meg, hol vannak még ettől is
a régi falusi közösségek
táncmulatságai, a különböző közösségi színtereken
lezajló dalolási, mesélési alkalmak!)
Azt mondhatom így négy
műsor után, eddig jól sikerült. Reméljük jó lesz ezután
Tisztelt olvasók! Május
hónapban, a húsvéti idő végéhez közeledve tartottuk
egyházközségünk visszatérő, de kellő jelentőségű ünnepét, az általános iskolás
hittanos gyermekek első
szentáldozását. Negyvenegy
boldog gyermek vette magához először Megváltónk közöttünk maradt szent testét.
Nekünk is boldog ünnep
volt látni ártatlan tiszta lelkek találkozását a gyermekszerető Jézussal. Minden elsőáldozó gyermeket ezúton
is köszöntünk és imával kérjük továbbra is az áldást rájuk, hogy növekedjenek kedvességben, bölcsességben Isten és az emberek előtt.
Június 11-én Szentháromság vasárnapján, szép
templomunk búcsúünnepén
hagyományainkhoz híven a
bérmálás szentségében részesültek az arra felkészült és
méltónak talált fiatalok. A

is, hiszen a Parázs estékre
van igény, a szervezéshez lelkesedés, és segítség minden
szinten és téren.
Külön köszönet a Petőfi
Művelődési Ház dolgozóinak és a sok önzetlen segítőnek!
A műsor folytatódik!
Hogy mivel, majd rövidesen
megtudhatjuk. Nagyon gazdag a magyar népművészet
és néphagyomány tárháza,
és sok neves művész van, aki
ezeket közvetíti számunkra!
Arra a kérdésre: kinek és
miért szervezem ezeket a
műsorokat, azt szoktam –
némi humorral – válaszolni:
Elsősorban magamnak szervezem, de ha eljönnek rá mások is, annak örülök!
Panaszra nem lehet ok, hiszen voltunk szép számmal,
de nem a létszám a lényeg.
Esetleg az, egy település
kulturális igényességéről –
igénytelenségéről ad képet.
Sok meghívó is ment ki. Néha sikerrel, néha nem. Műsor előtt izgatottan néztük:
Nézd, ennek is, meg ennek is

küldtünk, mégsem jött el.
Talán nincs ideje… talán
nem érdekli…
Aztán voltak folyamatosan új vendégeink is, és ezekből lettek a rendszeres műsorlátogatók. Sok volt a fiatal és az idős. Talán egy kicsit
gyengébben képviseltette
magát a helyi értelmiség, no
de nem adjuk föl.
Előadóművészeink mindig dicsérték a település lélekszámához mért létszámot
(elárulom: 70-100-120 fő),
és az igényes hallgatóságot,
értő füleket (lelkeket) és
többen kiemelték a gyerekhallgatóság figyelmességét,
érdeklődését.
Zárszónak talán annyi,
hogy ősszel újra találkozunk
a Parázs estéken, de hogy addig se maradjon zene és tánc
nélkül hallgatóságunk, az
Egyesületünk tánccsoportját
többször megcsodálhatják a
nyár folyamán!
Kovács Zoltán
a Parázs Hagyományőrző
Egyesület elnöke

Egyházközségi krónika
felnőtté válás küszöbén álló
fiataloknak kértük a Szentlélek hét kegyelmét: az értelem, a tudomány, a bölcsesség, a jótanács, a lelki erősség, a jámborság és az Úr félelmének ajándékát.
A szentséget Mikolai Vince püspöki helynök atya –
egykori jászárokszállási káplán – szolgáltatta ki emelkedett hangulatú ünnepi szentmise keretében. Bátorította
a fiatalokat a szeretetben
való tökéletesedésre, hogy
majd hivatásuk betöltésével
életszentségre jussanak. Így
válnak lélekben, szívben gazdag, értékes tagjaivá egyházunknak s nemzetünknek.
Akik részt vettek ezen a fényes ünnepen, biztos megerősödtek abban a hitben,
hogy Árokszállásnak ben-

nünket nagy reményekre jogosító ifjúsága van. Hálát
adunk Istennek, hogy egyházunkat keresztény hivatástudattal bíró fiatalokkal áldja
meg, minket pedig imára
buzdít egy szebb jövőért.
Adja meg a fényes Isten,
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Fejezetek Jászárokszállás
szabadságharcos történetéből IV/III.
Balatoni Farkas József
A balatoni Farkas családnak nem csak egy tagja vett
részt a szabadságharcban.
Szinte még gyermekként ott
küzdött a nemzetőrökkel
Farkas János féltestvére, Farkas József is (1832-1916),
aki fiatal kora ellenére főhadnagyi rangig vitte a Lehelhuszárezredben. A bátyjánál
kisebb rang sem mentesíthette a súlyos büntetéstől:
Világos után tizenkét évre
közkatonának sorozták be, s
csak aztán térhetett vissza
szülőföldjére, hogy büntetését a Habsburg Birodalom
olasz tartományaiban leszolgálta.1
Hazatérve közéleti pályájára lépett: előbb városi tanácsos lett 300 forintos
fizetéssel, majd pedig megkapta az árvagyám tisztét.2
Kecskemét azonban az ő életében is fontos szerepet játszott: itt esküdött feleségével, Gottlieb Annával
(1837-1869), s ő lett később
a bátyja által alapított Kerekegyháza első főbírója: „Az
első bírája volt Farkas József és
jegyzője Lifner Bertalan. Ezen
évben épült az iskola és ezen
évben lett a község búcsúja
Szent-István napján megtartva... Lifner Bertalan 1868-ig
volt a község jegyzője, ez ideig a
község bírái voltak még Joszt és
Kubelik János...” 3 A jászárokszállási tanács munkájában
időskoráig részt vett, csak
1909-ben vonult vissza.
„Bazsó Gábor főjegyző Farkas
József közgyámot, ki harminc
éves munkálkodás után megvált aggkorára való tekintettel
ezen állásától, szép szavakkal
búcsúztatta el, s indítványozta, hogy a képviselő-testület
jegyzőkönyvileg örökítse meg
munkálkodását, mit a képviselőtestület egyhangúlag el is
határozott.” – tudósít minket
hogy a Szentlélek világosságában járjanak a megbérmáltak. Maradjanak meg Isten közelségében és soha el
ne szakadjanak tőle. Így virágozhat fel egyházunk és
nemzetünk, így lesz boldogabb és megelégedettebb
hazánk a jövőben. Ezt kérjük
az Atyától, Jézus által a
Szentlélekben.
Gábor atya

a Jászárokszállás és Vidéke.4
Mindaz azonban, hogy
Farkas József pályáját ilyen
zökkenőmentesnek lássuk,
csak a dolgok utólagos szépítése. Minthogy nem léteznek angyalok, de ördögök
sem, említést kell tenni arról, hogy balatoni Farkas József képviselő-testületi közszereplése olykor nagy botrányt kavart. 1892-ben az ő
vezérletével támadta a képviselők egy része a kisdedóvót, s elérték, hogy a támogatást megvonják az intézménytől. Ez noha pillanatnyi érdeket szolgált – enyhített a város terhein –, mégis
szűklátókörűségre vall: állítólag még az országos lapok
is foglalkoztak az üggyel.5 A
kisdedóvó vezetője, Kobány
Mihály szerint a kialakult
helyzet egyedül csak Farkas
József hibája, aki ,,botrányt
botrányra tetőz a közgyűléseken.” 6 Indulatos természete
kis híján párbajba vitte a testület legifjabb tagjával, Csikós Balázzsal. Utóbb viszont összekülönbözésüket
sikerült tisztázniuk.7 Szintén
botrányt kavart, hogy Flosz
Jánossal szövetségben leszavazta kecskeméti Pethes Antalnak azon indítványát, miszerint bővíteni kellene a
felekezeti iskolát.8
Ennek ellenére nem lehet
negatív alakként beállítani
Farkas Józsefet, igaz hogy
voltak hibái, de igyekezett
úgy cselekedni, ahogy szerinte leginkább szolgálta a
város érdekeit. Erős szálakkal kötődött Árokszálláshoz,
noha hosszabb ideig Kerekegyházán élt.
Például fiának, Farkas Bélának 1887. Május 17-én
megtartott esküvőjekor kerekegyházi lakosként jegyezték be.9 Mint egy gazdacímtárból kiderül, itt volt birtoka, mégpedig 202 hold,
melyből 139 szántó, 25 rét,
20 legelő, 8 erdő, 10 pedig
használhatatlan volt.10
Csak a század végén telepedett le végleg Árokszálláson, ahogy ezt egy értesítés
és a halálozási anyakönyve is
mutatja. A helyi lap, a Jászárokszállás és Vidéke úgy
emlékezett meg róla, mint
„kiterjedt úri család büszkeségéről", aki a polgári társadalom szeretett öregura volt.
„Józsi bácsi” idős korában
gyakran mesélt romantikus
történeteket a szabadságharcról, melyben részt vett,
történeteit áthatotta a vidám
ifjú szellem. Nem csoda tehát, hogy a cikkíró így zárta
a nekrológot: „Nem kell magunkra erőszakolni emlékét, a
meghitt beszélgetések során önkéntelenül előtérbe tolul az.” 11
S hogy ez mennyire igaz,

arra nincs is jobb bizonyíték,
mint hogy majdnem negyedszázaddal halála után
egyik írásában jász – Faragó
Sándor idézte meg ő és fia
emlékét: „Néhai Farkas Józsi
bácsiról hallottam gyermekkorombcan, hogy a „művelt”
olasz (ahogy Ő mondta) zengzetes nyelvén így zeng, mikor
haza készül: „Andiamó a
káza ", míg cc szicíliai talján
munkás ez alkalommal másképp zengi ezt az óhaját, szólván imigyen: „Dem per csász”.
Később, császkálásaim idején
magam is meggyőződtem róla,
milyen eltérést mutat a nyelv
másütt-másütt, és ennél s annál... A hevesmegyei palóc, mikor boldogult Farkas Béla bácsi
a Tuschák boltja után kérdezősködött tőle Gyöngyösön, e
szavakkal utasította útba:
Óné tónétró! Magyarosabban
ez így hangzanék: Onnan
túlanról!” 12
– Csikós Gábor –
1

– Magyarország vármegyéi és városai Pest-Pilis –
Solt vármegye/I. kötet 452.
old (dr. Borovszky Samu
szerkesztésében kiadja Budapesten az Országos Monografia Társaság 1910ben)
2
– Macsi Sándor közlése
3
– Kálóczy Ferenc munkáját közli: Kerekegyháza
község 50 éves jubileumának lefolyása 1905. szept.
15-én 9. old (1907, Kerekegyháza község kiadása)
4
– Jászárokszállás és Vidéke II. évfolyam 1. szám –
1910. I. 2.
5
- Jászság V. évfolyam 37.
szám – 1892. IX. 10.
6
– Jászság V. évfolyam 38.
szám – 1892. IX. 17.
7
– Jászság V. évfolyam 39.
szám – 1892. IX. 24.
8
– Jászság VI. évfolyam
4. szám – 1893. I. 28.
9
– A jászárokszállási római katolikus plébánia megfelelő évszámú anyakönyvei.
Érdekes, hogy ez az intenzív
kapcsolat a XX. század elejére teljesen megszűnt: a kerekegyházi templom felszentelésén például egyetlen
árokszállási sem vett részt.
10
– Bellussi Baross Károly: Magyarország földbirtokosai – Az összes 100
holdnál többet bíró magyar
birtokosok névsora a tulajdonukban levő földterületek
mívelés ágak szerinti feltüntetésével – 490. old. (1893,
Bp. Hungária Könyvnyomda)
11
– Jászárokszállás és Vidéke VIII. évfolyam 33.
szám – 1916. X. 12.
12
– Jászvidék XIX. évfolyam 33. szám – 1939.
VII. 29.

Jászvidék
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Nekrológ Csikós Miklósról

Két éve a sors rátette gyászos pecsétjét életére. Elvesztettük városunk szülöttjét, lelkes, aktív közéleti emberét,
lelkünk egy darabját, a szerető édesapát, a férjet, a jóbarátot.
Nekem megadatott az a
lehetőség, hogy közel lehettem hozzá és így szeretném
felidézni azokat az eseményeket, emlékeket, a közös munkákat, amelyek érzelmileg
még most is összekötik őt
régi barátaival, ismerőseivel.
Az érzelmi szálakon túl, úgy
gondolom kötelességünk is
méltósággal, tisztelettel emlékezni egy reményekkel és
merész tervekkel bíró, nagyszerű ember emléke előtt.
Csikós Miklós jászárokszállási születésű. Az általános és polgári iskolát Jászárokszálláson, a Kereskedelmi Középiskolát Egerben
végezte, ahol 1947-ben
érettségizett.
Középiskoláinak befejezése után, az akkori életmód
szokásai szerint a családi
gazdaság várta és kezdte a
földműves családok akkor
szokásos életét. A megélhetés alapját jelentő családi földek közösítését követően
más területen kezdett dolgozni. További tanulmányait is már a munka és aktív
közéleti tevékenység mellett
végezte és szerzett közgazdasági technikus, mérlegképes könyvelői és felsőfokú
mezőgazdasági gépész szaktechnikusi oklevelet.
1952-56 között a helyi
Asztalosipari Szövetkezet
főkönyvelője és tevékenységének köszönhetően a szövetkezet háromszoros kiváló
eredményt ért el. 1956 novemberében bebizonyítja,
hogy betanított faipari segéd-, majd alkalmi munkásként is helyt tud állni.
A szövetkezet korábbi
eredményei alapján felfigyeltek szaktudására, így a Szolnok Megyei Tanács Pénzügyi osztályára került. A megyei és minisztériumi ajánlatok ellenére 1959-től újra itthon a Hímző és Szőnyegszövő HTSZ főkönyvelője. A
gazdaságirányítási munka
mellett megkezdi a Külső Fogadó felújítását, megmentését, mellyel nem csak új munkahelyeket hoz létre, hanem
egy ma már műemléknek
számító épületet ment meg a
városunknak a pusztulástól, a
Szentendrei skanzenbe szállításától. Keze nyomán a régi
épület megújul, kiegészül és a
színvonalas, jól felszerelt
munkahelyeken 1962-ben
megindul a munka, melynek
termékei többször BNV
nagydíjat nyernek és az akko-

ri viszonyokban értékesnek
számító nyugati exportbevételt hoznak a szövetkezetnek,
nemzetközi hírnevet Jászárokszállásnak.
Megszervezte, hogy a
gimnázium leánytanulói a
szövetkezetben heti egy napon szabás-varrás gyakorlati
képzésben részesüljenek,
miközben ő a fiúk számára
műszaki tárgyat tanított és
gépjárművezetői jogosítványt szereztek.
Végzettségének megfelelően a Táncsics TSZ-ben
mint üzemgazdász és főkönyvelő helyettes keresett
új feladatokat. Számos innovatív és rekonstrukciós munka fűződik az itteni tevékenységéhez is.
Az iparosításé a jövő jelszóval csatlakozott a jászárokszállási Hűtőgépgyári
csapathoz, de az önálló
munkához és alkotói sikerhez szokott lelkét a direktirányítás már nem elégítette ki.
A Vas és Fémipari Szövetkezet elnöke lett. Ennek
megszűnésével a helyi Takarékszövetkezet élére került.
Utolsó munkahelye a Kossuth MGTSZ volt, innen
ment nyugdíjba. Úgy gondolom, hogy a polihisztorok
elmúló világában még egy
jelentős képviselő volt.
Változatos és sokféle munkaköre mellett aktív, közösségi ember volt. Nevéhez sok
városfejlesztési munka kapcsolódik.
Engedelmet kérek, hogy a
sort egy hozzám nagyon közel álló, hitből és kitartásból
is meghatározó példát adó
munkáról több átéléssel és
érzelemmel szóljak, ez pedig
a gimnáziumi sportkert
megálmodása, megtervezése
és megvalósítása.
Talán nem mindenki tudja, hogy a Jászárokszállási
Gimnázium megalakulásakor az iskolaépület szűkös
udvarának szomszédságában egy elhagyott csirkepiac volt, ahol alkalmanként
disznó- és baromfiárusok,
cirkuszi sátrak, mutatványosok, sergők és céllövöldések
vertek tanyát. A középen árválkodó kőkereszt emlékeztetett arra, hogy körülötte
hajdan elterülő temetőben
jász ősök alusszák örök álmukat. Ide álmodtuk meg
együtt a Gimnázium sportkertjét. Ennek gyakorlati
megvalósítója Csikós Miklós
volt. Mi még csak a gondolatok szintjén foglalkoztunk
a sportkerttel, amikor ő már
méretarányos kész terveket
készített és tett elénk. Természetesen pénz akkor sem
volt, de az akarat, a kitartás
és hit elég volt ahhoz, hogy
meginduljon a sportkert kialakítása, a gazdálkodó szervezetek támogatása, az árokszállásiak, elsősorban a diákok társadalmi munkája végül is létrehozta városunk
eme szép létesítményét.

Csikós Miklós a tervezésen túl a kivitelezés részleteinek kimunkálását és annak
irányítását is végezte. Munkája mellett szabadidejében
a helyszínen volt, méricskélt,
szervezett, szerszámmal a
kezében dolgozott. Következetes, tervszerű munkája
eredményeként lassan láthatóvá vált a sportkert tervezett képe, a kettéosztó út, a
futópálya, a kosárlabda- és
röplabdapálya. A kitartó
munka eredményeként a
sportkert 6-7 év alatt csaknem a megálmodott terv
szerint elkészült.
Katolikus hite, a jász ősök
iránti tisztelte nyomán
figyelme arra is kiterjedt,
hogy egy kegyeleti emlék legyen az új sportkertben. A
kőkereszt helyett ma egy
csonka útkereszt emlékeztet
a régire.
Utólag bevallom, hogy a
sportkert megvalósításában
az induláskor csak Ő hitt
maradéktalanul. Szabó Béla
kollégámmal segítettünk neki, de ha nincs tántoríthatatlan kitartása, állhatatossága, megszállottsága, nem
lenne ott egy színvonalas,
minden igényt kielégítő, ma
már városi sportlétesítmény.
Az alapítók örömére szolgál,
hogy az utódok, a városi önkormányzat méltóképpen
gondozzák, fejlesztik.
Ez a sportkert ekkor már a
második ilyen jellegű munkája volt. Mint a sportot szerető ember korábban az ő
vezetésével, irányításával
építettük fel közösen a sportolókkal, sportbarátokkal a
városi sportpályát, öltözőt és
szertárat.
Több ezer tanítvány, de
valamennyi városlakó nevében csak a köszönet, a tisztelet és az elismerés hangján
tudok szólni a munkájáról,
hogy az alapítás, a megpróbáltatás nehéz éveiben önzetlenül segített. Soha senkitől semmilyen anyagi ellenszolgáltatást nem várt és
nem is fogadott el. Tette
mindezt annak ellenére,
hogy a rendszer osztályidegenként kezelte. Alig fejezte
be a sportkert építését, a
Nagyközségi Tanács felkérte
a „főtér” rekonstrukciós terveinek elkészítésére. Nem
volt egyszerű feladat. Egy
hatalmas macskakővel borított, kopár teret kellett parkká változtatni úgy, hogy a
közlekedési útvonalakkal is
harmonizáljon. A terv megvalósult és ezzel elkészült a
„főtér”, a város ma is legszebb színfoltja, amely méltó helyet ad a várossá avatásunk emlékére állított „Időkapunak”.
A városfejlesztésen túl
közéleti ember is volt egész
életében. 25 évig a Nagyközségi Tanács, majd a VB
tagja, a Művelődési Bizottság elnöke volt. Önkéntes
rendőr, illetve rendőri cso-

portvezető, illetve a Szabálysértési és Ügyrendi Bizottság tagja. A város életéről
gyakran publikált a megyei
sajtóban.
Milyen ember volt Csikós
Miklós?
Egész életében alapvetően műszaki érdeklődésű és
tradicionális műszaki értékrend követője, megtestesítője. Ez volt a forrása, eredője
annak, hogy mindig csak tökéletes, igényes munkát engedett meg mind a maga,
mind a környezet számára.
Mindig kereste, meg is találta, de meg is oldotta a feladatokat, magától értetődő
természetességgel. Munkatempóját nem lehetett utánozni, sem utolérni. Komoly gondolkodású, körültekintő, következetes ember
volt. Aki ismerte, megtanulta tisztelni határozottságát,
önfegyelmét, magabiztos
szakmai tudását. Munkájában kérlelhetetlenül pontos,
igényes és optimista volt.
Megalkuvást nem ismert,
nem engedett megálmodott
terveiből. Vállalta a személyes kockázatot és az idő őt
igazolta, mert maradandót
alkotott.
Szíve, esze mindig a helyén volt. Vezetői beosztása,
keménysége mögött érző,
segítő szív dobogott. Mindig ember és emberséges tudott lenni. Munkáját az erkölcs és a tisztesség irányította. Igazságérzete sok nehéz pillanaton átsegítette.
Mások problémáira is érzékeny volt, segített rajtuk,
nem keresett kifogásokat.
Olyan légkört teremtett
maga körül, amely energiát
adott környezetének. Elsősorban politikai humorérzékével a legnehezebb helyzeteket is megélénkítette.
Csikós Miklóst az élet nehézségei nem tudták megtörni, a gyilkos kór malmai
őrölték fel, de ahová ment,
ott is a jók kellenek.
A végén megkérdezheti
az ember: szép volt, jó volt,
ennyi volt? Nem, nem ennyi
volt. Az ember élete nem
zárul le a halálával. Itt hamisan cseng a múlt idő. Aki
egyszer velünk volt, az sohasem megy el tőlünk egészen. A régi barátok szeretete, tisztelete megmarad, és
ez segít a veszteség elviselésében.
Múltunk eseményei ha
lassan feledésbe is merülnek,
de mi megőrizzük emlékünkben, hogy városunk
sok szép nevezetes létesítménye a Te vezetéseddel,
irányításoddal készült. Fejlődő, egyre szépülő városunk utólag is megköszöni
és megbecsüli munkádat, e
munkával megteremtett
mindennapi életünk részét
képező értékeit.
Győző Gyula
nyugalm. középisk. igazgató
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Árokszállási Nyár
2006. július 8-9.
Július 8. szombat
7.00 Trombitás ébresztő
Az Árokszállási Nyár rendezvényeit megnyitja:
Gergely Zoltán polgármester
7.30 VII. Árokszállási Birkafőző Verseny
A versenyt indítja Pethes Alajos, a zsűri elnöke
A birkafőző verseny eredményhirdetése 12:45
Helye: Főtéri parkoló
8.00 Kiállítások megnyitása
Asztalosipari kiállítás
Helye: Széchenyi István Ált. Iskola központi épülete
Megvalósult álmok
Tóth Lászlóné Guba Mária üvegfestményei és
Tóth László famunkái
Helye: Széchenyi István Ált. Iskola központi épülete
Népi-Díszítő Műhely kiállítása
Tanyasi életképek
Bankáné Szabó Marianna kiállítása
Helye: Széchenyi István Ált. Iskola központi épülete
Flóra Virágkedvelők Egyesülete virágkiállítása
Helye: Széchenyi István Ált. Isk. központi tornaterme
A kiállítások megtekinthetők július 8-9-én 9-17 óráig
8.00 Szórakoztató műsor
Fellépnek: helyi amatőr előadók és együttesek;
Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda és Zeneiskola tanulói; helyi amatőr művészeti csoportok
12.00 Gyere táncolj még ... Szűcs Judith műsora
Helye: Főtéri színpad
10.00 Gyermekprogramok
Kreatív foglalkozások; Póni lovaglás; Légvár;
Hennafestés; Arcfestés
Helye: Főtéri park
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és az OTP Bank NyRt.
közös roadshowja
10 órától folyamatos ingyenes fogászati szűrővizsgálat
a Gyermekmentő Szolgálat mozgófogászati rendelőjében! Kicsiket és nagyokat szeretettel várunk gyermekprogramokkal: élő zenével, arcfestéssel, bohócokkal,
kézműves foglalkozásokkal.
Program:
13.30-14.15 Trambulin Színház: Egyszer egy királyfi –
mesejáték
14.20-14.55 Karda Bea és a KardaBeaÉnekStúdió
tanítványainak zenés műsora
15.15-15.55 Maskarades – görög népzene
16.15-17.00 Makám-világzene
Helye: Főtér
18.00 Fortuna Táncsport Egyesület táncgálája
Fellépnek: meghívott tánccsoportok, sztárvendégek,
Fortuna TSE
Helye: Szent Vince úti Sportcsarnok
21.00 Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó
Egyesületének Tűzoltó Bálja *** Tűzijáték
Helye: Városháza udvara
Július 9. vasárnap
7.30 Csörsz Vezér Galamb Díszmadár és Kisállattenyésztő Egyesület kisállat börzéje
Helye: Piac tér
10.00 Élettér Klub
Természetes ételek elkészítése BIO alapanyagokból kóstoló
Házikenyér sütése
Fűszer- és gyógynövények alkalmazása
Helye: Széchenyi István
Ált. Isk. központi épülete

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

Tűzoltók,
hajrá…
Idén május 20-án Jásziványon került megrendezésre a
jászsági önkéntes tűzoltók
versenye, ahol a jászágói önkéntes tűzoltók is képviseltették magukat egy csapattal. A
versenyt elszánt felkészülés,
lelkiismeretes gyakorlás előzte meg, melynek eredménye
a 7. helyezés, amely igen szép
teljesítmény egy ilyen kis település csapatától.Gratulálunk!
Bordás Anett

Sportbál
Rendhagyó módon június
3-án Jászágó Község Önkormányzata és a sportoló fiatalok szorgalmából megrendezésre kerülhetett az első jótékonysági sportbál. A lakosság
jóvoltából a nagysikerű rendezvény reményt szolgáltat
arra, hogy Jászágón újra induljon a labdarúgás. Ezúton
szeretnénk minden tisztelt
résztvevőnek és támogatónak
köszönetünket kifejezni.
Mozsár Lászlóné

Jászvidék
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Mezei Béla
magánoktató
Tel.: 06 30 945-70-36

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
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!
OKÉV-Sz.: 16-0127-05

Minden szombaton 9-11 óráig
DR. LÁZÁR ZOLTÁN ügyvéd
tart ÜGYFÉLFOGADÁST
JÁSZÁROKSZÁLLÁSON
a Lottózóban.
Tel.: 06-30/390-8275

2006. június 29.

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

SZŰCS FOTÓ
5123 Jászárokszállás, Posta köz 10. Tel.: 06-20/4-673-110

HÍVJON!
Nyitva tartás: H-P: 8-12, 14-18-ig, Szo: 8-12-ig
- Igazolványkép azonnal
- Esküvői képek
- Portréfelvételek
- Gyermekképek, babafotók

- Családi képek
- Tablóképek
- Rendezvényfotók
készítése

Közérdekű tájékoztató
(2006. július)
Orvosi ügyelet
03-07.
10-14.
17-21.
24-28.
31-04.

Dr. Olajos Gyula, Lehel út 11. T.: 431-957
Dr. Mann Ildikó, Széchenyi u. 30. T.: 431-077
Dr. Kovács Pál, Rákóczi u. 1. T.: 431-183
Dr. Bíró Attila, Katona u. 16. T.: 433-165
Dr. Gyenes Miklós, Kisfaludy u. 11. T.: 431-021

Gyógyszertári ügyelet
02.
09.
16.
23.
30.

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
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9. T.: 531-010
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. július 20.
A következő Jászvidék megjelenésének ideje:
2006. július 27.

Figyelem – angol tábor!
Jászárokszállás Városáért Alapítvány
közhasznúsági jelentése 2005.
Jászárokszállás Városáért Alapítvány 2001. 06. 28.-án került bejegyzésre
PK.62.734/2001/l l. számon, mint közhasznú szervezet. Az Alapítvány célja:
Jászárokszállás Város közigazgatási területén a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. Törvény 26 § c./ pontjában megfogalmazott, és az alapító okiratban a 2/1-19. sorszám alatt felsorolt tevékenységek támogatása.
A központi költségvetési támogatás felhasználásáról:
Az Alapítvány 2005. évben nem kapott költségvetési támogatást.
Tájékoztató a vagyon felhasználásáról
Bevételek:
Vállalkozástól kapott támogatás
650.000 Ft
Magánszemélyektől kapott támogatás
75.000 Ft
Társadalmi szervektől, egyháztól kapott támogatás
15.000 Ft
Kapott bankkamat
6.046 Ft
SZJA 1%
24.097 Ft
Összesen:
770.143 Ft
Kiadások:
Díszvilágítás szerelése
200.000 Ft
Orvosi rendelő felújítása
1.750.000 Ft
Bankköltség
15.088 Ft
Összesen:
1.965.088 Ft
Jászárokszállás Városáért Alapítvány 2005. évben nyitó egyenlege 1.481.723 Ft
volt, melyet vállalkozásoktól kapott támogatás, magánszemélyektől kapott támogatás, társadalmi szervektől, egyháztól kapott támogatás és banki kamatbevételek
összege növelte meg.
2005. évben kiadás 1.965.088 Ft volt, így az alapítvány záró egyenlege 286.778 Ft.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik felajánlásaikkal támogatták és segítették alapítványunk munkáját.
Ezt a 2005. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést az Alapítvány Kuratóriuma 2006. május 29-i ülésén elfogadta.
Jászárokszállás Városáért Alapítvány
EGYSZERIJSÍTETT MÉRLEG
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év Tárgyév
1 A) Befektetett eszközök (I.+II.+III.)
0
0
2 I. Immateriális javak
0
0
3 II. Tárgyi eszközök
0
0
4 III. Befektetett pénzügyi eszközök
0
0
5 B) Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.)
1 481 723 286 778
6 I. Készletek
0
0
7 II. Követelések (8.+9.)
0
0
8
ebből: Pénzkiadásból származó követelések
0
0
9
Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések
0
0
10 III. Értékpapírok
0
0
11 IV. Pénzeszközök
1 481 723 286 778
12 ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (A.+ B.)
1 481 723 286 778
13 C) Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.)
1 481 723 286 778
14 I. Jegyzett tőke
488 580 488 580
15 II. Tőketartalék
0
0
16 III. Eredménytartalék
1 001 650
7 240
17 IV. Lekötött tartalék
0
0
18 V. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény
- 8 507 - 209 042
19 D) Tartalék
0
0
20 E) Céltartalékok
0
0
21 F) Kötelezettségek (L+p,)
0
0
22 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
0
0
23 II. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25. Sor)
0
0
24
ebből: Pénzbevételből származó kötelezettségek
0
0
25
Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó kötelezettségek
0
0
26 FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZ. (C.+D.+E.+F.)
1 481 723 286 778

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
szeretett halottunk

NEMODA
JÁNOSNÉ
sz. Dósa Mária
végső búcsúztatásán részt
vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, és
fájdalmunban osztoztak.
Hálás szívvel megköszönjük
Dr. Bíró Attila háziorvosnak
lelkiismeretes, odaadó
munkáját.
„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

Emlékezés

MEGHÍVÓ
Jászárokszállás Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata
tisztelettel és szeretettel meghív minden érdeklődőt
július 22-én, szombaton tartandó

„Roma-napi” rendezvényére!
Program:
9.00 Sportrendezvény
Barátságos futballmérkőzés: Jászapáti, Jászberény,
Jásztelek, Tarnaörs és Jászárokszállás csapatai között
Helye: Sportpálya
11.00 Gyermekrajz kiállítás:
„Cigányság – ahogy én látom”
Helye: Petőfi Művelődési Ház
15.00 Kulturális rendezvény
Helye: Piac tér
- „Piros Pipacsok” kulturális csoport műsora
- „Vadrózsák” kulturális csoport műsora Jászkisérről
19.00 Sztárvendég: L-L JUNIOR koncertje
19.30 Utcabál: Belami zenekar

Szeretettel meghívjuk
2006. július 15-én szombaton tartandó
II. amatőr fogathajtó versenyre.
Helyszín: Jászágó, Sportpálya
Megközelíthető: Pusztamonostor illetve Jászárokszállás felől.
Tervezett program:
7.30- 8.00
Fogatok érkezése
8.00-8.30
Regisztráció, pályabemutató
9.00
Fogathajtó verseny kezdete I. forduló
12.00-13.00
Ebédszünet
13.00
Ünnepélyes megnyitás
Fogathajtó verseny II. forduló
17.00
Közös eredményhirdetés
17.30
Tombolahúzás
Nevezés a helyszínen az alábbi számokban:
egyes fogat, kettes fogat, kettes fogat (haladó), népies fogat
Nevezési díj: 1000.- Ft/fogat/szám.
Érdeklődni lehet:
Tóth Alajos: 06/20/9253-825, Paksi József: 06/30/207-5665
Bordás Anett: 57/526-020

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett férjem,
édesapánk, nagyapánk

ANDRÉ
ZOLTÁNNÉ

Emlékezés

BOGNÁR
ANDRÁS

Tábor indul Amerikából érkezô diákokkal közösen
Jászárokszálláson.
A táborban kézműves foglalkozások lesznek,
táncház, kirándulások, sütés-főzés, bográcsolás.
De ami a legfontosabb: az amerikai diákokkal együtt
tehát gyakorolhatod az angol nyelvet.
Ismerkedhetsz más kultúrával és mégsem kell
távoli vidékekre utaznod.

A tábor július 2-tôl július 15-ig lesz
Jászárokszálláson.
Azok jelentkezését várjuk, akik tanultak angolul
és mernek is megszólalni. A tökéletes tudás nem
feltétel, az majd a táborban jön el.
Érdeklődni lehet a 0630 999 77 52,
a 0630 9519 374 és a 061 334 3443 számokon,
továbbá a fjanos 48@t-online mail címen.

Köszönetet mondok
mindazoknak akik
szeretett feleségem

STEGENA
KÁROLYNÉ
sz. Baranyi Terézia
temetésén részt vettek,
sírjára virágot,
koszorút helyeztek el,
részvétnyilvántartásukkal
osztoztak a család
fájdalmán.

Szerető férjed

MÓCZÁR
MIKLÓST
végső búcsúztatásán megjelentek, vagy gondolatban velünk
voltak. Sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
együttérzésükről tanúbizonyságot adtak részvétnyilvánításukkal.
Köszönetet mondunk Gábor
atyának, hogy méltó
szertartással segített búcsút
venni kedves halottunktól.
Hálás köszönet dr. Mann Ildikó
háziorvosnak odaadó,
áldozatos munkájáért.

A gyászoló család

Szerető férje
Stegena Károly

Emlékezés

VARGA BÉLA
halálának 5. évfordulójára

„Olyan csend van így nélküled,
hogy szinte hallani,
amit még utoljára
akartál mondani.”

Emlékezés

SZABÓ LAJOS
halálának 1. évfordulójára
és

halálának 4. évfordulójára

SZABÓ LAJOSNÉ

halálának 1. évfordulójára
„Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sosem kértél, csak adtál,
örökre itthagytál.
Elfelejteni Téged soha nem lehet.
Te voltál a jóság és a szeretet,
elvitted a fényt, a meleget.
Csak egy sugarat hagytál, az
emlékedet.”

Köszönetet mondunk a
rokonoknak, jó barátoknak, jó
szomszédoknak, ismerősöknek,
mindazoknak, akik szerették

Pálya Mária

SZABÓ
BÁLINT
temetésén megjelentek,
virágaikkal, részvétnyilvánításaikkal igyekeztek
fájdalmunkat enyhíteni.
Külön köszönet Gábor atyának és a kántor úrnak!
„Nem így akartam, szerettem volna
még élni, de a sors kegyetlen,
el kellett menni. Ha emlegettek,
köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
emlékem úgy áldás lesz rajtatok.”

A gyászoló család

halálának 2. évfordulójára

„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 felejtsetek el soha, sohasem!”

Szerető felesége, lányai,
vejei, unokái és dédunokája

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
örökké siratunk és nem feledünk téged.
Életed mi voltunk, nincsen már holnap,
nekünk maradt a fájdalom, a bánat.
S ha feljön a hold, az éjszaka vándora,
vigyázzon rád az ég legszebb csillaga.”

Fájó szívvel emlékezünk rád:
Feleséged, gyerekeid,
vejed és unokáid

„A múltba visszanézve
valami fáj,
valakiket keresünk,
de Ők nincsenek már.
Az idő elszállhat,
múlhatnak az évek,
míg élünk, velünk lesznek
fájó emléketek,
még most sem hisszük el,
hogy hiába várunk.”

Szerető gyermekeik
és unokáik

Jászvidék - Hirdetés
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75 éves a
JÁSZÁROKSZÁLLÁSI
GAZDAKÖR
Csak magunkra számíthatunk!

GAZDAKÖRI
MEGHÍVÓ
Újra szól a nagyárki
harang!
A Jászárokszállási Gazdakör
tudatja az „Összes Árokszállásiakkal”, a gazdálkodókkal, az
egykori tanyásgazdák leszármazottaival, hogy az Úr 2006.
esztendejében, 33 évi kényszerű némasága után immár hetedik alkalommal szól újra a
Nagyárki Harang.
Hirdeti Krisztus születésének ünnepét, az ezredévi magyar megújulást, Árokszállás
népe élni akarását, a gazdák újbóli összefogását, mely kezdete lehet egy dicső múlt folytatásának.
A 2006. évi Nagyboldogasszony-napi Nagyárki Búcsútól kezdetét veszi az ÁROKSZÁLLÁSI ÜNNEPI HÉT a
Szent István-napi Szent Jobb
Körmenetig.
Az egyhetes ünnepségsorozatot a Jászárokszállási Gazdakör, a Városi Könyvtár, a Petőfi Művelődési Ház és az
árokszállási polgári (civil)
szervezetek közösen tartják.
Az Árokszállási Ünnepi
Hét első napjaként tartjuk
meg a Nagyboldogasszonynapi Nagyárki Búcsút a lerombolt Nagyárki Iskola felújított
keresztjénél.
A búcsúi szentmise 2006.
augusztus 13-án 10 órakor a
beharangozással kezdődik. A
szentmise előtt köszöntőt
mond a Gazdakör elnöke.
Vass Albert: ÜZENET
HAZA c. versét Farkas Gábor
szavalja.
A szentmise után búcsúi
körmenet Nagyárkon, a lerombolt egykori tanyák körül.
11 óra 30 perckor megkoszorúzzuk a lerombolt Nagyárki Iskola kőbe vésett emléktábláját.
Remenyik Sándor: Templom és iskola c. versét Márkus
Eszter szavalja.
Felolvassuk az egykori
Nagyárki Iskola valamennyi
tanítója és tanulója névsorát.
A Nagyárki Iskola emléktábláját Gyenes Gyula pápai
prelátus áldja meg.
Az elmúlt évben elkészített
és megszentelt iskolakút természetes tisztaságú vizéből
meríthetnek a búcsú
résztvevői.
12 órakor meghallgatjuk az
árokszállási és a nagyárki harangszót, majd közösen elimádkozzuk az Úrangyalát és
elénekeljük a Boldogasszony
Anyánk éneket.
Ezután kezdetét veszi az
egész napos Nagyárki búcsú.
A felállított sátrakban lehetőség lesz az egyénileg elkészített birkapörkölt elfogyasztására, közös ünneplésre, beszélgetésekre.
A harangot délután kísérjük
be a Zárdakápolnába.
Az elmúlt évekhez hasonlóan augusztus 13-án reggel autóbusz szállítja az érdeklődőket Nagyárokra, és megbeszélés szerint haza is viszi őket.
Esős időben a búcsút Árokszálláson a Nagytemplomban
tartjuk, a birkapörköltet a
Jász-Házban fogyasztjuk el.
A búcsúra mindenkit szeretettel várunk a Jászárokszállási
Gazdakör nevében
Dr. Farkas Miklós
a Gazdakör elnöke

A városközpontban épülő körforgalom engedélyes terve

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

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

VII. Árokszállási Birkafôzô Versenyt

A szervezők biztosítanak minden versenyzőnek 4 kg birkahúst.
Nevezni lehet a Petőfi Műv. Házban 2006. június 30-ig, személyesen vagy az 57/531-062 telefonon.
NEVEZÉSI DÍJ: 3.000 Ft

a város fôterén.

A legeredményesebb versenyzők értékes díjakat kapnak!

Jászvidék
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„Pünkösd-kupa”

Gólzáporral búcsúzott
Gólzáporral búcsúzott labdarúgócsapatunk a 2005-2006-os idénytől.
Utolsó hazai mérkőzésünkön 4:2-re vertük, olykor imponáló játékkal Martfű csapatát. Farkas János, a Néplap tudósítója a tavaszi szezon legjobb mérkőzésének nevezte a
találkozót. A szurkolók is ezen a véleményen
voltak. (Megjegyzem, tavaly is velük szemben játszottunk legjobban.)
Pedig az idény elég „döcögősen” indult:
- Öt játékos távozott, névszerinti Csomor,
Szerncsi, Nagy, Tasi, Pittner. Ők mind jó
képességű játékosok voltak.
- Czékmány kapus, aki az őszi forduló legjobbja volt a kapusok között, súlyos lábsérülést szenvedett.
- A tavaszi „tél” miatt sorra maradtak el a
mérkőzések, nem lehetett a pályán játszani.
Ilyen körülmények között kellett Csikós József edzőnek egy ütőképes csapatot kialakítani. Tóvizi és Muntyán érkezett Vámosgyörkről, ezért az ifjúsági csapatban jól szereplő játékosok is lehetőséget kaptak. Ha a
tavaszi eredményeket nézzük, nem okoztak
csalódást. Még akkor sem, ha néha egy-egy
komoly hiba is becsúszott, hiszen szokni kell
a társakat, a légkört. Kik ezek a fiatalok? Név
szerint: Faragó, Szántó, Tari, Goda, Ambrus,
André. Tehetséges játékosok, csak rajtuk
múlik, mennyire fogják vinni a következő
években.
Röviden a tavaszi mérkőzésekről:
Március 25-én hazai pályán fogadtuk
Abádszalók együttesét és 1:0-ra győztünk.
Zagyvarékason 2:2-t játszottunk. Tiszafüreden az utolsó percekben kaptunk ki; még a
88. percben mi vezettünk 1:0-ra. A meccs
végeredménye 2:1 lett, majd következett egy
fájó hazai vereség Kunhegyestől (3:2). Ezt
egy kicsit sikerült szépíteni: Tiszaföldváron
győztünk 3:2-re, de hazai pályán kikaptunk
Besenyszögtől 2:1-re. (Megjegyzem: nem
ér-demeltünk vereséget.)
Kunszentmártonban újabb vereség következett 3:1, majd a jó képességű Jászladány

csapatát győztük le itthon 5:1-re. Közönség szórakoztató játékkal nyertünk Fegyverneken 4:2-re, ahol igencsak régen tudtunk ilyen
eredményt elérni.
Közben az elmaradt mérkőzéseket is le kellett játszani:
Jászfényszarun 3:1 lett nekünk, a bajnok
Újszásztól itthon kikaptunk 2:1-re. Utolsó
négy mérkőzésünket megnyertük: Jánoshidán 3:2, Jászapáti ellen hazai pályán 2:1,
Kunhegyesen a Kun SE ellen 2:0, míg itthon
Martfű ellen 4:2.
15 mérkőzésen 9 győzelem, 1 döntetlen és
5 vereség a mérleg. Szereztünk 28 pontot,
rúgtunk 35 gólt. Ez jó eredménynek mondható.
Legtöbbször így állt fel a csapat: Bordás,
Éliás, Peredi (Szántó), Ivony, Ördög (Tari),
Faragó, Tóvizi (André), Pető (Füleki), Goda
(Muntyán, Ambrus), Szabó, Ballagó.
Az elnökség és a szakmai vezetés a rajtkor a
6. hely megszerzését tűzte ki célul. Ezt a játékosok teljesíteni tudták. Természetesen nem
feladatom a játékosok értékelése, majd az
edző ezt megteszi. De látni lehetett, hogy
hétről hétre javul a játékosok teljesítménye.
Köszönöm sokak nevében is, hogy annyi
kellemes percet, órát szereztek, ezt tegyék a
2006-os bajnokságban is!
Végül nézzük a tabellát:
1.) Újszász
30-20-6-4-86-28-66 p
2.) Martfű
30-19-4-7-91-38-61 p
3.) Besenyszög
30-18-4-8-69-30-58 p
4.) Kunszentmárton 30-17-7-6-74-35-58 p
5.) Jászárokszállás
30-17-4-9-63-43-55 p
Ifjúsági csapatunk a 7. helyet szerezte meg:
28- 14- 3- 11- 106- 85 p
Ha figyelembe vesszük, hogy több játékos
az első csapatban szerepelt, akkor talán elfogadható a csapat helyezése.
Gondolom, most egy kis pihenés fog következni, majd készülődés az őszi szezonra.
A változásokról a Jászvidék júliusi számában fog tájékoztatást adni Csikós József edző.
Csikós László

Teljesítés és emlékezés
– 8. kerékpározás Újiregre –
A 228 km-es út legroszszabb minőségű kilométereit a szülőváros, Jászárokszállás határában hagyta maga
mögött a 9 fő Újiregre kerékpározó.
Az elszármazottak emlékére és tiszteletére alapított
kerékpáros emléktúrán 8. alkalommal kerekeztek a teljesíteni szándékozók. Az esős,
hűvös pünkösdi hétvége
forró hangulatú fogadássá
változott Újireg központjában. Az eseményt beharangozta a Tolnai Népújság.

A nagy átkelés – Dunaújváros, komp
(Fotók: Komlósi János)

Fogadás megérkezéskor
Ez évben először vállalta
az Újiregre kerékpározást
Terenyei Tamás, az odakerékpározás közben 2002ben halálra gázolt Terenyei
Lajos öccse. Az újiregiek a
tragédiára emlékezve
együttérzésük jeléül mécseses emlékezést szerveztek a
Jász Emlékműnél.
Ezt követően pedig tovább gyakorolták azt a vendégszeretetet, amit az évek
során megtapasztaltunk az
évek óta Jász-nappá nyilvánított pünkösdszombaton.
– and –

A sportkedvelő lakosság
és a sportolók nagy örömére 2006. június 5-én, pünkösd hétfőjén immáron harmadik alkalommal került
megrendezésre Jászágón a
„Pünkösd-kupa” kispályás
labdarúgótorna. Idén is szép
számmal vettek részt a futballozni kedvelők ezen a rendezvényen. 15 csapat részvételével vette kezdetét a labdarúgó torna. Jászárokszállást 4, Jászberényt 6, Puszta-

monostort 2, Jászágót 2,
Csányt 1, Atkárt 1 csapat
képviselte. A mérkőzések
során minden csapat nagy
sportszerűséget tanúsított.
A döntő mérkőzést a Borsodi Söröző (Jászágó) és az
Üvegtigris (Pusztamonostor) játszotta. A díjakat Mozsár Lászlóné polgármester
asszony és a Sportegyesület
képviseletében Brecher
László adta át. 1. helyezett
lett a Borsodi Söröző (Jász-

ágó), 2. helyezett Üvegtigris
(Pusztamonostor), 3. helyezett a Hubertus (Jászárokszállás) és 4. helyezett a
Have-rock Magic (Jászberény). A torna legjobb kapusa Kónya János, a legjobb
mezőnyjátékosa Ivony István lett. Köszönjük a csapatok és a bírók sportszerű
hozzáállását, akik a rossz idő
ellenére sem adták fel a küzdelmet. Találkozunk jövőre!
Bordás Anett

Találkoztak a 45 évesek
Megható és örömteli öszszejövetel színhelye volt
2006. május 27-én a helyi
Széchenyi Általános Iskola.
Találkozóra szólt a meghívó. Azok találkozójára, akik
45 évvel ezelőtt – 1961-ben
– akkor 14 évesen, mint
„nagy nyolcadikosok" köszöntek el kora ifjúságuk
színhelyétől, és indultak el a
„nagybetűs" életbe.
Kaszab Ferencné (Szabó
Aranka) és dr. Földi József
(Öcsi) lelkes és szívvel végzett szervezőmunkájának
eredményeként újra láthatták és örülhettek egymásnak, az ország legkülönbözőbb részein élő egykori osztálytársak.
A közös osztályfőnöki órán szeretettel köszöntöttük
tanárainkat, osztályfőnökeinket (Thiel Miklósné Klárika, dr. Szabó Béla, Kisba-

konyi István). Megemlékeztünk azokról a társainkról,
akik már nem lehettek közöttünk.
Mindenki elmondta élete,
sorsa alakulását (mind-mind
külön regény lehetne), viszszagondoltunk az együtt töltött iskolai évekre, és kissé
meghatódva idéztük fel em-

Rendőrségi krónika
Nyomozást folytat a
rendőrség két ismeretlen
személy ellen, akik 2006.
május 24-én pénzváltás ürügyével kerestek fel egy személyt a Rákóczi úton. Az
idős férfi teljesítette a kérést,
az átadott pénzt felváltotta.
Amíg az egyik elkövető lefoglalta a sértettet, a másik
személy magához vette annak megtakarított pénzét,
majd sietősen eltávoztak.
A lopással okozott kár
300.000 Ft.
2006. június 10-én a
Pusztaszer utcában három
férfi keresett fel egy nőt az-

zal, hogy az élettársa tartozik nekik, fizesse ki a tartozást. Mivel a nő nem tudott a
tartozásról, a kifizetést
megtagadta. Rövid idő múlva a látogatók visszatértek és
lebontották az utcai kerítés
drótfonatát, amelyet magukkal vittek. A helyszínen a
nyomozóknak az időközben
hazaérkező élettárs elmondta, hogy valóban tartozik
2.500 forinttal egy viszneki
férfinak, akiről feltételezhető, hogy ily módon hajtotta
be a tartozást.
Önbíráskodás miatt ellene az eljárás folyamatban
van.

Anyakönyvi hírek
2006. május hónapban született gyermekek: Olajos
Árpád, Görbe Máté, Éliás Máté, Nagy Fanni, Banka Nóra,
Keskeny Alfonz, Nagy Rómeó.
2006. április hónapban házasságot kötöttek: Gyenes
Edit – Józsa Imre, Cseh Ildikó – Ficzek József, Czuczu Klára –
Váradi Gyula.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: Szerző László 51,
Ördög László 64, Sulyok Tiborné, sz. Kele Margit 52,
Füleki Sándor 74, Nagy Imre 77, Nemoda Jánosné, sz.
Dósa Mária 92, Herczeg Jusztina 78, Kozma Béláné, sz.
Nagy Piroska 64, Stegena Károlyné, sz. Baranyi Terézia
101 évet élt.
Jászágón 2006. május hónapban haláleset, házasságkötés nem volt.
Született gyermekek: Buzás Bence, Pintér Gábor.

lékeinket. Előkerültek a kissé megsárgult osztályképek,
a gyermekek, unokák fényképei. Érdekes, senki nem
változott. Csak az idő
ment el. .
Találkoznunk kell 2011ben is!
Banka Emánuel
VIII/a

Besurranó tolvaj járt
2006. június 13-án a Szentandrási úton lakó egyik idős
asszonynál. Fiatal fiúk kérték
tőle, hogy udvarára bemehessenek, mert beesett a
labdájuk a kerítésen belülre.
Egikük azonban a lakásba is
bement, és magával vitte az
ott talált pénzt.
A kár 13.500 Ft.
Betöréses lopás történt
2006. június 06-ára virradó éjjel a Damjanich utcában. Az ismeretlen tettes az
átépítés alatt álló, nem lakott
épület bejárati ajtaját feszítette ki és behatolva eltulajdonított két gyorsdaraboló
gépet. Cselekményével öszszesen 35.000 Ft kárt
okozott.
R. Gy.
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