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Akikben
bízhatunk
Már a régi görögök is
tudták… mondjuk, hogy
ha valami teljesen egyértelmű, örök érvényű bölcsességet szeretnénk közölni másokkal. Márpedig a demokrácia bölcsőjében, az ókori Görögországban is megünnepelték az édesanyákat.
Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak
Rheának, az istenek anyjának, és vele együtt
ünnepeltek minden édesanyát is. Azonban nem
csak ők voltak tisztában
azzal, hogy a normális
emberi kapcsolatoknak,
sőt talán a társadalmi
viszonyok egészséges fejlődésének is alapja kell,
hogy legyen az anya –
gyermek viszonya. Volt
is minden korban legalább egy nap, amit
az édesanyáknak szenteltek.
Hazánkban – amelyet
államalapítónk Jézus
édesanyjának ajánlott
fel – az anyák napja
megünneplése is természetesen összekapcsolódott a Mária kultuszhoz.
Jó egy évszázada annak, hogy hivatalosan is
ünnepeljük május első
vasárnapján az Anyák
Napját.
És ünnep nélkül nem
emlékeznénk meg édesanyánkról, nem volna
hozzá egy kedves szavunk, nem ajándékoznánk meg egy szál virággal, vagy kedvenc
édességével, vagy akármivel?
Az édesanya és gyermeke kapcsolatát biztosan nem ez határozza
meg. Mert ő az a valaki, akiben biztosan megbízhatunk, ő az, akihez
biztosan fordulhatunk.
És, ő az, akinek mindig
a gyermeke az első.
Történjen bármi, ez
nem változik. Szerencsére, mert egyébként szinte minden változik körülöttünk…
Banka Csaba

XVIII. (XLIII.) évfolyam 4. szám

Ára: 116 Ft

Új arculat a városközpontban
– Annak ellenére, hogy a
városközpontban egymást keresztező utak az országos közúthoz tartoznak, négy éves előkészítő munkát végeztünk saját költségen, hogy esélyeinket
növeljük arra, hogy itt körforgalom legyen – mondja Gergely Zoltán, a város polgármestere a körforgalom építésének hajrájában adott tájékoztatójában –, melyre –
mint fűzi hozzá – a folyamatos közlekedés fenntartása
érdekében is szükség van.
Mint megtudtuk, fontos
szempont volt, hogy ne a
város pénzén valósuljon ez
meg. Azzal, hogy az előkészítés szakaszában a város
saját költségén három mil-

„Légifelvétel” – még légvezetékekkel
A lebonyolítást végző
lióért elkészíttette a terveket,
Autópálya Zrt. kivitelezési
azt eredményezte, hogy az
pályázatát a Penta Kft. nyerországos útépítés 2006. évi
te el, mely cég május 31-ére
keretéből a megyében csak
műszaki átadást vállalt.
Karcagon és JászárokszálláA megvalósulással teljes
son épülhet körforgalom.
körű arculatváltás következik be a városközpontban. A
89 milliós állami költséghez
még további öt millióval járult hozzá az önkormányzat
azzal a feltétellel, hogy ezért
igényes megjelenésű kandeláberekkel történjék a közvilágítás.
A megvalósulás kevésbé
látványos szakaszában a teljes közmű átszabása megtörtént. A gáz, a szennyvíz, a
vízvezeték és csapadékvíz elvezetés kikerült az új aszfalt-

részek alól, valamint a villany és kábel-tv légvezetékei a
föld alá kerültek. Így a templomtól a Takarékszövetkezetig valamennyi légvezeték
eltűnik. A városközpont épületei is földkábelen kapják az
áramot az érintett területen.
A felállításra kerülő 14 nagy
és 15 kisebb kandeláber kiváltja a betonoszlopos kétkarú világítótesteket is.
A körforgalom megépítésével 42 új, díszburkolattal ellátott parkoló jön létre.
Ezek költségét azok a vállalkozások állják, akik vállalkozásuk működtetéséhez használatbavételi tervükben parkoló-építési kötelezettséget
vállaltak. A Fogadó, a Gon-

da Csemege és az AnnaMatilda Ingatlanközvetítő,
de 11 parkoló kialakításához
önként hozzájárult a CoopStar Zrt., valamint 4-hez a
Takarékszövetkezet.
– A körforgalom terveinek
elkészíttetésekor igyekeztünk
előredolgozni, és beadtunk egy
tervet további parkolók építéséhez, ami 30 db parkolót jelent a Széchenyi úton a
Reviczky utcáig – emeli ki a
polgármester.
A kialakítás során az újságosbódé a Kossuth út
Dózsa György utca sarkára
kerül, s a kör közepén virágok és cserjék díszlenek
majd.
– and –

Óvodai konferencia Jászárokszálláson
2007. április 05-én igen
jeles szakmai rendezvénynek
adtak otthont városunk művészeti programmal nevelő
óvodái, a Kossuth és a Lehel
úti óvodák. A XIII. nemzetközi esztétikai konferencia
részeként a Jászságból és a
Kunságból felkért óvodák
nevelőtestületei nyújtottak
képet az „Óvodai nevelés a
művészetek eszközeivel” nevelési program gyakorlati

megvalósításáról. Rendezvényünkre az ország minden
részéből érkeztek résztvevők. A tanácskozás témája a
lokálpatrióta szemlélet csíráinak kialakítása a projektpedagógia alkalmazásával és
a művészetek eszközeivel.
A szakmai felkészülés során úgy gondoltuk, hogy a
lokálpatriotizmus elindításához elsősorban az érzelmi
kapcsolatot kell megterem-

Házigazdák és vendégek a műsoron

teni a gyermek és a környezete között, hogy ennek során észrevegye, óvja és megbecsülje annak értékeit. Mivel a virág szép, s nem nehéz
kialakítani az emocionális
kötődést, ezért választottuk
„A virág megszépíti környezetünket” témát. Eddig is
sokat dolgoztunk a virágos,
szép környezet megteremtéséért, az eseményre tovább
szépítettük főként az udvart,
a külső környezetet. Az ország minden tájegységéről
érkező óvodapedagógusok
pompázó virágok s gyönyörű örökzöldek sorfala mellett
haladtak el.
A szakmai program a
gyermekek műsorával indult.
Szabó Zoltánné kolléganő
zeneovisai Székely Zoltán: A
három pillangó című meséjét
adták elő zenés, mozgásos
feldolgozásban. Amellett,
hogy a gyermeki kedvesség
minden megnyilatkozásával

A három pillangó (Fotók: Nagy Mária)
találkoztunk, a mesefeldolgozás módja szakmai szempontból is érdekfeszítő volt.
A gyermekek megható és
kedves műsora után városunk polgármestere, Gergely
Zoltán köszöntötte meleg
szavakkal a vendégeket. Itt
kell megemlíteni, hogy Nagy
Jenőné, az „Óvodai nevelés a
művészetek eszközeivel”
program alkotója a mi szekciónkat tisztelte meg jelenlété-

vel. Magával hívta Dr. Orosz
Pál Józsefet, a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanárképző Főiskola tanárát, aki a
délelőtti plenáris program
egyik előadója volt. Ezt követően igazgatónk, Csomor
János köszöntötte vendégeinket meleg szeretettel, s bemutatta a közös igazgatású
intézményt működési, gazdálkodási oldalról.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Soros ülést tartott a Képviselő-Testület
Március 29-én tartotta soron következő ülését városunk Képviselő-testülete. A
napirendi pontok között
szerepelt a két ülés között
végzett munkáról szóló
beszámoló, a civil szervezetek és az Önkormányzat
együttműködésének tapasztalatairól szóló tájékoztatás,
a civil szervezetek támogatási pályázatának elbírálása,
Jászárokszállás Város Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata, az
Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság alapításának kezdeményezéséről szóló előterjesztés, valamint más előterjesztések.
A napirendi pontok elfogadása után szóbeli interpellációk megtételére volt lehetőség. Írásbeli interpelláció
nem érkezett, szóban több
képviselő is interpellált. Banka Emánuelnek beruházást
érintő kérdése volt. Ezen belül afelől érdeklődött, hogy
mikorra készülnek el városunkban a parkolók, illetve a
korábban eladott vámosgyörki úti telken mikor kezdődik el a benzinkút építése.
Harmadik kérdése Horváth
Rudolf Ipari Parkban található telkéhez kapcsolódott.
Kókai Ferenc a Surányi-tó
mellett élő lakosság panaszát
továbbította. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Halastó
utca és a Jókai utcai járda
náddal van benőve, ami a
közlekedést akadályozza. A
nád nincs letakarítva, ami
egy esetleges tűzvész esetén
a lakóházakat is veszélyezteti. Major József felháborodását fejezte ki egy internetes
cikk kapcsán, amiben az erki
és a jászárokszállási polgármester esetleges megállapodásáról volt szó. Ezt követően Dr. Wirth Ágnes a Rózsa
Civil Bűnmegelőző Szervezet kérelmét ismertette,
hogy tegyék lehetővé számukra a Móczár Andor tér
5. szám, 1. emelet, fogorvosi
rendelő fölött található iroda
használatát. Kiss László három témában interpellált.
Elmondta, hogy az Apartmanház udvarának lezárását
követően megközelíthetetlenné vált a fizikoterápiás
szakrendelés. A betegek érdekében a helyzet mielőbbi
megoldását kérte. Érdeklődött a Liszt Ferenc utcai
útburkolat elkészítésének
időpontjáról. Emellett a
sportpálya kispályájának
rossz állapotára hívta fel a
figyelmet.
Ezt követően Gergely Zoltán polgármester a felvetésekre reagálva ismertette,
hogy a Fogadó felső szintjének tulajdonosa 22 parkolót
fog saját költségén megépíteni városunkban. A benzinkút tervének készítése pedig
a vállalkozó elmondása szerint folyamatban van. Kókai
képviselő úrnak elmondta,
hogy a Surányi-tónál történ-

tek beavatkozások. A lehető
legtöbb helyen igyekeztek
földfeltöltéssel távolabb vinni a nádast a lakóházaktól.
Major József internetes cikkkel kapcsolatos hozzászólását Gergely Zoltán polgármester visszautasította, mert
az minden alapot nélkülöz,
az általános iskola ügyében
tárgyalást nem folytatott Erk
községgel. Ezután megemlítette a Polgárőrség és a Rózsa Civil Bűnmegelőző Szervezet együttműködésének
fontosságát, valamint azt,
hogy a polgármesteri hivatal
„C” épülete továbbra is a
rendelkezésükre áll. Végül
Kiss László interpellációjával kapcsolatban elmondta,
hogy a fizikoterápia könynyebb megközelíthetőségére, illetve a Liszt Ferenc utcai
útépítésre is keresik a lehetőséget. A sportpálya felújítása
kapcsán a sportkörnek kell
döntenie, hogy a nagy épület terve készüljön el idén,
vagy pedig a kispálya burkolata.
Az interpellációkra adott
válaszok elfogadása után a
polgármester ismertette a beszámolóját a két ülés között
végzett munkájáról. Gergely
Zoltán polgármester kiemelte, hogy ez az időszak az építkezéseké volt városunkban.
A Bölcsőde külső és belső felújítása, a mentőállomás, a
körforgalom, külön projektként a parkolók és a szennyvíztisztító telep építése. Arról
is beszámolt, hogy várhatóan
júniusra átadásra kerül a teljesen kész 2500 m3/nap kapacitású szennyvíztisztítónk. A
körforgalom építése a tervek
szerint halad. Továbbra is arra kérte a város lakosait, hogy
viseljék türelemmel az ezzel
járó kellemetlenségeket. A
mentőállomással kapcsolatban elmondta, hogy a kivitelező ígérete szerint az épület
májusra átadásra kerül.
A lakosság részéről panasz
érkezett az egyre nehezebben értelmezhető Émász és
Tigáz számlákkal kapcsolatban. Gergely Zoltán tájékoztatta a Képviselő-testületet
arról, hogy Major György
úrral megbeszélést kezdeményezett, ahol megállapodtak
arról, hogy biztosítani fognak heti egynapos ügyfélfogadást Jászárokszálláson. Az
a cél, hogy a lakosok helyben
tudják elintézni az ügyeiket,
amiket ilyen iroda hiányában
csak Gyöngyösön, vagy
Jászberényben tudnak megtenni. Végül elmondta,
hogy a termálfürdő működtetésére kiírt pályázat értékelése megtörtént. Két ajánlat
érkezett és a tavalyi működtető került ki győztesen. Ezt
követően a két ülés közötti
beszámolót a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta.
Majd Dr. Gottdiener Lajos
jegyző tájékoztatást tartott
az Észak-Alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal ön-

kormányzati rendeleteket
érintő törvényességi észrevételeiről.
Az ezt követő napirendi
pont a Civil szervezetek és az
önkormányzat együttműködési tapasztalatairól szólt. Az
együttműködési tapasztalatokat Dr. Szabó Andrea aljegyző és Zsólya Pálné, a Civil
Fórum vezetője ismertette a
megjelentekkel. Ezt követően a Képviselő-testület tagjai
elismerő szavakkal biztatták
a civil szervezeteket, valamint arra kérték őket, hogy
továbbra is járuljanak hozzá
Jászárokszállás kulturális életének fellendítéséhez.
A következő napirendi
pontban a Képviselő-testület a civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálásáról tárgyalt. Drapos Béláné
alpolgármester asszony ismertette, hogy az önkormányzat által meghirdetett
felhívásra 30 civil szervezet
nyújtott be támogatási
igényt. Az önkormányzat a
pályázati támogatásra 2
millió forintot különített el,
az elérhető támogatási öszszeget 70 ezer forintban határozta meg. Javasolta, hogy
mind a 30 szervezet részesüljön a maximális támogatásból, amelyhez a pályázati
összeget 100 ezer forinttal
szükséges megemelni. A
Képviselő-testület a támogatási keret megemelését, valamint a maximális támogatás
nyújtását támogatta.
Az ülés egyik fő témájaként szerepelt Jászárokszállás Város Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata. Dr. Gottdiener
Lajos jegyző elkészítette a
korábbi SZMSZ-en épülő új

Szervezeti és Működési Szabályzatot. A testületi ülést
megelőzően minden bizottság tárgyalta a rendelet módosítását, illetve javaslatokat
tettek újabb változtatásokra.
A naprendi pont megtárgyalása után a Képviselő-testület egységes szerkezetben elfogadta a módosított rendeletet.
Az ülés legnagyobb horderejű kérdése az Önkéntes
Köztestületi Tűzoltóság alapításának kezdeményezéséről szóló napirendi pont
megvitatása volt. A Képviselő-testület 2006. december
14-i ülésén elvi hozzájárulását adta köztestületi tűzoltóság létrehozásához. Ezzel
együtt egy bizottság megalakulásáról hozott határozatot
azzal a céllal, hogy előkészítse a tűzoltóság ügyének
ezen ülésen történő tárgyalását. A testületi ülésen a
témában jártas szakértők is
megjelentek. A jászárokszállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Banka Emánuel
részletes beajánlása után
Csomós Mátyás, az Országos
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Fózer Tibor pedig Jászberény Város Hivatásos
Tűzoltósága képviseletében
fejtette ki véleményét. A
meghívott szakértők elmondták érveiket és ellenérveiket, illetve igyekeztek válaszolni a felmerülő kérdésekre. Az ülésen a köztestületi tűzoltóság létrehozásában érintett települések polgármesterei közül jelen volt
Meleghegyi Béla, Erk és Almádi János, Tarnaörs polgármestere. Erk Képviselőtestületének döntése alapján
nem kíván részt venni a köz-

testületi tűzoltóság létrehozásában. A szakemberek
szakmai érveinek, illetve a
települések polgármesterei
véleményének meghallgatása után a Képviselő-testület
név szerinti szavazással
döntött.
Banka Emánuel:
Igen.
Birinyi János:
Igen.
Csőke István: Tartózkodom.
Csomor János: Tartózkodom.
Drapos Béláné: Tartózkodom.
Gergely Zoltán:
Nem.
Kiss László:
Igen.
Kókai Ferenc:
Igen.
Kovácsné
Tősér Zsuzsanna:
Nem.
Major József:
Igen.
Petró Géza:
Nem.
Vereb András:
Igen.
Dr. Wirth Ágnes:
Igen.
Dr. Wirth István:
Igen.
A testület 8 igen, 3 nem
szavazattal, valamint 3 tartózkodással elfogadta a határozati javaslatot, miszerint
Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselőtestülete köztestületi formában működő Önkéntes Tűzoltóság alapítását határozta
el. Ezzel együtt felkérte Jászárokszállás város jegyzőjét és
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetőségét, hogy az
elfogadott programtervnek
megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg, és
végrehajtásáról a Képviselőtestületet tájékoztassa.
A napirendek megtárgyalása után az előterjesztések
következtek. Sor került az
út- és közműfejlesztési hozzájárulásról szóló, illetve a
helyi kitüntetések és címek
adományozásának rendjéről
szóló rendelet módosítására.
Emellett tárgyaltak a gazdasági program elkészítésének

határidejéről, a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásáról, illetve Jászárokszállás
Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek Közszolgálati Szabályzatáról, a
2007. évi köztisztviselői teljesítményértékelés kiemelt
céljairól, valamint Ideiglenes
Bizottság létrehozásáról
Jászágó községgel való körjegyzőség magalakításának
előkészítésére. Gergely Zoltán polgármester ismertette
a meglévő kerékpárút bővítésére és a gondozási központ épületének fizikai akadálymentesítésére beadott
pályázatokat.
Az önkormányzatnak
mindkét pályázatnál 30%
önerőt kell biztosítani, ami a
kerékpárút tekintetében
1.379.570 Ft-ot, a gondozási központnál pedig
878.152 Ft-ot jelent. A Képviselő-testület arról is határozott, hogy a jászárokszállási Római Katolikus Egyházközséget a helyi temető
digitális térképének elkészítéséhez 300 ezer forint támogatásban részesíti.
Az ülés utolsó előterjesztéseként a Képviselő-testület
az Egészségügyi, Szociális és
Családvédelmi Bizottság
nem képviselő tagjának
megválasztásáról döntött. A
testület egyhangúan támogatta, hogy a továbbiakban
Lakatos Rozália képviselje a
bizottságban a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot.
A Képviselő-testület
2007. április 26-án 14 órakor tartja következő soros
ülését a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
Baranyi Ágnes

Európai szintű figyelmeztetés
az antidepresszánsok
erőszakot okozó hatásáról
Magyarországon is figyelmeztetéssel kellett ellátni bizonyos pszichiátriai szereket
Az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség (EMEA)
a mostanáig legerősebb figyelmeztetést bocsátotta ki
az antidepresszánsok gyermekkori használatával kapcsolatban, miután klinikai
vizsgálatok feltárták, hogy e
szerek esetében „18 éves kor
alatti betegeknél fokozott az
öngyilkossági kísérlet, az öngyilkossági gondolatok és az
ellenséges viselkedés (jellemzően erőszakos magatartás,
ellenkezés és düh) veszélye”.
Ilyen figyelmeztetés a Magyarországon forgalmazott,
ilyen típusú szerek betegtájékoztatóira is fel kellett, hogy
kerüljön.
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány megkereste az Országos Gyógyszerészeti Intézetet a betegtájékoztatók

módosítása miatt, s válaszukból kiderül, egyes esetekben ez már megtörtént,
de néhány szernél még nem.
Felmerül az a kérdés, hogy
vajon elegendő-e csak a betegtájékoztatókon feltüntetni a figyelmeztetéseket, amit
a beteg már csak akkor ismer
meg, mikor kiváltotta a sokszor méregdrága antidepresszánsokat. Hiszen felírásukkor a legtöbb esetben
semmiféle információt nem
kap a pszichiátertől.
Az antidepresszánsok világszintű eladása 2002-ben
meghaladta a 19,5 milliárd
dollárt, s világszerte körülbelül 17 millió gyermeknek
írnak fel valamilyen pszichotróp (tudatbefolyásoló)
szert. Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
egy nemzetközi szervezet,

amelynek feladata a pszichiátriai visszaélések feltárása
mind nemzetközileg, mind
Magyarországon régóta dolgozik azon, hogy felhívja a
figyelmet a pszichiátriai szerek erőszakot okozó hatásaira. Az Egyesült Államokban
történt iskolai lövöldözések
jelentős részében olyan iskolások mészároltak, akik a
gyilkosságok idején antidepresszánsokat szedtek. Magyarországon is hosszú a listája azoknak az eseteknek,
amikor előzőleg pszichiátriai kezelést kapott emberek
követtek el értelmetlenül
erőszakos cselekményeket.
Noha az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Szakhatósága
(FDA) tavaly már kibocsátott hasonló figyelmeztetést
az USA-ra vonatkozóan, az

EMEA döntése Európában
precedens értékű. „A pszichiátriai szerek veszélyes
mellékhatásai a nagyközönség előtt általában nem ismertek, ezért fontos, hogy a
most kiadott hivatalos figyelmeztetés széles körben
nyilvánosságot kapjon” –
mondja Dobos János, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
elnöke.
További információ:
Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért
Alapítvány
Tel.: 06(1) 342-6355,
06/70-330-53-84
Fax: 344-45-88
Levélcím:
1461 Budapest Pf.: 182
info@cchr.hu
Www.cchr.hu
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A polgármester jelenti...
A korán jött tavasz virágba borította a
gyümölcsfákat. A hőmérséklet 16-20 celsius
fok között állapodott meg, a csapadék a hó
hiánya következtében kiszáradt talajra már
nagyon kellene. A gazdálkodók aggódva
kémlelik az eget, de a várva várt eső nem akar
megérkezni.
A város területén több mint ötszázmillió
forint értékben folynak építkezések. A
szennyvíztisztító-telep beruházása már a
végéhez közeledik, a beszabályozások, az útépítés és a véderdő telepítése van hátra. Az
új rész próbaüzeme folyamatban van, a felújított rész próbaüzeme pedig május hónapban kezdődik el. A nyolc utcás útépítés műszaki átadási eljárása befejeződött, a műszaki
ellenőr az elvégzett munkát jónak értékelte,
és pótmunkát nem írt elő. Így a kifizetésre a
számla megérkezése után sor kerül. Befejeződött a Hunyadi, Nyárfa és a Prohászka utca egy részének bitumenezése, még a padkaépítés van folyamatban. A piachoz vezető út
megépítésére május 10-ig sor kerül. Jól halad
a körforgalom és az ahhoz kapcsolódó közművek építése. Az eredeti határidőre, május
30-ra a műszaki átadásra sor kerül.
Több évtizedes álma válik valóra Jászárokszállás lakosságának a 2007. április 30-án
13 órakor történő mentőállomás avatással, melyre mindenkit szeretettel várunk.
2007. május 1-jétől a mentőállomás huszonnégyórás szolgálatot lát el, indulásnál egy
gépkocsival és tíz emberrel. Az életlehetőségeinket nagymértékben javítja, hogy a segítség helyből érkezik.
A Bölcsőde külső felújításánál szinte teljesen meg kell újítani a vakolatot, mert a javí-

tás során a kötőanyag elöregedése következtében egész tábla nagyságú darabok váltak le.
A kivitelezés jól halad, és ezzel hosszú távra megoldódik az épület külső felújítása,
festése.
A múlt évben és az idei évben megépült
útjaink védelme érdekében személyesen tárgyaltam azokkal a személyszállító cégekkel,
akik buszokat állomásoztatnak városunkban.
Többszöri határidő-módosítást követően
most már tapasztalhatjuk ennek hatását, azt,
hogy a buszok a kijelölt parkolókban állomásoznak, és csak elvétve található az utcákban belőlük. A türelmi idő lejárt, ezért már
bírságot is szabtunk ki, amelynek meg is lett
az eredménye. A továbbiakban is kérem a
buszok vezetőit, akik szintén árokszállásiak,
hogy városuk útjainak védelme érdekében a
kijelölt parkolóhelyeken állítsák le járműveiket.
A Városnapi rendezvénysorozatba immár
szervesen beletartozik a Flóra Virágkedvelők
Egyesületével közös virágbörze megtartása.
2007. április 29-én vasárnap 10 órakor szeretettel várunk minden érdeklődőt a Piactéren megrendezésen kerülő virágbörzére és
virágosztásra. A virágos Jászárokszállásért
több mint 1000 darab muskátlit fogunk kiosztani, amely minden darabjához kérem,
hogy még legalább 5 darabot vásároljanak,
és helyezzék el a közterülethez közeli részen,
a lakóházuk utcafrontján, hogy még többen gyönyörködhessenek rendezett, virágos
városunkban, dicsérve annak szorgalmas
lakóit.
Gergely Zoltán

Csányi alapítvány
a gyerekekért

Szajkó Edina
Hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek megsegítésére jött létre a Csányi
alapítvány. A helyi általános
iskola növendékei közül két
roma származású diákot kérdeztem az alapítványról.
– Mutatkozzatok be és
mondjatok magatokról pár
szót!
– Váradi Gabriellának
hívnak, 6. osztályos vagyok.
– Szajkó Edinának hívnak, 7. osztályos vagyok.
– Mit kell tudni az alapítványról, hogyan lettetek részesei?
Gabika: – Az osztályfőnök által értesültem a pályázatról, miszerint hátrányos helyzetű tehetséges
gyerekeknek lehetőségük
van pályázat által támogatást
nyerni tanulmányaik könynyebb elvégzésére. A tankönyvek és egyéb iskolai felszerelésekben is támogatnak. Budapestre utaztunk,
ott volt a nagy megmérettetés. Sokan voltunk, nagyon
izgultam. Tesztet kellett ki-

Váradi Gabriella
tölteni és egy pszichológus
kérdezett, például: ha gazdag lennék, mit tennék a sok
pénzzel. Azt válaszoltam,
hogy segíteném a szegény
embereket és lovardát
nyitnék.
Edina: – Minden pályázatot nyert diáknak van egy
mentora, aki figyelemmel
kíséri a tanulmányainkat.
Fontos kitétel, hogy jól tanuljunk, így lehetséges az,
hogy akár az egyetem eljutásáig segít az alapítvány. Egészen addig kísérik figyelemmel az életutunkat, amíg valamilyen jövedelmező állásba nem kerülünk.
Heti rendszerességgel járunk Jászberénybe különórákra. Van angol, számítástechnika, rajz és dráma különóra. Minden hónapban
tanulmányi kiránduláson
veszünk részt, ami azért is
jó, hogy megismerkedhettünk másokkal is.
– Milyen változást hozott
az életetekben és a környezetetekben ez a nagyszerű lehető-

ség, amit az alapítvány által
kaptatok?
Gabika: – A felelősség a
tanulás iránt nagy, hisz csak a
jó tanulás esetén támogat az
alapítvány. Ha elég szorgalmas vagyok, és mindvégig
kitartok a célom mellett, akkor a pénz nem lesz akadály
abban, hogy állatorvos lehessek.
Edina: – Angol nyelvből
alapfokú vizsgára készülünk, amit az alapítvány nélkül a gimnáziumig biztos
nem próbálom meg.
– Mivel töltöd szívesen a
szabadidődet, mi szeretnél
lenni?
Gabika: – Nagyon szeretem az állatokat, állatorvos
szeretnék lenni. A kedvenc
állatom a ló, lovardát nyitnék, ha lehetőségem lenne
rá. Szeretek rajzolni és kézilabdázni.
Edina: – Még nem döntöttem el, hogy hová jelentkezzek jövőre. Majd a gimnázium alatt lesz időm meggondolni, mi is szeretnék
lenni.
– Sok sikert kívánok a tanulmányaitokban és a magánéletben egyaránt!
Ne csüggedj,
hisz ifjú vagy,
s minden elérhető,
ha van benned bátorság,
remény, s szeretni erő….
Goethe
L.R.
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Óvodai konferencia
Jászárokszálláson

A konferencia egyik előadója: Csányi Magdolna
rus éneklése, Banka Sándor(Folytatás az 1. oldalról)
A szakmai program to- né zongorajátéka, s a Parázs
vábbi részében kolléganőim együttes tüzes ritmusú tánVargáné Csoszor Erzsébet, cai gyönyörködtették, s egyCsányi Magdolna és Csikós ben szórakoztatták vendégeLászlóné korreferátumokat inket.
A program jó hangulatú
adtak elő a környezeti témakörök projektmódszerrel vacsorával, kötetlen beszéltörténő feldolgozásáról, a getéssel folytatódott. Öröm
módszer hatékonyságáról, s volt hallani, amikor egy gyoarról, hogy hogyan ötvözik a maendrődi kolléganő elprojekten belüli témákat a mondta, miért esett a válaszművészetek eszközeivel. Az tása az árokszállási szekcióra.
elmondottak gyakorlati szin- Az elmúlt években többször
tű megvalósítását videófil- átutazott városunkon, s felmen mutattuk be a „Virág keltette az érdeklődését az,
megszépíti környezetünket” hogy mindig látott valami
című projekttel, mely Csányi újat, fejlődést az előbbihez
Magdolna kolléganő szak- képest. Elmondta, hogy a
mai produktuma volt. A nálunk kapott élmények
meghívott szakemberek vé- minden tekintetben megfegül megtekintették az óvo- leltek a várakozásainak. A vádai csoportszobákat és az ros fejlődő színvonala minovigalériát, melynek kiállítá- den részletében, így az oktasi anyaga a szőnyegszövés és tás, nevelés területén is megeszközei volt. Mivel Árok- mutatkozik. S ami számunkszálláson múltja van a sző- ra a legfontosabb, szakmai
nyegszövésnek, fontosnak tevékenységünk legmesztartottuk, hogy megismer- szebbmenő elismerése a
kedjenek ezzel a hagyo- szakemberek részéről, hiszen
mánnyal. Az óvodakép meg- bemutattunk, továbbadtunk
tekintése során messziről jött egy új módszert, s modellt
kollégáink hosszan gyönyör- adtunk arról is, hogyan kell
ködtek a csoportszobák szín- kialakítani egy művészeti
összhangjában, a színek, a óvodát a program követelformák, az anyagok harmó- ményeinek megfelelően.
Másnap a kollégáim is elniájában.
Kulturális programunkon mondták az érzéseiket, élméképet adtunk vendégeinknek nyeiket, s arra a kérdésre,
városunk művészetszereteté- hogy végigcsinálnád-e még
ről, hagyományőrző tevé- egyszer az elmúlt egy év felkenységéről. Az óvónői kó- készülési tevékenységét,

mindenki igent mondott, hiszen szakmai önbecsülést, sikerélményt adott, s a megszerzett szakmai tapasztalat
nem vész el, hanem a neveltjeink részesülnek belőle.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették, s önzetlen munkájukkal hozzájárultak a konferencia sikeréhez.
Köszönjük Gergely Zoltán
polgármester úrnak, Csomor
János igazgató úrnak a tárgyi
feltételek megteremtésében
való segítségnyújtást. Köszönjük a szülők segítő hozzáállását, Majorné Nagy Mária és Szabó Gáborné szülők
segítségét, akik időt és fáradtságot nem kímélve elkészítették a videóanyagot.
Köszönet Benk Lajosnénak és
gyermekeinek a gyönyörű dekorációért. Köszönjük Kovácsné Lajos Krisztinának,
hogy rendelkezésünkre bocsátotta saját szövőszékeit. A
Parázs együttes minden tagjának a szívet-lelket gyönyörködtető műsorért. Megköszönjük továbbá Papp Zoltánné szakmai segítségét a
koreográfia kidolgozásában.
Köszönjük Bobák Tibornénak a technikai eszközök
szakszerű működtetését, s a
számítógépes album összeállításában nyújtott segítségét. Sok-sok köszönettel tartozunk Banka Sándorné tanárnőnek a felejthetetlen
zongorajátékáért, s a kórusnak nyújtott segítségéért.
Megköszönjük az Iskolakonyha vezetőjének, Csányi
Lászlónénak, s a konyha minden dolgozójának a pompás
ételeket. Végül köszönjük a
Művelődési Ház dolgozóinak a
kulturált környezetet, mely
méltó színhelyet teremtett
rendezvényünknek.
Bagi Lászlóné
óvodai intézményvezető

Nyugdíjas köztisztviselőket
köszöntött a polgármester
Gergely Zoltán polgármester, Drapos Béláné alpolgármester és Dr. Gottdiener Lajos
jegyző üdvözölte április 4-én
a polgármesteri hivatal dísztermében a nyugdíjas köztisztviselőket. Már hagyomány, hogy a polgármester
évente egy nap meghívja a
köztisztviselő nyugdíjasokat.
A jó hangulatú találkozón
tizennégyen vettek részt,
akik a korábbi években és a
közelmúltban lettek nyugdíjasok. Két nyugdíjas egészségi állapota miatt nem tudott részt venni. Egyperces
néma felállással emlékeztek
meg az elmúlt évben elhaltakról. A polgármester tájékoztatót tartott a város fejlődéséről, eredményekről, fel-

adatokról, de nem hallgatta
el a gondokat sem. A résztvevők elismerően nyilatkoztak a város vezetésének munkájáról, a város fejlődéséről
és további eredményes munkát kívántak.
A résztvevőket a polgármester megvendégelte és csekély ajándékot is átadott. A jó

hangulatú találkozón a résztvevők beszámoltak nyugdíjas
éveik alakulásáról, a család
örömeiről, unokákról. A jövő évi találkozón már valószínű, hogy többen lesznek, hiszen ez évben négyen készülnek nyugdíjba menni.
Bodó János
nyugdíjas aljegyző
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Tetszik – nem tetszik
Szabó Ferenc – Kilián utca:
Mint sokan mások, mi is
jó megoldásnak tartjuk azt
az önkormányzati határozatot, hogy az autóbuszok
nem parkolhatnak az utcákban, hanem csak a város néhány pontján kiemelt parkolóban. Hiszen tudjuk – és
tapasztaltuk –, hogy az utcákban nemcsak a forgalmat
akadályozták, vagy zavarták
éjjel és kora hajnalban a pihenni vágyó lakosokat, hanem az út állapotát is súlyosan rongálták több százezer
forintos károkat okozva
benne. (Persze ugyanezt teszi egy-két nagyobb tehergépkocsi vagy nehéz gép is,
ami ugyan nem autóbusz, de
súlya hasonló nagyságú.)
Néhány hónapja nemcsak
ki lett jelölve, hanem ki is lett
alakítva a fent említett autóbuszoknak a parkolóhelyük.
No, ez az, ami nem tetszik, a Kilián utca végén a
Sportpályával szembeni terület kialakítása. Valamikor

ez a terület is ki volt kövezve,
de az idők folyamán a kő benyomódott a földbe és kialakult három nagyobb gödör
is ezen a téren.
Elrendezése tehát mindenképp indokolt volt ahhoz,
hogy a buszok törésmentesen meg tudjanak fordulni.
Ezért odahordták többnyire
a Hunyadi utca építése során
kitermelt alapot, aminek egy
része összetört aszfaltburkolat, más része nagy méretű
kavics és agyag.
A terület egyengetése
előtt az ott lévő anyagkupacokat elhordták a tó feltöltésére. Volt ott két kupac bitumenmaradék, azt máshová
vitték, mert „veszélyes hulladék” – mondották. Mi is
úgy tudtuk, hogy ebbe a kategóriába tartozik. Ezért lepődtünk meg nagyon, amikor helyette nagy mennyiségű bitumen tördeléket hoztak és terítették szét. (Nem
tudjuk ez miért nem veszélyes?!)

Az első nagyobb eső a
törmelék között lévő agyagot szétmosta, ami folyt volna, ha lenne lefolyás biztosítva – de nincs.
Az egész téren a volt három nagy gödör helyett
most van huszonhárom kis
kátyú. Kerékpáron csak azok
tudnak keresztülmenni a téren, akiknek nincs aranyerük
vagy zárva tudják tartani a
szájukat – hogy a protkó ki
ne essen. De személykocsival sem nagy élvezet, hacsak
nem a rugókat akarjuk kipróbálni.
Tudjuk, hogy ez nem főtér, nem is kérünk színes
díszburkolatot, de mégiscsak jó lenne, ha a járművek
törésmentesen tudnának ki
és bejárni, a gyalogosoknak
sem kellene állandóan a lábuk alá nézni és a focimecscsekre ideérkező és leparkoló vendégeknek sem ezt a
minőséget kellene hétvégeken bemutatnunk városunkból.

Tavaszváró vigadalom
A jászágói óvodás gyermekek március 24-én szombat délután összegyűltek a
művelődési ház kistermében. Tavaszváró ünnepségüket szebbnél szebb
jelmezeikben, versikékkel,

dalokkal kezdték meg. Igaz,
az idő kissé mostoha volt
hozzájuk, de ennek ellenére
mindenki remek hangulatban volt.
Tarka virágok, díszletek
között „a tavasztündér mo-

Óvodások tavaszi bálja

solygott, katica repült, tündérlányok táncot jártak,
Zorró a kardját kereste, a
mennyasszony is erre járt,
erre még a tűzoltó is kíváncsi
volt.”
A vidám kis csapat süteményekkel jóllakhatott, üdítővel olthatták szomjukat a
Szülői Munkaközösségnek
köszönhetően. Az óvó néniknek is köszönjük, hogy a
betegség miatt elmaradt farsangi bált ily formában megrendezték és kárpótolták a
szereplésre vágyó gyermekeket. A tavaszköszöntő
eredményes volt, az elkövetkező napokban előbújt a
napsugár.
Dobosné Peredi Beatrix

Tűzoltóságunk hírei
A márciusi csapadékszegény időjárás miatt a hónap
második felében avartűzhöz
vonultunk az Egri út, a jászdózsai elágazás, a sertéstelep
és a temető mögötti részre.
Március 24-én délelőtt a
Madártani Intézet kérésére a
jászágói ABC áruház mellett
egy veszélyes állapotban lévő
gólyafészket távolítottunk el.
Április elsején a hajnali
órákban a Munkácsy utcába
vonultunk. Egy fa- és szén
tárolására szolgáló mellék-

épület gyulladt meg, a feltehetően a korábban odahelyezett izzó parázstól.
A hónap elején újabb
avartüzekhez vonultunk a
városon kívüli helyekre
(Nagyárki út, Borsó-dűlő).
A helyi gimnáziumban
tűzoltási-kárelhárítási bemutató gyakorlatot tartottunk a diákoknak.
A Murányi utcában elektromos tűzhöz (kapcsolószekrény) riasztottak bennünket. A tűz részben át-

terjedt a tetőszerkezetre is.
A gyors kiérkezésünknek
köszönhetően sikerült a tüzet időben eloltani, így nagyobb kár nem keletkezett.
A hónap közepétől folytatódtak a szárazság miatti
avar- és aljnövényzettüzek:
vonultunk és sikeres oltást
végeztünk a Kazinczy utcában, a Szarv-ágy patak mentén, Jászárokszállás külterületén, és több esetben a
Jászárokszállás-Jászberény
közötti útszakaszon.
Városunk képviselő-testülete 2007. március 29-i
ülésén 8 igen szavazattal és
3 tartózkodással, három ellenszavazat mellett Köztestületi Tűzoltóság létrehozását határozta el.
A képviselő-testület az ebből adódó feladatok végrehajtásával Dr. Gottdiener Lajos jegyző, Major József
ÖTE elnökhelyettes és Kókai
Ferenc parancsnok urakat
bízta meg.
Nádas Illés
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III. József Attila Szavalóverseny
Jászágón
Idén immáron harmadik
alkalommal került megrendezésre az általános iskolában a „József Attila” Szavalóverseny. A résztvevők két
korcsoportban mérték össze

Klíma Éva:

versmondó képességüket.
Korcsoportonként kötelezően egy-egy József Attila és
egy szabadon választható
verset szavaltak el a résztvevők. Helyezettek:

Mentősök

Életek ragyogó csíráját mentik.
S mégis boldogok:
Napról, napra nézik,
Kicsiny földünkön az élet, hogy forog.
Nincs az a jutalom, az az érme,
Mely egy emberi életet megérne.
Munkájukat végzik
Reggel s este,
Olykor sajnálatra méltóan,
Családjukról megfeledkezve.
Ők!
Ők …
Kik végig nézik,
Hogy egy idős élet porba foszlik.
Kik segítik, biztatják,
Mikor már nincs is esély megmenteni
Életük sorvadó magját.
Ijedségüket nem mutatva,
Kísérik embertársainkat a kórházba.
„Kísérik” …
Ez csak szó,
Ők többet tesznek,
Mely alig kimondható.
Fáj ez nekik,
Mint nekünk a veszteség.
Mi nem érezzük mit ők átélnek,
Mikor egy emberi testet
Elhagy az élet.
A fájdalom szava alig éltet,
De ne csak a bánat legyen
Mit szavakba foglalunk,
Verseljünk az örömről,
Mely mint csillogó Nap sugara
Süt be édenkerti alkonyunkba.
Ó, az öröm
Öröm …
Boldogság …
Ó mily szép szavak is ezek,
Az édes érzet mit akkor éreznek,
Mikor ismét megmentenek
Egy érző, ártatlan emberi életet.
Sokan gondolják, csak kísérők.
Ezek az emberek, nem tudják mik is ők.
Nem!
Nem tudják, mi lenne,
Ha kísérőnk nem lenne!
Ezért ünnepeljünk ma,
Mert ez a Mentőállomás nyitó napja!
Jászárokszállás, 2007. április 19.

I. korcsoport
1. Zsiga Letícia
2. Móczár Evelin
3. Breszkó Dominika
II. korcsoport
1. Sőrés Evelin
2. Kmett Dániel
3. Kovács Réka
A közönség különdíját
Zsiga Letícia és Sőrés Evelin
kapta.
Gratulálunk az elért eredményekhez! Végül, de nem
utolsó sorban, szívből köszönjük azok támogatását,
akik felismerték ezen rendezvény fontosságát, támogatásukkal hozzájárultak annak sikeres lebonyolításához!
Dobosné Peredi Beatrix
Bordás Anett

Jézus-követők, avagy
elkezdődött a város tüdejének
keresztrefeszítése?
A húsvét előtti héten több kamionnyi fát
irtottak ki a kápolna-menti kiserdőben.
Nyilván arról már lekéstek, hogy a Fülöpszigetekre szállítsák, hogy ott keresztfákat
ácsoljanak belőle a fanatikus Jézus-követők
részére, akik ilyentájt keresztre szokták feszíttetni magukat. Arra viszont jó, ha ez így folytatódik, hogy a város tüdeje feszüljön keresztre. Mielőtt azonban e haragos kirohanást
folytatnám, le kell szögezni (s nem fel) a
tényt. Nem folytatódik tovább. Nem volt
fairtás, s nem is lopták el, mint annyi más
helyen.
A Nefag Zrt. illetékes szakemberétől megtudtuk, hogy ez a fakitermelés a Debreceni
Erdőgazdálkodási Igazgatóság tízéves munkaterve alapján történt.
A kápolnai erdő közvetlen patakparti részén 2,4 hektáron lévő 22 éves nemes nyárfákon véghasználatot végeztek, amit a törvényi kötelezettségnek megfelelően két éven
belül pótolni kell. Megtudtuk azt is, hogy a
Nefag Zrt. a pótlást még ebben az évben
elvégzi és nem nemes-, hanem hazai nyárfát
telepít, aminek a vágásérettsége 40-60 év a
nemes nyár 20-30 évével szemben, és a zöldeknek is megfelelőbb, hiszen ez az őshonos.
Továbbá megtudtuk azt is, hogy a Kápolna körül elterülő 62 hektáros erdőből néhány
éven belül még mintegy 6-8 hektárnyi nyárfát termelnek ki. A tölgy – ami most 20 éves –
60 éves kora után termelhető, addig csak
nevelő-, vagy egészségügyi termelővágást végeznek.
Ami viszont aggodalomra adhat okot: a
városszerte alkalmazott kábelvezeték miatti
durva facsonkítás, melyben zamatos gyümölcsű régi eperfák is áldozatul esnek.
– and –
A Föld Napja alkalmából
ebben az évben is szerveztek
szemétszedési akciót április
21-én. A Városházán több
mint negyvenen gyűltek öszsze társaságok, civil szervezetek, intézmények képviselői.
Az akcióhoz kesztyűt, láthatási mellényt a Közútkezelő Kht. adott. Ezt követően indultak a városból kivezető utak mellé a még mindig nagy mennyiségű, elsősorban autókból kidobált
szemetet összeszedni.
Képünkön az ÖNO fiatal
kollektívája

Jászvidék
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Nagyapám
Csányi János…
Szeretném egy tipikus
szorgalmas jász család történetét leírni. Felejthetetlen
nagyszüleim emlékére.
Nagyapám Csányi János.
Született 1899-ben. Nagyanyám Petró Mária, született
1901-ben. Nagyapám nagyon életre való, eleven
gyermek volt. Sajnos 16 éves
korában be kellett vonulnia
az osztrák hadseregbe és a
harctéren találkozott össze
az édesapjával, akit már sokkal régebben elvittek katonának. Amikor hazaérkezett
Jászárokszállásra, már fiatal
legény volt. Sétáltak a korzón a legények meg a lányok. Egyszer nagyapám karon kap egy szép lányt és azt
mondta: ő lesz a feleségem!
Nagyanyám azt válaszolta:
mit akarsz te kis taknyos?
Még a moziba se mennék el
veled! Nagyapám addig udvarolgatott, hogy összeházasodtak. Ezt gyakran emlegette az évek során: ugye
édesanyja a Jézuskához meg
csak eljöttél velem.
Született 11 gyermekük.
Hat fiú, akik mind meghaltak csecsemőkorukban
és egy 6 éves, okos kislányuk agyhártyagyulladásban halt meg. Maradt 4
leány gyermekük Mária,
Anna (az én édesanyám),
Viktória (a vízkeresztanyám) és Gizella (a bérmakeresztanyám).
1931-ben ők is elmentek
sok jász családdal együtt a
Tolna megyei Muth pusztára. Először uradalomban
dolgoztak. Utána kaptak 12
hold földet, szép tanyát építettek, tele gyönyörű gyümölcsfákkal. Lovuk, tehenük és mindenféle jószáguk
volt, amivel a földet megművelték. Amikor Aczél József
apát úr meglátogatta a kitelepült Árokszállásiakat, azt
mondta nagyapámnak:
büszke vagyok rád Jancsi!
Nyolctagú volt a család.
Nagyszüleim, a négy lány és
nagymamám édesapja és
édesanyja. Azt mondta
nagyapám, hogy a négy lány
többet dolgozott, mintha
négy fia lett volna. Dancso
sógoréknak öt fiuk és egy lányuk volt. Fösvény ember
volt. Azt mondta a feleségének, hogy ne süssön annyi
perecet húsvétra a gyerekeknek. Erre Pinni néném lehozatta a padlásról a nagy kenyérsütőt és abban dagasztotta a húsvéti kalácsot.
Nagyapám nem volt fösvény, ő és Harangi sógor
búcsúra kifizette a sergőt, az
egész falu gyerekének egész
napra, de sajnos a sergő ösz-

szetört a sok gyerek alatt.
Disznóöléskor legalább tíztizenöt gyerek volt együtt a
családban és a fagyos házhátuljára dobálták a hurkabelet, ha odafagy, akkor már
tiszta. Azt mondta Dancso
sógor Mari nénémnek: Mári, ne pánvádlis pogácsát süssél már, hanem kézzel szaggasd, mint édesanyám csinálta.
A nagyszüleimet is elérte a
szülőföldre való honvágy.
Nagyapám édesanyja azt írta: Jani fiam, ha Aczél József
apát úrnak nem szégyen
visszajönni Jászárokszállásra, ti is hazajöhettek. Haza is
költöztek. Nagyapám sírásó
lett az árokszállási temetőben. Jött a front és nem a
pénz számított, hanem az,
hogy egy halott ember se
maradjon a föld tetején. A
Takarékszövetkezet melletti
Emlékmű alá egész éjszaka a
holtakat hordták a közös sírba. Amikor elmúlt a háború,
nagyapám azt mondta a komáinak: „Halljátok e komáim! Hát csak úgy lenne az a
jó, ha előre kifizetnétek a temetéseteket, mert az volna a
biztos! Utána tőlem száz
évig is élhetnétek.” Mari néném Dr. Nagy Rezső állatorvosnál dolgozott. Édesanyám Ficzek gyógyszerészéknél. Keresztanyám először Thyel Bernát iskolaigazgató úréknál, utána
Bogdán gyógyszerész úréknál dolgozott. A bérmakeresztanyám varrónőnek
tanult.
A háború utáni nehéz
időkben mind a négyen férjhez mentek. Nagyapámék
kiköltöztek Jászágóra, egy
házban laktak a vízi keresztszüleimmel, a felejthetetlen
keresztanyámmal Viktóriával és a még ma is élő 83 éves
Juhász József keresztapámmal, ahol az unokák előtt az
ajtó éjjel-nappal nyitva állt.
Nagyon sok szeretet, finom
ételek, anekdóták és mesék,
népdalok gyönyörű világában telt a gyermekkorunk. A
disznóvágáskor még szalmával perzselték a disznót. Az
unokák rakhattak kis tüzet,
de néha nagyobb volt, mint
a felnőtteké. Amikor elvégeztünk, hazamentünk,
megetettük este a jószágokat. Tiszta ruhát vettünk,
úgy mentünk vissza a vacsorára. Addigra már drága
keresztanyám megsütötte a
kemencében a hájas édes
süteményt, a friss leveles
tepertős pogácsát, a hurkát,
kolbászt. Megvacsoráztunk,
s jöttek a gyönyörű népdalok. Nagyapám nótája:
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A jászárokszállási labdarúgás
legendái

A Maros-menti fenyves erdők aljába, Söprik a Pápai
utcát, Kerek ez a zsemle,
édesapám nótája: Betyár
gyerek az erdőbe, Magasan
jár a fiastyúk az égen.
Keresztanyám nótája: Akácos út, Kéknefelejcs. Mire
mindenki nótáját eldaloltuk,
hajnal 3-4 óra lett és
mindenki nyugovóra tért.
Lassan az unokák is megnőttek. Én is férjhez mentem, született négy leánygyermekünk. Azt mondta
édesapám: Hallod-e anyja!
Pénzt nem tudunk nekik adni, de fogjuk meg az unokák
kiskezét, hogy a szülők dolgozni tudjanak és nyugdíjuk
legyen.
Amikor férjhez mentem,
azt mondta a férjem, hogy ő
Jászágón szeretné leélni az
életét, a rokonok és családjai
körében. Jászágó egy üdülőfalunak is megfelelő, kis tiszta község. A Jóska testvérem
is azt mondta, hogy nyugdíjas korára le akar költözni
Ágóra. Itt szeretné idős korát a madarak, a csend, az
ibolyával teli levő faluban leélni. Aki igényli, minden lehetősége megvan a kultúrára, a népdal, a sport, a kézimunkázásra, a hagyomány
ápolására. Van egy népdalkörünk, 11 éve működik.
Sajnos sok a nyugdíjas, idős
ember. A fiatalok máshol járnak felsőbb iskolába. Így nagyon nehéz a fiatal utánpótlás. Van nekünk egy idős
Igazgató bácsink: ő Macsi
Sándor, aki iskolamúzeumot
gyűjtött össze, kezdve a zugiskoláktól.
Még a mi időnkben a pedagógusok reggel 8-tól du.
4-ig egyfolytában tanítottak
bennünket, munkára, erkölcsi tartásra, művészetismeretre. Arra nagyon büszke
vagyok, hogy a több ezer
gyermek közül, akit tanítottak 30 fős osztályokban,
az 5 ujjam sok, amennyiből
haszontalan ember lett volna. A lányaim már majdnem
mind férjhez mentek. A vejeim közül a legkedvesebb Pethes Kálmán, aki a munkája
mellett kollégáival együtt
hat éve megalakította a Parázs Hagyományőrző Egyesületet. Tíz éve a Görbe János Színjátszó Egyesület
egyik alapító tagja. A Civil
Fórum alelnöke. Munkatársaikkal együtt sokat tesznek
Jászárokszállás kulturális életének fejlődéséért.

Gulyás Gáborné
Jászágó
Hunyadi u. 65. sz.

Kiss Béla, Csordás Péter, Rédei Tivadar mindhárman ritka egyéniségek
voltak a maguk posztján,
hiszen Kiss Béla kapus volt,
adottsága révén mérkőzésenként, ha olyan passzban
volt, képtelenek voltak az ellenfél csatárai gólt rúgni neki. Csordás Péter, ő volt, aki
soha meg nem sértődött, ha
éppen edzője nem eredeti
posztján, bal hátvédben szerepeltette, a csapat mindenese volt. Rédei Tivadar talán a
megye egyik legjobb hátvédje volt. Szabadrúgásai élményszámba mentek, nem
véletlen, hogy több helyre is
hívták játszani. Öltözőből
történő kivonulás előtt Udvarias János vagy Győző
Gyuszi megtartotta a játékosoknak az eligazítást, Bagi
Laci vagy Cservölgyi Márton még odaszólt a játékosoknak:
– Fiúk, tudjátok, a szurkolók győzelmet várnak, és úgy
küzdjetek, hogy méltók lehessetek a szurkolók szeretetére, hiszen tudjátok, lelkes
szurkolóink még éjfélkor is
várni fognak bennünket.
És mivel én is együtt öltöztem velük, Tibi egy mosolyt engedett el az arcán,
majd szólt csendben nekem:
mindent bele fogunk adni a
siker érdekében. Ezt az arcot
soha nem fogom elfelejteni.
Sajnos mindhárom játékosról csak múlt időben lehet
beszélni, hiszen hirtelen haláluk még arra sem adott lehetőséget, hogy játékostársaiktól elköszönjenek. Emléküket megőrizzük, nyugodjanak békében. Csak annyit
fiúk, nagyon hiányoztok
m i n d a z o k n a k , a k i k ke l
együtt játszottatok.
Labdarúgócsapatunknak
remek intézői voltak. Sajnos
már sokan elmentek közülük, így id. Farkas János,
Farkas Béla, Ördög István,
Asztalos Gyula, és aki Szolnokon képviselt bennünket,
Szabó János. Ők rengeteget
tettek városunk és labdarúgócsapatunk és a játékosok
érdekében, melyet tisztelettel megköszönök. Két élő
személy van, akik szintén intézőként sokat tettek.
Méri Lajos 1951 decemberétől 1959. december 18ig volt sport intézője, munkahelyi elfoglaltsága mellett
nagy kihívást jelentett e feladat elvégzése. „Segítségre
nemigen számíthattam, jószerével csak a játékosokra.
Természetesen súrlódások
voltak, de ez a legjobb családban is előfordul, és jó szóval igyekeztem meggyőzni a
nehezebb fiúkat a helyes cselekedetekre. Hogy mennyire
szerettem a labdarúgást példa, hogy saját igazolásom is
volt, minden edzésen kint

voltam és így alkalmam volt
játszani a játékosokkal.
1957-ben kerültünk a megyei I. osztályba, úgy, hogy
személyesen Hegyi Gyulához kellett mennem, mert a
Megyei Szövetség óvásunkat elutasítva kizárt a megyei
I. osztályból. Örülök, hogy
sikerrel járt küldetésem, hiszen így indulhatott a csapatunk magasabb osztályban,
ahol 16 évig szerepelt. Anyagi segítséget a csapat nem
kapott, bevételt a lelkes szurkolók támogatása – gondolok Fekete Sanyi bácsira –,
valamint a Sportbál jelentett
bevételt. Idegen mérkőzéseinkre eljövő szurkolók vendégelték meg a csapatot.
1959-ben készült el az öltöző társadalmi munkában,
szövetkezetek, szurkolók és
játékosok segítsége kellett az
öltöző felépítéséhez. Hálás
vagyok a sorsnak, hogy szakmai vezető lehettem, hiszen
a labdarúgás volt az életem,
és azt csináltam, amit nagyon szerettem. Bár még
most is csinálhatnám, de koromnál fogva erről már lemondtam.”
Bolyos Pál 1967-től
1974-ig volt a csapat intézője. Idézem szavait: „Mi nagyon szerettük a labdarúgást, éltünk-haltunk érte,
egymást és a szurkolókat is
becsültük. Velük együtt egy
jó közösség, és egy nagy család voltunk. Erről a hat évről
kis túlzással regényt lehetne
írni, amit persze most nyilván hely szűke miatt nem
akarok részletesen elmondani, de egy-két esetet szeretnék kiemelni. 1968-ban
edző nélkül Farkas Jani bácsival és Bagi Lacival az élen,
megyei I. osztály negyedik
helyét szereztük meg. 1969ben ötödikek lettünk, úgy,
hogy a legtöbb gólt a mi csapatunk szerezte. Másik nagy
siker, amikor Győző Gyuszi
edzősége alatt 1970-ben második helyen végeztünk, mivel a feljutást eldöntő mérkőzésen 2:1-es vereséget
szenvedtünk. A sikerhez persze ebben az időben is, mint
mindig, nagyon sok elszánt,
önzetlen sportbarát kellett,
nem tudom valamennyiük
nevét felsorolni, hisz 2004.
januári Jászvidékben írt cikkemben bővebben kifejtettem. Talán nem árt megemlékezni Gergely Béláról, a
Táncsics Tsz hajdan volt főkönyvelőjéről, aki időszakom egyik elnöke volt. Ő
példás önzetlenségével tette
a dolgokat, mint a sportkör
elnöke. Ugyanakkor szembe
mernék nézni az egykori hat
év során elszenvedett kudarcokkal is, hiszen volt ennek
az időszaknak ilyen oldala is.
Mikor sorozatunkat elkezdtük, természetesen fel

voltunk készülve kritikákra
is, hiszen jól tudtuk, nem
minden olvasó tud azonosulni a labdarúgást szerető
emberek véleményéhez.
Engem azért mindennél jobban kárpótol az a tisztelet,
melyet olvasóktól kaptam,
vagy éppen Balatonalmádiból telefonon fejtette ki véleményét a sorozat elindításáért. Én ezt mindenkinek tisztelettel megköszönöm. Győző Gyuszival leültünk és
megbeszéltük a sorozatot,
hogy kikről is írjunk. Jól tudtuk, hogy maradnak ki nevek, vagy éppen a kérdezett
nem nyilatkozott, melyhez
természetesen joga van. De
egy sorozatnak is meg van a
sajátos forgatókönyve. Nagyon szerettem volna, ha általam nagyon tehetséges játékosról, mint Rédei Laciról, vagy Lukács Zoliról, Faragó Lajosról, Szabó Öcsiről, Zsólya Paliról is írni. De
ez már nem a mi feladatunk
lesz, talán lesz valaki, aki
megteszi, hiszen ők is megérdemelnék. Azok a Tisztelt
Olvasók, aki figyelmesen olvasták a játékosok véleményeit, egyértelművé vált,
hogy nagyon szerették és
tisztelték egymást, senki
vagy csak kevesen akartak
városunkból elmenni, még
akkor sem engedtek a csábításnak, mikor magasabb
osztályba hívták őket. A közösség összetartotta őket, és
természetesen a város vezetőinek segítsége és a szurkolók rajongása. Érdekes, hogy
nagyon sok játékos emlegette a régebbi játékostársakat,
így Nemoda (Vaszari), Lukács (Tuki), Bobák Feri, Faragó Tibi, Gyöngyösi András vagy Tősér Lajos nevét és
sorolhatnám Ficzek Zoli,
vagy Ficzek Antal nevét is.
Csapatunkban nyolc-kilenc
játékos volt hazai és ez lényeges különbség a mai arányokhoz képest. És mit kaptak, legfeljebb egy ebédet, ha
idegenben játszottak, hazai
mérkőzés után Fradi kolbász
volt a menü. És ez természetes volt. Részünkről tiszta a
lelkiismeretünk, hiszen amit
vállaltunk, megtettük, hogy
több játékos megköszönte a
lehetőséget, voltak kik könynyeikkel küszködtek a megjelent cikk elolvasása után.
Fiúk, büszkék vagyunk rátok, a város vezetői, valamint
népes szurkolótáborunk,
mely sajnos egyre és egyre
fogy. Köszönöm a Jászvidék
szerkesztőségének, hogy
lehetőséget adott e cikkek
megjelenéséhez és a tisztelt
olvasóknak, kik cikkeimet elolvasták. Ezzel az írással befejezzük a labdarúgó arcképcsarnok sorozatot.
Győző Gyula
Csikós László

Jászvidék
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„EURÓPA A POLGÁROKÉRT”

„EURÓPA A POLGÁROKÉRT”

Hazánk titkai

Hazánk titkai

címmel fotó- és rajzpályázatot hirdet
Jászárokszállás Város
Önkormányzata

címmel angol és német nyelvi
fogalmazási pályázatot hirdet
Jászárokszállás Város
Önkormányzata

A pályázat célja:
Fotókon és rajzokon keresztül bemutatni hazánk és külün
kiemelve Jászároszállás természeti és mesterséges értékeit,
különleges látnivalóit, hogy azokat Tarlów, lengyel testvérvárosunk lakóival megismertethessük.
Pályázati feltételek:
Jászárokszállás lakosai, valamint oktatási intézményeinek tanulói pályázhatnak
Személyenként maximum fotó: 5 db, rajz: 2 db
Életkor 10-19 év 2 korosztályban: 10-15 év 15-19 év
Leadási határidő: 2007. június 1.
Leadási helye: Petőfi Művelődési Ház
Jászárokszállás, Árpád tér 1.
Rajz

Fotó

Bármely technikával
elkészített síkbeli
alkotás
A/3-as méretben
paszpartuzva

Fotó minőségben,
papírkép formájában
Fekete-fehérben
vagy színesben
20x30-as (A/4), poszter
30x40-es méretben

A fotók és rajzok hátoldalán kérjük feltüntetni
a készítője nevét, címét, életkorát, iskola nevét , mű címét.

A pályázat célja:
Lengyel testvérvárosunk, Tarlów lakóival hazánk és külön
kiemelve Jászároszállás érdekességeinek megismertetése.
Pályázati feltételek:
A jászárokszállási lakhelyű, vagy a Deák Ferenc Gimnázium és Szakközépiskolában tanuló diákok pályázhatnak.
Életkor 14-19 év, két korosztályban: 14-16 év 17-19 év
Leadási határidő: 2007. június 1.
Leadási helye:
Petőfi Művelődési Ház
Jászárokszállás, Árpád tér 1.
Egy rövid fogalmazást várunk, mely
a pályázat címéhez kapcsolódóan szabadon
választott témáról szólhat.
Bemutathat történelmi és irodalmi értékeket,
különleges látnivalókat, családi emlékeket,
személyes élményeket stb.
A fogalmazás minimum egy A/4 oldal terjedelmű
legyen 12-es betűmérettel.
A pályaművön csak a pályázó jeligéjét és életkorát
szabad feltüntetni.
Külön lezárt, jeligével ellátott borítékban kérjük
beadni a készítője nevét, címét, életkorát, iskola nevét.

Díjazás korosztályonként

A beküldött alkotásokból
kiállítást rendezünk a Szent István-napi ünnepség
keretében, valamint egy kiadványt szerkesztünk,
melyet a Tarlówból érkező csoport augusztusi
itt-tartózkodása idején jelentetünk meg.

A legérdekesebb beküldött alkotásokból
egy kiadványt szerkesztünk, melyet a Tarlówból
érkező csoport augusztusi itt-tartózkodása idején
jelentetünk meg.

„Fáj a szívünk, mert itt hagytál,
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 és
utcabelieknek, akik

BOBÁK SÁNDOR
(1925-2007)
drága férjem, édesapánk,
nagyapánk temetésén
megjelentek, virágaikkal és
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család

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. Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980
06. Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980
13. Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9.
T.: 531-010
20. Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9.
T.: 531-010
27. Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9.
T.: 531-010
28. Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9.
T.: 531-010
A gyógyszertárak nyitva tartási ideje:
Hétfőtől - péntekig 7.30-tól 18.30-ig
Szombaton 7.30-tól 12.00-ig
Kéthetenként felváltva vasárnap 8-tól 10-ig
zárt ajtó mellett ügyelet. A szombat délutáni és
a vasárnapi ügyelet éjszaka is megszűnt.
A következő Jászvidék lapzárta:
2007. május 22.
A következő Jászvidék megjelenésének ideje:
2007. május 31.

Emlékezés

Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatal részéről értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a

Víziközmű Vezetősége

02-04. Dr. Bíró Attila, Katona u. 16. T.: 433-165
07-11. Dr. Váradi István, Lehel u. 28. T.: 433-166
14-18. Dr. Gyenes Miklós, Kisfaludy u. 11.
T.: 431-021
21-25. Dr. Olajos Gyula, Lehel út 11. T.: 431-957
29-01. Dr. Mann Ildikó, Széchenyi u. 30.
T.: 431-077

ÉRTESÍTÉS

ÉRTESÍTÉS

A május 1-jei (kedd)
hulladék május 5-én
(szombaton) kerül
elszállításra.
Megértésüket előre
is köszönjük.

(2007. május)
Orvosi ügyelet

Díjazás korosztályonként

Értesítjük a
Tisztelt Lakosságot,
hogy április 30-án
(hétfőn) a
hulladékszállítás a
megszokott ütemben
történik.

Közérdekű tájékoztató

fiziotherápiás kezelés helye és ideje
átmenetileg – a tüdőszűrés idejére
2007. április 25-től május 24-ig – megváltozik.
Helye: a volt orvosi rendelőben laborhelyiségben, a folysosó végén balra
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Kezelési idő:
8 órától
8 órától
12 órától
8 órától
8 órától
-

16 óráig
12 óráig
16 óráig
12 óráig
15.30 óráig

PETHES
BALÁZS
a Kossuth MGTSZ
nyugalmazott elnöke
temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család

Kik szívből szeretnek,
Nem felednek Téged.”

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

SZÁNTÓ LAJOS

MÁRKUS
BALÁZS

végső búcsúztatásán
megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkban osztoztak.

végső búcsúztatásán
megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet
Dr. Bíró Attila háziorvosnak
lelkiismeretes munkájáért.

Külön köszönetet mondunk
a főesperes úrnak és
a kántor úrnak.
Szerető család

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

Szerető családja
Szerető családja

Emlékezés

GUBA SÁNDOR

(1933–2007)

A gyászoló család

halálának 1. évfordulójára

Múlhatnak az évek,

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

(1932–2007)

STEGENA
KÁROLYNÉ

„Telnek a hónapok,

A tüdőszűrés befejezése után az eddig megszokott időben és helyen fog működni.
Kérjük szíves megértésüket.
Polgármesteri Hivatal, Jászárokszállás

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
a 81 évesen elhunyt
drága férjem,
szeretett édesapám,
nagyapánk

Emlékezés

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

Megemlékezés

DÓSA
LÁSZLÓ
halálának 6. évfordulójára
„Ez a gyertya most
érted égjen,
ki fent laksz már
a magas égben.
Ki vigyázol ránk
onnan fentről,
lelkünkhöz szólsz
a végtelenből.”
Szerető családja

Jászvidék
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– FIZETETT KÖZLEMÉNY –

TISZTELT JÁSZÁROKSZÁLLÁSI LAKOSOK !
Engedjenek meg nekem néhány gondolatot, részben a külső szemlélő szemszögéből Jászárokszállás fejlődésével,
jelenlegi helyzetével kapcsolatban. (Két évtizedig éltem Nyugat-Európában, jelenleg pedig Budapesten is lakom.)
Településünk az elmúlt néhány esztendőben még nyugat-európai mércével mérve is hatalmas, dinamikus, valóban
irigylésreméltó fejlődésen ment keresztül. Még felsorolni is nehéz a megvalósult beruházásokat, változásokat, a
városszépítés legkülönfélébb megnyilvánulásait.
- Megszépültek a középületek .
- Kibővült, megújult a Városháza épülete.
- Átadás előtt az új Mentőállomás!
- Színvonalas idősek otthona épült.
- Jobb lett az egyik legfontosabb, a vizünk minősége!
- Óriási összegű beruházásban megépült a város teljes csatornahálózata.
- Jelenleg az egész városközpont átépül, megszépül, az új körforgalom mellett újabb díszburkolatok, ápolt park,
szegélyköves parkírozók, valóban gyönyörű színvonalas kandelláberek készülnek!
- Mutatós buszmegállók létesültek.
- Különleges padokat, szeméttartókat helyeztek ki.
- Évről évre szebb a karácsonyi kivilágítás.
- Városiassá váltak minden irányból az átépített, padkával ellátott bevezető utak.
- Bevásárlóudvar - újabb szupermarketek nyíltak.
- Díszburkolattal ellátott járdák készültek nagy mennyiségben városszerte.
- A főtér ápolt karéja új emlékhelyekkel önmagáért beszél.
- Az úthálózat, a közvilágítás kiteljesedett.
- A gáz tömeges bevezetésre került a lakóházakba.
- Létrejött a fejlődés szempontjából oly fontos ipari park. (Jászberényben például még nincs.)
- Eredményeként valódi csodának számítanak számomra az idetelepült új cégek sora, melyek manapság az egyik
legfontosabbat, a munkahelyet jelentik. Hatalmas teljesítmény, sokan irigylik ezért Jászárokszállást!
- Külföldi ismerőseim alig hisznek a szemüknek, mikor a felújított termálfürdőt megtekintik: a temperált csodálatos
úszómedencéhez hasonlót, az ízlésesen kialakított környezetben pár éve még csak a külföldi ötcsillagos szállodák
gazdag vendégei élvezhettek. (Látogassuk ezt a valóban gyönyörű fürdőt!)
- Élénk kulturális élet zajlik számos rendezvénnyel, neves együttesek, kiváló előadóművészek, híres személyiségek
sora látogatja meg Jászárokszállást.
- Színvonalas tűzijátékok zárják az ünnepeket.
Valóban így leírva elképesztő ez a sor! Mindez egy átmeneti szűkös korszakban!
Számtalan településsel szemben Jászárokszállás nincs eladósodva! Aki valaha alkotott valamit, az tudja, hogy milyen
elmondhatatlanul nagy erőfeszítést, szorgalmat, törődést, állandó sokirányú gondot, örökös problémákat jelent és mennyi
energiát igényel az ilyen teljesítmény. Elsősorban igényel azonban tehetséget, ügyességet, kívánja az összeköttetések
meglétét, kiépítését és sok-sok ötletes pályázatot!
De kellenek hozzá jó idegek és stabil egészség is.
Valóban le a kalappal , minden elismerés a polgármester úr és az egész város vezetősége előtt!
Polgármesterünket nem véletlenül választotta újra a lakosság – az egész országot tekintve az egyik legmagasabb
százalékban!
Jászárokszállás rendkívüli sikereit, elismerését jelentette, tükrözte az elmúlt években Dr. Németh András jegyzőnek
országosan is rangot jelentő, az „év jegyzőjévé” választása, aki mellesleg kiváló képességű, szaktudású személy volt.
A képviselő-testület magas színvonala , a jó munkatársak szintén fontos részei voltak a sikereknek.
A legutóbbi időben sokan aggódva nézik az önkormányzati testület növekvő megosztottságát.
Őszintén remélem, hogy Jászárokszállás képes lesz elkerülni az országban oly gyakori döntésképtelen megosztottságot,
mely települési szinten a legpusztítóbb, megtörheti a város további fejlődését, értelmetlenül nagy energiát von el az
alkotástól. (Pl. Jászberényben hét hónapja nem sikerült főépítészt választani.)
Az elengedhetetlen és hasznos kritika – reméljük, nem csap át a város vezetőségén belül nyílt ellenségeskedésbe.

Látva országosan is az önkormányzatok szűkös körülményeit, a városnak kívánjuk adni
éves támogatási keretünket a jövőben, évente háromszázezer forintot.
Ezzel is kifejezésre kívánjuk juttatni teljes elismerésünket a város vezetőségének.

Egyben kérünk másokat is, elsősorban a vállalkozásokat, hogy kövessék példánkat,
segítsenek a napi szorító gondokban, valamint a város további jelentős terveinek
megvalósításában.
(Sok embert megtévesztenek az új építkezések, amelyek azonban szigorú pályázaton elnyert keretek, így a szűkös mindennapi működésre nem fordíthatóak.)
Kóczián Zoltán

PÜNKÖSD KUPA
(JÁSZÁGÓ)
KISPÁLYÁS LABDARÚGÓTORNA
VERSENYKIÍRÁSA
1./ Célja:
Játéklehetőség biztosítása a kispályás labdarúgó csapatok
számára.
2./ Ideje, helye:
2007. május 28. 9.00 óra, Jászágói sportpálya
3./ Rendezők:
Jászágó Község Önkormányzata
Művelődési Ház és Könyvtár
Jászágó Sport Egyesület
4./ Résztvevők:
Azok a csapatok, akik a mellékelt nevezési lapot a megadott
határidőig leadják, vagy postán visszajuttatják, és biztosítják a Jászágóra történő utazást.
5./ A torna lebonyolítása
A résztvevő csapatokat csoportokba soroljuk. A csoportokon belüli körmérkőzések után – a nevezések számától
függően – csoport vagy kieséses rendszerben, illetve
döntővel folytatjuk.
Játékidő: 2x15 perc
A sorsolást a helyszínen végezzük.
A mérkőzéseket hivatásos bírók vezetik.
6./ Díjazás
Az 1-3. helyezett kupát, valamint futball-labdát kap. Minden csapat oklevelet kap. Az Önkormányzat különdíját kapja a legeredményesebb játékos (legtöbb gólt lövő) és a
legjobb kapus.
7./ Nevezési határidő:
2007. május 18. péntek 16 óráig (nevezéseket a beérkezés
sorrendjében tudjuk elfogadni) Művelődési Ház és
Könyvtár, Jászágó
Levelezési cím:
5124 Jászágó, Kókai L. tér 4. Tel:57/526-020,
E-mail: jaszagomuvhaz@freemail.hu
8./ Egyebek
A nevezési díj csapatonként 3.000 Ft, amely a helyszínen
fizetendő a Jászágói Sportegyesület részére.
Mindenki saját felelősségére vesz részt a tornán. Kérjük,
hogy a csapatok hozzanak magukkal labdát. A sportpályán,
az öltözőben hagyott értékekért a rendezők nem vállalnak
felelősséget.
A vendéglátást nem tudjuk vállalni, csak hozzávetőleg önköltséges áron (szendvics). Érdeklődni Bordás Anettnél
lehet: 57/526-020 telefonon.
Mindenkinek eredményes és sportszerű játékot kívánunk!
RENDEZŐK

JÁSZÁROKSZÁLLÁSI TERMÁLFÜRDŐ

STRANDSZEZON NYITÁSA:

ÉRTESÍTÉS

ÁPRILIS 28-ÁN (SZOMBATON)

Az árokszállási
termálfürdőt ebben az
évben is térítésmentesen
vehetik igénybe azok a
mozgássérültek (helyi
lakosok), akik érvényes
fényképes igazolvánnyal
rendelkeznek, az
alábbiak szerint.

Nyitva tartás:
Május és szeptember
hónapban:
Hétfő:
szünnap
Kedd:
10-19 óráig
Szerda:
10-19 óráig
Csütörtök: 10-19 óráig
Péntek:
10-19 óráig
Szombat:
10-19 óráig
Vasárnap: 10-19 óráig

Júniustól - augusztusig:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

szünnap
9-19 óráig
9-19 óráig
9-19 óráig
9-21 óráig
9-21 óráig
9-19 óráig

Várjuk kedves Vendégeinket!

T

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

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

Májusban és
szeptemberben
kedd - szerda csütörtök - Péntek
Június, július,
augusztus hónapban
hétfő - kedd - szerda csütörtök
Jó pihenést, gyógyulást
kíván a város
Önkormányzata, valamint
a Mozgássérültek
Csoportjának vezetősége
T. L.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom, hogy Jászárokszállás városban a 18/1998/VI.3./ NM. rendelet
alapján a Tiszti Főorvos elrendelésével

kötelező tüdőszűrő vizsgálatot tartunk
2007. április 27-től 2007. május 24-ig.
A szűrés időpontjáról minden 30 éves és az feletti állampolgárnak értesítést
küldünk.
Szűrési időpontok:
Hétfő, szerda 12:30-16:30-ig; Kedd, csütörtök, péntek 8:30-12:30-ig.
Helye: volt orvosi rendelő: Móczár Andor tér 7/a
A tüdőszűrő gép új, az adatok felvétele számítógéppel történik, ezért mindenki
vigye magával a személyi igazolványát és a TAJ kártyáját.
A tüdőszűrés 30. életévét betöltött lakosok számára kötelező, számukra a
vizsgálat vizitdíj mentes.
A 18-tól 30 éves korú lakosok számára a szűrés díja 410 Ft és itt helyben meg
lehet szűretni magukat.
Aki a kötelező szűrésen nem jelenik meg, és a mulasztást kellően nem igazolja,
pótszűrésre saját költségén Szolnokra kell beutaznia.
Mentesül a tüdőszűrés alól az a 30 éves és az feletti lakos, aki más településen vesz
részt szűrésen, a kismama, gondozott beteg, és aki a tüdőszűrő intézettel kapcsolatban áll. Erről az igazolást be kell mutatni a tüdőszűrő állomás vezetőjének.
Polgármesteri Hivatal
Jászárokszállás

Jászvidék
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„Csetlik-Botlik” hetedszer
– Meghívásos táncverseny a Szent Vincében –
– Egyesületünk szervezésében hetedik alkalommal rendezünk meghívásos táncversenyt három kategóriában –
mondta köszöntőjében Kovácsné Tősér Zsuzsanna, a
Fortuna TSE elnöke április
14-én a Szent Vince úti
sportcsarnokban.
Gergely Zoltán polgármester örömét fejezte ki e
tavaszköszöntő rendezvény
kapcsán, majd a „Dolgozz
keményen, játssz sokat, élj
szeretettel!” gondolatcsokor
mentén nyitotta meg a Csetlik-Botlik meghívásos táncversenyt.
Jó ez az elnevezés, hiszen
egy-egy előforduló botlással
az ifjú táncosok a verseny elnevezésének is megfelelnek.
A zsűri persze másként értékeli ezt a „gesztust”, akik
Arnold Péter, Versegi Viktória
versenytáncosok voltak, valamint a Molnár Dóra – Polonkai Zoltán táncospár,
kiknek táncbemutatójában
több alkalommal gyönyörködhetett a korábbi versenyek közönsége. Zsűrizett
még Dr. H. Bathó Edit, a Jász
Múzeum igazgatója is.
A többórás odafigyelést
igénylő 6 arany-, 12 ezüstés 30 bronzfokozatú táncospár fellépését most is, mint
annyiszor Molnár József, a
Fortuna TSE művészeti vezetője vezényelte le.
A Jászapátiból, Jászbe-

rényből, Jászfelsőszentgyörgyről, Jászfényszaruból, Hatvanból és Szolnokról érkező táncegyesületek
előtt ismét a Fortunások
voltak a legsikeresebbek, így
a vándorserleg náluk maradhatott.
Eredmények:
Arany-Standard
klasszikus:
1. Selyem László –
Csikós Nikolett
(Fortuna)

A zsűri munkában (Fotó: Nagy Mária)

2. Gál Tamás –
Molnár Edina
(Melody, Szolnok)
3. Held Tamás –
Held Nikolett (Fortuna)
Ezüst:
1. Szikra Adrián –
Szikra Bettina (Fortuna)
2. Polyák Tibor –
Tábori Lilla (Fortuna)
3. Kormos Dávid –
Szabó Zsófia
(Lehel, Jászberény)
Bronz:
1. Fejes Károly – Oláh Nóra
(Lehel, Jászberény)
2. Kókai Máté –
Nemoda Jenifer
(Lehel, Jászberény)
3. Bombász Bence –
Nagypál Ágnes
(Jászapáti)
Itt a legjobb Fortunás a 4.
Soós Gergő – Nagy Kinga
páros.
A következő Fortunarendezvény a nyári Táncgála
2007. július 7-én.
– and –

2007. április 26.

Ismét a Mátrában!
Április 14-én került megrendezésre a Hanák Kolos
Turistaegyesület szervezésében a Mátrabérc, a Hanák
Kolos, valamint a Muzsla
elnevezésű országos gyalogos teljesítménytúra.
Városunkból ismét „tömegesen” támadtuk meg
hazánk legszebb hegységét,
hogy teljesítsük a választott
távokat: 36 és 26 km.
Akik Kékestetőről indultak, megcsodálhatták amolyan sziluettként a Tátra
havas vonulatait, a meredek
turistautakat, valamint a
gyönyörű panorámát az Alföld irányába. Ezen látvány
tárult azon Sporttársak elé
is, akik a „rövid” távon indultak.
Panaszunk az időjárásra
egy cseppet sem lehetett,
mivel az idei rendezvény
volt az utóbbi idők legmelegebb túrája ezen szervezésben.
S hogy merre vezetett
utunk? Kékestető, Csór-

hegy, Galyatető, Vörös-kő,
Ágasvár, Mátrakeresztes,
Muzsla, Szurdokpüspöki.
Aki ismeri a tájat, tudja
milyen szép, aki nem, remélem megtudja.
A legnehezebb talán a
Muzsla megmászása volt,

a rajz és festészet iránti elkötelezettséget és alázatot követelő festő életútját ismerhettük meg festményein ke-

Tavaszi kézvarázs
Jászágón
Elérkezett a várva várt
tavasz. A kertekben szebbnél szebb tavaszi virágok
pompáznak. Ezen ötlettől
vezérelve 2007. április 5-én
délelőtt az Alapszolgáltatási Központ tagjaival virágokból asztali díszeket készítettünk, becsalogatva a
tavaszt a szívekbe is.

resztül, ami egy életre szóló
csodával örvendeztette meg
a tanulóinkat.
– K. T. Zs. –

Anyakönyvi hírek

A tárlaton résztvevők csoportja a Szolnoki Galéria előtt

– konabela –

Az indulás pillanatai 1014 méteren
(Hanák Kolos 36 km)

Pályázók különdíja
Lapunk decemberi számában már beszámoltunk a
Blazsek Gyöngyvér emlékére kiírt rajzpályázati eredményhirdetésről. Április első
napjaiban a Jász-NagykunSzolnok Megyei Építészkamara elnökétől, Makai Istvántól és Farkas Renátától,
Jászárokszállás főépítészétől,
egy megtisztelő lehetőséget
kaptak a Széchenyi István Általános Iskola díjazott tanulói. A Szolnoki Galéria Munkácsy Mihály festményeiből
nyílt vándorkiállításra, tárlatvezetéssel egybekötött látogatásra invitálták kísérőikkel
együtt egy 10 fős csoportot.
Az 1-2. osztályos tanulókból álló csoport igen nagy
érdeklődéssel szemlélte halhatatlan festőnk képeit, és
hallgatta végig a rendkívül
érdekes, élményszerű tárlatvezetést. Olyan élményeket,

ami néhányaknak rémálomként vissza fog térni, de mindent egybevetve a többségnek a célban átadták az oklevelet és a kitűzőt! Jövőre is
számítunk mindenkire!

2007. március hónapban született gyermekek: Klemencz Adorján Róbert, Józsa Kinga, Bagi Roland, Tuka
Marcell, Patkós Virág.
2007. március hónapban házasságot kötött: Tősér Andrea – Bódis László, Meleghegyi Mónika – Kiss Csaba.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: Goda Istvánné,
sz. Túri Apollónia 94, Jakus József 89, Bakos János 76,
Barta Józsefné, sz. Dienes Juliánna 73, Nemoda Alajosné, sz. Bozsik Anna Mária 94, Görbe Manó 93, Bordás
József 86, Farkas Gyuláné, sz. Ördög Margit 69, Szántó
Lajos 75, Bobák Sándor 81, Kocsis József 62 évet élt.
Jászágón 2007. március hónapban született gyermek:
Csikós Márk.
Jászágón 2007. március hónapban elhunyt: Lászlóné
Lados Mária, sz. Lados Mária 43, Kiss Jenő 72, Tűzkő
Balázs 67, Kolonics Jánosné, sz. Ferencz Etelka 82,
István László 57 éves korában.
Jászágón márciusban házasságkötés nem volt.

Ugyanezen nap délutánján az általános iskola
tanulóival húsvéti asztali
díszeket varázsoltunk műanyagpohárból, színes fonálból és néhány szál tavaszi virágból.
Öröm volt nézni, ahogyan a szorgos kezek munkálkodtak.
Az elkészült alkotások
méltó díszei lehettek a
húsvéti ünnepi asztalnak.
Bordás Anett
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