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És az élet
megy tovább...
Nemrég hallottam egy
történetet, ami talán mások számára is tanulságul
szolgálhat:
Egy vállalatvezető, nevezzük Michael-nek, mindig jókedvű volt és mindig
tudott valami pozitív dolgot mondani. Ha valaki
megkérdezte, hogy hogy
van, azt válaszolta: „Ha
jobban lennék, kettő lenne
belőlem.” Egy ismerőse azt
mondta: „Nem értem,
nem gondolkozhatsz mindig pozitívan, hogy csinálod ezt?” Azt válaszolta:
„Ha reggel felkelek, azt
mondom magamnak: Két
lehetőséged van: jó- vagy
rosszkedvű akarsz lenni?
Bármikor, ha történik valami, magam választhatok,
hogy elszenvedője legyek a
helyzetnek, vagy tanuljak
belőle.”
Egy napon hősünk leesett egy magas toronyról.
Hosszú műtét és sokhetes
intenzív ápolás után Michaelt elbocsátották a kórházból fémtámaszokkal a
hátában. Amikor tudakolták tőle: „Hogy vagy?”
Továbbra is csak annyit válaszolt: „Ha jobban lennék, kettő lenne belőlem.”
Sokan kérdezték tőle, mi
játszódott le benne a baleset pillanatában. „Az első,
ami átsuhant az agyamon
– válaszolta ekkor – az
volt, hogy a lányom, aki
pár hét múlva jön világra –
jól van-e? Mikor pedig a
földön feküdtem, emlékeztem, hogy két lehetőségem van: választhattam,
hogy élek vagy meghalok.
Amikor a kórházba beszállítottak, az ápolók és az orvosok arckifejezéséből láttam, halott embernek tartanak. Tudta, hogy át kell
vennie az irányítást.
Amikor egy nővér megkérdezte, hogy allergiás-e
valamire, igennel válaszolt,
és hozzátette: „A gravitációra!” A körülötte lévők nevetése közben elmagyarázta: az életet választotta. Ezután pedig már úgy operálták meg, mintha élő lenne
és nem egy halálra jelölt…
A tehetséges orvo-oknak
köszönhetően maradt életben, de sokat köszönhet
csodálni való hozzáállásának is. Talán nekünk is érdemes megtanulnunk tőle,
hogy mindennap lehetőségünk van választani.
Lejegyezte: Banka Csaba
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A vándorserleg helyben maradt
– Újra Fortuna táncverseny –
Ebben az évben már kilencedik alkalommal rendezett
táncversenyt a Fortuna Táncsport Egyesület. Az ilyenkor
szokásos tavaszi megmérettetés – mely most április 5-ére
esett – a Csetlik-botlik elnevezést viseli, melyen sok kezdő
pár először mutatkozik be nagyközönség előtt, ráadásul
versenytáncokkal.
A bevonuló zene parkettre
szólította valamennyi párost,
akik Budapestről, Szolnokról,
Jászberényből, Jászfényszaruról, Jászapátiból érkeztek a
Fortuna TSE meghívására. A

most már itt táncolnak előttünk. – A mi felelősségünk,
hogy ha van igény ilyen rendezvényekre, lehetőséget teremtsünk a megrendezésükre – emelte ki Gergely Zoltán. – A népek táncát megtanulva a gyerekek betekintést
nyernek azok kultúrájába.
Itt nem vesz senkit olyan
légkör körül, ahol nem értékelik a munkáját. Ez a légkör
jobb teljesítményekre inspirál. Fontos, hogy a gyerekek
megtanulják, a teljesítményhez nagyon sok munka kell.
Ha a vezetőség, Molnár úr
és a szülők nem akarják anynyira, nem valósul meg ez a

Győztesek és díjazottak
rendezvénysorozat – fejezte
be, majd virággal köszöntötte Kovácsné Tősér Zsuzsannát, az egyesület elnökét.
A négy kategória táncospárjai (bronz: 31, ezüst: 10,
arany standard: 6, arany latin: 7 páros) egész napot kitöltő tánc kavalkádot biztosítottak a szülőknek, a hozzátartozóknak, a független
rajongóknak egyaránt. A hat
táncklub versenyében a Fortuna TSE szerezte meg az első helyet, így a verseny vánBemutató táncok

Molnár József művészeti vezető

dorserlege újra a vitrinjükbe került. A sikerhez hozzájárult a bronz kategóriában
első Szőllősi Attila – Polyák
Patrícia, az ezüstben harmadik Zányi Gergely –
Jáger Anita páros, az arany
standard kategória első helyezett párosa, Ferencz Viktor – Marosvári Dóra, valamint az arany mindkét táncában második Held Tamás
– Held Nikolett páros.
Kiemelkedő produkciót
mutatott be a Budapesti

köszöntőt mond (Fotó: Szűcs Judit)

művészeti vezető, Molnár József és az elnök, Kovácsné
Tősér Zsuzsanna köszöntői
után a rendezvényt Gergely
Zoltán polgármester nyitotta
meg, aki – mint ahogyan az
elnök asszony kiemelte – valamennyi Fortuna TSE táncrendezvényen jelen volt.
A polgármester visszaemlékezve a kezdetekre megjegyezte, hogy azok a gyerekek, akik akkor születtek,

A verseny pillanata

Költészet napja Jászágón
Április 11-e József Attila születésének évfordulója, a
költészet napja. Ezen a napon az országban számos
helyen emlékeztek meg a költőről és a költészetről.
Nem volt ez másként
Jászágón sem, ahol az általános iskolában immáron
negyedik alkalommal került
megrendezésre a József Attila szavalóverseny. A résztvevők két korcsoportban
mérhették össze versmondó
képességüket. Elsőként egy
meghatározott József Attila
költeményt, majd egy szabadon választott verset kellett elszavalniuk a résztvevőknek.
Nem volt könnyű helyzetben a zsűri, miután meg-

hallgatott valamennyi versenyzőt. Nehezen hozta
meg a döntést, kik is kerüljenek a képzeletbeli dobogó
első három helyére. Végül az
első korcsoportban I. helyezett Zsiga Letícia, II.
Faragó Anikó, III. Dóra
Vivien lett. A második korcsoportban I. helyezett Sőrés Evelin, II. Móczár Henrietta, III. Kovács Réka lett.
A közönségnek is akadt
feladata: szavazniuk kellett,
kinek az előadása tetszett a
legjobban számukra. Így

közönségdíjat kapott Zsiga
Letícia és Sőrés Evelin. A
zsűri továbbá jutalmazta a
legfiatalabb Dósa Dávid és a
legidősebb Staar Kitti versmondókat is. Gratulálunk az
elért eredményekhez!
Jó volt látni, milyen sokan
érezték fontosnak, hogy így
tisztelegjenek a költő emléke
és a költészet előtt. S végül,
de nem utolsó sorban itt szeretném megköszönni mindazok segítségét, támogatását, akik felismerték e rendezvény fontosságát, és hozzájárultak annak sikeres lebonyolításához!
Bordás Anett

Feeling egyetlen párosa, Kovács Kristóf, Zsófia az arany
latin kategória győztese, a
kategória legfiatalabb versenyzői.
A verseny szüneteiben bemutató táncokat láthattunk a
szintén „Csetlik-botlik”-ban
kezdő Jakus Dávid – Fehér
Nikolett, Selyem László –
Csikós Nikolett párostól, valamint a zsűriző Bozóki Péter
– Retter Viktória „C” kategóriás versenytáncosoktól.
– and –

Városunkban a
Holding Rt. vezetői
Ipartestület szervezésében március 28-án a Művelődési Házban mutatkozott be a Regionális Fejlesztési HOLDING Rt.
Dr. Kis Zoltán, az Rt. vezérigazgatója elmondta, hogy a
Holding országos és regionális fejlesztési társaságai közvetlen partnerei mind az önkormányzatoknak, mind a vállalkozásoknak 2007-13 közötti EU források lehívásaiban. Segítséget nyújtanak a pályázatok elkészítésében, valamint a szükséges kérdések lebonyolításában.
Dr. Szegvári Péter stratégiai igazgató elmondta, hogy az
RFH csoport pénzügyi szolgáltatásokkal is segíti a kis- és középvállalkozások, valamint az önkormányzatok fejlesztését.
Dr. Máté Zoltán, a Szolnoki vezetője felajánlotta segítségét, mely természetesen kis- és közepes vállalkozások gondjainak megoldásában nyilvánul majd meg.
Ha valami felkeltette a vállalkozók érdeklődését az Ipartestületben, szívesen adok tájékoztatást.
Csikós László
elnök

Jászvidék

Újabb kimagasló eredmények
a Széchenyiben
A jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola
Zeneiskola és Óvoda diákjainak sikereiről korábban is
rendszeresen beszámolt a Jászvidék. Az iskola tanulói az
elmúlt hetekben sem tétlenkedtek, így bőven van
lehetőségünk újabb eredményekről beszámolni.
A Kossuth Szövetség és az
Országos Széchenyi Kör ismét szónoklatversenyre hívta a Kossuth és Széchenyi
nevét viselő iskolák tanulóit
és a baráti, hagyományápoló
iskolákat is. Az országos versengésre városunk iskolájából is érkezett nevezés és Surányi Eszter 7. c osztályos tanuló révén rendkívüli sikert
könyvelhetett el az intézmény. A verseny két részből
állt, Eszter egyrészt Kossuth
Lajos kápolnai csata után elmondott imáját, másrészt
Széchenyi István Tasner Antalhoz, 1848. március 15-i
forradalmi események után
írt levelét mondta el. A döntő zsűrije a harmadik helyezéssel jutalmazta a lány produkcióját. Hasonlóképp jó
eredményt ért el a hetedikes
lány a Szép Magyar Beszéd
Verseny országos döntőjében is. Miután a helyi és a
megyei fordulót megnyerte,
Kisújszálláson megrendezett
döntőben kiváló teljesítményéért Kazinczy jelvénnyel
díjazták. Felkészítő tanára
mindkét versenyen André
Péterné volt.

***
A Csizmazia Alapítvány
által meghirdetett országos
biológiai verseny célja, hogy
elősegítse természeti környezetünk megismerését, és
ennek érdekében az érdeklődő tanulókat saját munkára
serkentse, a legjobbakat díjazza. A város iskolájából a
felső tagozatosak korcsoportjában pályáztak a tanulók. Kiemelkedő eredményt
értek el Érsek Csenge és
Horváth Natália 5. a osztályos tanulók, akik első helyezettek lettek, és egyhetes természetvédelmi táborozást
nyertek. Dobogós, harmadik helyezést értek el Nagy
Kinga és Szerző Dorina 8. a
osztályos tanulók. Csenge és
Natália a Jászberényi Állatés Növénykertet mutatták
be munkájukban, Kinga és
Dorina pedig a jászárokszállási tanyákról, a tanyai életről írtak tanulmányt. Felkészítő tanáruk Jakus Sándorné volt.
***
A Nimfea Természetvédelmi Egyesület energiahatékonysági vetélkedőt szer-

vezett. Februárban és márciusban az 5-8. osztályos tanulók, három fős csapatokban
vehettek részt a megmérettetésen. A Széchenyi csapata
az előkelő első helyezést érte
el a korosztályában. A győztes csapat tagjai: Held Nikolett, Ferencz Viktor és Rusvai Katalin. Felkészítő tanáruk Jakus Sándorné tanárnő
volt.
***
A nyolcadik c. osztályos
Held Nikolett miután megnyerte a Zrínyi Ilona Matematika verseny megyei fordulóját – amelyről az előző
számunkban be is számoltunk –, sikeresen szerepelt a
Varga Tamás Országos Matematika Versenyen is. Ebben a versenysorozatban a
megyei második helyezést
sikerült megszereznie. Felkészítő tanára Bankáné Mező Katalin volt.
A nyolcadikos lány a Hevesy György Országos Kémia Versenyen megyei harmadik helyezést ért el, s
ugyanezen a versenyen Rusvai Katalin nyolcadik c. osztályos tanuló pedig a negyedik helyet szerezte meg a
megyei összesítésben. Felkészítő tanáruk Ócsainé Földi
Mária volt.
Banka Csaba

Közös erővel
a szebb környezetért!
Ismét itt a jó idő, megkezdődnek környezetünkben is
a kerti munkálatok, egyre
több időt töltünk a szabadban, gyönyörködünk a nyíló
virágokban, környezetünket
csinosítjuk, szépítjük, virágokat, fákat ültetünk, hogy
az utódaink is gyönyörköd-
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hessenek az őket körülvevő
környezetben. Ezért született meg a Szentháromság
Római Katolikus Plébánia
és a Széchenyi István Általános Iskola összefogásával a
közös tér rendezésének gondolata. A szebb környezet
iránti igény együttműködés-

re késztette Jászárokszállás
Város Önkormányzatát, az
Egyházközség KépviselőTestületét és a Szent Erzsébet Karitász Csoportot.
2008. március közepén elkezdődtek a munkálatok. Az
elcsepűsödött bozótok, növények, bokrok és egyéb növényzet kitermelése volt a
cél. Az Önkormányzat biztosította a közmunkásokat,
akik csákányokkal, ásókkal
takarították ki a régi növényeket. Sajnos az emberi erő
nem mindig volt elegendő,
ezért a Víziközmű kisgépeit
is be kellett vonni, hiszen a
növények gyökérzetét is el
kellett távolítani. A terület
megtisztogatásában a férfiak
mellett a nők is kivették részüket, hiszen a piszok összegereblyézése, majd az új föld
széthordása, elegyengetése
az ő feladatuk volt. A megfelelő talaj előkészítése után lehetett újra ültetni a fűmagot.
Ezek után elkezdték a fák ültetését is. Igen szép lesz ez a
tér, ha majd a rózsabokrok is
a helyükre kerülnek, és virágzó pompával boldogítják az
arra sétáló embereket.
Köszönjük mindazoknak
az embereknek az odaadó
munkáját, akik eddig is segítettek, és ezután is kiveszik
részüket a templomkert
szebbé tételében!
Csoszor Erzsébet
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Tavaszi koncert
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Zeneiskolánk hagyományos tavaszi hangversenyét idén április 9-én rendezték meg a Petőfi
Művelődési Házban. A koncerten több mint húsz tanuló mutatta be zongora-, gitár- vagy
hegedűjátékát. A repertoár sokszínű és változatos volt, a komolyzenei darabokat vidámabb,
könnyedebb zeneszámok színesítették. A jelenlévők nemcsak hangszeres zenét hallhattak: egy
népdalcsokor is elhangzott, mellyel a Jászkun Világ Gyermek és Ifjúsági Szemle területi döntőjén is indultak növendékeink.

Jász Faragó nyomában
A Jász Faragó-ház eladásának története is igazolja
Bobák Sándor – a művész
Jász Faragó Sándor 120.
születési évfordulójának alkalmából tartott – emlékezésének azt a részét, mikor így
méltatja: „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 íróművész ember volt, viszont
élete utolsó évtizede megkeseredett.”
Azt, hogy Jász Faragó
Sándor jómódú családba
született, igazolja a még ma
is a Széchenyi utca 6. szám
alatt álló uradalmi ház,
melynek falán tábla emlékezteti az arra járót, hogy ott
született és élt Jász Faragó
Sándor.
A szülők halála után azonban megpecsételődött a ház
sorsa. A testvérek közül Irén
az, aki a többieket kifizetve a
ház tulajdonosa lett. Azonban a nagy ház fenntartása
egyre nehezebbé vált az idősödő asszonynak, miközben
a pesti művészvilágból Sándor is hazaköltözött feleségével, Ilonkával. Faragó Irén
a ház eladásának ügyében a
szomszéd Csikós Lászlóhoz
fordult, akinek akkoriban jól
ment a cipészmesterség, s
földterületei is jól jövedelmeztek. Meg is állapodtak,
hogy az évi termés árából
részletekben fizeti a ház árát.
Viszont időközben Csikós
mester tervei megváltoztak,
ezért rokonához fordult,
hogy megvenné-e a Jász Faragó-házat. Az 1960-as
években zajlott országszerte
az a folyamat, a népesebb tanyavilágban – így a Jászság-

ban is – érzékelhetőbben,
hogy a tanyás gazdák a közeli településeken házat vásároltak, építettek, úgymond
télire beköltöztek a városba.
Ez az ajánlat megkönnyítette a házat vásárolni szándékozó rokon választását. Így
került André László tulajdonába 1964-ben 77.500 Ftért a ház – ahol feleségével

ma is él –, azzal a feltétellel,
hogy a Jász Faragó testvéreknek életük végéig lakhatást biztosít. Ez így is történt, annál is inkább, mert az
új tulajdonos csak a testvérek
halála után, 1971-ben költözött a házba.
Kapcsolatuk ideje alatt a
fiatal gazda André László két
képet is rendelt a művésztől,
melyekért 3-300 Ft-ot fizetett. Jász Faragót megihlették a tanyáról fogattal érkező
Laci lovai, de mire a fogat
mellé saját magát is ábrázolni kérte a rendelő, már kész
volt a mű. Ezt a fogatos képet, valamint a másik rendelést, a Huszár leánnyal címűt
az idei márciusi kiállításra
kölcsönadta a Jász Faragóház jelenkori tulajdonosa. A
kiállításon nem volt, de a
szülői házban jelenleg is falon függ egy 100 x 120 cm
méretű festmény, a Herceg a
fellegvár alatt című, melyet
André László 600 Ft-ért vásárolt.
Negyven éve, 1968-ban
Jász Faragó Sándor meghalt,
majd hamarosan húga, Irén
is. A rokonság a berendezést, képeket kiárusította.
Így jutott hozzá az André
házaspár a több mint száz
éves öntöttvas kályhához,
mely azóta is üzemképes.
– and –
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A polgármester jelenti...
A „szeszélyes” április idáig még csak jót
hozott a mezőgazdasági termelőknek. Kellő
mennyiségű csapadék esett és ennek következtében virulnak a kertek virágai és szépek,
fejlettek az ősszel vetett búza és repce táblák
is. Minden remény megvan arra, hogy a tavalyinál jobb termést takarítsanak be a földművelők.
A város előző évi gazdálkodásának mérlegét április 24-i ülésen tárgyalják a képvelő
testület tagjai. A beszámoló elkészült és a tartalmát összefoglalva egy eredményes gazdasági évről szól. A város intézményeit megszorítások nélkül működtettük, magas szintű
szolgáltatást biztosítottunk. Jelentős beruházásokat valósítottunk meg: mentőállomás,
szennyvíztisztító, városközpont átépítése,
körforgalom, útépítések. Ezáltal nőtt a város
vagyona és elérte a 2.689.983.000 Ft-ot.
Nem adósodott el a város, bár a fejlesztésekhez szükség volt hitelfelvételre. Az éves
költségvetésünk 12,9 %-át teszi ki a hitelállományunk, amely alacsony és kezelhető szintnek számít. A bevételi tervünket 96,61 %-ra
1.851.422.000 Ft-ra teljesítettük. A hitelfelvételünk 274.205.000 Ft volt. Növekedtek a
helyi adó bevételeink.
A kiadásoknál 92,59 %-ra teljesült a tervünk, amely 1.774.414.000 Ft-ot jelent. Az
építési beruházásaink összege elérte a
431.899.000 Ft-ot és közel 40 millió forintot költöttünk épületeink felújítására. A gazdálkodásunkban voltak rövid távú feszültségek, amelyet likvid hitellel sikerült áthidalnunk. Az eredmények mellett voltak olyan jelenségek, amelyek a döntések megalapozottságát veszélyeztették. A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és a Víziközmű Intézményünk beszámolói, évközi jelentései sokszor határidőre nem érkeztek meg és megbízhatatlan
adatokat tartalmaztak.
Dolgozóink anyagi megbecsülése növekedett, amely főképpen a béren túli juttatásoknak a Cafeteria rendszernek a működtetésével vált lehetővé. Köszönöm az önkormányzatnál és az intézményeknél dolgozó 240
ember szorgalmas munkáját és városunk

lakosságának, hogy javaslataikkal, tevékeny
részvételükkel segítették a város fejlesztését.
A terveink megvalósításához pályázati lehetőségeket kell keresnünk. Jelenleg 16 pályázatunk van bírálat alatt és most készítettünk el további hármat, amelyet május 15-ig
fogunk beadni. Kettő pályázatnak már pozitív visszajelzése van, az okmányiroda akadálymentesítésére nyertünk 6.640.924 Ft-ot,
amelyhez 1.650.382 Ft önerőt kell biztosítanunk, és ezáltal 8.291.306 Ft-os beruházást
tudunk megvalósítani terveink szerint 2008.
június végéig. A Regio-Kom társulást létrehozó 33 település, köztük Jászárokszállás város is, közös pályázatot adott be a felhagyott
szeméttelepek rekultivációjának elvégzésére.
Az első fordulóban 56 millió forintot nyertünk, amelyből terveket, hatástanulmányokat és a második forduló előkészítését kell elvégezni. A második forduló elbírálására is sor
kerül még ebben az évben és terveink szerint
2009-2010-ben a kivitelezés is megtörténik,
ezzel nyugvópontra jut a felhagyott hulladéklerakónk sorsa. Olyan megoldást tartalmaznak a tervek, amely megszünteti a talaj
szennyezését és megoldja a biztonságos tárolást.
A csatorna-beruházással kapcsolatban kötött lakástakarékpénztári szerződésekkel kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet,
hogy amennyiben időközben a szerződő fél
elhalálozott a hagyatéki eljárásban szerepeltetni kell ezt a szerződést is. Ennek birtokában tudjuk a szerződést módosítani az örökös nevére és így juthat hozzá a Víziközmű
Társulat a zárolt összeghez.
Május 1-jén nyit a termálfürdőnk, bízunk
benne, hogy az idő kedvező lesz és jó szezont
hoz. A héten még lázas munka folyik azért,
hogy minden rendben legyen a nyitásra. Szolíd árakkal és kiváló szolgáltatásokkal kívánjuk törzsközönségünket megőrizni és új vendégeket idecsalogatni. A termálfürdő további fejlesztését tervezzük és amennyiben a beadott pályázatunk sikeres lesz a 2009. évi szezonra egy teljesen megújult medencével gazdagodva várjuk a vendégeket.
Gergely Zoltán

Jászárokszállás Városért kitüntetés
Márkus Andrásnénak
Márkus Andrásné 1954.
március 18-án született Jászárokszálláson. Általános és
középiskolai tanulmányait
itthon végezte, majd a helyi
gyógyszertárban kezdett
dolgozni, és elvégezte az
asszisztensi tanfolyamot
Szolnokon.
Három gyermeke van.
Megszerezte a kizárólag
Sopronban oktatott gyógyszerkiadási szakasszisztensi
képesítést. Az állami tulajdonban lévő gyógyszertár
privatizációja után Jászberényben, majd 4 év elteltével
a helyi Agora Gyógyszertárban folytatta patikai tevékenységét.
Elkötelezett híve a Magyar Vöröskeresztnek, 25
éve a helyi szervezet titkára.
Vöröskeresztes munkáját
ezüst és arany fokozatú kitüntetéssel jutalmazták.
Jó szervezőkészségének
köszönhetően a Jászságban
városunk szép eredményeket
ért el a véradó mozgalomban. Évenként 4 alkalommal

van véradó nap, amelyen 7080 fő vesz részt. Megszervezte, hogy a véradásokon
gimnazista tanulók segítsenek a véradók megvendégelésében. Ennek eredménye,
hogy a fiatalok 18. életévük
betöltése után egyre többen
jelentkeznek véradónak.
Minden évben november
27-én a Véradók Napja alkalmából véradó ünnepséget szervez, amelyen átadásra kerül a többszörös véradók kitüntetése. A kitüntetések mellé ajándékot és meg-

vendégelést adományok
összegyűjtéséből biztosít.
Gyakran szervezett ruhaés egyéb használati tárgy
gyűjtést rászoruló családoknak. Minden évben karácsony előtt vállalkozókat és
magánszemélyeket keres
meg, és adományokat gyűjt
a gyermekek és idősek részére, amelyet a Családsegítő
Szolgálattal közösen ad át.
Közreműködött abban,
hogy a gimnáziumi tanulók
számára a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elsősegélynyújtó tanfolyam
költségét és a tankönyveket a
Magyar Vöröskereszt finanszírozza.
Elsősegélynyújtó és
egészségügyi tanfolyamokat
és vetélkedőket szervezett az
általános iskolában, amelynek költségét és a vetélkedők
díjait a Vöröskereszt Helyi
Szervezete biztosította.
Közreműködésével sikerült megszervezni a gyógyászati segédeszköz kölcsönzést az Idősek Klubjából.

3

Város-napi kitüntetettek
Jászárokszálláson
Jászárokszállás Város Képviselő-testületének helyi rendelete alapján ebben az évben
is díszpolgári cím, Jászárokszállás városért kitüntetések átadására kerül sor.
A kitüntetéseket a városnapi ünnepség keretében május elsején 15 órakor a város polgármestere, Gergely Zoltán adja át. Most a kitüntetettek méltatását
olvashatják.

Díszpolgári cím – Tősér Béla
Tősér Béla 1920-ban
született Jászárokszálláson,
ma is itt él. 1936-tól a budapesti Iparrajziskolában folytatott tanulmányokat. A
Képzőművészeti Főiskolára
nem tudott jelentkezni a háború miatt. Hadifogságból
1948-ban tért haza. 1953ban végzett a Pázmány Péter
Tudományegyetemen, aztán
elsőként Jászapátin, majd
Jászárokszálláson a gimnáziumban dolgozott rajztanárként. A rajztanári diplomát
1957-ben szerezte meg a
szegedi Tanárképző Főiskolán.
Alapítója az 1994-ben létrejött Jászárokszállási Képzőművészeti Műhelynek,
melynek több kiállításán
részt vett. Tanári munkája
mellett a Jászárokszálláson
hagyományosnak számító
színielőadások előkészületeiben is közreműködött
mint díszlettervező. Számtalan színielőadás díszleteit készítette el.
Az évek során kialakította
sajátos technikáját: olajfestményei nem sima felületűek,
sok festéket használ, amire
egy lakkréteg kerül, ezzel
olyan hatást ér el, mintha

tűzzománc technikával készültek volna a képek.
Munkája elismerésének
díjai:
1932 – A jászárokszállási
Polgári Fiúiskola tanulójaként Arany János halálának
50. évfordulójára kiírt országos rajzpályázaton első díjat
kapott
1984 – Szolnok megyei
amatőr képzőművészeti kiállítás nívódíja
1998 – Jászárokszállás
Város Önkormányzatának
„Életműdíj a közszolgálatért” kitüntetése
1999 – XVII. Országos
Képző- és Iparművészeti
Társaság Martfű Város Nívódíja

2000 – Amatőr Artrium
Országos Kiállítás Nívódíja
2005 – „Jász-NagykunSzolnok Megyei Művészeti
Díj”
Városunk 15 éves évfordulójára, 2006-ban került
felavatásra Tősér Béla tanár
úr festménye a Petőfi Művelődési Ház kistermének
falán, amely a város főterének 1920-1930-as évekbeli arculatát örökítette
meg.
A Tanár Úr ma is odaadással dolgozik. Minden,
számára érdekesnek tűnő jelenetet lerajzol. Vázlatokat
készített a templom körüli
útburkoló munkásokról, a
birkafőző verseny jeleneteiről, a piaci árusokról, a
buszmegállóban várakozókról, a körforgalom építésének munkálatairól, stb.
Az elkészült vázlatokat a
Hamza Múzeumnak ajándékozta.
Jelenleg dolgozik városunk 2007-ben megépült
főterének bemutatásán,
amely reményeink szerint a
2008. év városnapi ünnepségén kerül felavatásra a művelődési ház nagytermének
falán.

Jászárokszállás Városért kitüntetés
a Cukorbetegek Klubjának
A Jászárokszállási Cukorbetegek Klubja 1996-ban
alakult, 1999 óta közhasznú
szervezet.
Alaptevékenységük az
egészségvédelem és a cukorbetegek oktatása. Ebben segít a heti rendszerességgel igénybe vehető orvosi állapotfelmérés, tanácsadás.
Megszervezték a genetikai családvizsgálatot cukorbetegeknek, vesevizsgálatot
gyors teszttel. Szakmai tanulmányokat szerveznek országos cukorbeteg rendezvényekre, ahol mindig megfelelően képviselik településünket. Országos betegtalálkozók vetélkedőjén bizonyították hozzáértésüket a cukorbetegséggel kapcsolatos
kérdésekben. Két ízben hozták el az első helyet.
A klub 12 éve tevékenyen
jelen van a város életében.
Részt vettek az első mozgó mellrákszűrés megszervezésében.

Minden év őszén és tavaszán „Városi Egészségnapot” tartanak. Koleszterin-,
csontsűrűség-, szemészeti
vizsgálat szerepel ezek programján.
A Magyar Hypertóniai
Társaság támogatásával Városi Egészségnapot tartottak
előadással, ingyenes szűréssel.
Tevékenységükhöz 1999
és 2000-ben a Soros Alapítvány támogatását is megnyerték.
Sikeres pályázatokkal sikerült klubszobájukat számítógéppel, lézer másológéppel felszerelni. Internet
hozzáférés, honlapjuk korszerűsítése, „közös civil
honlap” üzemeltetése is pályázati pénzből valósult
meg.

„Mindenki irodája” szolgáltatásuk segít magán- és
hivatalos levelek, kérvények
megírásában, adatlapok kitöltésében. Lehetőség van
internethasználatra, fénymásolásra, internetről adatok
letöltésére. Már számítógépes tanfolyamot is szerveztek.
Legnagyobb vállalkozásuk, mely az egész várost
megmozgatta, 2004-ben a
VIII. Országos Cukorbeteg
Találkozó megszervezése
volt. Ezernél több vendég
érkezett ekkor városunkba.
A szaklapokban a legnagyobb elismeréssel írták: „A
legkisebb lakosságú rendező
város mondhatja magáénak
a legnagyobb létszámú cukorbeteg találkozót.”
E klub nélkül városunk
közélete szegényebb lenne.
Nemcsak tagjait, a város lakosságát is szolgálja.

Jászvidék
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Tetszik – nem tetszik
Nem volt szándékomban
többször foglalkozni a februári számban írt cikkem témájával, de dr. Wirth Ágnes
képviselő asszony kirohanása válaszra késztetett, ezért
újra tollat fogtam.
Kérem a képviselő aszszonyt, hogy újra olvassa el a
cikkemet, mert úgy látszik,
nem értette meg, amit írtam.
Az írásom teljesen másról
szól. A kérdéseimre nem
kaptam választ, viszont különböző fórumokon annál
több jelzővel illettek. A tűzoltónak, aki tüzet olt, és em-

beri életet ment, valóban köszönet jár és megbecsülés, de
a Tűzoltó Egyesületnek is be
kell tartani a szabályokat,
úgy, mint másoknak. Közpénzekből tevékenykedik,
ezért működésének áttekinthetőnek és világosnak kell
lennie.
Önök állandóan azt hangoztatják, hogy a demokráciáért harcolnak, mert a más
véleményeket is meg kell
hallgatni és el kell fogadni.
Ön pedig, amiért leírtam a
véleményem, büntetni akar,
sőt, meg is fenyeget a cikke

végén. Hát, ez az Önök demokráciája!
Az Egy Tűzoltó Feleség
cikke is arról árulkodik,
hogy el akarja terelni a figyelmet a lényegről. És vajon ki az a TŰZOLTÓ? Talán Meredek Gereben? Vagy
valaki más? Mindegy. Nem
vall valami nagy bátorságra,
hogy az asszony szoknyája
mögé bújik, és nem meri
aláírni a nevét.
Ezzel lezárom ezt a témát,
és nem kívánok többé foglalkozni vele.
Zsólya Pálné adófizető polgár

2008. április 24.

Ünnepi lázban…
Igencsak zajlott az élet az
apartmanházban az utóbbi
időben. Egyik ünnepség a
másik után. Kezdődött a
nők napjával, amikor is az
óvodásokkal ünnepeltünk.
Igen megható és szép volt. A
gyerekek már megszoktak
bennünket, hiszen elég
gyakran járnak hozzánk.

léke ez Árokszállásnak, sokak gyönyörűségére. Régen
láttunk már ilyen szemet
gyönyörködtető karikatúrát.
Fel-felszállt egy sóhaj: de jó
lenne azokban a szép ruhákban pompázni! Jó az, ha minél többször megyünk vissza
a múltba.
Közben voltak a névna-

Csillogott a sok gyermekszem, de csillogtak a lakók
szemei is. Kinek az örömtől,
kinek a könnycsepptől. Jöttek vissza az emlékek a csengő kis hangocskákon, és szívet-lelket töltöttek be a szeretet érzésével.
Aztán voltunk a Nyugdíjas Egyesület művelődési
házban megtartott nőnapi
rendezvényén. Alig múlt el,
és újra vissza a művelődési
házba Jász Faragó Sándor
karikaturista és festő műveit
megcsodálni. Százados em-

pok, születésnapok, amit a
ház dolgozói virággal, tortával köszöntenek, és a Nyugdíjas Egyesület is gondol
ránk, és névnapra köszöntenek bennünket virággal.
Igen kedves dolog. Köszönjük.
Jött aztán a húsvéti előkészület. Már jó előre a kedves főnővérünk búzát ültetett tálcákba, és mire jött a
díszítés ideje, már szép zöld
búzába ültettük bele a
barkából készült nyuszikát,
kiscsibét, tojást, virágot.

Borverseny
A Jászárokszállási Kertbarát Kör 2008.
március 29-én megtartotta a már hagyománnyá vált, saját tagjai által készített borok
versenyét, immár 28. alkalommal. Az előkészületi munkálatok – borok átvétele, regisztrálása, csoportosítása – egy órával a verseny
előtt megkezdődtek. Ez idő alatt – külön teremben – szorgos kezek kenték a kenyérszeleteket libazsírral, megtűzdelve lila hagyma karikákkal. Szeletelték az almát, szervírozták a
pattogatott kukoricát, sós rudacskákat (közömbösítő falatokat). A verseny kezdetéig 18
borminta került leadásra, címkézésre a következő összetételben: fehér bor: 4 db, ó-bor: 3
db, rozé: 3 db, vörös bor: 6 db és gyümölcs
bor: 2 db.
Drapos Béláné, a Kertbarát Kör elnöke
megnyitója után bemutatta a zsűri tagjait. A
zsűri elnöke Bódis Ferenc tiszteletbeli elnök,
tagjai Palencsár György és Major József. A
versenyt megnyitó elnök sajnálatát fejezte ki,
hogy a Tokajból várt zsűri elnök nem tudott
eljönni.
A zsűri elnöke ismertette a bor ízlelésének
és értékelésének módját. Többek között elmondta, hogy a borverseny egyben emlékezés az elmúlt időszak, esztendő munkálataira,
aggodalmaira (hogyan teleltek a tőkék, volt-e
fagykár, hogyan zajlott a metszés, permetezés, egyéb ápolási munkák, a szüret, a bor készítése, kezelése, miként alakult az időjárás).
Mindezek után a minősítő lapok kiosztásra
kerültek a mintegy negyven Kertbarát Kör
tag között. Ugyanis minden résztvevő értékelt. A pontértékek 70, 80, 90 értékszámban
kerültek meghatározásra. Az értékrend megállapításához a következő szempontokat kellett figyelembe venni: szín (fajtajellegnek
megfelelően), tisztaság, tükrösség, illat, íz,
zamat, összbenyomás. Ezt követően a töltögető hölgyek akcióba léptek. Egy-egy kör
után mindenki véleményt mondhatott. A
zsűri részéről Palencsár György foglalta össze
megállapításait.

(Fotó: Szűcs Judit)

Közel kétórai ízlelés után az értékelők öszszegezték a pontszámokat, és kialakították az
egyes kategóriákban elért helyezést.
Helyezések:
Fehér bor
1. Tóth Alajosné
2. Bobák Antal
3. Pádár Miklós
Ó-bor
1. Pádár Lászlóné
2. Bódis Ferenc
3. Pádár Lászlóné
Rozé
1. Bordás Gyula
2. Palencsár György
3. Bobák Antal
Vörös bor
1. Polyák Lajos
2. Tóth Alajosné
3. Pádár Miklós
Ezen kategóriában (legnagyobb mezőny)
külön kiemelésre kerül Csikós Alajos és Nagy
Sándorné bora.
Gyümölcs bor
1. Pádár Miklós
2. Nagy Sándorné
A díjakat Major József önkormányzati
képviselő biztosította. Három első helyezett
egy-egy permetezőt, valamennyi versenyző
oklevelet és egy-egy kézi darálót vehetett át.
A zsűri elnöke Gergely Zoltán polgármester ajándékát vehette át.
Összességében megállapításra került, hogy
a 2008. évi borversenyen kimagaslóan jó bor
nem volt a felhozatal között. A verseny, az
értékelés mindvégig fegyelmezett volt.
A korábbi évek megmérettetésein leggyakrabban a zsűri elnök Dr. Soltész Sándor, a
„Bor Lovagrend” tagja volt. Most hiányzott a
kimondottan szakmai értékítélete, mely nemcsak abból állt, hogy véleményt mondott, hanem elmondta a további tennivalókat is a bor
minőségének megóvása, javítása érdekében.
Az idei borverseny ezzel le is zárult. A korábbi években az 1. helyezést elért borok megyei versenyen kerültek újabb megmérettetésre. Ez évben erre nem kerül sor.
A verseny további főszereplői az ízlésesen
elkészített, hagymaszeletekkel díszített zsíros
kenyér falatok voltak. A kóstolásból megmaradt borok szűkebb körben mind elfogytak.
Ezen a házi borversenyen, ha nem is a különféle történelmi borvidékek borai (alföldi,
badacsonyi, móri, stb.) kerültek megmérettetésre, összességében jó és hasznos volt, mivel alkalom volt arra, hogy a Kertbarát Kör
tagjai megismerjék a szőlőtermesztés, borkészítés- és tárolás fortélyait.
Kovács Sándor

Tehetségkutatás légpuskával
A közelmúltban került megrendezésre az a
sportlövész rendezvény, melyet Vereb András
sporttárs, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja nyitott meg. A vetélkedés során
mindenki tíz lövést adott le álló testhelyzetből, öt méteres távolságból. A következő
rangsor alakult ki:
I. Pál Dávid
IX. évfolyam 78 ke
II. Nagy Zsolt
X. évfolyam 71 ke

III. Horváth Ádám
IX. évfolyam 65 ke
A rendezvény elérte célját, mivel kiválasztódott az az iskolai sportkör csoport, mely
felkészülhet a megyei Diákolimpiára. A Deák
Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola tornatermében Risay László sportszervező emléklapok átadásával zárta a jól sikerült sportnapot.
L.J.

Gyönyörűek lettek, és rákerültek minden emeleti társalgó asztalára.
Nem kisebb feladat várt
még ránk, mint a főnővérkénk által szervezett hájas
tésztasütés. Olyan finom
„második helyezett”-et, amit
ő nyert a versenyen! Már
reggeli után meggyúrta a
tésztát, aztán a nyújtogatást,
hajtogatást páran vállaltuk,
és végül kisült a finom diósmákos hájas. Aki csak mozdulni tudott, mind ott volt
és asszisztált. Biztos, hogy
gondolatban otthonában
nyújtotta a tésztát, mert igen
nagy volt a csend.
Aztán ki lett osztva a lakóknak a finom sütemény,
aminek igazi házi íze volt.
Köszönjük ezt a kedveskedést is.
Csináltunk aztán ajtódíszeket, szobadíszeket ragasztással. Kicsit gyerekeknek
éreztük magunkat, mikor
reszkető kezekkel, de sok nevetés közepette alakítottuk a
szép formákat.
Így visszanézve mindezekre, érezzük, hogy élünk,
nem csak szomorkodva vegetálunk, és megtelik a lelkünk ünnepi hangulattal és
pár szép emlékkel, amiből az
idős ember erőt merít nehéz
napjaiban.
Tita Valéria Erzsébet
az apartmanház lakója

Hírek
2008. április 5-én Szolnokon, a J-N-Sz Megyei TIT
szervezésében lezajlott a Teleki Pál Földrajz-Földtan Országos Verseny megyei fordulója.
A Széchenyi I. Ált. Isk.,
Óvodát és Zeneiskolát a 8.
évfolyamon Rusvai Katalin
8.c osztályos tanuló képviselte, aki 4-5. helyezett lett .
A 7. évfolyamon Vágó Tamás 7.a osztályos tanuló a
14-15. helyen végzett. Felkészítőjük Antal Magdolna
tanárnő volt.
2008. március 28-án volt
a Hevesy György Országos
Kémia Verseny, amelyen tanulóink eredményesen szerepeltek. Held Nikolett 3. helyezett, Rusvai Katalin 4.
helyezett lett a Szolnokon
megrendezett megyei fordulón. Felkészítő tanár: Ócsainé
Földi Mária.
Jászsági helyesíró versenyen, Jánoshidán Zsák
Zsófia (4.c) – 2. helyezett
felkészítője: Owczynikné Fe-

kete Lenke. Csoszor Erik
(6.a) – 2. helyezett, felkészí+tője: Antal Péterné. Bobák
Krisztina (6.c ) – 11.
helyezett, Rusvai Katalin
(8.c) – 1. helyezett, Jakus
Judit (8.b) – 8. helyezett,
felkészítőjük: Érsekné Kácsor
Edina. Rusvai Katalin oklevelet kapott a legjobb tollbamondásért.
Kossuth-Széchenyi Szónoklatverseny országos
döntőjén, Budapesten Surányi Eszter 7.c oszt. tanuló
3. helyezést ért el. Felkészítője: André Péterné ta-nárnő.
Nemzetközi anyanyelvi
tanulmányi verseny megyei
fordulóján, Szolnokon
Antal Péter 2.c – 2. helyezett, Érsek Csanád 2.c –
5.helyezett, felkészítőjük:
Szabó Erika tanító néni.
Tóth László 4.b – 3. helyezett, felkészítője: Csikós
Józsefné tanító néni. Kaszab
Judit 5.a – 2. helyezett, Érsek Csenge 5.a – 5. helyezett ,
Csoszor Erik 6.a – 1. he-

lyezett, Semegi Judit 7.b –
6. helyezett, felkészítő tanáruk: Antal Péterné. Rusvai
Katalin 8.c – 1. helyezett,
Jakus Judit 8.b – 3. helyezett, Bobák Nikolett – 8.
helyezett, felkészítő tanáuk:
Érsekné Kácsor Edina.
A Kazinczy-verseny országos döntőjén Surányi
Eszter (7.c ) Kazinczy-díjat,
Kazinczy-jelvényt és Díszoklevelet kapott. Felkészítője: André Péterné.
Simonyi Zsigmond országos helyesírási verseny
megyei fordulóján Kaszab
Judit 5.a – I. helyezett, Csoszor Erik 6.a – II. helyezett,
Semegi Judit 7.b – XIV. helyezett, felkészítő tanáruk:
Antal Péterné. Iskolánkat az
országos döntőn Kaszab Judit fogja képviselni.
2008. április 11-én Jászberényben, a megyei gitárversenyen Szokol Beáta és
Kalla Andrea 4. helyezést
ért el korcsoportjában. Felkészítő tanáruk: Erős Dénes.

Tűzoltóságunk hírei
Március 25-én a Visznek és Jászárokszállás
közötti megyehatárnál egy autóbusz személygépkocsival ütközött. A műszaki mentőszerrel
és az IFA fecskendővel vonultunk. Az intézkedés végéig biztosítottuk a helyszínt.
Jászágói tűzesetről kaptunk jelzést április
8-án a Jászberényi Tűzoltóságtól a délutáni

órákban. Egy tanyai tűznél segítettünk az
oltásban, az utómunkálatokban.
Egyesületünk éves közgyűlését 2008. május 17-én tartja, melyen elsősorban az elmúlt
évi munka értékelése és az idei év feladatainak
meghatározása lesz napirenden.
Nádas Illés titkár

Jászvidék

2008. április 24.

Beszélgetés városunk szülöttével,
Farkas Bálinttal
Ha netalántán akadna olyan árokszállási, aki nem tudja, hogy ki az a Farkas Bálint, az ma már az Interneten keresztül a www.farkasbalint.hu. honlapról képet kaphat
városunk neves szülöttjének pályafutásáról. Megtudhatja
innen például, hogy 1982-ben Jászai Mari díjat kapott,
2000-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki. Legnagyobb sikerét a Fővárosi Operettszínház tagjaként, talán a West Side Storyban aratta, amit több mint háromszázszor vittek színre,
főszerepben Farkas Bálinttal. Természetesen ezen kívül is
számtalan klasszikus operettben és musicalben játszott a
mi Bálintunk. Az internetes honlapon még sztorik is találhatók itt arról, hogy, hogyan járt Bálint a tojásfelverő
csizmájával, máskor meg a parasztgatyájával.
– E rövid bevezető után engedd meg, kedves Bálint, hogy
a Jászvidék olvasóinak nevében
nagy szeretettel köszöntselek.
És akkor jöjjenek a kérdések!
Először is egy személyes kérdés: Tudod-e, hogy anyai ágon
rokonok vagyunk, mert a te
nagymamád az a Móczár
Mária volt, akinek az anyukája Móczár Istvánné Rácz
Mária az én Rácz János üknagyapámnak volt a testvére?
Ismerted-e a nagyszüleidet?
– Kedves FÖLDI-M!
Köszönöm az érdeklődést, nagyon büszke vagyok
arra, hogy büszkék vagytok
rám!
Boldogan válaszolok a
kedves baráti kérdéseidre!
Ismertem a nagyszüleimet, az anyai és apai ágon is.
Nagyon ragaszkodtam hozzájuk, apai nagyszüleim
nagyon komolyak voltak,
nagypapa szigorú rendet tartott a Kun-kocsmában, ahol
szép cigányzene szólt minden este. Imádtam hallgatni,
nézni a biliárdozókat, a kuglizókat!
Én is állítottam a kuglibábukat, így már akkor 4-5
évesen biztos zsebpénzem
volt!
Az apai nagyszüleim pedig nagyon huncut, vidám
emberek voltak. Szerintem
tőlük örököltem a hangulatom, a zene szeretetét és a
színházi vonzódást!

Az apa
– Hogy született a Bábi becenév, mert Árokszálláson a
mai napig is így emlegetünk,
hogy Farkas Bábi?
– Azt hiszem a Bálint nevet nem tudtam kimondani,
csak azt, hogy Bábi! Így lettem én Bábi!
Apukád, a népszerű Béla
bácsi, a közkedvelt állatorvos, miért kapta a Fúró nevet? Sokan még mindig csak
így emlegetik Béla bácsit. A
Dúbel név eredetén pedig

évtizedek óta gondolkodom. Nincs valami tipped,
honnan eredhet ez az apai
nagymamád (Kovács Mária) családjának ragadványneve? Érdekességképpen
megemlítem, hogy ez a ragadványnév, hasonlóan több
társához (pl. Dancsó, Malom, Holmik, Piroska) egykor önálló családnév volt.
Dubel Ferenc még 1859ben is így lett anyakönyvezve. Ugyancsak érdekes a Fúró név is, mert 1757-ből is
találtam Árokszálláson Fúró
családnevet, 1799-ben pedig
Jacobus Fúrót keresztelték.
– Apám nagyon jó focista
volt! Balszélső! Úgy tudta csavarni a labdát, hogy az úgy
repült, mint egy fúró! Így lett
Ő Fúró! A drukkerek neveztél
el. A Dúbel név eredetét sajnos
nem ismerem!
Te nem akartad szüleid példáját követni? Nem akartál
állatorvos, vagy vendéglős lenni? Az iwiw-ről tudom, ahol
egyébként sok árokszállási ismerősöd van, hogy jártál az
Állategészségügyi Főiskolára.
– Édesapám nagyon szerette volna, hogy állatorvos
legyek, ezért elvégeztem az
Állategészségügyi Főiskolát,
de már amikor végzős voltam felvettek az Operettszínházba, és amikor választanom kellett, a színészetet
választottam! /Nem bántam
meg!!!/
– Anyukád a híres Kun
kocsmáros dinasztiából származik. Te még emlékszel a
Kun kocsmára, ami a Damjanich utcában volt? Közel volt
a Kormos kocsma is. Nagy volt
a konkurrencia?
– Írtam a Kun kocsmáról,
a Kormos kocsmára már
nem nagyon emlékszem!
– Igaz, hogy Pongrácz Gergely járt Árokszálláson?
– Igen. 14 éves korában
nagymamámnál lakott több
mint fél évig!
– Hogy is volt gyerekkorodban az a harangozás, amit
egyszer meséltél nekem?
– Márkus bácsi a harangozó ledobta a kulcsot, én felmentem a hosszú csigalépcsőn és délben én harangozhattam. Nagymama mindig
tudta, ha én harangozom,
mert mivel kicsi voltam
még, a nagy harangot nehezen tudtam megállítani és

Feleségével, Poór Klárival
még sokáig egyet-egyet kongott!
– Hány éves voltál, amikor
egy szó nélkül eljátszottad
Cselko Ödön vagy Asztalos
Gyula bácsi, meg mások jellegzetes mozdulatait, mimikáját,
apukád meg nagyon élvezte, és
rögtön kitalálta, hogy most éppen kit akarsz bemutatni?
– 4-5 évesen utánoztam a
jellegzetes mozgású embereket, járásukat, fejtartásukat,
beszédjüket. A felnőttek nagyon mulattak az előadásaimon. Már akkor nagyon jól
esett az elismerés!
– Amikor még volt színpad
is a Széchenyi iskolában, ragyogó előadásokat rendeztek
ott. Emlékszem néhány szerepedre, természetesen főszerepek
voltak. Általában királyfit játszottál. Kik voltak a partnereid? Kik voltak a rendezők? A
gyerekkorodban szerzett színházi élmények befolyásolták
pályaválasztásodat?
– A drága Thiel Miklósra
emlékszem, aki rendezett,
mint ügyeletes királyfit, de
én már azelőtt is mindig színész szerettem volna lenni!

Noszty Feriként –
Zentay Annával
– Volt egy kislány, akivel esténként a Magyar utcában, a
házunk előtt beszélgettetek?
Volt ott egy kis fa, amellett álltatok meg, amikor kísérted haza. Emlékszel erre?
– Emlékszem! Mivel diszkrét ember vagyok, csak annyit
mondhatok erről, hogy a kis
fa azóta már nagy fa lett!
– Egyszer Kenyérvárra vittél minket, akik eggyel vagy
kettővel jártunk alattad a Széchenyibe kirándulni. Emlékezetes túra volt, én akkor jártam először, az egykor virágzó
gazdaságként, majorságként
működött Kenyérváron. Bányai Sanyi volt osztálytársammal, barátommal a mai napig
emlegetjük azt a kiruccanást.
Nekünk nagy élmény volt.
– Sajnos erre már nem
emlékszem!
– A Farkas-Kún család
rendkívül népszerű, közismert
család volt Árokszálláson.
Szüleid mikor költöztek el?
Miért hagyták ott Árokszállást? Hogyan dolgozták fel,
hogy teljesen más környezetbe

kerültek, távol a barátoktól,
barátnőktől?
– Már hatvanon túl voltak, amikor Budapestre költöztek. Sohasem tudták megszokni a nagyvárosi életet.
– Hogy érezted magad otthon Árokszálláson, a Jász
Bálban?
– Nem vagyok elég tehetséges ahhoz, hogy azokat az
érzéseket leírjam, amit
OTTHON éreztem! Direkt
egy jó órával előbb érkeztem
meg és meglátogattam a szívemnek kedves helyeket,
majd egy félórát csendben,
szótlanul ültünk a kocsiban!
– Egyszer az egyik újságban, ha jól emlékszem Fradi
újság volt, a magyar Alain
Deloinnak tituláltak. Hogy
kezelted ezt a népszerűséget?
Állandóan ostromoltak a hölgyek? Menekültél előlük, vagy
megálltál, mikor üldöztek?
Megvan neked ez az újságcikk? Egyáltalán, gyűjtöd a rólad megjelent írásokat, a veled
készült riportokat?
– Megvannak az újságcikkek, mert édesanyám gyűjtötte őket. Nem menekültem senki elől soha. Természetesnek tartom, hogy
megismerik az embert, ha
színpadon, vagy televízióban sokat szerepel. Egyszer
aztán meg is álltam, házasság lett belőle, 34 éve! A kislányt Poór Klárinak hívják!
Állítólag Alain Deloint
lépten-nyomon megállítják,
hogy mennyire hasonlít Farkas Bálintra!
– Azt tudom, hogy a Budapest Televíziónál állandó műsorod van. Milyen jellegű ez a
műsor amit, vezetsz? Szereted
csinálni? A műsorvezetésen kívül játszol is a világot jelentő
deszkákon? Mik a terveid?
Jársz még Ausztráliába,
Amerikába, ahol a kinti magyarokat mindig megörvendeztetted és megríkattad fellépéseddel?
– A Budapest Televízióban minden vasárnap délután 15.40-17 óráig van egy
„élő”, beszélgetős műsorom
egy-egy híres vendéggel, 3
éve megy, több mint 160
vendégem volt már és nagyon szeretem! /Ismétlés:
kedd 9.45, csütörtök 23 óra./
Vannak felkéréseim,
Ausztráliába, Kanadába és
több helyre is Európába, de
nehezen mozdulok, már sokat turnéztam, most már szívesebben pecázom a Szőke
Tiszánál!
– Végül: Mit üzensz a Jászvidék olvasóinak?
– Nagyon szeretem Őket!!!
– Köszönöm a beszélgetést és
a kérdésekre adott szíves válaszaidat!
– Megtiszteltetésnek vettem a kedves érdeklődést, jó
egészséget kívánva maradok
tisztelettel: Farkas Bábi.
Földi József
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Megkésett és
előrehozott…

Éppen egy hónapi késéssel április 8-án köszöntötte
a helyi Kertbarát Kör nőtagjait, és előrehozva ünnepelte a férfinapot, melynek
a hagyomány szerinti időpontja május 19-e (Ivó
névnap).
A rendezvény megnyitója
során Drapos Béláné, a
Kertbarát Kör elnöke többek között elmondta, hogy a
nők és férfiak egyenrangúak
– bár a gyengébb nemnek
nagyobb tisztelet járna –,
ebből adódóan született az
az elhatározás, hogy a nőnap és férfinap együtt kerül-

tiszteletadás lányoknak, aszszonyoknak, édesanyáknak
és nagymamáknak egyaránt.
A kijelölt fiúk virágot és emlékkártyát adtak át az ünnepelteknek.
A férfiakat Móczár Sándorné, a Kertbarát Kör elnökhelyettese köszöntötte.
Rövid történeti áttekintéssel
– a férfinap alig több mint tíz
éves hagyomány – méltatta
az erősebb nem szerepét, az
egymásra utaltságot mindennapi életünkben. Ezután a nők kedveskedtek
egy kis emléktárggyal és
kártyával.

jön megrendezésre. Így az
előkészületi munkákból is
nők és férfiak egyaránt kivették a részüket.
Kellemes színfoltja volt az
ünnepségnek a kisdiákok
táncbemutatója, melyet
Papp Zoltánné álmodott
meg. Jól begyakorolt, öszszehangolt, mélységesen
átélt műsort láthattak a
jelenlevők. A műsort több
táncos szülei is megtekintették.
Ezt követően Pádár Antal, a vezetőség tagja mondta
el nőnapi köszöntőjét tömör, lényegre törő, bensőséges megfogalmazásban. Bár
a nőnap a történetiség szerint a dolgozó nőkről való
megemlékezés, szolidaritásvállalás (1910-től), kijárt a

Drapos Béláné megköszönte az iskolások műsorát
és Papp Zoltánné fáradozását. Ezután kezdődött a lazább foglalatoskodás, étvágygerjesztő vacsora és
egyéb nyalánkság. Közben
Palencsár György felszerelésével megkezdte a hangolást, megtörte a csendet, és
kellemes zenét szolgáltatott.
Néhányan a lépést is cifrázták.
Záróra előtt – 22 óra után
már nem illő a mulatozás –
ismét a közös munka következett: rámolás, mosogatás.
A mintegy hatvan fő kellemes emlékekkel tért nyugovóra.
Kovács S.
(Fotó: Szűcs Judit)

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. április 24.

RIASZTÓK, KAMERÁK
TELEPÍTÉSE

Közérdekű tájékoztató
(2008. május)

INGYENES
előzetes felméréssel!
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

Orvosi ügyelet
28-02.
05-09.
12-16.
19-23.
26-30.

Dr. Mann Ildikó, Széchenyi u. 30. T.: 431-077
Dr. Kovács Pál, Rákóczi u. 1. T.: 431-183
Dr. Bíró Attila, Katona u. 16. T.: 433-165
Dr. Váradi István, Lehel u. 28. T.: 433-166
Dr. Gyenes Miklós, Kisfaludy u. 11. T.: 431-021
Jászárokszálláson az orvosi ügyelet
hétfőtől péntekig 16 órától 18 óráig tart.
Az orvosi ügyelet telefonszáma: 06-20-980-6600
A jászberényi orvosi ügyelet elérhető a
06/57/412-226 telefonszámon.
A Mentőszolgálat telefonszáma: 104

Biztonság megfizethető áron, az Ön igényeihez igazodva.

”FUTÁGÓ”

Gyógyszertári ügyelet
01.
04.
11.
12.
18.
25.

Pályázat tanulmányi
ösztöndíjra
Jászárokszállás Város Önkormányzata megvételre ajánlja
az alábbi épületeket és építési telkeket
7 db összközműves üdülőtelek: Szolnok, Tenyősziget, Dankasirály u.
(21079-21085 között hrsz.-ok)
eladási ár: 625.000 Ft/telek
Eladó jászárokszállási ingatlanok jegyzéke:
Jászárokszállási Ipari Park területén 110.000 m2
eladási ár: megegyezés szerint
Jászárokszállás, Szivárvány út 24., 26., 28. szám alatt
(1684/63, 1684/64, 1684/65 hrsz.)
3 darab egyenként 367 m2-es üdülőtelkek
eladási ár: 688.125 Ft/telek
Déryné u. 17. szám alatt (3947 hrsz.)
157 m2-es terület+ felépítmény
eladási ár: 300.000 Ft
Kossuth úti lovarda épület (3280/2) 3772 m2
eladási ár: 13.500.000 Ft
Széchenyi utca (volt óvoda 4539/1/A-2 hrsz) társasház
1824 m2 felépítmény 207 m2
eladási ár: 14.400.000 Ft
Kenyérvári út (567/4-567/9 és 570/7-570/15 hrsz.) eladási ár:
721 m2-től-1.243 m2-ig 15 darab építési telek 576.800 Ft-tól 994.400 Ft-ig
Hortobágyi utca (1856 hrsz) 868 m2-es építési telek eladási ár: 694.400 Ft
Pusztaszer utca (1869/3 és 1869/2 hrsz) 629 m2 és
819 m2 es építési telkek
eladási ár: 377.400, 655.200 Ft
Bogdán Flórián utcára nyíló 6 darab építési telek
egyenként 560 m2 3750 Ft/m2-es áron
eladási ár: 2.100.000-Ft/telek
4 darab nem a Bogdán Flórián utcára nyíló
eladási ár:
építési telek ára 2.263Ft/m2-es áron
1.950.706 Ft-tól 2.496.861 Ft-ig
Érdeklődni lehet a Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal műszaki irodáján 2008. május
16-ig a foglaló befizetésével, amely vételár 10/-a.
Amennyiben egy ingatlanra többen is kifizetik a foglaló összegét, akkor a 2008. május
22-én tartandó soros Képviselő-testületi ülésen licit útján történik az értékesítés.
További információkat a 06 57/531-059, vagy 06 20/9578-437 telefonszámokon kérhet.
A Víziközmű mint a Jászárokszállási Önkormányzat ingatlankezelője
meghirdeti az alábbi ingatlanokat bérbeadásos hasznosításra
Móczár Andor tér 5. sz (iroda)
13.2 m2
1512 Ft/m2
2
Széchenyi István utca 1.sz (vegyes használat)
106 m
1300 Ft/m2
2
Széchenyi István utca 1.sz (vegyes használat)
37 m
1300 Ft/m2
2
Kisfaludy utca 13/A sz.(bérlakás)
116 m
396 Ft/m2
2
Árpád tér 1(üzlet és raktár helység)
100+30 m
1030 Ft/m2
A bérleményekre érdeklődni Jakus József intézményvezetőnél a 06 20/3338-297 telefonszámon lehet.

GYÁSZHÍR
Elhunyt az
Apartmanház
szeretett lakója

CSIKÓS
JÁNOSNÉ
sz. Gergely Ilona
Hozzátartozóinak
fájdalmában
osztozunk.
az Apartmanház
lakói és dolgozói

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak,
volt munkatársaknak
és ismerősöknek,
akik szeretett férjem,
édesapánk, apósunk,
nagypapánk

SURÁNYI
VILMOS

temetésén részt vettek,
virágaikkal,
részvétnyilvánításukkal
fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család

Fájó szívvel
emlékezünk

DÓSA
LÁSZLÓ
halálának
7. évfordulójára
„Nincs semmi a világon,
ami ennél jobban fájhat.
Hét éve már, elöntötte
szívünket a bánat.
Életed mi voltunk,
s te nekünk az élet,
örökre megpihent
a szerető szíved.
Az idő múlik,
feledni nem lehet,
nehéz az életet
élni nélküled.”

Szerető családja

A Dr. Szelenszky István és felesége Jolánka Alapítvány kuratóriuma ismét pályázatot hirdet a
2008/2009-es tanévre – közép- és
felsőfokú oktatási intézményekben továbbtanulók vagy már ott
tanulmányt folytató jászárokszállási lakhellyel rendelkező diákok
részére – tanulmányi ösztöndíj elnyerésére az alábbi feltételekkel:
 jó vagy jeles tanulmányi átlag,
 a család szociális helyzetének
bemutatása,
 oktatási intézmény véleménye,
javaslata.
A pályázathoz szükséges jelentkezési űrlapok az oktatási intézményekben vagy az alapítvány
székhelyén: a Plébánia Hivatalban szerezhetők be.
A fenti tartalommal elkészített
pályázati anyagok benyújtási
határideje: 2008. május 20.,
címe pedig a Plébánia Hivatal.
A pályázat nyerteseit 2008. június
20-ig értesítjük.
Alapítvány kuratóriuma

Agora Gyógyszertár, Posta köz 1. T.: 531-980
Agora Gyógyszertár, Posta köz 1. T.: 531-980
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9. T.: 531-010
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9. T.: 531-010
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
A következő Jászvidék lapzárta: 2008. május 22.
A következő Jászvidék megjelenésének ideje:
2008. május 29.

Értesítés
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

ÓVODAI
BEIRATKOZÁS

A május 1-jei hulladékszállítás az ünnepre való tekintettel elmarad, a hulladékot
május 8-án a szokásos rend
szerint szállítjuk el. A május
2-i hulladékszállítás pénteki
munkarend szerint történik.
Május 12-én a hulladékszállítás elmarad a Pünkösdre való tekintettel. Helyette május 17-én, szombaton lesz hulladékszállítás a
hétfői útvonalon.
Víziközmű vezetősége

Értesítem a szülőket, hogy
2008. május 5-én és 6-án
óvodai beiratkozás lesz.
Helye: a Lehel úti óvoda óvodavezetői irodája
Ideje: 8-16 óráig
Azokat a gyermekeket kell
beíratni, akik már betöltötték
a harmadik életévüket vagy
2009. május 31-ig be fogják
tölteni.
A szülő hozza magával:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 a szülő személyi igazolványát,
 a szülő lakcímkártyáját.
Bagi Lászlóné
óvodai intézményegységvezető

Emlékezés

Emlékezés

Értesítjük a Tisztelt
Lakosságot!

GUBA
SÁNDOR

MÓCZÁR
JÓZSEF
halálának 1. évfordulójára

halálának
2. évfordulójára
„A szíved pihen,
a miénk vérzik,
a fájdalmat
csak az élők érzik.
Az idő múlik,
feledni nem lehet,
fájó az életet élni
Nélküled.”

Szerető családja
Jászágóról és
Jászdózsáról

„Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sosem kértél, csak adtál,
Örökre itt hagytál.
Elfelejteni Téged soha nem
lehet,
Te voltál a jóság és a szeretet.
Elvitted a fényt, a meleget,
Csak egy sugarat hagytál:
Az emlékedet.”
Szerető felesége, fia,
menye és unokája

Emlékezés

TERENYEI
FERENC
halálának
25. évfordulójára
„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.”
Feleséged, fiad, menyed,
két lányod, unokáid

Emlékezés

PETHES
BALÁZS
nyugalmazott
TSZ elnök
halálának
1. évfordulójára
fájó szívvel
emlékezik
szerető családja

Jászvidék
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PÁDÁR TIBOR

Tüdőszűrés

pénzügyi tanácsadó

Értesítjük a lakosságot, hogy Jászárokszálláson a
kötelező tüdőszűrő vizsgálat

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.

Elérhetőségek:
Cím: Jászárokszállás, Széchenyi u. 78.
Tel.: 06-30-470-97-19, fax: 57/531-426
E-mail: padartibi@citromail.hu

Kertbarát Kör

2008. május 6-án 18 órakor

Biotermesztésről tart előadást
Palencsár György a Petőfi Művelődési Házban.

2008. május 5 – május 29-ig tart.
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

„PÜNKÖSD KUPA” (JÁSZÁGÓ)
KISPÁLYÁS LABDARÚGÓTORNA VERSENY KIÍRÁSA
1./ Célja: Játéklehetőség biztosítása a kispályás labdarúgó
csapatok számára.
2./ Ideje, helye: 2008. május 12. 9.00 óra, Jászágói sportpálya
3./ Rendezők:
 Jászágó Község Önkormányzata
 Művelődési Ház és Könyvtár
 Ágóiak Baráti Egyesülete
 Jászágó Sport Egyesület
4./ Résztvevők: Azok a csapatok, akik a mellékelt nevezési lapot
a megadott határidőig leadják, vagy postán visszajuttatják, és
biztosítják a Jászágóra történő utazást.
5./ A torna lebonyolítása: A résztvevő csapatokat csoportokba
soroljuk. A csoportokon belüli körmérkőzések után – a nevezések számától függően – csoport- vagy kieséses rendszerben,
illetve döntővel folytatjuk.
Játékidő: 2x15 perc. A sorsolást a helyszínen végezzük. A
mérkőzéseket hivatásos bírók vezetik.
6./ Díjazás: Az 1-3. helyezett kupát, valamint futball labdát kap.
Minden csapat oklevelet kap. Az Önkormányzat különdíját
kapja a legeredményesebb játékos /legtöbb gólt lövő/ és a
legjobb kapus.
7./ Nevezési határidő: 2008. május 5. /hétfő/ 16 óráig (a nevezéseket a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni)
Levelezési cím: Művelődési Ház és Könyvtár Jászágó
5124 Jászágó, Kókai L. tér 4. Telefon: 57/526-020
E-mail: jaszagomuvhaz@freemail.hu
8./ Egyebek: A nevezési díj csapatonként 4.000,- Ft, amely a
helyszínen fizetendő a Jászágói Sport Egyesület részére.
Mindenki saját felelősségén vesz részt a tornán. Kérjük, hogy a
csapatok hozzanak magukkal labdát. A sportpályán, az öltözőben hagyott értékekért a rendezők nem vállalnak felelősséget.
A vendéglátást nem tudjuk vállalni, csak hozzávetőleg önköltséges áron (szendvics). Érdeklődni Bordás Anettnél lehet az
57/526-020-as telefonszámon.
Mindenkinek eredményes és sportszerű játékot kívánunk!

Népfőiskolai Társaság
Megfelelő létszámú jelentkezés esetén

RENDEZŐK

2008. május 18-án /szombaton/ 7 órakor
autóbuszos kirándulást szervez Bogácsra.
Programlehetőség:
Fürdőlátogatás, Tájház, Lepkemúzeum, középkori templom,
főzőverseny megtekintése (kóstolási lehetőség),
Cserépfalvi úti pincesor meglátogatása
Autóbusz költség:1.000 Ft, melyet a Magiszter
Könyvesboltban kell befizetni 2008. május 11-ig

VÁROS NAPI
RENDEZVÉNYEK
JÁSZÁROKSZÁLLÁS
2008. április 27. (vasárnap)
9:00
SZENTMISE
„Jézus Krisztus szülőföldje, a Szent Föld”
kiállítás képeslapgyűjteményből
A kiállítást megnyitja: Gyenes Gyula főesperes,
címzetes pápai prelátus
Helyszín: Szentháromság templom
A kiállítás megtekinthető: 2008. május 12-ig
a következő időpontokban:
Hétfő, szerda, csütörtök, péntek, szombat:
6:00 - 9:00 és 17:30-19:00
Kedd: 17:30-19:00 és 17:00-19:00
Vasárnap: 6:00-11:00 és 17:00-19:00
Előre bejelentkezett csoportok a fentiektől
eltérő időpontokban is megtekinthetik a
kiállítást.
2008. május 1. (csütörtök)
14:00 KIÁLLÍTÁS TŐSÉR BÉLA rajztanár
alkotásaiból
Megnyitót mond: Gergely Zoltán polgármester
TŐSÉR BÉLA: „Árokszállási képek a XXI. Sz.
első éveiben” c. olajfestményének avatása
Helyszín: Petőfi Művelődési Ház
A kiállítás megtekinthető: 2008. május 16-ig a
következő időpontokban:
Kedd, szerda, csütörtök, péntek: 9:00-17:00
15:00 VÁROS NAPI ÜNNEPSÉG
Himnusz az Árokszállási Óvónők
Kamarakórusa előadásában
Farkas Árpád: Virágzápor c. Versét
Csikós Nikolett 7.c osztályos tanuló szavalja
Ünnepi beszédet mond:
Babucs Zoltán hadtörténész muzeológus
Tavaszi dalokat énekel Kovács Zoltánné
Lajos Krisztina
„Jászárokszállás Díszpolgára” és
„Jászárokszállás Városért” kitüntetések átadása
Szózat
16:00 ÜNNEPI MŰSOR
Közreműködnek:
- Árokszállási Óvónők Kamarakórusa és az
óvodások
- Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda és
Zeneiskola néptánc csoportja
- Rozmaring Pávakör
- Parázs Hagyományőrző Együttes
- Ördög Dóra
- Csillag Mazsorett Csoport
- Németh Józsefné
- Extázis Tánccsoport
- Czuczu Veronika
- Fortuna TSE
20:15 Árokszállás színpadán a UNITED Együttes
20:45 POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ
21:00 TŰZIJÁTÉK
21:15 UTCABÁL
Fellép: Pezsgő Együttes
24:00 UTCABÁL ZÁRÁSA
Helyszín: a Piac téren felállított színpad
A szabadtéri rendezvény rossz idő esetén az eredeti
időpontokban kerül megrendezésre
a Szent Vince úti tornateremben.
2008. május 3. (Szombat)
15:00 VIRÁGBÖRZE
a Flóra Virágkedvelők Egyesületének
szervezésében
Helyszín: Piac tér
MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT
SZERETETTEL VÁRUNK PROGRAMJAINKRA!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot!
A Víziközmű a megnövekedett tavaszi hulladékmennyiségre
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.
A Cukorbetegek Klubja május 17-én /szombaton/ a

XI. Országos Cukorbeteg Találkozóra utazik
Törökszentmiklósra. Indulás 7:30-kor a Posta előtti pakolóból.
A létszám betelt, további jelentkezőket csak visszamondás
esetén tudunk fogadni.

A zsák ára lakosság részére: 220 Ft + ÁFA = 264 Ft
közületek részére: 440 Ft + ÁFA = 528 Ft
A zsákok beszerezhetők a Víziközmű telephelyén, a Deák Ferenc
u. 90. szám alatt munkaidőben.
Segítségüket előre is köszönjük:
Víziközmű vezetősége

Jászvidék
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Ha küzdesz, veszíthetsz,
ha nem küzdesz, veszítettél

Jászárokszálláson 2007.
február 6-án alakult meg
az Árok Kempo Dojo
karate-egyesület. A több
mint egy éve működő csoport újabb és újabb tagok
csatlakozásával 35 főre
bővült.
Mi, a csapat tagjai hetente
háromszor kemény edzésen
veszünk részt. Ezeken a
karate alapjait sajátítjuk el
edzőink – senpai Kardos
Ignác, senpai Száraz Tibor –
segítségével. Az edzéseinket
gyakran meglátogatja sensei
Búzás Gyula 3 danos mester.
A vizsgákon szerezhetünk
magasabb rangot, melyet az
öv színe jelez. (Övfokozatok: fehér, citromsárga, narancssárga, zöld, kék, lila,
barna és fekete.) Többségben már megszereztük a
zöld övet. Az ütés-, védés- és
rúgástechnikák gyakorlása
mellett földharcban is jeleskedünk. Ebben a kategóriában nemzetközi és helyi

szintű versenyeken is részt
veszünk.
Az első versenyünkön
2007. június 3-án, Jászberényben 13-an indultunk,
melyből 11-en érmet szereztünk. Városunk tornacsarnokában két versenyt is rendeztek. Az I. Árok-kupán,
2007 októberében 6 arany-,
4 ezüst- és 1 bronzérmet vittünk el, valamint megszereztük a legjobb csapatnak
járó kupát. A II. Árok-kupán

2008 februárjában 6 arany-,
10 ezüst- és 1 bronzérmet
nyertünk. A csapatversenyben pedig II. helyezést értünk el. Ez év márciusában a
Nyáregyházán tartott megmérettetésen, ahol külföldi
résztvevők is voltak, 12 versenyzővel indultunk. A harcok és formagyakorlatok bemutatása után a helyezettek
díszkardot kaptak. Az egyesület jeles tagja, Bognár Szabolcs pedig még az V. IKF

Kempo Világbajnokságra is
eljutott Portugáliába. A Magyar Kempo Válogatott
2008. április 1-5-ig tartózkodott ott, és jó eredményeket ért el. Bognár Szabolcs
II. helyezett lett Knock
Down-ban.
Már megkezdtük a felkészülést a következő versenyekre. Reméljük, hogy ott is
eredményesen szerepelünk
majd.
A céljaink elérésére kapott
pénz segítségével több versenyre is eljuthatunk, megvásárolhatjuk a szükséges
felszereléseket, például pástot, illetve az ütések és rúgások gyakorlásához szükséges
sporteszközöket. Az egész
csapat nevében köszönjük az
eddigi támogatásokat. Bízunk benne, hogy ezzel biztosítják az Árok Kempo
Dojo jövőjét. Reméljük, ha
elolvassák ezt a cikket, többen is kedvet kapnak ehhez a
sporthoz.
N.M.P.

Jászkun Világ
Gyermek és Ifjúsági Szemle

2008. április 24.

Egy kis mozgás
mindenkinek kell!
A torna beindítását az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által
kiírt pályázat hívta életre. A
pályázatot a Jászsági Többcélú Társulás nyújtotta be az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz.
A pályázat pontos megnevezése Aktív Életmód Program – Szenior Szabadidősport Program volt. A program összköltsége 250.000
Ft volt, amelyből az Önkormányzatnak 50.000 Ft-ot
kellett vállalnia önerőként,
és 200.000 Ft-ot kapott támogatásként.
A pályázatnak köszönhetően 2007 októbere óta
rendszeresen járnak az 50 év
feletti örök fiatalok a Lehel
úti tornaterembe gyógytestnevelésre. A foglalkozást
Győzőné Kaszab Magdolna,
fizioterápiás asszisztens tart-

ja heti két alkalommal, hétfő
és szerda délutánonként. A
meglévő ízületi betegségek
javítása, gyógyítása és megelőzése a cél. A foglalkozásokon átlagosan húszan
vesznek részt. A mozgás ideje alatt kellemes, lágy zene
szól, az eszközök segítségével pedig az egész testet vagy
annak jelentős részét mozgatják meg. A karerősítő, a

Fotók: Szűcs Judit

Virágbörze a
Virágos Árokszállásért!
2008. május 3-án a
FLORA Virágkedvelők
Egyesülete ismét megrendezi a Virágbörzét a Piactéren.
Az első virágbörzét
1999. május 1-jén rendeztük azzal a céllal, hogy virágokat osszunk szét az embereknek a házuk előtti
közterületek szépítésére.
Később ezt bővítettük azzal, hogy vásárolni is lehet
egynyári virágokat, kerti

növényeket, melyeket a
kereskedők kínálnak bőséggel. Majd az Önkormányzat csatlakozásával
még színesebb lett a kínálat, muskátlikat, egynyári
palántákat kapnak a börzén
megjelenő érdeklődők ajándékba.
Az idén is azt tervezzük,
hogy minél bőségesebb
kínálattal találkozzanak a
virágot szerető emberek, és
az ott vásárolt és kapott

Anyakönyvi hírek

Április 12-én került megrendezésre a Jászkun Világ Gyermek és Ifjúsági Szemle területi
döntője Jászapátin. Városunkat az Extázis Tánccsoport, a Fortuna Táncsport Egyesület, a
Piros Pipacsok Kulturális Egyesület és a Széchenyi István Általános Iskola művészeti csoportjai képviselték több mint nyolcvan 10-16 éves fiatallal. A megyei döntőt április 26-án
Martfűn rendezik majd, melybe továbbjutott a Csillag Mazsorett Csoport, az Extázis
Tánccsoport szólótánca, a Fortuna TSE két műsorszáma, valamint Pál Loretta énekes
produkciója.

hasizom-erősítő, a hátizomerősítő és a láberősítő gyakorlatok között mindig helye van a jókedvnek. Élvezik
és örülnek a résztvevők,
hogy mozoghatnak, és
együtt kellemesen elfáradhatnak.
Előre láthatólag 2008.
május végéig tart a gyógytestnevelés, de a résztvevők
nagyon szeretnék, ha ez tovább is folytatódna, hiszen a
mozgás által már sikerült néhány letapadt ízületet megmozgatni.
Az emberi szervezet számára a mozgás lételem, lehet
fiatal vagy kicsit korosabb az
illető, de mozogni mindig
kell és érdemes. Kívánom,
hogy továbbra is ilyen
örömmel vegyenek részt a
foglalkozásokon, és egészségesen éljék mindennapjaikat!
Csoszor Erzsébet

2008. március hónapban született gyermekek: Novák
Ádám László, Ördög Enikő Vivien, Görbe Ádám, André
Beatrix, Faragó Milán, Lólé Amanda Jázmin, Kovács Ágnes.
2008. március hónapban Jászárokszálláson házasságot
kötött: Faragó Melinda – Balázs Gábor.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: Szekeres János 82,
Kaszab János Géza 90, Guba Jánosné, sz. Komjáti Anna
86, Bobák Lászlóné, sz. Gebhard Mária 87, Bozsó
Sándorné, sz. Nemoda Ilona 90, Mozsár Józsefné, sz.
Bordás Julianna 89, Pethes Gézáné, sz. Kóczián Etelka 92,
Földi Sándor 64, Horváth Béláné, sz. Földi Anna 83,
Kiss Béláné, sz. Pethes Irén 79 évet élt.
Jászágón 2008. március hónapban elhalálozott: Mezei
Jánosné, sz. Jakus Mária 73, Görbe József 77 éves
korában.
Jászágón 2008. március hónapban születés és házasságkötés nem volt.

növényekkel díszítsék ebben az évben is lakásukat,
kertjüket és a közterületeket.
Kérjük, hogy akinek van
fölösleges évelő virágja vagy
bármilyen dísznövénye,
hozza ki a börzére és ajánlja fel a közösség számára,
így az egymás közötti
cserékkel bővíthetjük növényeink változatosságát és
hozzájuthatunk újabb növényekhez.
Remélem, sokan eljönnek majd, mindenkit szeretettel várunk 15 órakor a
fedett csarnokban.
Zsólya Pálné
az egyesület elnöke
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