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Megalakult az új Képviselő-testület
2006. október 12-én tartotta alakuló ülését városunk
újonnan megválasztott Képviselő-testülete. Az ülést a
Petőfi Művelődési Ház
nagytermében rendezték
meg, jónéhány érdeklődő
választópolgár megtisztelte
jelenlétével Jászárokszállás
Város Képviselő-testületének alakuló ülését.
Az ülést Drapos Béláné
korelnök nyitotta meg, köszöntő szavait a Himnusz
közös eléneklése követte. Az
első napirendi pont a Helyi
Választási Bizottság elnökének, Olajos Károlynak a tájékoztatója volt az október 1-i
választás eredményéről.
Olajos Károly elmondta,
hogy Gergely Zoltán független jelölt lett Jászárokszállás polgármestere 2285
szavazattal, a leadott szavazatok 79,95%-ával, így Gergely Zoltán folytathatja polgármesteri tevékenységét. A
Képviselő-testületbe az
alábbi képviselőjelöltek kerültek be:
Major József
FIDESZ,
Dr. Wirth Ágnes FIDESZ,
Dr. Wirth István FIDESZ,
Banka Emánuel független,
Birinyi János
független,
Csomor János független,
Csőke István
független,
Drapos Béláné független,
Kiss László
független,
Kókai Ferenc
független,
Kovácsné Tősér Zsuzsanna
független,
Petró Géza
független,
Vereb András
független.
A választás eredményének összefoglalása után Olajos Károly átadta a megbízóleveleket a képviselőknek.
Ezt követően a megválasztott képviselők és a polgármester letették az esküt.
Az eskü letétele után Gergely Zoltán polgármester átvette az ülés vezetését a korelnöktől. Legelőször a ciklus- és gazdasági programját
ismertette a város újraválasztott polgármestere. Beszédében megköszönte a választópolgárok bizalmát, és
azt hogy a választásra jogosult jászárokszállásiak
43,64%-a kinyilvánította
választói akaratát, így a választás eredményes lehetett a
településen. Felajánlotta
együttműködési szándékát
minden, Árokszállásért tenni akaró képviselőnek. A
programjában hangsúlyozta
a megfelelő számú és kapacitású intézmények kialakítását, a Polgármesteri Hivatal és a közintézmények működtetésének további korszerűsítését. Ennek keretében kiemelte az intézmények közötti áttételek csökkentését, a központi személyzeti, munkaügyi ügyintézés kialakítását, továbbá a
Víziközmű gazdasági társa-

sággá történő átalakításának
megvizsgálását. A polgármester hangsúlyozta, hogy
„a mai kihívásokra már nem
jó a tegnapi válasz”. Szólt a
kistérségi összefogásban rejlő lehetőségek kiaknázásának fontosságáról, valamint
a napjainkban nagy jelentőséggel bíró pályázatokról.
Az oktatás terén a Dobó úti,
valamint a Lehel úti iskolában az óvodacentrum kialakítását, a Szent Vince úti iskolának a felújítását, egy új
1000 m2-es szárny építését,
valamint a Széchenyi iskola
központi épületének sportudvar bővítését említette a
tervek között. A gimnáziumnál a diákok létszámának
emelése érdekében az új
vonzó lehetőségek felkutatásának szükségességére hívta
fel a figyelmet. A közművelődés terén az új kulturális
központ életre hívását tűzte
ki célul, ez a Művelődési
Ház átépítésével valósul
meg a jövőben, internet kávézó, stúdió mozi, könyvtár,
színházterem kerül kialakításra. Az egészségügy terén
beszélt az újonnan létrehozandó mentőállomásról,
mely 2007 tavaszától működni fog Jászárokszálláson.
Utalt a megelőzés, valamint
a szűrővizsgálatok fontosságára. A szociálpolitika kapcsán kiemelte, hogy segíteni
kell az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetbe kerülteket, erre hivatott a kistérségi
társulás keretében működő
támogató szolgálat és a házi
segélyhívó szolgálat. A
munkahelyteremtés és megőrzés fontosságát kiemelve
elmondta, hogy Jászárokszálláson a regisztrált munkanélküliek száma 159 fő. A
polgármester a ciklusprogramjában hangsúlyozta az
infrastruktúra-fejlesztés,
ezen belül a belvízelvezetés,
az út- és járdaépítések fontosságát. Tervei szerint a
Piactér és környékén vásárcsarnok kerülne kialakításra
a moziból, díszburkolat lerakására kerül sor, fásítás valósul majd meg. A környezetvédelem terén egy hulladékudvar kialakításának szükségességére, zöldterület növelés, fásítás fontosságára, valamint a folyóvizek hasznosítására hívta fel a figyelmet.
Kiemelte a turisztika napjainkban egyre növekvő szerepét, ismertette a termálfürdő
fejlesztésére vonatkozó terveket. Programja végén kiemelte a civil szervezetekkel
való együttműködés fontosságát. Elmondta, hogy minél több véleményt meg kell
hallgatni, de tudni kell vállalni a döntés felelősségét.
A ciklusprogram ismertetését a tisztségviselők megválasztása követte. A Képviselő-testület alpolgármester-

nek 14 igen szavazattal Drapos Bélánét választotta meg,
aki letette a testület előtt az
esküt.
Megválasztották a bizottságok elnökeit és tagjait is. A
Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság elnökének Petró
Géza képviselőt, az Ügyrendi Bizottság elnökének Birinyi Jánost, az Egészségügyi,
Szociális és Családvédelmi
Bizottság elnökének Kovácsné Tősér Zsuzsannát, az
Oktatási Kulturális és Sport
Bizottság elnökének Csomor Jánost választotta meg
titkos szavazással a testület.
A Képviselő-testület a
Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság képviselő tagjainak Banka Emánuelt és Dr.
Wirth Ágnest, nem képviselő tagjainak Gergely Bélánét
és Tóth Sándornét; az Ügyrendi Bizottság képviselő
tagjainak Csőke Istvánt és
Major Józsefet, nem képviselő tagjainak Szabó Erikát
és Támba Zoltánnét; az
Egészségügyi, Szociális és
Családvédelmi Bizottság
képviselő tagjainak Kiss
Lászlót és Kókai Ferencet,
nem képviselő tagjainak
Tóth Lászlónét és Oláh Pált;
az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság képviselő
tagjainak Vereb Andrást és
Dr. Wirth Istvánt, nem képviselő tagjainak André Bélát
és Papp Zoltánnét választotta meg. A nem képviselő bizottsági tagok is letették az
esküt az alakuló ülésen.
A Képviselő-testület egyhangúan határozott arról,
hogy állandó meghívott lesz
a bizottsági üléseken Oláh
Pál, a kisebbségi önkormányzat elnöke.
A tisztségviselők megválasztása után a Képviselőtestület határozott Gergely
Zoltán polgármester illetményének és költségátalányának megállapításáról. Eszerint illetményét és költségtérítését változatlanul
hagyta, így bruttó 472.500
Ft munkabért, költségátalányát a Pttv. 18. §-a alapján bruttó havi illetménye
30%-ában állapította meg.
A polgármesteri illetményről való határozathozatalt követően a testület
rendeletet alkotott a települési képviselők tiszteletdíjáról. Eszerint a társadalmi
megbízatású alpolgármestert bruttó 147.200 Ft illeti
meg, a bizottsági elnököket
97.888 Ft, a bizottsági tagokat 74.704 Ft, a nem képviselő bizottsági tagokat
23.184 Ft. A települési képviselők tiszteletdíja az elmúlt
négy évhez képest 6%-kal
csökkent Jászárokszálláson.
A következő előterjesztés
Gergely Zoltán polgármester alapítványi tisztségeihez
való hozzájárulás volt. A

Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy Gergely
Zoltán polgármester betöltse a Jászárokszállás Tehetségért Alapítvány és a Jászárokszállás Városért Alapítvány kuratóriumi elnöki
tisztét, továbbá a Szelenczky
Alapítvány kuratórium tagságát.
Az alakuló ülés következő
napirendi pontjai a jegyzői
és az aljegyzői állással kapcsolatosak voltak. A testület
döntött Dr. Visnyay Noémi
jegyző, valamint Dr. Berecz
Kálmán aljegyző köztisztviselői jogviszonyának megszüntetéséről. A jogviszonyokat a jegyző, illetőleg az
aljegyző kérésére közös
megegyezéssel szüntette
meg a Képviselő-testület. A
Képviselő-testület határozott a jegyzői, illetve az aljegyzői pályázat kiírásáról.
Az ülésen határozat született arról, hogy a Patak utca,
a Sport utca, az Eötvös utca,
a Hámán Kató utca, a Blaha
Lujza utca, a Városkert utca,
az Alkotmány utca és a Bem
József utca útépítése céljából
a 2007. évi költségvetés terhére a fejlesztési kiadások rovatban 10.150.000 forint
saját forrást biztosít a „Sikeres Magyarország” hitelhez.
A 2006. évi útépítések
kapcsán az érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról
szóló 30/2006. (III. 16.)
számú határozatot a Képviselő-testület azzal egészítette
ki, hogy azok az ingatlantulajdonosok, akik előtt az
útalapot a kivitelező a szabványnak megfelelőnek fogadja el, a hozzájárulás a felére csökken, vagyis 20.000
Ft-ot kell fizetniük.
Végezetül Dászkál Péter
műszaki irodavezető ismertette a kerékpárút építéshez,
pályázat benyújtásáról szóló
határozatot. Eszerint az önkormányzat részt vesz a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal egyetértésben – az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzatból
kerékpárutak fejlesztése céljából meghirdetett pályázaton. A Képviselő-testület
döntött arról, hogy a Ságvári Endre utcán 808 méter és
a Kossuth Lajos utcán a
meglévő kerékpárút folytatásával 105 méter hosszan
(összesen 913 méter hoszszan) kerékpárút építésére a
város 2007. évi költségvetésének terhére 35.943.324 Ft
saját forrást biztosít, mely a
teljes összeg 40%-a.
Az alakuló ülés 17 óra 45
percig tartott. A Képviselőtestület következő soros testületi ülését 2006. november 23-án tartja.
Dr. Szabó Andrea

Magyarok
a szabadságért
Október 1-én délután a
városi könyvtárban „Magyarok a szabadságért” címmel
rendezett rendhagyó szavalóversenyt általános iskolánk
magyar munkaközössége. A
gyerekek szavalataikkal tisztelegtek az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója előtt.
Rendezvényünk fővédnöke és anyagi támogatója a 10
éves Görbe János Színkör, a
jutalomkönyveket az iskolavezetés ajánlotta fel.
Közel 40 tanuló nevezett
Petőfi, Kosztolányi, Ady, József Attila, Márai Sándor és
még sok más költő versével.
A gyerekek szavalatait öt
fős zsűri értékelte. A zsűri elnöke: Szűcs Eszter Kazinczy-díjas előadó. A zsűri
tagjai: Matusné Úti Piroska
Nívó-díjas szavaló, Antal
Magdolna tanárnő, a diákönkormányzat vezetője;
Ördög Józsefné, a Művelődési Ház igazgatója; Szabóné Bobák Beáta, a könyvtár
gyermekrészlegének vezetője. A versenyzők tolmácsolásában nagyszerű verseket
hallhattunk. Együtt emlékeztünk azokra a hősökre,

akik életüket áldozták a szabadságért, példát mutatva a
mai kor emberének. A szavalatok befejeztével a tanulókat a könyvtár dolgozói
megvendégelték. Közben a
zsűri értékelt, majd hosszas
tanácskozás után az eredményhirdetés következett.
Eredmények:
6. évfolyam
I. Csikós Nikolett
II. Guba Gréta
Nagy Kinga
III. Répássy Dominika
Különdíj:
Váradi Izabella
Müller Bettina
7. évfolyam
I. Szokol Beáta
II. Gulyás Cintia
III. Rusvai Katalin
Szerző Sándor
Különdíj:
Held Nikolett
Perlaki Máté
8. évfolyam
I. Király Petra
II. Szabó Bence
III. Dobos Laura
Különdíj:
Held Tamás
Szabó Veronika
Általános iskola

Parázs Esték – 5.

„7 nap, 7 éjszaka,
7 szempillantás…”
Október 6-án, az Aradi vértanúk napján járt városunkban
Agócs Gergely népzenész, és hallhattuk műsorát a fenti címmel este 6 órai kezdettel a Petőfi Művelődési Házban.
Kis közösségünk szép számmal gyűlt össze az előadásra
ebben a szép késő délutáni, őszi időben. Öröm volt látni,
hogy a termet megtöltöttük, és így, az ötödik alkalommal, az
ismerős arcok láttán már körvonalazódik egy lelkes és érdeklődő törzsközönség, folyamatosan bővülve újabb és újabb
arcokkal.
Talán nem vagyok egyedül meglátásommal a műsor
kapcsán, hogy Agócs Gergely a közel kétórás előadása alatt
folyamatosan lekötötte a közönség figyelmét a gyermekektől
az idősekig.
Nemcsak hangszeres muzsikát hallhattunk, hanem a népi
hangszerek történetéről, szerkezetéről is esett néhány szó.
Előadónk dalolt nekünk palóc, dunántúli, erdélyi és csángó népdalokat, balladákat. Megtudhattuk és átélhettük, hogyan tanította a gyimesi ember gyermekét az alázatra, az emberségre a művészet nyelvén, a balladák mély és kifejező
szimbolikáján keresztül, az élmény erejével. A gyermekek
nagy örömére (gyermekhallgatóságunk száma közel húsz fő
volt …!) még egy szép mese is kikerekedett pihentetőnek.
A tiszta forrásból merített hiteles, magyar népzene átjárta
mindenki lelkét, megerősítette magyarságában és tovább
növelte a hallgatóságnak a magyar néphagyomány iránti
fogékonyságát, igényét, és legfőképpen szeretetét!
Kovács Zoltán, a Parázs Hagyományőrző Egyesület Elnöke

Parázs Esték – 6.

Beharangozó

Ismét nagy szeretettel várjuk kedves vendégeinket 2006.
november 17-én (pénteken) 18 órai kezdettel a Petőfi Művelődési Házban megrendezésre kerülő népzenei estünk-re
„Énekszóval, muzsikával Szent András Havában” címmel.
Előadóművészeink ismét neves népzenészek. Bárdosi Ildikó
(ének, ütőgordon), Molnár Miklós (hegedű, koboz), Mózer
Csaba (cimbalom, brácsa).
Műsorukban az évkör szokásrendjének őszi ünnepeihez
kapcsolódó eseményekhez illő, azok hangulatát megidéző
zenés összeállítást hallhatunk sokszínű előadásukban. A műsor végén lehetőség nyílik a művészekkel egy kötetlen beszélgetésre is. (A belépés ingyenes!)
Petőfi Sándor Művelődési Ház dolgozói
Kovács Zoltán

Jászvidék
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Mindenszentek –
Halottak napja
A hajdani rómaiak őseiket és hőseiket istenként és
félistenként tisztelték. Szobrot emeltek, szentélyt állítottak
számukra.
Marcus Agrippa Kr. e. 27-ben építtetett egy hatalmas
templomot, amit Pantheonnak neveztek el. Itt az összes
isten tiszteletére mutatták be a papok az áldozatot.
A Pantheont aztán Rómában 610. (egyes források
szerint 609.) május 13-án keresztény templommá alakították. Ez adott alkalmat az ünnep bevezetésére: hiszen
ezen a napon IV. Bonifác pápa a templomot az összes
vértanú tiszteletére szentelte.
A 4. századból is maradtak fenn adatok Mindenszentek
ünnepéről. Szent Efrém szíriai egyházatya és Aranyszájú
Szent János például már tudott az ünnepről, melyet május
13-án, illetve pünkösd utáni első vasárnap ültek meg. (E
vasárnap neve a görög egyházban ma is Szentek Vasárnapja.)
Az ünnep történetében újabb lépést jelentett III.
Gergely pápa (731-745), aki a Szent Péter Bazilika egyik
mellék-kápolnáját nemcsak minden vértanúnak, hanem
„minden tökéletes igaznak” a tiszteletére szentelte.
Az ünnep még a VIII. században május 13-ról november 1-jére tevődött át, valószínűleg azért, hogy ezzel a
kelták régi népi újesztendejét megszenteljék. (A kelták november első napjaiban emlékeztek az elhunytakra különböző halotti áldozatok bemutatásával. Náluk már a VIII.
században is közünnep volt november első napja – ami az
év kezdetét is jelentette.)
835-ben Jámbor Lajos császár IV. Gergely engedélyével
hivatalosan elismerte az új ünnepet, és attól kezdve a Mindenszentek az egész kereszténység ünnepe lett.
Halottak napját november 2-án 998 óta tartja meg az
egyház. Ez az ünnep összefügg azzal a századvégi szorongásos hangulattal, mely 1000-re a világvégét várta. Ilyen
elképzelések mellett igyekeztek a halottakkal „jóban lenni”, az elhunytak szellemeivel jó barátságba kerülni. A
sírokon gyertyát gyújtottak, hogy „szegény, fázós lelkek
annak fényénél melengethessék magukat”.
A november 2-i halottak napja konkrétan Sz. Odiló
clunyi apáttól (962-1048,) ered. Ő ezt az emléknapot a
Cluny anyaegyház alá tartozó minden bencés házban bevezette. Ez a rendelete (998) mindmáig fennmaradt. Hamarosan pedig a bencés renden kívül is megünnepelték, a
14. századtól Róma is átvette.
„A halál az valami nagyon szomorú és nagyon sötét dolog.
Időnként meglátogatja a családokat és emlékeztet arra, hogy
az élet nem végtelen és ez nagyon, nagyon szomorú. Mert az
embernek eszébe jut, hogy rendre mind temetések lesznek, ez is,
az is meghal, a világ üresebb lesz, mind üresebb, míg végül az
embert is eltemetik.”
/Wass Albert/
A születés, élet, halál – az emberi ésszel felfoghatatlan
örök körforgás részei. November 2-án halottainkról emlékezünk meg. Virágba borulnak a temetők, este mécsesek
és gyertyák apró szentjánosbogárként égnek a halottakért.
Csend, nyugalom, békesség mindenütt. Itt nyugszanak
azok, akik szerettek, és azok, akiket szerettek.
A halál mindenhol gazda. Az idősek arcán nyíltan jelenik meg, az ifjakban is bent lapul. A sírok mellett állva elhunyt szeretteinktől próbálunk bocsánatot kérni, meghálálni, megköszönni jóságukat.
Sok-sok emlék merül fel az emberben ilyenkor a sírhalom előtt állva. Nehéz feldolgozni, hogy akik még nemrég
mellettünk álltak, egyszercsak búcsút intenek.
Elmentek, de maguk mögött hagyták a jóságot, a szeretetet, az örök emléket. Köszönjük, hogy szeretteink velünk lehettek.
Velünk sírtak, velünk nevettek, együtt terveztük a szépet és még szebbet. Rövid volt az életük, de álmuk annál
hosszabb, békésebb. Most pihennek Ők ...
S az ősz, a hulló falevelek, az elszáradt fa, a lekonyult
virágok mind az elmúlásra emlékeztetnek. A temető zörgő
harasztja figyelmeztet: Ember! – egy szép napon a te időd
is lejár.
De éppen a természet az, amely reménykedni tanít.
Lehull a fa lombja, hogy pihenjen, s tavasszal újra pompázzon.
Pihenjenek békében.
Ádám Gáborné
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Fél évszázad már történelem
– Megemlékezés az 1956-os forradalom 50. évfordulóján –

Koszorúk és koszorúzók
Könnyíthettek öltözetükön azok, akik az 1956-os
forradalom és szabadságharc ünneplésére igyekeztek,
hiszen a nap tiszteletére a
hőmérők is 23-at mutattak.
A kellemes őszidőben a
Lituus Quintett fúvószenekar térzenét játszott, majd az
Időkapu elé vonultak a megemlékezés résztvevői, hogy
az Időkapuval szemben felavassák, majd megkoszorúzzák a város új emlékművét, a
Szivárvány ‘56-ot.
Először Faludy György:
Nagy Imre című versét
Birinyi Georgina mondja el,
majd Gergely Zoltán polgármester beszámol arról, hogy
az ‘56-os Szövetség lyukas
emlékzászlót adományozott
a városnak oklevéllel dokumentálva azt, hogy az önkormányzatot az ‘56-os Szövetség tiszteletbeli jogi tagjai
sorába fogadja.
A polgármester ünnepséget megnyitó beszédében örömét fejezi ki, hogy
Jászárokszálláson tudunk

Dr. Gedai István
ünnepi szónok

együtt ünnepelni, nincs pártoskodás.
Az ünnepi szónok dr.
Gedai István, a Nemzeti Múzeum címzetes főigazgatója
megfogalmazza, hogy ami
fél évszázada történt, ma
már történelem, ugyanakkor
„elkeserít, hogy a fiatalságot
nem érinti meg – mondja,
majd hozzáteszi – de nem ők
tehetnek róla. Nem megfelelően tanították. Hazudtak
nekik. ‘56 most kezd bennük
világosodni. Az 1956-os forradalom európai jelentőségű
volt. Egységet akarunk, de ne
kívánja senki, hogy a gumibotozó kézzel kezet fogjunk,
mert az a mi hátunkon csattan. Elfogadhatatlan, hogy
büntetlenek maradnak a bűnösök.” – mondja ‘56-os beszédében Gedai István.
Az ünnepi beszéd után
Gedai István és Gergely Zoltán együtt leplezik le Varga
Gábor alkotását, a Szivárvány ‘56 emlékművet. Az
alkotó műve ismertetésekor
elmondja, hogy a szivárvány
a remény jele. Munkájában a
reménynek csinált emlékművet, nem a szivárványnak.
– A mű ‘56 dokumentumaiból tört fel és csapódott be.
A vágyaknak vége szakadt, de
majd folytatódik tovább. Ebben bízzunk – így szólt az
alkotó.
Az 1956-os hősök tiszteletére pártok, civil szervezetek, intézmények helyeznek
el koszorút a felavatott emlékmű köré. A szabadtéri
megemlékezést a Szent Erzsébet Cserkészcsapat zenés
műsora és a Jászvidék ünnepi különszámának szétosztása zárja.

Szent Erzsébet Cserkészcsapat
(Fotók: Nagy Mária)

A leleplezés pillanata

„Emlékek”
A művelődési házban
Emlékek címmel a középiskolások műsorát láthatjuk.
A megemlékező előadást
magas művészi érzékkel rendezett fekete-fehér film szövi
át, átütő hatással. A film Bolye László rendező, Tomán
János vágó, operatőr munkája. Szereplő: Gyenes Róbert, Lóczi Péter.
A műsor után 1956-os
forradalmi tevékenységéért
emlékplakettet adnak át
Vitéz Ficzek Antal, Vitéz Palócz József, ifj. Szabó János,
Szalga Gyula, Farkas József
részére.

A polgármester emlékplakettet ad át Gedai István ünnepi szónok részére is. Az emlékplakett Tősér János, városunk nyugalmazott művésztanárának munkája. Egyik oldalán a levert vörös csillag
1956-2006 felirattal, másik
oldalán a trianoni emlékmű.
Az ünnepi megemlékezés végén az óvónők katonadalokat
énekelnek.
Ficzek Antal köszönő
hozzászólásában ígéretet
tesz, hogy a többi jászárokszállási ‘56-os nevét összegyűjti.
– and –

Az ‘56-os Szövetség koszorúz

Jászvidék
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Győző Gyula a Jászárokszállási labdarúgás élő legendája
– Tanár volt a katedránál és a pályán is –

A cím hiteles, amiről nem
kellett sokat gondolkodnom. Abban a kivételes helyzetben vagyok, hogy tanítványa voltam az általános iskolában, majd a gimnáziumban is. Ugyanakkor úttörőcsapattól – az ifjúságin át – a
felnőtt csapatig az edzőm is
volt. Emellett együtt futballoztam vele. Ma is szeretettel
veszik körül, tisztelik volt
diákjai, egykori csapattársai,
játékosai, a régi focidrukkerek és a szülők is. A mai fiatalok, a gimnazisták inkább
a nagyszülőkön, szülőkön
keresztül ismerik a tanár
urat, a gimnázium alapítóját, igazgatóját, vagy amikor
a jelenlegi tanévzáró ünnepélyen pénzjutalmat ad a
legjobb tanulóknak a gimnázium alapítvány részéről,
hiszen az iskolával azóta sem
szűnt meg a kapcsolata.
Most lehetőségem van bemutatni sportpályafutását is,
méltán szerepel a labdarúgó
arcképcsarnokban, rászolgált erre, hiszen több mint
20 évig focizott Jászárok-

szálláson, melyet edzői sikere
csúcsán fejezett be.
1934-ben született. Mint
korabeli társai, ő is a grundon kezdte a focizást. Abban
az időben sok gyerekcsapat
volt a városban, és rendszeresen játszottak mérkőzéseket felnőttek irányításával.
„MACTUTCA” (Széchényi) csapatának volt tagja.
Tekintve, hogy a rivális „VÁROSVÉGIEK” nem szívesen látták őket a nagypályán
vagy a vásártéren, ezért a patak mellett a kishídnál alakítottak ki maguknak pályát.
A polgári iskola csapatának tagjaként (13-14 évesen) első sikeres fociélménye, hogy legyőzték a jó hírű, erős, jól felszerelt Jászapáti gimnáziumot 3:2-re.
Mosolyogva emlékszik,
hogy ezen a rangadón viselhették először a nagyok felszerelését. A tornacipőhöz
szokott polgáristák az első
félidőben „ólomlábakon”
szaladgáltak, a stoplis – helyenként méreten felüli –
cipőben és szerelésben. A
második félidőre megszabadultak az elegáns szereléstől,
a tornacipőben újra felgyorsultak és nyertek.
Tanulmányait a Jászapáti
gimnáziumban folytatta, ahol kezdetben az atlétikai
szakosztály tagjaként jeleskedett, de rövidesen a gimnázium labdarúgó válogatott állandó tagja és erőssége

lett. A négy év alatt sok sikeres rangadón vívtak a megyei gimnáziumok csapatával. 15 éves korától a jászárokszállási ifjúsági, majd a
felnőtt csapat igazolt játékosa lett és volt 35 éves koráig. Megbízható technikás
játékosa, nélkülözhetetlen
szereplője volt a csapatunknak, ezért mindig benne volt
kezdő csapatunkban. Tagja
volt annak a hátvédhármasnak (Győző, Sipeki, Racskó), amelyet megyeszerte elismertek. Később középhátvéd poszton is bizonyított.
Sok-sok izgalmas, emlékezetes mérkőzés, csata részese,
szabadrúgása pontos, sorsdöntő helyzetekben biztosította a győzelmet. Gondolok itt a Törökszentmiklós és
Jászapáti elleni mérkőzésre.
Közben egyetemre került
és ott folytatta pályafutását
(1952-1956), jutott el a
csúcsra.
Budapesti Haladás NB II.
csapatába jutott. Sajnos csak
két évig tartott számára ez a
nagyszerű lehetőség. Megszűnt az egyesület. Jogutódja az ELTE (TTK) lett, amelyik a BLASZ-1-ben folytatta
szereplését. Ennek az egyetemnek volt a hallgatója, így
a hátralévő 2 évet ebben a
sportkörben töltötte. Hogy
mennyire szerette a labdarúgást és szülővárosát, mi sem
bizonyítja jobban, hogy hazai vezetők kérésére (Méri

Lajos, Belényesi István)
megszakítás nélkül játszott.
Jól kellett beosztani erejét
és idejét, hogy senki se vegye
észre, hogy szombaton már
játszott mérkőzést. Ez minden elismerést megérdemel,
hiszen mindemellett az
egyetemet is elvégezte. Az
egyetem elvégzése után valószínűleg a foci miatt is marasztalták Budapesten, ennek ellenére az útja visszakanyarodott a Jászságba, Jászárokszállásra. A volt polgári
iskolában kezdte pedagógusi
pályafutását, a focit pedig –
melyet annyira szeretett –,
ott folytatta, ahol abba sem
hagyta, a kék-fehér gárdában
– a JSK-ban. Később áthelyezték tanítani a Jászapáti
gimnáziumba. Gyöngyösre
hívták focizni, közben meg
Jászárokszálláson lakott.
Gyöngyösön a gimnáziumban tanári állást ígértek,
ezért igazolt át az NB III.
Spartacus-ba. Két évig játszott ott. Más légkör volt
ugyan mint idehaza, de jól
érezte magát, színvonalasabb volt az NB III., bizonyíthatott is. Többször
játszott barátságos mérkőzést az NB I-es Salgótarjánnal, az NB I/B-s Egerrel és két alkalommal az
FTC-vel is.
1962-ben megbízták a
jászárokszállási gimnázium
alapításával és annak vezetésével. Bár a gyöngyösiek ma-

remben. A következő szobában a bányászati gyűjteményt láthattuk, a hajdani
bányaváros, Telkibánya középkori virágzó nemesérc
bányászatának emlékeit. Ebben az épületben kapott helyet a Kádár család emlékszobája is, a család tagjai lelkészként és pedagógusként
hosszú éveken át gyűjtötték
a település emlékeit és teljes
vagyonukat a múzeumra
hagyták. Továbbhaladva a
termeken, tárult elénk az erdészeti kiállítás, a település
gazdag néprajzi emlékeit tartalmazó gyűjtemény. Egy
külön teremben Magyarország legjellemzőbb és legszebb ásványait tartalmazó
ásványgyűjteményt tekinthettük meg. Ezt követően
megcsodáltuk a település református templomát, majd
egy kis sétát téve eljutottunk
a Szent Katalin Kápolnához
és Ispotály Romkerthez. Néhány évvel ezelőtt egy házépítés alapásásánál találták
meg a hajdani bányavároshoz tartozó ispotálynak és
Szent Katalin tiszteletére felszentelt kápolnának a maradványait. A csodálatos

környezetben megépült kis
kápolna és romkert ma már
egyik látványossága a településnek.
Rengeteg szép látvánnyal
és emlékkel gazdagodva vettünk búcsút alkalmi idegenvezetőnktől és indultunk útnak Hollóháza felé, ahol a
szép porcelánok sokaságában gyönyörködhettünk, és
egy kis betekinthetést nyerhettünk azok készítésébe.
Ezt követően a fűzéri vár látványának szépségére csodálkozhattunk rá. A vállalkozó
kedvűek Macsi Sanyi bácsi
vezetésével bevehették a várat és onnét, a magaslatból

igazgatóként folytatta munkáját. Pedagógus munkája
elismeréseként a Magyar
Köztársaság Ezüst Érdemrend kitüntetést kapta.
Sportszeretetét bizonyítja, hogy a budapesti iskolában gimnáziumi sportosztályt nyitott, ahol sok ismert
híres futballista is érettségizett.
Sporttevékenysége hozzásegítette, hogy sikeres
életutat tudhat maga mögött. Ma szülővárosával,
mint a Jászok Egyesületének
egyik ügyvivője, az ÁBK
Budapesti Csoport vezetője
és a gimnáziumi Alapítvány
kuratóriumával tartja a jó
kapcsolatot. Munkájáért a
Városért kitüntetésben részesült.
Számára a fociból az öregfiúk találkozások maradtak a
felejthetetlen közös emlékek,
sikerek, egy életre szóló barátságok, ami nélkül szegényebb lett volna az élete.
Végezetül megköszönöm
mind a magam, mind a város nevében, amit Jászárokszállás oktatásáért és a labdarúgásáért tett a katedrán és a
focipályán. Engedd meg,
hogy megköszönjem a sorsnak, hogy tanárom és egyben csapattársam is voltál a
futballpályán, talán kevesen
mondhatják ezt el magukról.
Csikós László
egykori tanítvány és
játékostárs

Tűzoltóságunk hírei

Telkibányán jártunk…
Október 15-én vasárnap
az Ágóiak Baráti Egyesületének tagjai gyülekeztek a
jászágói művelődési ház
előtt, hogy elinduljanak az
idei őszi kirándulás úticéljaként kiszemelt Telkibánya
felé. Bár az út nem volt rövid, de az utazás fáradalmait
pótolta az a látvány, ami
elénk tárult, mikor megérkeztünk a községbe. A
Zempléni-hegységben található kis hegyi településen
egykoron évszázadokon át
aranyat és ezüstöt bányásztak. A XVII. századi bányaomlást követően a település
gazdasági jelentősége egyre
csökkent. Ma hírneve és varázsa az egykori bányaváros
ritka emlékeiből, a környék
természeti szépségeiből adódik. Megérkezésünkkor a település polgármesterasszonya, Mester Lászlóné fogadta csoportunkat és lett alkalmi idegenvezetőnk a településen töltött idő alatt. Először a múzeum felé vettük az
irányt, ahol hazánk első porcelángyárának termékei és
történelmi emlékeit tartalmazó kerámia gyűjteményét
tekinthettük meg az első te-

rasztalták, de úgy döntött,
hogy az iskolaalapítás szebb
feladat. Felelősségteljes vezetői munkája mellett a szurkolók örömére újra itthon
focizott.
Közben a Testnevelési Főiskolán megszerezte a labdarúgói edzői képesítést. Gyula volt az a futballista, akiben
együtt volt a jó pedagógus, a
kiváló játékos és a jó edző.
Edzéseinkre óravázlattal,
személyre szabott tervekkel
érkezett. Edzésnaplójában
ellenőrizte, minden mérkőzés után névre szólóan osztályzattal értékelte teljesítményünket. Év végén összegezve is láthattuk, hogy hol
tartunk a 10 pontos skálán.
Változatos, jó hangulatú
foglalkozásokat tartott,
megkövetelte a fegyelmezett
munkát. Alapvető értéknek
tartotta a jó csapatszellemet.
A harmadik félidők, a balatoni jutalomnyaralások, barátságos mérkőzések Gabányiékkal a Népstadionban,
mind ezt erősítették. Valószínűleg mindez együtt
eredményezte, hogy a korábban kiesésre álló csapatot
az 1971-es tavaszi fordulóban a megyei I. osztály első
helyére hozta fel. Ez volt
sportpályafutása csúcsa.
Nősülése, első gyermeke
megszületése után 1972-től
életútja visszakanyarodott
Budapestre. Nyugdíjazásáig
(1999) ott is középiskolai

tekinthettek le a szépséges
őszi tájra. Kirándulásunk
utolsó állomása Sárospatak
volt, ahol a Rákóczi Vármúzeumot a kései időpont miatt sajnos már csak kívülről
tekinthettük meg, mit sem
veszítve annak értékéből.
Ezt követően kicsit fáradtan
indultunk haza, de annál
több emlékkel. Remélem
minden útitársam hozzám
hasonlóan, jól érezte magát
ezen a kiránduláson, és legközelebb is velünk tart, hogy
az ország egy újabb szegletét
ismerhessük meg.
Bordás Anett

Szeptember 21-én este érkezett a helyi Rendőrségtől a
jelzés: segítséget kérnek, mivel Jászárokszálláson, az Egri utcában a lakóépület tetőszerkezete megdőlt. Az épületben nem tartózkodtak,
így személyi sérülés nem
történt.
Visszaérkezésünk után
egy óra múlva pedig a Széchenyi utcába vonult mindkét szerünk, lakástűzhöz.
Sajnos az épülettel azonos
telken lévő másik házban lakók már későn észlelték a tüzet, így a tűzben egy személy
elhalálozott. A tűz kialakulása valószínűleg elektromos
eredetű volt.
Jászárokszállás-Vámosgyörk közötti balesethez vonultunk szeptember 24-én
este. Tűzoltói beavatkozásra
nem került sor. Egy kerékpárost ütöttek el személygépkocsival.
Szintén Vámosgyörkre
vonultunk 24-én a szeméttelephez.
Október 10-én közúti balesethez vonultunk délután.
Vámosgyörkön forgalomirányítást kért a Rendőrség.
Október 17-én délután
két esetben is Zaránk külte-

rületére vonultunk. Itt cserje, aljnövényzet és tarló
égett. Mind a két beavatkozás a hevesi tűzoltósággal
karöltve történt, a településekkel kötött megállapodás
értelmében. Mindkét esetben a hevesi tűzoltók kiérkezése előtt megkezdtük a beavatkozást. Ez is bizonyítja,
hogy fontos a jól működő
egyesületünk közelsége ezen
települések számára is.
Az idén is megtartottuk
az őszi tűzoltógyakorlatunkat. A sugárszerelés mellett
gyakoroltuk a létrahasználatot és az önmentést.
Október 19-én az egyesület közgyűlése megszavazta
a köztestületté válás elindítását. Ez egy hosszabb folyamat kezdete, amely – a helyi
és a környező települések
képviselő-testületének támogatásával, az Országos
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium engedélyével és jóváhagyásával valósulhat meg, minőségileg még magasabb
szintre emeli a város lakosságának tűz- és katasztrófavédelmét.
Nádas Illés
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Hullott-e
újabb vízcsepp a városra?

Új vezetője van
a Civil Fórumnak
A Civil Fórum alelnökei,
Zsólya Pálné és Pethes Kálmán rendkívüli fórumgyűlésre hívja a városban működő 38 civil szervezet és 4
alapítvány vezetőit Takács
László elnök lemondása
miatt új elnök választására,
2006. október 16-án 17 órára a művelődési házba.
A jelenlévő civil szervezeti
vezetők Zsólya Pálnét
választják a Civil Fórum
elnökének, megüresedett helyére Farkas Miklós, a Gazdakör elnöke az új alelnök.

Takács László
Takács László leköszönő
elnök beszédében elmondja,
hogy civil vezetői tevékenységének visszaszámlálása tavasszal kezdődött, mikor lemondott megyei vezetői tisztéről. Ezt a költségtérítés nélküli, munkaidőben történő
elfoglaltságot addig tudta
felvállalni.

A helyi lemondással kapcsolatban elmondja, hogy
nyolc éves civil vezetői tevékenysége nem vezetett eredményre a folyamatos kapcsolattartásban a helyi vezetéssel, s lemondásához az
önkormányzati választás
eredménye is hozzájárult.
(Nem került be a képviselőtestületbe – a szerk.) Nyolc
éves munkája nem futotta
külsős szociális bizottsági
tagságra. Ugyanakkor elmondja: jól működő civil
szervezetek tömege van
Jászárokszálláson. A sokszínűség jól működik.
Próbálja más is a civil
szakmaiság összefogását,
melyhez karizmatikus, szívós személyiség kell, ő marad továbbra is a mozgáskorlátozottak vezetője és civil
minden áron – fejezi be a
volt civil elnök.
Hozzászólások között:
Csikós László ipartestületi
elnök:
– Nagy kihívásnak kell
megfelelni Takács László
után. – Furcsállja, hogy nem
méltó a helyi önkormányzatba.
Veres László, a cukorbetegek elnöke:
– Hagyjuk a múltat. Az a
kérdés, maradjon ez a Civil
Fórum ilyen formálisan?

Zsólya Pálné
a megválasztott új elnök
A megválasztott új elnök,
Zsólya Pálné székfoglalójában elmondja: elődje nagy
dolgot tett azzal, hogy létrehozta a Civil Fórumot. Ezt a
fórumot életben kell tartani,
meg kell teremteni a rangját
– semmiféleképpen ellenzékként, de a lakosság érdekében.

Dr. Farkas Miklós
az új alelnök
– and –

ÖKO-Pannon
road-show
Színpompás látvány fogadta az érdeklődőket szeptember 27-én a Széchenyi
István Általános Iskolában.
Több méter magas figura
integetett hívogatóan az
udvaron. Közelebb érve
láthattuk, van itt minden,
ami egy gyermek számára
érdekes: mindent elnyelő
sárkány, képességfejlesztő
játékok, Öko-Fa, meseházikó, ahol ajándékokat
osztogatnak!
De mit keres itt egy hulladékgyűjtő sziget? Bizony,
nagyon fontos szerepe
van!
Az érdekes játékok nemcsak szórakoztatnak, ha-

nem tanítanak is! A résztvevők játék közben elsajátíthatják a szelektív hulladékgyűjtés módszerét, megértik fontosságát.
A programot az ÖKOPannon Kht. rendezte. A
megnyitón Gergely Zoltán
polgármester és Csomor
János igazgató köszöntötte
a résztvevőket.
Az óvodás és iskolás
csoportok hulladékkal teli
zsákkal érkeztek. A játékokat
végigpróbálgatva hasznos
ismeretekhez jutottak, és a
végén még az óvodások is
szét tudták válogatni és el
tudták helyezni a megfelelő
konténerben a hozott hulla-
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dékokat! Ajándékokat is
kapott minden érkező gyermek, nagy szép kifestőket az
óvodások, képregényt, jegyzetfüzetet, tájékoztatót az
iskolások. A kiadványok
főszereplői aranyos figurák:
Öko Panna és Öko Palkó.
Kalandjaikat végigkövetve
rögzíthetjük ismereteinket a
megismert információkról.
Versenyt is hirdettek a
rendezők. Hulladékokból
lehetett szobrot készíteni.
Volt ott Tejfel-torony, vidám
bohócfigura, szemétfa, stb.
A készítők külön ajándékot
kaptak. Vidáman, élményekkel, új ismeretekkel
gazdagodva telt ez a nap.
Ezután gyakrabban fogjuk a szemetet a városban és
iskolaépületeink előtt elhelyezett hulladékgyűjtő sziget tartályaiba tenni. Tudjuk, hogy ezzel városunk
tisztább, szebb lesz.
Köszönjük szépen az Önkormányzatnak, hogy lehetővé tette ennek az érdekes
programnak a létrejöttét.

Széchenyi István
Általános Iskola, Óvoda és
Zeneiskola tanulói

A Dr. Szelenszky István és felesége Jolánka Alapítvány
Jászárokszállás Város Önkormányzatának támogató
egyetértésével pályázatot hirdetett Jászárokszállás várossá válása 15. évfordulójának megemlékezését méltató
dolgozat megírására. A pályázati felhívást a Jászvidék
2006. áprilisi számában közzétettük.
A pályázati anyagokat az alapítvány kuratóriuma 2006.
június 7-én megtartott ülésén értékelte, ahol a több írásos
pályázatból kiemelkedett Csáki Zsuzsanna másodéves
egyetemi hallgató „Hullott-e újabb vízcsepp a városra?”
cím alatt beadott pályázata, akinek fáradozását – a kiírásnak megfelelően – anyagiakban is elismerte a kuratórium.
A várossá válás 10. évfordulóján nem történt visszatekintő értékelés, most 15 évesen igen és reméljük, hogy a
következő évtizedekben még gazdagabb, eredményesebb
fejlődést tudhatunk magunk mögött, köszönhetően az
éltető vízcseppek szaporodásának és áldásos hatásának.
1995 óta a kábeltv bevezetésével lehetősége nyílik
a város lakóinak újabb nemzetközi és magyar nyelvű televíziós adások megtekintésére. A városi adás képújsága
újabb hirdetési lehetőségeket biztosít, műsorai részletes információkkal látják el a
lakosságot, valamint az aktuális eseményről adnak
tájékoztatást.
A belterületi burkolt utak
arányának növekedése az
1980-as évek második felétől egyre nagyobb mértékű.
A megvalósítást a lakosság is
segítette, kiegészítve ezzel
az önkormányzati forrásokat. Napjainkra a település
84 km hosszú kiépített úthálózatából 34 km a szilárd
burkolatú. A fennmaradó
több km azonban nem kíméli, sőt, olykor próbára teszi az útrakelők tűrőképességét. A lakosok gyakori bosz-

szúságát okozzák a kerekeket nem kímélő kátyúk és a
sárba süllyedő „cipőtalpak”.
A probléma megoldása
azonban hamarosan megkezdődik az újabb útszakaszok megépítésével. Ezzel
szemben a kerékpárral útrakelők közlekedését nagymértékben megkönnyíti a
2002-ben 1530 méteren kiépített kerékpárút.
A lakosság egészsége és

környezetvédelmi igényei a
hulladékgyűjtés terén eredményeztek változásokat.
Ennek egyik legjelentősebb
lépése a szemétlerakó megszüntetése volt. Ma a rendszeres szemétszállítást a lakások és közintézmények
hulladékait összegyűjtő autó
látja el. Ez a szolgáltatás
1999-től kezdve a település
egészére kiterjed, a szilárd
útburkolattal nem rendelkező utcák lakói a legközelebbi
burkolt útra vihetik ki a háztartási hulladékot. 2001-ben
került átadásra a Jásztelek
határában megépülő regionális hulladéklerakó, ahová
Jászárokszállás 2002-től
szállítja a kommunális szemetet. 2003-ban több szelektív hulladékgyűjtőt helyeztek el a város különböző
pontjain. A rendszeresen,
szervezett körülmények
között zajló lomtalanítás
szintén környezeti igényeink javulására ad bizonyítékot.
A lakosság villamos energiával való ellátottsága teljes
körű.
Az infrastruktúra fejlesztése igen fontos, de nem elegendő feltétele a városiasodásnak. A város lakói és vendégei szüntelenül igénylik
megélhetésük forrásait, jólétük és a szellemi élet kibontakoztatásának lehetőségeit.
(Folytatjuk)
Csáki Zsuzsanna

Mozgássérült jubileum
Szeptember 23-án találkoztak a város mozgássérültjei, családtagok, barátok.
„Rokkantak napjával”
egybekötött éves Beszámoló
Közgyűlését tartotta a 682
taglétszámú városi csoport.
A Mozgássérültek JászNagykun-Szolnok Megyei
Egyesülete 25 éves jubileuma alkalmából 30 fő emléklapot vehetett át Gyárfás
Edittől, a Megyei Egyesület
vezetőségi tagjától. Az emléklapot azon személyek

kapták, akik több éven keresztül következetes munkával szolgálták, segítették a
városban élő mozgássérülteket és az egyesület munkáját.
A városi csoport az egyesület 25 évéből 18-at tudhat
magáénak.
A csoport vezetője ismertette a 2006-os év eredményeit, gondjait, valamint a
2007-es év programtervezetét, melyet a közgyűlés jóváhagyott.

Ebben az évben megvalósul egy térítésmentes számítógép-kezelői tanfolyam,
melyre 27-en jelentkeztek.
A csoport vezetősége ezúton is köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik bármilyen módon segítették az
éves tevékenységet, és a rendezvényt támogatták, hozzájárultak színvonalának
emeléséhez.
Takács László
csoportvezető

Fairtásba kezdett
a Víziközmű?
Szeptember 23-án a
Széchenyi úton gömbakácokat kitermelő elmondta,
hogy ezt a Víziközmű vezetőjének az engedélyével
végzi.
Egy ilyen fakitermelés során egyeztetés hiányában az
ott lakók fákhoz fűződő érzései sérülnek…

Ez történt most is. A Széchenyi úti emeletes tömb
előtti gömbök az ott lakók
felháborodása okán állnak
még, de egy arra járó beszólása mentette meg a Jász-ház
előtti gömbakácokat is.
Jakus József, a Víziközmű
vezetője elmondta, hogy
nem csúfítani, hanem szépí-

teni kívánja a várost, s olyan
fák kivágásáról van szó, melyek nem hajtottak ki. Továbbá hozzáfűzte: az ellenzőket pedig fel fogja szólítani, hogy maguk vágják ki a
fákat, ha ez nem történik
meg, tovább folytatja az elöregedett fák kivágását.
– and –

Jászvidék
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2006. október 26.

Vastaps Budapesten
Október 1-jén az ország
felnőtt lakói a választásokkal
voltak elfoglalva, ám az
Extázis Tánccsoport 24
gyermek tagját ez a tény különösebben nem izgatta. Az
I. Országos Gyermekhastánc Találkozóra utaztak lelkes kísérőikkel, anyukákkal,
nagymamákkal és barátnőikkel. Már az autóbuszon kialakult az a jó hangulat, amely az egész napon átsugárzott. Az elő ülésen Horváthné Busa Szilvia fáradhatatlanul sminkelte a lányokat, akik boldogan várták első budapesti fellépésüket. A
Csili Művelődési Központ
Fehér Termében a szervezők
keleti hangulatot varázsoltak
szőnyegekkel, selyempárnákkal, füstölőkkel és trónon ülő basával. A háromórás gálára Szolnokról, Du-

Szeptember 29-én, a Zene Világnapja
alkalmából megtartott ünnepség után
került sor arra a bensőséges köszöntésre,
melynek keretében Gergely Zoltán polgármester Dr. Gyenes Miklósnak 70.
születésnapja alkalmából orvosi tevékenységéért életműdíjat adhatott át.
A díjat az önkormányzat javaslata

alapján Molnár Lajos egészségügyi miniszter adományozta Dr. Gyenes Miklósnak. A megemlékezésen a jelenlévő
Óvónők Kamarakórusa köszöntő énekkel
is kedveskedett az ünnepeltnek, aki nagy
örömmel és meghatottsággal fogadta az
elismerést.
– and –

Az első díszpolgár
naújvárosból és természetesen Budapestről is sok apró
táncos érkezett. A fellépők
között voltak „pocaklakók”,
de a legfiatalabb táncos hastáncruhája alól a libero is kivillant. Láthattunk szép szólókat, kisebb csoportokat,
de az egyszerre színrelépő

táncosok létszámát illetően
az árokszállásiak vitték el a
pálmát. Három táncot adtak
elő, melyeket a Táncművészet Világnapjára tanultak
be az alsó és felső tagozatosak. A tempós zenére jó ritmusban, egyszerre táncoló
lányokat vastapssal jutalmazták a nézők. A gála végén a csoportok Mahastival
és a Holdfény lányaival
együtt táncolva ünnepelték
ezt a jól sikerült napot. Az
már csak hab a tortán, hogy
a sorsoláson 15.000 Ft-os
vásárlási utalványt nyertek
az Extázisos lányok a CINI
SZERÁJ-tól és minden fellépő egy szép karkötővel
gazdagabban tért haza.
Büszke vagyok Rátok,
lányok!
G. É.

Kiállítás-megnyitó
2006. október 13-án,
pénteken a „Tükrös szív” c.
Rajzpályázat és az „Árokszállás titkai” c. fotópályázat
ünnepélyes eredményhirdetéssel egybekötött kiállítás
megnyitója zajlott a Petőfi
Sándor Művelődési Házban. A Széchenyi István
Általános Iskola, Óvoda és
Zeneiskola Gyermekszervezete sikeresen pályázott az
Ifjúsági, Családügyi és
Esélyegyenlőségi Minisztérium által kiírt pályázatra.
A rendezvény támogatói
még a MOBILITAS Északalföldi Regionális Ifjúsáégi
Tanács, Jászárokszállás Város Önkormányzata, Jászok
Egyesülete, Árokszállásiak
Baráti Köre, Generali Biztosító helyi képviselete, idősebb Sándor Béla .
200 pályamunka érkezett
be, amiből 185 a rajzpályázatra, 15 fő több munkával a

Életműdíj

fotópályázatra jelentkezett
be.
A zsűri tagjai:
– Nemoda Jánosné
Gyöngyösi Andrea az ÁBK
elnökhelyettese, az Arany
János Általános Iskola alsós
szakmai munkaközösség vezetője, a zsűri elnöke,

– Barta Sándorné, a
gyöngyösi Arany János
Általános Iskola rajz szakos
tanára,
– Papp Anett, a budapesti
Iparművészeti Egyetem
textil szakos másodéves hallgatója.
– munkatársunktól –

Fotó: Nagy Mária

10. évad – Én és a kisöcsémmel
A nézőtéren természetesen bármilyen rokoni és nem rokoni kombinációban helyet
lehet foglalni, de a színpadon a 10. évét ünneplő Görbe János Színkör Szilágyi László:
Én és a kisöcsém című három felvonásos zenés vígjátékát adja elő. Terveik szerint az
ismert dallamokon túl az ünnepi évadban további magyar slágereket is beleénekelnek a
vígjátékba pl. Mr. Alkohol, Micsoda nő ez a férfi…
Bemutató: 2006. december 9-10.
– and –

Szabó Gyula 1939. március 9-én született Jászárokszálláson, egy római katolikus család második gyermekeként. Hárman voltak
fiúk testvérek. Elemi iskoláit, négy elemi osztályt Jászárokszálláson végezte. Jól
tanult, így polgári iskolába
íratták, amely akkor középfokú képzés volt, de nem
volt egyenlő a gimnáziumi
végzettséggel. Szerette a
számtant, fizikát, testnevelést, éneket.
A szülői nevelésben az
édesapjáé volt a meghatározó, akinek nagyon fontos
volt a hazafias, a hazaszeretetre való nevelés. Katonás
nevelésben részesítette, de
nagy-nagy szeretettel vette
körül. A polgári iskola befejezése után szinte természetes volt, hogy hadapródiskolába jelentkezett, azonban nem vették fel, mert a
polgári iskolai végzettség
ehhez kevés volt. Magánúton leérettségizett, és újra
jelentkezett, s sikeresen felvételizett a választott katonai
képzésre. Tanulmányait Marosvásárhelyen folytatta.
1944-ben frontsáv lett
Marosvásárhely, az iskolát
elhelyezték Dél-Erdélybe,
majd kiegészítették velük az
ottani hadsereget. Amikor a
kisegítő sereg megérkezett,
az iskolát az ország nyugati
részébe, Vasvárra költöztették. 1945 januárjában iskolaparancsnokát Altardy ezredest kísérte Budapestre, ahol
sajnos fogságba esett. Ifjú
kora miatt azt hitték, hogy
önkéntes, s nehezen tisztázódtak a körülményei, míg
végre május 9-én elengedték
az oroszok fogságából. Folytatni szerette volna katonai
tanulmányait, azonban ezt a
képzést megszüntették.
Különbözeti vizsgát tett
két év anyagából és felvételt
nyert Egerben a Római Katolikus Tanítóképző harmadik évfolyamára. Tanulmá-

nyinak ilyen irányú folytatását a kényszer szülte. Azért
jelentkezett ebbe az iskolába,
mert korábban a bátyja is ide
járt. Nagyon vegyes társaság
járt ekkor ebbe az iskolába,
volt ki orosz fogságból, volt,
aki amerikai fogságból került ide. Korban is nagyon
vegyesek voltak a tanulók,
szinte a gyermekkortól a 2830 évesekig tanultak együtt.
Nem nagyon alakult ki közösség, barátság.
Mint korábban említettem szerette az éneket, a zenét, s szabadidejét ezzel töltötte, az egri Korona étteremben saját zenekarával zenélt, az iskola hozzájárulásával. Tanulmányait befejezve a Jászárokszálláshoz tartozó Négyszállásra került tanítani, majd Jászágó önállóvá válása után az iskola Jászágóhoz tartozott. A házassághoz vezető párkapcsolata
1950-ben igen emlékezetes
módon kezdődött. A tanév
kezdete előtt az iskolába
igyekezett átvenni a dolgokat az elődjétől. Félúton
összetalálkozott egy piros
pettyes kartonruhás lánnyal,
hölggyel, aki megkérdezte,
hogy merre van a négyszállási iskola. Miért érdekli kérdezett vissza, mire azt a választ kapta, hogy én vagyok
az új tanítónő. Bemutatkozott, hogy ő pedig az új tanító. 1952. június 26-án kötöttek házasságot, azóta is
együtt élik életüket. Isten éltesse Önöket még sokáig!
1956-ban lányuk született,
Enikő.
A négyszállási iskolában
megszűnt a felsőtagozatos
oktatás, így átkerült a Gyarokparti iskolába. Megszűntek a tanyai iskolák, s bekerült tanítani a falusi iskolába.
Később beköltöztek Jászágóra a családi házukba.
Majd a jászágói felsőtagozatos oktatás is megszűnt, ő
ugyan maradt az alsó tagozatban, de az irányítás Jászárokszállásra került. Sajnos
úgy hozta a sorsa, hogy valami mindig megszűnt körülötte, az élete, a munkája során, ő azonban töretlen maradt. Mindig elérhető célokat tűzött maga és diákjai
elé, szerette a gyerekeket.
Sokszor ütközött a tanfel-

ügyelőkkel, mert gyakran
túlzott elvárásaik voltak.
Ennek kapcsán szeretnék
egy kis emléket felidézni.
Fiatal kis kolléganője nagyon izgult, mert tanfelügyelő érkezett. A következő
szavakkal nyugtatta: „nem
baj, ne izguljon, a tanfelügyelő elmondja az elvárásait,
kifogásait, maga meg itt
marad és megtanítja a gyerekeket írni, olvasni, mert
azt magának kell...”
Voltak választott tisztségei, MHSZ titkár, tanácstag,
sportegyesület elnöke, s legutóbb önkormányzati tag,
polgármester. Az iskolai oktatáson kívül mindig végzett
valami mást is. Az MHSZen belül nem csak a lövészeket irányította, de tanított
közlekedés-ismeretet elméletben és gyakorlatban is.
Sokáig vezette a művelődési
házat, szervezte a község kulturális életét. Oktatott zenét
a gyermekeknek. Igen sokoldalúan képezte diákjait.
Nyugdíjas pedagógusként a falu polgármestere
volt három cikluson keresztül. Sokat dolgozott a település fejlődéséért. Lehet,
hogy fiatalon hivatásul a katonaságot szerette volna
választani, ami ugyan nem
teljesült, de a katonaság szelleme cselekedeteiben mindig érvényesült. Nem ismert
lehetetlent, szinte fáradhatatlan volt. Ma már visszavonultabban él, csak a Népdalköröseket kíséri el a fellépésekre, s őszinte kritikát is
mond nekik.
További méltatás helyett
csak megköszönném, amit
kaptunk a polgármester úrtól. S köszönöm, amit kapott a falunk: amit kaptak a
nálam idősebbek, kaptak
kortársaim, s kaptak az utánam jövők.
Az élete során végzett
munkájáért, a sok évi tanításért, a település irányításáért Jászágó Község Önkormányzata 41/2006.
(VII.25) sz. határozatában
JÁSZÁGÓ DÍSZPOLGÁRA címet adományozta Szabó Gyula úrnak.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!
Mozsár Lászlóné
polgármester
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A város kicsi
a pártoskodáshoz
Október 1-jén immár második alkalommal választotta
újra Gergely Zoltánt polgármesterré Jászárokszállás
lakossága. A hivatalában megerősített városvezetőt már
az önkormányzat képviselő-testületének alakuló ülését
követően kérdeztük.
- Harmadik ciklusát kezd- évet eltöltöttek. Édesanyám
heti Jászárokszállás polgár- takarítónőként, édesapám
mestereként. Hogyan fogadta pedig kisbíróként, hivatalsegédként. Amikor az iroda
a helybéliek döntését?
- Nagy megtiszteltetésnek polcán elhelyezett dobra pilveszem a választói akaratot, lantok, az is eszembe jut,
ami egyben óriási felelőssé- hogy szüleim egy-egy doget is ró rám. Az elmúlt logra hogyan reagálnának,
négy esztendő eredményeit ők hogyan csinálták volna.
ugyanis igencsak nehéz lesz Nem csak a saját, hanem az ő
megismételni. Négy év alatt mércéjük szerint is jól kell
olyan nagyságrendű fejlesz- dolgoznom.
- Némiképp átalakult a képtési pénzeket sikerült a városba hozni, hogy az felért viselő-testület is. Hogyan szeplusz egy év helyi költségve- retné látni a képviselő-testütésének összegével. Négy leten belüli munkát?
- A magam részéről azon
esztendő alatt hatvannégy,
milliós nagyságrendű pályá- leszek, hogy a pártoskodás
zatot adtunk be, amelyeknek továbbra se legyen jellemző.
hatvan százalékán szerepel- A tizennégy testületi tagból
hárman jutottak pártszínektünk sikerrel.
- Az eredmények, illetve a ben az önkormányzatba. Túl
másodszori újraválasztás nem kicsi a város a pártoskodáshoz, a frakciózáshoz. Szerinkényelmesíti el?
- Inkább nagyobb erőt ad tem a város érdeke előbbre
a munkához. A város szerin- való egy pártérdeknél. Ahtem jó úton halad, egyre hoz, hogy előbbre jussunk,
több fejlesztést tudunk meg- egységes, munkára koncentvalósítani. Az persze igaz, ráló testület kell, amelynek
hogy innen már egyre nehe- tagjai készek a komprozebb lesz továbblépni. Jász- misszumokra. Én kész leszek
árokszálláson ugyanis mos- a megegyezésekre, másoktól
tanra gyakorlatilag eltűnt a is ezt várom el.
- Milyen célokat fogalmazmunkanélküliség, az infrastruktúra kiépítettsége lassan tak meg a városfejlesztésben?
- A legnagyobb projektekteljessé válik – ha az útépítéhez már kész, engedélyes
sek is befejeződnek –, még
tervekkel rendelkezünk. A
több munkát kíván mindenpályázatok megjelenésével
kitől, hogy továbbra is megakár másnap be tudjuk nyújtartsuk az eredményességet.
Szó szerint szolgálatnak tani anyagainkat. A jól működő ipari park cégei, és a
tekintem ezt a tisztséget,
helyi vállalkozók által befizeahol minden nap bizonyítani
tett adókból pedig mindig
kell. És nem csak a magam
elő tudjuk teremteni a szükállította mérce szerint.
séges önrészt is. Jó taktikáOlyan hivatalban dolgozom,
ahol előttem szüleim számos nak bizonyult a működési

költségek kordában tartása, a
„nem eladósodás” politikája. Mostanra a fejlesztési
célú elképzeléseink megvalósításához rendelkezésre állnak a hitelkeretek is. Úgy
gondolom, hogy a teherbíró
képességen belüli, fejlesztési
célú hitelfelvétel a korszerű
gazdálkodás része.
Nagy feladat lesz a csapadékvíz-elvezető csatornarendszer megújítása. Ezt egy
megyei pályázat részeként
dolgozzuk ki a közeljövőben. Az első tárgyalások már
lezajlottak. Mindenképp szeretnénk az oktatás körülményeinek javítását elérni, az
ipari park infrastruktúráját
fejleszteni, a kultúra színtereit bővíteni a városban.
- Milyen várost szeretne
látni négy év múlva?
- Egy élhető várost, amit
minden jászárokszállási a
magáénak tekint. Amiért
tenni is hajlandó. Ahol nem
kell közelharcot vívni azért,
hogy a lakók saját portájuk
előtt tegyék rendbe a csapadékelvezető árkokat, ahol
nem törik derékba a facsemetéket, ahol óvják környezetüket, és ahol erre mások
figyelmét is fel lehet hívni.
Szeretném, ha a vidéki városban lakók is élvezhetnék a
nagyvárosok nyújtotta előnyöket. Szerintem mindez
egy nem veszekedő, nem
személyeskedő, hanem a város érdekében tenni akaró
képviselő-testülettel, egy jól
dolgozó közalkalmazotti,
köztisztviselői karral, és nem
utolsó sorban a helyi polgárokkal elérhető. Ehhez mindenkinek együttműködést
ajánlok, és mindenki segítségét kérem is.
Banka Csaba
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Önkormányzati választások
után Jászágón
Újraválasztották Jászágó polgármesterét. Az október
1-ei választásokon – a négy jelölt közül – a szavazók közel
40%-a voksolt Mozsár Lászlónéra, és ezzel újabb 4 évre
kapott bizalmat a település vezetését illetően.
- Az előző ciklus kezdetén
mint új polgármesterjelölt kapott bizalmat, most viszont az
elmúlt négy év eredményei
alapján döntöttek az emberek.
Milyen érzés ennek a bizalomnak a megtartása?
- Nyilvánvalóan jó. Azonban ez számomra egyfajta
felelősséget is jelentett eddig
is, és úgy vélem, nem lesz ez
másként a jövőben sem.
Azon túl, hogy szeretem ezt
a települést, felelősséggel
tartozom azok lakói iránt.
Örömmel tölt el, hogy voltak dolgok, amelyeket jól
kellett, hogy csináljunk, hiszen az emberek, akik lehetővé tették, hogy folytassam
az eddig megkezdett munkát, bizalmat szavaztak. Ezt
mindenképpen köszönöm
nekik, és bízom abban, hogy
nem okozok csalódást a jövőben sem.
- Az önkormányzat létének
nélkülözhetetlen feltétele, hogy
rendelkezzen a működéséhez,
feladatainak ellátásához szükséges pénzeszközökkel. Hogyan
látja Jászágó jelenlegi helyzetét?
- Nem csupán Jászágóra
vonatkozik, de az önkormányzatok manapság egyre
szűkülő költségvetési keretek, forráslehetőségek közepette látják el feladataikat.
Mindannyiunk számára ismert, hogy Jászágó község
társadalmilag, gazdaságilag
hátrányos helyzetű település. A település sajátosságainak figyelembevételével, a
lehetőségeinkhez képest

Szent István Közösségi Ház
2006. október 14-én jelentős eseményre került sor a
jászárokszállási egyházközség életében. Ezen a napon
szentelte fel Gyenes Gyula
pápai prelátus a közösségi
házunkat.
Az esemény az Idősek és
Betegek Napjához kapcsolódott, amely 9 órakor szentmisével vette kezdetét, itt
szolgáltatták ki a betegek
szentségét is. Ezt követően a
Katona József utcában található szépen felújított házba
vonultunk át, ahol mindenki
örömmel és érdeklődéssel
szemlélte a felújítás eredményét. A két nagy szoba öszszenyitásával 70-80 fő befogadására alkalmas nagy terem alakult ki. Kisebb létszámú eseményekhez a régi
terasz zárttá alakításával létrejött helyiség áll rendelkezésre. Emellett melegítő
konyhát, új mellékhelyisé-

get alakítottak ki. Az udvar
parkosítása jövő tavasszal
fejeződik be.
Az eseményt megtisztelte
jelenlétével Gergely Zoltán
polgármester, Drapos Béláné alpolgármester asszony,
Csomor János igazgató,
több civil szervezet vezetője,
a Takarékszövetkezet elnökasszonya és Dr. Kovács Pál.
Az eseményen prelátus úr
felszentelte a Szent István
Közösségi Házat, majd méltatta és megköszönte a közreműködők munkáját. Elmondta, hogy a felújításhoz
az egyházmegye 7 millió forinttal járult hozzá, és több
mint 700 ezer forint adomány gyűlt össze.
Tóth Lászlóné, a karitász
csoport vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd a
Cserkész csapat egy szép
műsorral kedveskedett a
vendégeknek. A műsor han-

gulatát Galo Gábor káplán
gitárkísérete tette hangulatosabbá.
Birinyi János, az egyházközség világi elnöke is köszöntötte a rendezvény
résztvevőit. Megköszönte a
prelátus úr fáradozásait,
méltatta a karitász tevékenységét, és hálával szólt az önzetlen adományokról, a
munkában megnyilvánuló
segítségről.
Dr. Kovács Pál kedves
szavakkal szólt a vendégekhez, a testi és lelki harmónia
fontosságáról beszélt.
Ezután Papp Károlyné
szavalta el II. János Pál pápa

versét, majd Pál Antalné saját verseiből adott elő. Nemoda Alajosné egy szép
imával emelte az együttlét
hangulatát.
A karitász tagjai által sütött finom sütemények fogyasztása közben kellemes
hangulatú beszélgetéssel telt
az együtt töltött idő.
Az egyházközség különböző szervezetei, a karitász
csoport, a cserkész csapat, az
ifjúsági és felnőtt hittan, a
családcsoport a közösségi
ház elkészültével méltó feltételek között tevékenykedhet. Ehhez várjuk szeretettel
az egyházközség valamennyi
tagját, kérem jöjjenek, vegyenek részt a csoportok életében, osztozzanak örömünkben.
Birinyi János
az egyházközség
világi elnöke

igyekeztünk eddig – és fogunk a jövőben is – az önkormányzat gazdálkodását
fenntartani. Azt azonban
tudni kell, hogy a hátrányos
helyzetű települések számára
jelentős terheket ró a jelenlegi, kötelezően előírt feladatok ellátása. A gazdaság
minden eddiginél nehezebb
helyzetben van, ám vallom
azt, hogy a testület és a lakosság összefogásával sok
mindent képesek leszünk
megoldani.
- Az elmúlt ciklusra visszatekintve hogyan értékeli az önkormányzat és azon belül az
ön munkáját?
- Az itt élők számára a legfontosabb dolog, hogy az
alapellátások minden szintjét biztosítani tudtuk. Helyben tartottuk az iskolát, sőt
pályázaton nyert 15 millió
forintból sikerült felújítani
azt. Mindenhol igyekeztünk
a lakosság érdekeit a legmegfelelőbb módon képviselni,
ehhez biztosítani anyagi és
erkölcsi támogatásunkat.
Többes számban beszélek,
hiszen ezeket az eredményeket csak összefogással, egymást segítve érhettük el.
Voltak persze kudarcok is,
hiszen nem minden esetben
elegendő a jó szándék és a
tenni akarás. Az egyik ilyen
fájó problémát az orvosi ellátás kérdése jelenti ma Jászágón – amelyen most is dolgozunk. Azt azonban be kell
látnunk, hogy ebben a pillanatban csak a jelenlegi módon tudjuk megoldani a betegellátás problémáját.
- Hogyan látja a következő
4 év lehetőségeit, feladatait?
- A stabil, tervezéshez, fejlesztéshez elengedhetetlenül
szükséges körülmények előrelátása nélkül nem lehet felelősségteljesen tervezni. A
normatív és célzott támogatások mellett jelentős hangsúlyt kell, hogy kapjanak a
különböző pályázatok is. A
gondok között természetesen a legfontosabbak a gazdaságiak. Bízom abban,
hogy az eddigi szolgáltatá-

sokat biztosítani tudjuk,
intézményeinket pedig nem
csupán fenntartani, de fejleszteni is sikerül. Továbbra
is fontosnak tartom azt,
hogy az emberek jól érezzék
magukat itt, és ehhez – természetesen lehetőségeinkhez mérten – minden segítséget biztosítunk. Szeretnénk megtartani a jó kapcsolatokat a településen működő civil szervezetekkel, és
próbálunk még több odafigyeléssel segíteni az idős és
rászoruló embereken. Ehhez
a jelenlegi legégetőbb feladat a hivatal öreg Lada Nívájának a cseréje. Az elkövetkezendő esztendők terveiből csupán néhányat említenék: Az ivóvízvezeték hálózati rendszerének felújítása, amire régiós előkészületek is vannak. Hosszú távú
terveink között szerepel a
Jászágó életét jelentősen
meghatározó két közút
megépítése. Ehhez a két
érintett település Csány és
Jászberény vállalta a gesztorságot. Fontos továbbá a
bezárt szeméttelep rekultivációja, amit nem egyedül,
hanem a szemétszállításban
résztvevő településekkel
együtt szeretnénk megoldani. Égető feladatként jelentkezik a szennyvíz kezelésének a problémája. A település-szerkezet miatt igen nehéz a vezetékes hálózat kiépítése, ám minden megoldást számba fogunk venni.
Fontos környezetvédelmi
feladatot jelent a jövőben a
parlagfű-mentesítés. Az intézményeink világításának a
korszerűsítése talán nem tűnik olyan súlyú feladatnak,
mint az előzőek, ám megoldásuk elkerülhetetlen. A település jövőjét illetően kitörési pontként a falusi turizmus kiépítésének a lehetőségét tartom. Mindent megteszünk azért, hogy a lehetőségeket kihasználva okos,
építő döntések szülessenek,
s hagyományainkat megőrizve szép, tiszta, lakható
Jászágót biztosíthassunk a
felnövekvő nemzedéknek.
- Köszönöm a beszélgetést, munkájához sok sikert
és kitartást kívánok!
-MNM-

Szili Katalin házelnökkel
2006. március 21-én
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MEGHÍVÓ

Minden szombaton 9-11 óráig

2006. október 26.

Közérdekű tájékoztató
(2006. november)

EGYÜTT A TEHETSÉGÉRT KLUB
szeretettel meghívja Önt, és kedves családját, ismerőseit
a kéthetente szombatonként megrendezésre kerülő
szórakoztató klubdélutánra.
Helye: Jászárokszállás Petőfi Művelődési Ház
Időpontok:
2006. november 11. (szombat) 17 – 19 óráig
1. Csillag Mazsorett Csoport – tánc
2. Parázs Hagyományőrző Egyesület – néptánc
3. Németh Józsefné (Bea) – ének (popzene)
4. Őze Zsuzsanna – vers
5. Czuczu Veronika – vers
2006. november 25. (szombat) 17 – 19 óráig
1. Pál Loretta – ének (mulatós popzene) kíséri a
BELAMI együttes
2. Papp Károlyné (Gizike néni) – vers
3. Takács László – vers
4. Váradi Izabella – tánc (disco)
5. Farkas Katalin – tánc (disco)
6. Kovácsné Lajos Krisztina – ének (népdal)
A BELAMI zenekar köszönti a Katalinokat.
Belépőjegy:
Minden alkalommal jelképesen 100 Ft, amely mindig a fellépő tehetségek között osztunk szét, ezzel is támogatva őket.
Az érdeklődőket szeretettel várja
Pál Béláné (Margó) közösségfejlesztő
Információ: 06/20/567-2549

DR. LÁZÁR ZOLTÁN ügyvéd
tart ÜGYFÉLFOGADÁST
JÁSZÁROKSZÁLLÁSON
a Lottózóban.
A Jászágó Szeme Fénye Alapítvány kuratóriuma
ez évben rendezi meg negyedik bálját, melyre
tisztelettel meghívjuk Önt és baráti társaságát.
A bál bevételét a jászágói gyerekek kulturális és
szabadidôs tevékenységének a támogatására
kívánjuk felhasználni.
A bál ideje: 2006. november 18. 19 óra
Helye: a Művelôdési Ház nagyterme
Zene: Sláger Zenekar
Belépôdíj: vacsorával együtt 2.500 Ft

Amennyiben meghívásunkat elfogadják, részvételi szándékukat
jelezzék november 10-ig az alábbi címeken:
ÁMK ÓVODA Paksi Józsefné
5124 Jászágó, Petôfi u. 2. Tel.: 06-57-426-175
Művelôdési ház-Bordás Anett
Jászágó, Kókai tér 4. Tel.: 06-57-526-020
jaszagomuvhaz@freemail.hu
Tisztelettel a szervezôk:
az Alapítvány Kuratóriuma

Orvosi ügyelet
06-10.
13-17.
20-24.
27-01.

Dr. Mann Ildikó, Széchenyi u. 30. T.: 431-077
Dr. Kovács Pál, Rákóczi u. 1. T.: 431-183
Dr. Bíró Attila, Katona u. 16. T.: 433-165
Dr. Gyenes Miklós, Kisfaludy u. 11. T.: 431-021
Jászárokszálláson az orvosi ügyelet
hétfőtől péntekig 16 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: 104 vagy 06/57/412-840

Gyógyszertári ügyelet
01.
05.
12.
19.
26.

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
Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980
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
a vasárnapi ügyelet éjszaka is megszűnt.

A következő Jászvidék lapzárta: 2006. november 23.
A következő Jászvidék megjelenésének ideje:
2006. november 30.

K Ö N Y VA J Á N L Ó
Sugárné Koncsek Aranka: Jászberény temetői

FIGYELEM!

A Jász Múzeumért Alapítvány 2006 december elejére tervezi megjelentetni Sugárné Koncsek Aranka: Jászberény temetői című könyvét, a
Jászsági Füzetek című kiadványsorozatának 39. köteteként. A könyv
megszületését a jászberényi Fehértói temető 250 éves évfordulója teszi
még aktuálisabbá.
A B/5-ös formátumú, közel 200 oldalas, mintegy 120 színes és feketefehér fotót, valamint jó néhány térképet tartalmazó kötet, Jászberény
valamennyi temetőjének (három katolikus, református és izraelita) és két
templomi kriptájának történetét végigkíséri az alapítástól napjainkig.
Számba veszi a temetőkben nyugvó jeles személyek sírjait, akik egykor
fontos szerepet játszottak a város közéletében, sokat munkálkodtak a
tudomány és a kultúra területén: Sipos Orbán múzeumalapító, Sismis Mihály várnagy, Bartsik Márton jászkapitány, Réz Kálmán múzeum igazgató, Simon Ferenc református lelkész, Buck Gábor kereskedő, Kempelen Riza írónő, Hentaller Mária meseírónő, Palotásy János dalköltő,
Gorjancz Ignác vezérigazgató, Makay József festőművész, Benke László
festőművész, Sáros András festőművész stb. Jászberény temetőiben
nyugszanak országos hírű személyiségek is: drr. Fekete Lajos akadémikus, Hamza Dezső Ákos filmrendező-festőművész, de megismerhetjük a
város egykori jeles mesterembereit is: Beleznay Ferenc csizmadia, Szentgyörgyi Orbán szabómester, Fridvalszky Mátyás szűcsmester, Eigen Pál
kékfestő mester, az Ipartestület elnöke stb.
Ismerteti a könyv, a 19-20. század jellegzetes jászberényi sírjeleit,
kriptáit, sírfeliratait, s az azokhoz kapcsolódó történetek is. A feldolgozás
során elébünk tárul Jászberény elmúlt két évszázadának társadalina, sőt
kitekinthetünk a Jászság településeire is. Sugárné Koncsek Aranka könyve ugyan Jászberény temetőiről szól, de mégis számos olyan adatot, információt tartalmaz, amely a Jászság jó néhány települését is érintik.
Például a híres drámai színész, Pethes Imre szülei, Pethes János és Bathó
Johanna hosszabb ideig éltek Jászárokszálláson, mivel a családfő ott
kezdte nótáriusi munkáját. Később azonban visszatértek Jászberénybe,
sőt itt alusszák örök álmukat is. Ugyancsak a jászberényi temetőben
nyugszik a jászapáti születésű makfalvi Dósa család jó néhány leszármazottja, Maár Tóth Lajos, alattyáni földbirtokos, Jatskó Ferenc Jásztelek
plébánosa, a jákóhalini születésű Horváth Péter, a Jászság első történetírója, Réz Gyula jászladányi jegyző stb.
A készülő könyv nemcsak helytörténeti, de némiképp néprajzi jellegű
munka is. A történeti háttéren túl, bemutatja a temető képének változását
és az azt kiváltó okokat is. Szól a ravatalozásról, a temetkezés rendjéről, a
csőszházakról és haranglábakról. A levéltári és adattári forrásokra támaszkodó és rendkívül alapos kutatómunka eredményeként megszületett, érdekes és olvasmányos könyvet jó szívvel ajánljuk minden
érdeklődő szíves figyelmébe.
A Jász Múzeumért Alapítvány a készülő könyvre – a hagyományokhoz híven – most is eléfizetéseket vár. A könyv előfizetési ára 2.000 Ft.
Előfizethető a jászárokszállási Városi Könyvtárban 2006. november 3-ig.

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANFOLYAM
indul Jászárokszálláson
a Deák Ferenc Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskolában.

Megemlékezés

„Múlton nyugszik a jelen, s ezen a jövendő”
/Széchenyi István/
Tisztelettel és szeretettel meghívunk
minden érdeklődőt és versenyző tanulót
2006. november 7-én /kedden/ 16 órakor kezdődő

„Miről írtak elődeink? – Őseink nyomában”
című Jászvidék havi lapban megjelenő 3 fordulós
helytörténeti vetélkedő ünnepélyes eredményhirdetésére.
Helyszín: Petőfi Művelődési Ház
Program:
- A Lehel kürt és kultusza című előadás
Előadó: Kókai Magdolna etnográfus,
a Jász Múzeum munkatársa
- A jász viselet című előadás
Előadó: Dr. Bathó Edit etnográfus,
a Jász Múzeum iagzgatója
- Ünnepélyes eredményhirdetés
Ádám Gáborné zsűrielnök
- A „Jász viselet régen és ma” című
Népviseleti kiállítás megnyitója
A Jászapáti Rokolya Varróműhely munkáiból
- Beszélgetéssel egybekötött ételkóstoló
Szervezők:
Széchenyi István Általános Iskola
Gyermekszervezete
Városi Könyvtár
Petőfi Művelődési Ház

Emlékezés

TOLDI JÓZSEF
halálának 16. évfordulójára

GEDEI
MIHÁLY
halálának
6. évfordulójára

sz. Papp Sarolta
halálának 4. évfordulójára

Emlékedet
megőrizzük,
nyugodj békében.

Családod

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

Szerető családja

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

Szerető feleséged
és öcséd

Bővebb információ: Pál Béláné (Margó)
06/20/567-2549

Tisztelt
Választópolgárok!

Kedves
Jászárokszállásiak!

Köszönöm Önöknek a
rám adott szavazatokat,
amelyekkel lehetővé
tették, hogy
önkormányzati
képviselő lettem.
Igyekszem a
lehetőségekhez képest a
bizalmat megszolgálni.

Tisztelettel köszönöm
bizalmukat és
támogatásukat, mely által
lehetővé tették számomra,
hogy az elkövetkezendő
négy évben továbbra is az
Önök érdekében
tevékenykedhessek a
képviselő-testületben.
Igyekszem a tőlem telhető
legtöbbet megtenni
Önökért és városunkért.

Tisztelettel:
Kiss László
képviselő

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik szeretett halottunk

HORVÁTH
BÉLA

KASZAB GÉZÁNÉ

Jelentkezési határidő: 2006. november 6.

végső búcsúztatásán részt
vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, mély
gyászunkban osztoztak.
Szerető felesége, testvérei
és a gyászoló család

„Elmentek csendesen, zajtalan,
Mosolygó arcuk némán hallgatag.
Elmentek. Sivár, üres a helyük
Az élet, derű elszállt velük.”

Köszönjük
mindazoknak, akik

GUBA ISTVÁN és
PAPP BEÁTA
végső búcsúztatásán részt
vettek, elkísérték őket
utolsó útjukra,
fájdalmunkban osztoztak,
sírjukra virágot, koszorút
helyeztek.

Szerető szüleik

Tisztelettel:
Birinyi János

Helyesbítés!
A Jászvidék
szeptember 28-án
megjelent számában
tévesen jelent meg

BOBÁK JÁNOS
(1956-2006)
köszönetnyilvánítása.
A köszönetet adó nem
„Szerető lánya és
unokái”, hanem
„Szerető családja”.
A tévedésért az
érintettek szives
elnézését kérjük.

Jászvidék

Tájékoztató
A Dr. Szelenszky István
és felesége Jolánka
Alapítvány kuratóriuma
értesíti támogatóit, hogy a
2004. évi SZJA bevallásban
megállapított adóból
alapítványunkat 72.610 Ft-tal
(1%-os hányad) támogatták.
Ezt az összeget teljes egészében a meghirdetett célnak
megfelelően ösztöndíj
kifizetésére használtuk fel.
Ezúton is köszönjük
támogatásukat.
Gyenes Gyula
kuratórium elnöke
A Flóra Virágkedvelők
Egyesülete értesíti támogatóit,
hogy bankszámlaszámára
2005-ben 77.862 Ft érkezett
a 2004. évi SZJA 1%-os
felajánlásként.
A korábban tartalékolt
összeggel együtt programjaink lebonyolítására, a
Flóra Virágkiállítás dekorálására és laptop vásárlására
fordítottuk.
Segítségüket ezúton köszönjük és várjuk a jövőben is.
A jászárokszállási
Kertbarát Kör a 2005. évben
személyi jövedelemadó
1%-os felajánlást, azaz
82.449 Ft-ot átvitte
a 2007. éves költségvetés
terhére.
Bódis Ferenc elnök
A Fortuna Táncsport
Egyesület tájékoztatja
támogatóit, hogy a 2005-ben
befolyt, a 2004-es adóév
terhére befizetett 1%-os
SZJA felajánlásokat, ami
116.917 Ft volt, tánctáborra
és a Táncgála színvonalasabb lebonyolítására
használta fel.
Az egyesület
vezetősége
Az Ágóiak Baráti
Egyesülete részére az
APEH a 2006-os évben
301.150 Ft-ot utalt ki, a
személyi jövedelemadó
1%-ának felajánlásának
százalékából.
A tavalyi 1%-os felajánlásokból összegyűlt összeget
a tájház felújításához
használtuk fel.
Tisztelettel megköszönjük
az adófizető magánszemélyeknek, hogy
támogatták egyesületünket.
A Jászágó Szeme Fénye
Alapítvány részére az
APEH a 2006-os évben
37.150 Ft-ot utalt ki
a személyi jövedelemadó
1%-ának felajánlásának
százalékából.
Tisztelettel megköszönjük
az adófizető magánszemélyeknek hogy támogatták alapítványunkat.
Az Alapítvány
kuratóriuma

Köszönet az 1 %-ért
A Jászárokszállási Cukorbetegek Klubja
tagjai és a helyi cukorbetegek nevében ezúton
köszöni meg mindazok értékes segítségét, akik
személyi jövedelemadójuk egy százalékával
támogatták a jászárokszállási diabeteszesek érdekében végzett közérdekű munkánkat.
A törvényben előírtak szerinte e közleményben hozzuk nyilvánosságra, hogy a 2004. évi
felajánlások kapcsán az APEH 2005 őszén
53.382 Ft-ot utalt át számlánkra. Az összeget a
következő – munkatervünkbe foglalt – feladataink megvalósítására fordítottuk:
- 2006. jan. 13. a Diabetesz újság 2006-os
számainak (6x100 pld.) postaköltsége: 11670 Ft
- 2006 április 18. és szeptember 19: Városi
Egészségvédelmi Nap megszervezésére:
13412 Ft. (Koleszterin-szűrés és egyéb vizsgálatok tavasszal 60, ősszel 80 fő részvételével,
gyógyszercégek és a Hypertónia Társaság támogatásával, melynek valós értéke – előadásokkal, szűrésekkel – meghaladja a 300.000
forintot.) Ezen programokat közhasznú jogállásunknak megfelelően nem csak cukorbetegeknek szerveztük.
- 2006 május 20. 18 fő részvétele a Törökszentmiklósi Országos Cukorbeteg Találkozón: 28.300 Ft.
Betegtársaink nevében ismételten megköszönjük a szervezetünket támogató adófizetők
megértő döntését, hiszen a cukorbetegek száma
városunkban is rohamosan növekszik. Kérjük
az olvasókat és jövendő támogatóinkat – akik
többet szeretnének megtudni tevékenységünkről –, hogy látogassák honlapjainkat:
www.cukbetjasz.hu; illetve www.civilarok.hu
(városi civil kulturális magazin).
Őszintén reméljük, hogy a következő alkalommal az eddigieknél is többen írják majd a
rendelkező nyilatkozatra egyesületünk adószámát: 18829888-1-16.
Veres László
a Jászárokszállási Cukorbetegek
Klubjának elnöke

Tisztelt sportszerető
Jászárokszállásiak!
Megköszönjük, hogy 2004. évi adó 1%-os
felajánlásukkal segítették egyesületünk működését. Törvényi kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk Önöket felhasználásáról.

A Deák Ferenc
Gimnáziumi Alapítvány
működése
Az alapítványt 1991-ben a Deák Ferenc
Gimnázium hozta létre azzal a céllal, hogy
az idegen nyelvet tanuló és azt legkiválóbban elsajátító diákokat támogassa.
Az alapítvány ösztöndíját évente egy
alkalommal, pályázat útján lehet elnyerni.
Ezt a 2000. évtől a sikeres nyelvvizsgával
pályázókon kívül megkaphatják bármely
tantárgy ill. a sport területén kimagasló
eredményt elért tanulók és egy pedagógus
is, aki az alapítvány célkitűzéseiért az adott
tanévben a legtöbbet tette.
Az alapítvány vagyona jelenleg 4.182.568
Ft, ez 2005-ben csak a személyi jövedelemadó 1%-ával, azaz 287 ezer Ft-tal gyarapodott. 2006-ban a tanévzáró ünnepségen 12
tanuló és egy pedagógus kapott ösztöndíjat,
összesen 385.000 Ft értékben.
Az APEH előzetes tájékoztatása szerint
a 2006-os évben a személyi jövedelemadó
1%-ának utalásából 345.061 Ft fog érkezni
az alapítvány számlájára.
Az alapítvány kuratóriuma ezen tájékoztatását az 1996. évi CXXVI. törvény 6. §
(3) bekezdésében foglaltak alapján tette
közzé.
A kuratórium ezúton is köszöni támogatóink segítségét.
Deák Ferenc Gimnáziumi Alapítvány

BURGE
M
A HÁZ

R

A Nyugdíjasok Egyesülete
tájékoztatja támogatóit,
hogy az adó 1%-ából befolyt
67.143 Ft-ot az éves
munkatervben szereplő
rendezvények támogatására
és beteglátogatásra költötte.
Támogatásukat köszönjük!
Kérjük, továbbra is
támogassák egyesületünket!
Tisztelettel:
az Egyesület vezetősége
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2006. október 26.

Jászárokszálláson a Piac téren

- Több mint 20 féle hamburger
- Melegszendvics, amerikai hotdog
- Rántott sajt, karfiol, csirkemell stb.
- Gyros pitában és tálban
- Különleges köretek
- Saláták
- Hűtött italok

Várjuk kedves vendégeinket!

T

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

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
indul

2004. évi adó 1%:
80.333 Ft
Működési költség:
- Labdarúgó szakosztály:
65.333 Ft
- Kézilabda szakosztály:
15.000 Ft
Összesen:
80.166 Ft
A szakosztályok sportfelszerelés vásárlásához használták fel.
Kérjük, hogy adó 1%-os felajánlásukkal támogassák
továbbra is egyesületünket.
Jászárokszállási VSE adósz.: 19866073-2-16
Elnökség

„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

Jászvidék
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Anyatejes világnapi
rendezvény városunkban
Idén ezt a szép alkalmat
szeptember 20-án ünnepeltük meg, a fél éves korig kizárólag szoptató és az utolsó
hónapjaikban lévő kismamák körében. Rendezvényünkön üdítővel és teasüteménnyel vendégeltük meg a
megjelent, illetve képeslappal és aranyszalaggal (az
anyatejes táplálás szimbólumával) ajándékoztuk meg a
szoptató anyukákat. Esetleges problémáikra egymástól
kérdezhettek és kaphattak
sokszínű válaszokat. Kis ünnepségünk keretei között
méltattuk az anyatej pótolhatatlanságát, a minden
cseppjében értékes, egyetlen
tápszerrel sem utánozható
nedűt. Az anyatejes csecse-

mők fél éves korukig nem
igényelnek más jellegű táplálékot, hisz mind mennyiségileg, mind minőségileg a
baba igényeinek megfelelően termelődik az édesanya
teje. Az anyatej jelentősége
mellett meg kell említeni a
szoptatást, ezt a magasztos
tevékenységet is. Az újszülött születése után hirtelen
rengeteg inger éri. Az anyaméh biztonságot adó burka
után elárasztja a külvilág
megannyi hatása, amelynek
átvészelésében és feldolgozásában a legfontosabb az
Anya – Gyermek kapcsolat.
Ennek szép példája az ősi
adottság, a szoptatás öröme.
Ilyenkor az anya számára
megszűnik minden, kisde-

dére figyel, a csecsemő is
megnyugszik, szinte újra
eggyéválnak, mint a magzati
élet idején. Az anyatejnek
számos előnye van a csecsemőre és az anyára is. Immunanyagokat tartalmaz,
amely hosszútávra, akár iskolás koráig is erősíti a gyermek védekező rendszerét.
Elősegíti az idegrendszer fejlődését, csökkenti az allergiás megbetegedések kockázatát, a szív- és emésztőrendszeri megbetegedéseket. A
szoptatás csökkenti a mellés a petefészekrák, valamint
a csontritkulás kialakulásának esélyét. Végezetül hadd
szolgáljon itt e pár sor köszöntésül minden szoptató
anyukának:
„Az anyákban van valami,
ami alatta marad,
ami fölébe is emelkedik a józan
észnek.
Az anyának ösztöne van.
A teremtés végtelen és kiszámíthatatlan
akarata él benne, ez vezérli
tetteit.
„Victor Hugo”
Szabóné Szikra Judit
védőnő

Labdarúgás

Négy mérkőzésből tíz pontot
szerzett labdarúgócsapatunk
Ez jó eredménynek mondható, bár némi szerencsével tizenkét pontot is szerezhettünk volna, de legyünk elégedettek még akkor is, ha nem a
legerősebb csapatokkal játszottunk.
Szeptember 24-én Jászapáti csapatát fogadtuk és
5:0-ás győzelmet arattunk az
igen szerény játékot képviselő
csapat ellen.
Október 1-én Újszászon játszottunk Zagyvarékas ellen és
1:0-ra győztünk. A helyzeteket
tekintve nagyobb különbséggel
is győzhettünk volna.
Október 8-án Jászkiséren
vendégszerepeltünk és 4:2-re
győztünk. Megérdemelt győ-

zelem volt, még akkor is, ha
2:0-ás vezetésnél Jászkisér
csapata egyenlíteni tudott, de
Éliás remek játéka és két gólja
eldöntötte a mérkőzést.
Október 15-én Kunmadaras csapatát fogadtuk. Az a vélemény, hogy a kötelező győzelem a legnehezebb, beigazolódott. A mérkőzés elején
gyors vezetést szerzett Ballagó, és sajnos helyzeteinket
nem tudtuk kihasználni, a második félidőben pedig teljesen
szétesett csapatjátékunk és a
vendégek megérdemelten
egyenlítettek.
Az elkövetkező négy mérkőzés sokkal nehezebb lesz, de
bízom a csapatunkban, hogy

Anyakönyvi hírek
2006. szeptember hónapban született gyermekek: Molnár Tamás, Ballagó Ádám, Mocsár Dorina, Fuksz Balázs
Tibor, Hevér Levente, Opánszki Dominika.
2006. szeptember hónapban házasságot kötöttek:
Kasza Gabriella – Szántó Levente, Legény Ágnes – Major
Gergely, Csatai Szilvia – Dósa Béla, Gulyás Annamária –
Kozák Zoltán, Tari Gabriella – Rédei Tamás, Juhász Szilvia –
Csomor Norbert.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: Gregor Ferenc 30,
Csányi Imre 85, Dékány István 66, Hegedűs Dénesné,
sz. Süli Mária 59, Horváth Béla 75, Ivony József 47,
Juhász Béláné, sz. Petró Gizella 80, Csikós Zoltán 46,
André Ferenc 70, Bobák János 74, Benke Ignác 59,
Hordós István 82, Ördög József 48 évet élt.
Jászágón 2006. szeptember hónapban születés, házasságkötés, elhalálozás nem történt.

jobb ellenfelekkel jobb játékra
lesz képes.
Csapatunk szombaton
Abádszalókra utazik. Hogy
milyen eredményesen szerepel, következő számunkban
be fogok számolni.
Csapatunk tíz mérkőzésből
szerzett húsz pontjával a negyedik helyen áll.
Csikós László

2006. október 26.

Dobogós
szupermaratonisták
A Bécs-Budapest Szupermaraton öt éve versenyző
Árokszállási Szabad Jászok
elnevezésű futócsapat az
első Bécs-Pozsony-Budapest útvonalon zajló versenyen érte el pályafutása legjobb eredményét, dobogóra
állhattak.
A kategóriájukban 201250 éves korosztályban induló 29 csapat versenyében
nemzetközi mezőnyben az
osztrák katonaváltó és a
szerb postásváltó után legjobb magyarként vívták ki a
dobogós helyet, s történetükben először a második
hely megszerzésére is lehetőség volt.
Abszolút mezőnyben a
169 induló csapat közül az

Pleiveisz István, Kubacsek József, Petró Géza,
Győri Lajos, Nagy Tibor
előkelő 18. helyen végzett a
Géza, Pleiveisz István öszGyőri Lajos, Kubacsek Jószeállítású szupermaraton
zsef, Nagy Tibor, Petró
váltó.
– and –

Diákolimpia
Október 19-én a jászberényi Diákolimpia
mezei futóversenyén a Jászság összes településéről közel 500 gyerek versengett a győzelemért. Általános iskolánk tanulói is részt vettek testnevelő tanáraik kíséretével.

Eredmények:
III. korcsoport, leány:
I. helyezett: Szerző Regina
VI. helyezett: Kis Kinga
Csapat: I. helyezés: Jászárokszállás, ált. Iskola
III. korcsoport, fiú:
IV. helyezett: Nagy Gábor
V. helyezett: Pádár Csaba
Csapat: IV. hely Jászárokszállás, ált. iskola

Túra Vak Bottyán emlékére
A város határától mintegy
8 kilométerre lévő Vak
Bottyán János emlékoszlop
és forrás érintésével teljesítették az Időkaputól az Ipari
Parkon át bevezető húsz
kilométeres körtúrát a lelkes
nevezők. A szervezők ebben
az évben kerékpáros és lovas
teljesítési lehetőséget is
kiírtak.
A felhőtlen szeptember
végi napsütésben harmincnyolc kerékpáros és tizenhét
gyalog nekivágó telejsítette
a távot. Lovas teljesítőkre
még egy évet várni kell.
– and –

BIRTALAN FERENC:

Halottak Napja, Élők Napja
Gyújtanak-e gyertyát értünk az ÖRÖKLÉTŰEK?
Van-e ÉLŐK NAPJA?
Átutaznak-e a SEMMI VIZÉN letekinteni ránk?
Mi elmegyünk.
Mi megyünk, míg lábunkból kifogy a lépés,
míg van út NINCSEINK felé.
Elmegyünk, áldjuk az őszi
napfényt, ha eső, ha köd, mert áldhatunk.
Fenyőág, krizantém, fagyöngy. És a mécsesek...
Reszketnek a léleknyi fények. Reszketünk.
Jönnek-e hozzánk így, szeretettel, lesz-e kijöjjön,
lesz-e hová?
Hát óvjuk, tesszük szélvédett helyekre, lángjon, segítse
haza, segítse az éppen-élőt, mert minden mi van,
milliomodszor is újravirágzik innen, hol már nincs joga
a szónak, s csillagokra szóródnak a miértek.
Ezek a tisztaság percei.
Ma, itt, HALOTTAK NAPJA VAN.
Látjátok feleim... s voltunk bár Istentől bármi távol,
itt reszketünk mind, miként a sok kis mécs világol,
...por és hamu...

A Rusvai család a célban

Kertbarát módra
A Kertbarát Kör több
mint 30 fős tagsága a nyár
végén ismételten parlagfűirtásba kezdett. Fontos feladatuknak tartják, hogy környezetüket megtisztítsák az allergiát okozó növényektől.
Ennek egyik eredményre vezető módszere, hogy meg
kell akadályozni a növény virágzását, azért, hogy ne érleljen magot – ezzel gátolva
szaporodását. Ez azonban a
védekezésnek egyik része,
mert a tartós eredmény érdekében hosszú ideig kell ezt a
folyamatot elvégezni. Egyetlen növény 100.000 magot
terem, melyek a széllel
terjednek, rendkívül ellenállóak, kedvezőtlen körülmények között is akár 40 évig is
csírázóképesek maradnak.
Ezért a kör tagjai ebben az

évben is két alkalommal ismételték meg az irtást. Ezt a
tevékenységet segítette az
Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat által kiírt pályázat elnyerése, melyen
a kör 100.000 Ft-ot nyert.
Ezt az összeget a parlagfű elleni védekezésre használták.
P. Zné
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