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Vagyunk
és
leszünk

Azt tudtuk korábban
is, hogy vagyunk, de az
államalapítás óriási művével vált elérhető céllá
a magyarság számára,
hogy „legyünk” is. Az,
hogy létezzen – immár
több mint ezer év óta – a
magyar államiság, Géza
fejedelmünk és Szent István királyunk egymásra
épülő munkájának köszönhetjük. Rajtuk múlt,
hogy nem lettünk a Kárpát–medencében végigszáguldó szilaj népek
egyike, amelyek ugyan
gazdag kultúrával rendelkeztek, de nem volt meg
bennük az a többlet,
amely a szilajságból egységes államot tud építeni.
Valóban megköszönjük mindezt? Valóban át
tudják érezni az ezer éves
magyar állam polgárai,
hogy micsoda örökség
részesei? Nagyon valószínűnek tartom, hogy
többségünk nem gondol
erre nap mint nap. Többek közt ezért is jó, hogy
vannak ünnepeink. Ilyenkor augusztus 20-a tájékán talán szánhat mindenki néhány pillanatot
arra, hogy egy kicsit
elgondolkodjon arról,
hogy mit is jelent számára
magyarnak lenni, egy hazában élni, s annak minden nyűgével és bajával
együtt is itt megmaradni.
Remélem a tűzijátékok
színes és hangos forgatagában, az utcabálok zsivajában azért erre is akad
egy kis idő.
Banka Csaba

XVII. (XLII.) évfolyam 8. szám

Ára: 116 Ft

Szent Istvánra emlékeztünk
A legnagyobb magyarról, Széchenyi Istvánról
elnevezett oktatási intézmény adott helyet ebben az évben
is, hogy augusztus 20-án a legnagyobb magyar királyról,
államalapító Szent Istvánról emlékezzünk az iskola
udvarán megtartott ünnepségen.

gondolatokat is, a kevés újszülött tényét, az egyre
több, nehéz körülmények
között élők jelen valóságát.
Megnőtt az alkoholisták száma és a drogfogyasztás sem

Az általános iskola tantermeit és tornatermét ebben
az évben ezen a napon nem
vették igénybe a civil szervezetek kiállításaik megtartására, ezért nyugodtabban készülődhettek az ünnepi megemlékezésre azok is, akik a
kiállítás megnyitók résztvevői szeretnek lenni.
Az első program így a kilenc órakor kezdődő tábori
mise. Utána pedig az ünnepi
megemlékezés következett,
melyet Tóth Pál Péter szociológus, az ebben az évben
díszpolgári címet kapott
jászárokszállási elszármazott
tartott.

Dr. Tóth Pál Péter megszegi az új kenyeret
szól, melyet ő az 1980-as
kerülte el városunkat –
évektől dátumoz, amikor is mondja. Az ünnepi szónok
megalakul az ÁBK és elkezdi az elért eredmények taglalásáról sem feledkezik meg,
így említést tesz a polgármesteri hivatal és a strand
felújításáról, a folyamatosan
bővülő ipari parkról, az éppen augusztus 20-ára nagyrészt befejeződő útfelújításokról, új utak építéséről.
Az ünnepi beszéde után a
szónok tiszte az új kenyér
megszegése is, melyet Gyenes Gyula pápai prelátus
áldott meg.
Szakmai kitüntetést ebben az évben a 15 éves város-évforduló jegyében öten
A 2006-os év szakmai kitüntetettjei Jászárokszálláson
kaptak.
(Fotók: Nagy Mária)
Életműdíj a közszolgáműködését szülővárosában latért díjban Kácsor BalázsBeszédében nemcsak
Gyenes Gyula főesperes, aki né részesül, aki 1969-től a
Szent István érdemeiről, haaz ünnepi misét is celebrálta. jászárokszállási Bölcsődében
nem a 650 éve itt élő jászok
Tóth Pál Péter szóváteszi dolgozik, 2000-től annak
hitéről, elszántságáról, a jász
a szomorúságra okot adó vezetője.
öntudat újraélesztéséről is

75 éves a Gazdakör
Az Árokszállási Ünnepi
Hét civil rendezvényei ez évben majdhogynem csak a
Gazdakör rendezvényeire
szorítkoztak. Ennek egyik

magyarázata az, hogy ez évben ünnepli a Gazdakör 75.
születésnapját.
Mint ismeretes, Jászárokszálláson 1893-ban alakult

Gazdaköri koszorúzás...

meg a Birtokossági Kör. (Ez
nem egyenlő a föld birtokosainak körével.) Ennek egyik
szekciójaként 1931-ben jött
létre a Gazdakör. Ha ettől az
időponttól datáljuk – és folyamatosnak vesszük a működést – akkor 2006-ban
van a 75. születési nap –
amihez ezúton is gratulálunk!
A jeles évforduló megünnepléséhez hozzájárult egy
kis emlékfüzet kiadása,
melynek címe: Rekviem a
tanyákért, no meg mintegy
ötven támogató, ami elismerése a 34 tagú Gazdakörnek. A füzetet a művelődési ház dolgozói szer-

A Görbe János Színkör műsora
Jászárokszállás Tanuszesül Szabóné Hegedűs
lóifjúságáért díjat kap
Zsuzsanna, aki 1997-től a
Koós Péterné. 1971-től óvópolgármesteri hivatal pénznő a Kossuth úti Óvodában.
ügyi iroda vezetője.
Jászárokszállás KözműA szakmai kitüntetések
velődéséért díjat Pádár Anátadása után a Görbe János
talné vette át, aki 1981-től
Színkör a hazáról, az embernyugdíjba vonulásáig műveségről, együvétartozásról
lődési ház igazgató volt.
szóló műsora következik. A
dalok, szövegek kölcsönhaJászárokszállás Lakostása ismét magával ragadja a
ságáért Csőke Istvánné kap
hallgatóságot. A Parázs hakitüntetést. 1974-től védőnő, 2000-től a Gondozási
gyományőrzők székelyföldi
Központ vezetője.
tánccal erre az alkalomra új
Jászárokszállás közszolkoreográfiával álltak közöngálatáért elismerésben réségük elé.
– and –

Parázs mulatós
kesztették azokból az anyagokból, amelyeket a jászárokszállási tanyavilág ismerői, megélői bocsátottak
rendelkezésükre részben

írásban, részben fényképekben vagy szóbeli emlékezésben.
(Folytatás a 4. oldalon)

... és megemlékezés (Fotók: Nagy Mária)
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Soron kívüli ülést tartott
a Képviselő-testület
– A Képviselő-testület megválasztotta a választási szerveket –
2006. augusztus 10-én
soron kívüli testületi ülést
tartott városunk Képviselőtestülete.
A testületi ülés összehívását az őszi önkormányzati
választásra a választási szervek megválasztása tette
szükségessé. Az ülés fő napirendi pontja volt továbbá
az önkormányzat 2006. évi
költségvetési rendeletének
módosítása, amit az előterjesztések követtek.
Az első napirendi pont
előterjesztője Dr. Visnyay
Noémi jegyző asszony volt.
Elmondta, hogy a Köztársasági Elnök úr 2006. október
1-re tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek és a cigány kisebbségi önkormányzati
képviselők választását. A választást a választási szervek
és a Helyi Választási Iroda
bonyolítja a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény alapján. Az őszi választásokra a Képviselőtestületnek Helyi Választási
Bizottságot kell választani.
A Bizottság tagjainak és póttagjainak személyére a Helyi
Választási Iroda vezetőjének
indítványa alapján a testület
az alábbi személyeket választotta meg. Tagoknak: Olajos Károly, Kossuth út 3.
szám alatti lakost, Kovács
Sándor, Kossuth út 9-11.
szám alatti lakost, valamint
Bényi András, Horváth út
13. szám alatti lakost; póttagoknak pedig: Faragó
Lászlóné, Kossuth út 9-11.
szám alatti lakost, és Legény
Béláné, Horváth út 5. szám
alatti lakost. A választással
kapcsolatban a következő
döntés a Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról szóló határozat
volt. Ezt követően a Szavazatszámláló Bizottság kiegészítéséről hozott határozatot a Képviselő-testület. Az
utóbbi döntés azért volt
szükséges, mert két fő összeférhetetlenséget jelentett be,
így helyettük új személyeket
kellett választani a tavasszal
már megválasztott Szavazatszámláló Bizottságokba.
A második fő napirendi
pont az önkormányzat
2006. évi költségvetésének
módosítása volt. Gergely
Zoltán polgármester elmondta, hogy a Magyar Államkincstár által közölt előirányzatok, központosított
előirányzatok, normatív és
normatív kötött felhasználású támogatások, valamint a
személyi jövedelemadó bevétel növekedése miatt van
szükség a helyi rendelet módosítására. Továbbá az általános forgalmi adó mértékének 20 %-ra történő változása miatt kell a térítési díjak

összegét módosítani. A rendeletben átvezetésre kerülnek az időközben megnyert
pályázatok is. A módosítást
követően a rendeletben az
idei költségvetés bevételi és
kiadási főösszege 1.708.007
e Ft-ra változott. Petró Géza
képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság az augusztus 7-i ülésén
tárgyalta a rendelet módosításáról szóló előterjesztést,
és egyhangúan támogatta
azt. A Képviselő-testület
egyhangúan elfogadta az
önkormányzat 2006. évi
költségtérítéséről szóló
1/2006. (II. 10.) sz. rendelet
módosítását.
A fő napirendi pontok
megtárgyalása után az előterjesztések következtek. Az
általános forgalmi adó mértékének 20 %-ra történő változása miatt a Víziközmű
kezdeményezte a szolgáltatási díjait tartalmazó rendelet módosítását. Az előterjesztés alapján a Képviselőtestület a Víziközmű szolgáltatási díjait szabályozó,
az egyes helyi adók és közszolgáltatási díjakról szóló
18/2005. (XI. 25.) sz. helyi
rendeletet módosította. A
szolgáltatási díjak az alábbiak szerint változtak: a közműves ivóvízellátás díj 220
Ft/m3 áfá-val; a szennyvízcsatorna díj 178 Ft/m3 áfával; a szippantott szennyvíz
tisztítótelepi fogadási díja
munkaidőben 522 Ft/m3
áfá-val, munkaidőn kívül
pedig 887 Ft/m3 áfá-val.
Ezek a díjmódosítások az
áfa-kulcs módosításával egy
időben, azaz szeptember 1től kerülnek kiszabásra. Változik a hulladékgyűjtési díj
is, ez az állandó lakosság körében: 2006. január 1. –
2006. augusztus 31-ig terjedő időszakban 4869 Ft +
15 % áfa, azaz 5600 Ft
áfával, 2006. szeptember 1.
– 2006. december 31-ig terjedő időszakban 2435 Ft +
20 % áfa, azaz 2922 Ft
áfával. Nem lakás célú használat, közületi szemétszállítás esetén 2800 Ft/m3 + 20
% áfa, azaz 3360 Ft/m3 a díj.
Üdülőingatlan esetén a hulladékgyűjtési díj a következők szerint alakul: 2006. április 1. – 2006. augusztus
31-ig terjedő időszakban
3106 Ft + 15 % áfa, azaz
3572 Ft áfával, 2006. szeptember 1. – 2006. október
31-ig terjedő időszakban
1242 Ft + 20 % áfa, azaz
1490 Ft áfával.
A következő előterjesztés
az oktatási reformból származó intézkedések kapcsán
szükséges intézkedésekről
szólt. A Képviselő-testület
döntött arról, hogy mint

fenntartó felkéri a település
oktatási intézményeinek vezetőit arra, hogy a 20062007. tanévtől a pedagógusok heti kötelező óraszámát
emeljék meg 2 órával. A
fenntartó egyidejűleg elrendelte az ebből eredő bérmegtakarítás költségvetésében történő zárolását.
Ezt követően a Képviselő-testület a háziorvosi körzetek kialakításról alkotott
rendeletet. Ezzel tulajdonképpen a már meglévő gyakorlatot foglalta írásba a testület. Dr. Visnyay Noémi
jegyző asszony beajánlásában elmondta, hogy az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény
alapján az önkormányzatnak rendeletet kell alkotnia a
háziorvosi körzetekről. A
háziorvosoknak van körzetük, de tulajdonképpen a
finanszírozás a leadott TBkártyák alapján történik. A
fogorvosi körzetekben a szabad orvosválasztás elve nem
érvényesül, ott a körzet a
meghatározó, ez sokszor feszültséget okoz, ezért itt is a
szabad orvosválasztás volna
jó. A testület az Egészségügyi és Szociális Bizottság
javaslata alapján egyhangúan döntött arról, hogy jogszabály-változtatást fog kezdeményezni, melyet átad
Dr. Gedei József országgyűlési képviselőnek, hogy vigye tovább az ügyet. A háziorvosi körzetekről a Képviselő-testület a rendeletet
egyhangúan elfogadta.
A következő előterjesztés
a 2006. évi belvíz okozta károk helyreállítási munkák felülvizsgált költségeinek a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács vis maior keretéből történő finanszírozására való
pályázat volt. Gergely Zoltán
polgármester összefoglalta,
hogy a 2006. márciusi esőzések következtében Jászárokszálláson 2006. március
11-től március 20-ig 3. fokú
belvízvédelmi készültséget
kellett elrendelni, amely az
egész települést érintette. A
problémát fokozta, hogy a
magasabb területekről a
Szarv-ágy patakon keresztül
lefolyt víz és a településen az
esőzések következtében
megjelent belvíz egyidőben
jelentkezett. Az Önkormányzatnak tehát egyszerre
kellett bel- és árvízvédelmi
munkálatokat, valamint védekezést folytatnia. A védekezési munkálatokban részt
vettek a helyi Víziközmű
dolgozói, valamint a helyi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is. A 3. fokú belvízvédelmi készültség megszüntetésére 2006. március
20-án került sor. Jelen pá-
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lyázat célja az önkormányzati tulajdonú helyi közúthálózaton esett károk helyreállítása. A helyreállítás a
Nyárfa, Hunyadi illetve a
0119/6 hrsz-ú szennyvíztisztító telephez vezető utakat érinti. A helyreállítás
költsége bruttó 11.757.200
Ft. Erre az összegre nyújtja
be az önkormányzat a pályázatát a Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. A
Képviselő-testület a határozatot egyhangúan alkotta
meg.
A soron kívüli testületi
ülés utolsó előterjesztése a
kétállásos mentőállomásról
szólt. A Képviselő-testület
egyhangúan határozatot alkotott arról, hogy a Jászárokszállás 11-es hrsz-ú Kisfaludy u. 13. szám alatti 160
m2-es épületet, valamint a
2006. évi költségvetésének
fejlesztési fejezetéből 18
millió forintos pénzbeni
hozzájárulást biztosít a jászárokszállási kétállásos mentőállomás létrehozásához. A
létrejövő létesítmény 50 %-a
önkormányzati tulajdonba,
50 %-a pedig az Országos
Mentőszolgálat tulajdonába
kerül az általuk biztosított
30 millió forintos pénzbeni
hozzájárulás ellenértékeként.
A Képviselő-testület soros ülését 2006. szeptember
14-én 15 órakor tartja.
Dr. Szabó Andrea

Bemutatkozom

Dr. Dömök Tímea vagyok. Jászberényben születtem 1981-ben. Jánoshidáról
származom, ott jártam általános iskolába. A Lehel Vezér Gimáziumban érettségiztem, majd a Debreceni
Egyetemre jelentkeztem
fogorvosi szakra. A klinikai
gyakorlatok során sok érdekes esettel találkoztam, így
már az egyetem alatt sikerült
megszeretnem a szakmát.
2004-ben szereztem meg
a fogorvosi diplomát, azóta
Budapest belvárosában a
Dental Centerben dolgozom, mely egy négyszékes
korszerű magánrendelő,
ahol fogászattal, szájsebészettel és fogfehérítéssel is
foglalkozunk. Jelenleg Budapesten lakom párommal,
aki közgazdász.
Június elején barátaim jelezték nekem, hogy szülőfalumhoz közel, Jászárokszál-

láson fogorvosi állást hirdetnek. Eredetileg Dr. Kósa
István II. számú körzete üresedett meg 2005 decemberében, melyet a tavasszal
Dr. Lichtey Mihály vett át,
így az önkormányzat által a
III. számú fogorvosi körzetet hirdették meg.
A pályázatot olvasván
jászsági révén felcsillant a
szemem. Felkerestem a polgármester urat, aki kedvesen
fogadott és bemutatta nekem a várost és a rendelőt.
Nem sokkal később beadtam a pályázatomat, melyet
a június 29-i testületi ülés el
is fogadott. Így szeptember
1-től én látom el a város III.
sz. fogorvosi körzetét. Segítőtársam Bordás Pálné Éva
fogászati szakasszisztens
lesz, akit az árokszállásiak
jól ismerhetnek.
Rendelésem szeptember
5-én kezdődik.
Rendelési idő:
Kedd:
9:30-13:00, 13:30-20:00
Szerda:
8:00-12:00
Péntek:
9:30-13:00, 13:30-17:00
Szeretettel várom
Kedves Betegeimet!

Még nincs meg
a végleges pecsét
Néhány héttel ezelőtt
még egyértelműnek látszott,
hogy a városban megépül a
Mentőállomás. A korábbi
háziorvosi szolgálati lakásoknak helyet adó épületet,
összességében hatvan millió
forintos költséggel alakítanák át, hogy az megfeleljen
egy mentőállomás követelményeinek. Ebben az öszszegben az építési költségek
és az állomás berendezésének költsége szerepel, a két
mentőautó beszerzésének
ára nem.
Az Országos Mentőszolgálatnál elindított átszerve-

zési és leépítési folyamat viszont kérdésessé tette a fejlesztések ütemezését is. Mint
azt Gergely Zoltán polgármester elmondta, információi szerint az Országos
Mentőszolgálat illetékesei
továbbra is indokoltnak látják szakmai szempontból,
hogy a sürgősségi betegellátás részeként mentőállomás
épüljön Jászárokszálláson. A
fejlesztésről azonban nem a
mentősök, hanem a szakminisztérium dönt. Az átszervezések miatt valóban számos beruházást halasztottak
el az országban, de a legutol-

só információ szerint – tájékoztatott a polgármester – a
jászárokszállási fejlesztés
még nem került ki az idén
megvalósítandó célok közül.
Várhatóan augusztus végén,
szeptember elején születik
meg a végső döntés arról,
hogy a minisztérium vállalja-e fejlesztés költségeit. A
város önkormányzatának
képviselő-testülete korábban határozatot fogadott el
arról, hogy a fejlesztéshez
ingyen biztosítja az épületet,
illetve 18 millió forinttal
hozzájárul a beruházáshoz.
Banka Csaba

Az Apostol együttes
(képünkön) is fellépett
az augusztus 20-ai ünnep előtti nap zenés műsorában.
A tűzijáték előtti rendezvénysor művészvendége volt Koós János és
Dékány Sarolta, de fellépett helyi énekes, Czuczu Veronika is. Az RPORT együttes könnyűzenei koncertje után következett a tűzijáték,
fokozva a hangulatot a
hajnalig tartó utcabálozáshoz.
– and –
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A polgármester jelenti...
Az augusztus 20-i szélvihar Budapesten
négy halálos áldozatot követelt és közel ötszáz ember sérülését okozta. Városunkba
már megszelídülve érkezett, és azon túl, hogy
a termálfürdő éjszakai programját megzavarta, kárt nem okozott. Ebben az évben
is tapasztalhatjuk, hogy augusztus 20. után
hűvösebbre fordul az idő, és vége a forró
nyári napoknak és már a szép napsütéses
őszben bízhatunk.
Az Iskolakonyha felújítása befejeződött, és
augusztus 31-től már az új eszközökkel, a
belülről teljesen megújult épületben készül az
étel. Az új berendezések megkönnyítik az itt
dolgozók munkáját, emelik a higiéniai szintet, és eddig nem készített ételek étlapra
vételét is lehetővé teszik. A beruházás teljes
költsége meghaladja a 23 millió forintot,
amelyből 13 millió forintot pályázaton nyertünk, a fennmaradó 10 millió forintot pedig
saját költségvetésünkből biztosítjuk. Bízunk
benne, hogy a napi adagszámot 700-ra tudjuk emelni az igényeknek megfelelően.
Jászárokszállásra akármelyik irányból jövünk, egy nagyon szépen kiépített bitumen
úttesttel és 1 méteres sárga kőpadkával találkozunk. Olyan látvány fogadja az érkezőt,
minthogyha az annyit irigyelt Ausztriába érkezne. A Jászárokszállás – Jászberény összekötő út építése az eredeti határidőre, augusztus 30-ra befejeződött. Bízom abban, hogy
az elkészült út sokáig fogja szolgálni a Jászárokszállásra jövőket, illetve az itt átutazókat.
A csatorna-beruházás elkészült városunkban, az érintett utcák lakói rácsatlakozhatnak
az új hálózatra. A mai napig 1013 rákötést
ellenőrzött le a Víziközmű intézményünk
szakembere. Voltak olyan panaszok, hogy
nem elég mély a bekötés a telekre, ezért nem
tudnak rácsatlakozni. A helyszínen minden
ilyen panaszt megvizsgált a kivitelező SADEMagyarország Kft. munkatársa, de csak kevés esetben volt jogos a reklamáció. Ezekben
az esetekben a javítást elvégezték. A legtöbb
probléma abból adódott, hogy a telken belüli
csővezetéket túl nagy lejtéssel építették meg,
a szükséges öt ezrelékes lejtés helyett volt,

ahol 15 %-os lejtést mértek a szakemberek.
Kérem, hogy a bekötéseknél tapasztalt problémáikat jelezzék a Víziközmű intézményünknek és kollégáink minden esetben segítenek a megoldás megkeresésében.
A szennyvíztisztító építészeti munkái befejezéshez közelítenek, és megkezdődött a
gépészeti szerelés is. A kivitelező a tervezett
októberi átadást tudja biztosítani és ez azt
jelenti, hogy a rákötések az új rendszerre
folyamatosan történhetnek.
Városunkban a csatornaépítést követő
úthelyreállítások első üteme befejeződött.
Összesen 58 utcában 26 km hosszban készült
el az útfelújítás. Öröm látni, hogy a kerékpárosok, a görkorcsolyás gyerekek és természetesen a gépkocsi-tulajdonosok birtokba vették szinte aznap, ahogy a munkások levonultak, a felújított utakat. Most már be tud menni az orvos, a mentő és mindaz, aki segítséget
nyújt ezekben az utcákban. Kérem, hogy
vigyázzunk közösen útjainkra, hogy minél
tovább szolgáljanak bennünket. Merjünk
örülni annak, amit közösen elértünk.
A szemétszállítás átszervezése folyamatban van, és szeptember második felétől minden szilárd burkolatú utcába be fog menni a
kukásautó. Ehhez azonban arra van szükség,
hogy az utcák besorolását az egyes gyűjtési
napokhoz újra értékeljük. Szeptember elején
mindenkit értesíteni fogunk, akinél a gyűjtési
napban változás történik. Addig is kérem
türelmüket, és az eddigi már megszokott
rendszernek megfelelő gyűjtési napokon a
hulladék kirakását. A szelektív hulladékgyűjtéssel azt a célt érjük el, hogy a szemét menynyisége csökken és az így gyűjtött anyagok
visszakerülnek az újrahasznosítás körforgásába. Kérem, hogy a műanyag palackokról
vegyék le a kupakot, és tapossanak rá – „tapossa laposra”. Ezáltal a konténerbe a jelenlegi mennyiségnek többszöröse fér. Az elektronikai hulladékok gyűjtését szervezetten
meg fogjuk oldani október 7-én 8-13 óráig
(lásd külön rovatunkban). Kérem, hogy működjön közre a környezetünk megóvásában.
Gergely Zoltán
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Közhírré tétetik…
A hagyományoknak megfelelően Jászágón idén immár nyolcadik alkalommal
kerültek megrendezésre a falunapi rendezvények. Ez alkalommal is érkeztek messzi
tájról vendégeink, többek
között erdélyi testvértelepülésünkről, Máramaros megyéből Nagysomkútról. A
delegáció 4 napot töltött el
településünkön. A rendezvény sorozatát augusztus
18-án az általános iskola udvarán található kopjafa ünnepélyes megkoszorúzása
nyitotta meg. Ezen kereten
belül tárultak ki a kiállítások
ajtajai. A gyönyörűen felújított iskolába belépőket a
gazdag virágkiállítás köszöntötte, amit a jászágói
kertbarátok bocsátottak az
érdeklődők számára. Továbblépvén a jászárokszállási
kézimunka szakkör munkáit
tekinthették meg. A következő teremben kaptak helyet
a régi idők falvédői, a
gyöngyből készült ékszerek,
dísztárgyak, és a legifjabb
ágóiak fotóiból összeállított
tabló. Még egy másik terem
adott helyet a jászágói kézimunka szakkör munkáinak.
A művelődési házba látogatók a Jászágón termelt terményeket, Tóth Lászlóné
üvegfestményeit, Tóth László fafaragásait, Csőke István

Kiállítás megnyitó erdélyi vendégekkel
asztalosmester bútorait és
Bankáné Szabó Marianna
száraznövényekből készült
képeit tekinthették meg. 18

Virágkiállítás
órai kezdettel a jászárokszállási Parázs néptáncegyüttes
látványos műsorral szórakoztatta a közönséget, majd
táncba csalogatta a táncos lábú nézőket. A nap méltó zárásaként került sor a tűzijátékra.

Jászágón voltunk...
Egy, a rossz idő miatt elhalasztott út után végre elindultunk Jászágóra. Voltak
közöttünk olyanok is, akik
ott születtek, éltek, azok
nosztalgiázni jöttek velünk,
de mi, a többiek csak hírből
hallottunk Ágóról.
Ahogy közeledtünk Ágóhoz, felfigyeltünk a nagy
rendezettségre, tisztaságra.
Látszik, hogy jó gazdák
lakják a falut.
A busznál várt bennünket
Macsi Sándor igazgató úr
kedves mosolygós arccal, és
igazi házigazda módra invitált bennünket a falu megtekintésére. Útban a szép új
templom felé felvázolta a falu megalapítását, a templom építése történetét, úgy,
hogy már nem teljesen
ismeretlenül léptünk be a
templom hűvös csendjébe.
Amit láttunk, elvarázsolt
bennünket. A makulátlan
tisztaság, fény és az ízlésesen
berendezett szép bútorzat,
ami kiegészítette a templom belső építését, mindnyájunkat elbűvölt. Szeretettel tartózkodtunk bent.
Igazgató úr büszkén mesélt

Augusztus 19-én hét órakor fellobbantak a birkahúsfőző verseny résztvevőinek
bográcsai alatt a lángok. 8
órakor elkezdődött a szentmise, ahol megszentelődött
a kenyér. Visszatérvén a művelődési házhoz, 10 órakor
kezdetét vette az Ágóiak Baráti Egyesületének országos
ünnepélyes közgyűlése. 11
órától a gyermekeké volt a
főszerep, kézműves foglalkozáson és aszfaltrajzversenyen vehettek részt.
17 órakor a kisbíró útjára
bocsátotta a szüreti menetet.
Körbejárták a falu utcáit, vidámságot költöztetve a ház
lakói közé. Volt ott kurjongatós lovaslegény, csőszlány
és csőszlegény, hatalmas fürt
szőlő, cigánylány és menyecske. No meg volt ott
még sok hintó, lovas kocsi és
ökrösszekér, bort kínáló lány
és sok-sok érdeklődő. A szüreti felvonulás végezetével jó
hangulatú bállal zártuk a
2006-os rendezvények sokaságát. Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik résztvettek, munkájukkal, felajánlásaikkal támogatták rendezvényeinket.
Reméljük, találkozunk jövőre!
A Rendezőség

Szüreti tánc

A „Megvalósult álmokról”

mindenről, ami a templomot érintette.
Aztán szépen lassan,
öregesen elindultunk a község kultúrháza felé, ahol
újabb kellemes meglepetés
ért bennünket. A gyönyörűen felújított épület belseje
is ragyogott a tisztaságtól, és
egy olyan fényképkiállítást
láttunk, ami megállná a helyét egy nemzetközi tárlaton
is. Mint mondták, a gödöllői
amatőr fényképészek készítették őket. Nagyon sikeresen kaptak le olyan momentumokat a falu életéről,

hogy azok, akik odavalósiak,
örömmel magyarázták a képeken látottakat. Itt is kaptunk felvilágosítást mindenről, majd a falu kicsi múzeumába mentünk át. Itt aztán
az Igazgató Úr teljesen elemében volt és olyan tudást
és szeretetet, amit az összegyűjtött tárgyakról kaptunk,
ritkaság számba megy. Noha
kicsi a helyiség, de olyan tudással, ízléssel van minden
elrendezve, hogy nem győztünk csodálkozni.
Tita Valéria Erzsébet

Már egy hónapja? Talán
mire a levelem odaér a
címzettekhez, több idő is
eltelik.
Az én lelkemben még
elevenen él az öröm és a
boldogság, ami akkor ért
bennünket, amikor az
Árokszállási Nyár rendezvényein mi is részt vehettünk, mint kiállítók.

Idős korunk gyönyörű két
napja volt július 8-9.
Izgalommal és szorongva készültünk. Hiszen amit
mi vittünk, mindketten
csak magunk és egymás
örömére készítettük a tárgyainkat, természetesen
gyermekeink, rokonaink,
barátaink is részesültek belőle. Azt nem gondoltuk,
valaha is kiállításra menjünk
velük.

Kubacsekné Gulyás Évike
ránk talált és neki köszönhetjük, hogy ott lehettünk.
Nagy segítséget és sok
biztatást kaptunk a művelődési ház vezetőnőjétől és
Icukától, sőt még azoktól is,
akiket pontosan már nem is
ismertünk.
Hiszen 14 éve eljöttünk,
de még nem csak mi, a dédapáink is Árokszállásiak.
Nagy öröm számunkra az
a fogadtatás, ahogyan a közönség kifejezte érdeklődését.

Már a megnyitó alkalmával éreztük, amikor a Polgármester Úr megköszönte,
hogy elvittük és kiállítjuk a
munkáinkat. Sokan voltak
ott a régi szomszédok, ismerősök, barátok és nem utolsó
sorban rokonaink is. Sőt sok
fiatal és nem fiatal, akiket
már nem is ismertünk.
Köszönjük mindazoknak,
akik eljöttek, hogy ottlétükkel jelezték érdeklődésüket.
Sokan szép szavakkal, dicsérettel írtak a vendégkönyvünkbe. Azóta is olvasgatom
és átélem újra és újra azt a két
napot. Köszönöm a Hortról
odautazó szomszédoknak,
barátoknak, hogy a távolság
ellenére is eljöttek, hogy osztozzanak örömünkben.
Maradok tisztelettel:
Tóth Lászlóné Guba Mária
az „üvegfestő”

Jászvidék
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75 éves a Gazdakör
(Folytatás az 1. oldalról)
Hasznos és érdekes az említett könyvecske, mert a ma,
de a holnap itt élői is képet
kapnak – ha nem teljeset is – a
jászsági tanyavilág életéről.
Külön ki kell emelnem a négy
tanyai iskola alapításáról és
működéséről szóló gondolatokat. Talán még az utolsó
percekben lesz valaki, aki élő
és hiteles tanúkat megszólaltatva részletesebben is megírja ezek történetét.
Értékes adatokat tartalmaz a könyvecske második
fele, amiben az egykori 1000
tanya tulajdonosának neve
szerepel 45 dűlő bontásában. Ezek a dűlőnevek
földrajz-történeti érdekességek is egyúttal, de a helytörténet szempontjából sem
mellékes ezek ismerete.
Megtudhatjuk ebből azt

is, hogy a jászárokszállási
gazdáknak nemcsak helyben
volt tanyás ingatlanjuk, hanem a környező községekben is, így: Adácson 24,
Atkáron 28, Csányban 34,
Gyöngyöshalászon 2,
Gyöngyöspatán 11, Horton
6, Erken 14, Jászberényben
4, Jászdózsán 1, Jászfényszarun 16, Jászszentandráson 2, Nagyfügeden 13,
Pusztamonostoron 12, Tarnamérán 1, Tarnaörsön 22,
Vámosgyörkön 15, Viszneken 4, Zaránkon 4. Összesen 213 külterületi tanya.
Kíváncsin lapozgatták az
ünnepségen megjelent tanyásgazdák utódai, akik a
stílszerűen összeállított
megvendégelés mellé emlékként kapták a kiadványt.
A helyszínen százötven fő
vette át, s még hetvenet ad-

Falunap Újiregen

Falunapi életkép – Újireg, 2006. július 29.

nak ajándékba. Ugyanakkor
harminc darabot a helyszínen megvásárolt a mintegy
280-300 résztvevő, s további hetven darab még eladó.
Ezzel egyidőben rendezték
meg újra Bankáné Szabó Marianna „Tanyasi életképek”
című kiállítását is, ami szervesen összesimult az ünnepi
témával.
Az ünnepség részét képezte a művelődési ház folyosóján elhelyezett emléktáblák megkoszorúzása,
majd kötetlen beszélgetésben oldódott az emlékezés.
A Gazdakör szervezésében augusztus 27-én egy
működő biogazdálkodó farmot tekintettek meg az érdeklődők Hajdúböszörményben és egy struccfarmot Hajdúnánáson.
Bi
A hetedik Falunapon tartotta első főzőversenyét az
1930-ban kitelepült jászárokszállásiak alapította Tolna megyei falu. A Falunap
délelőttjén öt falu focicsapata mérkőzött, majd a nyolc
versenyfőző értékelése következett. Itt a Búzavirág
Nyugdíjas Egyesület főztje
bizonyult a legjobbnak.
Különdíjas a Halkan gyere
elnevezésű csapat halászleve.
A Falunap keretében
egyetlen kitüntetést adtak át.
Újiregért díjas lett Agócs
Ferencné, aki negyven éve a
falu daduskája.
– and –

Újra szólt a nagyárki harang
Az Árokszállási Ünnepi
Hét egyhetes ünnepségsorozatának első napján a
Jászárokszállási Gazdakör a
Nagyboldogasszony Napi
Nagyárki Búcsúval emlékezett az egykori lerombolt
Nagyárki Iskolakápolnára.
A hagyományoktól eltérően ebben az évben az időjárás nem engedte meg,
hogy a Nagyárki Iskolakápolna felújított kőkeresztjénél történjen a megemlékezés. Délelőtt tíz órakor városunk templomában beharangozással kezdődött a
szentmise.
Az ünnepi szentmise előtt
Dr. Farkas Miklós a Gazdakör elnöke köszöntötte a
jelenlévőket.

A harang szavára
Vass Albert Üzenet Haza
Gyenes Gyula főesperes,
című versét Farkas Gábor pápai prelátus ünnepi isszavalta el, majd Márkus Esz- tentiszteletében méltó móter előadásában Reményik don emlékezett.
Sándor: Templom és iskola
A szentmise után a nagycímű versét hallgathatták az árki harang hangjára körmeünneplők.
netet tartottak a templom
körül, majd az ünneplők a
harangot átkísérték a Jász
Házba, ahol kezdetét vette
az egész napos búcsú.
A vendégszeretetükről híres egykori nagyárkiak, pogácsával és kedves szavakkal
fogadták a betérőket. A hagyományos jász étel, a birkapörkölt elfogyasztása után
kötetlen beszélgetéssel idézték fel azt a kort, amikor még
a Nagyárki Iskolakápolnából hívott szentmisére a
Ebben az évben a Jász-Házig mentek
nagyárki harang.
(Fotók: Nagy Mária)
M. N. M.
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Roma-nap 4.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat negyedik alkalommal rendezte meg július
22-én egésznapos programját.
Drapos Béláné alpolgármester kezdőrúgásával indult be a programsor a
sportpályán, ahol kilenc órától öt roma csapat kispályás
fociban mérte össze tudását.
Itt Tarnaörs csapata győzött.
Ezt követően már mindenki nyert. Először azzal,
ha megnézte a művelődési
házban kiállított tizennyolc
roma nebuló negyvenkét rajzát. A képeken a színpompás
nyár gazdag színvilágát örökítették meg.
A kiállítást megnyitó Tóth
Sándorné igazgató-helyettes
így fogalmaz:
– A gazdag színvilág változatos technikai formákban
jelenik meg 1-8. osztályig az
életkori sajátosságoknak meg-

felelően. Kiváló érzékkel ragadták meg a jelenben is élő
kulturális sajátosságokat.
A nyári hőség tetőpontján
15 órakor a piactéri kulturális
programsor megnyitásakor
Gergely Zoltán polgármester
így fogalmaz: – Ha 365 napból valaminek napja van, az
már fontos az embereknek.
Beszámol arról, hogy milyen sokat foglalkoztak a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal együtt azzal,
hogy az árokszállási roma
gyerek a nyolc osztályt elvégezze, hogy ennek hiánya ne
legyen akadály a munkafelvételnél egy olyan városban,
ahová a környék településeiről hozzuk a dolgozókat.
Oláh Pál, a cigány önkormányzat elnöke a hagyományőrzésben a többségi
társadalomnak való bemutatkozásban tartja fontosnak
a Roma-napi rendezvényt.

Az ünnepi köszöntőt
mondó Horváth Aladár Roma Polgárjogi Alapítvány elnöke abban látja a Romanap sikerét, ha a rendezvényen ugyanannyi nem cigány is megjelenik.
– Ha csak mi vagyunk,
kimondhatjuk, hogy a gádzsók
elkülönítettek – fűzi hozzá. –
Az azonos kultúrák felismerése
és a különbözőségek tisztelete
vezet bennünket a megértéshez
– fejezi be gondolatmenetét
az ünnepi szónok.
A kulturális műsor idejére
már sikeres volt a rendezvény Horváth Aladár értelmezésében is, hiszen folyamatosan érkeztek a térre
nem cigányok is. Így a Piros
pipacsok, a Vadrózsák, a Parázs
hagyományőrzők, az Extázis
tánccsoport műsorára.
A nézőcsúcs L-L Junior
fellépésének idején volt.
– and –

Tűzoltóságunk hírei
Július 12-én egy helyi lakos kért segítséget az éjszakai órákban, mert véletlenül
kizárta magát az első emeleti
lakásából. Szerencsére az ablak nyitva volt, így tűzoltólétráról megközelíthető és
belülről nyitható volt a lakás
ajtaja.
Július 14-én hajnali 5-kor
jelezték, hogy Jászárokszálláson a Gyóni utcában egy
kutya esett a nyitott, és üres
szennyvíztisztító aknába. A
megszeppent állatot kiemeltük az aknából és átadtuk a
további intézkedésre illetékesnek.
Jászágóról jelezték, hogy
az egyik ház alsóépületében
tűz ütött ki. Jászberényből
három, Jászárokszállásról
egy fecskendővel vonultunk
a helyszínre. Szerencsére
csak egy hűtőszekrény gyulladt ki, nem okozva ezzel
nagy problémát.
Július 21-én Encs város
Jászárokszálláson táborozó
általános iskolásainak népes
csapata látogatta meg egyesületünket. A munkánk iránt
nagy érdeklődést tanúsító iskolásokat és a kísérő pedagógusokat mindennapi életünket bemutató videó vetítésével, rövid előadással és tűz-

oltó gépjárműveink bemutatásával fogadtuk. A diákok
nagy tetszéssel és örömmel
fogadták egyesületünk tagjainak bemutatóját és részletes magyarázatát.
A hónap végén több esetben is tarlótűz oltáshoz riasztották az egységünket.
Minden esetben időben vonultunk, a keletkezett tüzeket eloltottuk, melynek köszönhetően nagyobb anyagi
kár nem keletkezett.
Augusztus elsején a Prohászka utcában egy munkagép gázvezetéket szakított
el. A gázszolgáltató kiérkezéséig biztosítottuk a helyszínt, nagyobb anyagi kár
nem történt.
Szintén ezen a napon, a
Jászberény felé vezető úton
egy árokba csúszott személyautót vontattunk ki az
árokból.
Augusztus első napjaiban
lehullott nagy mennyiségű
csapadék következtében
több bejelentés érkezett. A
legnagyobb mennyiségű
csapadék augusztus elsején
éjszaka hullott. Még az éjszaka folyamán Gergely Zoltán polgármester Banka
Emánuel egyesületi elnök és
Kókai Ferenc egyesületi pa-

Azokon a helyeken, ahol szükséges volt, szivattyúzásra került sor
(Fotó: Tekse Csaba)

rancsnok társaságában, az
egyesület tagjaival együtt,
valamennyi kritikus helyszínt megtekintett. A szükséges intézkedések megtételre kerültek.
Ennek köszönhetően az
egyszerre lehullott, közel 80
milliméter csapadék egy nap
alatt levonult a város területéről.
Személyi sérüléssel járó
közúti balesethez vonultunk
augusztus 9-én. Jászárokszállás és Vámosgyörk között egy személygépkocsi
műszaki meghibásodás
miatt lehajtott az útról, és
járművével felborult. Sérüléseit a mentők látták el.
2006. augusztus 10-én a
szolnoki tűzoltóságra érkezett a jelzés, hogy Jászárokszálláson a Deák Ferenc téren az egyik családi ház elektromos kapcsolószekrénye
kigyulladt. Szerencsére a lakók még kezdeti állapotban
észrevették a tüzet, így sikerült önerőből eloltaniuk.
A budapesti Műszaki
Egyetem lőtértüzében, az
oltás során három fővárosi
tűzoltó bajtársunk hősi halált halt. Temetésük napján
emlékükre egy percig szóltak a tűzoltóautók szirénái
országszerte, így városunkban is. Egyesületünk tagjai a
csapatzászló előtt tisztelegtek hősi halált halt bajtársaink emlékének.
Ezúton is felhívjuk városunk lakosságának figyelmét: az általános „tűzgyújtási tilalom” továbbra is
érvényben van, ennek alapján még engedéllyel sem lehet tüzet gyújtani.
Tisztelettel kérjük a tűzgyújtási tilalom betartását.
Nádas Illés
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Székelyföldön járva...
„Ma a székely a legmagyarabb magyar, s a magyar ahhoz, hogy magyarrá legyen
előbb székellyé kell válnia”olvastam Nyergestetőn az
egyik kopjafába vésve.
Itt a katonai temetőben
közel kettőszáz 18 évnél fiatalabb székely fiú hamvait temette el 1848-ban a győztes
cári csapat katonai tiszteletadás mellett. A fiatalok egy napig védték a szorost a sokszoros túlerővel szemben, míg a
magyar katonák átvonultak
mögöttük. A legdrágábbat
adták, az életüket a szabadságért, a magyarság ügyéért.
Mi is fejet hajtottunk kitartásuk előtt, s tiszteletünk jeléül egy keresztet márványtáblácskával helyeztünk el ott
a fenyvesek árnyékában.
Már tavaly elhatároztuk,
hogy ha tehetjük, visszamegyünk Székelyföldre. Így az
Ipartestület szervezésében
augusztus 04-09-ig ismét
ott jártunk.
„Otthon” Úgy fogadtak
Zeteváralján: Mátyás Gábor
atya, a „szófukar” Margit,
Bokor Tündi és a többiek,
mint a régi ismerősöket.
Minden este élvezhettük vendégszeretetüket, s igazán otthon érezhettük magunkat.
De mindenhol örültek nekünk, s jó volt hallani a szép,
ízes, népies beszédet. Tamási
Áron „Ne vitassátok jussomat” c. novelláját hallgatva,
melyet a zeteváraljai iskola
tanulói adtak elő, szem nem
maradt szárazon. A templom
falai között hallgatva ezt az
előadást úgy éreztük, hogy
nem az 1920-as évek problémái, hanem az utóbbi évek
gazdasági, politikai, etnikai
helyzetéről szólnak a fájdalmasan szép szavak....
Az öt nap alatt olyan helyeken jártunk, ahová szívesen újra visszatértünk: Csíksomlyó Mária templom,
Csikszereda, Székelyudvarhely, Szováta Medve-tó, Farkaslaka, Korond.
De olyan területekre is eljutottunk, ahová előző kirándulásainkon nem: Tusnádfürdőre, melyet a Monarchia óta most fedeznek
fel újra, állítják helyre. Parajd
melletti sószorosba a sóderzsekkel. Szent-Anna tóhoz,
mely vulkanikus kráterében
a tó fürdésre (nekünk az idő
rövidsége miatt lábáztatásra) is megfelelő. Székelyderzs nehezen megközelíthető unitárius erődtemplomába, mely az UNESCO világörökség részeként egyedülálló, ugyanis a bástyáit a
helyiek raktározásra használják (szalonna-, sonka- stb.
bástya). De raktároztak gabonaféléket is nagy fedeles
ládákban, s az épen maradt
mérőedények, a különféle
szerszámok, a csapolásos
technikával készült garádics
(lépcső), a 600 éves tölgyfa
ajtó vasalása, a lakatok még
érdekesebbek voltak a velünk jött iparosok, kézművesek ámuló magyarázatait
hallgatva.

Jártunk a Gyimesekben:
Megcsodáltuk a meredek
hegyek lankáinak „zöldjeit”,
melyet a sok eső és a „szénacsináláshoz” a kaszálás adja.
Voltunk a Fügés-tetőn, és
sétáltunk a II. világháborús
Árpád-vonal mentén. Idegenvezetőnk, Zentai József
megmutatta a fűvel benőtt,
de még mindig látható
ágyúk helyeit, a körbe futó
árkot, mely segítségével védték a németek és magyarok a
szorost. 134 lépcsőn feljutottunk a Rókóczi vár maradványaihoz, s a határkő
mentén átpillanthattunk
Moldovába.
Megálltunk Máréfalván,
ahol a legszebb székelykaput
fényképezhettük le, s a művelődési ház falán láthattuk a
többszáz éves, legrégebbi
székelykapu darabjait. Elámultunk Tordatorockó
Székely-szikláját látva, s a
szépen megmaradt főutca
egyforma házacskái, a központi itató, ahol régen az
asszonyok mostak, a „múlt
századba röpítettek” bennünket egy órácskára.
Borszéken borvizet ittunk, Csikszeredán a hokicsapat törzshelyén jó Cuici
(csiki) sört; Székelyudvarhelyen ordás (túrós) palacsintát ettünk, Küküllőkeményfalván jégkrémet kóstoltunk.
Esténként összeültünk a jó
vacsora után és megbeszéltük
az aznap látottakat, elénekeltük kedvenc népdalainkat, és
szép történeteket hallgattunk. Egyik este Bokor Tünde, aki Zeteváralja szülötte, s
otthon töltötte szabadságát,
örvendeztetett meg bennünket egy kis előadással. Dedikált népzenei CD-iből többen vásároltak. Ígéretet kaptunk, hogy egy fellépés erejéig a Jászárokszállásiak is megismerhetik csodaszép hangját. Remélem ez a közeljövőben megvalósul!
Gyorsan eltelt ez a pár
nap; maradtunk volna még,
mert olyan jó „otthon” lenni. A buszon hazafelé a bevezetőben idézett kopjafa
feliraton gondolkoztam:
Ma is aktuális, hiszen a
katona-fiatalok áldozata csak
egy volt a történelem viharában. A székelyek sokszor
védtek bennünket, Anyaországbelieket a határszélen.
Ők katonák voltak, apárólfiúra szállt ez az öntudat.
Ma már azt jelenti ez a
mondat, hogy igenis legyünk
magyarok, védjük értékeinket: népi hagyományainkat,
műemlékeinket, tanítsuk szépen beszélni gyermekeinket,
fejezzék ki magukat idegen
szavaktól mentesen, magyarul, ismerjék történelmünket
egészen a gyökerektől!
Ezekre láthattunk szép és
követendő példákat Székelyföldön. Oda minden magyarnak el kellene jutnia egyszer az életben, hogy minderről személyesen is meggyőződjön!
Majorné Papp Ágnes
vezetőségi tag
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Bagi László a jászárokszállási
labdarúgás élő legendája
„Eljön a kor, amikor az
évekből hónapok, hetek lesznek,
aztán a napok is elfogynak...”
Talán ez a belső gondolat
is vezérli a jászárokszállási
„öregfiúk” labdarúgóit,
hogy évente találkozzanak.
Az utóbbi időkben már foci
nélkül. Összekovácsoltak
bennünket az 1970-es évek
sportsikerei (1971. Megyei
I. osztály I. helyezés), és egy
életre szóló barátság alakult
ki közöttünk.
Az idei találkozót Csikós
László és Bagi László szervezte, és Faragó Lajos fogadott szívélyesen otthonában
bennünket.
Kegyelettel emlékeztünk
eltávozott társainkra, akikkel
szegényebbek lettünk. A kitűnő vacsora, a házigazda
bőséges kínálata mellett sorra idéztük fel az izgalmas
mérkőzések emlékeit.
Bagi Laci kitűnő vicceitől, a sportindulóktól, Czagány Jancsi szólóitól egyre
hangosabb lett a Tavasz utca. A hangulat olyan volt,
mint harminc évvel ezelőtt.
Ezen a találkozón úgy
döntöttünk, hogy a Jászvidékben bemutatjuk azokat a
labdarúgókat, akik olyan
sportsikereket értek el, hogy
utólag is mindenki büszke
lehet rájuk. Az ismertetőt
Bagi Lászlóval kezdjük.
1934-ben született Jászárokszálláson. Mint korabeli
társai, ő is a grundon kezdte a
focizást. 14 évesen iskolaválogatott. 1950-ben 15
évesen már a felnőtt csapat
igazolt játékosa. 1951-ben
az egyik legfelelősségteljesebb középhátvédi posztot
bízzák rá, amit megbízhatóan, felelősségteljesen látott el.
1950-től 1974-ig, 24
évig focizott Jászárokszálláson. Közben két évig katonaként Petőfibányán is
játszott. A 24 év alatt mintegy 720-szor öltötte magá-

ra a jászárokszállási mezt,
az edző, az MNK és az ünnepi barátságos mérkőzéseket nem is számolva.
A 720 mérkőzésen
mintegy 550-600 gólt rúgott. 1952-ben harminchárom behívott játékos közül
megyei ifjúsági válogatott
lett.
A Szolnok Megyei Néplap minden héten összeállította a megyeválogatottakat és ebben ő szerepelt a
mi csapatunkból a legtöbbet.
A tehetséges labdarúgóra természetesen felfigyeltek az élvonalbeli csapatok
is. 1958-1959-ben az NB II.
Szolnoki MTE, illetve az NB
I-es Jászberényi Lehel is sokáig ostromolta az átigazolásra, de eredménytelenül.
Szerencsénkre ő csak idehaza érezte jól magát.
Ennek mi örültünk a legjobban, pedig talán sokra vihette volna, ha több bátorsága van a kitörésre. (Lásd:
Garics György)
1957 tavaszán Petőfibányán is marasztalták a már
leszerelt nagyszerű futballistát, de onnan is hazajött
Árokszállás csapatát erősíteni. Erre nagy szükség is volt,
mert a csapat akkor jó hátvédsorral rendelkezett, de
gólerős csatárra nagy szüksége volt az újra megyei I.
osztályba feljutott csapatunknak. A vezetőség megkérte, hogy vállaljon új szerepet, és ezentúl a csatársorban játsszon. Laci talán nem
repesett a boldogságtól, de
elvállalta a számára is új,
szokatlan, jobb összekötői
csatárposztot. Jól tette,
mert ebben a szerepkörében
futotta ki az igazi tehetségét.
Már az első év végére 1960ban 34 góllal megyei gólkirály lett.
Kitűnő rugótechnikával
rendelkezett. Rendkívüli
gólképesség jellemezte. Szabadrúgásai életveszélyesek
voltak. Ha a 16-os közelébe
verekedte magát, az ellenfél
kapusaira nem sok jó várt.

Jól irányított találataival nagyon fontos mérkőzéseket
döntött el. Máig emlékszem
a Mezőtúri Honvéd, a Törökszentmiklósi Vasas, a
Jászapáti, az Újszász, a Jákóhalma elleni fergeteges hangulatú, hihetetlenül izgalmas idegenben játszott
meccsekre, ahol Bagi Laci
többnyire a kritikus utolsó
percekben nagyszerűen
szabott góljaival adta meg
a kegyelemdöfést az ellenfélnek, nyertük meg a mecscseket és kergettük őrületbe
a hazai játékosokat és a drukkereiket.
Megkérdeztem tőle, kitől tanultad a labdarúgást,
kitől szereztél tapasztalatokat? A szívvel-lélekkel játszó régi nagy öregektől, válaszolta, mint például Lukács Ferenc (Tuki), Nemoda
Béla (Vaszari), Bobák Antal
(Boni), Faragó Tibor
(Csimbók) játékosoktól,
Gyöngyösi Andor edzőtől,
valamint a petőfibányai csapat edzőjétől, Csizmarik
Józsi bácsitól és az ottani
nagytudású, felkészült focistáktól.
Ilyen technikailag, futballtaktikában is jártas, felkészült, jó kommunikációjú,
barátságos ember biztos jó
edző is lehetett volna, ha
több türelemmel tudja kezelni a fiatal labdarúgók fegyelmezetlenségét.
Laci mindig vidám, jókedvű ember volt, a csapat
vicc- és mókamestere. Erre
nagy szükség is volt, különösen, hogy az igen mostoha
utazási körülményeket elviseljük. Egyet viselt nehezen, napokig rágta magát ha
kikaptunk, különösen ha ő
hagyott ki sorsfordító helyzetet.
Kiegyensúlyozott, fegyelmezett, a durvaságot, a reklamálást kerülő játékos volt.
Egész pályafutása alatt
egyszer állították ki Karcagon. Mint csapatkapitány,
hogy nagyobb legyen a kifogás nyomatéka, felkapta a

labdát, úgy reklamált a bírónál, aki ezt nem méltányolta.
Bagi Lászlónak élete
volt a labdarúgás. Őrületesen szerette. Mindent erre
tett fel. Sok áldozatot hozott
érte. Fegyelmezett volt,
soha nem fordult elő, hogy
kimaradt volna, nem készült
volna a mérkőzésre. Számára a vasárnap szent
volt, az csak a focié lehetett. Még a vasárnapra
tervezett saját esküvőjét is
péntekre tette át.
Feltehetnénk a kérdést,
mit kapott cserébe ez a
nagyszerű és sikeres sportember a több mint két évtizedes önzetlen, eredményes sporttevékenységéért? Egy biztos: pénzt, vagy
egyéb juttatást nem, mert
soha senki, a vezetők sem
kaptak a sportért semmiféle
ellenszolgáltatást. Tagja volt
viszont egy jó és vidám közösségnek, ahol a rengeteg
közös élmény és siker mellett egy életre szóló, elszakíthatatlan barátságok
szövődtek. Most is szeretettel gondolunk egymásra és tudjuk, hogy számíthatunk a másikra. A korabeli drukkerek egy életre a
szívükbe zárták és ezért
mindenki aki ismeri, szereti őt a városban. Van
egyéni haszna, jelentősége
is. A sport nagyobb teljesítményre, nagyobb akaraterőre késztette, ami az
akadályok, a nehézségek
jobb elviselését eredményezi
a civil életben is.
Köszönjük neked, amit a
jászárokszállási labdarúgás
sikeréért tettél!
Befejezésül jó egészséget, hosszú életet kívánunk Bagi Lászlónak,
hogy még sokáig lehessél az
öregfiúk csapatának szervezője, szakácsa, viccmestere
és a jászárokszállási labdarúgás élő legendája.
Győző Gyula
egykori csapattárs
és edző

Versenyen voltunk,
díjat is hoztunk
Augusztus 2-án hivatalosak voltunk a Jász-NagykunSzolnok Megyei Idősotthonok által rendezett Szépkorú,
de Ifjúszívű Lakóinak VIII.
Kulturális és Sportversenyére.
A mi otthonunk öt kategóriában indult, amire természetesen lázasan készültünk. Már jó előre órákig
gyakoroltunk, aztán 2-án kis
csapatunk elindult a hosszú
útra Mezőtúrra. Mire odaértünk, az otthon óriási udvara
már telve volt. Kb. 400 sorstársunk vett részt a versen-

gésben. Igazán kifogástalanul volt megrendezve minden és a vendégfogadás tökéletes volt. Első perctől
fogva jól éreztük magunkat.
A megnyitó után aztán
megindult a verseny. Először
az ügyességi és sportverseny
volt, amin bár nagyon jól teljesítettünk, mégsem kaptunk elismerést.
Ám akkor a szavalóverseny indult meg, ahol a mi
kedves lakótársunk, Papp
Károlyné Gizike lépett a pódiumra. Ez már ebéd után
volt és a zsűri tagjai kicsit

már lankadtak voltak, de
amikor megszólalt Gizike,
síri csend lett. A zsűri tagjai
felegyenesedtek és végig
odafigyeltek a gyönyörű szavalatra. A végén óriási tapsvihar tört ki, mi meg a társak
és kísérőink könnyes szemmel köszöntük meg neki a
gyönyörű verseket.
Eredmény: első díj. Habár volt olyan otthon, akik
30-40 fővel voltak jelen,
mégis a mi kis három tagú
csapatunk jöhetett el trófeával a versenyről.
Köszönjük a vezetőinknek,

hogy mi is részt vehettünk
ezen a versenyen és hálás köszönetet küldünk és minden
elismerést a mezőtúri rendezőknek. Szép volt lányok, fiúk! Jövőre újra megyünk!
Hadd zárjam e sorokat e
szép mottóval.
„Az öregség olyan, mint a
hegymászás:
Minél feljebb érsz, annál
nehezebbek lépteid,
Nehezebben veszed a levegőt,
De sokkal tisztábban látsz, s
messzebbre.”
Tita Valéria Erzsébet
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„Múlton nyugszik a jelen, s ezen a jövendő”
Széchenyi István
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztérium pályázatot hirdetett meg „Ifjúsági (13-26 éves)
programok támogatása” címmel.
Ennek keretében a MOBILITAS Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács (4024 Debrecen, Piac u. 26/a.) támogatta a „Széchenyi István Gyermekszervezet az egészséges
életmódhoz kapcsolódó 2006-os programsorozatát”.
A pályázati program célja :
- a jászok, a Jászság és a településünk múltjának és
jelenének megismerése
- megemlékezés Jászárokszállás várossá avatásának 15. évi,
a település Önkéntes Tűzoltó Egyesületének a 115. évfordulójára
- az önszerveződés növelése,
- pozitív értékek teremtése
A helytörténeti rendezvénysorozat 2006. augusztus 31-én
indul, zárása, befejezése 2006. november 24- én lesz.
Tervezett programok:
I. „Miről írtak elődeink? – Őseink nyomában” címmel
háromfordulós helytörténeti vetélkedő
Az első és a második forduló a Jászvidék havilapban lesz,
az ünnepélyes eredményhirdetés a helyi Petőfi Sándor
Művelődési Házban zajlik le.
II/ A. „Tükrös szív” című rajzpályázat
II/ B. „Árokszállás titkai” című fotópályázat
III. Helytörténeti vetélkedő a jászsági települések
oktatási intézményeinek csapatai részére
A helytörténeti rendezvénysorozat részletezése
Kedves diákok és felnőtt érdeklődők!
I. „Miről írtak elődeink? – Őseink nyomában” címmel
játékos, szórakoztató vetélkedőre várunk benneteket.
Pályázati feltételek:
- egyéni nevezés, amelyen a helyi oktatási intézmények
tanulói (12-18 évesek) mérik össze tudásukat
- a háromfordulós helytörténeti verseny első fordulója a
Jászvidék havilap augusztus 31-én megjelenő
számában, a második és a harmadik együtt jelenik meg
a szeptember 28-ai Jászvidékben
- a megoldásokat a Városi Könyvtárba (Jászárokszállás,
Köztársaság tér 1.) írásban kell leadni
- a megoldásokat névvel, életkor megjelölésével, elérhetőséggel, iskola/pedagógus nevének feltüntetésével
adjátok le
- csak azokat értékeljük, akik a versenyben mind a három
fordulóban részt vettek
- nevezési díj nincs
Az első forduló megoldásainak leadási határideje:
2006. szeptember 15.
A vetélkedő részleteiről a történelem szakos tanáraitoktól
kaptok részletes tájékoztatást. A fordulók kérdéseihez szükséges irodalmat, könyveket pedig a Városi Könyvtárban
találjátok meg.
A második forduló megoldásainak leadási határideje:
2006. október 13.
A harmadik forduló feladata: „A 15 éves város 15 év múlva” címmel várunk irodalmi munkát, fogalmazást, vers vagy
próza formájában, 2- 3 oldalnyi terjedelemben.
A harmadik forduló megoldásainak leadási határideje:
2006. október 31.
Már előre is gondolkozhatsz a megoldásán.
Az ünnepélyes eredményhirdetést a helyi
művelődési házban 2006. november 10-én tartjuk.
Értékes nyeremények várnak rátok!
II. A „Tükrös szív” címmel rajzpályázatot hirdetünk.
Azok pályamunkáit várjuk, akik e kistáj, a Jászság, Jászárokszállás népmesekincséből, mondavilágából, szülötteinek írásaiból, eredetmondáiból vagy betyár- és pásztortörténeteiből, népdalaiból, népi gyermekjátékaiból merítik a témát az alkotáshoz.
Pályázati feltételek:
- Jászárokszállás oktatási intézményeinek tanulói pályázhatnak.
- A különféle anyagokból és technikákkal elkészített síkbeli
alkotásokat legfeljebb A/3-as méretben, paszpartuzva, a
térbeli alkotásokat pedig maximum 30 cm-es méretben
kérjük beküldeni.
- Életkor: 3 – 18 év
- Leadási, beküldési határidő: 2006. szeptember 28.
- A művek hátoldalán fel kell tüntetni a készítője nevét,
életkorát, iskola/óvoda, vagy pedagógus/szülő nevét, elérhetőséget, a mű címét, a forrás címét, amiből dolgozott
- Beküldési cím, leadási hely: Városi Könyvtár 5123 Jászárokszállás, Köztársaság tér 1., postán vagy személyesen
A beküldött alkotásokból 2006. október 13-tól november
10-ig kiállítást rendezünk a helyi művelődési házban.
Későbbiekben a legsikeresebb műveket a település közintézményeinek ajánljuk fel. Az alkotók műveiket nem kapják
vissza. A legsikeresebb pályázatokat a település honlapjára –
jaszarokszallas.hu – feltesszük.
A kiállítás megnyitója, a díjkiosztó 2006. október 13-án
lesz a helyi Petőfi Sándor Művelődési Házban.
A díjazás négy kategóriában történik életkorok szerint –
óvodás, alsó- és felső tagozat, középiskolás kategória.
A kiállítás 2006. november 10-ig tart nyitva.
Maradandó irodalmi, ének-zenei élményeket és termékeny
alkotókedvet kívánunk!

Az alkotásokhoz a következő műveket ajánljuk :
- Jász-Faragó Sándor meséi – Jászsági füzetek, Jász Múzeum,
Jászberény 1996.
- Molnár István: Adj király katonát! – Népi gyermekjátékok
Jászszentandrásról – Jászsági füzetek, Jász Múzeum,
Jászberény 1995.
- A jászsági zölderdőben – Népdalok a Jászságból (kazettán,
CD-n) Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány, 1998.
- Jászsági népdalcsokor – Jászsági Népdalfelvételek 19071997. (kazettán, CD-n). A Jászságért Alapítvány, Budapest
1998.

2006. augusztus 31.

Közérdekű tájékoztató
(2006. szeptember)
Orvosi ügyelet
04-08.
11-15.
18-22.
25-29.

Dr. Váradi István, Lehel u. 28. T.: 431-166
Dr. Gyenes Miklós, Kisfaludy u. 11. T.: 431-021
Dr. Olajos Gyula, Lehel út 11. T.: 431-957
Dr. Mann Ildikó, Széchenyi u. 30. T.: 431-077
Jászárokszálláson az orvosi ügyelet
hétfőtől péntekig 17 órától 18 óráig tart.
Az orvosi ügyelet telefonszáma: 06-20-980-6600
A jászberényi orvosi ügyelet elérhető a
06/57/412-226 telefonszámon.
A Mentőszolgálat telefonszáma: 06/57/412-840

Használhatsz más forrást is, de annak pontos címét jelöld
meg az alkotás hátoldalán!
Nevezési díj nincs. A rajzpályázat nyerteseit további alkotó
munkáikhoz szükséges eszközökkel díjazzuk.
Segítségért bátran fordulj a tanáraidhoz.
II.B „Árokszállás titkai” címmel fotópályázatot hirdetünk
Azok pályamunkáit várjuk, akik fotóikon keresztül szívesen mutatják meg Árokszállás múltját és jelenét, szép és kevésbé szép, érdekes arcát, természeti és mesterséges értékeit,
különleges látnivalóit.
Pályázati feltételek:
- Jászárokszállás oktatási intézményeinek tanulói pályázhatnak
- fotó minőségben, papírkép formájában
- fekete-fehérben vagy színesben
- 10 x 15-ös, 13 x 18-as, vagy poszter 20 x 30-as (A/4),
poszter 30 x 40- es méretben,
- a fotók hátoldalán fel kell tüntetni a készítője nevét,
életkorát, iskola nevét, pedagógus/szülő nevét, elérhetőséget,
a fotó címét
- Életkor: 12-26 év
- Leadási, beküldési határidő: 2006. szeptember 28.
- Leadás helye, beküldési cím: Városi Könyvtár 5123
Jászárokszállás, Köztársaság tér 1.
Személyesen vagy postán.
Kiállítással egybekötött díjkiosztás 2006. október 13-án
lesz a helyi Petőfi Sándor Művelődési Házban. A kiállítás
2006. november 10-ig látogatható. A fotópályázat nyertesei
tárgyi jutalomban részesülnek. A díjazás életkorok szerint
három – felső tagozatos, középiskolás és felnőtt – kategóriában történik . Az alkotók fotóikat nem kapják vissza.
III. Helytörténeti vetélkedő – egésznapos rendezvény
A jászsági települések oktatási intézményeinek csapatai
részére.
Témája: a jászok, a Jászság és Jászárokszállás történetéről
Időpontja : 2006. november 24.
Helyszíne : Szt. Vince úti tornaterem, Jászárokszállás
Bízunk benne, hogy felkeltettük az érdeklődést, sokan
vesznek részt tervezett programjainkon és így méltóképpen
ünnepeljük településünk fennállásának, várossá avatásának
15 éves évfordulóját és a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
115 éves fennállását.
Szervezők: Széchenyi István Gyermekszervezet, Városi
Könyvtár, Petőfi Sándor Művelődési Ház
„MIRŐL ÍRTAK ELŐDEINK? – ŐSEINK NYOMÁBAN”
I. forduló kérdései
l. Miről kapta a nevét a település?
Keletkezésének időpontja?
/2 pont/
2. Jászárokszálláson 3 épületet tartalmaz a hivatalos
Műemlékjegyzék. Melyek ezek az épületek?
/3 pont/
3. Mi jellemzi a jász típusú házakat? Milyenek a házak
beosztásai? Rajzot is elfogadunk
/10 pont/
4. Mi jellemzi a jászok népviseletét? Milyen ruhát viseltek
a férfiak? Milyen ruhát viseltek a nők?
/10 pont/
5. Hol található a Jász-Ház ?
Írj néhány mondatot a történetéről!
/10 pont/
6. Milyen stílusban épült a templomunk?
Ki festette a fő és a két mellékoltárt?
/2 pont/
7. Kik voltak az alábbi jász születésű emberek ?
/minden helyes válasz 1 pont/
Balassa Jenő, Bordás György, Czettler Jenő, Donáth
Ferenc, Görbe János, Jász Faragó Sándor, Kaszab Anna,
Pethes Imre, Pethes Sándor, Szelenszky István
8. Fennállásának hányadik évfordulóját ünnepli ebben az
évben a Jászárokszállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület?
/1 pont/
9. Hol találhatók az I. és a II. világháborús emlékművek?
/3 pont/
10. Az egyház szobrok száma három. Melyek ezek? /3 pont/
11. Ki írta a Jászárokszállás nagyközség monográfiája című
könyvet?
/1 pont/
12. Sorolj fel olyan könyvcímeket, amelyek Jászárokszállásról szólnak!
/minden cím l pont/
13. Mi a címe a Jászárokszálláson havonta megjelenő
közéleti lapnak?
Melyik év, hónaptól jelenik meg újra?
/2 pont/
14. Hány kötete jelent meg az Emlékképek… Fejezetek
Jászárokszállás történelméből című könyvnek? /1 pont/
15. Kik és milyen témában írtak a könyvben?
Válassz ki 5 szerzőt és címet a fejezetekből!
/5 pont/

Felhasznált irodalom, források:
- Emlékképek I., II. fejezetek Jászárokszállás történelméből
Püski Kiadó Bp., 2000., 2003., Szerk.: Tóth Pál Péter
- Herbert János : Jászárokszállás nagyközség monográfiája
Jászságért Alapítvány Bp., 1992.
- Jászvidék című havi lap elmúlt 15 éve megjelent számai
Az I. forduló megoldásainak határideje: 2006. szept. 15.
Helye: Városi Könyvtár

Gyógyszertári ügyelet
03.
10.
17.
24.

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
A gyógyszertárak nyitva tartási ideje:
Hétfőtől - péntekig 7.30-tól 18.30-ig
Szombaton 7.30-tól 12.00-ig
Kéthetenként felváltva vasárnap 8-tól 10-ig
zárt ajtó mellett ügyelet. A szombat délutáni és
vasárnapi ügyelet éjszaka is megszűnt.

A következő Jászvidék lapzárta: 2006. szeptember 21.
A következő Jászvidék megjelenésének ideje:
2006. szeptember 28.

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

Emlékezés

MÁRKUS
SÁNDOR

Emlékezés

SOÓS JÁNOS
halálának 10. évfordulójára

halálának
4. évfordulójára
Hiányod pótolhatatlan,
elviselni szörnyen nehéz,
szívemben él az emlékezés.
Egy reményem van mi éltet,
hogy egyszer majd
találkozom veled.
Szerető feleséged

Hálás szívvel mondok
köszönetet mindazon
kedves rokonoknak,
ismerősöknek,
akik drága édesanyám

BARÁCZKI
LAJOSNÉ
sz. JAKUS
FRANCISKA
temetésén részt vettek,
utolsó útjára elkisérték,
sírjára virágot,
koszorút helyeztek.

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

Szerető családja

Emlékezés

BOBÁK
JÓZSEF
halálának 4. évfordulójára
„Négy éve már,
hogy elmentél,
olyan mégis,
mintha itt lennél.
Az élet megy tovább
nélküled,
olyan soha nem lesz már,
mint veled.
Emlékeid örökre őrizzük.”
Szerető családod

Szerető lánya

Jászvidék

2006. augusztus 31.

TELEKHATÁRON BELÜLI

SZENNYVÍZCSATORNA
KIÉPÍTÉSÉT
VÁLLALJUK.

7

Mezei Béla

T

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

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

30/354-1035
Kisállatbörze!
A Csörsz Vezér Galamb Díszmadár és
Kisállattenyésztők Egyesülete

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

Tankoljon olcsóbban
gázolajat az
ÁDÁM-Trans telephelyén

2006. szeptember 24-én vasárnap
reggel fél 8-tól

Jászárokszálláson
a Jászberényi út 1. sz. alatt.

kisállatbörzét rendez a Piactéren.
(Fedett csarnok)
Állatorvosi igazolás szükséges.
A börze abban az esetben elmaradhat, amennyiben
ebben az időben tiltva lesznek az állatvásárok.
Az árusokat, látogatókat, vásárlókat
várja az Egyesület Vezetősége.
Információ: Gulyás Alajos elnök Tel.: 06-30-5190-664

Tisztelt
Választópolgárok!
Kedves
Árokszállásiak!

Tisztelt
Választópolgárok!
Kedves
Árokszállásiak!

Köszönöm támogatásukat, mellyel lehetővé
tették, hogy képviselőjelöltként indulhassak az
önkormányzati
választáson.
Megtisztelő bizalmukra
2006. október 1-én is
számítok.

Ezúton fejezem ki
köszönetemet, hogy a
helyhatósági választásokra
kiadott
„kopogtatócédulájuk”
átadásával megtiszteltek
és az irántam érzett
bizalmukkal támogatták
képviselőjelöltségemet.
Megtisztelő bizalmukra
2006. október 1-jén is
számítok.

Tisztelettel:
Banka Emánuel
független önkormányzati
képviselőjelölt
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
elnöke

ifj. Kókai Ferenc
független jelölt

Jászárokszállás Város Önkormányzata
térítésmenetesen elektromos és elektronikai
hulladékgyűjtési akciót szervez a városban.
A hulladékgyűjtés időpontja: 2006. október 7. szombat 8-13 óráig
A gyűjtés két helyszínen lesz:
 Deák Ferenc u. 90. szám alatt, a Víziközmű telephelyén,
 valamint a Prohászka utca és a Jákó utca sarkán a régi
csirkepiac helyén.
Az átvehető hulladékok köre:
1./ Háztartási nagygépek (pl.: mosógép, villanytűzhely, klíma,
vízmelegítő, hűtőszekrény, fagyasztó)
2./ Háztartási kisgépek (pl.: kávéfőző, pirítóssütő, ventilátor,
vasaló, mikrohullámú sütő)
3./ Információs és távközlési berendezések (pl.: számítógép, nyomtató, fénymásoló, billentyűzet, írógép, számológép, telefon, fax)
Ebbe a kategóriába tartozik a monitor is, ennél a hulladéknál kérjük, figyeljenek a berendezések épségére!
4./ Szórakoztató elektronika (pl.: magnó, rádió, lemezjátszó, CD-,
DVD-lejátszó)
Ebbe a kategóriába tartozik a televízió is, ennél a hulladéknál kérem, figyeljenek a berendezések épségére!
5./ Elektromos barkácsgépek
6./ Elektromos játékok

G

Érd.: 06-57/531-900
06-30/9352-030
„Szótlan föld, mindent kibírsz”

Buda Ferenc

A Jászárokszállási Gazdakör és
Jászárokszállás Város Önkormányzata támogatásával
megjelent a

Rekviem
a tanyákért
című könyv, mely megvásárolható
a Petőfi Művelődési Házban
és a Városi Könyvtárban.

„Ahol nagy a szükség,
közel a segítség”
Jászárokszállás Város Önkormányzata 2006. május hónapban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint a
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatásával 25 tonna
lisztet osztott szét több mint 2500 fő nehéz helyzetben élő
jászárokszállási lakosnak.
Az adomány szétosztásában a Gondozási Központ és a
Nyugdíjasok Egyesülete volt segítségünkre.
A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány és a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal folytatva az „Európai Uniós Intervenciós Gabona Segélyprogram”-ját, amely keretében önkormányzatunk részére 972 kg töltött piskótát és 4704 kg
rövidcső száraztésztát adományozott.
Az élelmiszer segélyt 2006. szeptember 5-én (kedden) 8
órától 16 óráig a Polgármesteri Hivatal udvarán adjuk át
azoknak a jászárokszállási lakosoknak, akik
- Kisnyugdíjasok (50 000 Ft alatt), vagy
- A létminimum alatt (50 000 Ft) vagy annak közelében élők,
vagy
- Munkanélküliek, vagy
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak.
A rászorultságot igazolni kell nyugdíjszelvénnyel, határozattal vagy egyéb okirattal.
Ezzel az adománnyal is szeretnénk segítséget nyújtani a
nehéz helyzetben élő jászárokszállási családoknak.
Jászárokszállás Város Önkormányzata nevében megköszönjük a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal és a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány segélyadományát. Kérjük,
hogy a jövőben is támogassák a Jászárokszálláson élő nehéz
helyzetű családokat.
Gergely Zoltán
polgármester

Drapos Béláné
alpolgármester

FELHÍVÁS!
Kérjük a regisztrált polgármester- és önkormányzati
képviselő jelölteket, hogy a Jászvidékben való megjelenés
érdekében 2006. szeptember 13-ig igazolványképet név,
életkor, támogató szervezet megjelöléssel sziveskedjenek
a Városi Könyvtárba eljuttatni.
/a szerk./

Tájékoztató
Jászárokszállás Város Képviselő-Testületének Egészségügyi,
Szociális és Családvédelmi Bizottsága tájékoztatja városunk eljáró diákjait, hogy ebben az évben is lehetőségük van tankönyvtámogatás igénylésére, amennyiben az oktatási intézményben
ilyen jogcímen támogatásban nem részesültek.
A támogatáshoz a 2006. évben érvényes személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében, a tanuló vagy hallgató nevére
szóló, az intézmény által kiállított számlát kell csatolni.
Az igazolások beadási határideje 2006. szeptember 5 napjától 2006. október 31. napjáig terjed, melyet a Polgármesteri Hivatal Szociális és Családvédelmi Csoportjánál lehet benyújtani.
A határidő elmulasztása jogvesztő.
Jászárokszállás Város Képviselő Testületének
Egészségügyi,- Szociális és Családvédelmi Bizottsága.

A Jászárokszállási Petőfi Művelődési Házban
„Madarat tolláról, embert írásáról…”

GRAFO-Suli
Mindennapi életünket hogyan segíti a grafológia?
Megtanulhatod a Grafo-suliban.
Grafológiai alapismereti tanfolyam indul
2006. szeptember 14. du. 16 h kezdettel.
Találkozunk heti két órában, csütörtök délutánonként,
összesen 14 alkalommal:
Érdeklődni: Földesi Éva
Tel: 06-70-526-9869 E-mail: foldesy@citromail.hu
Petőfi Művelődési Ház 57/531-062
Oktatás díja: 1700 Ft/óra,
a tanfolyam teljes összege: 47.600 Ft bruttó
Tanfolyam befejeztével vizsgalehetőség.

Az ÁBK-ÁBE Budapesti Csoport programtervezete
2006. szeptembertől - decemberig
Szeptember 16. „Budapest felfedezése” – kiállítások megtekintése a Kulturális Örökség Napján
Szeptember 18. 17 ó Láng Műv. Otthon Találkozás Kiss Dénes
József Attila-díjas író-költővel
Október 16. 16 ó Láng Műv. Otthon Találkozó a polgármesterekkel
Október 28. ÁBK Közgyűlés Jászárokszálláson
November 20. 16 ó Láng Műv. Otthon Klubnap. Névshowr,
illetve beszámoló: „Fél évszázad az oktatásügy szolgálatában” címmel Győző Gyula számol be életútjáról, aki az
idén kapja meg az ötvenéves pedagógiai szolgálatáért az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Aranydiplomáját.
December 11. 16 ó Láng Műv. Otthon A Szeretet és a Boldogság
közös órái címmel műsorral egybekötött karácsonyi és
óévbúcsúztató összejövetel

JÁSZSÁGI FESTŐK MŰVEIT KERESSÜK!
A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria a tisztelt művészetkedvelők,
művészetpártolók és festménytulajdonosok segítségét kéri abban, hogy
létrehozhassa a közeljövőben megvalósuló Jász Képtár első kiállítását,
mely a Jászság képzőművészetét fogja bemutatni.
Pályázati forrásokra támaszkodva a múzeumnak lehetősége nyílt arra,
hogy ehhez a kiállításhoz néhány festményt megvásároljon.
Ezért megvételre keressük a következő jászsági kötődésű művészek
alkotásait: Aba-Novák Vilmos; Antal Sándor; Beöthy István; Gecse Árpád; Ilosvai Varga István; Járdán József; Olgyai Ferenc; Orosz Gellért;
Rácz Kálmán; gy. Riba János; Rudnay Gyula; Sáros András; Thorma
János; Vágó Pál.
Külön érdeklődéssel várjuk azoknak a művészetbarátoknak, festménytulajdonosoknak a jelentkezését, akik méltányolják a Jász Képtár
létrehozásának szándékát, és jelképes összegért kínálják megvételre festményüket. A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria a Jász Képtár létrejöttének támogatóit feltünteti az adott képekkel és a jászsági gyűjteménnyel
kapcsolatos publikációiban, illetve nevüket megörökíti egy márványtáblán a Képtárban. Kérjük, hogy a képtulajdonosok augusztus 20-a után sziveskedjenek felkeresni a múzeumot, lehetőleg a festménnyel vagy az arról készült fényképpel. Ekkortól fogadjuk köszönettel azokat az információkat is, amelyek a felsorolt művészek alkotásainak fellelhetőségéről
adnak tájékoztatást.
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria 5100 Jászberény, Gyöngyösi út 7.
Pf. 76. T.: 57/503-261; E-mail: hamzamuzeum@invitel.hu

Évértékelés, baráti (sorstársi) találkozó
A Mozgássérültek Városi Csoportja 2006. szeptember 23-án
l6 órakor tartja „Rokkantak napjával” egybekötött éves beszámoló Közgyűlését, a Szent Vince úti tornacsarnokban. Szeretettel
várjuk sorstársainkat, családtagjaikat és az érdeklődőket.
A rendezvény első része nyitott. A beszámoló után kulturális
műsor színesíti az eseményt. Ezt követően zártkörű folytatásban
vacsora, zene, büfé, tombola, baráti beszélgetés adja a programot.
Ezúton is kérjük – akinek módjában áll – támogassa a csoportot tombola felajánlással, adománnyal.
Az eddigieket megköszöni a hétszáz fős csoport nevében
Takács László csoportvezető

Jászvidék
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2006. augusztus 31.

Labdarúgás

Újabb siker a Bükkben
Augusztus 6-án rendezték
meg Egerben a Bükk Maraton elnevezésű hegyikerékpár maratont, ami Magyar Kupa futam, illetve a TMobile Top Maraton versenysorozat állomása volt
egyben.
Városunkat négy, mindenre elszánt kerékpáros, valamint egy fotós képviselte.
A rövidtávon (40 km) induló Kruppa Evelin megismételvén tavalyi szenzációs
eredményét, idén is a dobogó legfelső fokára állhatott. Testvére, Gellért ugyanezen a távon kategóriájában
a 21. helyen végzett, Szabó
Bencét azonban féltávnál
utolérte a technika ördöge,
láncszakadás miatt kénytelen volt feladni. A középtávon (55 km) induló Kókai
Béla kategóriájában a középmezőnyben végzett. Az idei

Az utolsó emelkedőn a szerző
(Fotó: Mezei Krisztián)
versenyszezon alatt megszo- sikeresen teljesítettük a bekott időjárási viszonyokban vállalt távokat.
(szakadó eső, a sár összes
A következő megméretteváltozata) kis csapatunk a tés a szeptember 3-ai Mátra
jászberényi J-Bike Center Maraton, melyre mindenki
többi versenyzőjével el- gőzerővel készül.
Találkozunk a Mátrában!
mondhatja, hogy a Bükk
– konabela –
idén sem fogott ki rajtunk,

Senior Tájfutó VB
Második alkalommal vettek részt jászárokszállási tájfutók a 35 éven felüliek világbajnokságán. A két évvel ezelőtti az észak-olasz
Asiago után most Wiener-Neustadt-ban
ugyancsak kilenc fővel nevezett a Futárok
SC. Ez a létszám magasabb, mint ahányan
például Írországból, Brazíliából indultak.
A 41 nemzet 4.116 résztvevőjével zajló
megmérettetés szép ívű pályákon zajlott a
Bécsújhely melletti erdőkben.
Irány 2007 – Finnország, 2008 –
Portugália.
– and –

Fergeteges strand-party
Egész napos családi
programra hívott a „fergeteges” mozgósító jelzővel a
Víziközmű szervező csapata
a városi strandra mindenkit,
akik reggeltől estig aktív
kikapcsolódásra vágytak az
augusztus 20-ai ünnepnapon.
Az 1900 belépő így részt
vehetett pónilovagláson,
arcfestésen, aszfajtrajzversenyen, lekváros kenyér
evő versenyen, strandfocizhatott és dobálhatott kapura Kósz Zoltán olimpiai
bajnok vízilabdázónak.
Kósz Zoli kapuőrzésére
annyira kíváncsiak voltak a
résztvevők, hogy a zsúfolt

medence miatt a családi
úszóverseny el is maradt,
ugyanakkor az olimpiai
bajnok jelenléte valósította
meg a vizespóló versenyt. A
lányok ugyanis nagy izgalmukban vízipóló versenyre akartak kelni Kósz
Zolival, de ha már jelentkeztek, megmérettették magukat vizes pólóban.
A sörivő versenyben specialista is érkezett Jászberényből, aki a rajtot
követő pillanatban már
végzett is a nedű elfogyasztásával.
Az esti programra újra
nyitó strand új vagy újra
belépőből ötszáz főt fo-

gadott az éjszakai fürdőzésre
és Jakus Dávid diszkójára.
A Kaszab Mariann gazdaságvezető főszervezésével
megvalósuló program sikert
aratott, s főleg a más
településekről érkezők választották ezt a kikapcsolódási formát.
Jakus József Víziközmű
vezető elmondta, hogy
rendszeressé kívánják tenni
ezt a szórakozási lehetőséget. Reményét fejezte ki,
hogy jövőre már egy felújítást követően a termálmedence is rendelkezésre áll az
éjszakai fürdőzőknek is.

Természetjáró és Sportturisztikai Szakosztály

2006. szeptember 17.

TÚRÁZZ VELÜNK A MÁTRÁBAN
Nehézségi fok: Közepes (18 km; Szint: 800 m)

ÚTVONAL - PROGRAM
I. Parádfürdő (P) Várbüki erdészház (P+) Ilonavölgy (Z)
Ilona vízesés (Z, EU) Rózsaszállás (S+) Sípálya (K) Mátraháza
Gyülekező: 6:45 Időkapu
Utazás menetrendszerinti autóbusszal (6:58)
Útiköltség: ~1500 Ft
További információk: Csikós Miklós 30/954-9871

– and –

Kupagyőzelemmel
készült a rajtra
labdarúgócsapatunk

Az előkészületi mérkőzések során Jánoshidától meghívás érkezett Eszes Béla polgármestertől, aki a labdarúgás szerelmese, hogy
labdarúgócsapatunk vegyen részt a X. Molnár Ferenc Vándorkupán, melyen nyolc csapat indult, köztük négy megyei első csapatban szereplő is. Az első mérkőzésen Szászberek csapatát 2:0-ra győztük le, majd látványos játékkal 5:1-re győztük a házigazda Jánoshida csapatát, majd Pusztamonostortól
kikaptunk 5:3-ra. A vereség ellenére döntőbe
jutott csapatunk, ahol Szabó egy és Ballagó
két góljával 3:1-re győztünk Jászladány ellen.
Ezzel a győzelemmel tornagyőztes lett csapatunk, melyhez szurkolóink nevében gratulálok. A torna legjobb kapusa Bordás Tamás
lett, aki ezért szép ajándékot kapott a szervezőktől. Akik látták a döntőt, tanúsíthatják,
hogy csapatunk igazi csapatot alkotott „szívvel-lélekkel” futballoztak. Sólyom Vilmos
Jászladány edzője is elismerte megérdemelt
győzelmüket. A bajnoki rajt is remekül sikerült, hiszen a nyáron alaposan megerősödött

Besenyszög csapatát vertük Ballagó Sándor
pazar góljaival, úgy, hogy a mérkőzés hajrájában Szabó tizenegyest hibázott. Csapatunk
szombaton Kunhegyesen vendégszerepel,
ahol nagyon nehéz mérkőzés vár csapatunkra, hiszen Kunhegyes igencsak beerősített,
több jó képességű játékost igazolt KUN SE
csapatából.
Végül nem ártana, ha a játékosok elhinnék, hogy edzés nélkül igen nehéz jól szerepelni. Vasárnap is nagyon rövid volt a kispad,
hiszen két cserejátékosunk volt és az igen kevés. Többen a Balatonnál voltak. Sajnálatos,
hogy a bajnoki rajtra iktatták be szabadságukat.
Remélni tudom, hogy az elkövetkezendő
időben lényegesen többen jönnek edzésre,
melynek Csikós József fog legjobban örülni.
Bízom a fiúkban, mert látni: akik pályára
lépnek, szívüket-lelküket adják a győzelemért, ez pedig nagyon nagy dolog a mai
fociban.
Csikós László

Rendőrségi krónika
Gépkocsi feltörésről érkezett bejelentés a rendőrségre július 30-án. Előző éjjel az Ady Endre utca egyik
lakóházának udvarán parkoló Hyundai gyártmányú
gépkocsi hátsó tolóajtaját feszítette ki a tettes és a gépkocsiból elvitt egy pénztárcát, benne személyi iratokkal
és 10.000 Ft készpénzzel.
Az ügyben nyomozás
indult.
Július 30-ra virradó éjjelen egy másik bűncselekmény is történt a településünkön. A Kossuth út 75/a.
szám alatti italbolt ajtajáról a
lakatokat eltávolítva hatolt
be ismeretlen tettes. A helyiséget átkutatva egy fiókból
és a játék-automatából készpénzt tulajdonított el.
A keletkezett kár összesen: 246.000 Ft. Az ügyben
a nyomozás folyamatban
van.
Színesfém hulladék tolvajt sikerült kézrekeríteni

aug. 4-én az Operatív 2000
Kft. Kossuth úti telepén. Az
elkövető a kerítésen átmászva jutott be a telepre és
ott színesfémforgácsot és
gépalkatrészeket tulajdonított el.
A gyors rendőri intézkedésnek köszönhetően az
általa elvitt több ezer forint
értékű színesfém hiánytalanul előkerült.
A már korábban hasonló
bűncselekmények miatt eljárás alá vont személynek ezen
újabb bűncselekménye miatt
is felelnie kell.
Motoros kaszát lopott
el ismeretlen tettes augusztus 8-át megelőző napokban
az egyik Nyár utcai lakóházhoz tartozó garázsból. Az
eltulajdonított Husqvarna
gyártmányú kasza értéke
80.000 Ft.
Szakszerűtlenül végzett
felújítási munkákat egy
Bem József utcai férfi augusztus 22-én. A vályogtég-

Anyakönyvi hírek
2006. június hónapban született gyermekek: Kovács
Virág Lili, Kónya Adrienn, Bodócs Attila, Nádudvari Gergő
Zsolt.
2006. július hónapban született gyermekek: Valter Cintia, Ballagó Ákos, Szabó Anita Judit, Kovács Alex Tibor.
2006. július hónapban házasságot kötöttek: Cservölgyi
Rita – Csikós László, Czirják Nikolett – Kókai László, Tóth
Krisztina – Major Zsolt, Bangó Bernadett – Vancsik Róbert,
Solymoskövi Krisztina – Nagy József, Szundi Gabriella –
Kácsor László, Kaszab Ildikó – Kondás Róbert, Barócsi
Magdolna – Kiss Péter, Baranyi Ágnes – Lelkes Béla.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: Juhász József
51, Szajkó Pálné, sz. Lólé Anna 79, Kiss Nóra 16, Kovács
István 68, Éliás Józsefné, sz. Győző Margit 88, Semegi
Kálmán 75, Bobák Sándorné, sz. Dósa Katalin 70, Nemoda
Ferenc 70 évet élt.
Jászágón 2006. július hónapban házasságot kötött:
Buzás László – Csatló Zsuzsanna.
Jászágón 2006. július hónapban születés, elhalálozás
nem történt.

lából épült lakóépület hátsó
falának alját véste ki úgy,
hogy a falat nem támasztotta meg. Az így meggyengített fal a munkavégzés közben kidőlt. A fal közelében
tartózkodott egy 12 éves
gyermek, aki már nem tudott elmenekülni, és az 50
cm szélességű fal rádőlt. A
gyermeket a törmelékek alól
a helyszínre először érkező
orvos és rendőrök segítségével szabadították ki. A mentésbe a helyi tűzoltóság is
bekapcsolódott. Az ő tevékenységük főleg a falazat további omlásának megakadályozása volt.
Az építési engedély nélküli átalakítást végző férfi nevelt fia az esemény következtében a fején, a mellkasán sérült, illetve nyílt lábszártörést
szenvedett, őt mentő szállította kórházba. Az építésügyi
szakhatóság az épület helyreállítási lehetőségeit vizsgálja.
Addig is az önkormányzat a
család részére szükségelhelyezést biztosított.
A rendőrség a falbontást
végző személy ellen foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés megalapozott
gyanúja miatt indított eljárást.
RGY.
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