2008. március 27.

Át kell éreznünk
a márciusi ifjak tetteit
Százhatvan esztendővel ezelőtt, egy borongós tavaszi napon, amikor a régi kőépületeket vastagon ülte meg a csend,
Pest utcáin megmozdult valami. Illetve egészen pontosan
előbb a pesti emberek indultak változásnak, a szívekbe szökött egy kevés azokból az új eszmékből, amelyek csak lassan
virágoztak a magyar elmékben.
A folyamat már sokkal korábban elkezdődött. Kölcsey
jelszavai, a haza és haladás eszmeköre évekkel azelőtt talajra
leltek a pesti emberek gondolkodásában, s lassan kezdték
átformálni azt. A fiatalok ébredtek fel először. A Pilvax kávéházba járó társaság tagjai, mint Petőfi Sándor, Vasvári
Pál, Irinyi József és Jókai Mór voltak azok, akik először
gyújtották meg a közelgő forradalom lámpásait, hogy azok
lángja egyre gyorsabban elterjedjen, míg március idusára
fénybe nem borította a várost.
Igen, Pest utcáin megmozdult valami. A lakosok, akik addig ütemesen, megszokott rendben tapodták a macskaköveket, most új erőt éreztek tagjaikban, a forradalom lüktetését.
Úgy jártak-keltek a városban, mintha a forradalom fáklyáit
hordoznák a kezükben, s a fény ott volt az arcukon. Aki látta
őket, közéjük vágyakozott. Még fel sem ocsúdtak tulajdon
meglepetésükből, már ott meneteltek a pesti utcán, vagy
átszellemülten hallgattak egy-egy lelkesítő szónokot. Főként
fiatalok voltak közöttük, ám a forradalmi hév hamarosan az
idősebb generációkat is magával ragadta. A Landerer nyomdában kinyomtatták a 12 pontot és a Nemzeti dalt. Egyre
több és több ember értesült az eseményekről.
Délután már húszezres tömeg gyülekezett a Nemzeti
Múzeum előtt. Eleredt az eső, de a forradalom lángját már
nem volt képes kioltani. Aki ott állt akkor közöttük, s látta,
ahogy a szürke eső dobol az ernyők egész rengetegén, s a
kalapok karimáján, joggal hihette, hogy együtt bármire
képesek. S a délután eseményei igazolták ezt a reményteli
gondolatot. A fellelkesült tömeg a Városháza elé vonult. A
városi tanács, miután tárgyalt a márciusi ifjak vezetőivel, a
forradalom mellé állt. A forradalmárok ezután átkeltek a
hajóhídon, s magukkal vitték a változás fényeit a fővárosba.
Egyenesen a Várba mentek, a Helytartótanács épülete elé. A
tanács vezetői, megrettenve a „népek tengerétől” nem merték bevetni a katonaságot, sőt szabadon bocsátották börtönéből Táncsics Mihályt, akit a tömeg diadalmenetben vitt le
a Várból. Aznap éjjel a változások izgalma reszketett a sokat
látott, öreg Duna fölött. A forradalom vezetői a Nemzeti
Színházban gyűltek össze, ahol a cenzúra által betiltott
alkotást, Katona József Bánk bánját adták elő. Nemzeti
drámánk bemutatása újabb fényt hozott a változások egére.
S ahogyan megmozdult Pest, megmozdult hamarosan
az egész ország is. A forradalom vér nélkül győzött, s mindez sok olyan embert állított a változások mellé, akik korábban lehetetlennek tartották a Habsburgokkal szembeni
küzdelmet. Most már elhitték, amit a reformkorban még
csak remélni mertek: lehetséges az ország függetlenségének
kivívása.
Ugyanakkor az is hamarosan nyilvánvalóvá vált számukra, hogy a megpróbáltatások még nem értek véget. 1848.
szeptember 11-én Jellasics horvát bán csapatainak támadásával kitört a szabadságharc. A magyarságnak be kellett bizonyítania, hogy a márciusi ifjak nem csupán szalmalángot
gyújtottak, hanem a forradalmi tüzek képesek a haza fegyveres védelmére is.
A nép kiállta a próbát. Hihetetlen kitartással, s óriási áldozatokkal hozták létre a nemzeti hadsereget, s olyan
együttműködés valósult meg az egyébként megosztott magyar társadalomban, amelyre talán azóta sem akadt példa. S
amikor azt mondjuk, a szabadságharc elbukott, nem arra
kell gondolnunk, hogy az eszme bukott el, vagy az akarat,
hiszen az mindvégig kitartott. A magyar nemzet mindent
megtett szabadságáért, s épp ez a végsőkig való kitartás, ez
a nagy célért való közös küzdelem az, amit ránk, az utódokra hagyott örökül.
(Folytatás a 2. oldalon)
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160 éves a forradalmi március
– Koszorúzások, megemlékezések a nemzeti ünnepen –
A városközponti területrendezést követően, a körforgalom átadása után az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire először emlékezett a város ebben az
új környezetben.
A városháza udvaráról
dobpergésre vonultak a városvezetők és koszorúzók a
városháza falán elhelyezett
emléktáblához. A forradalmi hangulat felidézéséhez
még Barta Zoltán és Barta
Attila trombitajátéka járult
hozzá. Az általános iskolai
kórussal énekelt Himnusz
után Bognár Veronika
Arany János: Az örökség című versét mondta el.
A polgármesteri köszöntőben Gergely Zoltán március 15-éről, mint jelképről
beszélt, a kivívott szabadságharc jelképéről, majd így
folytatta: „Amikor feltűzzük
a kokárdát, akkor ezt nem
csak büszkeséggel tesszük,
hanem erős reménysugárral
is a szívünkben. Bizony a

Rusvai Mónika
a beszédíró pályázat győztese
föl, nemzetté pedig a közös
haza feltétel nélküli szeretetével válhat.
Keserves volt a lecke. Tanuljuk meg belőle: az egymás mellett élés sohasem lehet azonos az egymás ellen
éléssel.
Közös a haza és a nemzet,

Úgy legyen, válaszolhatjuk 160 év elteltével. Éljen a
magyar szabadság, éljen a
haza.”
A polgármesteri köszöntő
után a már hagyománnyá vált
gimnáziumi beszédíró pályázat győztese mondott ünnepi
beszédet. Ebben az évben ezt
Rusvai Mónika 12.a osztályos tanuló tehette meg.
Ebben az évben az emléktáblára koszorúkat helyeztek el: Jászárokszállás Város
Önkormányzata, Cigány
Kisebbségi Önkormányzat,
Széchenyi István Általános
Iskola, Óvoda és Zeneiskola

Bobák Sándor
Jász Faragó Sándorra
emlékezik
160 évvel ezelőtti eseményeket, tánc- és dalbetétekkel hatotta meg a közönséget. A „Fogom kezed, fogják mások is!” többször
felhangzó refrénnel bevonták a közönséget is az előadásba. Az elsősorban erre
az alkalomra kávézó asztal-

Forradalmi jelenet 1848-ból
most egyesülő Európában
amelyhez tartozunk, ebben
sem lehet megfelelő képviserejlik a mi erőnk, hazánk,
lete a megosztott pártharcoknemzetünk ereje és ebből
tól hangos, viszályokkal terfakad hazaszeretetünk.
helt nemzetnek.
Ha erősen él bennünk egy
Magyar-magyar kiegyeszebb, szabadabb jövő rezésre van szükség, hogy ez a
ménye és képesek vagyunk
együtt, egymásra támasznagy múltú nemzet újra felvirágozzék, mert egységesen
kodva nekirugaszkodni a
és meghatározó erővel csak
megvalósításnak, méltók leegy egységes nemzet léphet
szünk 1848 örökségéhez.

Fogom kezed...
nál ülő protokoll személyea Deák Ferenc Gimnázium,
ket kézen fogva tették a műInformatikai és Közgazdasor szereplőivé, s valósítotsági Szakközépiskolával,
ták meg – remélhetőleg
Gazdakör, Ipartestület,
nemcsak jelképesen – azt a
Kertbarát Kör, Mozgáskorpolgármesteri gondolatot,
látozottak Megyei Egyesümiszerint leginkább maletének helyi csoportja,
gyar-magyar kiegyezésre
Nagy Ignác Népfőiskolai
van szükség.
Társaság, Nyugdíjas EgyeAz ünnepi program hátsület, FIDESZ, MSZP.
ralévő
részében a 120 éve
A Petőfi Művelődési
született Jász Faragó Sándor
Házban az általános iskola
grafikáiból nyílt emlékkiállímagyar szakos tanárai:
tást tekinthették meg az ünAndré Péterné, Antal Péternepségen résztvevők, s még
né, Érsekné Kácsor Edina
néhány napig az érdeklőrendeztek ünnepi műsort
dők. A grafikus, festőműdiákjaik szerepeltetésével
vész életútját Bobák Sándor,
Zúg március címmel. Az
az
ÁBK vezetőségi tagja
ünnepi műsor rendkívül sok
méltatta.
– and –
ismeretanyaggal idézte fel a

Dobpergésre az emlékezéshez (Fotók: Szűcs Judit)

„Pilvax kávézók”, majd interaktív szereplők

Jászvidék
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Soron kívüli ülést tartott a
Képviselő-testület
2008. február 29-én újból
ülésezett városunk Képviselő-testülete, miután február
14-én nem döntött az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről. A közmeghallgatással egybekötött ülés
napirendi pontjai között az
idei költségvetés megtárgyalása, alpontjaként folyószámla-hitelkeret megállapítása, az Önkormányzat és
intézményei 2008. évi felújítási, karbantartási terve, a
Cafeteria-rendszer áttekintése, bővítési lehetőségei,
pályázatkiírás civil szervezetek támogatására, valamint
előterjesztések szerepeltek.
Gergely Zoltán polgármester beajánlójában elmondta, hogy bár a költségvetési törvény nem írja elő, a
módosított előterjesztés szerint a 220.000.000 Ft összegű likviditási hitelkeretet a
bevételi és kiadási oldalon is
szerepeltetik a költségvetésben. Ez az összeg a települések adóbevétel nélküli időszakainak áthidalására, intézményi működtetésre,
vagy beruházások nagy öszszegű kifizetéseire szolgálhat.
Az Önkormányzat helyi
adóbevétele 320-340 millió
forint között mozog, melynek közel 60 %-át az általános iskola és a gimnázium finanszírozásához használnak
fel. A nem önálló intézmények, így a Gondozási Központ tagintézményei, a Városi Könyvtár és a Művelődési Ház fenntartása szintén
jelentős összegű önerőt
igényel.
Az Önkormányzat működési hiánnyal nem küzd, a
fejlesztések pályázati önrészét azonban hitelfelvétellel
tudja csak biztosítani. Minden megnyert pályázat estén
a Képviselő-testület dönt a
hitel összegéről. A fejlesztésekkel az intézmények jobb
színvonalú, de alacsonyabb
költségű fenntartását szeretnék megvalósítani. A Szent
Vince úti általános iskola
felújításának 560.000.000
Ft-os pályázata a város
legnagyobb beruházását jelenti.
Petró Géza elnök távollétében Banka Emánuel képviselő ismertette a Pénzügyi
Bizottság véleményét, amely a költségvetés változatlan formában történő elfogadását tartalmazta. A költségvetés számaival kapcsolatban az Önkormányzat
könyvvizsgálója, Bencsikné
Balajti Annamária véleményét kérte ki, aki megerősítette, hogy a 2008. évi költségvetési tervezet működési
hiányt nem tartalmaz, a felhalmozási célú hitel összege

230.379.000 Ft, ezzel a hitelfelvételi korlát maximalizált összegét nem lépi át. A
rendelettervezetben meghatározott feladatok maradéktalan betartása esetén az Önkormányzat és intézményei
működő- és fizetőképessége
megőrizhető. Csomor János
és Birinyi János képviselők ismertették az Oktatási és az
Ügyrendi Bizottságok véleményét és elfogadásra javasolták a költségvetést. Ezt
követően Képviselő-testület
és a hallgatóság mondhatta
el észrevételeit, majd a Testület egyhangúlag elfogadta
az Önkormányzat 2008. évi
költségvetését és név szerinti
szavazással döntött a folyószámla-hitelkeret megállapításáról is.
Következő napirendi
pontként a 2008. évi felújítási, karbantartási tervet
tárgyalta a Képviselő-testület, mely a Bölcsőde, az Iskolakonyha és a Deák Ferenc
Gimnázium tisztasági festését is tartalmazza.
Az elfogadott munkatervnek megfelelően sor került
az Önkormányzat Cafeteria
szabályzatának idei felülvizsgálatára. Az adómentesen
adható juttatások között az
idei évtől üdülési csekk,
iskolakezdési támogatás,
munkáltató általi önkéntes
nyugdíjpénztári befizetés,
adómentes Internet-használat munkáltató által átvállalt
díja, valamint egészségpénztárba történő munkáltatói
befizetés szerepel.
Egyhangú döntést hozott
a Képviselő-testület a civil
szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásról. A
pályázat benyújtási helye és
határideje a Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi Irodája,
2008. március 31. 12 óra. A
pályázat elbírálására az áprilisi ülésen kerül sor, erre a
célra 2,6 millió forintot tartalmaz a költségvetés.
Az előterjesztések között
a 2007. évi költségvetési
rendelet és egyes helyi adók
és közszolgáltatási díjakról
szóló rendelet módosítása is
szerepelt. A testület határozatot hozott helyi településfejlesztési akciók támogatására, valamint illegális hulladéklerakók felszámolására
pályázat benyújtásáról.
Módosította a 2008. évi
belső ellenőrzési tervet, a
köztisztviselői illetményalap
mértékének változása miatt
a polgármester illetményét
is új összegben határozta
meg. Ugyanezen okból kifolyólag módosult a települési
képviselők tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről szóló rendelet is. A módosítás értelmében a képviselői tiszteletdíj kiszámításakor alkalma-

zott szorzószám megemelésre került, mellyel egyidejűleg a képviselők vállalták,
hogy legkésőbb 2008. június 30-ig hordozható személyi számítógépet vásárolnak.
Ezt az időpontot követően
az ülések iratanyaga elektronikus úton kerül megküldésre a képviselők részére.
A város területén háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és gyógyszertári feladatokat ellátó orvosok és
egészségügyi vállalkozások
számára a jogszabályi változások miatti informatikai
fejlesztések jelentős többletkiadásokkal járnak, melynek
részbeni fedezéséhez anyagi
támogatást kértek az Önkormányzattól. A Képviselőtestület vállalkozásonként
50.000 Ft támogatás odaítéléséről döntött.
Utolsó előterjesztésként a
jászárokszállási Gazdakör
kérelmét tárgyalta a Testület.
Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc 160. évfordulója alkalmából a jászárokszállási születésű hősök
emlékére emléktáblát kívánnak felállítani, melyhez az
Önkormányzat segítségét
kérték. Az emléktábla elkészítéséhez és felállításához a
2008. évi költségvetés tartalékalapja terhére 118.000
Ft-ot ajánlott fel a Képviselő-testület.
Az ülés végén ismét a hallgatóság fejthette ki véleményét, Uti Lászlóné örömét fejezte ki a kompromisszumos
döntések miatt, további
együttműködésre kérte a
Képviselő-testületet a város
sikeres működése érdekében. Dr. Gottdiener Lajos
jegyző a megyei kitüntetésekkel kapcsolatban elmondta, hogy a beérkező javaslatokat a márciusi ülésen
tárgyalja a testület. A következő soros ülés időpontja
2008. március 20. 15 óra.
Nagy Ilona
Folytatás az 1. oldalról)
Hogyan kell tehát emlékeznünk? Mindenek előtt a
lángot kell meggyújtani. Feléleszteni valamit a régi tűzből, ami elindította a forradalmat. Hogyan lehetséges
ez? Először is át kell éreznünk a márciusi ifjak tetteit.
S ehhez nem feltétlenül
szükséges az 1848-49-es események apró részletekre lebontott ismerete. Sokkal
fontosabb az, hogy az egyén,
legyen akár idős vagy fiatal,
mindazt, amit a márciusi ifjak adtak: az összefogás eszméjét, az elnyomóval szembeni harcot, az egy adott célért folytatott kitartó küzdelmet saját életében alkalmazni tudja. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy ko-

2008. március 27.

Soros ülést tartott a
Képviselő-testület
2008. március 20-án tartotta a Petőfi Művelődési
Házban soros ülését városunk Képviselő-testülete.
A napirendi pontok között szerepelt a két ülés között végzett munkáról szóló
beszámoló, a Petőfi Művelődési Ház és a Városi Könyvtár összevonásának lehetőségeiről szóló, illetve a csatorna-beruházás végrehajtása
utáni helyzetről és a társulási
vagyonátadásról szóló tájékoztató, valamint az előterjesztések.
A napirendi pontok elfogadása után szóbeli interpellációk megtételére volt lehetőség. Írásbeli interpelláció
nem érkezett, szóban több
képviselő is interpellált. Banka Emánuel képviselő a Víziközmű Társulat által küldött fizetési felszólításokkal
kapcsolatban tolmácsolta a
lakosság elégedetlenségét.
Elmondta, hogy azokat a
lakosokat, akik korábban
LTP szerződést kötöttek és
egy összegben befizették a
110.000 forintot, most
2.700 forint fizetésére kötelezik. Az iránt érdeklődött,
hogy ennek mi az oka. Dr.
Wirth István képviselő köszönetet mondott az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tagjainak a viharkárok elhárításában nyújtott munkájukért. Kiss László képviselő
felhívta a figyelmet a Kossuth úti óvoda környéki
nagy gépjármű forgalomra.
Kérte, hogy ezen területen
erősítsék meg a rendőri jelenlétet és lehetőség szerint
létesítsenek gyalogos átkelőhelyet. Ezt követően Gergely Zoltán polgármester ismertette beszámolóját a két
ülés között végzett munkájáról, melyet a Képviselő-testület egyhangúan elfogadott. Polgármester köszönetét fejezte ki mindazoknak,
akik részt vettek a március
15-i műsor színvonalas
megrendezésében. Dr. Gottdiener Lajos jegyző beszámolt arról, hogy a népsza-

vazás zavartalanul zajlott le.
A Petőfi Művelődési Ház és
a Városi Könyvtár összevonásának lehetőségeiről szóló
napirendi ponton belül Dr.
Szabó Andrea aljegyző aszszony ismertette Illés Julianna könyvtári szakértő véleményét, amely szerint elmondható, hogy a két intézmény szakmai összevonása
a jelenlegi működési feltételek figyelembe vételével
szakmailag nem indokolt.
Ezt követően a Képviselőtestület határozatában kimondta, hogy a két intézményt változatlan formában
kívánja tovább működtetni.
Ezen napirendi pont keretein belül döntöttek a Petőfi
Művelődési Ház és a Városi
Könyvtár igazgatói álláshelyeinek betöltésére pályázat
kiírásáról. Majd a csatorna
beruházás végrehajtása utáni
helyzetről és a társulási vagyonátadásról szóló tájékoztatás következett. A város
fennállásának legnagyobb
költségű és legnagyobb környezetvédelmi beruházása
határidőre, az eredeti költségkereten belül elkészült.
Aktiválásával a város vagyona közel duplájára fog növekedni, 1.952.204.000 forinttal emelkedik. A polgármester tájékoztatóját a Képviselő-testület egyhangúan
elfogadta. A következő napirendi pont közbeszerzési
pályázat kiírásáról szólt helyi
önkormányzati televíziós
műsorkészítésre és a lakossághoz való eljuttatására. Dr.
Gottdiener Lajos jegyző beszámolt arról, hogy a 2008.
március 18-án megtartott
Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság ülésén a korábban
vitás kérdésekben sikerült
konszenzusra jutni. Emellett
elmondták, hogy csak a közbeszerzési pályázat kiírásával
lesz megoldott a Testületiülések lakossághoz történő
minél szélesebb körű eljuttatása. A napirendi pont megtárgyalását követően a Képviselő-testület 11 igen szava-

Át kell éreznünk a márciusi ifjak tetteit
runk emberének is forradalmárrá kell válnia.
Csupán arról van szó,
hogy jobban oda kellene figyelnünk a környezetünkben élő embertársainkra, társadalmi helyzetükre való tekintet nélkül. A kulcs ma
már nem a nagy tettekben
rejlik, mint a szabadságharc
idején, sokkal inkább az apró
gesztusokban, legyen az
mindössze egy őszinte kézszorítás, vagy egy szívből jövő mosoly. Napjainkban elnyomó hatalommal nem kell
szembenéznünk, ám ez nem
egyenlő azzal, hogy nem
szükséges saját elveinkért kiállnunk. A XXI. században

sokkal több hatás éri az
egyént, mint két évszázaddal
ezelőtt, ezért még fontosabb
az egyéniség védelme, valamint az, hogy az ember az
eszmék forgatagában ki tudja választani azt, amely mellett ő éppolyan bátran képes
kiállni, mint a márciusi ifjak
a forradalom mellett. Az,
hogy az egyes ember milyen
célért küzd, s milyen elszántan teszi mindezt, továbbra
is fontos szerepet játszik
nemcsak az egyén, hanem a
nemzet boldogságában is.
Ma csupán a célok újak, a
kitartás éppolyan fontos,
mint százhatvan évvel ezelőtt.

zattal és 2 tartózkodással
megszavazta a közbeszerzési
pályázat kiírását. Az előterjesztések között döntés született a Széchenyi István Általános Iskola és Zeneiskola
Mazsorett Csoportja görögországi fellépésének 200
ezer forintos támogatásáról.
Az ülés végén Gergely
Zoltán polgármester megadta a válaszokat az interpellációs kérdésekre. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy
sokan megkeresték az OTP
lakástakarékpénztári szerződésekkel kapcsolatban. Azok
a lakosok kaptak felszólító
levelet, akik egy összegben
fizették be a 110.000 forintot. Felhívta a lakosság figyelmét, hogy minél előbb rendezzék a 2.700 forint számlanyitási díjat, hogy a szerződésben foglaltak maradéktalanul teljesüljenek. A Kossuth úti óvoda előtti nagy
gépjárműforgalommal kapcsolatban elmondta, hogy
keresni fogják a lehetőségeket gyalogos átkelőhely létesítésére. Végezetül köszönetet mondott a viharkárok elhárításában részt vevő Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tagjainak, illetve mindazoknak, akik a károk helyreállításához hozzájárultak. Felhívta a figyelmet a lakásbiztosítások megkötésének fontosságára a gyakori viharkárok miatt. Dr. Gottdiener
Lajos jegyző ismertette a
Magyar Államkincstár régiós igazgatójának, Soós Ágnes asszonynak a levelét,
amelyben a Deák Ferenc
Gimnázium, Közgazdasági
és Informatikai Szakközépiskola Igazgatója által leadott, de nem hitelesített
mérleg miatti problémákra
hívta fel a figyelmet.
A Képviselő-testület
2008. április 24-én 15 órakor tartja következő soros
ülését a Művelődési Ház
nagytermében.

Baranyi Ágnes
Ugyanakkor nem szabad
elfeledkeznünk a hagyományokról sem. Március tizenötödike nem múlhat el a forradalom és szabadságharc
eseményeinek felidézése, a
nemzeti lobogó felvonása,
vagy a szívünk fölé tűzött
kokárda nélkül. Viszont
tudnunk kell, hogy mindez
mit sem ér, ha nem töltjük
meg az ünnepet valódi tartalommal. Csak akkor állíthatunk méltó emléket az 184849-es forradalomnak és szabadságharcnak, ha valamit
mi is megőrzünk abból a
szellemiségből, amelyet az
akkori magyarság képviselt.
Ily módon tehetjük valóban
élővé a múltat, s halhatatlanná a márciusi hősök emlékét.
Rusvai Mónika

Jászvidék
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A polgármester jelenti...
A korai tavasz kicsalta a gyümölcsfák rügyeit, a barackfák már szépen virágoznak. Az
éjszakai lehűlés sokszor fagypont alatti hőmérséklet azonban a termő rügyek elhalásához is vezethet.
A városnak van 2008. évi elfogadott költségvetése. Újabb problémát jelent azonban,
hogy nincs a törvényileg előírt határidőre
2007. évi zárszámadása, mérlege. Ennek oka,
hogy a Deák Ferenc Gimnázium Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola nem
készítette el mérlegét. A Széchenyi István Általános Iskola, Zeneiskola és Óvoda szakemberei készítették el a gimnázium mérlegét, de
regisztrációs számmal rendelkező aláírót a
gimnázium felelős vezetője nem biztosított.
A város 2007. évi mérlegét ezért úgy vittük el
a Magyar Állam Kincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóságához, hogy a gimnázium mérlegéről hiányzott a felelős gazdasági
vezető aláírása. A város mérlegét így nem
fogadták el, ezért végső határidőként 2008.
március 26-át határoztuk meg a gimnázium
igazgatója részére a hiányzó aláírás pótlására.
Amennyiben hiteles mérleget a város 2007.
évi gazdálkodásáról 2008. március 31-ig nem
tudunk leadni a kincstárhoz, abban az
esetben az állami finanszírozást felfüggesztik,
és nem csak a gimnáziumét, hanem az egész
városét. A most előjött probléma nem volt
előzmények nélküli, mert a gimnázium
2006. évi mérlegét is úgy adtuk le, hogy regisztrációs számmal nem rendelkező gazdasági vezető írta azt alá szabálytalanul, amelyet
a könyvvizsgáló jegyzőkönyvben meg is kifogásolt. Sajnos az elmúlt egy év alatt a gimnáziumunk gazdálkodásában javulás nem következett be.
A szennyvízberuházással kapcsolatos OTP
lakástakarékpénztári szerződések felülvizsgálata folyamatban van. Akik egy összegben
befizették a szerződés szerinti hozzájárulásu-

kat, de emellett nem fizették be a 2.700 Ft-os
szerződéskötési díjat, most figyelemfelhívó
levelet kaptak. Kérem, hogy elmaradásukat
rendezni szíveskedjenek azért, hogy a szerződésben foglaltak maradéktalanul teljesüljenek. 2009. február 28-áig kell a városnak a
szennyvízberuházásra felvett hitelt visszafizetnie, amelyhez szükség van a lakástakarékpénztári szerződésekben vállalt befizetésekre.
A fiatalok letelepedésének elősegítése érdekében a Kenyérvári úton a Hortobágyi utcában, Pusztaszeri utcában és a Bogdán Flórián utcában alakítottunk ki építési telkeket.
A teljes közművel ellátott telkeket az elhelyezkedésüktől függően 576.000 Ft-tól
2.500.000 Ft-ig terjedő árakon lehet megvásárolni.
A város nyugalmát gyakran fölverik a száguldó motorosok. Közlekedési szakemberek
szerint Magyarországon most a motorizációban az játszódik le, amely a tőlünk nyugatabbra lévő országokban tíz-tizenöt évvel
ezelőtt már nyugvópontra jutott. Nagyon
sok fiatal vásárol nagyteljesítményű motorokat, és sajnos a városon belül próbálja ki azokat, veszélyeztetve saját és a vétlen közlekedők testi épségét. A rendőrség munkatársai
fokozottan fogják ellenőrizni ezeket a száguldó motorosokat. Külön is kérek minden
közlekedőt, hogy vigyázzunk egymásra, tartsuk be a KRESZ előírásait.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulójának méltó megünneplését a Gazdakör rendezvénye, a Deák Ferenc
Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola
ünnepi beszéd pályázatának nyertesének,
Rusvai Mónikának tartalmas ünnepi beszéde
és a Széchenyi István Általános Iskola magyar munkacsoportjának megindítóan szép
előadása tette emlékezetessé. Köszönöm.
Gergely Zoltán

„48-as vacsora”
Március 14-én immár második alkalommal rendezte
meg a jászárokszállási Gazdakör a „48-as vacsorát”, felelevenítve a II. világháború
előtti tradíciót, amikor a
gazdálkodók március idusán, ily módon emlékeztek
meg az 1848-'49-es forradalomról és szabadságharcról.
Az este szentmisével kezdődött, melyet a szabadságharcban résztvevő jászárokszállási honvédekért és a magyar hazáért ajánlottak fel a
szervezők. Ezt követően Dr.
Farkas Miklós, a Gazdakör
elnöke ünnepi megnyitójában elmondta az „időszerű
12 pontot”, majd Gergely
Zoltán polgármester méltatta nemzeti ünnepünk jelentőségét. Kovács Zoltánné
Lajos Krisztina „48-as” dalokkal emlékezett meg a 160
évvel ezelőtti eseményekről,

Emléktábla áldás: Gyenes Gyula pápai prelátus
majd Farkas Gábor szavalta tus, főesperes áldotta meg.
Az avatás után a gazdák
el a Nemzeti dalt.
átvonultak a Petőfi Sándor
A templom főbejáratáMűvelődési Házba, a vacsonak előterében felavatták a
ra helyszínére. A finom mar„48-as emléktáblát”, melyen
hapörkölt elfogyasztása előtt
a szabadságharcban részt
vett árokszállási honvédek Sándor Gyula, nyugalmazott gimnáziumi tanár isnevei olvashatók Csikós Gámertette a forradalom és
bor és Sándor Gyula gyűjtészabadságharc eseményeit,
se alapján. Az emléktáblát
Gyenes Gyula pápai prelá- majd a Parázs Hagyományőrző Egyesület néptáncbemutatója fokozta a hangulatot.
A szervezők a talpalávalóról is gondoskodtak. A zenét
a tavalyi évhez hasonlóan
Major József és Kácsor Sándor szolgáltatta, s a vendégek hajnalig ropták a táncot.
Örömmel tölt el, hogy
egy szép hagyomány újjáéledésének lehetünk szemtanúi.

Tálalás az 1.848 Ft-os vacsorához (Fotók: Szűcs Judit)

Márkus Eszter
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A kihívásokból
idén sem lesz kevés
Jászágón továbbra is a községben tudták tartani az általános iskolát
Kihívásokkal teli évet tudhat maga mögött Jászágó önkormányzata. Szükség volt a település, illetve Jászdózsa
által létrehozott iskolafenntartói társulás kibővítésére,
valamint létre kellett hozni a körjegyzőséget is. A nemrégiben elfogadott 2008-as költségvetés számai pedig
tényszerűen megmutatták azt, amire mindenki számíthatott is, az idei év sem lesz könnyebb, mint az ezt megelőzőek.
– Milyennek értékeli a mögöttünk hagyott esztendőt? –
kérdeztük Mozsár Lászlónétól, Jászágó polgármester
asszonyától.
– Az biztos, hogy mozgalmas volt. Talán az is jelzésértékű lehet, hogy munkatervünkben mindössze hét
képviselő-testületi ülést terveztünk a 2007-es évben,
ehhez képest az önkormányzat tagjainak összesen tizenkilenc alkalommal kellett
ülést tartania. A legtöbb
munkát, illetve a legtöbb határozathozatalt az iskolafenntartói társulás bővítésével összefüggő feladatok adták. Mint ismert, önkormányzatunk három évvel ezelőtt Jászdózsával közösen
hozott létre egy iskolafenntartói társulást. Főleg gazdasági, pénzügyi okai voltak
annak, hogy e társulás bővítését kellett előkészítenünk.
Végül Jászjákóhalma, és
Pusztamonostor önkormányzataival egyeztünk
meg. A két újabb település
óvódásai és iskolái is immár
a közösen fenntartott nagy
intézmény keretében működő sulikba járhatnak.
Nem kevés fejtörést okozott az sem, hogy a körjegyzőség kialakítását hogyan
oldja meg Jászágó. Olyan
megoldást szerettünk volna,
amely minden résztvevő félnek egyaránt kedvező lehet.
– Miért kellett egyáltalán
körjegyzőséget kialakítani?
– Itt is a gazdasági, pénzügyi kényszer miatt kellett
lépnünk. A költségvetését
régóta csak forráshiánnyal
tudja tervezni településünk.
A hiányzó összegeket általában az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került tele-

pülések részére fenntartott
pályázati alapból sikerül
megszereznünk. A legújabb
szabályok szerint azonban
erre a támogatási formára
csak abban az esetben pályázhatunk, ha a költségek
csökkentéséért magunk is teszünk valamit, jelesül körjegyzőséget alakítunk ki.
Mindezen túl a költségvetési
törvény szerint az ezer lakos
alatti településeknek kötelező is ezt a formát választania.
Ebben a megoldásban két
településen látja el teendőit a
megválasztásra kerülő jegyző, Jászágó mellett Pusztamonostoron.
Március 1-jére sikerült tető alá hozni a megállapodást. Korábban is megkezdtük már a tárgyalásokat, s
úgy tűnt, hogy az eredeti határidő leteltére, tehát 2008.
január elsejére létrejöhet a
körjegyzőség. Időközben
azonban feloszlatta magát a
monostori képviselő-testület. A közös feladatellátás indítását csak az új képviselők
eskütételét követően lehetett
tető alá hozni.
– Mit tekint legfőbb eredménynek 2007-ből?
– Számomra még mindig
az jelenti a legfőbb eredményt, hogy a településen
tovább tudtuk működtetni
általános iskolánk mind a
nyolc osztályát. Az önkormányzatnak fel kellett használnia minden adódó lehetőséget, hogy finanszírozni
tudjuk a működtetést.
Mindehhez azonban az önkormányzat akarata önmagában nagyon kevés volna.
Ehhez kellett az is, hogy az
itt dolgozó pedagógusok valóban magukénak érzik az iskolát, és elfogadják azt a

tényt, hogy a pedagógiai,
szakmai központja az intézménynek nem a településen,
hanem innen távolabb helyezkedik el.
– Az egyértelműen látszik,
hogy kihívásokból 2008-ban
sem lesz kevesebb. Hogyan tudnak felkészülni ezekre?
– Az idei költségvetésünket (amelyben 94 millió forintos kiadási összeget kellett terveznünk) is forráshiánnyal kellett elfogadnunk.
A legfőbb problémát ezután
is az jelenti, hogy a jelentkező működési kiadásokat,
bér- és járulékfizetési kötelezettségeket hogyan tudja
majd kigazdálkodni az önkormányzat. Számos dolgozónk vonul nyugdíjba, illetve a megüresedő helyekre alkalmas, szakvizsgával rendelkező szakembereket is fel
kell vennünk. Már most látszik, hogy pályáznunk kell az
állami pénzkeretre ahhoz,
hogy az egész évben működőképes maradhasson a település. Fejlesztések megvalósítására csak pályázatok segítségével van reális esélye az
önkormányzatnak. Egyik
legfőbb törekvésünk, hogy
felújíthassuk az orvosi rendelő épületét, illetve a hozzá
kapcsolódó szolgálati lakást
is rendbe tegyük. Szeretnénk elindítani a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének előkészítését is, a konkrét csatornaépítési munkákra azonban még várni kell.
Jó esetben is csak valamikor
jövő ilyenkor lesz lehetőségünk a dokumentáció benyújtására, s a kivitelezés is
csak azt követően valósulhat
meg.
Minden esetre bizakodó
vagyok, hiszen Jászágót
mindig olyan emberek lakták, akik tudták a kötelességüket, és soha nem féltek
tenni a másikért is. Ezért is
fejlődhetett folyamatosan az
elmúlt években a megye
egyik legkisebb faluja.
Banka Csaba

Civil Fórum
A Városi Civil Fórum
2008. január 25-én tartotta
idei első ülését. A civilek tájékoztatót kértek a Polgármester úrtól a 2008-as városi költségvetési tervezetről, melyhez elmondták véleményeiket.
Többek között elhangzott az is, hogy a rendőrség
csökkentett létszámmal működik a városban, így védelmünket egyedül nem tudja
felvállalni. A civil szervezetek közösen elhatározták,
hogy részt vesznek a „Szomszédok egymásért” (SZEM)
mozgalomban, ami haté-

kony segítséget ad a Polgárőrségnek és a rendőrségnek
egyaránt.
Kérjük a civil szervezetek
tagságát, hogy minél többen
vegyenek részt ebben a tevékenységben, hiszen kis odafigyeléssel, egymás segítésével megelőzhetjük a bűncselekményeket vagy a bűncselekmények számának növekedését. Mindössze annyit
kell tennünk, hogy figyeljük
a lakókörnyezetünkben
megjelenő idegeneket, gyanúsan viselkedő egyéneket.
Ha szomszédunk elutazik,
üdülni megy, vigyázzunk há-

zára, otthonára, amíg távol
van! A közösség összefogásával hatékonyan tudunk védekezni a bűnelkövetőkkel
szemben.
Amennyiben gyanús körülményeket tapasztalnak,
hívják az alábbi telefonszámok egyikét:
Jászárokszállás Város
Polgárőrsége:
06-30/621-1602
Rendőrörs:
06-20/990-7978
Telefontanú: 06-80/555-111
Segélyhívó: 112
Zsólya Pálné
a Civil Fórum elnöke

Jászvidék
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Aki szelet vet…
Újságolvasás közben tájékozódhatunk, sírhatunk, nevethetünk, bosszankodhatunk és örülhetünk, de az
már súlyos tünetegyüttes jele, ha testi és lelki értelemben
egyaránt émelygés fog el. A
Jászvidék februári számának
Zsólya Pálné adófizető állampolgár tollából megjelent „Tetszik – nem tetszik”
című írása után rajtam erőt
vett e súlyos betegség, melyből a gyógyulást az jelentheti, ha kiírom magamból.
Azt mondják, ha valaki a
közélet porondjára kimerészkedik, kap hideget és
meleget is, az ő baja, tűrje el.
Ezzel egyet lehet érteni, hiszen nincs az utcán szembe
jövő két ember, vagy a piacon összetalálkozó néhány,
aki ugyanarról a dologról
hajszálra ugyanúgy vélekedne. Ez a jó – a mi nagykorúvá vált demokráciánkban.
Évszázados megbecsülést sárba rángatni, aljas
indokból közösségi értékeket pocskondiázni –
nem való és nem jó, büntetlenül senki nem teheti
meg. Ha az elemek tombolnak, a tűz, a víz a szél és a vihar támad, életet és vagyont,
embert, jószágot, házat és

istállót, mindent menteni
kell. Aki felesküdött a mentésre, aki felvette a tűzoltók
egyenruháját, aki megérezte
a veszélyt, akit már fojtogatott a sűrű füst, aki látott
már szénné égett tetemet,
roncsolt autóban mentésre
várva pislákoló életet, az
tudja, hogy menteni kell.
Még ha nem köszönik is
meg.
Több, mint egy évszázada
a velünk élő, a belőlünk táplálkozó önzetlenség szimbóluma a mi tűzoltóságunk.
A Jászvidékben az első
lapszámoktól kezdve tűzvészekről, robbanásokról, árvizekről, háborús pusztításokról írnak eleink és kortársaink, tudósítva és megemlékezve a bátrak tetteire, soha
el nem felejtve egy köszönő
szót, egy szép mondatot.
Földművesek és mesteremberek, hivatalnokok, tanárok, orvosok és ügyvédek, ifjak és éltesebb korúak egyaránt büszkén vállalták fel az
egyesületi tagságot. Nem azt
kérdezték, hogy „Mennyibe
kerül ez nekünk?” hanem
azt, hogy „Miben segíthetnék?” Érdekes ugye, hogy
1919-ben a román megszállás után az elszaporodó bű-

nözés miatt járőröző tűzoltóktól senkinek nem jutott
eszébe megkérdezni, hogy
„Ez a tevékenység benne
van-e az alapszabályukban?”
Felelősségre vonást, szidalmat és támadást először
kapott e lapban a tűzoltóság. Kár érte, mert a Civil
Fórum vezetője tette, akinek
a feladata lenne a civil kezdeményezések felkarolása és
erősítése, a civilek érdekeinek képviselete. A cikk epét
köpködő és képviselőket lejárató egyéb részei szót sem
érdemelnének, ha nem éppen a költségvetési vitát vették volna célba. „A városlakóknak több kárt okozó,
mint hasznot hozó” képviselők többek között éppen
azért harcoltak, hogy az itt
élők biztonságát védő mindkét civil szervezet egyenlő elbírálásban részesüljön, úgy
anyagi, mint erkölcsi értelemben.
Aki szelet vet, az vihart
arat – mondja az írás. Talán
érdemes lenne az Elnök Aszszonynak átgondolnia azt,
hogy e kirohanása után a
már éppen eléggé megfogyatkozott Civil Fórum milyen lesz egyesületek nélkül.
Dr. Wirth Ágnes

Tájékoztatás
Jászárokszállás Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 136/2007. (XI.22.)
számú és a 14/2008. (II.14.) számú határozataival döntött a Jászárokszállás Város Tehetségért Alapítvány alapító okiratának módosításáról, a 137/2007. (XI.22.) számú határozatával pedig az alapítvány kuratóriumi
tagjainak megválasztásáról.

Az alapító okirat egységes szerkezetbe
foglalt szövege ügyfélfogadási időben megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Hatósági
Irodájában.
A tájékoztatásra a 2006. évi LXV. tv. 1.§
(2) bekezdésének f) pontja alapján került sor.
Jászárokszállás, 2008. március 19.
Jászárokszállás Város Önkormányzata

Betekintettünk történelmünkbe
Kivirult az idő, és nekünk
is kedvünk támadt útnak indulni. Az apartmanházból
tizenhárman látogatást tettünk a Magyar Királyok Panoptikuma c. kiállításon.
Igen ám, csak most olyan helyen jártunk, ahol visszamentünk a múltba, igazi királyi látogatóba, Jászberénybe. Mindnyájunkban ott
bujkált a kíváncsiság, de a
meghatódás is, hogy látni
fogjuk régi uralkodóinkat,
akikről „már jó régen” tanultunk.
Így vonultunk be tehát a
jászberényi Déryné Művelődési Központ épületébe. Jó
nagyokat szuszogva, nyögdécselve mentünk fel az
emeletre, és jól esett a pihenés, amely idő alatt levetítették nekünk a családfa rövid
részletét történelmünkből.
Ezt követően jött a csoda.
Bevezettek bennünket egy
nagy terembe, ahol Géza fejedelemtől Mátyás királyig
vártak bennünket, olyan
élethűen, hogy majdnem
hangosan köszöntöttük

2008. március 27.

Tetszik – nem tetszik
Zsólya Pálné adófizető polgárnak
Hát, bizony nekem sem
tetszett az Ön írása. Különösen nem a TŰZOLTÓSÁGNAK címzett része, mert
ezek az emberek önként
mennek mindenféle káresethez a saját autóikkal, és képzelje el, az üzemanyagot szintén saját zsebből fizetik. Az a
baj ezzel a világgal, hogy aki
jót cselekszik, sokan, mint
Ön is, el sem tudják képzelni,
hogy másokon – csak! – segítsenek úgy, hogy ne kérjenek érte ellenszolgáltatást.
Tudja Ön, hogy hány éjsza-

kájuk és nappaluk telik mások megsegítésével?! Hogy a
családoknak mennyit kell a
TŰZOLTÓ CSALÁDAPA
HIÁNYÁT éreznie otthon?!
Ezt nem tudhatja! De Én
még mindig segítem, támogatom azt a TŰZOLTÓT,
aki önzetlenül segít másokon! Mert ezt az önzetlen
érzést nem mindenki ismeri.
Egy régi közmondás: Jó tett
helyébe jót várj!
Most így szól: Jó tett helyébe jót ne várj!
Egy Tűzoltó Feleség

Kisrendőrök
Forgalom, veszély, hárítás, kisrendőr a megoldás.
A rendőr bácsi tanítja, a kisrendőr pedig tanulja.
Gyalogosok jönnek-mennek, a kisrendőrök megérkeznek.
Narancssárga köpenyben állnak az úttesten.
Gyalogosok mennének, ha az autók nem jönnének.
De a tábla felkerül, a gyalogos meg átkerül.
De jön egy gyors kocsi, a stop táblát elviszi.
Jaj, de most mit csinálnak? A rendőrnek kiabálnak.
Csalári Dávid (6.b)

Farsangi vendégeskedés
Budapesten
2008. február 29-én meghívást kaptunk a Magyar Állami Földtani Intézet nyugdíjas csoportjától. Örömmel
fogadtuk a meghívást, és el is
utaztunk Budapestre.
Végtelen szeretettel vártak
bennünket és egy bölcskei
nyugdíjas csoportot. Bemutatkoztunk egymásnak, és sokat beszélgettünk az intézet
munkatársaival és nyugdíjasaival. Rendkívül intelligens
és szeretetre méltó embereket
ismertünk meg. Megnézhettük az intézetet, betekintést
nyerhettünk a természet különleges titkaiba. A páratlan

szépségű anyagok csodálattal
töltöttek el bennünket. Az
épület egyedi látványával alig
tudtunk betelni.
Utána volt bőven étel-ital,
nótázás és tánc. Végül következett a tombolasorsolás, ahol én is nyertem egy szép
emléket. Farsang lévén fánk
is akadt bőven, minden vendéglátó hölgy hozta a maga
által készített finom süteményét. Tisztelettel megköszönjük ezt a szép estét. Reméljük, mi is minél előbb vendégül láthatjuk ezeket a kedves
embereket Jászágón.
Gulyás Gáborné

Zrínyi Ilona
Matematikaverseny
A Matematikában Tehetséges Gyermekekért
(MATEGYE) Alapítvány az
idei tanévben is megrendezte a Zrínyi Ilona kétfordulós
(területi, országos) matematika versenyt.
A megyei/körzeti forduló
időpontja: 2008. február 22.
(péntek) 14 óra
Helyszín: SZIE Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium, Jászberény
Iskolánkból 56 tanuló
vett részt a versenyen 3-8.
osztályig. Eredményhirdetésre 2008. március 10-én
került sor a Déryné Művelődési Központ Ifjúsági Házában.
Eredményeink:
HELD NIKOLETT (8.
osztály) 1. helyezés /felkészítő: Bankáné Mező
Katalin/;
MÜLLER BETTINA
(7. osztály) 10. helyezés
/felkészítő: Bobák Tiborné/;
GUBA ÁDÁM (3. osztály) 9. helyezés /felkészítő: Kovácsné Tősér Zsuzsanna/
Az országos döntőn
Held Nikolett képviseli iskolánkat. A döntő 2008.
március 20-22 között kerül
megrendezésre Kecskeméten.

Szép volt, de szép…

őket. Olyan tökéletesek voltak, szinte már éltek. Csillogó szemük, ráncos homlokuk, kezük formáján még az
erezet is látszott.
Ismerkedtünk velük, és
ahogy egymás szemébe néztünk, gondolatban kértem,
szólaljon meg, mondja el, mi
volt akkor, hogyan éltek,
merről jöttek, milyenek voltak asszonyaik, gyerekeik.
Mintha könnyeket láttam
volna szemeikben, de néma
csendben állták a tekintetem.

Maradtam volna még velük, hátha a néma csendben
meghallom lélegzetüket. De
sokan kíváncsiak voltak, kicsik-nagyok, így hát menni
kellett. Jó a fiataloknak, akik
immár látják is azt, akiről a
történelemórákon tanulnak.
Köszönet érte a kiállítóknak és a mi otthonunk vezetőinek, akik felejthetetlen
élményt szereztek nekünk.
Tita Valéria Erzsébet
az apartmanház lakója

Nagyon örültem, amikor
megkaptam a meghívót
Banka Sándorné önálló
énekestjére. Érdeklődve vártam március 11-ét, az előadás napját, de velem együtt
még sokan, mert a színházterem teljesen megtelt. Banka Sándornét már többször
hallottam énekelni, és mindig élvezettel hallgattam
kellemes, szép, iskolázott
hangját.
Az énekestre nagyon szerencsésen válogatták meg a
műsorszámokat. Felhangzottak operaáriák, operett
kettősök, műdalok, népdalok és musical részletek. Valamennyit szépen kidolgozva, nagy átéléssel adta elő.
Nagyon tetszettek a pianói
és érthető szövegkiejtése is.
Nehéz lenne rangsorolni az
egyes számokat. Megítélésem, illetve véleményem szerint hangjának legjobban a
dalok és musical részletek feleltek meg. Minden előadott
számot hosszan megtapsolt

a közönség. A hatást még
csak fokozta, amikor a színpadon megjelent partnere,
Csillik György. Az Ő kellemes tenor hangja nagyon jól
illett a szép női hanghoz.
Legnagyobb sikert aratott
közös számuk a „Ma éjjel
táncolnék” kezdetű volt a
My Fair Lady című musicalből. Ezt a közönség szűnni nem akaró tapsa miatt
meg is kellett ismételniük!
Nem lehet említés nélkül
hagyni a zongora kísérő
Csóka Károly és a hegedűs

Pál Katalin nevét sem, akik
remekül kísérték az énekszámokat. Nagyon jó volt az
összekötő szöveg és az előadott művek ismertetése elhangzásuk előtt.
Végül még annyit, hogy
csak elismerés illeti Banka
Sándorné és Csillik György
előadókat és valamennyi
közreműködőt. Úgy érzem,
ezen az estén a közönség
minden tagja egy igazán
szép élménnyel gazdagabban tért haza.
Patay Béláné

Fotó: Szűcs Judit
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Emlékezzünk együtt!
120 éve született Jász Faragó Sándor

Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora
Az ember nem várhatja el
magától, hogy akkora rend
legyen benne, mint egy
Beethoven-szimfóniában,
amikor az élete jobbára káosz. Van azonban néhány
ünnep – például a Húsvét –,
amely arra való, hogy átlássunk a mindennapok kuszaságán.
Húsvét Krisztus feltámadásának fényes ünnepe. A
kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, ám egyszersmind olyan ünnep, amelynek sok köze van a halálhoz,
ilyeténképpen szorosan kapcsolódik a XXI. század egyik

nagy kihívásához: a halál
ember általi legyőzéséhez.
Bár a XXI. század erőlködni
fog, hogy mesterséges eszközökkel legyűrje az elmúlást, beláthatjuk, nem győzhető le, legfeljebb kissé félrevezethető.
Van azonban valaki a történelemben, aki legyőzte a
halált. Úgy hívják: Jézus.
Csakhogy Jézus halál fölött
aratott győzelme akkor nyer
értelmet, ha hiszünk benne,
hogy a földi életünkön túl
van még valamiféle létezés.
A kereszténység legnagyobb ünnepe népünk ta-

Reviczky Gyula

Feltámadás
(Részlet)
Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az istenember
Győzedelmesen!

Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő;
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen…
Feltámadt az istenember
Győzedelmesen!

vaszváró hagyományaival is
összefonódott. A tavasz is
feltámadás, új élet és örök
élet. A feltámadással véget
ért a böjt, a bűnök megbánásának ideje. A feltámadás
ünnepe még a terített asztal
hagyományaiban is, szellemiségében is az emberiség
megváltására emlékeztet.
Sokat változott világunkban is fontos, hogy ünnepi
gondolatokkal szívünkben,
az új tavasz reményétől áthatva várjuk, s ünnepeljük az
örök húsvétot. Késő délután
– a feltámadást hirdetvén –
újra megszólaltak a harangok. Az első csillag feljötte
után kezdődött a böjtöt feloldó ünnepi vacsora, amely
korunkban is átvezet a megváltva megújult emberi élet
kétnapos húsvéti örömünnepéhez.
Abban a Jézus Krisztusban hiszünk és hihetünk, aki
győzött a halál felett. A feltámadott, élő Krisztus irányítsa, vezesse, formálja életünket, minden cselekedetünket!
Bodócs Emánuel

VÁROS NAPJA
2008. május 1. (csütörtök)
TERVEZETT PROGRAM
14 óra

KIÁLLÍTÁS TŐSÉR BÉLA akvarelljeiből
Ünnepélyes megnyitó
Helyszín: Petőfi Művelődési Ház

15 óra

VÁROS NAPI ÜNNEPSÉG
Köszöntő
„Jászárokszállás Díszpolgára”
„Jászárokszállás Városért” kitüntetések átadása

16.30-tól

A város kulturális csoportjainak szórakoztató műsora

20 óra

UNITED Együttes műsora

21 óra

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ
TŰZIJÁTÉK
UTCABÁL
Zenét szolgáltatja: „Pezsgő Együttes” – Szőke Péter és zenekara
Helyszín: Piactér

A szabadtéri rendezvény programja rossz idő esetén a művelődési házban kerül
megrendezésre az eredeti, fent megjelölt időpontokban.

2008. május 3. (szombat)
15 óra

VIRÁGBÖRZE
A FLÓRA VIRÁGKEDVELŐK EGYESÜLETÉNEK
szervezésében
Helyszín: Piactér

Március 16-án volt 120
éve annak, hogy Jászárokszálláson meglátta a napvilágot Jász Faragó Sándor, később nevessé vált grafikus,
festőművész, újságíró, színés meseíró. A Jász előnevet
már örökölte, ugyanis azt
1846. évben adományozták
elődeinek, azonban ezt a címet a leszármazottak közül
csak Ő használta élete során.
Öt testvére közül Ő volt
az elsőszülött gyermek. Elemi iskoláit Jászárokszálláson
végezte, majd tanulmányait
a gyöngyösi gimnáziumban
folytatta. Már ebben az időben kitűnt mesélő tehetségével, szülőföldjét és mesealakokat megörökítő rajzaival.
Ezek az élmények híven tükrözték a Jászság tájait, embereit.

nek is. Kilenc darabját játszották a fővárosi színházak
mellett Miskolcon, Kecskeméten, Kolozsvárott és
Nagyváradon is.
Neves festőművészek,
írók, muzsikusok, színészek
voltak a barátai.
Budapestet a második világháború vége felé a harcok
erősödése miatt hagyta el, és
költözött haza erdélyi származású színésznő feleségével
Jászárokszállásra. Ekkor már
közel 60 éves volt, és élete
végéig nem is hagyta el szülőföldjét, sőt bekapcsolódott
az itteni szellemi életbe. A
templom főoltár-képét restaurálta, majd két freskót festett a városháza dísztermébe.
Említsük meg a két freskó
mondanivalóját: az egyik
Árukmellékszállás alapításá-

A mesevilágra jellemző a
jó és a gonosz küzdelme,
amelyben végül és befejezésül a jó kerekedik felül és
győz. Jász Faragó Sándor
életében ez fordítottan alakult, élete kezdeti szakaszának nagy részéhez a sors kegyes volt, sikeres író-művész
ember volt, viszont élete
utolsó évtizede megkeseredett. Hiába fordult kérelemmel és panasszal az Országos
Társadalombiztosítási Igazgatósághoz nyugdíjszerű
alamizsnáért, az eljárás során
hiába mutatott fel egy irattárnyi irodalmat alkotásaiból, mindezek ellenére
nyugdíjszerű ellátásban nem
részesült. Talán a két világháború közötti társadalombiztosítási rendszer hibája vagy
a foglalkoztatók lazasága le-

Fotó: Szűcs Judit
Művész hajlama és tehetsége ellenére gyógyszerészeti tanulmányokat folytatott,
majd szülei kívánságára
kecskeméti rokonuk patikájában segédgyógyszerészként dolgozott. Részt vett az
első világháborúban, és annak befejezése után a fővárosi Pesti Hírlapnál dolgozott.
Itt már azt a munkát végezte, amit szeretett: rajzolt és
egyidejűleg írt is. Ennek a
lapnak volt egy hetente megjelenő melléklete Kis Pesti
Hírlap néven, amelyben saját meséit jelentette meg, saját rajzaival illusztrálva.
A jászapáti születésű, európai hírű Vágó Pál festőművész is látta munkáit. Az
ő biztatására iratkozott be az
Akadémiára, ahol Pásztor
József volt a tanára. Ezután
Münchenben, Párizsban,
Olaszországban neves mesterektől tanult.
A Magyar Újságrajzoló
Művészek Egyesületének
tagjaként többször állított ki
munkáiból a Nemzeti Szalon. Képei eljutottak a jeruzsálemi és japán kiállítócsarnokokba is.
Jász Faragó Sándor a grafikai és festészeti munka
mellett sikeres volt színházi
szerzőnek és díszlettervező-

nak mozgalmas, képzeletbeli
jelenetét ábrázolja, míg a másik az 1848-49-es szabadságharc két jeles alakjának, Kossuthnak és Görgeynek látogatását mutatja be.
Feleségével együtt, amatőr szereplőkkel több színházi előadást rendeztek, a színpadi díszleteket Jász Faragó
Sándor tervezte és festette.
Ekkor vitték színpadra a
Szívtelenke és a Művészfeleség
című saját szerzői alkotásait.
Jász Faragó Sándor sokoldalú ember volt.
Felidézem Faragó Jánosné Anci néni gyűjteményéből azokat a mesealakokat,
amelyeket Jász Faragó Sándor mesehősként szerepeltetett: tarisznyás Ballagó Balázs, Pipacsos Pesta, Hallgatag Mátyás, Kis Péter, Nagy
Pali, Esvány bátyó, Kis Örzsi, partyikus koldus, Töpörtyű András. Tudott mesét
Csörsz árkáról, a Kopasz
dombról, a község ládájáról,
meg a bíróválasztásról is.
Meséit és egyéb elbeszélő
írásait a két világháború között a minden vasárnap
megjelenő Jászvidék című
helyi lapunk folytatásban
közölte. (Például 1936-ban
Gyilkos papírrongyok című
írását olvashatták elődeink.)

het az oka annak, hogy kizárták az időskori járandóságból. Ide illik visszaemlékezéséből egy gondolata:
„Nevem hetven milliószor
volt kinyomtatva, …, de
húsz év alatt elfelejtettek…”
Életútja, munkássága
alapján mai szóhasználattal
nevezhetjük szellemi szabadfoglalkozású írónak és művésznek, aki feleségével
együtt a létminimum szintjén tengette életét, mindössze felesége Nemzeti Színházi tagsága jogán részesültek havi rendszerességgel
szerény mértékű ellátásban.
Az ÁBK-nak mint civil
szervezetnek a saját alapító
okiratából adódóan kötelessége Jász Faragó Sándor
szellemi hagyatékát ápolni és
gondozni, így került sor annak idején a születésének
100. évfordulóját méltató
ünnepségre 1988-ban. Megemlítem még, hogy összegyűjtött meséi Jász Faragó
Sándor meséi címmel 1996ban a Jászsági Füzetek sorozatban is megjelentek.

Bobák Sándor
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Az árokszállási templomtorony
és a szabadságharc
Az 1848-49-es szabadságharc kiemelkedően dicsőséges időszaka volt a tavaszi
hadjárat. Ennek első, hadjáratot megnyitó csatája Jászárokszállástól nem messze,
Hatvannál zajlott le. A magyar vezérkar több jelentős
személyisége tartózkodott
ekkor a Jászságban. A sort
1849. március 21-én Klapka
nyitotta, aki seregével a községen vonult át. Április elején pedig Kossuth Lajos,
Görgey Artúr, Nagy Sándor
és Kiss Ernő tették tiszteletüket a községben, akiket Tabódy Péter (1805-1875) esperes fogadott, ám a szűkös
parochián nem tudta őket
elszállásolni. Átküldte hát
Kossuthot kecskeméti Pethes Imre (1790-1855) nyugalmazott császári és királyi
gárdafőhadnagy szemben lévő úri házához. Kossuth ott
„igen tartózkodó fogadtatásra talált”, aminek az volt
az oka, hogy Kossuth korábban internálta a Pethes Imre
fivérét, a jászkapitány Mihályt, amiért hozzájárult a
Jászságot megszálló osztrák
katonaság élelmezéséhez.
„Az öreg gárdista hideg udvariassággal kijelentette, hogy
hozzá Nagy Sándor tábornok
van beszállásolva, és így bármennyire sajnálja is, a kormányelnök úrnak szállást nem
adhat.” Kossuth tehát kény-

telen volt a paróchián szorongani.1
Ekkor zajlott le a hatvani
csata, amit a magyar vezérkar egyik tagja az árokszállási
templomtoronyból nézett
végig. Már az események
utáni fél évszázadban is különböző találgatások láttak
napvilágot, vajon ki volt ez a
személy. Az egyik történet
szerint Kossuth és Görgey
álltak a templomtoronyban.2
Nagy János (1810-1896)
nyugalmazott kántor viszont úgy nyilatkozott, hogy
ő is fenn volt azon a napon a
templomtoronyban, és Görgey Artúr fivére, Görgey Ármin volt mellette.3 Egy harmadik forrás Leiningen Károly naplója: Egy órakor értem Árokszállásra, ott találtam a Knézics dandárt. Alig
telepedtek le a hadaim, már
híre jött, hogy Hatvannál verekszenek. Betértem a helységbe, fölmentem a templom tornyára, s onnét kitűnő távcsövemmel elég jól áttekinthettem
a csata egész mezejét…” 4
Kossuth Lajos ottléte a
legkevésbé valószínű, ő
ugyanis a csata idején már

Jászberényben volt. Mikor
Árokszállásról tovább akart
vonulni, a községi elöljárók
elé vezettek egy szemrevaló
menyecskét, Ficzek Angélát.
„Arra kérnők hát alássan elnök urat, tessék őt megcsókolni,
mindnyájunk nevében!” –
kérték, hátha a csók képében
áldás hull majd a városra.
Kossuth azonban a kérést azzal, hogy ő már házasember,
elutasította; Görgey viszont
örömmel vállalkozott a feladatra.5 (Ficzek Angéla későbbi sorsáról azt érdemes
megjegyezni, hogy Antal
Mátyás felesége lett, és
1902-ben hetvenegy éves korában hunyt el.)
Egyelőre tehát annyi látszik biztosnak, hogy Kossuth nem, az árokszállási
kántor, Nagy János viszont
ott volt. Hogy mellette ki
állt … sajnos ez valószínűleg
sosem fog kiderülni. A történetek mégis érdekesek, hiszen új adalékkal szolgálnak
Jászárokszállás méltán híres
templomának és a község
szabadságharcos múltjának
történetéhez.
Csikós Gábor

1

Jászság VII. évfolyam 12. szám 1894. III.24
Jászság VII. évfolyam 12. szám 1894. III.24
3
Jászság VV. Évfolyam 13. szám 1894. III.31
4
Rédei István: A jászok és kunok az 1848-49-es
szabadságharcban (1989, Jászberény) - 56
5
Jászság VII. évfolyam 12. szám 1894. III.24
2

IRKA
Irodalmi Kerekasztal
Jászárokszállás város amatőr irodalmi csoportjának tagjai 2007. februárjában gyűltek
először össze a Városi Könyvtár szervezésének köszönhetően.
A tagok ezúton szeretnének bemutatkozni a városnak, s azon belül a Jászvidék olvasóinak.
Társaságunk minden tekintetben színes: életkorra, s érdeklődési területeiket figyelembe véve
egyaránt. A szűk létszám ellenére is megtalálhatóak köreinkben mind a modern, mind a klaszszikus stílust gyakorlók is. Tagjaink ezentúl a Jászvidékben legsikeresebb műveiket közreadják.

Kumpera Ádám:
15 éves tanuló

Nézz, ó nézz!
– szabadvers –

Nézz, ó nézz! Élővé teszel engem.
Az elúszó színfoltok az égen, – e fodros birkanyáj,
s a fűszálakon elnyúló, mázas ragadás
rabul ejt engem.
Mert te csókoltad rá. Élővé tesz jelenléted
mindent, mi lelked kék íve, az ég alatt áll.
A Nap fénye komoran ránk esik, betemet gyöngyeivel;
s mégis száll, mint a lélegző illat, vagy az izzadó harmat.
Mondd, miért nem üde, mint te?
Mert forr tőled e piciny világ. Itt minden érted él.
Elhoztad kelyhedben a létezés tüzét, s mára, egy pillanat
varázsa alatt kinyílhat ő, mint este a mécsvirág.
A fűszálak közt lapult egy kushadó, bolhányi árnyék.
Alig látod, hogy dereng léte, alig hallod, hogy zümmög jelenléte.
Én voltam ő, s fénybe szőtted életem – túlragyogva a valóság rögeit.
Én, egy összeomlott világ, akit te éltettél, s
kinek te adtál érzéseket: határt és végtelent,
s reményt, mit csókba csalva csentél ajkaimra.
Nem láthatod soha az árnyékod, engem.
Mégis rám vetett tekinteted előtt fel-feltűnök néha,
mint a Hold árnyjátéka a Nap előtt.
Ne fuss el, s én se fussak; de ha szeretsz, én is szeretlek! –
Szerelmem, mondj bármit, virágok fognak hullani,
s később a hó alól kinyílni.
Szeretettel várunk minden érdeklődő amatőr írót, költőt és mindenkori tagjainkat a hónap
utolsó péntekén, a Városi Könyvtár olvasótermében tartandó havi gyűlésünkre, 4 órai
kezdettel.

2008. március 27.

Nőnapi ünnepség a
Nyugdíjasok Egyesületénél
Március 11-én ünnepelni jöttünk a
Művelődési Házba. A Nőnapot. A zsúfolásig
megtelt nagyteremben öröm volt látni a
mamákat, nagymamákat, a NŐKET, így
nagybetűvel.
A jelenlevőket André Béla vezetőségi tag
köszöntötte, majd Papp Károlyné Gizike
néni Petőfi Sándor: Szeretlek kedvesem, Pál
Antalné Ica néni pedig saját versét szavalta el.

Nőnapi köszöntőt Bényi András mondott.
Szavait Márai Sándor idézetével zárta:
„Köszönet neked, aki megszültél,
És neked, aki a feleségem lettél.
És neked, te harmadik, tizedik, ezredik,
Aki adtál egy mosolyt, gyöngédséget,
Egy meleg pillanatot.
Az utcán elmenőben vigasztaltál,
Amikor magányos voltam.
Ki elringattál,
Amikor a haláltól féltem.”

Ezután a Széchenyi István Általános Iskola
Színjátszó Köre tartott ünnepi műsort, amit
Kovács Béláné tanított be. Zene, tánc, vers,
majd Jász Faragó Sándor Beke Andris háztűznézőben című színpadi tréfáját adták elő,
igazi gyermeki odaadással, átéléssel. Majd a
férfi tagjaink süteményt és üdítőt szolgáltak
fel a hölgyeknek.
Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen
formában segített, hogy egy jó hangulatú
délutánt tölthettünk együtt.
Kókai Béláné egyesületi titkár

Fotók: Szűcs Judit

Tűzoltóságunk hírei
Az elmúlt időszak rendkívül mozgalmas volt nemcsak
városunk Önkéntes Tűzoltó
Egyesületének, hanem a város lakosságának is.
Február 27-én és 28-án
avar- és nádastüzeket oltottunk el Jászárokszálláson.
Március 1-jén szombaton
délután orkán söpört végig
városunkon. Több mint 60
bejelentés érkezett a lakosságtól: különböző káresetek
elhárításában kérték a segít-

ségünket (tető, kémény,
elektromos vezeték, fakidőlés). Három napon keresztül
segítettünk a viharkárok elhárításában a város lakosságának. Ezúton is köszönjük
azt a megértést és együttérző
megbecsülést, amellyel munkánkat segítették. (Külön
írásunk lentebb olvasható.)
Március 4-én jelzés érkezett ügyeletünkre: a Szentandrási úton egy fa lakóházat veszélyeztet. Az egyesü-

letünk tagsága megszüntette
a közvetlen veszélyt.
Március 7-én pénteken
délután érkezett a jelzés: a
Széchenyi út 95. szám előtt
két személygépkocsi karambolozott.
Tűzoltóink a baleset színhelyén beavatkoztak, feszítő-vágó szerszámokkal a sérülteket kiszabadították.
Nádas Illés
titkár

Orkán erejű széllel köszönt be
a március Árokszállásra
Jászárokszálláson 2008.
március 1-jén délután fél három körül alig több, mint
egy negyed órán át tartott az
a szélvihar, amely számos
önkormányzati épületben,
valamint magántulajdonú
ingatlanban okozott jelentős
károkat. Városi szinten a teljes kár több tízmillió forintra
becsülhető, amelyből a felmért károkozás az önkormányzati ingatlanokban
mintegy bruttó 2 millió 373
ezer forint volt. Az önkormányzati károkat két nappal
a vihar után mérték fel és
jelentették is a várossal szerződésben álló biztosító társaság felé. A legnagyobb kár
a Deák Ferenc Gimnázium,
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolát érte,
ahol a vihar a tetőhéjazatot
nagy felületen feltépte, több
száz cserepet tört össze, illet-

ve rongált meg. Mára a károkat minden intézménynél
sikerült helyreállítani. A szél
megrongálta ezen kívül kisebb-nagyobb mértékben a
Városi Könyvtárat, az iskolakonyhát, az általános iskola
főépületét, a bölcsődét, az
Idősek Apartmanházát, a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat-, Öregek Napközi otthona-, a művelődési

ház-, a víztorony-, a strand
gépház épületét, a Honvéd
Üdülőt, illetve több bérlakást is.
Az önkormányzathoz
kárenyhítésre három személy nyújtott be kérelmet,
amelyet a képviselő-testület
egészségügyi, szociális és
családügyi bizottsága támogatott.

Jászvidék
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Pedagógus arcképcsarnok

Visszaemlékezés
a gimnázium alapító tanáraira
Győző Tiborné

Zagyvarékason 1934-ben
született. A becsületes, tisztességes, kötelességtudó,
egyszerű szülők áldó, intő
szavával és gondoskodásával
került ki a családból, ami egy
életre meghatározta erkölcsi
alapállását.
Szolnokra került középiskolába, majd Budapesten az
ELTE történelem-földrajz
szakán 1956-ban szerzett középiskolai tanári diplomát.
Pedagógus pályafutását
Jászárokszálláson az általános
iskolában kezdte. 1963-ban
az akkor alakuló új gimnáziumba hívtuk át tanítani, így
az iskola alapító tagja lett, annak minden szépségével és
próbatételével együtt. Tanított az esti-levelező tagozaton is. Több évig a könyvtár
vezetője volt. Nyugdíjazásáig, 1991-ig a gimnáziumban
dolgozott. 35 évet töltött a
pedagógus pályán. Mélyből
fakadó humánus elkötelezettség jellemezte, ahogyan diákjait becsülte, szerette, segítette. Nyílt, őszinte véleménynyilvánítás jellemezte.
Közvetlensége, életvidám
humora éltető eleme volt a jó
nevelőtestületi légkörnek.
Derűjét, tekintélyt parancsoló munkabírását tanítványai,
kollégái is tisztelték. Egy életen át gondoskodott családjáról, szüleiről, környezetéről.
Honorálta mások jóakaratát,
segítő szándékát.
Szerette az iskolát, tanítványait, köztük érezte magát
igazán elemében. Általános
iskolai tapasztalatai alapján
már otthonosan mozgott az
oktatás pedagógiai gyakorlatában. Példamutató pontossággal készült az óráira és
vezette azokat. A módszereiben didaktikai tudatosság,
természetesség, oldottság,
alaposság, jó hangulat, logikus óravezetés, türelmes,
megértő tanári magatartás,
tárgyilagos és következetes
értékelés jellemezte munkáját. Tanári személyiségében
sokan szigorú tanárnak tartották, pedig ő csak az előírt
követelményeket kérte számon és értékelte. Így nevelt
kötelességre, munkára, tiszteletre, becsületre, rendre és
fegyelemre. Elismerte a tanulók tudását, és szorgalmukat is honorálta.

Mint a világ- és magyar
történelem, illetve a földrajz
szaktanára, a tudomány e
két területét tudta különösen megragadni, áttekinteni
és tudását célszerű módszereivel átadni tanítványainak,
ami elismerést és tekintélyt
biztosított számára.
Vonzóak voltak földrajzi
jellegű tanulmányi kirándulásai. A külföldi útjairól
gyűjtögetett látnivalókat
földrajz órán felhasználták.
Egyetemre készülő továbbtanulóit külön szakkörökön
segítette felkészíteni.
Jó osztályfőnök volt. Erős
volt benne a szociális és kollektív érzék, az esélyegyenlőség szándéka. Anyai gondoskodással terelgette őket,
sorsuk alakulásáért személyes felelősséget érzett. Figyelemmel, megértéssel, felelősséggel karolta fel a lemaradókat és egyengette a
továbbtanulók útjait.
Nevelőmunkájának nem
voltak megfejthetetlen titkai.
Szorgalom, következetesség,
gyermekszeretet jellemezte.
Közvetlensége, népszerűsége
töretlenül érvényesült. Emberségre, tiszteletre tanította
őket. Élvezte diákjai bizalmát, elismerését. Ez alapozta
meg, hogy osztályait jó közösséggé kovácsolta, harmonikus emberi kapcsolatokat
épített ki közöttük. Mindezt
a sikeres érettségi találkozók
is hitelesen bizonyítják, amelyek a megigazulás hangulatában és jegyében zajlottak és
zajlanak ma is. Azt hiszem,
itt van a pedagógus hivatás
egyik nagyon fontos, egy pillanatra sem feledhető ereje,
lényegi összetevője. A már
felnőtt tanítványok mérik, illetve hivatottak megmérni a
pedagógus valóságos értékét.
A tanítvány ugyanis magával
viszi tanára számos gesztusát, egyéniségét, szokásait,
erkölcsi értékeit, és felnőttként gondolatban egykori tanárával oldja meg helyzeteit,
problémáit. Mindig, még elmúlásuk után is velük maradnak azok a tanárok, akik ifjúságukban is méltó társaik és
se-gítőik voltak.
Lelkiismeretes pedagógiai munkája mellett jutott
ideje családjára, barátaira,
szaktanári érdeklődésére, a
kirándulásokra. Az életkorban, érdeklődésben hozzá
közelebb álló és hasonló
életfelfogású kollégák egy
csoportjával baráti szálak
fűzték össze, aminek érzelmi, intellektuális szálai
mindvégig megmaradtak,
gazdagítva mindenki életét.
Megromlott egészségi állapota miatt 1991-ben 35

Helyreigazítás
A februári szám Pedagógus arcképcsarnok – Pár Frigyesné című cikkében tévesen jelent meg Pár Frigyesné
születési helye. Pár Frigyesné Romániában, Gizellafalván
született. A tévedésért szíves elnézésüket kérjük.

év tanítás után nyugdíjba
ment. Az orvosi kezelés miatt a lányához költözött Budapestre. Vele élt haláláig.
71 éves korára már nagyon
elfáradt. Férjének halála is
nagyon megviselte, és egészségi állapota is tovább romlott. 2005-ben a munkában,
betegségben megfáradt szíve nem bírta tovább a megterhelést, és aki az időnek a
határát kimérte, magához
szólította.
Sokszor meglátogattam a
kórházban, és az ágya mellett szomorúan állapítottam
meg, hogy ismét fogyott
eggyel a gimnázium alapítók száma, mert megállt egy
szív, megállt egy élet, és
Győző tanárnő nincs többé.
71 évet élt, szeretett, segített, örült, néha bánkódott
mint minden tanár. Úgy
gondolom, amire vágyott,
amit pedagógus elérhet: diákjai tiszteletét elérte. Élete
elszállt ugyan, de nem ért
véget, mert tanítványainak,
szeretett kollégáinak, barátainak lelkében tovább él,
akik tovább viszik szellemét,
egyéniségét.
Emlékét a pedagógiai
tiszteletadás megőrzi a jövő
számára is.
Győző Gyula
a gimnázium
alapító igazgatója

Vissza az alma materbe
– Pedagógiai gyakorlaton a gimnáziumban –
Amikor az egykori diák
bekopog a tanári szoba ajtaján és nem áll meg a küszöb
előtt, hanem be is lép oda,
amikor kabátja bekerül a tanárok kabátjainak szekrényébe, és amikor ebben a
szobában akad számára egy
üres szék, melyen helyet foglalhat, akkor nem kétséges,
hogy valami megváltozott.
Valahogy így kezdődhet az a
történet, amely egy kezdő
pedagógus pályafutásának
eseményeit írja le.
A külső iskolai gyakorlat
elvégzése kötelező része a tanárképzésnek. Ennek helyszíne gyakran szabadon választható. A szabad választás
lehetőségével élve egykori
gimnáziumomban nyertem
betekintést a tanórán kívüli
pedagógiai munkába és
szervező tevékenységekbe.
A féléves gyakorlat ideje
alatt a helyi Deák Ferenc
Gimnázium, Közgazdasági
és Informatikai Szakközépiskola újonnan bevezetett
nyelvi előkészítő osztályának munkájába kapcsolódhattam be, melynek során
megfigyelhettem az új képzési forma megvalósítását,
és megismerhettem tanárok
és diákok eddigi tapasztalatait a képzéssel kapcsolatban.
A négyosztályos gimnáziumi képzés mellett az iskola ebben a tanévben indított
először nyelvi előkészítő

szakközépiskolai osztályt.
Az első év elvégzése után,
10-13. évfolyamon folyik
szakközépiskolai képzés,
közgazdasági vagy informatikai szakirányon. Így a képzés időtartama öt év. Az előkészítő évfolyam célja: biztos idegen nyelvi (heti 12
óra) és informatikai alapismeretek megszerzése.
Az új képzési forma kiemelt feladatának tekinti az
információs és kommunikációs kultúra fejlesztését,
egyéni, eredményes tanulási
módszerek kialakítását. Ennek megfelelően kap jelentős
szerepet az informatika és a
gépírás, és jelenik meg új
tantárgyként a magyar nyelv
és kommunikáció, valamint
a forrásismeret. Ezt támasztja alá az a munka, amely tanórán kívül próbál időt szakítani az osztályközösség, a
kellemes légkör és a sikeres
csoportmunka kialakítására,
valamit a diákok és szülők
véleményének megismerésére.
Gyakorlatom során ezeknek a feladatoknak a megvalósításába kapcsolódtam be.
Részt vettem az első éveseket felavató bundásbálon és
annak előkészítésében, egy
év eleji szülői értekezleten és
egy nyelvi munkaközösségi
értekezleten. Kérdőíves felmérést és szociometriai
elemzést végeztem a tanulókkal, mert az osztályt csak

„Aranyszáj”
– a szép beszéd és szép olvasás versenye
Minden évben hagyományként kerül megrendezésre a harmadik és negyedik
osztályosok körében az
„Aranyszáj” elnevezésű olvasó verseny. Ebben az évben is a Városi Könyvtár
adott otthont ennek a rendezvényünknek.
A „szép olvasás – szép
beszéd” komplex verseny lehetőséget nyújt a tehetséges
tanulók bemutatkozására.
Felhívja a figyelmet az alapkészségek fejlesztésének fontosságára, mely elengedhetetlenül szükséges a korszerű műveltség megalapozásához. Hangsúlyozza az
olvasás fontosságát a későbbi ismeret-elsajátításban.
Az olvasás szeretete lehetőséget teremt a személyiség kibontakozására, a fantázia és a szókincs fejlődésére egyaránt. Ebben a korban igen fontos szerepe van
a képességek komplex fejlesztésének, a „verseny”, a
„játék”, az élmények többszintű és formájú megjelenésének. Az olvasási élmények feldolgozása és másokkal való megosztása nagyon
fontos.

A szabadon választott
szövegek után nagyobb próbatételt jelentett a kötelező,
ismeretlen szöveg bemutatása. A zsűri szempontjai
között szerepelt a biztos olvasási készség mellett a megfelelő artikuláció és a szép
kiejtés egyaránt. Az értékelés során a zsűri elnöke
külön kiemelte a gyerekek
jó felkészültségét és a kötelező szöveg kifejező felolvasásának kiemelkedő színvonalát.
Jó hangulatban, vidáman
telt a délután. A gyerekeket
a könyvtár dolgozói a szünetben megvendégelték.

Minden versenyző emléklapot és könyvjutalmat kapott.
Eredmények:
3. évfolyam
I. Rab Zsanett
3.a
II. Surányi Anna 3.a
III. Nemoda Enikő 3.c
4. évfolyam
I. Bolyós Ildikó 4.c
II. Ficzek Mónika 4.a
III. Rankasz Vivien 4.a
Különdíj:
Zsák Zsófia

4.c

/szervezők/

A verseny díjazottjai (Fotó: Szabó Gáborné)

akkor tudjuk igazán hitelesen értékelni, ha magukat a
diákokat kérdezzük meg
tapasztalataikról.
Ezt szolgálta az a kérdőív,
melyet a tanulók egy hónap
eltelte után, októberben töltöttek ki. Olyan kérdésekre
kellett válaszolniuk, melyekben kifejthették véleményüket az iskolával, társaikkal,
tanáraikkal és tanulási szokásaikkal kapcsolatban. A kérdőív kiértékelésekor azt tapasztaltam, hogy a diákok
elégedettek az őket körülvevő környezettel, amely egyik
legfontosabb feltétele a sikeres tanulási folyamat megvalósulásának. A tanulók többsége az első pillanattól kezdve jól érzi magát társai között. Nemcsak saját osztályukban, hanem más évfolyamon tanuló társaikkal is
kialakítanak baráti kapcsolatokat. A tanárok munkáját,
néhány kisebb bosszúság ellenére is pozitívan értékelik.
Válaszaikból jól kitűnik,
hogy tanulási stílusuk és
szokásaik véletlenszerűek,
amely megerősíti azt a pedagógiai célkitűzést, miszerint
elsődleges feladat a megfelelő tanulási módszerek megismerésének és elsajátításának segítése. Az első évben
ezért is kell erre külön figyelmet fordítani, mert a későbbi évek munkájában (az
érettségi és nyelvi vizsgák
teljesítésekor) meghatározó
szerepe lesz a helyes tanulási
forma megválasztásának.
A közösségformálásnak, a
közös munkának, a megfelelő tanár-diák és tanárszülő kapcsolat kialakításának elengedhetetlen tartozékai azok a megbeszélések,
melyek a szülői és tanári értekezleteken zajlanak. Ezeket megfigyelve és ezekbe
bekapcsolódva magam is tapasztalhattam ennek jelentőségét. Angol szakos tanárjelöltként jó példát láttam
arra, hogy heti 12 nyelvóra
csak akkor lehet igazán hatékony, ha a csoportot tanító
tanárok óráról órára együttműködnek: amit az egyik
megtanít, a másik gyakoroltatja, illetve a készségek fejlesztésével támogatja a következő órákat.
Amikor ennek az iskolának a diákja voltam, nem
gondoltam volna, hogy osztályfőnököm munkája előre
megtervezett, most tudatosult bennem, hogy a valamikori „véletlenek” előre megtervezett lépések voltak.
Külön öröm számomra,
hogy ezeket az ismereteket
és tapasztalatokat abban a
középiskolában szerezhettem, ahol a diákpadok koptatásában valaha nekem is
részem volt, és mentortanárom egykori osztályfőnököm lehetett.
Csáki Zsuzsanna
IV. éves angol-matematika
szakos hallgató, ELTE

Jászvidék
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Mezei Béla

T

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

2008. március 27.

RIASZTÓK, KAMERÁK
TELEPÍTÉSE

Közérdekű tájékoztató

INGYENES
előzetes felméréssel!

Orvosi ügyelet

Vállalom családi házak, nyaralók, telephelyek, üzletek
kamerával, riasztórendszerrel történő felszerelését,
illetve számítógépek javítását, karbantartását.
Tekse Csaba biztonságtechnikai szerelő
06 (30) 52 52 123, www.teksecsaba.extra.hu

2008. április 5-én 11 órakor

A Petőfi Művelődési Házban

NYALÁNKSÁGOK:
Krémek – Pudingok készítése

9. CSETLIK-BOTLIK
TÁRSASTÁNC VERSENY

Az ételeket a résztvevők közösen készítik el és a
foglalkozás végén együtt fogyasztják el.
Háziasszonyok: Ingesné – Marika, Sápiné – Erzsike

Helye: Szent Vince úti Sportcsarnok

CUKORBETEGEK KLUBJA

NÉPEK TÁNCA
az Extázis Tánccsoport
tavaszi gáláján
a Szent Vince úti Sportcsarnokban.
Néhány tánc a műsorból:
… SZIRTAKI … SALSA …
… CHARLESTON …
… COUNTRY ÉS A
KELET TÁNCA
Mindenkit szeretettel várunk.
PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Jászfényszarui Fortuna Együttes Arany
Minősítésű produkciója

2008. április 13-án
16 órakor a Petőfi
Művelődési Házban

2008. április 15-én
12:00 -15:00
Ingyenes
koleszterinszűrés
A mérést és tanácsadást
Dr. Pesti Zsuzsanna végzi
Bejelentkezés: Veres László 06-70/2723-918

15: 00 Édes élet
mindenkinek
Ördögné Vecsey Katalin
természetgyógyász előadása
NEMCSAK A CUKORBETEGEKET,
HANEM MINDEN
EGÉSZSÉGTUDATOS EMBERT
VÁRUNK PORGRAMJAINKRA.
Helye: Petőfi Művelődési Ház

NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE
2008. április 8-án 15 órakor

Az éltető víz a víz
megbetegíthet?

Ördög János előadása
Helye: Petőfi Művelődési Ház

Tamási Áron:
Énekes madár

KERTBARÁTOK EGYESÜLETE

3 felvonásos székely népi játék

2008. április 8-án 18 órakor

Miről szól a darab?
Két fiatal tisztán és őszintén szereti
egymást, és ezt a szerelmet irigylik
azok, akik felett eljárt az idő.
Megöregedtek és mindenképpen
meg akarják szerezni maguknak
azt a szerelmet, amit ifjú korukban
nem kaptak meg.
A jászfényszaruiak három felvonásos
előadása erről a küzdelemről szól.

Emlékezés

ANTAL
ALAJOSNÉ
sz. Papp Erzsébet
halálának 10. évfordulójára

NŐI-FÉRFI NAP
Helye: Petőfi Művelődési Ház

ZENEISKOLA
2008. április 9-én 18 órakor

TAVASZI KONCERT –
Növendék hangverseny
Helye: Petőfi Művelődési Ház

Emlékezés

Emlékezés

BARTA
JÓZSEF

CSÁNYI
LÁSZLÓNÉ

halálának
10. évfordulójára

sz. Márkus
Zsuzsanna
halálának
5. évfordulójára

„Életed munka volt és
szeretet,
mit elfeledni nem lehet.
Segítő szavad örökké halljuk,
dolgos kezed mindig érezzük.
Megállunk sírod előtt,
könnyezünk,
örökké Rád emlékezünk.
A csillagok útján utazol
tovább, ott várj ránk,
ha a mi időnk is lejár.”

Lánya, unokái, dédunokái

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

Szerető családod

„Nem simogat kezed,
nem mosolyog arcod,
hiába szólítunk,
hangod már nem halljuk.
Egy jajszó nem sok,
annyit sem mondtál,
csak elmentél hirtelen
a halál hosszú útján.”
Szerető férjed, fiad,
lányod és édesanyád

BÖRZE!
A Csörsz Vezér Galamb,
Díszmadár és
Kisállattenyésztők
Egyesülete

Dr. Váradi István, Lehel u. 28. T.: 433-166
Dr. Gyenes Miklós, Kisfaludy u. 11. T.: 431-021
Dr. Olajos Gyula, Lehel út 11. T.: 431-957
Dr. Mann Ildikó, Széchenyi u. 30. T.: 431-077
Jászárokszálláson az orvosi ügyelet
hétfőtől péntekig 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

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ

2008. április 7-én 17 órakor

2008. április 27-én 17 órakor

07-11.
14-18.
21-25.
28-02.

Biztonság megfizethető áron, az Ön igényeihez igazodva.

FORTUNA TSE

EXTÁZIS
TÁNCCSOPORT

(2008. április)

Gyógyszertári ügyelet
06.
13.
20.
27.

Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9. T.: 531-010
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9. T.: 531-010
Agora Gyógyszertár Posta köz 1. T.: 531-980
A gyógyszertárak nyitva tartási ideje:
Hétfőtől - péntekig 7.30-tól 18.30-ig
Szombaton 7.30-tól 12.00-ig
Kéthetenként felváltva vasárnap 8-tól 10-ig
zárt ajtó mellett ügyelet. A szombat délutáni és
a vasárnapi ügyelet éjszaka is megszűnt.
A következő Jászvidék lapzárta: 2008. április 17.
A következő Jászvidék megjelenésének ideje:
2008. április 24.

kisállat börzét

Értesítés

rendez
Jászárokszálláson
a fedett piacon

A Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatal részéről
értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a fiziotherápiás
kezelés helye és ideje – átmenetileg – a tüdőszűrés idejére
2008. április 30-től május 29-ig megváltozik.
Helye: a volt orvosi rendelőben
labor helyiségben ,a folyosó végén balra.
Kezelési idő:
Hétfő:
8 órától l6 óráig
Kedd:
8 órától 12 óráig
Szerda:
12 órától l6 óráig
Csütörtök:
8 órától 12 óráig
Péntek:
8 órától - 15 :30 óráig
A tüdőszűrés befejezése után az eddig megszokott időben
és helyen fog működni. Kérjük szíves megértésüket.
Polgármesteri Hivatal, Jászárokszállás

2008. április 6-án
(vasárnap) 7.30-tól.
Állatorvosi igazolás
szükséges.
Inf.: Gulyás Alajos,
tel.: 06-30-519-0664.

„Fáj a szívünk, mert itt hagytál,
Hosszú útra eltávoztál!
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, akik

PITTNER
JÓZSEFNÉ
sz. Nagy Julianna
(Jutka)

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
hozzátartozóknak, ismerősöknek, szomszédoknak,
a Víziközmű vezetőségének, dolgozóinak,
volt munkatársaknak, hogy

BÓDIS BÉLÁNÉ
sz. Szabó Margit (1958-2008)
temetésén megjelentek, virágaikkal és
részvétnyilvánításaikkal bánatunkban osztoztak.
Köszönet Dr. Mann Ildikó háziorvosnak és
Molnár Györgyné asszisztensnőnek,
hogy drága feleségem fájdalmait enyhíteni igyekezett.
Férje és a gyászoló család

Emlékezés

JAKUS
JÓZSEF

Emlékezés

NAGY
SÁNDOR
halálának
10. évfordulójára

temetésén részt vettek,
nyughelyére virágot,
koszorút helyeztek,
ezzel is enyhítve
mély fájdalmunkat.
A gyászoló család

Emlékezés

SZABÓ
JÓZSEF

halálának
1. évfordulójára
„Megállt egy szív,
mely értünk
dobogott,
megpihent egy kéz,
ami értünk
dolgozott.”
Szerető családja

„Messze útra mentél,
onnan csak visszanézni
lehet,
mert visszafelé
utat építeni elfeledtek.
Mikor majd én is
rátérek erre az útra,
gyere elém, hogy
találkozzunk újra.”
Felesége, lánya
és unokái

„Oly szomorú mindig
egyedül lenni,
valakit mindig
hiába keresni,
valakit várni,
ki nem jön el többé,
valakit szeretni
Szívből és örökké.”
Feleséged és
unokád, Alizka

2008. március 27.

PÁDÁR TIBOR
pénzügyi tanácsadó

GENERAL AGENT KFT.,
az AXA kiemelt partnere

Szolgáltatások:
- Egyénre szabott pénzügyi tervezés
Az egyén és család számára a legkedvezőbb
pénzügyi megoldás kiválasztása.
- Hitelügyintézés
ELLA Bankon keresztül, kedvező kamatokkal
és kezelési költséggel.
- Pénzügyi befektetések
Kiemelt hozamokkal 25 féle befektetési alappal.
- Magán nyugdíjpénztár (AXA Prémium)
2007. évben a legjobb eredményt érte el a
Pénztárak között.
- Önkéntes nyugdíjpénztár
4 féle portfólióból lehet választani.
- Egészségpénztár
- Élet, baleset, egészség, utas biztosítások
- Cafetéria. Vállalatok részére.

Jászvidék

Tüdőszűrés

Álláshirdetés

Értesítjük a lakosságot, hogy Jászárokszálláson a
kötelező tüdőszűrő vizsgálat

A Jászárokszállási Víziközmű felvételre keres 1 fő
munkavállalót a városi szennyvíztisztító telepen történő

2008. május 5 – május 29-ig tart.

tisztítótelepi és
csatornahálózat üzemeltetői

Szűrés helye a volt orvosi rendelő,
Jászárokszállás Móczár Andor tér 7.
Szűrési idő:
Hétfő és szerda 12.3016.30-ig.
Kedd,csütörtök, péntek:8.3012.30-ig.
A tüdőszűrés minden 30 év feletti állampolgár
számára kötelező.
A szűrővizsgálat alól mentesülnek , akik máshol
szűretik magukat és arról igazolást hoznak, vagy
kismama, gondozott, vagy l éven belül
részt vett a szűrésen.
Az igazolásokat a szűrés helyén kell leadni.
Polgármesteri Hivatal

Elérhetőségek:

LOMTALANÍTÁS
A jászárokszállási VÍZIKÖZMŰ értesíti a város lakosságát,
hogy

JÁSZÁROKSZÁLLÁSON
A RÉGI ORVOSI RENDELŐBEN

2008. ÁPRILIS 10-11-ÉN
Ismerje meg érrendszere állapotát
COMPUTERES ARTERIOGRÁF
készülékkel történő
fájdalommentes vizsgálattal!

SZÍVINFARKTUS? ÉRELMESZESEDÉS?
ÉRSZŰKÜLET? AGYVÉRZÉS?
MEGELŐZHETŐ!
A vizsgálat szakorvos bevonásával történik.
BEJELENTKEZÉS:
Sonoterápia Centrum
Szolnok, Ady Endre út 1.
Tel.: 06-56/344-372

Értesítés!
A Jászárokszállási Víziközmű ezúton értesíti a Tisztelt
Fogyasztókat, hogy várhatóan 2008. májustól a víz, csatorna- és kommunális hulladékszállítás díjfizetési módja
megváltozik. A díjbeszedőnél történő szolgáltatási díjak
befizetése megszűnik. Helyette ajánljuk:
– A pénzintézeti átutalási lehetőséget. (A számlatulajdonosnak a számlavezető pénzintézet felé történő
megbízási szerződés megadását követően lehetséges
ez a díjfizetési forma.)
– A postai készpénz átutalási megbízást (sárga csekk).
A továbbiakban ez a fizetési mód egyéb fogyasztói
visszajelzés nélkül is automatikusan működik. Tehát
ha semmilyen visszajelzést nem küld a Fogyasztó, a
Víziközmű ezen a módon számlázza a fogyasztást.
– Továbbra is biztosítjuk a lehetőséget a hátralékos
számlák befizetésére a Víziközmű pénztárában,
munkaidőben.
A vízmérő órák leolvasása nem változik, továbbra is
kéthavonta ellenőrizzük és olvassuk, a közben eltelt időben fogyasztási átlagot számlázunk. Azon Fogyasztóknál,
ahol a vízóra leolvasó kollégánk nem tudja leolvasni a fogyasztást, ott egy bejelentőlapot hagy a postaládában, melyen díjmentesen jelezhetik a fogyasztást, melyet tisztelettel megköszönünk. Amennyiben ez elmarad, akkor a
megállapított fogyasztási átlag alapján történik a számlakészítés, és a legközelebbi leolvasást követően történik
meg a fogyasztás kompenzálása. A vízóraállást továbbra is
be lehet olvasni munkaidőben (H-CS: 0700-1200, 13001600, P: 0700-1300) az 57/531-294-es telefonszámon.
A szolgáltatás eddig megszokott jó színvonalát
továbbra is fenntartjuk, és kérjük a tisztelt Lakosságot és
Fogyasztókat a változtatás tudomásul vételére, valamint
az átállási nehézségek megértésére.
Tisztelettel: Víziközmű

munkakörbe.
A munkakör betölthető:
2008. május 2-i munkakezdéssel.
Bérezés: a közalkalmazotti bértábla szerint.
A jelentkezés feltétele: orvosi alkalmasság, alapfokú
gépészeti jártasság, illetve legalább középfokú
számítógép-kezelői végzettség, valamint az
ügyeleti munkarend vállalása.
Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük fényképes szakmai önéletrajzát, juttassa el
személyesen, levélben vagy elektronikusan a Víziközmű
elérhetőségeire (Víziközmű, 5123 Jászárokszállás, Deák
F. u. 90., E-mail: vizikozmu@vnet.hu).
Tisztelettel: Víziközmű

Cím: Jászárokszállás, Széchenyi u. 78.
Tel.: 06-30-470-97-19, fax: 57/531-426
E-mail: padartibi@citromail.hu
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2008. április 7 – április 17-ig
lomtalanítást végez.
A fenti idő alatt nemcsak a szilárd burkolatú utcákba mennek
be a szállítójárművek, hanem a földes utcákba is. A lomtalanítás
során az ingatlanok elé kirakott használt bútorok, berendezési
tárgyak, ócskavasak DÍJMENTESEN elszállításra kerülnek. A
lomtalanításkor nem szállíthatunk el veszélyes, ill. kommunális hulladékot, kerti hulladékot, rossz háztartási eszközöket,
elektronikai hulladékot és építési törmeléket.
A lomtalanítás az alábbi ütemezéssel történik:

Értesítjük a tisztelt lakosságot!
2008. március 24-én esedékes hulladékszállítás
az ünnep miatt elmaradt,
a hulladékot 2008. március 31-én
szállítjuk el. Ezen a napon a kukák mellé
kihelyezett zsákok is elszállításra kerülnek.
Megértésüket előre is köszönjük!
Tisztelettel: a Víziközmű Vezetősége

Április 07. (hétfő): Rákóczi u., Szabadság u., Malom u., Rózsa
u., Örsi u., Jász u., Rosenberger u., Lomb u., Hajnal u., Pipacs u.,
Liget u., Fürdő u., Napfény u., Délibáb u., Fortuna u., Napsugár
u., Diófa u., Thiel B. u., Fürst S. u., Nádas u., Zöldmező u.,
Szivárvány u. Bokréta u., Nógrád u., Táncsics u.

A Jászárokszállási Víziközmű ezúton értesíti a
Tisztelt Lakosságot, hogy

Április 08. (kedd): Szentandrási u. és zsákutcái a Hunyadi utcáig, Élmunkás u.,Murányi u., Vígh u., Hunyadi u., Bem u., Arad
u., Szent László u., Vak B. u., Czinka u., Zrínyi u., Dankó u.,
Bartók u., Gyóni u., Gárdonyi u., Dobó u., Ősz u., Csongor u.,
Pusztaszer u., Hortobágyi u.

2008. április 07-étől megkezdi
a városi vízhálózat
szokásos tavaszi tisztítását!

Április 09. (szerda): Deák F. u., Prohászka u., Posta köz., Piactér, Móczár A. tér, Jákó u., Csalogány u., Balassa u., Kurucz u.,
Virág B. u., Pozsony u., Szentandrási u. Hunyaditól a Kossuthig,
Deák F. u. – Hunyadi u. között, Deák tér, Városkert u., Hétvezér
u., Akácfa u., Pethes M.u., Mátyás K.u., Alkotmány u., Nyárfa u.

A mosatás várható befejezési ideje: 2008. 04. 25.

Április 10. (csütörtök): Kossuth L.u., Madách u., Blaha u.,
Dózsa Gy. u., Magyar u., Petőfi u., Arany J. u., Görbe J. u., Tompa M. u., Szent Margit u., Kőrösi Cs. u., Vörösmarty u., Kinizsi
u., Ságvári u., Vasút u.
Április 11. (péntek): Déryné u., Munkácsy u., Liszt F. u., Kazinczy u., Szent István u., Boros A. u., Gagarin u., Kölcsey u., Jókai
u., Kókai L. u., Halastó u.
Április 14. (hétfő): Széchenyi u., Sándor u., Bogdán u., Pacsirta
u., Sólyom u., Fecske u., Adácsi u., Sport u., Kilián u., Eötvös u.,
Hámán K. u., Határ u., Mikszáth u.
Április 15. (kedd): Reviczky u., Kisfaludy u., Katona u., Pethes
I.u., Csörsz u., Törőcsik u., Lehel u., Horváth u., Csokonai u.,
Patak u., Tavasz u., Egri u., Kenyérvári u., Mátra u., Május l. u.,
Köztársaság tér
Április 16. (szerda): Bajcsy u., Szent István tp., Csuka u.,
Somogyi u., Hold u., Fáskert u., Tinódi u., Ady u. Kékes u., ., Tél
u., Nyár u., Pázmány P. Jászai u
Április 17. (csütörtök): József A. u., Hattyú u., Damjanich u.,
Csikós u., Mikes u., Halász u., Mocsár u., Szent Vince u.
Városunk, lakókörnyezetünk tisztítása és tisztántartása
érdekében szervezett lomtalanítás végrehajtásához kérjük
a lakosság segítőkész közreműködését!

Értesítjük a Tisztelt lakosságot!
A Jászárokszállási Víziközmű

elektronikai- és veszélyes hulladék
lomtalanítást
végez a lakosság körében

2008. április 21-től április 24-ig
A Víziközmű telephelyén díjmentesen leadható minden olyan
elektronikai eszköz és háztartási gép, melynek burkolata nincs
megbontva, továbbá minden, a háztartásban keletkezett
veszélyes hulladék (akkumulátorok, gumiabroncsok, festékes
és permetezőszeres flakonok, stb.).
Környezetünk tisztántartása érdekében, kérjük, segítsék
munkánkat!
Tisztelettel: a Víziközmű vezetősége

Értesítés!

A mosatás időtartama alatt a vételezett víznek esetleges
elszíneződése, jellegzetes szaga előfordulhat, azonban
ez nem befolyásolja annak felhasználhatóságát, és
fogyasztásra való alkalmasságát.
A fenti időszak alatt kérjük türelmüket és megértésüket,
az Önök felé történő szolgáltatási biztonság
megteremtése érdekében végzett munkánk során!
Tisztelettel: Víziközmű

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot!
A Víziközmű a megnövekedtet tavaszi hulladékmenynyiségre való tekintettel, megkezdte a Víziközmű emblémával ellátott zsákok árusítását. Az ezen zsákokba kihelyezett hulladékot a hulladékszállító gépjármű elszállítja. A
zsákba tilos kihelyezni sittet, zöldhulladékot és veszélyes
hulladékot.
Zsák ára lakosság részére: 220 Ft + ÁFA= 264 Ft
Közületek részére: 440 Ft + ÁFA = 528 Ft
A zsákok beszerezhetők a Víziközmű telephelyén Deák
Ferenc 90. (munkaidőben)
Segítségüket előre is köszönjük: Víziközmű Vezetősége

NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG
2008. április 14-én 18 órakor

AJÁSZBERÉNYI NAGYTEMPLOM
KRIPTÁJÁNAK FELTÁRÁSAKOR
TALÁLT LELETEK
Horthiné Dr. Bathó Edit múzeumi igazgató előadása

ÉLETTÉR KLUB
2008. április 1-jén 16 órakor

CSIPKEVERŐ TANFOLYAM
Helye: Petőfi Művelődési Ház

Jászvidék
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Farsang Kupa
Március 1-én ismét gyermekzsivajtól és labdapattogástól volt hangos a Szent
Vince úti iskola sportcsarnoka. Már lassan hagyománnyá válik az utánpótlás
korosztályok versengése
egymás között, ahol összemérhetik futballtudásukat.
Külön öröm volt, hogy ebből az alkalomból meghívhattunk a szomszéd községekből is csapatokat.
A csapatok nagy izgalommal készültek, hisz nagy volt
a bizonyítani és az első hely
megszerzéséért való küzdeni akarás. Az öt korosztályból négy saját nevelésű csapatnak sikerült itthon tartani
az erre a célra készített első
helyért járó vándorserleget.

A pályán a küzdeni akarás
és összetartás volt a jellemző. Öröm volt nézni, hogy
egymásért, illetve saját csapatukért harcoltak a fürge
lábú focisták. Alkalmunk
adódott tehetségeket kiválasztani és ide Jászárokszállásra csábítani, hogy itt folytathassák focitudásuk javítását és itt erősítsék csapataikat. Ezen a napon viszont
mindenki nyert, aki ott volt
és részt vett ezen a tornán; a
gyerekek az élményt, illetve, hogy összemérhették tudásukat, a szülők pedig láthatták, hogy gyerekeik egyre
ügyesebbek és küzdeni tudásból jelesre vizsgáztak.
Terveink között szerepel
minél színvonalasabb és

Utazások valahol
– avagy amit a fitnesz nem tud nyújtani

több torna megszervezése,
lebonyolítása, mert focizni
jó, ha pedig eredményeket is
tudunk felmutatni, az még
jobb.
Köszönjük támogatónknak, a Rosenberger Magyarország Kft.-nek, hogy ismét
sikerült ezt elérnünk.
Dobos Zsolt
szakosztályvezető

Szent Erzsébet
Karitász Csoport hírei
2008. március 17-én, hétfőn délután 20 nagycsaládot
ajándékozott meg a Szent
Erzsébet Karitász Csoport.
A húsvéti élelmiszercsomag
a Caritas Hungarica Eger
Alapítványtól került Jászárokszállásra. Az élelmiszer-

csomag több mint 5.000 Ft
értékű, melyben mindenki
kap – a Biblia évéhez kapcsolódva – egy Szentírást is.
Továbbá 20 idős beteget
ajándékoztunk meg Béres
cseppel húsvétra.
Július végéig folyamato-

Fotó: Szűcs Judit

Anyakönyvi hírek
2008. február hónapban született gyermekek: Balogh
Mária, Fáczán Miléna, Tóth Milán Zoltán, Tóth–Pintér
Zsófia, Mihályi Martin, Váradi Júlia, Horváth Nilla, Kovács
Bálint.
2008. február hónapban Jászárokszálláson házasságkötés nem volt.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: Agócs Sándor 70,
Surányi Vilmos 71, Guba János 89, Cseplye József 56,
Füleki Péter 54, Lólé Józsefné, sz. Czuczu Mária 41,
Pető András 54, Pittner Józsefné, sz. Nagy Julianna 63,
Barócsi Béla 90, Gedei Ferencné, sz. Juhász Amália 75,
Kis Béla 50, Bódis Béláné,sz. Szabó Margit 50 évet élt.
Jászágón 2008. február hónapban született gyermek:
Aladi Veronika.
Elhalálozott: Fehér Pál 79, Menyhárt János 93 éves
korában.
Házasságkötés nem volt.

2008. március 27.

san gyűjtjük az 1 és 2 forintosokat az iskolás gyermekek megsegítésére. A templomban elhelyeztünk egy
perselyt, ahová az adományokat el lehet helyezni.
2008. április 26-án,
szombaton 9 órai kezdettel
Lelki-napot tartunk a Közösségi Házban. Téma: a
Biblia, melyről a délelőtt folyamán két előadást tartanak. A Karitász Csoport
vendégül látja a résztvevőket
ebédre 12-13 óra között. A
Lelki-nap a Templomban
folytatódik: 13-14 óráig
szentségimádást tartunk,
majd a Lelki-nap egy közös
hálaadó szentmisével zárul.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Nézegetem a fotókat, melyek idén készültek. Néha a
sírás kerülget. Ezeket is megcsináltuk!!!
2008-ban ismét nekivágtunk a Hegynek. Téli Mátra.
Egy hét, és ismét úton
voltunk. Ezúttal Tar községet vettük célkeresztbe.
Szent László nyomában voltunk, egy 15 kilométeres teljesítménytúrán. Nem vagyok hívő, de éppoly csodálattal néztem a Sztúpát, mint
más Szentkúton a szobrokat.
Mindkettő gyönyörű, nekem mégis a buddhista
templom tetszett jobban.
Talán azért, mert hozzám
közelebb áll a természet, a
csönd szeretete, sőt imádata,
mint a templomok színvilága. Hiába, Kőrösi Csoma
Sándor „vére” csörgedezik
minden túrázóban. A táv vége felé pedig olyan látványban volt részem, hogy csak
na! Sámsonháza után látni
Földanya művét, a FALAT, a
gyönyörű földtani látványosságot. A célban kedvesség, zsíros kenyér, általános iskola – tele sáros turistákkal.
Időközben már márciust
írunk, ismét egy túra. A
Mátrahegy. Tavaly csak kísérletképpen zavartuk le a távokat, idén már célirányosan
mentünk. Kis csapatunk vegyes képet alkotott. Focista,
nyugdíjas, hegyikerékpáros,
apuka, anyuka. Mind egy

célból mentünk. Idézve egy
híres „ősünket”: „Mert ott
van!” 10, 20, 30 kilométeresek a bevállalt távok. Igaz,
mindegyik kicsit több volt,
de nem a táv számít. Szerencsére kifogtuk az időt. Nem
volt se túl hideg, se túl me-

Tar, Sztúpa, Zsófi és Anyu
Fotó: konabela

leg, bár kaptunk a nyakunkba elég esőt, de a hegy látványa, a turistajelzések keresése lefelé futva a felhőben, a
gyönyörű táj szépsége miatt
ez volt életem egyik legszebb túrája. Parádsasvár,
Parádóhuta települések
szépsége, maga a TÁJ. Leírni sajnos nem tudom, ezt
mindenkinek látnia kell. A
szintidőt teljesítettük, igaz a
végén elég egészségtelen tartományba ment fel a pulzusom (óra szerint 214), de ezt
is elintéztük. Ide el kell jönnie mindenkinek!

„gyermeke”! A célban iszonyatos nagy pacsik, majd rohanás a buszhoz.
Csak így a végére. A túra
napján volt Nőnap, amit én
személy szerint imádok. Az
ellenőrzőpontokon minden
Nőnek jókívánságaimat fejeztem ki, amit most is meg
szeretnék tenni. Minden
Nőnek!
Úti beszámolóm véget
ért, de nemsoká folytatom.
Addig is mindenki ki a Szabadba, és hadd szóljon!!!
– konabela –

A Nefag Zrt. teszi a dolgát
Egy éve írtunk arról, hogy
Húsvétra a kápolna körüli
erdőből 2,4 hektáron kitermelt nemes nyár egy erdőfelújítási program része. A
törvényi kötelezettségnek
megfelelően – mely két éven
belüli pótlást ír elő – egy
éven belül, ebben a hónapban hektáronként 4000 db
hazai nyárfa csemetét ültettek el.
A telepítést követően –
mint megtudtuk – még
három éven keresztül sorközápolást, évi három tár-

Fotó: Szűcs Judit

csázást végeznek el, valamint nevelő vágással se-

Álló autónak ütközött
Március 7-én súlyos közúti baleset történt Jászárokszálláson. A részletekről Dávid Mónika, a Jászberényi
Rendőrkapitányság munkatársa számolt be a Jászvidéknek.
Egy 23 éves fiatalember
közlekedett saját tulajdonú
Renault Clio járművével a
Széchenyi utcán. Egy jobbra
ívelő útkanyarulatból kiérve
elveszítette uralmát jármű vezetése felett. Áttért a szemközti sávba, ahol nekiütközött annak a Lada személygépkocsinak, amely egy útkereszteződésben várakozott. A
becsapódás akkora erejű volt,

Mégis mi volt az egészben
a legszebb? Rajtam termo,
polar réteg, egy 4 kilométeres alattomos felfelé részen.
Hátrafordulva látom Sántát,
mögötte pedig egy lányt, aki
egy topban zúzza felfelé!
Na, Ő sem a fitnesztermek

gítik az igazi erdővé
válást.
– and –
vannak. A baleset körülményeinek vizsgálatához igazságügyi műszaki szakértőt
rendeltek ki, illetve több
szemtanú meghallgatására is
sor került – tudatta az újsággal Dávid Mónika.
BCS
JÁSZVIDÉK

hogy a Lada gépkocsi egy közeli ház kerítésének ütközött,
valamint megrongálta a mögötte várakozó Suzuki Ignis
személygépkocsit is. A fiatalember Renault gépkocsijával
tovább sodródott Vámos-

györk irányába, majd egy
táblának ütközve állt meg.
A baleset következtében
mindkét járművezető, illetve
egy vétlen utas is súlyos sérüléseket szenvedett, de az
életveszélyen azóta már túl
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