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20 évüket ünnepelték
– Ünnepi közgyűlés és vezetőségváltás az ÁBK-nál –
Az elnökasszony leköszönt, de műve fennmarad. Talán
e rövid összefoglaló mondat a tudósítás végére illene, de a
20 éves Árokszállásiak Baráti Körének október 28-án
megtartott ünnepi közgyűlésén ez a hangulat érzékelhetően meghatározó.
Az ország különböző pontjáról ideutazó 72 tag jelenléte egyértelműen azt jelzi, hogy folytatni kívánják mindazt, amit húsz éve elkezdtek, vagyis gondozását a város
értékeinek, emléket állítani a város nagyjainak, ápolni hagyatékukat, s mindezt, mint ahogyan az 1986-os alapító
levélben megfogalmazták: „Szülőföldünk szeretetétől
indíttatva”.
Ez a szülőföld iránti szeretet tehát megmaradt, s ez biztosítéka annak, hogy az ÁBK fennmarad, még akkor is,
ha a húsz éven át elnöklő és az ÁBK meghatározó személyisége Tősér Lajosné most leköszön.
Az ünnepi közgyűlés beszámolója előtt halottjaikra
emlékeznek, majd a hagyomány őrzésében igencsak jeleskedő Parázs néptáncegyüttes műsorát nézik
meg, akik eredetileg egy
ÁBK programon, a 2001-es
szentendrei Külső Fogadó
avatására álltak össze.
Az éves beszámolóban
Nemoda Jánosné, az ÁBK elnökhelyettese először a környezetében tapasztaltakban
talál biztató jeleket az értékek továbbőrzésére, s ennek
ad hangot, mikor a teremben a Tükrös Szív képkiállításról beszél, mely kiállításra
a helyi diákok Jász-Faragó
Sándor meséihez készítettek
illusztrációkat.
Az új emlékműről pedig
azt mondja: A szivárvány
boldogságot, szerencsét,
fennmaradást hoz az itt
élőknek.
Az elmúlt húsz évre emlékezve – melynek kezdeteiről

ő is csak édesanyja, Gyöngyösi
Andrásné visszaemlékezéséből szerez tudomást, – kiemeli a maradandóan megvalósult tevékenységeket:
így az 1988-ban avatott II.
világháborús emlékkövet, az
emléktáblákat, melyeket
Görbe János, Jász-Faragó
Sándor, Dr. Donáth Ferenc,
Szelenszky István, Aczél József, Barócsi László tiszteletére helyeztek el. Emléktáblát ajándékoztak a Czettler
Jenő emlékoszlophoz. Kiegészítették a II. világháborúban elesettek névjegyzékét
a Templom előterében. Legfontosabb tettüknek nevezi a
Jász-Ház megvalósítását
1994-ben, ahol ezt követően
hagyománnyá válik a május
utolsó szombati bográcsolás.
Az év fontos rendezvényei
között kiemeli a Jászbált és a
számukra sajátosan évkezdő
karácsonyi teadélutánt, mely
ebben az évben december

A leköszönő elnökhelyettes
Nemoda Jánosné beszámolót tart

Múlton nyugszik
a jelen…
Minden népet saját történelme kovácsol nemzetté. Fontos tehát megismernünk elődeink életét, szokásait, hagyományait. A múltban nem csupán
a jelenünk gyökeredzik, de majdani jövőnk is.

Az örökös elnök Tősér Lajosné (középen),
az ÁBK új elnöke Papp Zoltánné (balra)
és elnökhelyettese Pádár Antalné (jobbra)
(Fotók: Nagy Mária)
18-án lesz. Beszámolója
végén megemlékezik leköszönő elnökasszonyukról,
akit a közgyűlés örökös elnöknek szavaz meg.
Tősér Lajosné immár örökös elnökként hagyhatja
örökül a hálás követőknek
azt a civil szervezetet, mely
mára vezetése alatt intézménnyé vált, s nyugdíjas életének koronája lett, melyben
dolgozva a város díszpolgára címet is megkapta.
A helyi elnökhelyettes beszámolója után a budapesti
elnök, Győző Gyula is emlékezik az elmúlt húsz évre és
közös rendezvényeikre.
Bobák Sándor, az ellenőrző
bizottság elnöke az éves
költségvetésről számol be.
Az éves tagdíjat, mely húsz
éven át 250 Ft/fő volt, 500
Ft-ra emelik.
A hozzászólásokban álta-

Győző Gyula
az ÁBK Budapesti Csoport vezetője emlékezik

Az általuk megvalósított
II. világháborús emlékművet
koszorúzzák
lában a tagság is visszaemlékezett, de megfogalmazódott az is, hogy az ÁBK-t
alapító gondolatok helyesek
voltak, ami biztosította a folyamatos működést.
Tóth Zoltán a tragikus
hirtelenséggel elhunyt alapító tagra, Sándor Bélára emlékezett.
A hozzászólások után lemond elnökhelyettesi pozíciójáról Nemoda Jánosné is.
Az ÁBK új elnökasszonya a
fiatal generációt képviselő
Papp Zoltánné lett, aki több
mint negyven évvel fiatalabb a leköszönő Tősér Lajosnénál.
Pappné a szervezet titkáraként aktivitásával már bizonyított, s nyerhette el a
tagság bizalmát. Helyettesének Pádár Antalnét választották.
Az ez után következő terített asztalos baráti beszélgetés pedig alkalmat adhatott új városfejlesztő gondolatok születéséhez.
– and –

Ára: 116 Ft

Az Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium pályázatot
hirdetett meg „Ifjúsági (1326 éves) programok támogatása” címmel.
A MOBILITAS Északalföldi Regionális Ifjúsági
Tanács támogatta a Széchenyi István Gyermekszervezet az egészséges életmódhoz kapcsolódó 2006-os
programsorozatát.
A pályázati program célja
volt a jászok, a Jászság és
településünk múltjának és
jelenének megismerése,
megismertetése. Ezeken túl
Jászárokszállás várossá avatásának 15. évfordulójára és
a település Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 115. évfordulójára is megemlékeztek a rendezvények kapcsán.
A rendezvénysorozat keretein belül háromfordulós
helytörténeti vetélkedőt
szerveztek „Miről írtak elődeink? – Őseink nyomában”
címmel. A vetélkedő kérdései a Jászvidék című, Jászárokszálláson havonta megjelenő közéleti lapban jelentek meg. Az ünnepélyes
eredményhirdetésre november 7-én a helyi Petőfi Művelődési Házban került sor.
Antal Magdolna tanárnő köszöntötte a pályázaton
részt vett tanulókat, felkészítő tanáraikat és a meghívott vendégeket.
A rendezvény első programjaként Kókai Magdolna etnográfus, a Jász Múzeum munkatársa a Lehel
kürt és kultusza címmel

tartott értékes előadást. A
résztvevők megismerkedhettek a Jászberény és egyben a Jászság egyik szimbolikus tárgyának a történetével. A jászok összetartozásának eme ékes bizonyítékára
méltán lehet büszke minden mai jász ember.
Ezt követően Hortiné
Dr. Bathó Edit etnográfus,
a Jász Múzeum igazgatója A
jász viselet címmel tartott
színes, érdekes előadást. Az
egykori jász viseletről számos történeti munkában olvashatunk, de a néprajztudomány figyelme csak igen
későn, a 20. század második
felében fordult e régió viselkedéskultúrája felé. Az igazgatónő szerint a jászok hagyományőrzésének legszebb megnyilvánulása a
népviselet, amelynek megismerése és megóvása mindannyiunk közös feladata
kell, hogy maradjon.
A kulturális előadásokat
követően Ádám Gáborné
zsűrielnök, a Városi Könyvtár igazgatója röviden értékelte a beérkezett pályamunkákat, és ismertette a díjazottak névsorát.
Az eredményhirdetés
után lehetőség nyílott megtekinteni a „Jász viselet régen és ma” című népviseleti
kiállítást a Jászapáti Rokolya Varróműhely munkáiból. Beszélgetéssel egybekötött ételkóstoló zárta a délután programját.
A vetélkedőről összességében elmondhatjuk, hogy elérte célját, hiszen a diákok a
korábbi tapasztalatokkal öszszevetve gyakrabban és rendszeresebben fordultak meg a
könyvtárban, hasznos információkkal gazdagodtak a lakóhelyük történetét, történelmét illetően.
Majorné Nagy Mária

Hortiné dr. Bathó Edit a jász viseletről – jász viseletben
(Fotó: Nagy Mária)
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Múlton nyugszik a jelen…
Díjazottak:
4. osztály:
I: Őze Alexandra
II.: Ivony Kamilla
III.: Kalla Andrea
6. osztály:
I.: Répássy Dominika
II.: Vágó Tamás
III.: Vágó Alexandra
7. osztály:
I.: Rusvai Katalin
II.: Kiss Kinga
III.: Held Nikolett
IV.: Bobák Nikolett

8. osztály:
I.: Horváth Ádám
II.: Sisa Katalin
III.: Mongyi Norbert
IV.: Nagy Andrea
Különdíj:
Őze Zsuzsanna (Deák Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola)
Kókai Béla (felnőtt kateg.)
Répássy Dominika és Kókai Béla „A 15 éves város 15
év múlva” témájú műveit az
alábbiakban jelentetjük meg.

A 15 éves város
15 év múlva
2021. Távol s mégis oly
közel. 15 év. Valakinek rövid,
valakinek hosszú ez az idő.
Egy város életében, történetében, fejlődésében azonban
egy ilyen intervallum rengeteget jelent. Városunk 15
„éves”, mondhatni még fiatal.
De mint a gyerekek, Ő is cseperedik, növekszik. A változtatásokat viszont nem lehet
csak erre a „kis időre” korlátozni. Egy város olyan, mint
egy szép kert. Tervezés, gondozás, fejlesztés. Egymást követik, de ugyanakkor lehetnek
függetlenek is egymástól.
Jászárokszállás az utóbbi 15
évben látványos fejlődésen
ment keresztül, köszönhetően
a „jó kertészeknek”. Csak a
példa kedvéért nézzük meg a
Strandot, az ipari parkot vagy
emlékműveinket. Ezek mind
olyan fejlesztések, melyek
megnövelik városunk értékét
mind az ipar, mind a turizmus
szempontjából. Tudom, hogy
ezen felsorolt intézményeken
kívül írhattam volna mást is, de
nekem ezek jelentik a „színt”.
A kultúra területére evezve
láthatjuk, hogy színjátszóink,
táncosaink, zenészeink mindmind profik a maguk területén, sikereik országosan elismertek. Egy-egy fellépés vagy
koncert után öröm a szemükbe nézni, látni a sok befektetett munkát, feláldozott szabadidőt. Ők se ma kezdték a
szakmát s remélem, még nem
is akarják letenni a „lantot”. A
folyamatosság elvét követve
15 év múlva még tapasztaltabbak lesznek, tudások jobban elmélyül. Igen, 15 év alatt
rengeteget lehet tanulni, tapasztalni, ellesni a másiktól
egy-két mesterfogást.
Remélem, a „sportos” város következő 15 esztendeje is
igen termékeny lesz, csapataink, egyesületeink, valamint
egyéni sportolóink tovább
öregbítik városunk hírnevét.
Én személy szerint eddig is ezt
tettem versenyeimen az ország minden pontján, büszkén
mondva, hogy jászárokszállási
vagyok. Ezt fogom tenni a
jövőben is, addig, míg erőm
engedi. Jó hallani a célban a
nevemet s városom nevét.
Ha belegondolok, mi lesz
15 év múlva, megjelenik előttem egy városkép, ami a szabadságot, szépséget, a modernitást jelenti. Gondozott utcákkal, rendezett portákkal,
ahol öröm egy esti séta, egy
laza kocogás. Nem áll szándékomban orwell-i utópisztikus
gondolatokat írni, szerintem
nincs is értelme. Pozitívan,
ésszerűen kell hozzáállni a dolgokhoz, a többi jön magától.

Írhatnék olyan dolgokról is,
melyek megnevettetik az embereket vagy épp ellenkezőleg.
Mint az elején megfogalmaztam, 15 év rengeteg és
mégis kevés. Ennyi idő alatt
sok minden változik, a város,
az emberek és természetesen
én is. Kicsit eljátszva a gondolattal rádöbbenek arra, hogy
mi lenne jó a közösségnek.
Nem vagyunk egyformák! Ez
tény. Ami az egyiknek tetszik,
az a másiknak szúrja a szemét.
15 év múlva is ugyanez lesz,
tehát egy-egy fejlesztésnél, beruházásnál lesznek segítők és
támadók is.
S hogy mi lesz 2021-ben?
Családommal sportrendezvényekre, kulturális eseményekre járunk, természetesen itthon. Sportcsarnokból ki, színházba be. Két program között
pedig fagyi. Tudom, ez így egy
kicsit furcsán hangzik, de az
álmokból is tervek lesznek,
melyek később megvalósulnak. Mindent csak akarni kell.
Messze még a fenti időpont,
de ha ezen folyamatot követjük, minden sikerülhet. Egy
városnak az ilyen intézmények
(színház, sportcsarnok, mozi,
esetleg egy múzeum) adnak
rangot, ismertséget. Ha egy
turista itt tölt egy-két napot,
esetleg egy hetet, ne csak a
strand maradjon meg benne
emlékként, hanem az utcák
hangulata, az emberek vendégszeretete. Ehhez pedig az
is szükségeltetik, hogy a várossal együtt mi, lakosok is
fejlődjünk, mert mit sem ér
egy modern város modern
emberek nélkül.
Ha a hozzáállásunk pozitív,
segítjük egymást, 15 éven
belül egy olyan városunk
lehet, aminek nemcsak a környéken ismerik a nevét, hanem az egész országban. Elképzelem a következő kis párbeszédet 2021 augusztusában
egy fiatal házaspártól:
– Most jöttem a nyaralásból. Képzelj el egy várost, ahol
az emberek boldogok, örülnek egymás sikereinek. A
strand isteni, főleg a fedett
medence tetszett. A hétvégén
színházban voltunk, a helyi
színjátszókör valami fantasztikusat alkotott. Búcsúzóul
megnéztünk egy meccset a
sportcsarnokban. Felejthetetlen hét volt!
- Merre is voltatok Ti most
tulajdonképpen? Olaszban
vagy csak Ausztriában?
-Egy fenét! Jászárokszálláson töltöttük a vakációt! Megadom a panzió címét, nektek
is meg kell ismerni ezt a tüneményes várost!!!
Kókai Béla különdíjas
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Egy álom megvalósul
Képzeljétek el, hogy mi
történt velem! Valóra vált
egy régi vágyam. Lehetőséget kaptam, hogy egy időgép segítségével betekinthessek városunk jövőjébe.
Az utazás előtt nagy izgalommal, lázasan készülődtem. Számtalan kérdés merült fel bennem, hogy vajon
tetszeni fog-e, amit majd
látni fogok.
Városunk 15 évvel későbbi látványa felemelő érzés
volt számomra. Gondolom
ti is kíváncsiak vagytok,
ezért elmesélem nektek,
hogy milyen látvány tárult a
szemem elé. A városba érkezőket egy nagy „Isten hozott
Jászárokszálláson” feliratú
tábla köszöntötte. A városból távozóktól „Most hagytad el Jászárokszállást” (reméljük, hogy nem sok időre)
tábla búcsúzott.
A város kinézete teljesen
megváltozott. Olyan volt,
mintha egy másik városba
csöppentem volna. Ahogy
beértem Jászárokszállásra,
mindjárt megcsodálhattam
azt a Sportközpontot, amelyet a régi Háziipari Szövetkezet épületéből alakítottak
ki. Itt a pocaklakóktól a
nagymamákig mindenki
megtalálta a neki való sportlehetőséget. Az én nagy örömömre fedett lovardának is
szorítottak helyet. Nem hiszitek el, de az én két lovam
is ott volt. Dórinak már két
kiscsikója is született. Pajkos
pedig ugyanolyan mókás
maradt, mint amilyen ma.
Ja! És volt lovas bandérium
is. A COOP üzlet helyén egy
kisebb fajta plaza nyújtott
széles vásárlási lehetőséget
az itt élők számára. Az üzletek polcaira jó minőségű
áruk kerültek, nem volt sehol sem kínai termék. A
disco helyén egy elegáns, jól
menő cukrászda nyílt, ahol
legalább 30 féle süteményből és fagylaltkehelyből lehetett választani. A piactéren
a gyógyszertár mellett kür-

tős kalácsos büfé volt. Ja, és
itt jut eszembe: A piacoló
idős nénik között nagyobb
sebességgel áramlott az információ, mint ma az interneten. A mozi is átalakult,
mivel a filmekhez az interneten keresztül sokkal könynyebben hozzá lehetett jutni
mint ma, így nem is volt rá
igény. A helyén állatkereskedés volt. Lehetett ott kapni
mindenféle egzotikus hüllőt,
madarat, kisemlősöket. A
PROFI üzlet helyén szépségszalon üzemelt, aminek
nagyon megörültem, hiszen
anyukám mindig azt mondja, hogy le sem tagadhatom,
hogy nőből vagyok. Az iskolák mellett csak úgy elszáguldottam, de láttam, hogy
azokat is szépen felújították.

kóparkot is építettek a gyárakkal szemben. Az utak nagyon jó minőségűek voltak,
még a legszűkebb utcákban
is kövesút volt, sehol sem
lehetett kátyút találni. Mindenhová térkövet raktak.
Amikor esett az eső, akkor
sem volt sár. Elkészült az
Árokszállást elkerülő út, így
a kamionok már nem közlekedtek a városban. Az autókban lassan vezető, türelmes
sofőrök ültek, akik szükség
esetén a duda helyett a féket
használták. Mivel a kerékpárút teljesen körbe ölelte a
várost, így nagyon sokan kerékpárra cserélték az autót,
hiszen sokkal biztonságosabb a közlekedés mint ma.
A városban rend és tisztaság uralkodott. Nagyon

Dominika átveszi Antal Magdolna szervező tanárnőtől az oklevelet
A Faragó-tó helyén egy nagyon modern játszótér csalogatta az arra lakó gyerekeket. A strandon végre elkészült a fedett uszoda. Már
nem kellett az ilyen „vízi bociknak”, mint én is, Jászberénybe vagy Gyöngyösre járni úszni télen. Nem beszélve
arról, hogy a testnevelés órákat is ott tartották. És volt
vízilabdacsapatunk is, akik a
versenyeken mindig szép
eredményt értek el. Az ipari
parkban még három gyár létesült, így az iskoláikat befejező diákok mind visszajöttek a szülővárosukba dolgozni és lakni. Már olyan sokan jöttek ide, hogy egy la-

odafigyeltek a szelektív hulladékgyűjtésre.
Az utcán sétálva csupa
rendes, segítőkész emberrel
találkoztam. A parkban babakocsit tologató anyukák
beszélgettek, a játszótéren a
gyerekek homokoztak,
csúszdáztak, hintáztak a
nagymamák felügyelete
alatt. Az extrém nagyfiúk
egy speciális, ugratókkal teli
pályán kápráztatták el bicikli
és gördeszka tudományukkal a nem extrém nagyfiúkat
és nagylányokat. (Megjegyzem, ez a bátyám egyik nagy
álma). A gyerekek félévente
rendezték meg a „cserebere” akciójukat. Ilyenkor

mindenki bevitte a Művelődési Házba a számára fölöslegessé vált vagy megunt játékot, és egymás között elcserélték.
Érdekes volt számomra,
hogy a felnőttek dolgoztak,
de mégsem rohantak, este
pedig még volt erejük a gyerekeikkel foglalkozni. Az
öreg bácsik a kocsmában egy
korsó sör mellett beszélték
meg a meccsek eredményeit,
de utána hazamentek segíteni a feleségüknek.
Az iskolai életben is voltak változások. A gyerekeknek nem kellett a táskájukat
hazacipelni, hanem otthagyták az iskolában. A házi feladatukat interneten keresztül
oldották meg, amit másnap
az iskolában a személyi számítógépükön ellenőriztek
vissza a tanárukkal együtt.
Minden hónapban kétszer
családi napot tartottak, ahol
a gyerekek a szüleikkel
együtt sportoltak, vetélkedtek. Az iskola előtt buszmegálló volt, mert volt helyijárat, és sok gyerek vette
igénybe. Kellemesen meglepődtem azon, hogy mennyi
külföldi gyerek járt az
iskolánkba. Ez a jól működő
cserediák programnak volt
köszönhető. És képzeljétek
el, a legnagyobb élményem
az volt, amikor megláttam a
saját gyerekeimet az iskolapadban. Mondanom sem
kell, hogy ugyanolyan szépek és okosak voltak, mint
az anyukájuk. (Legalábbis
én így láttam őket.)
Amit láttam az nagyon
tetszett, és eldöntöttem,
hogy úgy fogok élni, tanulni
és dolgozni, hogy ez megvalósulhasson. Aki pedig többet szeretne tudni városunkról, mint amennyit én most
elmeséltem, az sétáljon el az
Időkapuhoz. Ott talál egy
kőből faragott könyvet,
melybe le van írva Jászárokszállás múltja és jövője.
Répássy Dominika
I. helyezett

Kitekintés
Ezzel a címmel indult
útjára a Petőfi Művelődési
Ház új kezdeményezése.
A programsorozat kere-

Gulyás-Szabó Györgyné

tében a környező települések – esetlegesen nyilván
távolabbiak is – amatőr
alkotói mutatkoznak be műveikkel, rendeznek belőlük
kiállítást.
Az első ilyen tárlaton
november 25-én az atkári
alkotók festményeiből, fafaragásaiból nyílt kiállítás,
mely december 7-ig látható.
A kiállítást megnyitó
Gulyás-Szabó Györgyné, az
atkári Egressy Gábor Művelődési Ház igazgatója elmondta, hogy Atkár amatőr
művészeinek első kiállítását
2001-ben településük könyvtárában rendezték.

Megtekintés (Fotók: Nagy Mária)
A jászárokszállási tárlat a
város művelődési házának
nagytermében eddig a legnagyobb helyű kiállításuk,

ugyanakkor a bemutatkozással a megye határain is
túljuthattak.
– and –
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A polgármester jelenti...
Szép őszi időjárással búcsúzik november
hónap. Az évszakhoz képest magas hőmérséklet remélhetőleg pozitívan fogja befolyásolni a fűtési számlánkat is.
A város területén több helyen is dolgoznak
az építők. A nyolc utcás felújítási tervünkből
már elkészült a Sport, Hámán Kató, Eötvös,
Blaha és a Városkert utca, az Alkotmány,
Bem József és a Patak utcában pedig már
folynak az előkészítő munkák. A kivitelezés
során sok problémát okoz, hogy gyakoriak a
csőtörések azokon a helyeken, ahol a házi bekötéseket a ‘90-es évek elején normál vascsavarokkal rögzített bilincsekkel oldották meg.
Ezek a csavarok a savas talajvíz miatt teljesen
elkorrodálódtak, és a legkisebb rezgésre is
elszakadnak. A kivitelezővel történt egyeztetés szerint vizsgáljuk annak a lehetőségét,
hogy a csőtöréssel érintett utcákban csak az
alapot készítjük el, és a befejező munkálatokat tavasszal végezzük, azért, hogy az addig bekövetkező csőtöréseket a burkolat
megbontása nélkül tudjuk javítani.
A CBA áruház műszaki átadása megtörtént, és a tervek szerint december 6-án már a
vásárlók is birtokba vehetik. Jászárokszállás
legnagyobb élelmiszer áruháza reményeink
szerint javítja a vásárlási lehetőségeket és az
árversenyből a vásárlók kerülnek ki győztesen.
Befejezéséhez közeledik a Rosenberger
Magyarország. Kft. új telephelyének építése,
és a tervek szerint 2007 januárjában már az új
csarnokban kezdik el a munkát. Az építésben
jelenleg közel 300 munkás tevékenykedik, jól
kihasználják a kedvező időjárást. A közműcsatlakozások kiépítéséhez az Önkormányzat
és a Viziközmű minden lehetséges segítséget
megad, és a szoros együttműködés eredményeként jöhet létre határidőre ez az 1000
munkahelyet biztosító beruházás.
Befejeződött a Tél utca járda-, közútépítése, amely az Önkormányzat és a CBA
beruházója közös költségviselésével valósult meg. Az előkészítő munkák során az
elektromos hálózat átépítésére került sor,
területcseréket hajtottunk végre, összességében több mint kétéves munka eredménye,
hogy egy kellő szélességű járható utca jött
létre.

A Mentőállomás közbeszerzési eljárása lezárult, a kivitelező cég részére a munkaterület
november 20-án átadásra került. A szerződés
szerint 2007 májusában a kétállásos mentőállomás műszaki átadására sor fog kerülni.
A Kossuth úton az óvoda és a mellette lévő
magántulajdonú ingatlan kerítésének beljebb
vitelével megteremtődött a lehetősége a kerékpárút folytatásának. A pályázatot erre a
területre és a Ságvári útra beadtuk, a hiánypótlások megtörténtek, és várjuk a bírálat
eredményét.
Az Önkormányzat finanszírozásának
egyik fontos eleme a Jászárokszálláson állandó lakhellyel rendelkezők után járó rész. A tapasztalatom szerint jelentős számban laknak
városunkban olyan polgárok, akiknek az állandó lakhelyük nem itt van bejegyezve. Kérem, hogy azzal is segítsék városunk fejlődését, hogy Jászárokszálláson jelentkeznek be
állandó lakosként. Ehhez azt a segítséget is
felajánlom, hogy az okmányirodánk soron
kívüliséget biztosít és minden segítséget
megad a bejelentkezéshez. Ugyancsak fontos, hogy az iparűzési adó bevételünk növekedjen és ehhez a helyi iparosság is hozzájáruljon. Számos jászárokszállási vállalkozóval beszéltem, akiknek a vállalkozása nem
Jászárokszálláson van bejelentve, de a tevékenységét itt folytatja. Számukra anyagi hátrányt nem jelent hogy hol fizetik, ezért kérem, hogy hozzák haza vállalkozásaikat és itt
fizessék az iparűzésiadót, ahol az infrastruktúrát igénybeveszik.
A város több részén tapasztalhatták az elmúlt napokban, hogy a csatornabekötési vezetékeket a kivitelező cég cseréli. A költséget
teljes egészében a Sade Magyarország Kft.
viseli, mert a próbaüzem során voltak olyan
műszaki problémák, amelyek a bekötési vezeték szűk keresztmetszete miatt következtek
be, ezért a házi átemelővel rendelkező ingatlanokra új bekötővezeték behúzására kerül sor.
Közeleg karácsony, az év legbensőségesebb, legcsodálatosabb ünnepe. Arra kérek
minden jóakaratú jászárokszállási polgárt,
hogy lehetőségéhez mérten díszítse fel házát,
lakását, erkélyét, ezzel is megosztva örömét
embertársaival.
Gergely Zoltán

50 és 25 éves házasok
Az 50 és 25 éve kötött
házasságok megerősítő
szertartása ebben az évben október 21-én volt a
római katolikus templomban.
A tíz órakor kezdődő mise, majd az azt követő frigyet erősítő szertartás előtt
a résztvevőknek gyónniuk
kell, majd áldozáson is részt
kell venniük.
A Gyenes Gyula pápai
prelátus szervezésében
megvalósuló ceremónián
24-24 pár vett részt. A
résztvevőket ezt követően
közös ebédre is meghívták
a Búzavirág étterembe
arany-, illetve ezüstlakodalmuk alkalmából.

50 éves házasok

– and –

Fotók: Szűcs Judit

25 éves házasok
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Ez az ünnep más,
mint a többi....
Ez az ünnep más, mint a
többi... Más. Kicsit még
most is érdekes kimondani,
hogy forradalom, mikor nekem évtizedekig ellenforradalomnak tanították. Mi is
történt 50 éve?
Magyar magyarral összefogott egy idegen elnyomóval szemben. Leverték, megtorolták, aki tehette külföldre menekült. Itthon pedig
peregtek tovább a nehézségekkel teletűzdelt mindennapok kemény hónapjai...
Így volt ez nálunk is otthon, s ha esetleg szóba jött
1956 október-novembere,
édesapám rámpisszegett,
édesanyám gyorsan másról
kezdett beszélni. De éjszakánként édesapám a Szabad
Európa Rádiót hallgatta,
édesanyám gondosan bezárta az ajtókat... Várták mindketten, hogy jobb idők, élhetőbb hétköznapok jönnek...
Más ez az ünnep...
Érdeklődve olvastam az
évforduló kapcsán gyűjtött
visszaemlékezéseket, sikerült
eljutnom a Terror házába, s
meghallgattam Nagy Imre
unokájának elbeszéléseit.
Körvonalazódik az 50 éve
történt események előzmé-

nye, hibái, sikere, kudarca.
Tényleg szép lett, ha nem
csak ilyen kevesen ismerik fel
a lehetőségeket, s kiteljesedik a forradalom. Igaz, az
orosz tankok, a behívott csapatok hamar véget vetettek
önállósulási törekvéseinknek!
Más ez az ünnep...
Árokszálláson nagyon
szépen, méltósággal adóztak
1956 emlékének. A koszorúzáskor együtt hajtottak fejet a város közjogi méltóságai és a civil szervezetek vezetői.
Az Ipartestületben hagyományainkhoz híven október 23-án került sor a tagsággal járó elismerésekre,
melyeket Csikós László elnök adott át:
15 éves tagságért oklevelet kapott: Erdős Ferenc,
Horváthné Busa Szilvia, Kasza József, Szabó Csaba,
Zsólya Zoltán.
20 éves tagságért emléklapot kapott: Ördög László,
Tímár Sándor.
25 éves tagságért ezüstgyűrűt kapott Nemoda Ferenc, Soós László.
Ezüstkoszorús mester kitüntetésben részesült: Zsólya Pál.

Gratuláltunk a kitüntetetteknek, majd megemlékeztünk az 1956-os forradalomban részt vett iparosokról, akik már nem lehetnek
velünk: id. Csikós László cipész, Faragó Béla műköves,
Faragó Gyula ács, Faragó
József cipész, Lóga Pál órás,
Kiss Béla kovács.
A meghívott vendégek
közül Farkas Józsi bácsi cipész beszélt a jászárokszállási iparosok életéről, megpróbáltatásokról, a történelem
viharában eltűnt társairól, a
fogságból hazatértek embert
próbáló napi gondjairól,
1956-ról és az azt követő nehéz évtizedekről.
Édesanyám a kitüntetetteket és az 1956-os évfordulót egy nagyon szép Kányádi
verssel köszöntötte: Megrozzant az öreg malom. A
vers néhány sora jár most az
eszemben: „De más, de más,
de más, a víz új medret ásott...”
Ez az ünnep más, mint a
többi, de a pesti eseményekre gondolva is: Nem szabad,
hogy magyar magyar ellen
legyen; ma már idegen elnyomó sincsen...
Majomé Papp Ágnes

Ilyen még nem volt!
– Tehetségekért klub alakult –
Az ötletgazda Pál Béláné,
aki kisebbségi szószólóként,
majd a cigány önkormányzat kultúrosaként eddig is
áldozatos szerepet vállalt a
cigány kisebbségben rejlő
kultúra felszínre hozásában,
most „Együtt a tehetségért”
klubot alapít, hogy tovább
folytassa származásánál fogva elsősorban a cigány fiatalok kultúrára nevelését és
folytassa évekkel ezelőtt elkezdett munkásságát a cigánysággal szembeni előítéletek felszámolásáért.
Az együtt nyilván azt jelzi, hogy bárki bárhol a városban járva egy-egy jobb
reményű fiatal szárnypróbálgatásairól hall, most már
a Tehetség klub kegyeibe
ajánlhatja.
S mint ahogyan bevezető
köszöntőjében Margó elmondta, szervezése során
már most sok tehetségre lelt.
Drapos Béláné alpolgármester pedig lelkesedéssel
vette tudomásul a klub megalakulását, mert mint mondta: – Ilyen még nem volt, – s
meg is kétrdezte, mi a célja, s
ezt a hármas célt továbbította a jelenlévőknek:
– Erősíteni a mi öntudatot;
– Összefogni a tehetséges
fiatalokat, egyenlő esélyt
biztosítani;
– Lehetőséget teremteni hasznos időtöltésre, szórakozásra.

Pál Loretta és a Belami zenekar (Fotó: Nagy Mária)
Az alpolgármester gratukísérik, így a Katalinokat is
lált a szervezőknek, és ígéreköszöntő első CD-je kiadátet tett, hogy nagy érdeklősára készülő BELAMI együtdéssel figyeli a klub tevétest, akivel a még ismeretlekenységét.
nebb Pál Loretta először
A klub első rendezvényén,
énekelt együtt Papp Károlynovember 11-én a már isné szavalata és Farkas Katalin
mert színpadi szereplők léptánca is kezdő fellépésnek
tek fel, így a Csillag Mazsokönyvelhető. Váradi Izabelrett Tánccsoport, a Parázs Hala táncára, virtuozitására
gyományőrző Néptáncegyütmár felfigyelhettünk, noha
tes, Német Józsefné, Czuczu
még alig tizenéves.
Veronika, akik már azt is elA fellépő „hivatásos civil”
mondhatják, hogy az auTakács László már verseskögusztus 20-ai színpadon
tetet adott ki. Kovácsné Lajos
Koós János volt az előéneKrisztina éneke pedig szinte
kesük.
állandó „hangzás” kulturális
A városi nagyközönség
műsorainkban.
előtt még ismeretlen Őze
A klubra nyilván az igazi
Zsuzsanna saját költeményékihívás a jövő évtől vár, amivel lépett fel.
kor a még fel nem lépett felA november 25-i progfedezetteknek kell – remélramban is elsősorban ismert
hetőleg minél nagyobb
előadókat szólítottak a színtehetséggel – közönség elé
padra – legalábbis azoknak
állni.
voltak ismertek, akik a város
– and –
kulturális életét figyelemmel
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Jászfának újra bő a termése
2006. november 18-án 19 órai kezdettel
újra telt házzal nyithatta meg Paksi Józsefné
elnökasszony a Jászágó Szeme Fénye Alapítvány IV. jótékonysági bálját. A köszöntő
szavak után a szemünk fényei, a jászágói
gyermekek zenés-táncos műsorral örvendeztették meg a jelenlévőket. Képviseltette magát kisebb-nagyobb korosztály. A felsőtagozatosok nyitótáncát a palotást követte, az
alsótagozatos tanulók mexikói dallamokra

előadott táncos története, majd a pompomos lányok formációs tánca fokozta a
hangulatot.
Az ízletes vacsora elfogyasztása után
kezdetét vette a mulatság, ami hajnalig tartott. Köszönetet mondunk minden kedves
támogatónak, résztvevőnek, vendégnek, segítségnek. Az ágói emberek ismét bizonyították, hogy érzékeny szívvel képesek táplálni Jászágó legértékesebb fáját.

„Jászfa” alapítvány
Ezen rövidített néven vagyunk ismertek a környezetünkben. 2003. áprilisában
kerültünk bejegyzésre a megyei bíróságon, mint Jászágó Szeme Fénye Alapítvány. A községünkben élő
óvodás, iskolás és középiskolás „szemünk fényei” támogatása a célunk, nevelési, oktatási, kulturális és szabadidős téren egyaránt.
Gyermekeink támogatására szánt anyagi segítséget
főként az évente megrendezett alapítványi bál bevételéből tudjuk biztosítani, ezen
kívül rendszeres támogatóinktól: szülőktől, pedagógusoktól, vállalatoktól és vállalkozóktól. A helyi önkormányzat minden évben ingyenesen biztosítja a művelődési házat, ahol megrendezzük a bálunkat.
Az elmúlt évben udvari játékokat vásároltunk az óvodának és az iskolánknak 314
ezer Ft értékben, a gyerekek
nagy örömére.

Minden évben segítettük
az iskolások őszi focikupáját,
a résztvevő csapatok megvendégeléséhez nyújtottunk
anyagi támogatást. Szintén
hagyománnyá vált az iskolai
szavalóverseny támogatása,
a díjazottak jutalomkönyveit
10 ezer Ft értékben biztosítottuk.
Az óvodásaink tavaszi kirándulásához 25 ezer Ft segítséget, az iskolások színházlátogatásához pedig 30
ezer Ft-ot adtunk.
A középiskolások szüreti
felvonuláson használatos

népviseleti ruháit 13 ezer Ft
értékben újítottuk fel, ugyancsak ők részesültek 12 ezer Ft
támogatásban, amikor a helyi futballcsapat számára
megszavaztunk egyszeri bírói díj kifizetését. Legutóbb
az iskola hangosításának
megvalósításához is hozzájárultunk 26 ezer Ft-tal.
Az idén már részesültünk
a személyi jövedelemadó
1%-os befizetéséből: 37 ezer
Ft-ot utalt át az APEH a
bankszámlánkra.
Szeretném kifejezni hálámat és köszönetemet az alapítványunk kuratóriuma nevében azoknak a jó szándékú
embereknek, akik rendszeresen vagy esetenként támogatnak bennünket. Akár
úgy, hogy felajánlják adójuk
1%-át, vagy azzal, hogy
anyagilag segítenek, de
azoknak is, akik eljönnek a
bálba, vagy tárgyi és egyéb
támogatásban részesítik az
alapítványunkat.
Bordás Anett
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Hogyan vált el
Urizmag Satanától?
A jászok legközelebbi vérrokonai a Kaukázus közepén élő
oszétok. Lélekszámuk félmilliónál kevesebb. Nyelvük iráni
nyelv, az indo-európai nyelvcsalád indo-iráni ágának északkeleti csoportjába tartozik, a
dél-orosz sztyeppéken elterjedt
közép-iráni szarmata v. alán
dialektusok utolsó leszármazottja. A jász nyelvemlék pl. az

oszétok digor nyelvjárásához áll
közel.
Hősi eposzukból, az ún. Nárt
eposzból közlünk most egy részletet. Akár magyar népmese is lehetne. Az oszétok hősi eposza a
világirodalom nagy eposzai, a
Niebelung-ének, a Rolandének, a Kalevala stb. sorába tartozik. Történetei a Kr. e. 7-8. évszázadban kezdődtek rétegeződ-

Dühbe gurult egyszer Urizmag, és így
szólt a feleségéhez, Satanához:
- Az Isten nevével kérlek téged, menj viszsza a szülői házadba. Vigyél magaddal bármit, amit akarsz, - bármiféle kincset, amihez
csak a szíved vonzódik, csak menj el tőlem:
nem vagyok hajlandó tovább együtt élni
veled.
- Így is jó, - felelte Satana. - Vajon teheteke én valamit a sorsom által kijelölt férjem
akarata ellen? Teljesítem az akaratod, de te is
teljesítsd az én utolsó kívánságom. Egész
életemet a nartok között töltöttem, jóbanrosszban együtt voltam velük. Rendezzünk
búcsúlakomát: szeretném utoljára nartként
megemelni a búcsúpoharamat.
Urizmag beleegyezett, búcsúlakomát rendeztek. Mi mindent tálalt fel a nartoknak Satana! A legjobb italokat és étkeket hozta ki a
kamrából. Hét éjjel és hét nap mulatoztak a
nartok a lakomán, amikor pedig kezdtek volna szétszéledni, azt mondta Satana a fiatal
nartoknak, akik a toron szolgáltak:
- Rosszul szolgáltátok ki a házigazdánkat,
még egészen józan. Vigyetek neki gyöngéd
szavak kíséretében egy búcsúpoharat.
Az ifjú nartok pedig az egyik búcsúpoharat a másik után kezdték neki hordani. És az
eddig is már jócskán ittas Urizmag a búcsúpoharak után egészen lerészegedett, mámorító, békés álomba szenderült. Ezután a fiatal
nartok szintén elindultak hazafelé.

Akkor Satana a legerősebb ökröket befogta egy nagy szekér elébe, a legpuhább szénát
terítve szét a szekéren, beágyazott a szénával,
szőnyeget terített rá, a szőnyegre pedig az alvó férjét fektette. A szekérrel pedig kihajtott
az udvarból. Semmit sem vitt magával, minden gazdagságot otthonhagyott.
Amikor kiértek a mezőre, Urizmag kijózanodott és felébredt. Látja: Satana ül mellette,
bojtorjánlevéllel hajtogatja az arcáról a legyeket, rárákiált az ökrökre és egy nyírfaággal
ösztökéli őket. Elcsodálkozott Urizmag,
nem értette: miféle csoda történt! – Mintha
utaznánk valahová? – kérdezte Satanát.
- Úgy látom, elfeledted, hogy elkergettél a
házadtól, és most a szülői házamba vagyok
visszatérőben.
- Erre emlékszem, - mondta Urizmag. De hová viszel most engem?
- Amikor elűztél engem, azt mondtad:
«Vigyél magaddal bármit, amit akarsz, bármiféle kincset, amihez csak a szíved vonzódik». Nekem nincs drágább kincs nálad.
Azért hozlak téged, minden más otthon
maradt.
- No, magát az ördögöt vettem én feleségemül! - mondta mosolyogva az öreg Urizmag. A feleségével kibékülve, együtt tértek
vissza a házukba, és folytatták tovább szerelemben és egyetértésben az életüket.
Kovács J. Béla
hajdani árokszállási orosz tanár

Kitüntették Józsi bácsit

Tűzoltóságunk hírei
Október 30-án reggel
Visznekre, az Újvilág utcába
vonultunk lakástűzhöz. November 2-án az esti órákban,
a helyi Temetőben eloltottuk a szemét- és avartüzet.
Tűzoltó egyesületünk november 10-ére meghívta a
2006. évben támogatást
adott szervezetek, és a fenntartó szervek képviselőit.
Örömünkre szolgált, hogy a
meghívást sokan elfogadták.
A megnyitóban Banka Emánuel egyesületi elnök megköszönte az év folyamán számunkra nyújtott anyagi segítséget, támogatást. Majd
Kókai Ferenc parancsnok ismertette a köztestületi tűzoltóság (melyet szeretnénk
minél hamarabb megvalósítani) előnyeit, és ezzel kapcsolatos távlati terveinket. A
finom vacsora elfogyasztását

jó hangulatú baráti beszélgetéssel fejeztük be.
Egyesületünk ezúton kíván minden kedves támogatójának békés, boldog új
évet!
November hónap első felében a viharos szél miatt
több esetben vonultunk kárelhárításhoz. Először a jászágói Tsz-nél, majd a helyi
Vörösmarty utcában kellett
a fakidőlés miatt keletkezett
akadályt és veszélyhelyzetet
megszüntetnünk, valamint a
Szarv-ágy pataknál a nádastüzet oltottuk el.
16-án Jászárokszállás és
Jászágó között egy személygépkocsi csúszott az út melletti árokba. A járművet kivontattuk, személyi sérülés
nem történt.
November 18-án az Alkotmány utcában gázveze-

ték szakítás miatt biztosítottuk a helyszínt, a TIGÁZ kiérkezéséig.
November 21-én a Széchenyi és Munkácsy út sarkánál egy busz csúszott az
árokba. A helyszínt a szükséges időpontig biztosítottuk.
Egy helyi vállalkozótól
kaptunk DVD-lejátszót,
melyet köszönettel elfogadtunk. A lejátszó segítséget
nyújt a szakmai és oktatómunkánkban.
A soron következő ülésen
kerül képviselőink elé a Köztestületi Tűzoltóságunk megalakulásával kapcsolatos előterjesztés. A Köztestületté
válás következő lépése, hogy
Jászárokszállás város Képviselő-testülete tárgyalja és elfogadja egyesületünk ilyen
irányú kezdeményezését.
Nádas Illés

ni, s a tatárjárás idejéig (több
mint kétezer esztendőn keresztül) gyarapodtak. Szájhagyomány útján maradt fenn, s a
XIX. század folyamán jegyezték le. Ez a mű számunkra, jászok számára azért fontos, mert
az őseink amikor erre a tájra
telepedtek, még ismerhették.
Magyar fordítása még nem jelent meg, a közlő ezen dolgozik.

Az apartmanház Józsi
bácsija Farkas József 85 éves
lakó a cipészeknek egyik
gyöngyszeme volt. Sok korabeli szépasszony áldja keze
munkáját a szép és kényelmes cipőkért.
Az 1956-os forradalom
tiszteletére Gergely Zoltán
polgármester és Drapos Béláné alpolgármester asszony
ellátogatott az apartmanház
lakóihoz megemlékezni a
hőseinkről és kitüntetni a mi
Józsi bácsinkat, aki részt vett
akkor a rend fenntartásában.
Az ünnepélyes pillanatok

után Józsi bácsi mesélt az akkor történtekről. Elmondta,
hogy itt harcok nem voltak.
A helyi rendőrség elmenekült, itthagyva még a fegyvereiket is. Lassan konszolidálódott a helyzet, megalakult a munkástanács, kijelölték a munkásőrséget is,
melynek ő volt a vezetője.

Őrizték a fegyelmet éjjelnappal egészen november
6-ig. Ekkor véget ért az ő
funkciója mint nemzetőr.
Márciusban aztán visszaállt a régi rendszer, és azokat, akik akkor helytálltak a
rend fenntartásáért, mind
összeszedték, falhoz állították és nagyon megverték.
Azután Jászberénybe szállították és börtönbe zárták őket, ahol tíz napig a cementen aludtak. Elvették írásaikat, majd egy újabb kihallgatás után elengedték őket.
Feketelistára kerültek, javaikat elvették és meg voltak
bélyegezve évtizedeken át.
Mi is együtt örültünk a mi
Józsi bácsinkkal a szép kitüntetésnek és kívánjuk, hogy ő
is még sokáig büszke lehessen az akkori helytállására.
Tita Valéria Erzsébet
az apartmanház lakója

Helyesbítés
Az első díszpolgári cím alatt előző számunkban bemutatott Szabó Gyula díszpolgári címe előtt Jászágón már
2002-ben adtak ki díszpolgári elismerést. Azt Macsi
Sándor kapta. Szabó Gyula születési éve 1929.

Jászvidék
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Hullott-e
újabb vízcsepp a városra?
A foglalkoztatottság és a
munkahelyteremtés kérdése
1991. óta pozitív és negatív
formában is mutatkozott
már. A jelenlegi helyzetet értékelve mégis azt mondhatjuk, hogy a növekedés, a fejlődés a mérvadó. A város
gazdasági életében meghatározó szerepet játszott a mezőgazdaság. Az első termelőszövetkezet 1949-ben alakult meg Jászárokszálláson.
Az ezt követő években további szövetkezeteket hoztak létre, majd több egyesülés után jött létre 1978-ban a
Kossuth Mg. Tsz. Az 1991.
évi termelési-értékesítési
nehézségek megviselték a
szövetkezetet. Ennek hatására 1992-ben átalakult magántulajdonon alapuló új típusú szövetkezetté, ezzel a
foglalkoztatottak száma jelentős mértékben csökkent.
Ezzel szemben közel 300
fő él ma Jászárokszálláson
saját vállalkozásából. Az
utóbbi években érkező cégek működése 2002-ben
ipari park létrehozását eredményezte. Ma ezek a cégek
(Carrier CR. Magyarország
Kft., a Bundy Kft., Rosenberger Magyarország Kft.,
Arvin Meritor, Operatív
2000 Kft., Ádám-Trans
Kft.) a város legjelentősebb
munkahelyei, az általuk foglalkoztatottak létszáma jelentős százalékát adja a város
dolgozóinak. Emellett jelentős munkáltató még a Polgármesteri Hivatal és intézményei. A városban élő
munkanélküliek száma 1992
óta negyedére csökkent.
2001-ben a munkanélküliek
számának fele betanított és
segédmunkások közül került
ki. Ez jól mutatja, hogy elsősorban a szakképzetlen
munkaerő veszíti el munkalehetőségét. A megfelelő oktatási lehetőségek biztosítása
tehát nélkülözhetetlen feladata a városnak.
A bölcsődénkben kialakított férőhelyek száma folyamatosan csökken, de az ellátás színvonala emelkedik. A
város óvodái az általános iskolával egy nevelési intézményt alkotnak. Az épületek
az utóbbi években többszöri
átalakítással és bővítéssel
egyre korszerűbb körülmények között látják el feladataikat. 1998-tól elkezdődött
a zeneoktatás, amely újabb
lehetőségeket tár a fiatal diákok elé. Speciális feladatként
az iskola ellátja az enyhe és
középfokban sérült gyermekek oktatását. Az ő fejlődésüket segíti a logopédus és a
gyógypedagógus. Az 1993ban megépülő új tornacsarnok számos kulturális és
sportrendezvény helyszíne.
A Deák Ferenc Gimnázium – kezdetben Solymosi
Ignác Gimnázium – 1963
óta látja el a város középfokú
oktatását. Az intenzív számítástechnika oktatást 1996ban kezdték meg, mára az

iskola vizsgáztatási jogot
szerzett, így a tanulók számítástechnikai végzettségükről
is bizonyítványt szerezhetnek. Az 1997/98-as tanévtől
újból nagy változások történtek, beindult a közgazdasági szakképzés. Ennek megfelelően Deák Ferenc Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola lett a neve.
A utóbbi években modern
számítástechnikai tanteremmel, internet hozzáférési lehetőséggel, nyelvi laboratóriummal, írógépteremmel,
galériás könyvtárral és egy új
épületszárnnyal bővült az intézmény. Az itt történő képzés minőségének fejlődését
bizonyítja, hogy a végzős
diákok egyre nagyobb százaléka valamilyen főiskolán,
egyetemen folytatja tanulmányait.
Az oktatási intézmények
mellett a Petőfi Művelődési
Ház ad otthont a különböző
rendezvényeknek, kiállításoknak, képviselői fórumoknak, szakköröknek stb. 1997
óta a Népfőiskolai Társaság
színjátszóköre minden évben újabb előadásokat rendez, több alkalommal vállalnak vendégszerepléseket is.
A könyvtár folyamatosan
bővülő, közel 54 ezer kötetes könyv- és audiovizuális
állományát egyre többen látogatják, fiatalok és idősek
egyaránt. Az intézmény az
információgyűjtés, könyvkölcsönzés és internet-használat lehetősége mellett különböző rendezvények lebonyolítója – vetélkedők, tanítási órák, könyvkiállítások,
író-olvasó találkozók helyszínét biztosítja.
A városban a sportolási lehetőség szűkösnek mondható. A magas szintű képzést
biztosító tánccsoportok számos növendéke ért el komoly sikereket táncversenyeken. Emellett említést érdemel felnőtt kézilabda- és labdarúgócsapatunk (a jászárokszállási Vasas SE) és a
Futárok SC működése és
munkája.
Az egészségügyi ellátásra
az elmúlt 10 évben a minőségi fejlesztés volt a jellemző.
A betegek ellátását 5 háziorvos látja el, ám az éjszakai
és hétvégi ügyelet megszüntetése igen sok kellemetlenséget és bonyodalmat okoz
az utóbbi időkben az arra rászorulóknak. A város három
munkahelyes fogászati rendelője 1990-ben készült el.
Az új rendelő átadásával minőségi fejlődés következett
be, hiszen korábban csak egy
rendelőben folyt fogászati
kezelés. Az alapterület növelése mellett az önkormányzat korszerű gépekkel látta el
a rendelőket. Néhány év óta
rendszeres kardiológiai, fülorr gégészeti, nőgyógyászati
és ultrahang szakrendelés is
folyik magánellátás keretében. Az idős, rászoruló emberekről a nappali ellátást

II. rész

biztosító Idősek Napközi
Otthona gondoskodik 1969
óta. 2003-ban került átadásra szintén az idős, ellátásra
szorulóknak lakást biztosító
Apartmanház. Az orvosi ellátások és kezelések nélkülözhetetlen segítője a város
két gyógyszertára, melyek
nemcsak a helyi, hanem a
környező települések lakosságát is kiszolgálják.
A városban működő
egyesületek és szervezetek
számos esetben nyújtanak
segítséget, illetve teszik színesebbé a város lakóinak életét. Az 1991-ben 100 éves
évfordulóját ünneplő tűzoltóság az utóbbi években számos új beruházáson, korszerűsítésen esett át. Az önkéntes egyesület tagjai bármikor
készenlétben álló segítői a
városnak, az ünnepi rendezvények gyakori résztvevői. A
rendőri feladatokat 1991-ig
körzeti megbízott látta el,
majd '91-ben a város rendőrőrssel bővült. A közbiztonság javítását az egyre nagyobb létszámú polgárőrség
is segíti.
A civil szervezetek színvonalas rendezvényei szinte egész évben biztosítanak programokat, tűznek ki fejlesztési
célokat önmaguk és a városlakók elé. Számtalan bál, előadás, verseny vagy kiállítás
megszervezésén keresztül kerülnek a város kulturális életének középpontjába.
A város központi intézménye, a Polgármesteri Hivatal is részese volt az utóbbi
évek változásainak, 2003ban jelentős informatikai fejlesztésekre került sor, és szintén ebben az évben történt
meg a városi posta épületének felújítása is.
Ha egy város területéből
adódóan nem tud számottevő helyet birtokba venni a
térképek lapjain, akkor olyan
városkép kialakításán kell,
hogy dolgozzon, amely biztosítja majd, hogy egyéb
más könyvek hasábjain, esetleg címlapjain kerüljön a világjárók elé. Jászárokszállás
vendégei vajon találkoznake ma olyan értékekkel, melyekről távoli városokban és
falvakban is érdemes beszélni? Az utóbbi években a városközpont képe olyan fejlődő átalakításon esett át,
amely talán már önmagában
is alapja lehet a „hírvivők”
beszámolóinak. A parkok
rendezett kiépítése, az emlékművek rendbentartása, a
játszótér felújítása, valamint
a múlt emlékeit megörökítő
Időkapu felavatása az egyre
inkább megszépülő városkép kialakítását biztosítják.
Emellett szintén jelentős változás a korábban csak más
városokban megismert sétálóutca kialakítása, valamint a
város utazóinak indulását és
érkezését biztosító buszmegállók átépítése.
(Folytatjuk)
Csáki Zsuzsanna
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Racskó János a
jászárokszállási labdarúgás
élő legendája
Utcán találkozva olyan
szurkolókkal, kik évtizede
járnak mérkőzésre, és megkérdezve tőlük, hogy a régi
nagy csapatnak ki volta a bal
hátvédje, már közlik Racskó
János – igen, valóban ő volt.
1937. szeptember 14-én
született Jászárokszálláson,
már gyermekkorában megszerette e csodálatos játékot,
az alapokat a grundon tanulta meg. A kun kocsma üres
tere volt számára a játék és az
öröm egyszerre. Igazolt játékos 1954 tavaszán lett Jászapátin – bár a futás is közel
állt hozzá, hiszen az osztály
legjobb futója volt, úgy gondolom, sokan örülünk annak, hogy végül is a labdarúgást választotta.
Jászapáti IFI-ben 1954ben játszott, NB II-es és NB
III. mérkőzést Jászberényi
Vasas csapatát fogadták hazai pályán és 1-0-ra győztek,
így bajnokok lettek. A nagy
jó futballistát – még az idősebbek emlékeznek rá – Szirze Gyulának hívták, öccse
Gyuszi fogta, míg neki azt a
Wladek Györgyöt kellett
fogni, akit később az NB I-es
Vasas és a Győr játékosa volt.
Jancsi nagyon hűséges játékos volt, hiszen Jászapátin
75 mérkőzést játszva búcsúzott és jött haza Jászárokszállásra, ahol 30 ifjúsági
mérkőzést és 253 felnőtt
mérkőzést játszott és rúgott
30 gólt.
Emlékezetes mérkőzése
Kisújszálláson volt, hiszen
itt játszott először JSK színekben. 1960-ban Karcagon
játszott és a nagyon jó hazai
csapatot – hiszen öccsét kiállították – 10 emberrel verték meg 5:1-re, és 1962-ben
Mezőtúron sikerült a bravúr,
hiszen a Honvéd teli volt NB
játékosokkal, mégis nyertek
2:0-ra.
Nagyon kellemes emlékei
közé tartozik, hogy a Gyöngyösi Bányász ellen az első
félidőben az ificsapatban
játszva három gólt sikerült
rúgni. Már az ezt követő felnőtt meccsen mint bal szél-

ső két góllal járult hozzá az
5:4-es árokszállási győzelemhez. Egy játékos volt, aki
ellen nem szeretett játszani,
az pedig a jászapáti Bolyos
Lajos volt. Jászapáti csapatát
fogadtuk, ezer néző volt kíváncsi a két szomszédvár
csatájára, melyen Bolyos két
góljával az első félidőben
2:0-ra vezetett Apáti. Játékostársai nyugtatták, főleg
Győző Gyuszi, ki remek emberi tulajdonságokkal rendelkezett, hogy ne félj Janikám, meglátod a második
félidőben nem lesz gond, és
ez valóban így is lett. Tizenöt perc volt hátra a mérkőzésből, a nézők egyszerre
elindultak hazafelé, mikor
Czagány Jancsi szépített,
majd Győző mellel sodort a
hálóba egy beívelést és a
nyolcvankilencedik percben
Bagi 20 méterről hatalmas
gólt rúgott az egyébként remek kapus Sinkó hálójába,
így győztünk 3:2-re. Hogy
mennyire sportszerű játékos
volt, bizonyíték: egyszer
volt kiállítva pályafutása
során.
Mérkőzésekre is sportszerűen készült. A mai fiataloknak szinte hihetetlennek
tűnik, de szombaton este sehová sem ment, még egy pohár sört sem fogyasztott el,
és 10 órakor pihenőre tért,
tette mindezt azért, hogy
mindig a legtöbbet hozza ki
magából. Számára a győzelem nem csak az övé, hanem
a csapaté is volt, de azt is
tudta, hogy játékostársai is
ezt teszik.
Számára öröm volt játszani egy csapatban Nemoda
Bélával /Vaszari/, Szabó
Nácival vagy Bagi-SipekiGyőző-Cservölgyivel, ők
csodálatos társak voltak.
Talán nem elhanyagolható,
hogy mikor még Jászapátin
játszott és a Szolnoki MÁV
kiesett az NB I-ből, Jászapátira jött játszani Horváth kapus, ki válogatott is
volt, Ecsegi-Boroki-Búza is
játékostársa volt. Ezektől a
játékosoktól tanulta meg a

becsúszó szerelést, melyet
öccsével együtt sokat gyakorolt és végig pályafutása
során gyakran használt.
Edzői voltak Jakob János –
Horvát Ferenc – Gyöngyösi
Andor – Udvarias János,
akiktől nagyon sokat tanult.
Büszke arra is, hogy pályafutása során végig megyei
osztályban játszott városunk
színeiben.
- János ne haragudj, hogy
megkérdezem, mit kaptál te a
labdarúgástól?
- Elsősorban az életemet,
kell ettől több? Nem. Hiszen
beteg voltam, és ha nem
sportolok, nem tudom mi
történt volna velem, igen
tudom. Játékszeretete mellett sikert, elismerést és rengeteg barátságot. Életben is
próbáltam a helyemet megtalálni, hiszen a gimnázium
elvégzése után felsőfokú
munkaügyi szakképesítést
szereztem 1975-ben Budapesten. 1967-ben Gyöngyösre költöztem, majd
1995-ben Abasáron telepedtem le, mai napig ott
élek, feleségemmel és két
gyermekemmel. Egyébként
18 évig kispályáztam Gyöngyösön. Itt lettem Gyöngyös kispályás válogatottja
is, sőt 35 év feletti válogatott
tagja Abasáron, öt évig voltam elnök a sportkörnél, hol
csapatom kétszer nyert bajnokságot és hat éve vagyok
horgász elnök, és közben
élem a nyugdíjas életemet.
- Janikám egy nagyon szép
és tartalmas labdarúgói pályafutás áll hátad mögött, én szeretném a magam, a város és a
szurkolók nevében megköszönni, hogy rendelkezésemre álltál, azt pedig külön köszönöm,
hogy mikor Abasárra kerültél,
nem felejtetted el régi játszótársaidat és sikerült öregfiúk
mérkőzéseket játszani, ahol
kölcsönösen jól éreztük magunkat. Végül neked, kedves feleségednek Jutkának, és két gyermekednek jó egészséget kívánok.
Csikós László

A tarnamérai Rendőr Múzeum
látogatása
Az apartmanházban már
megszokott dolog, hogy
időnként megyünk „világot
látni”. Most is így történt,
hogy egy délelőtt elmentünk
Tarnamérára a Rendőrmúzeumba, ahol tényleg egy világ tárult elénk, hisz 140 ország rendőri egyenruháját
állították ki. Több színben
pompáztak ott a világ minden tájáról női és férfi rendőr-

ruhák. Próbáltam beleképzelni a viselőjét, az angol bobbyt, az amerikai segítőkész,
vagy éppen rosszfiúkat hajszoló rendőröket. Vagy a koreai mérges fiúkat, a kínaiakról nem is beszélve. De voltak
kis államok, szigetországok
egyenruhái is, amiket megcsodáltunk.
Minden elismerésünk annak, aki képes volt arra, hogy

meggyőzze ezeket a rendőröket, hogy elküldjék egyenruháikat a múzeumnak. Mint
megtudtuk, párat saját maguk hozták el nekünk és ők is
csodálkozva nézték az országok ruháit.
Mindenesetre élmény volt
mindnyájunknak és köszönjük, hogy ezt is láthattuk.
Tita Valéria Erzsébet az
apartmanház lakója

Jászvidék
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FELHÍVÁS

ÚTMUTATÓ

Mammográfiás mellrákszűrés Jászárokszálláson

a házi ivóvízvezeték ellenőrzéséhez
TISZTELT FOGYASZTÓNK!
Kiadványunkka1 tájékoztatni és Tisztelt Fogyasztóink figyelmét szeretnénk felhívni annak érdekében, hogy csak a
feltétlenül szükséges vízmennyiséget kelljen megfizetni.
Útmutatónkban a tapasztalat során leggyakrabban előforduló
hibákra térünk ki:
- A csapok folynak, csepegnek, a WC-tartály folyik.
A szakirodalmi és a gyakorlati számításokból kiindulva
csepegés esetén 100-200 l/nap víz, az elfolyások esetén 600- 800
l/nap vízmennyiség folyhat el feleslegesen.
A csapok, tartályok állandóan ellenőrizhetők, javíthatók.
- Rejtettebb hiba leggyakrabban a fagycsapoknál fordulhat
elő. Célszerű tehát ide is aknát építeni, mert meghibásodása
nehezen vehető észre. Ha csak föld alatt van, akkor figyelmesen
nézzük át környezetét. Hiba esetén felnedvesedés látható, a
közelében levő kerti csapon keresztül zúgás hallható. A fagycsap
hibája esetén több száz m3 víz is elfolyhat, és ásott kút, vagy
derítőaknák közelében a talajban észrevétlenül elszivároghat.
Emberi figyelmetlenségként azt tapasztaljuk, hogy a fagycsap elzárásakor annak kulcsát nem fordítják ütközésig el, így a
fagycsapon keresztül állandóan folyik a víz, folyamatosan ürít.
Erre nagyon kell ügyelni.
- A teljes vízhálózat viszonylag egyszerűen ellenőrizhető a
vízmérőaknában a vízmérő megfigyelésével, az alábbi módon:
Zárjunk el minden csapot, vízkivételi helyet.
A számkijelzésű vízmérőnél a fekete kis fogaskeréknek
mozdulatlanul kell állnia, ha jó a hálózat.
A mutatós rendszerű vízmérőnél a nagy piros mutatónak kell
mozdulatlannak lennie, ha a hálózaton nincsen meghibásodás.
Ellenkező esetben a hálózaton sérülés van, amin keresztül
nagy mennyiségű víz folyhat el felhasználatlanul. A vizsgálatot
javasoljuk kéthetente, havonta elvégezni.
- A vízmérők fagyvédelmére külön szeretnénk felhívni a
figyelmet. A tartós hideg beálltával (- 10 °C körül) a használaton
kívüli, vagy alacsony vízfogyasztású helyek belső vezetékei
kerülnek veszélybe. A fagyás elkerülésére célszerű a vízóraakna
tetejét valamilyen szigetelőanyaggal letakarni (pl. hungarocel,
vastagabb szivacs stb.).
Bízunk abban, hogy tájékoztatónk hasznos tanácsokkal
tudott szolgálni annak érdekében, hogy a tulajdonosok hatásosan tudják belső vízvezeték rendszerüket ellenőrizni, így
kiadásaikat csökkenteni.

2006. november 29-től december 7-ig a jászárokszállási, a
jászágói és a jászdózsai 45-65 éves női lakosság részére térítés
nélküli mellrákszűrést biztosít az Országos Népegészségügyi
Program keretén belül Jászárokszállás Város Önkormányzatának támogatásával a MaMMa Eü. Zrt. a mozgó szűrőállomásával, a Primavéra Mobillal.
A szűrés helyszíne a jászárokszállási Polgármesteri Hivatal
udvara /Jászárokszállás, Árpád tér 1. sz./, ahol várják az érintett
korosztályú hölgyeket. Ők névre szóló behívót kapnak pontos
időpont megjelölésével, de a szűrővizsgálatot kérhetik a 40-45
év közötti és a 65 éven felüli háziorvosi beutalóval érkező nők is.
A háziorvosi beutalóval rendelkezők a vizsgálat időpontjának egyeztetése érdekében keressék fel 2006. november 20-tól
munkanapokon 8-12 óra között a Jászárokszállás, Móczár Andor tér 7. sz. alatt működő Családsegítő Szolgálatot személyesen vagy az 57 / 431-036-os telefonszámon.
A szűrővizsgálatra mindenki vigye magával a Társadalombiztosítási Igazolványát /TAJ szám/ és az előző vizsgálati eredményét.
A fenti korosztályban élő nők az egészségük megőrzése
érdekében minél többen vegyék igénybe a MaMMa Eü. Zrt.
szűrővizsgálatát.

A családja boldogsága az Ön egészsége!

Értesítjük a tisztelt lakosságot!
2006 október 1-től a szemétszállítás rendje megváltozott.
A fenti időponttól minden pormentesített utcába bemegy a hulladékszállító gépjármű. Ezért azon utcákba,
amelyek be lettek vonva a hulladékgyűjtésbe, az utca végén
elhelyezett zsákos szemét nem kerül elszállításra. Kérem,
mindenki a háza elé tegye ki kukába a házi szemetét. A
hulladékszállító jármű által meg nem közelíthető utcák
továbbra is a hozzájuk legközelebb eső aszfaltos utca
sarkára helyezhetik ki szemetüket, jól bekötött zsákban.
Az illegálisan kihelyezett hulladék nem kerül elszállításra, amennyiben a szemetelő kiléte azonosítható,
XLIII/2000. hulladékgazdálkodási törvény értelmében szabálysértési eljárást kezdeményezünk ellene. Amennyiben
egy 110 literes edényzet nem elégséges a keletkezett hulladékának elszállítására, fáradjon ki a Víziközmű telephelyére egy új szerződés kötésének érdekében.
Továbbra sem áll módunkban elszállítani veszélyes hulladékot, építési törmeléket, lomot és zöldhulladékot.
Megértésüket és együtt működésüket előre is köszönjük.
Tisztelettel: a Víziközmű vezetősége

Tisztelettel: VIZIKÖZMŰ

EMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk

EMLÉKEZÉS

halálának 3. évfordulójára.

halálának 11. évfordulójára.
„Nem múlnak ők el,
kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Emlékük, mint lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben.
Szemünkben tükrözik tekintetük még,
S a boldog órák drága tiszta üdvét
Fölissza lelkünk,mint virág a napfényt,
És élnek ők tovább,
szűz gondolatként.”
/Juhász Gyula /

Szerető feleséged,
lányod, vejed, unokáid
Arnold és Attila

Köszönet
mindazoknak, akik

SÁNDOR
BÉLA
végső búcsúztatásán
személyesen vagy
lélekben résztvettek,
sírjára virágot helyeztek,
részvétet nyilvánítottak.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

EMLÉKEZÉS

SZABÓ GYULA
halálának 2. évfordulójára.

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

Szerető felesége
és két lánya

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

Fáj a szívünk, mert itthagytál,
búcsú nélkül elaludtál.
Küzdöttél, de már nem lehetett,
most a csend ölel át és a szeretet.
Végleg elmentél hosszú utadra,
hangod nem halljuk többé soha.
Fájó szívünk felzokog Érted,
örökké szeretünk,
nem feledünk téged.”
Köszönetet mondunk
mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek,
szomszédoknak,
munkatársaknak, akik

BORDÁS JÁNOS
férjem és drága édesapánk
temetésén megjelentek,
koszorúkkal, virágokkal és
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család
Jászágó

Közérdekű tájékoztató
(2006. december)
Orvosi ügyelet
04-08.
11-15.
18-22.
27-29.

Dr. Olajos Gyula, Lehel út 11. T.: 431-957
Dr. Mann Ildikó, Széchenyi u. 30. T.: 431-077
Dr. Kovács Pál, Rákóczi u. 1. T.: 431-183
Dr. Bíró Attila, Katona u. 16. T.: 433-165
Jászárokszálláson az orvosi ügyelet
hétfőtől péntekig 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
03.
10.
17.
24.
25.
26.
31.

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
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9. T.: 531-010
Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980
Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980
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. december 14.
A következő Jászvidék megjelenésének ideje:
2006. december 21.

Köszönetnyilvánítás

Major Gergely és Legény Ágnes
ezúton is köszönetünket fejezzük ki
azoknak, akik esküvõnket emlékezetessé tették.
Külön is köszönetet mondunk Zsólya Zoltánnénak,
Galó Gábor káplán atyának,
Veres István kántor úrnak és kedves feleségének Icukának,
Barta Attilának és édesanyjának, Irénkének.

Hosszú betegség után
megpihent a teste és végső
nyughelyére kísértük

RÓZSA
EMÁNUELNÉ

ANDRÉ
MIHÁLY
DÓKA JÓZSEF

2006. november 30.

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak a
kedves rokonoknak,
volt munkatársaknak,
ismerősöknek, akik

MÉSZÁROS
ÁRPÁDNÉ
sz. Racskó Hilda
temetésén részt vettek, utolsó
útjára elkísérték, sírjára
virágot, koszorút helyeztek.
Tisztelettel köszönetet mondunk Dr. Kovács Pál háziorvosnak, aki készséggel
segített. Köszönetet mondunk
a Családsegítő Szolgálat
munkatársainak, akik nehéz
helyzetünkben segítettek
nekünk.
Szerető édesanyja
és leánya Júlia

„Elment csendesen, zajtalan,
mosolygó arca némán hallgatag.
Elmen. Sivár, üres a helye,
az élet, derű elszállt vele.”

Köszönetet mondunk
mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak,
ismerősöknek, munkatársaknak, akik szeretett férjem

ISTVÁN
SÁNDOR
végső búcsúztatásán részt
vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, mély
fájdalmunkban osztoztak.
Szerető felesége,
fia, lánya, veje, unokája,
anyósa, sógora, sógornője

Köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik

KELEMEN
LÁSZLÓT
utolsó útjára
elkísérték,
nyughelyére virágot,
koszorút helyeztek,
ezzel is enyhítve
fájdalmunkat.

A gyászoló család

sz. Fábián Borbálát.
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek és fájdalmunkat
enyhítették tiszteletükkel.
Külön köszönetet
mondunk Gyenes Gyula
főesperes úrnak a
megható búcsúztatásáért
kántor úrral együtt.

Szerető testvérei
és családja

Köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik szeretett halottunk

özv. ASZTALOS
GYULÁNÉ
sz. Legény Irén
végső búcsúztatásán
részt vettek, sírjára
virágot, koszorút
helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
Megköszönjük
Dr. Mann Ildikónak és
munkatársainak több
évtizedes áldozatos
gyógyító munkájukat.

A gyászoló család

FELHÍVÁS
1956-os jászárokszállási eseményeket az utókor számára
meg szeretnénk örökíteni írásos
formában. Ezért kérjük azokat,
akik részesei voltak a forradalomnak, és még nincsenek nálunk regisztrálva, hogy jelentkezzenek, vagy ha már nem élnek, akkor a hozzátartozókat
kérjük erre – de érdekelne bennünket minden dokumentum –
sajtótermék, újságcikk, fotó stb.
és egyéni visszaemlékezés, beszámoló is a helyi ‘56-tal kapcsolatosan.
Jelentkezés és a dokumentumok leadása a helyi könyvtárban
Ádám Gábornénál történik.
Határidő: 2007. március 15.
Várjuk támogatásukat, amit
előre is köszönünk.
Az ‘56-os bajtársak

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik szeretett halottunk

PETHES
ALAJOS
jászágói lakos
végső búcsúztatásán
részt vettek, sírjára
virágot, koszorút
helyeztek, mély
gyászunkban osztoztak.
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.”

A gyászoló család
Jászágó

Jászvidék
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Tájfutó jubileum
1981-ben – 25 éve – alakult Jászárokszálláson a tájfutó szakosztály. A negyedszázados
jubileumot ünneplés keretében tájfutást ismertető, népszerűsítő játékos programsort
indít a Futárok SC. Az első mozgósítás a kápolnai kiserdőbe hív.

Tájékozódás!!!
„avagy egy jó játék... sportosan!!!”
Egy jó kis séta, kocogás, tájékozódás a
kápolnai erdőben….egyedül, barátoddal, családdal
vagy ahogy jól esik!!
FELADAT:
A kápolnai erdőben 8db ellenőrzőpontot helyeztünk el,
melyeket meg kell találnod és az ellenőrző kartonra való
bélyegzéssel igazolnod is!
Segédeszköz: 1:5000 méretarányú térkép
n

Mit kell tennem?
Vegyél egy térképet (100 Ft/db ) ... és kitől?
- Széchenyi Ált. Isk.: Kiss Gábortól
- Szent Vince Ált.isk.: Csikós Józsefnétől
- Zöld 9 vendéglőben ( a kápolnai erdőbe
menet közben )
A térkép mellé kapsz egy ellenőrző kartont is.
A térképen piros körök jelzik a keresendő pontok helyét.
Az ellenőrző kartonon a pontok sorszámát, megnevezését (pl: vadetető) és a személyes adatokat
találod (töltsd ki!)
A térkép segítségével igyekezz minden pontot megtalálni.

SZÉCHENYI I STVÁN ÁLTALÁNOS I SKOLA

Mit találok az ellenőrző pontokon?
Piros/fehér (átlósan színezve) lapbólyát, mellette egy szúróbélyegzőt, mellyel az ellenőrző karton
megfelelő rublikájába kell bélyegezned.
Mikor lehet megkeresni a pontokat?
2006. december 1-től december 31-ig bármikor délelőtt, délután, és ha van merszed, akár este is.
Mit tegyek ha megtaláltam a pontokat? (legalábbis a többségét)
Az ellenőrző kartont ( személyes adataiddal kitöltve ) juttasd el Kiss Gábor testnevelő tanárnak
vagy add be a Zöld 9 vendéglőbe (ott is gyűjtjük).
Miért kellenek az adataim ?
A sikeres teljesítők emléklapot kapnak, sőt egy szerencsés nyertes tárgyjutalomban is részesül.
Kellemes időtöltést és sikeres tájékozódást!
FUTÁROK SC

ÉLETTÉR KLUB
2006. december 12-én 18 órakor

Természetes konyha
Terítéken a sütőtök
Vezeti: Csikósné Kati
Jászárokszállás, Bajcsy u. 4.

Helye: Petőfi Művelődési Ház

KÍMÉLŐ ÉTELEK
HÉTFŐTŐL - PÉNTEKIG

„10 év, 10 darab több mint 150 előadás”

Cukorbetegek,
egészséges életmódot folytatók,
fogyni vágyók részére kínálunk
KÍMÉLŐ NAPI MENÜKET
hétfőtől - péntekig (december 04-től)
Ticket Restaurant
(meleg, hideg) étkezési jegyek
elfogadása
Érd.: 06-57/433-117
(házhozszállítás, menülistáról érd.)

IDÕSEK
KARÁCSONYA
2006. december 9.
10:00 szentmise
A misét követően kb. 11.30-kor
Benkő Péter és Szabó Gyula Győző
karácsonyi, zenés műsora, valamint a
Szent Erzsébet Cserkészcsapat
karácsonyi műsora
Ebéd
Helye: Szent Vince úti Sportcsarnok

2006. december 9-én 1900 órakor
2006. december 10-én 1800 órakor
2007. január 13-án 1900 órakor
2007. január 14-én 1600 órakor
a PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
bemutatja az

ÉN ÉS A KISÖCSÉM
Egy vidám társasutazás története zenével 3 részben
Írta: Szilágyi László

T

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

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
indul
„Segédmotor-motorkerékpár-személygépkocsimezőgazdasági vontató” kategóriában Jászárokszálláson!
A tandíj 30%-a az adóból visszaigényelhető!
Tanfolyamok délelőtt és délután, akár hétvégén is.
Többszöri részletfizetési leghetőség.
OKÉV-Sz.: 16-0127-05 Várjuk jelentkezését!

Minden szombaton 9-11 óráig
DR. LÁZÁR ZOLTÁN ügyvéd
tart ÜGYFÉLFOGADÁST
JÁSZÁROKSZÁLLÁSON
a Lottózóban.

Szereplők:
Kelemen Kató….….…………………………… Szűcs Eszter
Vadász Frici……...…………………………...… Füleki Krisztina
Andersen Vilmos……..…………………………Viski Róbert
Dr. Sas………………………………………..….. Lóczy Péter
Dr. Vas………...…..………………………...……Pethes Kálmán
Zolestyák …..……………………………………Guba József
Kelemen Félixné...……………….....................ós Erzsébet
Rejtő Piroska………......................……………. Bognár Veronika
Bözsi kisasszony …..……………………........... Szundiné Goda Katalin
Végrehajtó…….….……………………………. Fischer Lászlóné

Természetjáró és Sportturisztikai Szakosztály
2006. december 02.

JUTALOMTÚRA A MÁTRÁBAN
Nehézségi fok: könnyű (13 km; Szint: 350 m)
ÚTVONAL - PROGRAM

Szintetizátor: Pál Katalin
Zongora:
Banka Sándorné
Dob:
Szabó Viktória

Hegedű: Soós Anita,
Hompoth Tibor

Díszlet:

Kiss Gáborné
Guba József
Kovács Tibor

Jelmez: Kovács Tiborné és a
színkör tagjai

Súgó:

Szabó Emánuelné

Súgó:

Kovács Tiborné

Rendezte: Kovács Béláné
További információ: a Petőfi Művelődési Házban kedden és
pénteken 17-18 óra között, csütörtökön 8-12 óra között
vagy a 06-20-4132011 illetve a 06-30-4096180-as telefonszámokon

Mátraszentlászló – Vöröskő S – Piszkéstető S+K – Galyatető K –
Rudolf tanya elágazó P+ – Csórhegy K+ – Vörösmarty turistaház
K+K – Mátraháza K
Utunkon a nyugati Mátra legszebb kilátóhelyeit keressük fel.
Gyülekező: 8:00 Időkapu
Utazás menetrendszerinti autóbusszal (8:21). Útiköltség: ~1000 Ft
További információk: Csikós Miklós 30/954-9871

ANDRÁS-NAPI FUTÁS
december 2-án szombaton
Indulás a Zöld 9 vendéglő elől autóbusszal Jászszentandrásra 8.00-kor.
Futás Jászszentandrás központjából Zöld 9-hez 21,5 km.
Nevezési díj nincs, frissítés csak beérkezéskor.
Minden megmérettetésre vágyót várnak a Futárok SC futói!

Jászvidék

8

Labdarúgás

Bravúros győzelem
a listavezető ellen
Akik nem voltak kint a
mérkőzésen, melyet Kunszentmárton csapatával játszottunk hazai pályán, bizony sajnálhatják, akik pedig a szeles időben is kijöttek, szerintem az őszi szezon
legjobb mérkőzését láthatták, melyen 3:1-re győztük
le a listavezetőt.
Óriási szélben – mely a
vendégeknek kedvezett –
nem tudták kihasználni, hiszen az ötödik percben
Muntyán góljával vezetést
szereztünk, majd Szabó
Zsolti bravúros szólója után
már 2:0-ra vezettünk, és jött
a mérkőzés legszebb gólja,
Éliás Szabónak passzolt, aki
nagyon szépen elment a
jobb oldalon és remek beadását Ambrus vágta a hálóba, végül tizenegyesből szépített Kunszentmárton csapata. Nagyon nehéz egy

ilyen mérkőzés után játékosokat kiemelni, mert ez egy
igazi csapatmunka volt.
Október 21-én Abádszalókon vendégszerepeltünk
és 2:1-re győztünk. Október 29-én hazai pályán fogadtuk Jászladány csapatát,
a kívülálló szurkolók dörzsölhették kezüket, hiszen
hat gólt láttak, és egy jó iramú mérkőzést. Hiszen a
vendégek percek alatt vezettek 2:0-ra, majd sikerült
egyenlítenünk, majd újra
Ladány vezetett, és végül sikerült döntetlent elérni,
mely szerintem a látottak
alapján igazságosnak mondható. November 4-én Jánoshidán játszottunk és 3:0ra győztünk, egy szimpatikus csapat ellen.
Az ősz utolsó mérkőzését
Fegyverneken játszottunk és
5:1-re kikaptunk. Ki érti

ezt? Mert én nem.
Csapatunk az őszi szezonban 15 mérkőzésből 30
pontot gyűjtött és ez az ötödik hely megszerzésére volt
elegendő. Rúgtunk 32 gólt
és kaptunk 25-öt. Ez nagyon sok. Csapatunk legtöbbször a következő összeállításban lépett pályára:
Bordás, Czékmány, Pesti,
Éliás, Füleki, Faragó, Ördög, Ivony, Pető, Tari, Csomor, Tóvizi, Füleki II.,
Muntyán, Szabó, Ballagó,
Goda, Ambrus, Bartók.
A csapat edzője Csikós
József.
November 25-én a tavaszi forduló első mérkőzésén
Besenyszögön 1:0-ra kikaptunk.
Ifjúsági csapatunk kilencedik helyen végzett 14
mérkőzésből szerzett 20
pontjával.
Csikós László

2006. november 30.

Új bajnok a kispályán
Már évek óta közel 200
főt mozgat át a városi kispályás labdarúgás. Az egészséges testmozgáson túl bajnoki pontokért is folyik a küzdelem. Ebben az évben 13
csapat mérte össze tudását a
bajnoki címért.
Az utóbbi évek bajnok
csapata a Hubertus a harmadik helyre szorult. Az
utolsó fordulóban kiélezett
küzdelemben szerezte meg

György, Antal András, Nagy Ferenc, Juhász
László.
25-szörös véradók: Bordás Imre (Mocsár
u.), Szikszai Béla, Tősér László.
20-szoros véradók: Guba Ferenc, Nagy
Gyula.
10-szeres véradók: Barna Csaba, Bálint
György, Bobákné Gargya Katalin, Faragó
Béláné, Farkas István, Fodor Lajos, Kulyoné
Kotroczó Borbála, Majzik József, Mészely Csaba, Sulyok Tibor, Sütőné Pár Andrea.
A Vöröskereszt jászárokszállási szervezete
az Önkormányzattól nyert pályázati pénz
mellett ebben az évben városunk
legismertebb és az ország leggazdagab
emberének, Csányi Sándornak 100 ezer Ft-ját
is az önzetlen véradókra költhette.
– and –

A 75-szörös véradók: Bordás Imre és Kele József átveszik az ajándékcsomagot
Drapos Béláné alpolgármestertől és Márkus Andrásné Vöröskereszt titkártól

Hírek
Jászsági Teremkézilabda
Bajnokság
November 15-én Jászberényben rendezték meg
a Jászsági Teremkézilabda
Bajnokságot a Belvárosi
Általános Iskolában.
A bajnokságon a Belvárosi Általános Iskola, a Lehel Vezér Gimnázium csapata, Jászboldogháza és
városunk általános iskolájának csapata vett részt. A
jászárokszállási általános
iskolás leánycsapat mindenkit legyőzött, így I. helyezést ért el bajnokságon.

A torna legjobb játékosa
Kiss Kinga 7.c osztályos
tanuló lett. A győztes csapat
tagjai: Nagy Anikó, Kiss
Kinga, Nagy Kinga, Ficzek
Tamara, Csikós Nikolett,
Szajkó Edina, Váradi Gabriella, Bobák Krisztina, Répássy Dominika, Vágó Alexandra, Müller Bettina. A
csapat felkészítő tanára,
edzője: Kis Gábor.
Tizek találkozása
A tizedik évadot ünneplő
Görbe János Színjátszó Kör
ebben az évben vett részt

először az éppen tizedik
alkalommal megrendezett
adácsi Amatőr Színjátszók
Fesztiválján november
18-án. A kétnapos előadássorozatban a bemutatásra
kerülő 21 színjáték között
adták elő múlt évi színdarabjuk, az Anconai szerelmesek második felvonását,
miközben már javában
zajlanak az idei darab, az
Én és a kisöcsém próbái. A
sikeres és jóhatású szomszédolás immár a Görbe
János Színkör történetének
egy epizódja lett.

gólkirálya az egyre sikeresebben szereplő Bundy csapatában játszó Lakatos Roland lett 34 góllal.
A csapatok küzdelme
élénk, jó hangulatú mérkőzéssorozatot eredményezett. A Juventus ötévnyi
együtt-futballozásának jubileumi sikere az idei bajnoki
cím.
–j–

Az ezüstbaba
Szokásos hétköznap volt a számunkra az a
nap, amikor az osztályfőnök kihirdette, hogy
az iskola levelet kapott az ÖKO-PANNONtól. Ebben meghirdette a mi iskolánkban is a
ROAD-SHOW-t. A részvételhez egy meghatározott mennyiségű hulladékot kellett behozni, amit sikeresen összegyűjtöttünk.
A fő feladat az volt, hogy hulladékból műalkotást készítsünk. Az osztályunk (6.C) egy
babát készített, ami egy szeméttelep és egy
szelektív hulladékgyűjtő között állt, egyik ke-

Újra jubiláltak a véradók
A tízszeres véradók között háttérbe kerül a
16-17-szeres véradó, hogy majd ereje
teljében a huszadiknál újra megemlékezzenek
róla. Ez már csak így szokás, hiszen a
Váradók Napján, november 24-én a 10, 20,
25, 30, 40, 50, 75-szörös véraókat
köszöntik.
Így volt ez most is a művelődési házban,
ahol Drapos Béláné alpolgármester és Márkus
Andrásné Vöröskereszt titkár köszöntői
mellett Érsekné Kácsor Edina diákjai is
köszöntötték műsorukkal városunk véradóit.
Jubileumi ünnepeltek:
75-szörös véradók: Bordás Imre, Kele József.
50-szeres véradó: Bíró József.
40-szeres véradók: Jósvai Béla, Rédei
Tamás, Kácsor László, Váradi Béla.
30-szoros véradók: Kaszab László, Molnár

a Juventus a jól küzdő
Fortuna ellen a bajnokságot
érő 3 pontot, így történetében először szerzett bajnoki címet az Alkonyat
kommandó előtt.
A végső hajrában a 18szoros bajnok Alkonyat
kommandó bajnoksága a
kiváló kapussal felálló Főnix
csapata elleni mérkőzésen
elszenvedett pontvesztésen
múlott. Az ez évi bajnokság

zében egy facsemetével, biztatva nézőit arra,
hogy a régi szeméttelepek helyére ültessünk
fákat. A mű elkészítői Bányai Anett, Pál
Andrea és Rédei Márta voltak. Pár nappal később egy vetélkedőn vett részt az egész osztály. A feladatok nem voltak számunkra megterhelőek. Megoldásuk után ajándékot kaptunk. Egy színes ceruza készletet és egy kis
könyvet, ami egy feladatsort tartalmazott.
Pár héttel később egy osztálybulit rendeztünk, mely egy meglepetést tartalmazott.
Vendégünk az ÖKO-PANNON egyik
munkatársa tudatta velünk, hogy helyezést
értünk el. Egy soproni középiskola mögött az
országos második helyet kaptuk meg. Az
egész osztályt büszkeség dagasztotta. Átadta
ajándékunkat, egy-egy zöld baseball-sapkát.
Szerkesztők: Surányi Eszter, Szabó Donna,
Vágó Alexandra, Major Márk, Pádár Csaba

Rendőrségi krónika
2006. november 06-ára
virradóan a Széchenyi utcai
gumijavító műhely egyik ablakát feszítette ki ismeretlen
tettes és a raktárból új gumiabroncsokat tulajdonított
el, mintegy 200.000 Ft értékben. Az ügyben nyomozás indult.
Kilenc darab sertést tulajdonított el ismeretlen
tettes a Horváth utca egyik
lakóházának udvarából.
A tettes az ingatlannak a
patak felé eső részén mászott
át a kerítésen, és a sertéseket
is abba az irányba vitte el. A
nyomozás folyamatban van
az ügyben.
Az utóbbi időszakban a
környező településeken, és
Jászárokszálláson is több
esetben követtek el ismeret-

len tettesek idős emberek sérelmére úgynevezett trükkös
lopásokat. Ezek sajátja, hogy
az elkövetők kisebb csoportokban járnak utcáról utcára,
idős – leginkább egyedül élő
– embereket keresve. A megfelelő alanyt kiszemelve, a
sértetthez a csoportból egykét elkövető megy be és valamiféle kitalált ürüggyel figyelmét elvonják, vagy elcsalják a lakása közeléből.
Amíg a sértettet szóval tartják, a többi elkövető a lakást
átkutatja és a talált értékeket,
legfőképpen készpénzt, esetleg ékszereket magukkal viszik. A lopás megtörténte
után jeleznek egymásnak, és
a sértettet hirtelen otthagyva
általában gépkocsival gyorsan távoznak a helyszínről.
2006. november hó 6-án
az Eötvös, 2006. november

Anyakönyvi hírek
2006. október hónapban született gyermekek: Bús Károly Dominik, Csorba Richárd, Bottyán Viktória, Kovács
Attila, Fehér Béla Márk, Antal Balázs, Bódis Jázmin, Kondás
Kornél, Szabó Dominik, Tóth Lili Linett.
2006. október hónapban házasságkötés nem volt.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: Éliás Istvánné, sz.
Katzenbach Eszter 61, Nagy Alajos 65, Palencsár
Györgyné, sz. Surányi Sarolta 53, Sándor Béla 72, István
Sándor 48, Bobák Manóné, sz. Balog Erzsébet 95,
Braxátor Jánosné, sz. Dudás Farnciska 95, Gulyás János
71, Dudinszky Kornélia 69, Pataki Józsefné, sz. Pernyéz
Mária 70, Mészáros Árpádné, sz. Racskó Hilda 44,
Szabó Sándorné, sz. Kókai Rozália 50, Kelemen László
80 évet élt.
Jászágón 2006. október hónapban születés, házasságkötés nem volt.
Elhalálozott: Bordás János 87 éves korában.

16-án pedig a Mátyás király
utcában történt ilyen módszerrel elkövetett lopás. Az
elkövetők a környékben folyó útépítési munkálatokat
kihasználva terelték el a sértettek figyelmét. Azt állították, hogy az útépítésen dolgoznak és éjszakára a szerszámaiknak keresnek helyet.
Amíg a sértettekkel az udvarukat nézték, társaik a lakóházat átkutatták és a talált
készpénzt elvitték.
Más esetekben pénzváltásra való felkéréssel, különféle árucikkek megvételre kínálásával, illetve egyéb ürügyekkel terelték el a tettesek
a sértettek figyelmét.
A további esetek elkerülése érdekében ezúton is felhívom a figyelmet arra, hogy
megfelelő elővigyázatossággal, körültekintéssel, az idegenekkel szembeni kellő „bizalmatlansággal” ezek az
esetek nem történhettek
volna meg.
R.GY.
JÁSZVIDÉK
Jászárokszállás város közéleti
havilapja
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Főszerkesztő: André Béla
Szerkesztőbizottság elnöke:
Banka Csaba
Kiadja:
Városi Könyvtár, Jászárokszállás
Felelős kiadó: Ádám Gáborné
Telefon/fax: 57/531-040
E-mail: corvina@vnet.hu
ISSN 1219-6525
Szedés, tördelés: Petrik József, Atkár
Nyomtatás:
Máyer Nyomda, Budapest
Készült: 1.400 példányban

