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XIX. (XLIV.) évfolyam 5. szám

Ára: 116 Ft

A Város Napját ünnepelte Jászárokszállás
– Ez a nap Jászárokszállás napja, amikor a település ismét megkaphatta a városi rangot – mondta Babucs Zoltán
muzeológus, hadtörténész Jászárokszállás várossá avatásának, és hazánk európai uniós csatlakozásának évfordulóján.
Kora délutántól késő éjszakáig zajlott a Város Napi
ünnepségsor Jászárokszálláson május 1-jén. Ez a nap
több mint másfél évtizede
már jóval többet jelent az itt
élőknek, mint a munka ünnepe. Tizenhét év telt el
azóta, hogy várossá lett a
nagyközség, és a Redemptió
időszakát követően ismét
„meg kellett szoknia” az
árokszállásiaknak, hogy településükre nagyobb felelősség hárul a kistérségen
belül is.
Az ünnepségsor nyitányaként avatták fel a Petőfi Művelődési Házban Tősér Béla:
„Árokszállási képek a XXI.
század első éveiben” című
olajfestményeit. A képeket

alkotó művésztanár kiemelt
helyen szerepelt a díszünnepségen is.
Az ünnepi beszédet mondó Babucs Zoltán muzeológus, a május 1-jén tartott
ünnepségek hangulatának
szerepének alakulásáról szólt
a piactéren felállított színpad
előtt összegyűlt ünneplőknek. A munka ünnepe hoszszú éveken át a kötelező felvonulásokat jelentette, ami
később a közös barátkozás,
egy kellemes tavaszi nap eltöltésének ünnepévé alakult
a tömegek számára. 2004.
óta tagja az Európai Uniónak hazánk. A csatlakozást
egy kicsit olyan várakozás
előzte meg – vélekedett a
szónok –, mint amikor az

Tősér Béla: „Árokszállási képek a XXI. század első éveiben”
című olajfestményeinek avatása
A hastánc-formációkkal
köztudatba robbanó Extázis
hastánc együttes az idei táncvilágnapi bemutatóra tovább
bővítette repertoárját. A Népek Tánca egy olyan ismeretterjesztő térkompozíció-sorozat volt, mely pergő táncformációkban skálázott a világ táncai között a népies, de
olykor a vadnyugatról a merész kelet világa felé táncolva.
A központi hely természetesen Magyarország. A Né-

Country

ember a 18. életévéhez közeledik. Valami nagyon nagy
dolgot várunk tőle. Az egyszerű emberek életében a
csatlakozás mégsem jelentett gyökeres változást, a jelentőségét nem éreztük át
kellőképpen. Babucs Zoltán
reményét fejezte ki, hogy ez
a helyzet évek múltán megváltozik. Jászárokszállás tizenhét éve ezen a napon a település várossá nyilvánításának napját is ünnepeli. Kiemelte, hogy a helybéliek
büszkék lehetnek a városban
élő elődök munkájára, a település múltjára. Az elődök
sokat adtak a hazának emberileg és anyagilag egyaránt.
A történelem viharait megszenvedte a város is.
A városi kitüntetések átadásának minden évben a
Város Napi Ünnepség ad
keretet, az elismeréseket
Gergely Zoltán polgármester adta át. Ebben az évben
Jászárokszállás Díszpolgárává választották Tősér Béla
nyugalmazott rajztanárt. A
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Művészeti díját is magáénak tudó tanár úr az elismerést megköszönve megjegyezte, embert próbáló évtizedeket kellett átélnie neki
és korosztályának egyaránt.
A drámai történések egész
sorát kellett kibírnia. Mégis
azzal az üzenettel vette át az
elismerést és köszönte meg a
díszpolgári címet, hogy az

Tősér Béla díszpolgár, Rucsányi Istvánné, Veres László,
Márkus Andrásné Városért kitüntetettek, mellettük
Drapos Béláné alpolgármester és Gergely Zoltán polgármester

embereknek szeretetben kell
élnie egymással.
Jászárokszállás Városért
kitüntetésben részesült ebben az évben a Jászárokszállási Cukorbetegek Klubja.
Az 1996-ban alakult klub
tagjai nevében az elnök Veres László vette át a díjat. A
klub tevékenységével jelen
van a város közéletében,
munkájukkal az egész kö-

zösséget szolgálják. Veres
László felszólalásában a
megalakulás óta eltelt tizenkét év történéseiről szólt, arról, hogy közhasznú egyesületként mindig a város lakossága nevében és érdekében
dolgoznak.
Jászárokszállás Városért
kitüntetésben részesült a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének titkára, Márkus
Andrásné. A karitatív szervezet jászárokszállási csoportjának immár 25 éve titkára, vöröskeresztes munkájának elis-

meréseként már arany- és
ezüstfokozatú kitüntetésben
is részesítették. Rendkívül
eredményes munkát végzett
az elmúlt évek során egyebek
mellett a helyi véradások
megszervezésében.
Az ünnepi műsorban ebben az évben is a város művészeti csoportjai, gyerekek és
felnőttek együtt dolgoztak
azon, hogy a település méltóképp ünnepelhessen. Az
Árokszállási Óvónők Kamarakórusa, az óvodásokkal, a
Széchenyi István Általános
Iskola Óvoda és Zeneiskola
néptánccsoportja, a Rozmaring Pávakör, a Parázs Hagyományőrző Együttes, a
Csillag Mazsorett Csoport,
az Extázis Tánccsoport, a
Fortuna TSE tagjai egyaránt
nagy lelkesedéssel készültek,
és adták elő műsorszámaikat
az érdeklődőknek. Az ünneplés este tűzijátékkal és utcabállal zárult.

Népek Tánca
– avagy táncvilágnapi Extázis-gála –
pek Tánca elnevezésű bemutató így magyar néptánccal kezdődött, majd a görög
szirtakit járta nyolc lány,
mely formáció Theodorakisz Zorba filmje óta folyamatosan népszerű. Majd az
amerikai népzenétől, a
country-tól a charleston-on

át jutottak Bécsbe, a klasszikusok hazájába. S mit tehettek? Keringőztek férfiak
nélkül is. A már amerikai
klasszikus, a Volt egyszer
egy Vadnyugat zenéjére
már tizenketten voltak a
színpadon, majd mambó,
salsa következett, hogy a gá-

Keringő fiúk nélkül

la második részében csupacsupa, összesen tíz hastáncban csörgő szoknyában rázzák a ritmust. Közöttük Kaszab Tímea ízisz fátylas Jégkirálynő tánca most már a
Tűzkirálynővel (Birinyi Georgina) viaskodva. A bemutató végén a rendkívül látványos új tánc, a Sivatagi
szél elnevezésű produkciót
láthatta a közönség, melyben a fátylak libbentek, csavarodtak, szálltak a táncosok
kezében.
A megállás nélküli, egy
szusszanásra előadott produkció 90 percen át, 72
lánnyal, asszonnyal és a
country-ban Joe-val valósult
meg.
– and –

Sivatagi szél

Salsa

Jászvidék
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Soros ülést tartott a Képviselő-testület
Április 24-én tartotta soros ülését városunk Képviselő-testülete. A napirendi
pontok között szerepelt a két
ülés között végzett munkáról, az Önkormányzat 2007.
évi gazdálkodásáról, valamint az Önkormányzat
2007. évi belső ellenőrzési
tervének teljesüléséről, az ellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló. Elhangzott
egy tájékoztatás városunk
műemléki védettségű, illetve
helyi védettségű épületeinek
helyzetéről, állapotuk megóvásainak lehetőségeiről, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló. A
Képviselő-testület megtárgyalta a civil szervezetek
2008. évi pályázatait, valamint más előterjesztéseket.
A napirendek elfogadását
az interpellációs kérdések
feltétele követte. Dr. Wirth
István képviselő interpellációjában azt kérte, hogy a
Képviselő-testület biztosítsa
a Kisfaludy utca lakóit arról,
hogy a járda garanciálisan javítható és a munkálatokat
mielőbb elvégzik. Petró Géza
képviselő a Gyöngyös-patak
állapotának rendezésére hívta fel a figyelmet, és javasolta, hogy egy szakember véleményét kérje ki az Önkormányzat a lehetőségekről, a
Vízügy terveiről. Dr. Wirth
Ágnes képviselő asszony az
ivóvízrendszer mosatása
befejezéséről, a vízminőség
várható javulásáról kérdezett, illetve a város-napi
meghívó tartalmi pontatlanságára hívta fel a figyelmet.
A kérdések meghallgatása
után Gergely Zoltán polgármester ismertette beszámolóját a két ülés között végzett
munkájáról. Az előző ülés
óta eltelt időszak fontosabb
eseményei közül kiemelte,
hogy a Termálfürdővel kapcsolatban több megbeszélésre sor került, a garanciális bejárásnak megfelelően az

úszómedence burkolatán további javításokat végeztek.
A strand május 1-jei szezonnyitására a munkálatok befejeződtek. A belvízelvezetéssel és a mezőgazdasági
utak felújításával kapcsolatban pályázati lehetőségekről, a Kossuth Mg. Zrt-vel
közös pályázat esélyeiről tárgyalt. Örömét fejezte ki a
Polgárőrség létszámának
emelkedésével, a növekvő
számú fiatal jelentkezővel
kapcsolatban, mivel így a
szolgálatokat könnyebb
megszervezni. A RegioKom Társulás 56 millió forintot nyert pályázaton a felhagyott hulladéklerakók rekultivációjával kapcsolatban. A társulás a pályázat első fordulóján jutott túl sikerrel, az így nyert összeget tervek elkészítésére, költséghaszon elemzésre, a második
fordulóhoz szükséges elemek elkészítésére fordíthatja. A pályázat teljes összege
több milliárd forint, amelyből a város a felhagyott lerakó korszerű átalakításához
nyerhet támogatást. Az Okmányiroda akadálymentesítésével kapcsolatos pályázaton a város 6.640.924 Ft-ot
nyert.
A LEADER-programmal kapcsolatban több megbeszélést tartottak Jászapátin. Az Önkormányzat, a
Kisállattenyésztők Egyesülete és a Flóra Virágkedvelők
Egyesülete a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületének alapító tagja. A pályázaton közösen vesz részt a
Jászság 17 települése.
Gergely Zoltán polgármester beszámolója végén felhívta a figyelmet arra, hogy a
jászberényi úton több helyen hiányoznak a biztonságos közlekedést segítő útjelző oszlopok, és kérte, hogy
jelezzék a lakosok, ha rongálókat vesznek észre. Elmondta, hogy a strand melletti közkút környezetének

Általános iskolánk
mindent vitt

Az Ács Kató Irodalmi Alapítvány az idén Barátság címmel
hirdette meg országos pályázatát. Pályázni lehetett saját mesével, verssel, novellával. Az ünnepélyes eredményhirdetésre április 23-án Budapesten a Budavári Palota dísztermében került sor.
Általános iskolánkból Érsek Csenge 5.a osztályos tanuló
I. helyezést ért el Ki a jobb barát? című alkotásával, Földi Viktor
(6.a) III. helyezett lett. Tanáruk: Antal Péterné. Dóka Bálint
(6.b) II. helyezést ért el, Vágó Alexandra (7.c) III. helyezett lett.
Felkészítőjük: André Péterné tanárnő.

felújításával kapcsolatban az
önkormányzat támogat
minden civil kezdeményezést, és megemlítette, hogy a
városi honlap új arculatterveiről is tárgyalt az üzemeltetővel. Jakus József, a Víziközmű vezetője elmondta,
hogy a Termálfürdő bejárata
előtti térkövezet a vízelvezetés hiánya miatt hullámosodott fel, ezért kötelezték a
büfésor üzemeltetőit, hogy a
csatornázást a nyitásig végezzék el.
Dr. Wirth Ágnes képviselő
asszony kifejtette, hogy a
LEADER-programhoz való
csatlakozással a civil szervezetek közül az Ipartestület
pályázhatnak legsikeresebben, az épített környezet védelme programpontban.
Válaszában a polgármester
elmondta, hogy sajnálatos
módon az Ipartestület nem
reagált a megkeresésre, annak ellenére, hogy a Civil
Fórum ülésén részt vett az
Ipartestület elnöke is. A csatlakozással kapcsolatban a civil szervezetek körében általánosan alacsony érdeklődést tapasztaltak.
A beszámoló elfogadása
után Dr. Gottdiener Lajos
jegyző a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről számolt be, többek között elmondta, hogy a televíziós
közbeszerzési kiírás megtörtént, melyre május 20-ig várnak jelentkezőket.
A következő napirendi
pontban az Önkormányzat
2007. évi gazdálkodását tárgyalta meg a Képviselő-testület. Gergely Zoltán polgármester beajánlójában elmondta, hogy 2007-ben a
v áros ös s zes bev ét ele
1.852.422.000 Ft, összes kiadása 1.774.414.000 Ft
volt. Jelentős beruházások
valósultak meg, állami finanszírozással együtt több mint
560.000.000 Ft összegben.
A beruházások között a
mentőállomás kialakítása, a
szennyvíztisztító-telep felújítása, a körforgalom megépítése és az utak felújítása
kiemelt jelentőségű volt. Az
elmúlt évben 274.705.000
Ft fejlesztési hitelt vettek fel,
a város 12,4 % hitelmutatóval rendelkezik. Elmondható, hogy a város csak fejlesztési célra fordította a hitelkeretet. Az intézmények finanszírozása kiegyensúlyozott
volt, a magasabb kiadással,
mint bevétellel járó időszakokat likvid hitel felvételével
hidalták át, amelynek keretéről a Képviselő-testület
döntött. A folyószámlahitel összege év végén
100.000.000 Ft-ot ért el, ez
azonban a bevételek és kiadások alakulásának megfelelően naponta változó öszszeg. Az Önkormányzat
jelenleg 19 beadott pályázattal rendelkezik, a költségvetésben pályázati önerőből

megmaradt összegeket szintén a likvid hitel törlesztésére
kell fordítani. A polgármester az intézmények gazdálkodási fegyelmének fellazulását kedvezőtlen jelenségként értékelte. Hangsúlyozta, hogy a könyvelés a gazdálkodás során folytatott tevékenységek nyilvántartására szolgál, melyhez pontos
adatokkal kell rendelkezni,
amelyeknek ellenőrzéskor is
helytállónak kell bizonyulnia. Bencsikné Balajti Annamária könyvvizsgáló összegzésében kifejezte, hogy az
intézmények gazdálkodását
megvizsgálva hiányosságokat találtak a gimnázium esetén, a Víziközműnél behajthatatlan követelések leírásával az önkormányzat nem
mond le az esetleges beszedésről, de a mérleg valódisága megköveteli, hogy ezeket követelésállományként
már ne tüntessék fel. A hatékony belső ellenőrzésre nagy
hangsúlyt kell fektetni.
Banka Emánuel képviselő
a beszámolóval kapcsolatban kérte, hogy a Pénzügyi
Bizottság külön tárgyaljon a
Víziközmű intézmény gazdálkodásáról, mivel véleménye szerint a 2007. évi 17,5
millió forintos intézményi
túlfinanszírozásról a Képviselő-testület nem kapott
megfelelő tájékoztatást. Elhangzott még, hogy az intézmény gazdasági folyamatainak átvilágítását meg kell
rendelni, és a 2008. évi fejlesztési prioritások megvalósítása érdekében a hiányzó
útterveket el kell készíteni.
További vélemények meghallgatása után a Képviselőtestület elfogadta a zárszámadási rendeletet.
Következő napirendi
pontként a 2007. évi belső
ellenőrzésekről készített éves
ellenőrzési jelentést tárgyalására került sor. Illyésné
Nagy Terézia, a Jászsági Kistérségi Társulás belső ellenőre elmondta, hogy 23 napig tartó átfogó ellenőrzésre
került sor az Önkormányzat
intézményeinél, a tervezett
hét ellenőrzésből ötre került
sor ez idő alatt. Az önkormányzatoknál gyakran hiányoznak a különböző nyilvántartások, Jászárokszálláson azonban ilyet nem tapasztalt. A gazdálkodási fegyelmezettséget meg kell
követelni az intézményektől,
annak ellenére, hogy időnként a tervezett gazdálkodás
nehezen teljesíthető. Dr.
Gottdiener Lajos jegyző ezzel
kapcsolatban elmondta,
hogy az intézkedési terveket
az ellenőrzésről készült jelentés átvételét követően el
kell készíteni, hogy a hiányosságokat mielőbb pótolni lehessen. A Testület egyhangú döntéssel fogadta el a
beszámolót.
Dászkál Péter műszaki

irodavezető Jászárokszállás
műemléki védettségű, illetve
helyi védettségű épületeinek
helyzetéről, állapotuk megóvásának lehetőségeiről szóló
beszámolójából megtudhattuk, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartása alapján 3 országosan
védett műemlék található, a
város rendezési tervében 15
helyi védelem alatt álló épület van feltüntetve. A védett
épületek között önkormányzati, egyházi és magántulajdonban lévők is találhatóak,
túlnyomó többsége felújításra szorul. A védett épületek
megóvása napjainkban nehéz feladata, nagy anyagi
terhet jelent a tulajdonosok
számára, pályázati lehetőségek szerény számban léteznek. Csőke István képviselő
javasolta, hogy a műemlékeket tartalmazó listába kerüljön be az utak mentén található keresztek felsorolása,
bizonyos újabb építésű házak védettsége szűnjön meg,
a parókia és a zárda épülete
pedig legyen helyi védettség
alá tartozó. A magántulajdonban lévő „Nagy Fogadó” épületének felújításával
kapcsolatban több kérdés is
felmerült, a tulajdonos építési engedéllyel rendelkezik,
az átalakítási munkálatok
már előrehaladott állapotban vannak.
A tájékoztató elfogadása
után a gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámolót
tárgyalta meg a Képviselőtestület. A Gyermekjóléti
Szolgálat szervező, szolgáltató és gondozó tevékenységet végez, az ellátási körbe
Jászárokszállás mellett Jászdózsa és Jászágó is beletartozik. Az alapellátási formák
közül városunkban a gyermekjóléti szolgáltatás, a
gyermekek napközbeni ellátásának néhány formája biztosított, de az átmeneti gondozás hiányzik és helyettes
szülői feladatokat ellátó
családok sincsenek városunkban.
A civil szervezetek 2008.
évi támogatásáról szóló pályázaton való részvétel egyik
feltétele a cégbírósági bejegyzés volt, mellyel a pályázó 28 civil szervezetből
csupán négy szervezet nem
rendelkezik (a Pávakör, a
Széchenyi István Általános
Iskola, valamint a Gyermekszervezete és a Suzuki Hegedűcsoport). A Képviselőtestület így a kiírást figyelembe véve 24 civil szervezetet részesített 70-100 ezer
forint közötti támogatásban
a pályázaton elnyerhető öszszegből. A testület döntött
arról is, hogy a fennmaradt
összeg tartalékalapba utalásával egyidejűleg azonban a
négy civil szervezetet a tartalékalap terhére szintén támogatásban részesíti.
Utolsó napirendi pont-

ként az előterjesztéseket tárgyalta meg a Képviselő-testület. Módosításra került a
2008. évi költségvetési
rendelet, az ÁFA törvény
változása miatt az egyes helyi
adók és közszolgáltatási díjakról szóló rendelet, és a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló rendelet.
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
idén is pályázatot hirdetett
kulturális rendezvények támogatására, melyen városunk az Árokszállási Nyár
programsorozat megrendezéséhez kíván támogatást
nyerni.
A Képviselő-testület elfogadta a Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda és Zeneiskola intézményigazgatói
álláshelyére kiírt és a Jászárokszállás Város III. számú
fogorvosi körzete – fogorvosi állásának betöltésére kiírt pályázati felhívást, döntött a járdafelújításról szóló
HÖF TEKI pályázat és a
Madách utca felújításáról
szóló ÉA-TEUT pályázat
benyújtásáról. A Gondozási
Központ épületében működő védőnői szolgálat fizikai
akadálymentesítéséről szóló
pályázaton 3.452.842 Ft
összegben előirányzott fejlesztés megvalósulási költségéhez 70 %-ban kíván forrást nyerni az Önkormányzat. A Képviselő-testület határozott arról is, hogy alapító tagja kíván lenni a Jászsági
Kistérségi Helyi Közösség
által megalapítandó jogi személyiségű szervezetnek.
A Kossuth utca 3. szám
alatt található önkormányzati lakás felújításával kapcsolatban határozatban döntött
a Testület arról, hogy a lakást
felújítás után a városban
szolgálatot teljesítő rendőr
számára bérlakásként kívánja
hasznosítani.
Gergely Zoltán polgármester az interpellációkra adott
válaszában elmondta, hogy a
Kisfaludy utca járdájának garanciális javítására 2008. április 30-ig kerül sor. A Gyöngyös-patak kérdésében lakossági fórum megszervezését ígérte, melyre meghívnak
minden érintett szervezet
képviselőjét. Jakus József az
ivóvízhálózattal kapcsolatban elmondta, hogy április
23-án fejeződött be a mosatás, mely az ÁNTSZ által
előírt módon, tervezetten
történik minden esetben.
Jászárokszállás ivóvízminőség javításra kiírt programokban nem tud részt venni, mivel a város ivóvize öszszetételében jobb, mint a kiírásban meghatározott érték.
A válaszok meghallgatása
után a Képviselő-testület egy
tartózkodással elfogadta
azokat. A következő soros
ülésre 2008. május 23-án
került sor.
Nagy Ilona

Jászvidék

2008. május 29.

A polgármester jelenti...
„A májusi eső aranyat ér” mondás most
valóban igaznak bizonyult, mert a gyakori
csapadéknak köszönhetően nagyon szép a
határ. Néha a viharfelhők riogatják a gazdákat, és a hírek is az ország sok helyén előforduló jégverésről tudósítanak. Sokat beszéltünk a klímaváltozásról és azt hittük, hogy
minket ez nem ér el. Most, amikor egyik
napról a másikra 10-15 °C-os hőmérsékletváltozásokat élünk meg és Magyarországon a
meteorológusok tornádók kialakulásának lehetőségéről elmélkednek, saját bőrünkön
érezhetjük ezeket a változásokat. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy vajon lehetőségeinkhez mérten mindent megtettünk-e,
illetve megteszünk-e ennek az állapotnak az
elkerüléséért, hatásainak csökkentéséért.
Múlt időben mondhatjuk, hogy sokkal többet kellett volna tenni, és nem vagyok meggyőződve arról, hogy amit most teszünk, az
elegendő-e környezetünk megvédésére.
Újra és újra felmerül a szolgáltatók, a mentők, a háziorvosok részéről, hogy Jászárokszálláson nagyon sok házról hiányzik az azonosító házszáma. Sokszor csak kérdezgetéssel, a meglévő házszámok utáni ingatlanok
kiszámolásával találnak meg címeket. Kérem
a jászárokszállási ingatlantulajdonosakat,
hogy akinél hiányzik a házszám, az saját
érdekében pótolja azt. Elérhető áron megvásárolhatók ezek akár kerámiából, akár házszámtábla formájában a vasműszaki kereskedésekben és a felszerelésük sem bonyolult. Az
utcatáblák kihelyezését már két évvel ezelőtt
befejeztük, ez önkormányzati feladat volt, de
a házszámok kihelyezése az ingatlan tulajdonosának feladata és érdeke.
A vérvétel június 01-től heti két alkalommal történik Jászárokszálláson. A szerdai
mellett pénteki napon is leveszik a kollégák a
vérmintát. Továbbra is térítésmentes a vérvétel és a pontos időpontokról ugyanezen lapszámból értesülhetnek. A gyöngyösi kórházat üzemeltető Host-Invest Kft-vel kötött
megállapodás alapján a szállítás és a vizsgálat
az önkormányzat részére is költségmentes.
Bízom benne, hogy a sorban állás a heti kétszeri vérvétellel csökkenni fog. Az eredmény
visszajelzését a cég minden háziorvos számítógépére küldi el, a vizsgálatot követően pár
percen belül. A beteg kérésére az orvosok ezt
ki tudják nyomtatni és át tudják adni a betegnek. Az eredményt írásos formában is
megkapják az orvosok a gyöngyösi cégtől,
azonban ennek az átfutási ideje két-három
nap.
Dr. Dömök Tímea, a III. számú körzet
fogorvosa május 1-től nem dolgozik Jászárokszálláson, mert Budapesten vállalt mun-

kát. Erre a körzetre fogorvost keresünk,
melynek hirdetése több helyen is megjelent
már. Eddig jelentkező még nem volt. Kérem,
hogy akinek ismerősei között fogorvos végzettségű és Jászárokszálláson munkát vállalni
szándékozó orvos van, értesítse erről a lehetőségről. A praxist térítés nélkül át tudjuk
adni és azonnal betölthető.
A város két folyója, a Gyöngyös és a
Szarvágy-patak sok problémát okoz, a védművek hiánya, rossz állapota, és a karbantartás elmaradása miatt. Lakossági fórumra hívtam a patakok kezelőit. Rácz Miklós, az
ÉKÖVIZIG igazgatója, a Gyöngyös-patak
kezelője és Gombár Mihály, a Jász-NagykunSzolnok Megyei FM Hivatal vezetője a
Szarvágy-patak kezelője meg is jelent a fórumon. Elmondták, hogy az idei évben munkákat finanszírozni már nem tudnak. Szükséges mindkét vízfolyásra tanulmányterv készítése, amely a vízhozamokat, az elszivárgási
mutatókat és árvíz-belvíz esetén várható vízszinteket is meghatározza, valamint a hasznosítási lehetőségeket és a védművek kiépítésének módját megjelöli. További tárgyalások
következnek arról, hogy a tanulmányterv
elkészítésének költségeit ki állja, és ebből
Jászárokszállásnak milyen részt kell vállalnia.
Pályázatokon is csak akkor tudunk indulni,
hogyha ezek a tervek rendelkezésre állnak.
A várost járva a közterületeken sok virágot
látunk. Több mint hatezer darab egynyári
virágot és négyszáz darab rózsát ültettünk ki
ebben a hónapban. Az ápolásukról a Munkaügyi Központ támogatásával foglalkoztatott
közmunkások gondoskodnak, nagy odafigyeléssel és szorgalommal. Az eredményen
ez meg is látszik, szép virágos, szemet gyönyörködtető a városközpontunk. Joggal lehet rá büszke minden jászárokszállási. Eddig
az ártó kezek is elkerülték ezeket a virágokat,
remélem, hogy ezután is csak gyönyörködnek benne és nem bántják.
A sok eső kedvezett a fű növekedésének is.
Kérem, hogy a háza előtt minden jászárokszállási lakos kaszálja le a füvet, ha eddig még
nem tette meg. A feledékeny lakosoknak a
nyári munkára foglalkoztatott diákok fognak
figyelmeztetést kézbesíteni, abban a reményben, hogy egy-két feledékeny ember miatt az
amúgy rendezett utcakép nem sérül. A figyelmeztetés ellenére sem kaszáló ingatlantulajdonosokat a jegyző fogja még egyszer felszólítani, illetve a bérkaszálást elrendelni, amelynek az összegét az ingatlan tulajdonosára
fogjuk hárítani.
Tegyünk közösen a virágos, rendezett városunkért, hogy jól érezhessük magunkat
benne!
Gergely Zoltán
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„Vedd a Szentlélek ajándékának jelét!”
Szentháromság vasárnapján, templomunk búcsúünnepén bérmálkozás volt
templomunkban. 51 fiatal
részesült ebben a szentségben. A bérmálás szentségét
Dr. Csizmadia István pápai
prelátus helynök atya szolgáltatta ki.

Keresztény hitünk tanítása szerint a keresztségben újjászületünk vízből és Szentlélekből; ezáltal leszünk Isten fogadott gyermekei, az
örök élet várományosai. Istengyermeki életünk csak
addig egészséges, amíg növekszik. Ezt a növekedést
biztosítja az imádság, Isten
igéjének hallgatása és a
szentáldozás.
Felnőtté válásunkban a
legnagyobb segítséget a bérmálás szentségében kapjuk.
Ebben a szentségben a
keresztség óta bennünk lakó
Szentlélek újabb kegyelmi

„Ha engeded, hogy életed
hajóját
A Szentlélek lendítse előre,
Akkor megtapasztalhatod,
Mit jelent a szeretet sodrában
élni.”
Csoszor Erzsébet

Csikós Gábor előadása
Az Árokszállásiak Baráti
Körének és Ágóiak Baráti
Egyletének Budapesti Csoportja 2008. április 28-án, a
Láng Művelődési Otthonban újabb nagysikerű rendezvényt tartott.

a FLORA Virágkedvelők Egyesületének szervezésében

kiosztott virágoknak is, melyet örömmel fogadtak a résztvevők.
Köszönjük mindenkinek, akik azon
dolgoztak, hogy sikeres legyen ez a
rendezvény.
Zsólya Pálné

embertársaikat, vagyis tanúságot tegyenek Jézusról.

Az ÁBK-ÁBE
Budapesti Csoportjának
nagysikerű rendezvénye

Virágbörze
A városnapi rendezvények zárásaként az idén május 3-án tartottuk meg a tizedik Virágbörzét. Ma már várják az emberek minden tavasszal, hiszen egyre többen vagyunk, akik szívesen díszítjük környezetüket virággal.
Most kb. 500-600 ember jött ki és vásárolt palántákat, dísznövényeket. A kereskedők – mint
minden évben – most is nagy választékot
kínáltak az érdeklődőknek.
Az általunk behozott évelők, dísznövények is hamar gazdára találtak.
Nagy sikere volt az Önkormányzat által

ajándékokkal gazdagítja életünket. Megerősít hitünkben és szeretetünkben, sőt
magát a Szentlelket kapjuk a
bérmálásban. Méltán nevezzük a bérmálást a küldetés
szentségének. Isten elvárja
nagykorúvá növekedő fiataljaitól, hogy a keresztény hit
világosságával és a szeretet
melegével megajándékozzák

Ezúttal Csikós Gábor, az
ELTE negyedéves hallgatója
volt a meghívott előadó.
Győző Gyula üdvözlő szavai, és a Csoport életének aktuális témáiról tartott tájékoztatását követően városunk büszkesége, Csikós Gábor „Érdekességek Jászárokszállás történetéből” című
előadása következett.
Az előadó az 1848-49-es
forradalom és szabadságharctól egészen 1919-ig drámai eseményekben, tragédi-

ákban és érdekességekben
bővelkedő történelmi időszakot tekintett át, kötetlen,
élvezetes stílusban.
Beszélt Leiningerről, aki
templomunk tornyából különleges távcsövével Hatvanig ellátott. Windischgrätz
meg katonai beszállásolással
és 3.500 forint megfizettetésével büntette meg Árokszállást, mert az egyik épületben 350 befalazott ágyúgolyót találtak az osztrákok.
Később, a kiegyezés után kedélyesebb idők jöttek, bár
ekkor is voltak komoly nehézségek, melyeket például
Nagy Sándor úr, a kereskedő, saját bankók kibocsátásával (!) igyekezett áthidalni.
Szó esett Fejérváry Gézáról,
a későbbi úgynevezett darabont kormány miniszterelnökéről, aki Árokszálláson
múlatta itteni barátjával az
időt, mikor értesítették magas kitüntetéséről. Megtudtuk például, hogy Móczár
József 1896-ban – a szavazatok reményében – lovas kocsiról szórta a filléreket. Boros Alajos viszont nem szórta a pénzt a nép közé, mégis
rendkívül népszerű és sikeres
volt. A keresztényszocialista

munkásmozgalom árokszállási elindítójának köszönhetően nálunk volt a legnagyobb szervezet (700 fő).
Hallhattunk az 1919-es proletárdiktatúra időszakáról, a
fosztogatásokról, a rendcsinálásról, az ártatlan gazda
gazdalegények, Bobák Imre
és Torba Balázs kivégzéséről. Mindezek csak kiragadott példák, mert ezeken kívül még sok más, a hallgatóság figyelmét teljesen lekötő
témát is érintett Csikós Gábor, városunk történelmének elhivatott kutatója.
Az előadás végén a baráti
társaság több tagja is aktívan
kapcsolódott a témához.
Decsi Ancika, Farkas Alajos,
Kovács Béla, Morvay László
és mások is, kiegészítéseket
fűztek az előadás sokrétű témájához, újabb adalékokkal
gazdagították a társaság
Árokszállás történelmére,
történetére vonatkozó ismereteit.
Végül – szokás szerint –
kötetlen baráti beszélgetéssel zárult a rendkívül színvonalas és tartalmas rendezvény.
Földi József

Jászvidék
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Akár idén megvalósulhat
a parkoló bővítése
Dr. Rédei István a Co-op Star Zrt. elnök-vezérigazgatója tartott sajtótájékoztatót nemrégiben a társaság közgyűléséhez, illetve a Jászsági ÁFÉSZ küldöttgyűléséhez
kapcsolódóan. A cégvezető tájékoztatóján kiemelte, hogy
a 2007-es gazdasági esztendő a részvénytársaság megalakulása óta talán a legsikeresebbnek tekinthető.
Rédei István vélekedése
szerint az egy évtizeddel ezelőtt elindított, a kisebb
Coop társaságok közös működtetését, egy társaságba
szervezését jelentő integrációs folyamat mostanra kezdi meghozni eredményeit.
Az elmúlt évben a kiskereskedelmi társaság forgalma a
megelőző esztendőhöz képest tizenegy százalékkal
emelkedett, mintegy 17,9
milliárd forintos szintet teljesített. A részvénytársaság
Közép- és Kelet-Magyarországon 57 településen van
jelen és összességében 117
boltot üzemeltet. Az elmúlt
év végére nem kevesebb
mint 300 millió forintos
eredményt könyvelhettek el.
Ennek megfelelően az éves

közgyűlésen a tulajdonosaik
részére osztalékfizetést javasoltak.
– Rövidesen útjára indul
az a programunk, amelynek
eredményeként még hangsúlyosabbak lehetnek a hazai, egészséges termékek üzleteinkben – mutatott rá Rédei István. A vezérigazgató
kiemelte, hogy egyre inkább
piacot kívánnak teremteni a
hazai termékeknek. Céljuk,
hogy egyes térségekben az
ott jellemző termékek megtalálhatók legyenek üzleteikben. – Az, hogy mi kerül a
polcokra, hogy mit adunk el
ismerőseinknek, szomszédainknak, barátainknak, mindenképpen a kereskedők felelőssége is – jelentette ki a
vezérigazgató. – Ezért is

szeretnénk beindítani még
hangsúlyosabban a hazai termékek értékesítését.
A cég 2008-ra mintegy
20 milliárdos árbevételt tervez, és várakozásai szerint
ebből mintegy kettőszáz
milliós nyereséget könyvelhetnek majd el, a nyereséget
pedig a hálózat további bővítésére fordítják.
Rédei István jelezte, hogy
tovább folytatódik térségünkben is a Coop üzletek
fejlesztése, a közeljövőben
például új üzletet építenek
Alattyánon. A jászárokszállási áruházról szólva elmondta, hogy a parkoló bővítését szükségesnek tartja,
viszont arról még nem tudott határozottan nyilatkozni, hogy a fejlesztést mikor
kezdik meg, erről végleges
döntést várhatóan június végére hozzák meg. A cégvezető úgy fogalmazott, hogy a
bővítést belátható időn belül, akár már idén megvalósíthatónak látja.

2008. május 29.

Nemzetközi zenei találkozó
városunkban
Május 15-e és 17-e között
zeneiskolásaink meghívására a németországi Ingolstadtból érkeztek vendégek
városunkba. A két iskola vezetősége az elmúlt években
megállapodást kötött annak
érdekében, hogy a zenéléssel
foglalkozó tanulók kétévente közös zenei találkozón vehessenek részt. Ebben az
évben mi viszonoztuk a
2006-os ingolstadti vendéglátást.
A német vendégekkel
gyermekeink idén május
14-én Budapesten tanítási
órákon találkoztak először,
majd a békásmegyeri templomban tartottak közös hegedűkoncertet. Másnap
egész napos programot szerveztünk Kerekegyházára,
ahol lovasbemutatón, sétakocsikázáson és egy ízletes
ebéden vettek részt a német
családok.

részt.
Délután már a magyar
gyerekek is bekapcsolódtak a
Suzuki-módszer foglalkozásaiba, mely az utánzásra építi a hegedűtanítást. A tanárok játékos, sok segítséget
nyújtó ötletei révén az órákon a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt módjuk volt
kipróbálni a helyes tar-tást, a
tökéletes hangzást, a
megfelelő ritmust, így az

A jászárokszállási programok pénteken kezdődtek.
Délelőtt a magyar gyerekek
számára Martin Rainer tartott énekórákat Méri Judit
tanárnő segítségével, melynek során megismerkedtek
az Orff-módszerrel. Tanulóink örömmel és kíváncsisággal szólaltatták meg az ütős
hangszereket, s az óra végére
az alkalmi „zenekar” már
néhány művet is elő tudott
adni. Ez idő alatt a német
nyelvet tanuló gyermekeknek Veronika Kimiti tartott
rendhagyó németórákat.
Bató Ilona tanárnő tanítványai értő figyelemmel és érdeklődve éltek ezzel a különleges lehetőséggel. A németországi gyerekek pedig a zeneiskolában Pál Katalin tanárnő hegedűóráin vettek

otthoni gyakorlás játékként
épülhet be a gyermekek
mindennapos életébe.
A találkozó két napja folyamán az ország különböző
városaiból (Budapest, Paks,
Orosháza, Tótkomlós, Szekszárd) érkező gyerekek zenei
tudásuk alapján kis csoportokban hegedültek. A kisebbek játékosan ismerkedtek a
hegedűtanulással, a nagyobbak komoly darabokkal a
koncertre készülve hangolták össze munkájukat. A csoportos muzsikálás, a korai
kamarazenélés öröme a különböző képességű gyerekek
mindegyikének sikerélményt nyújtott.
Pénteken este a Parázs
Hagyományőrző Együttes
tartott jó hangulatú folklórestet, majd táncházat. A ven-

Táncház Jászágón
Május 8-a délután két óra.
Óvodásokból és iskolásokból álló csoport gyülekezik a
jászágói művelődési ház
nagytermében.
A Nemzeti Kulturális
Alapprogram pályázatának
köszönhetően ugyanis a
szolnoki Sodrás Népzenei
Kisegyüttes látogatott el a
községbe. Programjuk elnevezése táncház. Kicsit feszélyezetten és meglepve ülnek
a gyerekek a teremben, amikor játszani kezd az együttes.
Azonban a kellemes zene, a
táncra csábító ritmusok és az
együttessel érkezett táncoktató hamarosan táncra hívja
a még üldögélő gyerekeket.
Nemsokára gyerekek hada
követi az utasításokat, vidá-

man és önfeledten lépdelnek, táncolnak. A sok mozgás között azonban elkél a
pihenés, ami népi dalok és a
hozzájuk kapcsolódó játékok elsajátításával telik.

A kisegyüttes tagjainak
köszönhetően felszabadultan, vidáman telt ez a délutáni táncház. Köszönet
érte!
Bordás Anett

Ballagás a Deákban
Az ez évi gimnáziumi ballagáson 62 diák búcsúzott
az intézménytől. A 35 gimnáziumi és a 27 szakközépiskolai Deák diák – a várhatóan sikeres érettségi után –
mintegy 80%-a szeretne tovább tanulni.Vereb András
igazgató búcsúztató beszédében sok sikeres tanulmányi verseny eredményről számolhatott be.

Nívódíjak
2008. április 26-án rendezték meg a Jászkun Világ
Művészeti Szemle döntőjét
Martfűn. A Fortuna TSE junior csoportja két tánccal –
Palotás és Szamba – jutott a
döntőbe, és mindkét táncos
formáció elnyerte a rangos
zsűri Nívódíját. Ugyanitt a
Széchenyi István Általános
Iskola „Csillag” mazsorett
csoportja szintén Nívódíjat
kapott.

dégszeretet e megnyilvánulását örömmel fogadták a találkozó résztvevői.
A többnapos közös munka tetőpontja a szombat esti
koncert volt. Templomunkban a közös zenélés élményével ajándékozott meg
bennünket közel száz gyermek. Elsőként a német Orffés furulyacsoport lépett fel,
majd a Suzuki hegedűcsoport adta elő műsorát. Ezután zenekari versenyműveket hallhattunk, majd a koncertet a jászárokszállási gyermekkórus zárta Méri Judit
vezénylésével.
Vastaps köszönte meg a
gyermekeknek a felejthetetlen élményt, a pedagógusoknak a felkészítést, Pál Katalin
tanárnőnek a szervezést, a
szülőknek a támogatást.
Az esti tábortűznél a találkozó sikerén felbuzdulva a
magyar és a német pedagógusok, gyermekek és szülők
egyaránt hitet tettek amellett, hogy továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat, hiszen
az együtt zenélés öröme lehet közös nyelv mindannyiunk számára.
A szervezők

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik áldozatos
munkájukkal, anyagi támogatásukkal segítették a
Suzuki-találkozó megrendezését.
Kiemelt támogatóink:
Jászárokszállás Város Önkormányzata, Görbe János
Színjátszó Egyesület, Banka Sándorné, Weger Hungária Kft., Kossuth 2006
Mezőgazdasági Termelő
Zrt.
A szervezők
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Iparosok a X. Kevi Juhászfesztiválon
Túrkeve. Mit is lehet olvasni erről a kisvárosról az
interneten?
Jász-Nagykun-Szolnok
megye keleti szélén Mezőtúr
és Kisújszállás között helyezkedik el, területe 23.652 ha,
lakossága 10.500 fő.
Országunk legmelegebb
éghajlatú városa, éves csapadékmennyisége 513 mm,
napsütéses órák száma
1500. Legfontosabb gazdasági adottsága a termőföld,
mely löszös, közepesen vízbefogadó és erősen víztartó.
Hasznosítható ásványi és bányakincse a földgáz, termálvíz, agyag, kismértékben
homok.
A város közigazgatási területéhez tartoznak a Hortobágyi-Berettyó folyó vadregényes tájai, valamint az
ecsegpusztai túzok és ugartyúk élőhelyei.
A város kiemelkedő kincse a gyógyvíz és az arra épült gyógyfürdő. A 78 °C-os
gyógyvíz 2351 m mélységből tör a felszínre, amely kiválóan alkalmas idült reumatikus, ízületi, bőr- és nőgyógyászati betegségek gyógyítására, műtétek utáni rehabilitációra. Korszerű körülmények között vehetők
igénybe a gyógyászati kezelések. A gyógyászati épületben található ülőpados
gyógyvizes- és szabadtéri
gyógyvizes pezsgőmedence
biztosítja egész évben a gyógyulást.
No ezt ki fogjuk próbálni! – gondoltam, mert a szállásunk a fürdő tőszomszédságában lévő apartmanokban lesz. /2007 decemberében már olyan nagy volt a
Juhászfesztiválra az érdeklő-

dés, hogy alig kaptunk szálláshelyet. De egy kirándulásra már előző évben kell a
buszt és a szállást lefoglalni./
Az Ipartestület vezetősége elhatározta, hogy a Kevi
birkafőző versenyre benevezünk. Felvettük a szervezőkkel a kapcsolatot, s közben
tervezgettük, hogyan lehetne megvalósítani ezt a feladatot. Áprilisban megkaptuk a jelentkezési lapot, s rácsodálkoztunk a kiírásra, miszerint: első napon Kevi birkapörkölt és „Kunsági ízek”
hagyományos népi ételek főzőversenye, második napon
Nagykun birkapörkölt és
szintén a „Kunsági ízek” versenye lesz.
Szóval milyen is az a kevi
birkapörkölt? Hogyan kell
elkészíteni? Ha már beneveztük Erdős Ferencet és Ördög Lászlót /az utóbbi a tavalyi Árokszállási Nyár birkafőző versenyének győztese volt/, nem akartunk szégyent vallani.
Régen Túrkeve, Kisújszállás, Karcag legelőin az
igénytelen birkák tenyésztése jobban elterjedt, mint a
szarvasmarha, vagy más háziállat tartása. A pásztori élet
hagyományait, népviseletét,
szokásaikat, ételeiket igyekeztek felkutatni és a mostani emberekkel megismertetni a szervezők. Így a fesztivál alkalmával láthattunk
juhnyíró bemutatót, Pásztordal-verseny gálaműsort,
kunhímzés kiállítást, kézműves mesterségek termékeit
/csont-, fa-, gyapjú-, bőrmegmunkálást hagyományos eszközökkel/.
Május 9-én délután már a
főtér és környéke nyüzsgött

a hétvégére készülődőktől:
sátor, színpad, karám, asztalok, székek, főzőállványok,
sütögetők, minden a helyére
került. Mi is megkaptuk a főzésre kijelölt helyet. Versenyzőink úgy döntöttek, hogy
az egyik bográcsban kevi, a
másikban árokszállási birkapörkölt készül.
Másnap aztán elkezdődött a megmérettetés, s a
közel 200 versenyzőt és a hatalmas bográcsokat nézve
tisztes helytállás volt a cél.
Hamar kiderült, hogy a számozott tálkákba került mintákon kívül /amit a zsűrihez
vittek/ a többit a fesztivál közönsége megvehette. Így
nem egy versenyző főzött
50-100 literes bográcsokkal,
s nem csak birkapörköltet,
de töltött káposztát, babgulyást, káposztagulyást és más
pásztorételeket.

Takaros táblácskát vittünk
magunkkal, mely fennen
hirdette, hogy mi a Jászárokszállási Ipartestület színeiben készítjük a kevi pörköltet /amelybe tisztítva, sózva,
borsozva belekerül a birka
feje és a lába/, de az ottaniaknak megmutatjuk, hogyan
készül az itteni pörkölt
/egészen másképpen fűszerezve/.

Nagyon sokan megálltak,
beszélgettek versenyzőinkkel, segítőikkel. Volt aki itt
járt iskolába, volt, aki nyaralni szokott Árokszállásra
jönni, de megcsodálták a
krumplifőző-masinánkat, s
kóstolgatás szintjén kíváncsiak voltak a jászsági birkapörköltre. Idegeneknek eladni nem tudtunk a 20 kg
húsból /ezért egy hölgy
még meg is sértődött/, de mi
18-an meg voltunk elégedve
mindkét versenyzőnkkel.
A fesztivál műsorai lehetőséget adtak, hogy mindenki megtalálja a kedvére való
szórakozást: nótaszó, koncert, utcabál, tűzijáték, bor-,
sajtkóstolók stb., s ha elfáradtunk a forgatagban, kipihenhettük magunkat a fürdő
remek gyógymedencéiben.
Nagyszerű három napot
tölthettünk ebben a vendégszerető kisvárosban, ahová
már most meghívtak bennünket a következő Juhászfesztiválra!
Nem hoztuk el a fődíjat,
nem nyertünk különdíjat, de
/megtanultuk és itthon is fogunk főzni kevi birkapörköltet,/ elvittük Jászárokszállás
hírét. Büszkén meséltük,
hogy itt is van az Árokszállási Nyár keretén belül főzőverseny, amire be lehet nevezni, itt is van jó termálvizes fürdő, itt is vannak hagyományőrző kézművesek,
népzenészek, néptáncosok,
ide is szívesen várunk mindenkit!
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki
segített előkészíteni, megszervezni, lebonyolítani ezt
a programot!
Majorné Papp Ágnes
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Szentföldi képek
kiállításának megnyitása
2008. április 27.
Krisztus előtt a II. évezredben két kultúrcentruma
volt az ókori világnak:
Egyiptom a Nílus völgyében, és Mezopotámia, a Tigris és az Eufrátesz közötti vidék. Ezt a két területet egy a
sivatag és a Földközi-tenger
között lévő szűk sáv kötötte
össze, melyen a kereskedők
karavánjai és a hadseregek
haladtak át. Ezt szelte keresztül „a tenger útja” a
Földközi-tenger partján,
amely Galileán Damaszkusz
felé tartott. A másik, az ún.
„királyi út” a Holt-tenger
mellett haladt Damaszkuszba. Mindkettő átment Kánaán földjén, amelyet később a
tengerpart lakóiról, a filiszteusokról Palesztinának neveztek el.
Palesztina volt a híd
Egyiptom és Babilon között. A lakói mindkét terület
kultúrájában részesedtek. Ez
a jelentéktelennek látszó kis
terület lett Isten kinyilatkoztatásának a színtere. Isten
mégsem az itt lakó népekkel,
hanem Ábrahámmal kötött
szövetséget, s őt hívta el erre
a földre. Ábrahám a zsidók
és arabok ősatyja, akinek
Izsák és Izmael voltak a fiai.
Ma ez a föld, amelyet Szentföldnek nevezünk, a zsidók,
a keresztények és a mohamedánok számára egyaránt
szent föld.

mos, és a betlehemi barlang
mellett fordította le latin
nyelvre a Bibliát. Ide kívánkoztak a remeték, a szemlélődő szerzetesek, akik azt
akarták, hogy a Szentföld
közelsége segítse őket elmélyíteni Jézus titkaiban. A zarándokok bejárták és bejárják azokat az utakat, hegyeket, falvakat, ahol a Megváltó is megfordult.
A Szentatya szerint „a
Szentföld az ötödik evangélium”. A Megváltóról beszél
nekünk, átadja, érthetőbbé
teszi az örömhírt számunkra. Sokszor az evangéliumi
helyekről alig találunk valamit, sok minden elpusztult.
Azonban bármerre járunk,
mindenütt megérezzük Jézus jelenlétét. Nem a láthatatlan Isten jelenléte ez, hanem Jézusé. Ő szól hozzánk,
Őt hallgatjuk, a Szentföldön
mindenütt vele találkozunk.
A kiállítás, melyet a Szent
Erzsébet Karitász Csoport
szervezett, szeretné elérni
azt, hogy a Szentföldről készült képek által – melyeket
Gulyásné Roksányi Olga
Nagykanizsán élő keresztény testvérünk gyűjtötte
össze, és örömmel elküldte
hozzánk – lélekben segítsen
minket elzarándokolni a
Szentföldre, hogy megtekintsük a szent helyeket.
A kiállított képek Jézus

A keresztények számára
Palesztina az a hely, ahol Isten Jézusban emberré lett,
hogy mi Isten gyermekei lehessünk. A Szentföld a 12
apostol és az első keresztények földje. Palesztina s elsősorban Jeruzsálem városa
ma is az Élő Isten földje,
ahol az emberek intenzívebb
módon léphetnek vele kapcsolatba, s ezáltal erőt és bátorságot meríthetnek. Nem
csoda, ha a keresztények
minden időben elzarándokoltak erre a földre. Ide költözött Rómából Szent Jero-

életét kísérik végig: születését, nyilvános működését, a
Megváltó kereszthalálát,
Föltámadását, Mennybemenetelét. Ezeket a helyeket Jézus jelenlétével megszentelte. A keresztények Jézus
iránti szeretetét és ragaszkodását templomokkal és kolostorokkal gazdagították.
Segítsen ez a kiállítás közelebb Krisztushoz, a mi
Urunkhoz, aki így a szentföldi képekkel is szólni akar
hozzánk. Halljuk meg
szavát!
Gyenes Gyula

Paprikás krumpli gyöngygaluskával
Ez év május 1-je és 4-e
között a budapesti Városligeti Műjégpályán rendezték
meg egy majálist, melynek
keretein belül a Gyermekétkeztetési Alapítvány vasárnap megrendezte első paprikás krumpli-főző versenyét.
Erre a rendezvényre meghívást kapott városunk, hogy
iskolánk tanulói képviseljék
településünket. Ezen a nagyszabású rendezvényen a
gyermekeknek szereztek
örömet azzal, hogy saját maguk is belekóstolhattak a
bográcsozás élményébe, és

zenekarokkal, énekesekkel,
ugrálóvárral, közös tornával,
különböző játékokkal szórakoztatták őket. Iskolánkból
két csapattal indultunk ezen
a versenyen. Az alsó tagozatból 20 gyermek és az
ötödik, illetve hatodik osztályos tanulók szintén 20 fővel. Négy anyuka segített a
gyerekeknek és osztályfőnökeiknek a főzésben. A részvétel ingyenes volt, az utazást segítette a Városi Önkormányzat, amit ezúton
köszönünk.

Gyermekeink élménybeszámolója
Vasárnap „hajnalban” két
nagy bográccsal, hatalmas
fakanalakkal, kisszékekkel,
az iskolakonyha által összeállított két nagy kosárral, 5
kg kifőzött gyöngygaluskával és az általunk készített
„első osztályú” házi süteménnyel szálltunk fel az autóbuszra. A megérkezéskor
azonnal magunkra öltöttük
a szervezőktől kapott GYEA
feliratú pólót, amelyben elkészítettük Jászárokszállás
specialitását: paprikás

krumplit gyöngygaluskával.
Miközben rotyogott az étel,
a kisebbek a pónilovaglást,
ingyenes ugrálóvárat és a
századelőt idéző sergőt élvezhették. Mi, nagyobbak
pedig mindezek mellett a
főzésnél is kuktálkodtunk.
Bár a díjnyertes paprikás
krumplit mi főztük, helyezést mégsem értünk el. Jókedvünket ez sem tudta elvenni, mert a bográcsozás
élménye, a sok ajándék (karkötő, lufi, könyv, üdítő) feledhetetlenné tette a napot!
Széchenyi István Ált. Iskola
2.a, 3.a, 5.c, 6.a oszt. tanulói
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Nagyapáink nyomában…
Ezzel az elnevezéssel szervezett programot
az Ágóiak Baráti Egyesülete április 19-én az
érdeklődőknek, gyerekeknek és szüleiknek.
Bár az idő nem volt kegyes, hiszen egész délelőtt esett az eső, a programok és a jó hangulat azért, bizton állíthatom, kárpótolt valamennyiünket.
Tehát a rossz idő ellenére is reggel az általános iskola udvarán igen szép számmal gyülekeztünk. A szervezők három csoportba osztottak minket. Minden csoport végig járt valamennyi helyszínt forgószínpadszerűen. Így
mi elsőként az Ágói Öregházzal ismerkedhettünk meg Paksi Jószefnének köszönhetően. Végig jártuk a kisházat, megtekintettük
és megismertük annak berendezési tárgyait,
majd Gulyás Gáborné segítségével ágói népdalokat tanulhattunk. Miután búcsút intettük a kisháznak, egy kis séta után érkeztünk az
iskolatörténeti gyűjteményhez, ahol Mo-zsár
Lászlóné kalauzolt végig bennünket. Ott

megismerkedtünk az egykori iskola berendezési tárgyaival és az egykori gyermekjátékokkal, amelyek kipróbálására lehetőségünk is
nyílt az iskola tornatermében. Dobosné Tari
Mária és Nagyné Tóth Henrietta tanítónők
vártak minket és mutatták be nekünk a hajdani játékokat és azok használatát. Lehetett lovacskázni, kereket hajtani, sőt, aki ügyes volt,

Baráti találkozó
Jászágón
Pünkösd hétfőjéhez ma
már hagyományként kapcsolódik az Ágóiak Baráti
Egyesületének, valamint a
Dósai Honismereti Szakkör
tagjainak találkozója. Idén a
jászágóiakon volt a sor, hogy
fogadják régi és új barátaikat. A jó hangulatú találkozóra ugyanis elfogadták a
meghívást a budapesti Földtani Intézet Nyugdíjasklubjának tagjai is.
A találkozót gondos előkészítő munka előzte meg.
Mikor a vendégek megérkeztek Jászágóra, már javában főtt a bográcsban a finom gulyás. S míg az ízek
tökéletesen összeforrtak,
vendégeink községünk helytörténeti, iskolatörténeti
gyűjteményével és a tavaly

augusztusban átadott Ágói
Öregházzal ismerkedtek.
Továbbá megtekintették katolikus templomunkat és az
iskolakápolnát.
A sok nézelődés után jól
esett a művelődési házban
megpihenni a terített asztal
mellett, és megkóstolni a
Baráti Egyesület gazdasszonyainak finomságait. Az
asztal mellől nem hiányzott
a jó hangulat és a nótaszó
sem, aminek csak az idő előrehaladta szabott gátat, hiszen barátainkra még hoszszabb-rövidebb út várt hazáig.
Reméljük, kedves vendégeink elégedetten és sok új
élménnyel gazdagodva tértek haza Jászágóról.
Bordás Anett

Nézői tájékoztatás
A Gyöngyösi Városi Televízió tájékoztatja lakosságot,
hogy televíziónkban sugárzott Jászárokszállás város havi
magazinja a „VÁROSHÁZA” sugárzásának időpontja
megváltozott!
Az új műsorstruktúra szerint minden második hét szerda este 19.45-től 20.15-ig jelentkezik a magazin. Két héttel
később ugyan ebben az időpontban megismételjük, majd
két héttel később új magazinnal jelentkezünk! A következő
sugárzás időpontja 2008. június 04.
A testületi ülések összefoglalóját továbbra is az ülést követő 2. szombaton 14.30-tól 15.30-ig sugározzuk. Két
héttel később ugyan ebben az időpontban a testületi ülések
összefoglalóját megismételjük. A következő sugárzás időpontja 2008. május 31.
Nézzenek, és keressenek minket antennán az UHF 27-es
csatornán!

még az ördöglakat talányát is megfejthette.
Ezután a néprajzi gyűjtemény felé vettük
utunkat, ahol Macsi Sándor és Fehér Gábor
fogadott és vezetett körbe minket. Megtekinthettük a földműveléshez egykoron használt
eszközöket. Láthattuk a régi idők viseleteit,
sőt még az egykori bábaasszony könyvébe is
beleolvashattunk. A rengeteg új információ és
látvány után következett egy felejthetetlen lovaskocsikázás a falu utcáin. Végállomás az általános iskolánál volt, ahol a Baráti Egyesület
asszonyai (Ágoston Magdolna, Bordás Boldizsárné és Lengyel Sándorné) vártak minket
nem mással, mint macokkal.
A nap végén jóllakottan, kissé elfáradva, de
rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza. Köszönet a szervezőknek ezért a szép napért, amely során ténylegesen nagyapáink
nyomában járhattunk!
Bordás Anett

Jászárokszállás Város
Tehetségért Alapítvány 2007.

Jászárokszállás Városáért Alapítvány
közhasznúsági jelentése 2007.

Jászárokszállás Város Tehetségért Alapítvány 1992.03.11-én került bejegyzésre a
PK.61.055/92/2. számon, mint közhasznú szervezet.
Az Alapítvány célja: anyagi támogatásban részesíti azokat a tehetséges, jól tanuló
jászárokszállási fiatalokat, akik számára nehézséget jelent a középiskolai,
egyetemi, vagy főiskolai tanulmányok költségeinek viselése.
A központi költségvetési támogatás felhasználásáról:
Az Alapítvány 2007. évben nem kapott költségvetési támogatást.
Tájékoztató a vagyon felhasználásáról
Bevételek:
Magánszemélyektől kapott támogatás
275.000 Ft
SZJA1%
110.132 Ft
Kapott bankkamat
484 Ft
Összesen:
385.616 Ft
Kiadások:
Ösztöndíj kifizetés
462.000 Ft
Bankköltség
12.347 Ft
Összesen:
474.347 Ft
Jászárokszállás Város Tehetségért Alapítvány 2007. évben nyitó egyenlege
138.029 Ft volt, melyet a magánszemélyek 275.000 Ft-os befizetése és a személyi
jövedelemadó 1 %-ának utalásából 110.132 Ft került jóváírásra az alapítvány
számláján. Melyet növelt még a banki kamatbevételek összege.
2007. évben 21 fő részére összességében 462.000 Ft került kifizetésre az alapító
okirat szerint a tehetséges és jól tanuló jászárokszállási diákok költségeinek fedezésére. Az alapítvány záró egyenlege 2007. évben 49.298 Ft.
A 2007. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést az Alapítvány
Kuratóriuma 2008. május 14-i ülésén elfogadta.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik felajánlásaikkal támogatták és segítették alapítványunk munkáját.
Jászárokszállás Város Tehetségért Alapítvány

Jászárokszállás Városáért Alapítvány 2001. 06. 28-án került bejegyzésre
PK.62.734/2001/11. számon, mint közhasznú szervezet.
Az Alapítvány célja: Jászárokszállás Város közigazgatási területén a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26 § c./ pontjában megfogalmazott,
és az alapító okiratban a 2/1-19. sorszám alatt felsorolt tevékenységek támogatása.

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év Tárgyév
1 A) Befektetett eszközök (I.+II.+III.)
0
0
2 I. Immateriális javak
0
0
3 II. Tárgyi eszközök
0
0
4 III. Befektetett pénzügyi eszközök
0
0
5 B) Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.)
138 029
49 298
6 I. Készletek
0
0
7 II. Követelések (8.+9.)
0
0
8
ebből: Pénzkiadásból származó követelések
0
0
9
Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések
0
0
10 III. Értékpapírok
0
0
11 IV. Pénzeszközök
138 029
49 298
12 ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (A.+ B.)
138 029
49 298
13 C) Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.)
138 029
49 298
14 I. Jegyzett tőke
280 954 280 954
15 II. Tőketartalék
0
0
16 III. Eredménytartalék
-131 173 -219 793
17 IV. Lekötött tartalék
0
0
18 V. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény
- 11 752
-11 683
19 D) Tartalék
0
0
20 E) Céltartalékok
0
0
21 F) Kötelezettségek (L+p,)
0
0
22 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
0
0
23 II. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25. Sor)
0
0
24
ebből: Pénzbevételből származó kötelezettségek
0
0
25
Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó kötelezettségek
0
0
26 FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZ. (C.+D.+E.+F.)
138 029
49 298
EREDMÉNY LEVEZETÉS
Sorsz. A tétel megnevezése
Előző év Tárgyév
1 A) Végleges pénzbevételek, elszámolt bev. (III.+IV.)
436 656 385 616
2 01 Pénzügyileg rendezett nettó árbevétel
0
0
3 02 Pénzügyileg rendezett adóköteles egyéb bevételek
522
484
4 I. Adóköteles pénzbevételek (01.+02.)
522
484
5 03 Nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevétele
0
0
6 04 Nem pénzben kiegyenlített egyéb bevételek
0
0
7 II. Pénzbevételt nem jelentő adóköteles bevételek (03.+04.) 0
0
8 III. Adóköteles bevételek (I.+II.)
522
484
9 05 Pénzbevételt is jelentő jöv. adózás alá nem vont bev. 436 134 385 132
10 06 Pénzbevételt nem jelentő jöv. adó alá nem vont bev,
0
0
11 IV. Jövedelemadózás alá nem vont bevételek
436 134 385 132
12 B) Végleges pénzkiad., elszámolt ráford. (VIII+IX) 535 274 474 347
13 07. Anyag- és árubeszerzés költségei
0
0
14 08. Személyi jellegű ráfordítások
0
0
15 09. Egyéb termelési és kezelési kölségek, ráfordítások
12 274
12 347
16 V. Ráfordításként érvényesíthető kiad. (07.+08.+09.) 12 274
12 347
17 10. Nem pénzben kiegy., Nem beruházási célú beszerzések
0
0
18 11. Természetbeni juttatások munkavállalóknak, tagoknak
0
0
19 12. Nem pénzben kiegyenlített ráfordítások
0
0
20 VI. Ráfordítást jelentő eszközváltozások (10.+11.+12.)
0
0
21 13. Értékcsökkenési leírás
0
0
22 14. Értékvesztés
0
0
23 15. Kifizetett vásárolt készletek állományváltozása ±
0
0
24 VII Ráfordítást jelentő elszámolások (13.+14.±15.)
0
0
25 VIII Ráfordítások összesen (V.+VI±VII.)
12 274
12 347
26 16. Beruházási kiadások
0
0
27 17. Egyéb kiadások
523 000 462 000
28 IX.Jöv.adózásban ráf.-ként nem érv. kiad. (16.+17.)
523 000 462 000
29 C) Pénzügyi eredmény adóköteles tárgyévi vált. (I.-V.) - 11 752
-11 863
30 D Pénzügyi eredm. jöv.adó alá nem vont vált. (05.-IX.) -86 866 -76 868
31 E Pénzügyi eredmény tárgyévi változása
-98 618 -88 731
32 F Nem pénzben realizált eredmény (II.+06.-VI.-VII.)
0
0
33 G Adózás előtti eredmény(C+F-06.)=(III-VIII.)
- 11 752
-11 863
34 18. Fizetendő társasági adó
0
0
35 H. Adózott eredmény(G-18.)
- 11 752
-11 863
36 19. Jóváhagyott osztalék
0
0
37 G EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG SZERINTI
EREDMÉNY
- 11 752 -11 863

A központi költségvetési támogatás felhasználásáról:
Az Alapítvány 2007. évben nem kapott költségvetési támogatást.
Tájékoztató a vagyon felhasználásáról
Bevételek:
Vállalkozástól kapott támogatás
Kapott bankkamat
SZJA 1%
Összesen:
Kiadások:
Bankköltség
Összesen:

130.000 Ft
2.127 Ft
79.523 Ft
211.650 Ft
12.011 Ft
12.011 Ft

Jászárokszállás Városáért Alapítvány 2007. évben nyitó egyenlege 765.381 Ft volt,
melyet vállalkozásoktól kapott támogatás és banki kamatbevételek összege növelte
meg.
2007. évben kiadás 12.011 Ft volt, így az alapítvány záró egyenlege 965.020 Ft.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik felajánlásaikkal támogatták és segítették alapítványunk munkáját.
A 2007. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést az Alapítvány Kuratóriuma 2008. május 14-i ülésén elfogadta.
Jászárokszállás Városáért Alapítvány
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év Tárgyév
1 A) Befektetett eszközök (I.+II.+III.)
0
0
2 I. Immateriális javak
0
0
3 II. Tárgyi eszközök
0
0
4 III. Befektetett pénzügyi eszközök
0
0
5 B) Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.)
765 381 965 020
6 I. Készletek
0
0
7 II. Követelések (8.+9.)
0
0
8
ebből: Pénzkiadásból származó követelések
0
0
9
Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések
0
0
10 III. Értékpapírok
0
0
11 IV. Pénzeszközök
765 381 965 020
12 ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (A.+ B.)
765 381 965 020
13 C) Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.)
765 381 965 020
14 I. Jegyzett tőke
488 580 488 580
15 II. Tőketartalék
0
0
16 III. Eredménytartalék
290 470 486 324
17 IV. Lekötött tartalék
0
0
18 V. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény
- 13 669
-9 884
19 D) Tartalék
0
0
20 E) Céltartalékok
0
0
21 F) Kötelezettségek (L+p,)
0
0
22 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
0
0
23 II. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25. Sor)
0
0
24
ebből: Pénzbevételből származó kötelezettségek
0
0
25
Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó kötelezettségek
0
0
26 FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZ. (C.+D.+E.+F.)
765 381 965 020
EREDMÉNY LEVEZETÉS
Sorsz. A tétel megnevezése
Előző év Tárgyév
1 A) Végleges pénzbevételek, elszámolt bev. (III.+IV.) 1 315 896 225 250
2 01 Pénzügyileg rendezett nettó árbevétel
0
0
3 02 Pénzügyileg rendezett adóköteles egyéb bevételek
1 224
2 127
4 I. Adóköteles pénzbevételek (01.+02.)
1 224
2 127
5 03 Nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevétele
0
0
6 04 Nem pénzben kiegyenlített egyéb bevételek
0
0
7 II. Pénzbevételt nem jelentő adóköteles bevételek (03.+04.) 0
0
8 III. Adóköteles bevételek (I.+II.)
1 224
2 127
9 05 Pénzbevételt is jelentő jöv. adózás alá nem vont bev. 1 314 672 223 123
10 06 Pénzbevételt nem jelentő jöv. adó alá nem vont bev,
0
0
11 IV. Jövedelemadózás alá nem vont bevételek
1 314 672 223 123
12 B) Végleges pénzkiad., elszámolt ráford. (VIII+IX) 837 293
25 611
13 07. Anyag- és árubeszerzés költségei
0
0
14 08. Személyi jellegű ráfordítások
0
0
15 09. Egyéb termelési és kezelési kölségek, ráfordítások
14 893
12 011
16 V. Ráfordításként érvényesíthető kiad. (07.+08.+09.) 14 893
12 011
17 10. Nem pénzben kiegy., Nem beruházási célú beszerzések
0
0
18 11. Természetbeni juttatások munkavállalóknak, tagoknak
0
0
19 12. Nem pénzben kiegyenlített ráfordítások
0
0
20 VI. Ráfordítást jelentő eszközváltozások (10.+11.+12.)
0
0
21 13. Értékcsökkenési leírás
0
0
22 14. Értékvesztés
0
0
23 15. Kifizetett vásárolt készletek állományváltozása ±
0
0
24 VII Ráfordítást jelentő elszámolások (13.+14.±15.)
0
0
25 VIII Ráfordítások összesen (V.+VI±VII.)
14 893
12 011
26 16. Beruházási kiadások
0
13 600
27 17. Egyéb kiadások
822 400
0
28 IX.Jöv.adózásban ráf.-ként nem érv. kiad. (16.+17.)
822 400
13 600
29 C) Pénzügyi eredmény adóköteles tárgyévi vált. (I.-V.) - 13 669
-9 884
30 D Pénzügyi eredm. jöv.adó alá nem vont vált. (05.-IX.) 492 272 209 523
31 E Pénzügyi eredmény tárgyévi változása
478 603 199 639
32 F Nem pénzben realizált eredmény (II.+06.-VI.-VII.)
0
0
33 G Adózás előtti eredmény(C+F-06.)=(III-VIII.)
- 13 669
-9 884
34 18. Fizetendő társasági adó
0
0
35 H. Adózott eredmény(G-18.)
-13 669
-9 884
36 19. Jóváhagyott osztalék
0
0
37 G EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG SZERINTI
EREDMÉNY
- 13 669
-9 884

Jászvidék

2008. május 29.

Egy évforduló emlékére
Hatvan éve szűnt meg a polgári iskola
140 éve, 1868-ban adta ki
Eötvös József vallás- és közoktatási miniszter a polgári
iskola megszervezéséről szóló rendeletet.
Az iskolatípust a polgári
átalakulással együtt járó társadalmi szükségletek hívták
létre. A polgári nemzetté válás folyamata során az új művelődési követelményeken
belül a gyakorlati ismereteket, a szaktanítás fontosságát
hangsúlyozzák, nagyobb figyelmet szentelnek a természettudományi ismereteknek, és fellazítják az antik
művelődési anyag és a latin
nyelv korábbi egyeduralmát.
Ennek adta meg a lehetőségét, keretét a polgári iskolaforma, ami egyrészt kitörési alkalmat kínált az elemi
iskola 4. osztályától az igényesebb oktatási formák felé, másrészt ellensúlyozta a
nyolcosztályos gimnázium
elérhetőségének korlátait.
A polgári iskolát az elemi
iskola 4 osztályát elvégző tanulók számára alapították. A
polgári iskola befejezése
után a tanulók szakirányú
középiskolákra (kereskedelmi, ipari, tanítóképző, gazdasági iskolákra, nőnevelésre, illetőleg alsófokú tisztviselői állásokra) összpontosítottak. Ez bizonyítja, hogy
az iskolatípus továbbtanulás
szempontjából nem volt
„zsákutca”, amivel ellenzői
vádolták.
A kedvelt iskolatípus a
századforduló után először
Lőcsén, Késmárkon, Pozsonyban, Budapesten jelent

meg. A már említett nagyvárosok után a mindenkor
„nyakasnak” kikiáltott, szűkmarkúnak tartott színtiszta
jásztelepülés egyikén, Jászárokszálláson is megalakult
1921-ben a leány, majd
1923-ban a fiú polgári iskola.
Vajon mi késztette elődeinket e bölcs lépés megtételére, a közösségi és személyes áldozatok vállalására?
Talán a jövő járható útjának
felismerése, az előbbrelépés
akarata, lehetősége, vagy inkább az ösztönös ráérzés a
több tudás teremtő erejére?
De legyen az ok akármi, a
cselekvés bátor, dicséretes és
jövőt teremtő volt.
Szükség volt az alsófokú
tisztviselői, szakmai állásokra, hiszen az 1920-as években a kiterjedt tanyavilággal
együtt 15 ezer fő volt Jászárokszállás mezőváros lakosainak száma. A környékbeli
települések tovább növelték
az igényeket.
Az első leány polgári iskola megalapítója Aczél József
plébános volt. (1921)
Én, aki az 1960-as években vállaltam a gimnázium
alapításának nehéz feladatát,
külön hálás is vagyok, hiszen
úgy gondolom, bátran kimondhatjuk: ha Jászárokszálláson korábban nem lett
volna polgári iskola – ma
gimnázium sem lenne.
A polgári fiúiskola 1923ban kezdte meg működését
Jászárokszálláson, ami a
„Jász Polgári Fiúiskola” nevet viselte. Első igazgatója
Schozenszky János volt.

Ennek az iskolának voltam én tanulója (19441948). Szerettük az iskolát,
tanárainkat, akiket magas
fokú hivatásszeretet, szakmai felkészültség jellemzett.
Középiskolai tanári végzettséggel rendelkeztek. Kötelességre, fegyelemre, tisztességre neveltek, szoktattak
bennünket. A tudás és a cselekvés kedvéért tanultunk. A
sok gyakorlati ismereten keresztül megtanultuk a fizikai
munka és a munkás ember
megbecsülését, a jövőnkhöz
és a mindennapi élethez
szükséges gyakorlati alapismereteket. A polgári iskola
Jászárokszálláson 25 évet
„élt”, 1948-ban, negyedszázados jubileuma évében, 60
éve szűnt meg.
Osztályunk ekkor, 1948ban az utolsó polgári iskolai
osztályként fejezte be tanulmányait. Ballagáskor mindannyian emléklapot kaptunk, amit Dr. Császár Elek
igazgató úr és Gyöngyösi
András osztályfőnökünk írt
alá, akikre külön is, de minden tanárunkra és az egész
iskolára nagy szeretettel emlékszünk vissza.
A volt tanulók létszáma
sajnos rohamosan fogy, de
minden év májusában találkozunk mi, polgarista öreg
diákok, és az egykori iskolánk falán lévő márvány emléktáblán koszorút helyezünk el elődeink és az iskolánk tiszteletére.
Győző Gyula
a polgári iskola volt tanulója

Hagyományőrzés és majális
Jászágón
Április 30-án a hagyományoknak megfelelően újra
benépesült a jászágói sportpálya. Először a fiatalok által
kiválasztott községi májfa
került feldíszítésre, majd felállításra a helyi sportpályán.
Nem sokkal nyolc óra után a
fiatalok gondos gyűjtőmunkájának köszönhetően fellobbantak a tábortűz lángjai.
Az egyre nagyobb lánggal
égő tábortűzzel méltón
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Nyugdíjas találkozó 2008.
A polgármester úr április
10-én immár ötödik alkalommal várta kötetlen beszélgetésre a polgármesteri
hivatal minden nyugdíjas
volt dolgozóját. A díszteremben szépen terített asztal, virág, apró ajándék /az
uraknak/ várt minket. Jelenleg 16 nyugdíjasa van a hivatalnak, s közülük 14 fő el
is jött a rendezvényre. Sajnos 1 nyugdíjastársunk

egészségi állapota miatt nem
vehetett részt a kedves találkozón /később otthonában
meglátogattuk/. A polgármester úr személyén kívül
velünk töltötte a délelőttöt
az alpolgármester asszony
/tiszteletbeli nyugdíjastársunk/, az aljegyző asszony és
a jegyző úr is. A kialakult
szokásoknak megfelelően a
polgármester úr tájékoztatott bennünket a város el-

múlt évi eredményeiről, az
ez évi várható fejlesztésekről, a soron következő feladatokról, a hivatal munkájáról. Azon nyugdíjas társainkra is emlékeztünk egy
szálégő gyertya mellett, akik
sajnos már nem lehetnek velünk. A tájékoztató végén
vásárlási utalványt vehettünk át, majd kötetlen beszélgetéssel és jóízű falatozással folytatódott a találkozó. Nagyon jó érzés a már
hagyományossá váló találkozón újra és újra, átélni,
hogy az a hely ahol talán életünk legnagyobb részét töltöttük, nem zárta be kapuját, a végzett munkánk egyfajta elismeréseként a közösséghez tartozónak ismer el.
Az idő gyorsan elszállt,
megköszönve a szíves vendéglátást, a következő összejövetelt várva köszöntünk el
vendéglátónktól és egymástól.
MBné

Tisztelt Árokszállásiak!
Ezúton is köszönöm a
Város lakosainak kitüntetésem alkalmából küldött jókívánságaikat.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Rendészeti és Közbiztonsági Díj”
kitüntetés adományozására
méltónak talált megyénk
Önkormányzata.
A magas kitüntetés nevesített címzettje személy szerint én vagyok, úgy gondolom azonban, hogy az elismerés nem egyetlen embert
illet.
Az adományozásról szóló
dokumentum rendelkezése
szerint a kitüntetés az ország, a megye, és ezen belül
Jászárokszállás tűzvédelmének, tűzbiztonságának érde-

kében végzett, közel negyedszázados munkásságom elismeréseként került
odaítélésre.
Szilárd meggyőződésem,
hogy a tűzvédelemben az
eredményesség feltétele a jó
csapatmunka.
Köszönet és megbecsülés
illesse Jászárokszállás Város
Önkéntes Tűzoltó Egyesületének mindazon tagjait, vezetőit, akik saját tevékenységi területükön tudásuk legjavát adva vették és veszik ki
részüket Jászárokszállás tűzvédelme, tűzbiztonsága érdekében.
A bizalom, amelyet a megyei Önkormányzat által
adományozott kitüntetés
hordoz, az öröm érzése mellett arra ösztönöz, hogy

minden erőmmel és tudásommal továbbra is megfeleljek ennek a bizalomnak,
nemcsak Jászárokszállás, hanem az ország tűzvédelme
érdekében is.
Őszintén remélem, hogy
akik most méltán osztoznak
velem az elért eredményeken
alapuló megbecsülésben,
együtt örülnek az elért eredményeknek.
E gondolatok jegyében
mondok ismételten köszönetet, és kívánok békés, nyugodt életet Jászárokszállás
lakosságának.
Őszinte tisztelettel köszönti Önöket:
Banka Emánuel
ÖTE elnök
Magyar Tűzoltó Szövetség
ÖTE Tagozat elnöke

Tűzoltóságunk hírei

búcsúztattuk a szeszélyes
áprilist és köszöntöttük a
májust.
Felvirradt május első napja. A falu lakosai hajnalban
vidám zeneszóra ébredhettek, köszönhetően a Sláger
zenekar tagjainak. A kellemes ébredés után egy kis
mozgásra hívtuk az érdeklődőket, ugyanis 9 órától elrajtolt a II. Futágó futóverseny mezőnye. Az ünnepélyes eredményhirdetés után,
aki még kedvet érzett a mozgáshoz, részt vehetett a játékos sportvetélkedőn. A dél-

után folyamán a kézművességé volt a főszerep. A szorgos kezek készíthettek
gyöngyből virágot, üvegből
és madzagból vázát, papírból függő díszeket. Azon
gyerekek számára, akiknek
kevésnek bizonyult a délelőtti mozgás, egész nap a
rendelkezésére állt az ugrálóvár.
Reméljük, mindenki jól
érezte magát ezen a szép,
napsütéses első májusi napon!
Bordás Anett

Április 21-én délután Jászágóra vonultunk. Lakóházat veszélyeztetett egy megdőlt
fa. A 2 db nagyméretű nyárfát legallyaztuk, a
veszélyt elhárítottuk.
A Jászberényi Tűzoltóság kérte a segítségünket április 27-én. Jászágón egy fóliasátor
égett. A tulajdonossal együtt sikerült a tüzet
eloltani, nagyobb kár így nem keletkezett.
Május 3-án a megyei Katasztrófavédelemtől kaptuk a jelzést: Visznek-Tarnaörs között
egy személygépkocsi ég. Az 1-es szerrel és a
műszaki mentővel indultunk a kárhelyre. A
helyszínelés végéig biztosítottuk a rendőrség
és a mentősök munkáját.
Új emléktábla került az egyesületi Őrszoba
falára. Bajtársi kezdeményezésre emléktáblát
állítattunk az egyesületünk parancsnokai és a
háborúban elesett tűzoltóink tiszteletére.
Május 17-én tartotta egyesületünk az éves
közgyűlését. A közhasznúsági jelentést és a
mérlegbeszámolót, valamint a 2008. évi terveket a tagság elfogadta, valamint 7 új taggal
bővült egyesületünk létszáma.
Június 29-én kerül megrendezésre Pusztamonostoron a jászsági tűzoltóverseny.
Egyesületünket két férfi és egy női csapat

képviseli. Ezúton kérjük a város lakosságát:
jöjjenek el, szurkoljunk együtt csapataink
sikeréért.
Nádas Illés
titkár

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

Pályázati lehetőségek vállalkozóknak
Jelenleg az alábbi pályázati lehetőségek nyitottak a helyi vállalkozók számára:
- Munkavállalók képzése legfeljebb 90%-os támogatással: HEFOP-3.4.1
- 08/1 kódszámú, Munkahelyi képzések támogatása című pályázattal kisvállalkozási cégmérettől lehet a dolgozók szakmai, idegen nyelvi, számítástechnikai,
stb. képzésére támogatást elnyerni, beadási határidő 2008. június 09.
- ISO minősítés megszerzése 50%-os támogatással: GOP-2008-2.2.1 kódszámú
- Vállalati folyamatmenedzsment támogatása című pályázattal
- Céges honlap elkészítése 50%-os támogatással: GOP-2008-2.2.3 E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása című pályázattal
- Komplex technológiai beruházás a hátrányos helyzetű kistérségekben induló
vállalkozások részére (GOP-2008-2.1.2/D) 40% támogatással.
- Gépbeszerzések támogatása 40%-os támogatással: Mikro- és
kisvállalkozások technológia fejlesztése című pályázat (GOP-2008-2.1.1/A.)
Amely cégek nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói
adóalapba beszámított bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági
tevékenység (TEAOR szam: 01.11-03.032) teszi ki, a későbbiekben a
vidékfejlesztési programból pályázhat hasonló célokra.
Részletekről tájékozódhat a kódhivatkozással a www.nfu.hu
<http://www.nfu.hu/> oldalról vagy a lenti elérhetőségeken.
Mikrovállalkozói hitelprogram:
500.000 - 6 millió forint közötti beruházási vagy forgóeszköz hitel
igényelhető, 6,5%-os kamatra. Jogosult vállalkozások, ahol az éves nettó
árbevétel nem haladja meg a 200 millió forintot.
Bővebb információ kérhető: Tel: 06-1-90-90-290 vagy
<http://www.mifin.hu/> www.mifin.hu oldalról.
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatot hirdet "PLUSZ 1 FŐ, a
vállalkozás első alkalmazottjának felvétele" címmel, melynek keretében
lehetőség van 15 hónapra bér és eszköz társfinanszírozására.
Az igényelhető támogatás mértéke teljes munkaidős foglalkoztatás esetén:
- szakképzetlen munkavállaló esetében 66.000,-Ft/hó
- középfokú végzettségű munkavállaló esetében 80.000,-Ft/hó
- felsőfokú végzettségű munkavállaló esetében 106.000,-Ft/hó
valamint a bérhez kapcsolódó járulékok[11 <> ][11] és tételes eho.
A foglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés esetén az igényelhető
támogatás mértéke 70 %.
A pályázatok beadási határideje 2008. június 2.
A pályázati dokumentáció letölthető az OFA honlapjáról (www.ofa.hu),
vagy bővebb információ kérhető.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom Jászárokszállás lakosságát, hogy a Jászárokszállás,
Móczár Andor tér 7. sz. alatti épületben működő fiziotherápiás
kezelések és a vérvétel időpontja 2008. június elsejétől megváltozik.
A fiziotherápiás kezelések ideje:
hétfő: 8 – 12 óráig, kedd: 12 – 16 óráig
szerda: 12 – 16 óráig, csütörtök: péntek: 12-16 óráig
A vérvétel időpontja:
szerda: 7 – 9 óráig, péntek: 7 – 9 óráig
Helye: Jászárokszállás, Móczár Andor tér 7. a fiziotherápiás kezelő helyisége
Csőke Istvánné, Gondozási Központ vez. h.

A Petőfi Művelődési Ház MESETÁBORT
szervez kisdiákok részére 2008. június 30 – július 4-ig.
A mesetábort vezeti:
Mihalik Adrienn, Benei Zsuzsanna, Benei Gabriella
Jelentkezni, illetve a tábor költségét befizetni
2008. június 24-ig lehet a Petőfi Művelődési Házban.
Információ: 06-57/531-062

Emlékezés

FARAGÓ
JÓZSEF
halálának 4. évfordulójára

„Álmodtunk egy öregkort,
csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál
mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél
és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg,
csak álmodni mentél.
Egy reményünk van,
mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd
találkozunk veled.”

Szerető felesége, lánya,
veje és unokája

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

halálának
17. évfordulójára

„Elmentem tőletek,
nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm erre,
el kellett indulni.
Szívetekben hagyom
emlékem örökre,
ha látni akartok,
nézzetek az égre.”

Hiányod elviselni nehéz,
örökké szívünkben az
emlékezés.
Felesége, gyermekei
és unokái

(2008. június)
02-06.
09-13.
16-20.
23-27.

Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2007. évi közhasznúsági jelentés
1. Beszámoló a központi költségvetési források felhasználásáról
Az Egyesület 2007. évben 1.782.145 Ft összegű cél szerinti juttatásban részesült a
központi költségvetésből, mely tételesen az alábbiak szerint oszlik meg:
 1.033.397 Ft - 2007.évi MTSZ pályázaton elnyert támogatás
 748.748 Ft az Egyesületünk számára folyósított SZJA 1%-a.
A cél szerinti juttatások felhasználása:
 Közhasznú tevékenység támogatására:
748.748 Ft
 Ford Ranger vásárlása-hiteltörlesztés:
600.000 Ft
 Mentőszerek (433.397 Ft) 2007-ben még nem került felhasználásra.
Összesen: 1.782.145 Ft
Egyesületünk a fenti tételekből a 2007.év végéig 748.748 Ft-tal számolt el, ugyanis az
MTSZ pályázat elszámolására és a mentőszerek megvásárlására 2008. évben került
sor.
2. Tájékoztató az Egyesület vagyoni helyzetéről
Eszközök: Az Egyesület eszközeinek 76,3%-át a befektetett eszközök, testesítik meg,
a fennmaradó 23,7%-ot a forgóeszközök, ezen belül 64%-ot a pénzeszközök, 36%-ot
pedig a készletek teszik ki.
Egyesületünk 2006. évben az IFA típusú gépjármű lecserélése érdekében megállapodást kötött, mely szerint 1.2 millió Ft. vételár előleg került átutalásra, ez az összeg a
2006. évi mérleg követelés során szerepelt. Az adásvétel meghiúsulása miatt ez az
előleg Egyesületünk részére 2007-ben visszautalásra is került.
2007. évben Egyesületünk járműparkjában az alábbi változások következtek be:
 gépjárműcserével szert tett egy IFA TLF típusú gépjárműre,
 a TOYOTA HIACE jármű eladásra került,
 és egy Ford Ranger típusú 4,3 millió forint értékű gépjármű került a
tulajdonába,
 valamint Jászárokszállás Város Önkormányzata térítésmentesen átadta
Egyesületünk részére a BRH183 forg. rendszámú IFA TKLF gépjárművet.
2007. évben a helyi önkormányzat az alábbi eszközöket adta továbbá át az Egyesületünknek:
 Honda WP30 szivattyú 2 db,
 Szirénakezelő + 2 hangsugárzó,
 AGA SPR. típusú légzőkészülék,
 US460C típusú motoros láncfűrész,
 Kismotorfecskendő tartozékokkal.
Források: A forrásszerkezetet tekintve 47%-ot képvisel a kötelezettségek állománya,
és 53%-ot a saját tőke. A kötelezettségek két fő részből állnak:
 rövid lejáratú kötelezettségek- mely a 600.000 Ft a 2008.évben elszámolásra
kerülő NCA pályázati pénzből, 1 millió Ft rövid lejáratú kölcsön a Ford Ranger
vásárlásához, valamint a BM pályázaton elnyert 1.033.397 Ft összegből áll,
 hosszú lejáratú kötelezettségek a Ford Ranger vásárlásra felvett hosszú lejáratú
hitelből a tárgyév végén fennálló állomány: 1.726.077 Ft.
A saját tőke rész az Egyesület 2007. évi támogatásaiból, valamint a tárgy- és korábbi
években realizált eredményéből tevődik össze.
2008. évre vonatkozóan nem várható olyan gazdasági esemény, amely tartalék, vagy
céltartalék képzését indokolná.
3. Helyi önkormányzattól kapott támogatások
Az Egyesület működésének, dologi kiadásainak, személyi jellegű ráfordításainak
(ügyeleti díjak, járulékok) finanszírozását a helyi önkormányzat biztosítja, mely
tételek az Egyesület könyveiben kerültek kimutatásra, összegük 6 millió Ft.
4. Magánszemélyektől, vállalkozásoktól kapott támogatások
2007. évben 849.000 Ft támogatásban részesült az Egyesület vállalkozásoktól és magánszemélyektől. A támogatást az Egyesület technikai és műszaki szakfelszerelés és
használt tűzoltó gépjármű vásárlására fordította.
5. Beszámoló az elnyert pályázatok felhasználásáról
1. A Magyar Tűzoltó Szövetség által kiírt pályázaton 1033.397 Ft-ot nyert az
egyesü-let, mely részben kerül 2007-ben felhasználásra:
 Ford Ranger vásárlása-hiteltörlesztés: 600.000 Ft
 Mentőszerek (433.397 Ft) melynek pályázati elszámolására 2008. évben kerül
sor.
2. Nemzeti Civil Alapprogram keretében 600.000 Ft összeg elnyerésével
működési célokat szolgáló eszközök beszerzésére és a működési költségek
finanszírozására fordítottuk. A kiutalt támogatás felhasználása:
- irodaszer, nyomtatvány, ügyviteli eszk.karbant. : 100.000 Ft,
- kommunikációs költségek, posta- és telefonköltség: 100.000 Ft,
- bankköltség: 50.000 Ft,
- szövetségi tagsági díjak: 20.000 Ft,
- terembérlet,rendezvények : 130.000 Ft,
- számítógép beszerzés: 200.000 Ft.
3. A helyi önkormányzat által kiírt pályázaton nyert 70.000 Ft. a városi rendezvények biztosításával, lebonyolításával kapcsolatos kiadásokat fedezte.
6. Beszámoló a jövő évi tervekről
2008. évben Egyesületünk tovább kívánja folytatni az elkezdett munkát, ezért legfőbb
feladatai közé sorolja:
1. a tűzoltó szertár felújítását,
2. a köztestületi tűzoltóság megalakítását,
3. a tűzoltók szakmai ismereteinek további bővítését,
4. a működtetés folyamatos biztosítását.
A célok megvalósításához lakossági, vállalkozói és önkormányzati támogatásokon
túlmenően, a jövőben is ki kell használni a pályázatok, nyújtotta lehetőségeket.
A közhasznúsági jelentés előzetes egyeztetés után teljes terjedelmében megtekinthető az egyesület Őrszobáján.
Jászárokszállás Város ÖTE vezetősége

Emlékezés

Emlékezés

KISS JÓZSEF

SZERZŐ
LÁSZLÓ

halálának
10. évfordulójára
„Valaki végleg elmehet,
őrizd meg emlékét,
és el ne feledd,
így majd veled lesz
mindig,
lelke szabadon száll,
vár a túlsó parton,
hol nincsen határ.”

Szerető családja

halálának
2. évfordulójára
„Fájó szívvel
kérdezzük,
míg élünk:
Kegyetlen sors,
miért vetted el tőlünk?
Emléked
szívünkben él.
Fiad Laci, Tibi
és keresztanyád

Dr. Olajos Gyula, Lehel út 11. T.: 431-957
Dr. Mann Ildikó, Széchenyi u. 30. T.: 431-077
Dr. Kovács Pál, Rákóczi u. 1. T.: 431-183
Dr. Bíró Attila, Katona u. 16. T.: 433-165
Jászárokszálláson az orvosi ügyelet
hétfőtől péntekig 16 órától 18 óráig tart.
Az orvosi ügyelet telefonszáma: 06-20-980-6600
A jászberényi orvosi ügyelet elérhető a
06/57/412-226 telefonszámon.
A Mentőszolgálat telefonszáma: 104

Biztonság megfizethető áron, az Ön igényeihez igazodva.

Emlékezés

GÖRBE
JÓZSEF

2008. május 29.

Gyógyszertári ügyelet
01.
08.
15.
22.
29.

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
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. június 19.
A következő Jászvidék megjelenésének ideje:
2008. június 26.

TÜDŐSZŰRÉS JÁSZÁGÓN
Jászágón kötelező tüdőszűrő vizsgálatot tartanak
május 30-án (pénteken) 8.00-13.00-ig és
június 2-án (hétfőn) 8.00-13.00-ig
a Művelődési Házban (Kókai tér 4.).
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 1 éven belül részt vett a szűrésen.
Az igazolásokat a szűrés helyén kell leadni.
Polgármesteri Hivatal, Jászágó

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 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

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak a
rokonoknak,
szomszédoknak és
ismerősöknek,
akik
szeretett édesanyánk,
nagyanyánk

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, utcabelieknek, akik

özv. TŐSÉR
ISTVÁNNÉ
sz. Gulyás Irén
végső búcsúztatásán
megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkban osztoztak.
„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 fia, menye
és unokái

Köszönjük mindazoknak,
akik
szeretett halottunk

KISS LÁSZLÓ
(1931-2008)

GUBA
SÁNDORNÉ
sz. Jakus Mária
temetésén rész vettek,
virágaikkal,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család

végső búcsúztatásán
részt vettek,
sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
mély gyászunkban
osztoztak.
Gyászoló családja

Jászvidék

2008. május 29.

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.

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

XI.
XI.
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ÁROKSZÁLLÁSI NYÁR 2008.
tervezett programja

Jászárokszállás városi futófesztiválja

MINIMARATON
MINIMARATON VÁLTÓ
UTCAI FUTÓVERSENY

2008. június 7. szombat
JÁSZÁROKSZÁLLÁS, Móczár Andor tér
Versenyszámok:
Klasszikus táv: 3300 m
Minimaraton egyéni: 26 km /három településen átívelô/
Maraton váltó: 26 km /3 fôs: 12+10+4 km/

Rajt:
Minimaraton és váltó: 930 Klasszikus táv: 1030
Információ: Petró Géza 30/397-7755
www.futarok.ini.hu

2008. JÚNIUS HAVI
PROGRAMOK
Szent Iván hava

2008. július 12. (szombat)
ZENÉS ÉBRESZTŐ a város különböző pontjain
MEGNYITÓ
9. Árokszállási Birkafőző Verseny
Helye: főtéri parkoló
8:30 KIÁLLÍTÁSOK MEGNYITÓJA
Helye: Széchenyi István Általános Iskola
központi épülete
9:00 SZÓRAKOZTATÓ MŰSOR
Fellépnek: helyi amatőr előadók, Széchenyi István
Általános Iskola Óvoda és Zeneiskola tanulói, városi
amatőr művészeti csoportok
Helye: főtéri színpad
12:30 BON-BON EGYÜTTES MŰSORA
Helye: főtéri színpad
18:00 FORTUNA TSE TÁNCGÁLÁJA
Fellépnek: Meghívott tánccsoportok,
sztárvendégek, Fortuna TSE
Helye: Szent Vince úti Sportcsarnok
6:30
8:00

2008. július 13. (vasárnap)
9:00 KIÁLLÍTÁSOK MEGTEKINTÉSE
10:00 GYERMEK PARTY
Kézműves foglalkozások, íjász bemutató, amatőr
íjászverseny gyerekeknek
Helye: Széchenyi István Általános Iskola központi
épületének udvara

ÉLETTÉR KLUB

Alapfokú és középfokú nyelvvizsgára
felkészítő

ANGOL és NÉMET
nyelvtanfolyam
indul szeptembertől

Jászárokszálláson
egyetemi tanárok
bevonásával,
próbanyelvvizsgával,
kis létszámú csoportokban.
Két típusú akkreditációval
rendelkezünk, amely minőségi
garanciát és Áfa mentességet is jelent.
A tanfolyam díja 700 Ft/óra
(havi részletfizetés).

A vizsgára bejelentkezett
tanulóink 95 %-a
sikeres nyelvvizsgát tett!
Jelentkezési határidő
2008. június 15-ig.
Érdeklődni és jelentkezni lehet hétköznap a

Művelődési Házban
személyesen vagy az
57/531-062 telefonszámon,
vagy a hét minden napján 8-19 óráig
a nyelviskolánál:

30/931-87-74
Referenciáink:
MÁV, Matávcom, Posta, FMF, Videoton, HBM
Közigazgatási Hivatal, Pioneer, Polgármesteri
Hivatalok, Illetékhivatalok, Egészségbiztosítási
Pénztárak, Szállodák, Államháztartási Hivatalok,
Földhivatal, Hűtőipari Rt., Vám- és Pénzügyőrség,
Vízmű, Metrisoft, Linnemann, Erdészeti Szolgálat,
Környezetvédelmi Felügyelőség, Minisztériumi
Világ-Nyelves csoportok, Gallicoop Rt.,
HungaroConrtol Magyar Légiforgalmi Szolgálat,
Kunszöv Kft., Rehab Rt., Takarékszövetkezetek
01-0183-05, AL - 0467, PL-2148, PL-1974

2008. június 3-án 17 órakor
CSIPKEVERŐ TANFOLYAM
A tanfolyamot vezeti: Kaszab Lászlóné
Helye: Petőfi Művelődési Ház

NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG
Vezetősége értesíti városunk polgárait, hogy
hagyományaink szerint 2008. június 4-én(szerdán)
délután 4 órakor megemlékezést tart a trianoni
békekötés évfordulóján. Helye: a temetőben lévő
trianoni emlékmű, ahol koszorút helyezünk el.

KERTBARÁT KÖR
2008. június 4-én 18 órakor
Program: GYÓGYSZERELLÁTÁS
előadó:Dr. Dobos Józsefné
a Szent Margit gyógyszertár vezetője
AKTUÁLIS KERTI MUNKÁK
Helye: Petőfi Művelődési Házban

VÉRADÁS
2008. június 9-én 9:00-15:00 óráig a
Petőfi Művelődési Házban.

NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG
2008. június 9-én 18 órakor
Dr. Elek Ilona a gyöngyösi kórház szemész főorvosa
tart előadást a SZEMBETEGSÉGEK ÉS EZEK
MEGELŐZÉSE ÉS A CUKORBTEGSÉGGEL
KAPCSOLATOS ÖSSZEFÜGGÉSE címmel.
Helye: Petőfi Művelődési Ház

NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE
2008. június 10-én
BOGRÁCSOLÁS A JÁSZ HÁZ UDVARÁN
Jelentkezni lehet május 30-ig a bizalmiaknál.

CUKORBETEGEK KLUBJA
2008. június 14. (szombat)
CSONTRITKULÁS SZŰRÉS
08:00-15:00 óráig a cukorbetegek klubszobájában.
Jelentkezés a 06-70/2723-918-as telefonszámon vagy a
délelőtti órákban az 57/431-053-as telefonszámon.
/3 személy 10 perces turnus/
2008. június 17.(kedd) 14 órától
NEUROPÁTHIÁS /HANGVILLÁS/
LÁBVIZSGÁLAT elsősorban cukorbetegeknek
A vizsgálatot a szakasszisztens a VM Kommunikációs
Ügynökség támogatásával végzi.
Szánjon pár percet lába egészségére!
Helye: Petőfi Művelődési Ház

IPARTESTÜLET
2008. június 20-22.
Részvétel a gyulai szakmai találkozón.

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Mozgássérültek Városi Csoportja tagjait, hogy
2008. évben az önkormányzattól a Termálfürdő igénybevételéhez kaptunk 10 db bérletet, melyet a csoport
vezetőségének döntése alapján mozgássérült gyermekek és
kísérőik kapják meg. Az elmúlt évben biztosított
önkormányzati kedvezmény megszűnt.
Vezetőség

Pályázati felhívás Jászárokszállás
III. számú fogorvosi körzete
fogorvosi állásának betöltésére
Jászárokszállás Város Képviselő Testülete az 1990. évi LXV.
törvény 9. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében
pályázatot hirdet vállalkozásban fogorvosi állás betöltésére.
Ellátandó körzet: Jászárokszállás Város III. sz. körzet.
Pályázati feltétel:
fog. és szájbetegségek szakorvosi képesítése, büntetlen előélet, a praxis térítésmentesen vehető át az
önkormányzattól.
Pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai önéletrajzot,
képesítésről szóló okirat másolatát,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Pályázati határidő: Az Egészségügyi Közlönyben történő
megjelenéstől számított 30 nap.
Az állás a pályázat elbírálása és a működési engedély
megszerzése után azonnal betölthető. Az állás csak vállalkozási formában tölthető be. Előnyt jelent a helyben lakás.
A helyben lakáshoz az önkormányzat bérlakást biztosít.
A pályázatot Jászárokszállás Város Polgármesteréhez
kell benyújtani (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.,
Tel.: 57/531-050, 20/9578-437).

AZ ÁBK - ÁBE 2008. ÉVI PROGRAMJAI
1. 2008. június 21. (szombat) Jászsági körutazás autóbusszal
2. 2008. június 28. (szombat) Jászok Világtalálkozója
Pusztamonostoron
3. 2008. október 13. (hétfő) 16.00 óra Láng Művelődési Otthon
Találkozó a polgármesterekkel
4. 2008. október 25. (szombat) 11.00 óra ÁBK közgyűlés
Jászárokszálláson
5. 2008. november 24. (hétfő) 16.00 óra Láng Művelődési Otthon
Klubnap/Névshowr
6. 2008. december 15. (hétfő) 16.00 óra Láng Művelődési Otthon
Karácsonyi összejövetel

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a mai Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági
és Informatikai Szakközépiskola épületében működött
Deák Ferenc úti Általános Iskola (1948-1964)
volt diákjait, hogy 2008. július 5-én (szombaton)
13 órakor az itt töltött évekre visszagondolva ünnepélyes
megemlékezést tartunk, egyidejűleg emléktáblát avatunk
az iskola falán.
Tisztelettel és szeretettel várunk minden volt iskolatársat!
Érdeklődni a 06-70/382-5133-as telefonszámon lehet.
A szervezők

Meghívó
2008. július 12-én szombaton tartandó
IV. amatőr és Jász- Nagykun-Szolnok
megyei C kategóriás fogathajtó versenyre.
Helyszín: Jászágó, Sportpálya

Jászvidék
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Kerek évfordulón
kerekeztünk

Pünkösd kupa ötödször

– Tizedszer Újiregre –
Az elkövetkező másfél évszázad legkorábbi Pünkösd
szombatján, május 10-én tizedszer JUT-ottunk el kerékpáron Újiregre.
A jubileumi év méltó újdonságokat hozott az elszármazottak emlékére és
tiszteletére alapított kerékpártúra teljesítés közben.
Először tekertünk át a dunaújvárosi hídon, s a hídkereső
plusz 15 km meghozta az
eddigi tekerések leghoszszabb távját. Először haladtuk meg napi tekerésben a
240 km-t. Az előfogadás –
mely az évek során már intézménnyé vált – mindeddig
csak a szomszédos Iregszemcsén történt meg, Jankó Róbert, Újireg polgármestere ezt továbbfejlesztette, és Újiregtől 80 km-re,
Sárszentmiklóson is fogadást tartott.
Ebédre hívta a kerékpározókat és a jubileum alkalmá-

Szusszanás a dunaújvárosi hídon
ból hastáncbemutatót tartó rékpároztunk, a tízes szám
Extázis táncosokat, akik a másnap még odaköszönt. A
további tekeréshez erőt adó visszatekerés első méterein
éttermi táncuk után Újireg váltótörést szenvedő kerékszínpadán a közös vacsora pár helyett az újiregiek felaelőtt tartottak sikeres bemu- jánlásának köszönhetően
tatót. A vacsora pörköltben, egy tizedik kerékpárt is
sültekben, kora reggeltől „tesztelhettünk”, mely alkalkészített rétesféleségekben, mas volt a táv megtételére,
egyéb házi sütemények for- vagyis Újiregen is van bicikmájában került az asztalra az li, mellyel Jászárokszállásra
újiregi Jász-napon.
lehet kerekezni, s azóta már
Utóirat: Noha 10-én a vissza is vittük.
10. teljesítésen kilencen ke– and –

Rendőrségi hírek
Az elmúlt hónap Jászárokszállással és Jászágóval összefüggő, rendőrségi vonatkozású híreit Budai Orsolya, a
Jászberényi Rendőrkapitányság sajtóreferense foglalta
össze a Jászvidék számára.
Május 6.: Egy 22 éves
árokszállási fiatal hölgy tett
feljelentést a rendőrségen,
miután a piactéren parkoló
nyitott gépjárművéből készpénzt, és egy MP3-as lejátszót loptak el. Az okozott
kár 26 ezer Ft volt.
Május 7.: Jászágón tett
bejelentést egy budapesti lakos, hogy ágói tanyájába
ismeretlenek törtek be. A
házból műszaki cikkeket és
egyéb tárgyakat tulajdonítottak el. A betöréses lopással okozott kár elérte a 100
ezer forintot.
Szintén május 7-én a jászárokszállási piactéren egy
férfi Trabantjával beletolatott egy parkoló gépjárműbe. A helyszínre érkező
rendőrök megállapították,
hogy a tolatást elvétő vezető
szeszesitalt fogyasztott. A lefülelt helybéli ellen eljárást
indítottak.
Május 12.: Egy jászárokszállási nő feljelentést tett
egy helybéli férfi ellen, mivel
az állítása szerint az egyik sörözőben arcul ütötte a nő kilenc éves fiát. Ráadásul az
elmondottak szerint az ütést
követően mind a gyermeket,
mind pedig az anyát meg is
fenyegette a férfi.
Május 16.: Az esti órákban Jászágó egyik tanyájának közelében a Mezőgazdasági Zrt. tulajdonát képező
vas sertéskarámokat két jászárokszállási feldarabolta, és
egy utánfutóra kezdte pakolni. Az 1981-es, illetve
1964-es születésű elkövető-

ket a helyszínen elfogták, a
zsákmányukat így nem tudták továbbvinni, azt a rendőrség lefoglalta. Az okozott
kárérték 50 ezer forint.
Ugyancsak ezen a napon
érkezett a Deák Ferenc Gimnáziumból bejelentés,
ugyanis a tornaterem öltözőjéből az egyik tanuló mobiltelefonját ellopták. Egy
férfi ellen azóta eljárás indult
az ügyben.
Május 15-ről - 16-ra virradó éjjel egy jászárokszállási
családi házba ismeretlenek
törtek be. A házból ugyan
semmit nem vittek el, de a
betöréssel, illetve a kutatással okozott kár elérte a 20
ezer forintot.
Május 17.: Az egyik árokszállási sörözőbe törtek be
ismeretlenek. Az épületbe a

2008. május 29.

nyitott WC ablakon jutottak
be, majd a mellékhelyiség
zárt ajtaját kinyitották. A
nyitott kasszából 30 ezer forintot vittek el az elkövetők.
Május 21.: Reggelre egy
Madách utcában parkoló
gépjármű ablakát kiemelték
ismeretlenek, és a járműből
szerszámgépeket tulajdonítottak el. A lopással okozott
kár 560 ezer forint volt.
Aznap délelőtt egy családi
házba ismeretlenek hatoltak
be. A lakást felforgatták és
készpénzt, valamint arany
ékszereket loptak el. A lopással okozott kár mintegy
360 ezer forint.
Május 23.: Egy 72 esztendős idős jászárokszállási lakásába törtek be ismeretlenek. Az épületből összesen
22 ezer forintot, valamint
másfél liter szeszesitalt vittek
el. Az okozott kár 33 ezer forint volt.
BCS

Anyakönyvi hírek
2008. április hónapban született gyermekek: Molnár
Nándor, Papp Eszter.
2008. április hónapban Jászárokszálláson házasságot
kötött: Tarczali Rita – André Zalán.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: Bobák Béla 71,
Csuka Jánosné, sz. Szabó Erzsébet 87, Faragó Antal 72,
Guba Ferencné, sz. André Viktória 79, Gulyás Józsefné,
sz. Jedlóczki Margit 86, Ördög Zoltánné, sz. Ambrus
Jusztina 68, Gulyás József 94, Farkas Ferenc 87, Bódis
János 67, Bakator Gyuláné, sz. Borbély Zsuzsanna 53,
Csikós Jánosné, sz. Gergely Ilona 85, Meleg Jánosné, sz.
Szabó Anna 101, Szarka József 85, Kiss László 77, Petró
Sándor 81 évet élt.
Jászágón 2008. április hónapban elhalálozott: Geisz
József 65, Juhász József 85 éves korában.
Jászágón 2008. április hónapban születés és házasságkötés nem volt.

Idén immáron ötödik alkalommal került megrendezésre Jászágón a „Pünkösd
kupa” kispályás labdarúgótorna a focit szeretők és kedvelők nagy örömére. A kupa
öt jászsági település 16 csapatának részvételével vette
kezdetét május 12-én a reggeli órákban. A nemes vetélkedést mindvégig a sportszerűség jellemezte valamennyi csapat részéről. A
döntőt Pusztamonostor és a
jászárokszállási Gépállat elnevezésű csapat játszotta.
A díjakat Mozsár Lászlóné polgármester asszony és

Peredi Zoltán, a Jászágói
Sport Egyesület elnöke adta
át a csapatoknak.
A végeredmény:
I. Gépállat
(Jászárokszállás)
II. Pusztamonostor
III. Hubertus (Jászárokszállás)
Díjazásban részesült a
torna legjobb kapusa, Bordás Tamás, legjobb mezőny-

játékosa, Ambrus Dávid,
legtöbb gólt lövő játékosa,
Kállai Krisztián. A „Pünkösd kupa” legjobb jászágói
játékosának Peredi Oszkárt
választották.
Köszönjük a részvételt és
a sportszerű hozzáállást a
csapatoknak, a bíróknak és a
szurkolóknak. Találkozzunk
jövőre!
Bordás Anett

Enjoy the trip
- „Élvezd az utat!” Megmozdult valami! Talán a tavasz hívó
szava? Nem tudom, de a „Keményebbek”
nem otthon maradva mászták meg a Mátra
szebbnél szebb emelkedőit, csúsztak-másztak
a bokáig érő sárban, a ruházatot tépő viharban, és beértek Szurdokpüspökibe, ahol kedves szavak várták Őket. Ennyi a boldogság!
Sok kis apró összetevőből kijön a világraszóló élmény. Az, hogy ismét teljesítettük, az,
hogy kilométereken keresztül meneteltünk
sárban, szakadó esőben és szélben. Ezt is teljesítettük!
Következett a Munka Ünnepe. Budapest,
pontosabban Óbuda, még részletesebben a
Hármashatár hegy. Ketten a sok közül nekimentünk az ottani Hegynek, a Természetnek, csak azért, hogy Jászárokszálláson kizárólag Nekünk legyen egyedi pólónk, és hogy
messze vigyük Városunk pozitív hírét. Köz-

ben, de inkább utána új Barátokra tettünk
szert, megtudva belső információkat a jövő
évi versenyekről, túrákról. Megcsináltuk!
Túléltük a magyar főváros minden baját, láttuk szépségeit és a negatívumait. Mindezt
persze hegyi kerékpárral!
Közben Pünkösd lett, minden virágba borulva és virágillatban. Következett a Mátra,
ismét, nem is tudom hányadjára. Csak egy
kicsit másképpen, ahogy azt elképzeli az ember. Mátrai Csillagok! Éjszakai teljesítménytúra! Sokat nem is akarok hozzáfűzni. Gyönyörű, izgalmas, rettenetes, felemelő látni a
Mátra, a köztes városok éjszakai fényeit! Leírni ezt az élményt, látványt nem lehet, ezt át
kell élni! A vége felé olyan érzésem volt, amit
legutoljára a szerenádkor éreztem. Cserkővár
után Gyöngyössolymosig énekeltünk, utána
egy kis mátrai borral oltottuk szomjunkat,
majd lágy gitárszó mellett elszívtunk egy cigit, mindezt hajnal negyed négykor. Közben
persze már a jövő évet tervezve megbeszéltük, hogy 40 kilométert tolunk le.
Röviden ennyi! És hogy mi ez az angol
cím? Budapest, Margit-híd. Előttünk egy
hatfős társaság, akik megelőzésük után ránk
szóltak. Persze, hogy külföldiek voltak, akik
még értékelik a sportteljesítményeket. Ennyi
a Boldogság! Sok kis apró összetevő! Én
boldog vagyok.
– konabela –

Kisebbségi Önkormányzat hírei
Jászárokszállás Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2008. április 11én tartotta második testületi
ülését, melynek főbb napirendi pontjai a következők
voltak:
- A CKÖ 2007. évi költségvetésének–zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása
- Együttműködési megállapodás létrejöttének elfogadása a Jászárokszálláson működő polgárőrség és a helyi
CKÖ között
- Együttműködési megállapodás létrejöttének elfogadása az ÖKO - Jász Környezetvédelmi, Környezetgazdálkodási, Kulturális és Turisztikai Egyesülete és a helyi
CKÖ között

A helyi polgárőrséggel
kötött együttműködés célja,
hogy a polgárőrség tevékenységében egyre több cigány ember vehessen aktívan részt, ezzel is segítve városunk közbiztonságát és a
bűnmegelőzést. Továbbá a
többségi társadalom állampolgárai és a cigány emberek
közötti kapcsolat javítására,
illetve a fennálló ellentétek
ellensúlyozása érdekében
tartjuk fontosnak a polgárőrség tevékenységében való
részvételt.
Az ÖKO Jász Egyesülete
és a CKÖ közötti együttműködés célja, hogy elősegítse a
település tisztaságát, a természet és lakókörnyezet
védelmét, az egészséges környezet kialakítását, az egész-

séges életmódra nevelést; a
cigány kisebbség esélyegyenlőségét a foglalkoztatásban, antidiszkríminációs
és tolerancia érintő kezdeményezésben.
Oláh Pál
CKÖ
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