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A nyár Árokszállási Nyár – 2006.
heves
Az Árokszállási Nyár
tüzesen sütő napsugarához társul az alant pattogó fahasáb hője, füstje,
a bográcsokban fortyogó
pörkölt légben kavargó
illata.
Delel a nap. Tetőzik a
hőség, sűrűsödik a füst.
Nehéz az étel, italt kíván.
A nyár heves, az emberi elme beremeg, s beszól. A beszólásban megfogalmazott állásponttot képviselő képviselőre
talál.
A Makám – makadám
története bájosabb. A
kiváló világzenét játszó
együttes utolsó műsorszámként délután 5-kor
az úttest egyik oldalán, a
színpadon zenél. A közönség a másikon remél
és élvezi a zenét.
Az úttest azonban életre kel. Először a Víziközmű autó kezd ingázni, gyűjti a padokat, székeket. Elpöfög a szemvizsgáló autóbusz. Kifordul a lagzis menet, eltrombitálja magát az
együttes előtt. A két világ
egy pillanatra összefonódik. Mindenki teszi a
dolgát.
A rohanó világ jelképrendszeréből látunk ízelítőt. A Makám zavartalanul muzsikál, mint a Titanic zenekara, mikor köröttük immár mindenki
menekül. Az együttes jó
hangulatban hagyja el a
várost, s egyáltalán nincs
paprikás hangulatban, hacsak a különdíjas csapatánál elfogyasztott birkapörkölttől nem, ami
azonban mint tudjuk,
nem egy rossz szájíz.
Reméljük, a képviselő
szájízét is a birkapörkölt
határozta meg.
– and –

Aranybográcsosok
és a Makám

Az Árokszállási Nyár rendezvénysorozat ez évben 7.
alkalommal rendezték meg. Akik – és ilyenek szép
számmal voltak – részt vettek sorjában mindegyiken,
megállapíthatták, hogy minden évben színesebb, nagyobb és több látogatót vonz. Az időpontot – a nyarat
kedvelőknek – nagyon jól választották meg, hiszen mindig verőfényes nyári melegben lehet – naponta többször
leizzadva – végignézni a felkínált szellemi és gasztronómiai finomságokat.
A kínálat pedig bőséges volt most is.

pedig – mint hajdan volt – a
kisbíró lépdelt a dobbal, s
fennhangon hirdette ki az
aznapi regulát, mely így
szólt:
„Közhírré tétetik!
A mai napon, az Úr 2006.
évében, Szent Jakab havának
8. napján a főtérre várjuk a
város minden lakóját, apraját
és nagyját! Szívesen látunk
minden portyázót!
Lesz ott minden: dínom-dánom, táncikálás, hajnalig tartó
jó mulatság! Csak még egyet
mondanék: kinek portáján birkák legelnek, őriztessék azt
tisztességgel, máskülönben e
népes vendégsereg eledele
lészen.”
A főtéren közben elhe-
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lyezkedett 72 bogrács mögött az a csapat, aki a nap
legjobb birkapörköltjét próbálta megfőzni. Ennek elbírálására a Pethes Alajos által
vezetett zsűri volt hivatva. A
hús kiosztása előtt a zsűri
elnöke – a tőle megszokott –
alapos intelmekkel is szol-

Zenés ébresztő, avagy munkába indul a kisbíró (Fotók: Nagy Mária)

A szervezők – rendezők
teletömték az egész napot
különböző műsorokkal a felnőttek és gyerekek részére
egyaránt. A krónikás csak
röviden tud utalni a látottakra – a sértődést elkerülendő –, ha teljes képet próbál
festeni a két napról.

A zenés ébresztő trombitahangjai – mely a város öt
különböző pontján is megszólaltak – végül a főtéren
állapodtak meg, hogy köszöntsék a hintón érkező
Jászkapitányt és feleségét. A
hintó előtt apró mazsorettek
szaporázták lépteiket, elöl

5. Fortuna Táncgála
– Világbajnok páros a jubileumon –

Ünnepi palotással vette
kezdetét a Fortuna TSE társastáncgálája a kisjubileumon az Árokszállási Nyár
programsorozat részeként
július 8-án 18 órától.

Mára már a Fortuna működése beleíródott Jászárokszállás történetébe. Erről az
érzéséről számol be a TSE
elnöke, Kovácsné Tősér
Zsuzsa megnyitójában, kit
Gergely Zoltán, a város polgármestere ünnepi köszöntőjében az egyesület motorjának nevez.
A gálát Tokajiné Demecs
Katalin, a megyei Közgyűlés
alelnöke nyitja meg. Az el-

nökasszony kiemeli a tánctanulásban az oktatók szerepét, majd hozzáfűzi, hogy a
tehetséghez kitartó szorgalom, megvalósító akarat
kell, ugyanakkor – fűzi

hozzá – a tánc célja a kultúrára nevelés.
A meghívott vendégek
között Nagykáta táncosai
jazzbalettet mutattak be,
Hajdúnánás Frank Sinatradalokra táncolt. A Polonkai
Zoltán – Molnár Dóra
show-táncospár keringő
fantáziát, majd a cha-chacha sajátos formáját adták
elő a „Micsoda nő ez a férfi”
zeneszámra.

Szűcs Judit rajongói előtt az Árokszállási Nyárban

A világbajnoki pár, Budai
László – Glotz Mária kétszeres argentin tangóvilágbajnokok egyedi koreográfiával
bűvölték el a közönséget.
Ennek ellenére a legnagyobb
várakozás a Fortunás tanítványok fellépését előzte
meg. Volt is benne része a
közönségnek, hiszen a gála

keretét az ő szereplésük
adta.
A világbajnok páros tánctudása persze még mint elérhető cél ott lebeghet ugyan a
helyi fiatalok előtt, de annak
görcsös akarása helyett –
úgy gondolom – jobban járunk, ha a mai estéhez hasonló, önfeledt, szórakoztató táncot látunk még jó néhány táncgálán át.
– and –

gált, hogy mit ne tegyenek
mértéktelenül a jószándékú
versenyzők. (Ezzel igyekezett elejét venni bizonyára az
esetleges ételmérgezésnek,
mert azt mégsem mondhatta, hogy mindenki egye meg
a végén, amit főzött.)
A tűzgyújtási engedély
megadása után a polgármester megnyitotta a versenyt, s
a zsűri tagjainak kiosztotta
az igazolás célját is szolgáló
kóstolói fakanalat.
Ezek után odahagytuk –
délig – az egyre melegebben
sütő napon a tüzelő és kavargató főzőmestereket. Szükséges is volt, mivel az események zöme áttevődött az
általános iskola területére,
ahol több kiállítás is kínálta
magát.
(Folytatás a 3. oldalon)

Rosenberger
családi nap
Hatalmas akácfahasábok
lángja fölött forog és pirosodik az a két, egyenként 180
kg-os ökör, mely a II. Rosenberger party főmenüje
lesz a július 15-ei rendezvényen résztvevő mintegy
1200 embernek.
Az ökrök mögött a gyárudvar legtávolabbi sarkában
árnyékoló sátrak között 28
versenyfőző szorgoskodik.
Marhapörköltet, birkapörköltet, babgulyást, pacalpörköltet főznek szabad tűzön
fatüzeléssel, bográcsban.

Cégvezetői köszöntő
a családi nap háziasszonyával
Papp Francisco és
Lukácsné Ivanics Zsuzsanna
Alig múlt reggel 9, mikor
Papp Francisco cégvezető
köszönti a családi naposakat.
(Folytatás a 4. oldalon)

Készül a menü (Fotók: Banka József)
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Soros ülést tartott
a képviselő-testület
2006. június 29-én soros
ülést tartott városunk Képviselő-Testülete.
A napirendi pontok megtárgyalása előtt letetette köztisztviselői esküjét a település
új aljegyzője, Dr. Berecz Kálmán. Ezt követően Birinyi
János képviselő interpellációjában megfogalmazta, hogy
a városban rendkívül megnövekedett a kamionforgalom. Felvetette, hogy a közúthálózat felújítása kapcsán,
az utak állapotának megőrzése érdekében célszerű lenne felkeresni azokat az állami
szerveket, amelyek súlymérést tudnának itt végezni.
André Béla képviselő interpellációjában a kerékpárút
garanciális javításának kikényszerítését szorgalmazta.
Gergely Zoltán polgármester
Birinyi képviselő interpellációjára adott válaszában elmondta, hogy a Közlekedési
Felügyeletnél már kezdeményezte, hogy Jászárokszálláson mérőhely kialakítására
kerüljön sor. A megyénkben
egyetlen ilyen mérőeszköz
van jelenleg. A polgármester
azt is elmondta, hogy az utak
kímélése érdekében a megengedett sebességhatár csökkentésével belterületen azért
nem ért egyet, mert elegendő lenne a KRESZ-ben írt
50 km/órás sebesség betartása, de sajnos vannak, akik ezt
sem tartják be. Szerinte a
forgalom folyamatossá tételére, és a sebesség csökkentésére is jó megoldás lesz a körforgalom. André képviselő
kérdésére válaszában a polgármester elmondta, hogy
ugyanaz a cég csinálta a kerékpárutat, aki most felújítja
az utakat. A cég képviselőjének ígérete szerint a kerékpárút teljes szőnyegezését el
fogják készíteni az Ipari úttól
a CARRIER-ig, illetőleg
eleget tesznek a garanciális
kötelezettségüknek a Hunyadi utcának a Szentandrási
utcától a vasút felé terjedő
részén is. A kerékpárúttal
kapcsolatban Gergely Zoltán polgármester azt is elmondta, hogy várhatóan
még az idén a Piac térig meg
lesz hosszabbítva a kerékpárút. Az interpellációra adott
válaszokat a képviselők
egyhangúan elfogadták.
Ezt követően Gergely Zoltán polgármester ismertette
a két ülés között végzett
munkájáról szóló beszámolót. Elmondta, hogy több
alkalommal tárgyalt a
SADE-Magyarország Kft.
főépítészével, egyrészt az útfelújításokkal, másrészt pedig a csatorna-beruházás
egyéb kérdéseivel kapcsolatban. Sikerült elérni azt, hogy
szakaszos átadásra kerüljön
sor. Eszerint négy ütemben
lesz átadva a város újonnan
megépült csatornahálózata.

Július végéig minden jászárokszállási ingatlantulajdonos meg fogja kapni azt a tájékoztatatást, hogy a rendszerre ráköthet. A szerződésben szereplő átadási határidő egyébként 2006. október 31. Az útfelújításokról
összefoglalójában elmondta,
hogy összesen 2000 tonna
bitumen elterítésére kerül
sor. Az első ütemnek a határa a Munkácsy utca. A második ütemben elkészül a
Hámán Kató utca, az Eötvös utca, a Sport utca, Bem
József utca, Városkert utca,
az Alkotmány utca, a Patak
utca és Blaha utca. Most
folynak a számítások, hogy a
Prohászka utca bitumenezése belefér-e ebbe a csomagba. Megvan a kivitelezője az
Iskolakonyha felújításának,
munka július 3-án elkezdődött. A közel 20 millió forintos beruházás felét, 10
millió forintot pályázaton
nyert az önkormányzat. Az
Iskolakonyha augusztus végére teljesen meg fog újulni.
A polgármester beszámolójában elmondta továbbá,
hogy a június 8-án a Honvédségi Üdülő térítés nélkül
az önkormányzat tulajdonába került. Az átadás megtörtént a Kincstár, illetve a
Honvédség képviselői jelenlétében. Az ingatlan kezelője
a Víziközmű. A város Termálfürdőjében az önkormányzat a díszburkolat elkészítését, a bejárati rész és a
mellette levő rész megépítését vállalta. Ez több mint 25
millió forintos kötelezettségvállalás volt, és a Víziközmű költségei között jelenik
meg. A strand egy nagyon
szép épülettel lett gazdagabb. A tervek szerint a
strand megújulása a melegvizes medence felújításával
folytatódik majd. A Mentőszolgálattal folytatott tárgyalások eredményeképpen
elkészült a mentőállomás
terve. A mentőállomás várhatóan ez év végére el fog
készülni, és 15 embernek ad
majd munkát városunkban.
Egy kétállásos mentőállomás lesz, az egyik kocsi 8 órás
műszakban fog dolgoz-ni, a
másik kocsi 24 órás műszakban. Major József képviselő az ún. Védelmi Központtal kapcsolatban érdeklődött, hogy ez hol, miként
kerülne kialakításra. Gergely
Zoltán polgármester válaszában elmondta, hogy június
6-án Csomós Mátyás úrral a
létrehozandó Védelmi Központ bejárásán voltak. Június 28-án ezzel kapcsolatban
Banka Emánuellel fogadták
azokat a tervezőket, akik a
környező településeken már
terveztek védelmi központokat. A Védelmi Központ
magában foglalná a tűzoltólaktanyát és a rendőrséget.

Egy háromállásos tűzoltó garázs lenne, illetve annak 1213 fős kiszolgáló személyzetének elhelyezésére szolgálna. A rendőrségi állomány részére egy közel 100
m2-es nagyságú rész kerülne
kialakításra. A rendőrség jelenlegi épülete jó lenne, ha az
önkormányzat tulajdoná-ba
kerülne, mert akkor az Iskolakonyha további fejlesztésére nyílna lehetőség. A
Kossuth úti óvoda és a Széchenyi úti óvoda bejárására
került sor. A tervezők egyértelműen a Széchenyi úti óvoda mellett döntöttek, mint a
majdani Védelmi Központ
helyszíne.
A két ülés közti beszámoló után az ülés fő napirendi
pontjai következtek. Csomor
János iskolaigazgató a Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda és Zeneiskolában folyó oktató, nevelő
munkáról szóló beszámolót
ismertette. Összefoglalójában az igazgató úr elmondta, hogy az iskola igyekszik
személyre szabottan, a gyermekekre odafigyelve, személyiségüket fejlesztő munkát végezni. A nyolcadik
osztályos gyermekek továbbtanulását illetően
örömteli, hogy valamennyi
tanulót sikerült középiskolába beiskolázni. A KépviselőTestület megköszönte a tanintézmény minden dolgozójának a munkáját, és egyhangúan elfogadta az iskola oktató-nevelő munkájáról szóló beszámolót. Ezt követően
a Képviselő-Testület arról
határozott, hogy minden települési képviselő 2006.
június havi tiszteletdíjából
húszezer forintot ajánlj fel a
Széchenyi István Általános
Iskola, Óvoda és Zeneiskola
alsó tagozatos napközis tanulóinak eszközvásárlásának
támogatására.
A második fő napirendi
pont az Ügyrendi Bizottság
tevékenységéről szóló beszámoló volt, melyet Birinyi
János, a Bizottsági elnöke ismertetett. A Bizottság valamennyi önkormányzati rendelet felülvizsgálatát végzi,
részt vesz a rendeletek előkészítésében, megtárgyalja
azokat. Figyelemmel kíséri
az önkormányzati képviselők tevékenységét, képviselői munkáját és ellátja a vagyonnyilatkozatok kezelését. Az Európai Uniós tagságunkból eredően elég sok
változtatásra, módosításra
volt szükség a helyi rendeletekben. A Képviselő-Testület egyhangúan elfogadta
a Bizottság beszámolóját.
Végezetül az előterjesztések megtárgyalására került
sor. A Képviselő-Testület
rendeletet alkotott a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
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Tűzoltó hírek
szociális, jóléti és kulturális
juttatásairól (ennek melléklete a Közszolgálati Szabályzat), módosította a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 7/2006.
(III. 31.) sz. rendeletet, valamint a helyi szakmai elismerések alapításáról szóló 18/
1996. (VII. 1.) sz. rendeletet. Sor került az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.
10.) sz. rendeletének módosítására is. Ennek oka, hogy
a Deák Ferenc Gimnáziumban a 24 fő pedagóguslétszámot 23 főre csökkentették, így az önkormányzat
költségvetésében szereplő
237 fő 236 főre változott. A
gimnáziumból nem bocsátottak el pedagógust, félállásra tettek át dolgozókat.
A Képviselő-Testület
döntött továbbá folyószámla-hitelkeret megállapításáról, valamint ingatlanértékesítésről, jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását, illetőleg a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.
A Képviselő-Testület az
1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója
kapcsán több határozatot is
alkotott. Egyrészt kitüntetést alapított az 1956-os forradalom és szabadságharc
50. évfordulójára. A kitüntetés az eseményt jellemző plakett, oklevél és 30.000 Ft
nettó jutalom. A kitüntetés
egyszeri alkalommal és öszszesen öt főnek adható. A
kitüntetések 2006. október
23-án kerülnek átadásra.
Másrészt határozat született
arról, hogy az 1956-os forradalom emlékére állítandó
köztéri szobor 5.200.000 Ft
összegű előirányzott megvalósulási költségéhez
2.900.000 Ft-ot biztosít az
önkormányzat saját forrásként a város költségvetésének a terhére.
A Képviselő-Testület határozott arról is, hogy
158.000 Ft-tal támogatja a
temető és környéke területének védelmét, rendjének
biztosítását, térfigyelő rendszerrel történő felszerelését.
Utolsó előterjesztés volt a
Jászárokszállás város III.
számú fogorvosi körzetére
beérkezett pályázat, Dr.
Dömök Tímea Katalin fogorvos pályázatának megtárgyalása. A Képviselő-Testület határozatában felhatalmazta a polgármestert, hogy
a fogorvosi alapellátásra vállalkozási szerződést kössön
Dr. Dömök Tímea Katalin
fogorvossal, aki várhatóan
ősszel kezdi meg munkáját
városunkban.
A Képviselő-Testület következő soros ülését 2006.
szeptember 14-én tartja.
Dr. Szabó Andrea

2006. június 27-én délután Jászberény és Jászárokszállás között súlyos személyi sérüléssel járó közúti baleset történt. Az útról egy
személyautó lehajtott, és az
út melletti szántóföldön felborult. A járművet vezető
személy a járműbe szorult és
súlyos sérüléseket szenvedett. Az autóban más nem
utazott. Feszítővágó és kardfűrész segítségével szabadítottuk ki a sérültet.
Az időjárás is kedvezett
július 8-án, a város napja
rendezvénysorozat záró eseményeként sorra kerülő, hagyományőrző tűzoltóbálunknak. A kellemes hangulatú estén a Madarak (budapesti) együttes zenéje, és az
este 11-kor kezdődő tűzijáték sokak tetszését váltotta ki.
Július 11-én a gyöngyösi
tűzoltóságnak nyújtottunk segítséget Vámosgyörkön, ahol
a helyi szemétlerakó égett.
Már 2005. év második felében felvettük a kapcsolatot
a cseh TATRA tűzoltóautót
gyártó, THT Polickai telephelyű vállalat vezetésével, valamint a cég magyarországi
forgalmazójával, az EUROTRADE Kft.-vel.
Az Egyesület elnökének és
parancsnokának kitartó munkája, városunk önkormányzata, és sok-sok jó szándékú segítő révén talán teljesülhet régi vágyunk, egy új gépjárműfecskendő megvásárlása.
Városunk lakossága ezt a
TATRA Cas 24 típusú tűz-oltóautót láthatta közel egy héten keresztül júniusban, amikor úgynevezett „csapatpróba” keretén belül kipróbálhattuk működés közben is.
A jármű jól kezelhető, különleges menetstabilitásával
és terepjáró képességével elismerést vívott ki sok magyarországi fórumon, és

egyesületünk tagjai körében
is. Nagyon bízunk abban,
hogy a döntést hozó személyek átérzik ígéretük súlyát,
elismerik törekvésünk fontosságát és még ebben az évben, megalakulásunk 115.
évében, városunkba kerülhet
az új tűzoltó gépjárműfecskendő.
A megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 20072013. közötti Stratégiai
Programjában szerepel egy
kiemelt Védelmi Központ
megépítése Jászárokszálláson. A program közel 500
m 2 -es épületkomplexum,
egy új tűzoltószertár és egy
új rendőrőrs felépítését irányozza elő, melynek tervezett költsége meghaladja a
350 millió Ft-ot. Az anyagi
eszközök előteremtése Európai Uniós források igénybevételével lehetséges, melyhez szükséges saját erőt városunk a terület és az épület
átadásával biztosít. Megalakult a projektet irányító bizottság, az előkészítő munkák megkezdődtek. A bizottság vezetője Gergely
Zoltán polgármester, Csomós Mátyás ezredes megyei
katasztrófavédelmi igazgató, tagjai Banka Emánuel az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Kókai Ferenc az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka és Dudás
Richárd Városi Rendőrparancsnok.
A tervező a volt Széchenyi
úti óvoda épületét, az ottani
kb. 3000 m2-es területet tartotta alkalmasnak az új, kiemelt védelmi központ
megépítésére. Jelenleg az
engedélyezési terv elkészítése folyik. A projektet Gergely Zoltán polgármester és
Csomós Mátyás megyei
igazgató irányítja.
Nádas Illés

Új raktár a Carrierben
Közel hétezer négyzetméteres raktárt adtak át a
Carrier CR Magyarország
Kft. jászárokszállási bázisán.
Az elmúlt félévben a meghatározott ütemtervnek megfelelően haladtak a munkák,
míg június 12-én megtörtént a műszaki átadás.
A több száz millió forintos beruházás része volt a
raktárkapacitás bővítése
mellett a gyárterületen belüli
úthálózat felújítása is. A műszaki átadást követően meg-

kezdődhetett a hivatalos
használatbavételi eljárás, illetve a csarnok polcrendszerének beépítése. Az új raktárépületet várhatóan július
végétől, augusztus közepétől használhatják már a napi
munka kiszolgálására a gyár
dolgozói. A logisztikai bázis
hivatalos átadására – tudtuk
meg Sinka Judit Humán
Erőforrás vezetőtől – szeptemberben a Carrier családi
napján kerül sor.
BCS
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A polgármester jelenti...
Az időjárás 37 fok feletti kánikulával csak a
nyaralóknak kedvez. Sehol egy enyhet adó
felhő, és hol van már a tavasszal oly nagyon
megunt eső. A hirtelen jött meleg a búzatermésen is meglátszik, 1 és 4 tonna között szóródik a hektáronkénti hozam. Ha rövid időn
belül nem lesz jelentős csapadék, akkor a
kukorica és a napraforgó is megsínyli a magas hőmérsékletet.
A Jászberény - Jászárokszállási út építése a
terveknek megfelelő ütemben halad. Már így
félkészen is sokkal járhatóbb, mint a felújítás
elkezdése előtt volt. Az Uniós szerződés szerint az elkészült útburkolatot 5 évig nem
lehet megbontani, csak rendkívül indokolt
esetben. Ezért a városközpontban tervezett
körforgalom területét ebből a programból ki
kellett emelni. A tervezési határ addig tart,
ameddig a régi burkolat meghagyásra került.
A körforgalom beruházását az Autópálya Rt.
békéscsabai irodája koordinálja. Ennek megfelelően ők fogják a kivitelezőt is kiválasztani.
Továbbra is bízhatunk abban, hogy a körforgalom még ebben az évben megépül és átadásra kerül.
A csatorna-beruházás befejező műveleteként az úthelyreállítások jól haladnak. Sok
munkát ad az aknák szintre emelése, az
összetört, eldugult átereszek cseréje. Az új
rendszerre már eddig 630 ingatlant kötöttünk rá. Még ebben a hónapban az utolsó
átemelőhöz tartozó jászárokszállási ingatlantulajdonosok is meg fogják kapni azt a levelünket, amelyben közöljük a rákötés feltételeit és lehetőségét. A tisztítókapacitásunk
további közel 1000 rákötésre ad lehetőséget,
és amikorra ez is megvalósul, készen lesz az
új tisztítóblokkunk is. Ezért a rákötések folyamatosan történhetnek.

A nyári szünetet a felújítások, festések elvégzésére használjuk ki. Az Iskolakonyha több
mint 20 millió forintos felújítása mellett elkezdődött a Bölcsőde vizesblokkjának átépítés, valamint az iskola és az óvodaépületek festése és
renoválása. A szükséges pénz pályázati és saját
forrásból rendelkezésre áll. Szeptember 1-én
felújított, kicsinosított épületekkel várjuk a
gyerekeket.
A Rákóczi úti emeletes házak közötti
telken elkezdődött a CBA Áruház építése. A
kivitelező 3 hónapos határidővel vállalta az
üzlet megépítését. A karácsonyi vásárra teljes
árukészletével fogja várni a vevőket városunk
legnagyobb élelmiszeráruháza.
A háziorvosi körzetek mindegyike betöltött
és egy fogorvosi körzetet hirdettünk Dr. Kósa
István nyugdíjba vonulása miatt. Az új fogorvossal Dr. Dömök Tímea Katalinnal szerződést kötöttünk a III. körzet ellátására. 2006.
szeptember 1-től fog rendelni a fogorvosnő és
ezzel minden körzet szakorvossal ellátott lesz.
Akkor tudjuk ezt igazán értékelni, ha olvassuk
a hirdetéseket, melyekben olyan körzetek szerepelnek, ahol évek óta keresik a szakorvost.
A csatornaépítés, útfelújítás befejezésével
az utcák csinosítása és fásítása kell, hogy következzen. Addig is azoknak a polgártársainknak, akik valamilyen ok miatt elfeledkeztek az ingatlanjuk előtt lévő közterület kaszálásáról, rendbetételéről, a kollégáim egy figyelemfelhívó levelet juttatnak el. Kérem,
hogy az ebben szereplő határidőt az érintettek vegyék komolyan, mert a visszaellenőrzés után már szabálysértési bírság is kiszabható. Továbbra is a meggyőzés erejében
és nem a bírságban bízom!
Szépítsük együtt városunkat.
Gergely Zoltán

Árokszállási Nyár – 2006.
(Folytatás az 1. oldalról)
Az asztalosipari kiállítást
– melyet Csőke István szervezett – Dr. Gedei József országgyűlési képviselő nyitotta meg. Itt 18 vállalkozó és
cég – árokszállási és környékbeli – állította ki legszebb termékeit. Kerti bútorokat az udvaron, szoba- és
egyéb bútorokat pedig a tantermekben. A bútorokon kívül a jászapáti szakközépiskola igen nívós és sokféle
szakmunkáit is újra megcsodálhattuk az elmúlt évek
után most is. A ruházati,
vendéglátóipari, faipari, kereskedelmi jellegű kiállítási
tárgyak mindenkinek lekötötték a figyelmét.
Az egyik tanteremben
egymás mellett három szárnyát próbálgató amatőr művész, iparművész munkáit figyelhettük meg. Az elsőnek
a „Megvalósult álmok” nevet adták, melyben Tóth
Lászlóné (Guba Mária)
üvegfestményei és férje,
Tóth László famunkái voltak láthatók. A másik a „Tanyasi életképek” címet viselte, melyet Bankáné Szabó
Marianna természetes anyagokból készített képeivel
mutatott be.
Mindhárman a kezdő kiállítók meghatottságával válaszolgattak a sok érdeklődő
kérdésre. Nem az udvariasság, hanem az őszinte elismerés mondatta több néző-

vel, hogy „nem is gondoltuk, hogy ilyen tehetség lakik közöttünk”. És valóban
nagyon szépek, meglepőek
és érdekesek voltak a látott
munkák, melyet bizonyított
az is, hogy szinte mindnek
gazdája lett a kiállítás végére
és megrendelések is születtek. (Kár, hogy aránylag kis
helyen voltak összezsúfolva
– megérdemelnének nagyobb területű helyiséget és
nagyobb publicitást.)
Ezek után a tornateremben a Flóra Virágkedvelők
Egyesületének hagyományos virágkiállítását nyitotta
meg a polgármester, ahol
már szinte ismerősként köszönt ránk a sok színes újdonság között egy-egy nagy,
több éves növény, bizonyítva ezzel gazdája hosszú és
töretlen gondoskodását,
hozzáértő nevelését. Ismét
csak dicsérni lehet az ízlésesen és szakszerűen csoporto-

sított virágok, növények kiállítását. A jól ismert és kevésbé ismert szépségek között most kezdenek tért hódítani az orchideák, hydrangák cserepes változatai is. A
szép virágok tulajdonosai fájó szívvel állapították meg
két nap után, hogy az árnyékolás hiányát ismét megszenvedték a növények,
amik a látogatókkal ellentétben nem mehettek ki az árnyékba szellőzni.
A főtéren felállított sátor
alatt közben a programban
leírtaknak megfelelően folyamatos volt a műsor.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és az OTP
Bank Rt. jóvoltából gazdag
és színes műsort láthatott,
hallhatott a népes közönség,
mely estig tartva ment át a
táncgálából a tűzoltóbálba.
Amikor a nap a legmagasabbra hágott, a bográcsok
alatt kioltották a földi tüze-

A birkafőző verseny győztesének, Pethes Ferencnek
Gergely Zoltán polgármester gratulál (Fotó: Nagy Mária)
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Új kapitányt avattak
a Jász Világtalálkozón
A jászok világtalálkozóját először 1995-ben a Jászkun
redemptió engedélyezésének 250. évfordulóján, Jászberényben szervezték meg. Azóta minden évben más és más
jász település ad helyet az egyre több hagyománnyal rendelkező eseménysornak. Az idei találkozót június 30-án,
illetve július 1-én és 2-án Jászboldogházán tartották.
A háromnapos programsorozatra rendbe rakták az
alig több mint 1800 lakost
számláló kistelepülést. Az
elmúlt években, illetve hónapokban építettek kerékpárutat, megújult az óvoda
játszótere, parkosítottak,
térkővel borították a falu
központjának járdáit. A jászboldogházi találkozó idején
nem csak arra emlékeztek,
hogy a XVIII. században a
negyvenéves elzálogosítást
követően 1745-ben lehetőség nyílt a térségben élők
számára, hogy saját pénzükön megváltsák egykori sza-

ket és a fakanál mesterei közül 13 fő kapott értékelést és
tárgyjutalmat. Ezek közül a
szerencsésebbek elejét írom
itt le: Aranybogrács díjban
részesült: Nagy Péter, aki a
Carrier CR Kft. borhűtőjét
kapta. I. díjban részesült Pethes Ferenc, aki egy nagyképernyős LCD színes tv-t kapott a Rosenberger Magyarország Kft-től. II. díjban részesült Besennyei Ákos, aki a
helyi Takarékszövetkezettől
DVD-lejátszót kapott. III.
díjban részesült az Excalibus
Kft., ők a Kossuth Mg.
Szövetkezettől élő bárányt
kaptak.
A legfiatalabb versenyző –
Miksi Erika – konyháját egy
melegszendvicssütővel bővíthette. Négy főt – akik eddig minden birkafőző versenyen részt vettek és többször
győztek is –, hűségdíjban
részesítették: Gonda Csabát,
Fónagy Imrét, Pádár Antalt
és Sulyok Zoltánt.
A kétnapos ünneplés második napjára a kiállítások
maradtak, valamint az Élettér Klub rendezvénye, ahol
Csikósné Kati vezetésével
természetes bio-alapanyagú
ételek bemutatója, kóstolója, valamint fűszer- és
gyógynövények alkalmazásának ismertetése volt.
Végül elmondhatjuk,
hogy ismét jól sikerült az
Árokszállási Nyár. Szervezőknek, bonyolítóknak és a
szponzoroknak egyaránt
gratulálunk és kívánjuk,
hogy az egész nyár ilyen vidám és sikeres legyen Árokszálláson.
Bi

badságjogaikat és földjeiket.
Arról is megemlékeztek,
hogy hatvan év telt el azóta,
hogy Boldogháza önálló
községként működik. A két
jeles történelmi eseményre
utal a falu központjában felállított emlékmű is.
A háromnapos esemény-sor
csúcspontja a július 1-jén
megtartott díszünnepség volt.
A felszólalók, köztük Habsburg György hazánk Európai
Uniós nagykövete, rendre méltatták az elődök példaadását,
illetve azt az összefogást,
amelyre már igencsak kevés
példát lehet találni mostanság.

Hagyomány már, hogy
ezen az ünnepségen avatják
fel a Jászkapitányokat. Az
egykoron magas közjogi
méltóságnak számító tisztség jelenkori viselőjének feladata, hogy személyében is
megjelenítse, képviselje a
jászok összefogását. A boldogházi önkormányzat határozata szerint e tisztségre
egy éven át Nagy Albertet választották. Az új kapitány
mindig is Boldogházán élt,
és a mezőgazdasággal foglalkozott, jelképes tisztségét
egy év múlva adja át utódjának, akit Jászszentandráson választanak meg. Az idei
világtalálkozón is bemutatkoztak a jász települések
művészeti csoportjai, köztük a jászárokszállási népdalkör, illetve a Parázs Hagyományőrző Egyesület
tagjai is.
BCS

Mesetábor
A Petőfi Művelődési Ház
ezen a nyáron június 26-tól
rendezte meg az egy hétig
tartó Mesetábort. A táborozás élményével 18 alsó tagozatos gyermek ismerkedhetett meg délután 2-től 6-ig.
A programok a népművészet és népi élet köré csoportosultak. A foglalkozások
elején a gyerekek mesét hall-

tárgyakat az utolsó napon a
felépített falu előtti vásárban
jelképesen eladták pengőért
a szülőknek.
A játék is kiemelkedő szerepet kapott a hét során. A
csoportos játékokat és népi
vetélkedőket is élvezték a
gyerekek, de legnagyobb sikere az utolsó napon rendezett csoportok közti verseny-

gattak, és ezeket dolgozták
fel képek alapján.
Miközben felépítettek
egy „régi” falut, megtanulták, hogyan élték hétköznapjaikat az emberek egykor, s ehhez a Jász-Házban
látottakat is felhasználták. A
kézműves foglalkozások alkalmával betekintést nyertek
a kékfestők, mézes-bábosok
és gyertyakészítők munkájába is. Az általuk elkészített

nek volt, amely több kedvelt
ügyességi játékból állt.

Jászvidék
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AKÁCIÓ… ÁGÓI VAKÁCIÓ Angol tábor Árokszálláson

Búcsúzó óvodások
Elsőnek az idei tanévet június 2-án 18 órakor az óvodánk zárta ünnepélyesen.
Kácsorné Sulyok Ildikó óvónő
meleg hangvételű köszöntőjét követően a kis, a középső
és a nagycsoportosak vonultatták fel tudásukat. Énekekkel, mondókákkal, rövid
mesejátékokkal csillogtatták
meg a nagy számban jelenlévő hozzátartozók előtt az
idei évben szerzett gyarapodásaikat. Az óvodától búcsúzó hét diákpalánta vegyes
izgalommal vette át kisebb
társaitól a tarisznyát. Lezárult számukra egy ismert
mesés korszak és megnyílt a
még ismeretlen. Paksiné Jutka óvó néni dédelgető szavakkal búcsúztatta őket a
saját és a többi dolgozó nevében.
Az iskolában az idei tanév
utolsó csengőszóját sok diák
sóhaja kísérte. Június 17-én
kezdetét vette a tanulók
nagy örömére az évzáró.
Görbe Kinga tanárnő meg(Folytatás az 1. oldalról)
– Sziasztok! El vagytok foglalva? Gyors leszek. Ez a Ti napotok, nem a Rosenbergeré! –
köszöntés jelzi, hogy a cégvezető egy laza, gátlások nélküli, aktív, jókedvű együttlétre számít.
Be is indul a színes és sokrétű programok sora. Először a helyi csoportok bemutatójában fellép a Parázs
Hagyományőrző Együttes,
majd az Anconai szerelmesekkel sikert arató Görbe János Színkör olasz slágeregyveleggel áll ki közönsége, s a
tűző nap elé.
Közben hat női focicsapat
küszködik a nyári hőségben
sem rest állandóan pattogó
labdával, s igyekszik az ismert séma szerint gólokban
kifejezni gömbérzékét.
A déli órák hőségéhez jól
illeszkedik a latin-amerikai
táncok sora, s hangulatfokozónak színpadra pattan a sikeres „fitness-műtéten” túljutó sztárvendég, Gáspár
Győző. Győző sikere itt sem
kérdőjeleződik meg, s számos közös fotóval, s dedikálással emlékezhetnek rá a rajongók.
Majd hastánc, néptánc,
break szórakoztatja a csalá-

nyitóját követően Mozsár
Lászlóné köszöntőjében tolmácsolta tiszteletét, megbecsülését a tanulásban elért
szép eredményekért a diákoknak és a tanároknak egyaránt. Bátorító szavakkal búcsúzott a 8. osztálytól. Fellner Ferencet a pályán eltöltött évekért pedagógiai emlékéremmel jutalmazta a
fenntartó. A szavak mellett
az ütemes taps még többet
elárult. Surányi Mária tagiskola vezető tanár ismertette
a 2005/06-os iskolai évben

tett munkásságot, változásokat, eredményeket, ő szeretettel engedte el a végzős diákjai kezét, akiket az általuk
elsőnek megjelölt továbbtanulási intézményekben kivétel nélkül felvettek.
A nyolcadikosak lelke
kitárult, felszabadultak a
nyolc év emlékei, meghatóan köszönték meg pedagógusaiknak, szüleiknek az
értük szóló fáradozásukat.
Ezután virágcsokrok garmadával léptek be az oly sok
időt eltöltött osztálytermekbe és ezek a falak ismét
magukba zárhatták egy
újabb generáció búcsúzó
énekeikkel átitatott szellemiségét.
Már csak a bizonyítványosztás következett és a
gyerekek önfeledt örömmel
vették tudomásul, elérkezett
az oly várva várt nyári szabadság.
Az óvodai, iskolai pedagógusoknak és diákoknak
kellemes pihenést kívánunk!
Dobosné Peredi Beatrix

Ballagó nyolcadikos diákok

Biztosan nagy feltűnést
keltett a városban hét amerikai fiatal: Gemma, Virginia, Jhonna, Abby, Sarah,
Ivan és Chris. Talán önök is
találkoztak velük a boltban, a
strandon vagy – a fiatalabbak – a diszkóban. Ők az
AFS nevű cserediákprogram
útján kerültek Magyarországra egy hónapra. Ebből
két hetet töltöttek Jászárokszálláson.
Norbi, Andris és én megmutattuk nekik a várost.
Épp a tábor idejére esett az
Árokszállási Nyár rendezvény. Családiasnak tartották
a birkafőzőversenyt, sorban
álltak az arcfestésnél, este pedig a Fortuna TSE táncgáláján tapsoltunk. Irigykedtünk
a szép ruhák és az ügyes
táncosok láttán.
Az itt-tartózkodásuk idejére esett július 4-e, az amerikai Függetlenség Napja.
Ez nagy ünnep náluk, tehát
partival ünnepelték meg.
Magyarul tanultak. Kedvenc mondatuk a „Hogy
vagy?” lett, mivel ez angol
kiejtéssel viccesen „hogi vagi". A magyar mondókák
közül a „Csiga, biga gyere
ki”-t jegyezték meg. Mivel
azonban két hét kevés egy
nyelv elsajátítására, a közös
nyelv természetesen az angol
volt. Ez nekünk jó nyelvgyakorlás volt, nekik pedig néha
szórakoztató, például mikor
hosszas körülírás után sem
tudtuk elmagyarázni a madártej fogalmát.
A kézműves foglalkozások alkalmával sokat tud-

Rosenberger családi nap
dokat. Az egész programsor
alatt igény szerint próbálkozni lehetett a rodeóbikával, a bálnacsúszdával. Eredményhirdetés főzésben, női
fociban. Tombolasorsolás
értékes díjakkal, s itt most
nem kell felsorolni a támogatókat, mert valamennyi díjat,
ajándékot, szolgáltatást a
Rosenberger Magyarország
Kft. finanszírozta. Biztos
nyerő volt a tombolajegy
formájában mindenkinél jelenlévő italjegy, mely több
ezer palack, doboz ital kiadását kívánta a büféstől, akinél
a legnagyobb igyekezete ellenére is sorban állás alakult ki.
Újra tálalták már alkonyati lakomaként a nyárson sült
ökröt, melyhez a 175 db 3
kg-os kenyér bőségben volt
terítéken. A résztvevők ezt a
minőséget szívesen látnák a
boltokban is.
Az éjfélig tartó zenét, táncot a tűzijáték szakította meg.
A július 15-én megrendezett II. Rosenberger családi
nap – melyet nagyfokú dolgozói elégedettség jellemzett – egyben egy nagy mérföldkő is a cég életében, hi-

szen hamarosan egy új helyen nagyobb telephely építésébe kezd. A családi napon
folyamatosan és aktívan
résztvevő Papp Francisco elmondta, hogy jogerős építési engedéllyel rendelkeznek
és a földmunkák már folyamatban is vannak a megépítésre váró új telephelyen.
Augusztus elején az alapkőletételt követően felgyorsulnak a munkák, hogy még ebben az évben befejeződhessen a beruházás, melyet az
önkormányzattól vásárolt 10
ha területen valósítanak meg
a sínpárt elhagyó Jászá-gó

felé vezető út jobb oldalán.
Az új telephelyen a jelenlegi mintegy 700 főről 1000
főre emelkedik a dolgozói
létszám, s ez lehetővé teszi
azt a kapacitás-bővülést,
mely a jelenlegi piaci igényt
kielégíti. A raktárhelyiség
felkészül a helyből történő
szállításra is.
A cégvezető elmondta azt
is, hogy a jelenlegi 3400 m2
üzemterület hasznosítására
még kialakulóban vannak az
elképzelések, hiszen jelen tevékenységüket egy helyen,
az új telephely 8000 m2-es üzemében kívánják folytatni.

Győzike-siker itt is (Fotó: Banka József)

tunk beszélgetni. Ékszereket
készítettünk gyöngyből, kavicsból, fonalból. Ők mindig piros-fehér-zöld színből,
mi pedig az amerikai zászló
színeiből válogattuk a kellékeket.
Megmutattuk még nekik
Egert és Szilvásváradot.
Egy felejthetetlen sétakocsikázáson is részt vettünk,
amit nagybátyámnak: Tóth
Alajosnak és Pethes Ferencnek köszönhetünk. A New
York-i diákok számára ez
igazi kuriózum volt. Nagy
kitartással próbálták megtanulni a még magyarok számára is nehéz néptáncot.
Nemcsak a magyar tánc
iránt érdeklődtek, hanem a
hastánc iránt is. A lányoknak
én mutattam meg az alaplépéseket, amit a már említett
július 4-i bulin mutattak be.
Miután megkóstolták a
hagyományos magyar ételeket (gulyás, mákos guba,
halászlé), ők is főztek nekünk igazi amerikai vacso-

rát. Természetesen hamburger, sült krumpli és chips
volt a menü. (Nekem ízlik.)
Szerintük mi mindig minden fogáshoz kenyeret eszünk. Lehet benne valami...
Az utolsó éjszaka kerti
partit tartottunk. Volt nyársalás, játék, néptáncbemutató és sok jókedv.
Szeretném megköszönni
Margó néninek és fiainak a
szervezett programokat, és a
szüleimnek, hogy a tábor
költségeit állták. A vendég
diákok nagyon jól érezték
magukat szép városunkban.
Remélem, az angoltanárom
is észreveszi a tábor eredményességét.
Az elindulás reggelén
mindenki szomorú volt.
A következő mondattal
váltunk el: SEE YOU
NEXT YEAR! (A jövő évi
viszontlátásra!)
Juhász Dorottya
a Deák Ferenc Gimnázium
és Közg. Szakközépisk.
tanulója

Az 1958-ban Hans Rosenberger Senior alapította
vállalat profilja a fémmegmunkálás. 1964-től indítja a
HF koaxcsatlakozók gyártását. 1970-től válik fő tevékenységévé a koaxtechnológia. 1990-től a világ vezető
koax-csatlakozó előállítói
között van a Rosenberger
vállalat. Telephellyel rendelkezik Svédországban, Dániában, Nagy-Britanniában,
Olaszországban, Spanyolországban, az USÁ-ban, Brazíliában, Kínában.
A cég részegysége a Rosenberger Magyarország Kft.
2002-től működik Jászárokszálláson. A 2003-ban
353 dolgozói létszám mára
700 főre emelkedett. A
2003-as 1,94 millió eurós bevétel mára elérte a 6 milliót.
A felvázolt rövid cégismertetőből megállapíthatjuk,
hogy a Rosenberger vállalat
egy olyan cég, mely bizakodva nézhet a jövőbe, s ez minden bizonnyal városunk életére ezt követően is kedvező
hatással lesz. Az ez évi családi
napon pedig megvalósította a
folyamatos hangulatemelés
stratégiáját reggeltől estig, ahol főzők, focisták, szervezők
a nap táncosai lettek. – and –

Pünkösdi
királynétól
a vízözönig
... a jászágói színjátszók
előadásában
Az iskolai tanév méltó
zárásaként került sor június
24-én Jászágón a művelődési házban a színjátszó szakkörösök záró előadására. A
szép számmal összegyűlt
közönség nagy érdeklődéssel várta a színjátszó szakkörösök által betanult darabokat.
Az alsó tagozatosak a
Pünkösdi királyné című mesejátékot mutatták be, amely
során kiderült, hogyan is
választanak pünkösdi királynét Bergengóciában.
A felső tagozatosok a Vízözön a 8/a-ban című darabbal készültek. A bonyodalmakkal tarkított, humorban gazdag előadás során a
közönség megtudhatta, ki is
okozta a vízözönt a 8/a-ban.
A lelkes közönség nagy
tapssal jutalmazta a gyerekek
és a felkészítő pedagógusok –
Perlaki Szilvia és Czékmán
Hedvig – munkáját.
Bordás Anett
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75 éves a Jászárokszállási Gazdakör
1931-2006.
Ebben az évben ünnepeljük a Jászárokszállási Gazdakör alapításának háromnegyed-százados évfordulóját.
A Gazdakör alapítására,
korábbi működésére vonatkozó anyagok összegyűjtését, feldolgozását folyamatosan végezzük.
Ehhez a munkához kérjük
mindazok segítségét, akik
rendelkeznek bármilyen írásos, nyomtatott, fényképes
anyaggal, személyes élménynyel, visszaemlékezéssel. A
tárgyi emlékeket, az írásos
visszaemlékezéseket szíveskedjenek leadni a Művelődési Házba, ez év augusztus
31-ig, 75 éves a Gazdakör
megjelöléssel.
Ez év május 14-én tartotta vezetőség újraválasztó
közgyűlését a Jászárokszállási Gazdakör. A jelenléti ív
alapján a közgyűlésen a következő gazdaköri tagok vettek részt.
Dr. Farkas Miklós, Farkas
Gábor, Dóka Alajos, Márkus
Miklós, Ács József, Mike
Istvánné, Szabó János, Szabó Jánosné, Dr. Szlávik József, Pádár Lászlóné, André
Ferencné, Móczár Sarolta,
Legény Mihályné, Bata Adrienne, Szabó László, Bobák
LászIóné, Bobák Sándorné,
Mike István, Bobák Ottó,
Csikós Alajos, Gulyás László, Farkas Sándor, Major JáFiczek Alajos (17871831), aki Terjék Erzsébetet
(1790-1853) vette feleségül.
Bár az anyakönyvek csak a
mesterembert jelölik meg
foglalkozásul, vélhetőleg ő
volt a család történetében az
első, aki közhivatalt vállalt.
Egy idő után ugyanis az
anyakönyvekben megjelenik
neve mellett a „camponator”, vagyis pusztabíró megnevezés is.
Feladata volt, hogy a főként állattartásra használt
pusztát (például Kerekegyháza) a pásztorral együtt bejárja, és rendelkezzék a legelő megtisztításáról, a kutak
rendbetételéről vagy éppen a
pásztorszállás helyrehozásáról. Ezután a szükségnek
megfelelően közmunkában
rendelte ki a Jászságból az
embereket, és felügyelt,
hogy mindezeket a munkákat el is végezzék, a szükséges anyagokat a helyszínre
szállítsák.1
Házasságukból négy fiú
született, de közülük csak az
egyikkel, Leopolddal foglalkoznék (1826-1912)2, mert a
szabadságharcos eseményekben ő vett leginkább részt.
1848-ban a budapesti
állatgyógyintézet hallgatója
volt, gyorsan belekerült tehát a szabadságharc eseményeinek sodrába. Küzdött
a Bocskai-ezredben, majd
orosz fogságba esett.3 Egy
másik forrás szerint a Lehel-

nos, Görbe Józsefné. Meghatalmazást adtak: Palencsár
György, Palencsár Róbert,
Farkas Zoltán.
A jelenlévők – a jegyzőkönyv tanúsága szerint –
megválasztották a Jászárokszállási Gazdakör elnökét,
elnökhelyettesét és vezetőségét. Elnök Dr. Farkas Miklós, elnökhelyettes Márkus
Miklós.
A Jászárokszállási Gazdakör megválasztott vezetősége: Dr. Szlávik József, Ács
József, Dóka Alajos, Mike
Istvánné, Szabó János,
A Jászárokszállási Gazdakör számvizsgáló bizottság
elnöke Farkas Sándor,
Bobák Ottó, Szabó László.
Pénztáros Bobák Sándorné.
A gazdaköri munkát tagozatokra kívánjuk osztani,
ahol szakmailag hozzáértő
gazdatársak a szervezői és felelősei az egyes szakmai
feladatoknak.
Pályázatfigyelés, pályázatírás, gazdálkodási napló
számítógépes elkészítése:
Palencsár György, Palencsár
Róbert.
Szakmai kirándulások,
tanulmányutak szervezése:
Dr. Szlávik József, Szabó
László.
Családi gazdaságok termékeinek helyi piaci értékesítése: Farkas Sándor, Ács
József.

Oktatás, továbbképzés
szervezése: Márkus Miklós.
Természetes és mesterséges környezetünk védelme,
városvédelem, természetesökogazdálkodás: Mike Istvánné, Palencsár György,
Farkas Gábor.
Hagyományok őrzése,
ünnepségek szervezése:
Görbe Józsefné Erzsike,
Tóth Lászlóné Zsuzsa, Móczár Sarolta, Szabó Jánosné,
Bobák Lászlóné Mancika.
Épített környezetünk,
munkavégzésünk telephelye, állattartás, géppark, tárolás, meglévő tanyák helyzete, új építkezések összehangolása a természetes és
mesterséges környezet előírásainak megfelelően: Szabó János, Farkas Gábor, Bobák Ottó, Dr. Farkas Miklós.
A Jászárokszállási Gazdakör a Petőfi Sándor Művelődési Házzal közösen megkezdte a még fellelhető
nyomtatott, fényképes,
egyéb tárgyi hagyományok
és élő személyek visszaemlékezésének összegyűjtését.
Az összegyűjtött anyagot
könyvben kívánjuk összefoglalni, megjelentetni. Az
anyagok összegyűjtése jelenleg is folyik a Művelődési
Házban és ez év augusztus
31-én délután 5 órára tisztelettel várjuk a hagyománygyűjtőket, visszaemlékező-

ket és az ügy iránt érdeklődő
és segítő árokszállásiakat a
további teendők megbeszélésére az összegyűjtőttt
anyag ismeretében.
A 75 éves Jászárokszállási
Gazdakör ünnepségsorozatát jövő év (2007.) március
15-én a Gazdakörben megrendezésre kerülő „48-as vacsora” megtartásával zárjuk.
Az ünnepi 48-as vacsora
alkalmával kívánjuk bemutatni az összegyűjtött hagyományok, visszaemlékezések
összefoglaló írását.
Ebben az évben is megrendezzük az „Árokszállási
ünnepi hét a Nagyboldogasszony-napi nagyárki búcsútól a Szent István-napi
Szent Jobb körmenetig elnevezésű ünnepségsorozatot.
Az ünnepi hét első eseménye a Nagyboldogaszszony-napi Nagyárki Búcsú
augusztus 13-án.
Az elmúlt évben, 2005ben ünnepeltük a Nagyárki
Iskolakápolna felépítésének
80. évfordulóját. Erre az alkalomra készíttettük el a lerombolt Nagyárki Iskola
kőbe vésett emléktábláját,
melyet 2005. augusztus
14-én Gyenes Gyula főesperes, pápai prelátus áldott
meg.
Ebben az évben, a Krisztus utáni 2006. esztendőben

ünnepeljük a Nagyárki Iskolakápolna és harang felszentelésének 70. évfordulóját.
Az egykori krónikás így ír
a hajdani, 70 év előtti ünnepségről: „Fölszentelése
1936. augusztus 15-én történt a szokásos ünnepséggel:
harang odaszállítása lovaskocsival, fehérruhás lányok,
lovaslegények kíséretében. A
harangot a toronyba szerelték, kötelét az épület közepén erre a célra tervezett kis
helyiségbe vezették. Itt történt a harangozás délben,
este, és szentmise előtt.”
Sokan nem is tudják,
hogy Nagyárkon 1949-ben
a régi iskolát lebontották és
újat építettek helyébe. Kápolna-torony ebben az épületben már nincs. A harang
egy közeli tanyába haranglábra építve Szabó Lászlóhoz került. Itt harangoztak a
Szabó család tagjai, mígnem
a harang, az iskola és a tanyák lerombolása után a
plébánia fáskamrájába került, a tűzifa alá rejtették. Itt
találták meg a nagyárkiak és
az Úr 2000. esztendejében,
33 évi kényszerű némasága
után immár újra szól a
Nagyárki Harang.
A Nagyárki Iskolakápolna
és harang felszentelésének
70. évfordulójára összeírjuk
a lerombolt Nagyárki Iskola
egykori tanítói és tanulói
névsorát.

Fejezetek Jászárokszállás
szabadságharcos történetéből IV/IV.
Ficzek-család

huszárezred kovácsaként
vett részt a szabadságharcban.4 A házasságának hatvanegyedik évében elhunyt
„agg honvédtizedes” utolsó
szavai is méltók voltak egy
szabadságharcos katona
múltjához: „Imádjátok a jó
Istent, becsüljétek meg egymást és szeressétek Hazátokat,
mert csak az lehet boldog, aki e
hármas követelménynek szívvel-lélekkel eleget tesz.” 5
Életét Vámosgyörkön fejezte be, ahol állítólag valami
egyházi tisztségre választották meg. Ideköltözött fiához, az itt papi szolgálatot
teljesítő Dezsőhöz.6
Ficzek „Poldi bácsival”
kapcsolatban érdemes szót
ejteni a család mobilitásáról.
Míg a gazdacsaládok már
csak földbirtokuk miatt is
egy helyen éltek, addig ez a
kötöttség nem állt az iparoscsaládokra.7 Szembetűnő,
hogy egy olyan településen,
mint Jászárokszállás, ahol az
exogámia rendkívül alacsony8, Ficzek Leopold más
városból, Jászapátiból választott magának feleséget.
Ali Julianna (1831-1923)
férjéhez hasonlóan szintén
magas kort ért meg, gyászje-

lentésében úgy írták: 48-as
honvédtiszt özvegye.
A továbbiakban egyik
unokahúgának rokonságáról
írnék részletesebben.
1882. május 4-én az akkor huszonkét éves Ficzek
Gizellát Ficzek Károly jákóhalmi főesperes Farkas József közbirtokos tanú jelenlétében adta össze Ficzek
Gyula jász-kerekegyházai
birtokossal. Ficzek Gyula
szülei: Ficzek János pusztabíró és Dézsi Anna volt, mivel nem volt feltüntetve az
anyakönyvben, hogy a házasuló felek között másodvagy harmadfokú rokonság
áll fenn, feltehető, hogy a
család egy másik ágából
származott, és a rokonság
már olyan távoli volt, hogy
azt nem tartották számon.
Ficzek János részt vett a
negyvennyolcas szabadságharcban, katonai pályáját
1848 szeptemberében, a
jászsági nemzetőrzászlóaljnál kezdte Görgey nemzetőrdandárjában, majd a bácskai hadtestnél volt közvitéz.
Főhadnaggyá 1849. január
19-én léptették, századosi
kinevezését pedig a III. hadtestben kapta meg. 1867-

ben tagja lett a jász-kerületi
honvédegyletnek, majd
1883. és 1893. között a Jászárokszállástól függetlenedett
Kerekegyházán községi bíróvá választották9. Kálóczy
Ferenc kerekegyházai jegyző, munkásságát így jellemezte: „1857 év előtt Kerekegyháza egy nagy pusztaság
volt, s mint puszta Jászárokszállás közbirtokosságának volt
a birtoka... Ezen nagy pusztaság felett a felügyeletet egy
pusztabíró három csősszel végezte. A pusztabíró Ficzek János volt, ki a község szervezésében tevékeny részt vett, s később
a községnek majd húsz évig
volt a bírája... A község alakulásában nagy része volt. Mint
jogvégzett ember, a község
minden ügyébe belefolyt.
Amint észrevette, hogy a regálé váltsága be fog következni,
az volt a legfőbb törekvése, hogy
a község kocsmáját minél magasabb áron adhassa ki haszonbérbe, mi megtörténvén,
alapját vetette meg a kártalanításnak, hogy tehát a község
106200 korona kártalanítási
összeget kapott, az kizárólag
Ficzek János bíró érdeme, ezzel
azután megvetette alapját a
községnek is.” 10 Kada Elek,

Kecskemét polgármestere
pedig így méltatta a község
fennállásának ötvenedik évfordulóján: balatoni Farkas
János „megfeszített tevékenységgel, hű segítő társával, az
akkori bíróval, Ficzek Jánossal
addig okoskodtak, addig munkálkodtak, hogy épültek a házak, szaporodott a lakosság, s
íme ma, ötven esztendő után
művelés alatt áll a puszta
összes földje, fasorok, ligetek
emelik bájait, a régi vad buckák helyén boldog lakosságú, viruló község hirdeti a magyar
szorgalmat, és erősíti a jövőbe
vetett hitel.” 11
Csikós Gábor
1

- Szabó: 127. old.
- Jekelfalussy József: Magyarország iparosainak és
kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (1885) I/710. old.
Megjegyzés: Jászárokszálláson ebben az időben összesen 17 kovács működött,
köztük egy Ficzek József nevű is.
3
- Jászárokszállás és vidéke IV. évfolyam 16. szám
1912. IV. 20.
4
- Papp Izabella: Jászságiak az 1848-49-es szabadságharcban. A Jászkerületi
2

Az Árokszállási Ünnepi
Hét másik rangos eseménye: István király, augusztus
20. Szent István napja, a kenyér megszentelése, gazdaünnep.
A Gazdakör és a Művelődési Ház közös munkával
elkészíti és megjelenteti a
Rekviem a tanyákért című
közös kiadványát. A könyv
ünnepi bemutatása és átadása a lerombolt tanyák örököseinek és az érdeklődőknek.
A Jászárokszállási Gazdakör támogatói gazdaköri
tagságot létesít, amely lehetővé teszi, hogy a Gazdakör
támogatója legyen mindenki, aki egyetért tevékenységünkkel és minden kötöttség nélkül erkölcsileg és
anyagilag is támogatja a
Gazdakört. (Éves tagsági
díjnak megfelelő összeggel,
600 Ft-tal.)
Gazdaköri értesítés!
Augusztus 13-án reggel
fél kilenckor autóbusz indul Nagyárokra a sportpályától.
Megállóhelyek: Sportpálya 8.30, Városháza 8.40,
Faragó-malom 8.50, Huszár daráló 9.10.
A viteldíj önköltséges, az
autóbuszon lehet fizetni, kb.
250 Ft személyenként.
Dr. Farkas Miklós
Honvédegylet naplója in
ZOUNUK – A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 18 (2003)
337-381. old.
5
- Jászárokszállás és vidéke IV. évfolyam 16. szám
1912. IV. 20.
6
- Jászárokszállás és Vidéke IV. évfolyam 10. szám
1912. III. 12.
7
- Megjegyzés: Jászárokszállás pusztáiból adódóan a
gazdák némelyikére is jellemző
volt a mobilitás. Főként olyanokra, akiknek nagy birtokuk
nem alkotott összefüggő területet. Így például balatoni Farkas József (1832-1916) esetében, akit az anyakönyvek hol
árokszállási, hol kerekegyházi
lakosként jegyeznek.
8
- Kókai Magdolna: Exogám házasságok vizsgálata
Jászárokszálláson 1855 és
1920 között in Emlékképek
II. Fejezetek Jászárokszállás
történelméből, szerk. Tóth
Pál Péter (2003) - 225. old.
9
- Bona Gábor: Kossuth
Lajos kapitányai (1988) –
209. old.
10
- Kálóczy Ferenc: Kerekegyháza története in Kerekegyháza község 50 éves
jubileumának lefolyása
1905. szept. 15-én (1907) –
8-9. old
11
- Kada Elek beszéde in
Kerekegyháza község 50
éves jubileumának lefolyása
1905. szept. 15-én (1907) –
6. old.

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.

2006. július 27.

Közérdekű tájékoztató

Fizetett hirdetés:

Tisztelt Jászárokszállási
Választópolgár!

Jászárokszállás Város Tehetségért Alapítvány 1992.03.11-én került bejegyzésre a
PK.61.055/92/2. számon, mint közhasznú szervezet. Az Alapítvány célja: anyagi
támogatásban részesíti azokat a tehetséges, jól tanuló jászárokszállási fiatalokat,
akik számára nehézséget jelent a középiskolai, egyetemi, vagy főiskolai tanulmányok költségeinek viselése.
A központi költségvetési támogatás felhasználásáról:
Az Alapítvány 2005. évben nem kapott költségvetési támogatást.
Tájékoztató a vagyon felhasználásáról
Bevételek:
Magánszemélyektől kapott támogatás
205.000 Ft
SZJA1%
118.305 Ft
Kapott bankkamat
1.102 Ft
Összesen:
324.407 Ft
Kiadások:
Ösztöndíj kifizetés
402.000 Ft
Bankköltség
11.607 Ft
Összesen:
413.607 Ft
Jászárokszállás Város Tehetségért Alapítvány 2005. évben nyitó egyenlege
325.847 Ft volt, melyet a magánszemélyek 205.000 Ft-os befizetése és a személyi
jövedelemadó 1 %-árak utalásából 118.305 Ft került jóváírásra az alapítvány
számláján. Melyet növelt még a banki kamatbevételek összege.
2005. évben 22 fő részére összességében 402.000 Ft került kifizetésre az alapító
okirat szerint a tehetséges és jól tanuló jászárokszállási diákok költségeinek fedezésére. Az alapítvány záró egyenlege 2005. évben 236.647 Ft.
Ezt a 2005. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést az Alapítvány
Kuratóriuma 2006. május 29-i ülésén elfogadta.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik felajánlásaikkal támogatták és segítették alapítványunk munkáját.
Jászárokszállás Város Tehetségért 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.)
325 847 236 647
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
325 847 236 647
12 ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (A.+ B.)
325 847 236 647
13 C) Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.)
325 847 236 647
14 I. Jegyzett tőke
280 954 280 954
15 II. Tőketartalék
0
0
16 III. Eredménytartalék
51 876
-33 802
17 IV. Lekötött tartalék
0
0
18 V. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény
-6 983
-10 505
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) ÖSSZESEN (C.+D.+E.+F.) 325 847 236 647

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
szeretett halottunk

Emlékezés

BANKA
ALAJOSNÉ

Gergely Zoltán

Jászárokszállás Rózsa Civil
Bűnmegelőző Egyesület
közhasznúsági jelentése 2005.
Az egyesület 2004. május 27.-én került bejegyzésre a Jász Nagykun Szolnok
Megyei Bíróságon a Kny.63.314/2004/2 számon, mint közhasznú szervezet.
MÉRLEG 2005. 12. 31.
A) Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B) Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III.Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C) Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (aktívák) összesen
D. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Mérleg szerinti eredmény
E) Céltartalék
F) Kötelezettségek
I. Hátra sorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK (passzívák)

Vagyon felhasználás 2005 évben:
- Pénzforgalmi jutalék,
- Bankköltség,
- Postaköltség:
3. 840 Ft,
- Ügyviteli, adminisztrációs
- Költségek, bélyegző:

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
Jászárokszálláson az orvosi ügyelet
hétfőtől péntekig 17 órától 18 óráig tart.
Az orvosi ügyelet telefonszáma: 06-20-980-6600

Gyógyszertári ügyelet
06.
13.
20.
27.

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. augusztus 24.
A következő Jászvidék megjelenésének ideje:
2006. augusztus 31.

Jászárokszállás Rózsa Civil
Bűnmegelőző Egyesület

Emlékezés

JUHÁSZ IMRE

halálának 2. évfordulójára

sz. Csikós Mária

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

„Tudjuk, hogy
csillagok között
legfényesebb te leszel,
utat mutatsz,
mert szívünkben
örökké létezel.”

végső búcsúztatásán
részt vettek,
sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család

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

TELEKHATÁRON BELÜLI

SZENNYVÍZCSATORNA
KIÉPÍTÉSÉT
VÁLLALJUK.
KOVÁCS LÁSZLÓ

6. 960 Ft

Jászárokszállás, 2006. május 30.

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

VÍZ-, GÁZ, KÖZPONTIFÛTÉS,
CSATORNA BEKÖTÉST VÁLLALUNK.

egyéni vállalkozó
3200 Gyöngyös, Koháry u. 12.
Adószám: 48086525-3-30

70. 000 Ft önkormányzati támogatás felhasználása:
- Microcom Pmr rádió:
19. 975 Ft
- Szg-es prezentáció:
5. 000 Ft
- Ügyviteli költség: 10. 025 Ft
Elsősegélynyújtás Oktatás:
35. 000 Ft

sz. Csikós Margit

A gyászoló család

0
0
0
0
108
0
0
0
108
0
108
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
108

Vagyonfelhasználási kimutatás:
2005. évben az egyesület készpénzforgalma 191.960 Ft-ot tett ki, amely a tagdíjon
felül a helyi önkormányzattól pályázat útján elnyert támogatásból állt.
2005. 01. 01. nyitó pénzkészlet a bankszámlán 4.113 Ft, 2005. 12. 31. záró
pénzkészlet 108. 417 Ft.

sz. Komjáti Erzsébet

A gyászoló család

07-11.
14-18.
21-25.
28-01.

Tisztelettel:

özv. BUDAI
JÓZSEFNÉ

özv. JUHÁSZ
BÉLÁNÉ

Orvosi ügyelet

A Köztársasági Elnök úr 2006. október
1-re írta ki a polgármesterek és helyi képviselők választásának időpontját. A közeli
napokban minden választópolgár kézbe
veheti az ajánlószelvényeket.
Kérem, hogy támogassa újabb négy évre
polgármesteri jelölésemet.
Kérem, hogy nevemre kitöltött ajánlószelvényét juttassa el hozzám személyesen,
vagy a Jászárokszállás, Rákóczi út 13. szám
alatti lakásom postaládájába helyezve.

Tel.: 06-30/390-8275
Jászárokszállás Város
Tehetségért Alapítvány 2005.

(2006. augusztus)

halálának 5. évfordulójára

30/354-1035
Ezúton mondunk
köszönetet
mindazoknak, akik

BOBÁK
SÁNDORNÉ
sz. Dósa Katalin

„Telhetnek a hónapok,
múlhatnak az évek,
kik szívből szeretnek,
nem felednek téged.”
Szerető családod

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
szeretett édesapánk, fiam

SZERZŐ
LÁSZLÓ

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

temetésén megjelentek,
koszorúikkal,
virágaikkal,
részvétnyilvánításukkal
fájdalmainkat
enyhíteni igyekeztek.

Szerető férje,
fiai és unokái

Fiai, édesapja és
az egész gyászoló család

Jászvidék
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ÁROKSZÁLLÁSI ÜNNEPI HÉT
A NAGYBOLDOGASSZONY-NAPI NAGYÁRKI BÚCSÚTÓL
A SZENT ISTVÁN-NAPI SZENT JOBB KÖRMENETIG
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Meghívó a

JÁSZÁGÓI FALUNAP
rendezvényeire

2006. augusztus 13. (vasárnap)
NAGYBOLDOGASSZONY-NAPI NAGYÁRKI BÚCSÚ
Újra szól, haza hív a Nagyárki harang!
10:00
11:30
12:00

Szentmise a Nagyárki Iskola felújított keresztjénél
Búcsúi körmenet Nagyárkon, a lerombolt egykori tanyák körül
Emléktábla koszorúzás
Harangszó, közös ima
Egész napos búcsú
Délután a harang bekísérése a jászárokszállási Zárdakápolnába
Eső esetén a búcsú a Jászárokszállási Szentháromság Templomban kerül
megrendezésre, a birkapörkölt elfogyasztása a Jász Házban történik.
2006. augusztus 19. (szombat)
SZENT ISTVÁN-NAPI RENDEZVÉNYSOROZAT
Szabadtéri programok a Piac téren

18:00

20:00
21:00
22:00
22:30

„Nehéz a boldogságtól búcsút venni…” élő koncert
Közreműködnek az APOSTOL együttes tagjai: - Meződi József énekes
- Németh Zoltán billentyűs
- Berecz Bea vokálénekes
„De jó így együtt …” – KOÓS JÁNOS és DÉKÁNY SAROLTA műsora
„Akarom, hogy rám találj…” – R-PORT együttes könnyűzenei koncertje
Polgármesteri köszöntő
TŰZIJÁTÉK
UTCABÁL – NOSZTALGIA DISCO
Közreműködik: DJ. GUBA
Eső esetén a programok a Szent Vince úti tornateremben kerülnek megrendezésre
az eredeti időpontokban.
2006. augusztus 20. (vasárnap)
SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉG
Helyszín: Széchenyi István Általános Iskola központi épülete

9:00
10:00

Ünnepi szent mise „A hazáért és a nemzetért”
Szent István-napi ünnepi beszéd
Új kenyér megáldása
Szakmai kitüntetések átadása
Ünnepi műsor
Közreműködnek: - Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda és Zeneiskola tanulói,
- Czuczu Veronika és Galó Gábor
- PARÁZS Hagyományőrző Együttes
Eső esetén a szentmise a Szentháromság Templomban, az ünnepség a Petőfi Művelődési Házban kerül megrendezésre.
75 ÉVES A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI GAZDAKÖR
Az ünnepség helyszíne: Petőfi Művelődési Ház

12:00

Köszöntő
Emléktáblák koszorúzása
A „Rekviem a tanyákért” című könyv ünnepélyes átadása
Állófogadás
„Tanyasi életképek” – Bankáné Szabó Marianna kiállítása.

Gazdaköri meghívó
Árokszállási Ünnepi Hét
a Nagyboldogasszony-napi Nagyárki Búcsútól
a Szent István-napi Szent Jobb körmenetig.
2006. augusztus 20. Szent István király napja, az új kenyér, a Gazdák ünnepe.
Tábori szentmise reggel 9 órakor. A szentmise után a kenyeret megáldja Gyenes Gyula
főesperes, pápai prelátus. Gergely Zoltán polgármester köszönti az ünnepség résztvevőit.
Az ünnepi műsor 12 órakor tovább folytatódik a Gazdakörben.

Rekviem a tanyákért
Az ünneplő közönség a Nagyárki harang hívó hangjára, a Közbirtokosság lobogója alatt
átvonul a Petőfi Sándor Művelődési Házba, a Gazdakörbe. Csanád Béla: Hol vagy István
király c. versét Birinyi Alexandra szavalja.
A Boldogasszony anyánk dal elénekelését követően a Gazdakör elnöke köszönti az
ünneplő közönséget.
Gergely Zoltán polgármester a Város nevében méltatja az árokszállási gazdák odaadó
munkáját, köszönti a 75 éves Jászárokszállási Gazdakört.
Három legidősebb tanyásgazda megkoszorúzza az Árokszállási Tanyavilág 1000 lerombolt tanya tanyásgazdái emléktábláját, melyet 2004-ben állítottunk.
Ezután a Jászárokszállás közigazgatasi területén kívüli tanyavilág több száz lerombolt
tanya tanyásgazdái, 2005-ben felállított és megáldott emléktábláját koszorúzzuk meg.
(AdácsKenyérvár, Atkár, Csány, Jászfényszaru, Jászdózsa, Gyöngyöspata, Gyöngyöshalász,
Hort, Nagyfüged, Pusztamonostor, Tarna-Erk, Tarnaörs, Tarnaméra, Vámosgyörk, Visznek, Zaránk). A két emléktáblát megáldja Gyenes Gyula főesperes, pápai prelátus.
Vass Albert Üzenet haza című versét Farkas Gábor szavalja, majd Rekviem a tanyákért
című könyv jelképes átadása a három legidősebb árokszállási tanyásgazdának.
Az Árokszállási Tanyavilág lerombolt tanyák emléktábláit állíttató tanyásgazdáknak, az
egykori tanyásgazdák leszármazottainak adjuk át a sorszámozott, „Rekviem a tanyákért”
című ünnepi kiadványt.
A Himnusz elénekelése után állófogadás,a házi áldást közösen mondjuk el Gyenes Gyula
főesperessel, baráti beszélgetés: ünnepi terített asztal, egy bögre hideg Jásztej (Jászapátiból),
egy szelet megszentelt Jászkenyér (Jászárokszállásról), kenyérmellé való (az Iskola konyháról), egy pohár gyöngyösi bor Jászbuborék szikvízzel.
A Jászárokszállási Gazdakör várja az összes érdeklődő Árokszállásiakat az ünnepségre.
Az ünnepség után utazás egyénileg Budapestre a Szent István-napi Szent Jobb körmenetre.
Az ünnepségre minden Árokszállásit szeretettel vár a Jászárokszállási Gazdakör.

17.00
17.30
18.00
21.00

Augusztus 18. (péntek)
Ünnepi megemlékezés a millenniumi emlékoszlopnál
Kiállítások megnyitása (iskola)
Parázs hagyományőrző csoport műsora, majd táncház (műv.ház)
Tűzijáték

7.45
8.00
10.00
12.30
17.00
20.00

Augusztus 19. (szombat)
Birkahúsfőző verseny megnyitása (a polgármester hivatal előtti park)
Ünnepi szentmise
Ágóiak Baráti Egyesületének országos közgyűlése (műv.ház)
Ebéd
Szüreti felvonulás
Szüreti bál (műv.ház)

A rendezvény ideje alatt egész nap látogatható kiállítások: iskolatörténeti, helytörténeti és
néprajzi gyűjtemény, kézimunka, virág, Jászágón termelt termékek bemutatója, falvédők,
szárazvirág képek, jászárokszállási asztalosiparosok vendégkiállítása.
Délelőtt 9.30-tól a gyermekeket aszfaltrajz-versennyel,
Kézműves foglalkozásokkal, légvárral várjuk.

A VÍZIKÖZMŰ JÁSZÁROKSZÁLLÁS
felvételt hirdet megüresedett állás betöltésére.
Víz és szennyvíz közművek üzemeltetésére.

Feltételek:
- Szakirányú végzettség:
- Vízépítő, Vízellátási-csatornázási szak
üzemmérnöki,
-Vízellátási és/vagy csatornázási települési
vízgazdálkodási üzemmérnöki,
-Vízellátási Csornázási szakirányú
Építőmérnöki
- Magyar állampolgárság,
- Büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
Víz és csatorna üzemeltetési gyakorlat
Jászárokszállás vagy környéki lakóhely
Az állás betöltése közalkalmazotti jogviszony
keretében történik.
Bérezés : KJT szerint
Szakmai önéletrajzokat az alábbi címre várjuk:
Viziközmű 5123 Jászárokszállás, Deák F. u. 90.
vizikozmu@vnet.hu
Információ 06-20/9913-932 telefonon kérhető

FELHÍVÁS
Látogassa meg a 15 civil szervezet csatlakozásával megvalósult új városi on-line
kulturális híradót a www.civilarok.hu
weblapon. Letölthető képekkel, folyamatosan frissített közérdekű információkkal,
állunk a lakosság rendelkezésére. Mondja
el véleményét a felvetett témákkal kapcsolatban az üzenőfalon, hozzon létre új témát! Ha nincs internet hozzáférhetősége,
a Cukorbetegek Klubja klubszobájában –
egyben a weblap szerkesztőségében –,
képeket tölthet le, híreket vitethet fel a
honlapra. Egészségügyi honlapunk a
www.cukbetjasz.hu az új honlap mellett is
működik. Diétás receptekkel, városismertetővel, helyi témájú videofelvételekkel a
Media menüpont alatt.
Veres László

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 Búcsúval kezdetét veszi az
Árokszállási Ünnepi Hét
A NAGYBOLDOGASSZONY-NAPI NAGYÁRKI BÚCSÚTÓL
A SZENT ISTVÁN-NAPI SZENT JOBB KÖRMENETIG.
Az egyhetes ünnepségsorozatot a Jászárokszállási Gazdakör, a Városi Könyvtár, a Petőfi
Sándor Művelődési Ház és az árokszállási polgári (civil) szervezetek közösen tarják. Az Árokszállási Ünnepi Hét első rendezvényeként augusztus 13-án tartjuk meg a Nagyboldogaszszony-napi Nagyárki Búcsút, a lerombolt Nagyárki Iskola felújított keresztjénél.
Újra szól, haza hív a Nagyárki Harang!
A búcsúi szentmise reggel 10 órakor a beharangozással kezdődik. A szentmise előtt
köszöntőt mond a Gazdakör elnöke. Vass Albert: ÜZENET HAZA c. versét Farkas Gábor
szavalja.
A szentmise után búcsúi körmenet Nagyárkon a lerombolt egykori tanyák körül.
11 óra 30 perckor megkoszorúzzuk a lerombolt Nagyárki Iskola kőbe vésett emléktábláját.
Jászárokszállás város lakossága és a gazdák nevében koszorúznak: Gergely Zoltán polgármester, Gyenes Gyula pápai prelátus, Dr. Farkas Miklós a Gazdakör elnöke. Remenyik
Sándor: Templom és iskola c. versét Márkus Eszter szavalja. Felolvassuk az egykori Nagyárki
Iskola valamennyi tanítója és tanulói 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.
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Túrázz velünk a Mátrában!
Labdarúgó csapatunk
megkezdte felkészülését
a 2006-2007-es bajnokságra
Hangos zajoktól mentes a pálya környéke, ezt tapasztalja az, aki a pálya mellett halad el – és ez egyértelművé teszi,
hogy labdarúgócsapatunk megkezdte felkészülését a 2006-2007-es bajnokságra.
Hogy hogyan készül csapatunk, erről Csikós József edzőt kérdeztem, aki készségesen
vállalta, hogy tájékoztatja szurkolóinkat.
– Először is szeretnék gratulálni a csapat 5.
helyéhez.
– Köszönöm szépen, úgy érzem, hogy
sikernek kell értékelni az elért 5. helyezést.
– Hogyan értékeled a 2005-2006-os bajnokságot?
– A szakmai vezetés az első 5. helyet tűzte
ki célul. Ha a csapat ezt a helyezést eléri, a
szakmai vezetés méltányolni fogja munkájukat. Ősszel úgy nézett ki, hogy tervünk sikerülni fog, de tavasszal 5 játékos távozott, így
egyre távolabb kerültünk a kitűzött céltól. A
játékosok hozzáállása, bizonyítási vágyukkal
párosulva lehetővé tette, hogy a megérdemelt 5. helyezést elérje labdarúgócsapatunk.
– Kikkel voltál elégedett vagy éppen
elégedetlen?
– A játékosok teljesítményével elégedett
vagyok, de az edzés látogatottsága sajnos kívánnivalót hagy maga után. Ezen a szemléleten változtatni kell a játékosoknak, mert sikert csak úgy érhetünk el, ha mindenki rendszeresen látogatja az edzéseket .
– Hogyan készül a csapat a 2006-2007-es
bajnokságra ?
– Munkahelyi elfoglaltság miatt döcögősen indult a felkészülés, többen nyaralni van-

nak, így komoly edzésmunkáról beszélni nehezen lehet. Reményeim szerint az elkövetkezendő időben ez változni fog.
Edzőmérkőzések eredményei:
Július 15:
Pusztamonostor-Jászárokszállás
4:4
Július 16:
Jászárokszállás-Jászapáti
4:1
Július 19:
Jászapáti -Jászárokszállás
3:2
Július 22-23:
Jánoshidán veszünk részt a Jánoshidai kupán, melynek döntői 29-30-án lesznek,
szintén Jánoshidán.
Július 25: Vámosgyörköt fogadjuk
Július 26: Jászjákóhalmára megyünk
Augusztus 02: Gyöngyöshalászt fogadjuk
Augusztus 06: Magyar Kupa Jásztelken
Augusztus 13:
A Bajnoki rajt Jászárokszálláson Besenyszög csapatával
– Az elnökség a 2006-2007-es évben a 6. hely
megszerzését tűzte ki célul. Te reálisnak tartod
az elnökség elképzelését ?
– Egyetértek velük, hiszen számításom
szerint is a 6. hely megszerzése elérhető cél.
De az első 5 forduló után tisztán fogom látni,
mert jelen pillanatban még nem tudom,
hogy a megyei első osztályban szereplő csapatok hogyan erősítettek.
– Köszönöm a Jászvidék olvasói nevében a
tájékoztatást.
– Én köszönöm a lehetőséget .
Csikós László

Fogathajtó futam Jászágón

Ezzel a hívogatóval jelent meg a FUTÁROK SC
Természetjáró és Sportturisztikai Szakosztályának
felhívása lapunk májusi és
az Árokszállási Programsoroló júniusi számában.

A június 5-re – Pünkösdhétfőre – hirdetett népszerűsítő túrán sajnos csak néhány túrázó, összesen 4 fő
vett részt. Ennek oka valószínűleg az előző pénteki és
vasárnapi egész napos esőzés lehetett, mert a túra útvonalválasztása és tervezett
állomásai a műkedvelő túrázók számára is csábító volt.
A vállalkozó kedvű 4 fős csoportnak így nagyon szép, élményt adó túranapja volt. A
túrát éppen a kiadós esők
tették különlegessé. A hegyvidéki terepet a víz gyorsan
elhagyta, aminek a jól járható száraz utakat köszönhettük. Viszont új erővel töltötte meg a természetet, a fákból és a rétekből szinte sugárzott az életerő, a bővizű
csermelyek és patakok csörgedezéséből.
A természet erejének tapintható közelségből való
megismerésére kiváló alkalmat adott a június második
szombatján (06. 17.) megtartott Tarjánka-szurdok kalandtúra. Kalandtúrának nevezik azokat a túrákat, amelyeknél a túrázók a jelzett tu-

ristautak és a jól felismerhető erdészeti utak mellett
természetes útvonalvezetők
mentén, illetve benne is haladnak. Ez a természetes útvonal a mostani esetben a
Tarjánka-szurdok és a FelsőTarjánka patakmeder volt.
Hét fős kalandvágyó csapat fogott neki a szurdok és
a Kékes meghódításának.
Az autóbuszról Markaz és
Domoszló között félúton leszállva, indultunk a Bekepatak mellett vezető mezőgazdasági úton a Mátra felé.
Alig több mint egy kilométer után utunkat a patakmeder kövein lépkedve folytattuk tovább. Az első szakaszon könnyedén átvágtunk
két, a víz által összehordott
torlaszon. Ekkor már utunkat 8-10 méter távolságból a
2-4 méter magas mederfal
vigyázta, amely beljebb haladva fokozatosan keskenyedett és magasodott, míg végül csak mintegy másfél méteres helyet hagyott a pataknak, no meg nekünk, miközben 2-3 emeletnyi magasra
nőtt. Az utat egy-két kisebb,
méter magas vízlépcső tarkította. Az egyiknél az átjárót
újra kellett építenünk a hordalék rönkjeiből, mert az
előzőt elmosta az ár.
Mintegy hat kilométeres
vadregényes szurdoki túra
után, a patak felett kanyargó
elhagyott erdészeti úton ha-

Rendőrségi
krónika
Sertéslopásról érkezett bejelentés 2006.
június 30-án az egyik Jászágóhoz tartozó tanyából. A tettesek az állattartásra használt tanya óljaiból 29 db malacot vittek el, amivel
az út másik oldalán egy közeli tanyában lakó
tulajdonosnak mintegy 350 ezer forint kárt
okoztak.
Az ügyben a nyomozás megindult.

Július 15-én Jászágón ritka program vette
kezdetét. Megrendezésre került az I. Fogathajtó akadályverseny hivatalos területi bajnoksága. A rendezők Bordás Anett, Tóth
Alajos, Paksi József kora reggeltől szívélyesen várták és fogadták a benevező versenyzőket és az érkező vendégeket. Mozsár Lászlóné polgármester asszony, mint mindig, most
is gondos odafigyeléssel ügyelt a legapróbb
részletekre. Ezen felül egy szorgalmas kisegítő csapat próbálta kiszolgálni, kielégíteni a
jelenlévők igényeit. 10 órai kezdettel indult
útjára a megmérettetés, Fehér László úr felügyeletével. 46 fogathajtó tett nevezést, ez három csoportra osztódott egyes fogat, kettes
fogat és a népies, amatőr, kezdő és a haladó
minősítésben. A verseny a hagyományőrzés
jegye mellett a hozzá nagymértékben idomuló környezetben zajlott. A teljes körű kiszolgálás az állatok részére is folyamatos volt.
Minden versenyző szép eredménnyel lett gazdagabb ezek közül a dobogós helyezettek:

I. kezdő
1. Kocsi Károly
2. Kocsi Márton
3. Pap Zoltán

II. kezdő:
1. Macó Norbert
2. Kovács Péter
3. Banka Tamás

II. haladó:
1. Demeter Ferenc
2. Dudics Pál
3. Csintalan Imre

Népies:
1. Szabó Zoltán
2. Kaszab Zoltán
3. Rankasz Barnabás

Még számos különdíj talált gazdára. Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni minden felajánlónak, akik hozzájárulásukkal segítették a rendezvény sikerességét. Külön köszönet a rendezőségnek és a kisegítő kollégáknak az önzetlen, kimagasló szorgalommal tett munkájukért.
A nagy érdeklődésre hivatkozva többször
legyen alkalmunk ilyen páratlan szórakozásban és ennek a lehetőségének adhasson otthont Jászágó.

2006. 07. 09-én reggel a Horváth utcában két fiatal férfi előzetes szóváltás után öszszeverekedett. Az ütésváltásba ezt követően
más személyek is bekapcsolódtak és az eredmény egyikük súlyos sérülése lett.
Az eseményt követő héten a verekedést elkezdő személyek családtagjaiból, ismerőseiből verbuválódott csoportok több alkalommal próbáltak meg a másik félen elégtételt
venni. A határozott rendőri fellépéseknek
köszönhetően a szembenálló feleket sikerült
józan belátásra bírni és elkerülni a további
tettlegességet.
Az ügyben a vizsgálat folyamatban van.
RGY.

ladtunk tovább. Ez már a
Felső-Tarjánka vidéke volt.
Ekkor már a patak 5-6 emelet mélyen kanyargott alattunk. Így értük el a FelsőTarjánkai Erdészházat, amely előtt elterülő szép réten, kellemes környezetben
ebédeltünk.
A túra második felén,
Mátrafüred felé a hegység
emberektől alig háborgatott
vidékein jártunk. 50 méteres
közelségből figyeltük egymást az őzekkel, muflonokkal, ujjbegy méretű, mézédes szamócát szedtünk a
sziklás partok tövében.
A természet vár mindanynyiunkat. Ha vendégségbe
megyünk hozzá, és illedelmes vendégként is viselkedünk, akkor kincseit rakja
elénk, csak győzzünk betelni
vele. Várunk Téged is felfedező túráinkon, melyekről e
lap hasábjain és az Árokszállási Programsorolóban értesítjük az érdeklődőket.
Következő népszerűsítő
túránkat 2006. augusztus
27-én tartjuk. Útvonal:
Mátraháza – Gyökeres rét –
Parádóhuta – Tót-berki
csevice – Pisztrángos-tó
Kőris-mocsár – Mátraháza.
Táv: 12 km, szint 430 m.
Gyülekező 6:45-kor az Időkapunál. Érdeklődni lehet:
Csikós Miklósnál a 30/9549871-es telefonon.
Csikós Miklós

Hírek
Macsi Sándor nyugalmazott iskolaigazgató részére Bél Mátyás emlékplakettet adományozott az Országos Honismereti Szövetség. A díj átadására 2006. július 3-án
Szekszárdon került sor a Honismeret Akadémia nyitóünnepségén. A díjra Macsi Sándort
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szövetség
terjesztette fel, ezáltal is elismerve eddig végzett honismereti tevékenységét. A díjat Halász Péter, a szövetség elnöke adta át.
A Horgászegyesület 81 fő nevezésével
június 17-én bonyolította le ez évi horgászversenyét. A versenyzőket bizakodással
tölthette el az a tény, hogy a tavaszi nagytelepítés során 30 q halat telepítettek a pereslaposi tóba. A tavaszi nagytelepítést október második
hetében 1 milló Ft értékű halbeúsztatás követi.
Ebben a tóban fogta élete
legnagyobb halát június 29-én
Gulyás József, aki több mint
40 éve él horgászszenvedélyének. Az egyéni csúcs: 10,6
kg-os, 1110 cm-es szürke
harcsa.

Anyakönyvi hírek
2006. június hónapban házasságot kötöttek: Rostás
Margit – Danyi Imre, Hegedűs Andrea – Kaszab Gyula,
Zsidai Ibolya – Guba Sándor.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: Móczár Miklós 63,
Szabó Mihály 43, Juhász Béláné, sz. Csikós Margit 93,
Szabó Mária 86, Budai Józsefné, sz. Csikós Mária 83,
Kiss Jószefné, sz. Éliás Anna 56, Rutka Józsefné sz.
Zsigri Mária 70, Kaszab Józsefné, sz. Faragó Mária 93,
Kruppa Imréné, sz. Horváth Teréz 80 évet élt.
Jászágón 2006. június hónapban haláleset, házasságkötés nem volt.
Június hónapban született gyermek: Bagó Boglárka.
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