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Kitüntetés, búcsúztatás
az általános iskolai évzárón
Az évzáró hetén már nem jártak iskolába a gyerekek.
Ízelítőt kaptak a vakációból, hogy majd június 20-án az
ünnepélyes keretek között rendezett évzárón hivatalosan
is, jó tanácsokkal ellátva, jó kívánságok kíséretében bocsássák őket pedagógusaik a hosszú nyári szünidőre.
Csomor János intézmény
igazgató a Széchenyi úti Általános Iskola, Óvoda és Zeneiskola igazgatója évértékelőjében ismertette:
– Ebben az évben 599 tanuló fejezi be az évet, 280 alsós és 319 felső tagozatos. Általános dicséretben alsó tagozatban 78 fő, felsőben 58 fő
részesült. Tantárgyi dicséretben azonban a 102 fő alsóssal
szemben 169 fő felsős része-

sülhetett. Ebben az évben kapott az iskola kiváló művészeti elismerést. Az igazgató az
elsősök teljesítményét tartotta
a legeredményesebbnek, mert
ők ebben az évben tanultak
meg írni, olvasni, számolni.
Az évzáró keretében köszöntötték Csikós Miklósnét, aki 60 éve, 1948-ban
szerezte meg pedagógusi
diplomáját majd 1984-ig
nyugdíjazásáig az intézmény

Csikós Miklósné
gyémántdiplomáját
Gergely Zoltán polgármester és
Csomor János igazgató adta át

oktatója volt. Ebből az alkalomból gyémántdiplomával
ismerték el pedagógusi pályafutását. Az elismerést
Gergely Zoltán polgármester és Csomor János intézmény igazgató adta át.
Búcsúztatták az ebben az
évben nyugdíjba vonuló
kollégákat, Tóth Sándorné
igazgatóhelyettest és Juhász
Lászlóné technikai dolgozót.
Az ünnepség kiváló tanulmányi eredményért és példás magaviseletért átadott
oklevelek és jutalomkönyvek átadásával, valamint bizonyítványosztással zárult.
– and –

Bogrács parti
a Jász-Ház udvarán
A kötelező aperitif után
gyülekeztek május 24-én az
ÁBK /Árokszállásiak Baráti
Köre/ Jászárokszállási és Budapesti csoportjának képviselői a Jász-Ház udvarán felállított sátorban.
A már hagyománnyá vált
nyári szabadidős program
természetesen jó alkalom
volt az anekdotázásra, múltidézésre, jövőbeli tervek
megbeszélésére.
Ennek elősegítésére Papp
Zoltánné, az ÁBK elnökének bevezetője után nézhették meg a jelenlévők a Széchenyi Színkör előadásában
Jász Faragó Sándor: Bíróválasztás című történetét Kovács Béláné rendezésében.
A hagyományos polgármesteri tájékoztatásban
Gergely Zoltán kiemelte,
hogy a megyében Jászárok-

Bíróválasztás előadói
(Fotók: Szűcs Judit)
szálláson a legkisebb a munkanélküliség. Hangsúlyozta
az egymással való párbeszéd
és helyiek és az elszármazottak közötti megértés fontosságát.
Délre megérkezik a pörkölt, mely egy másik udvarból, pontosabban a Rózsa-

Csutakkal már harmadszor
– Újra színpadon a Széchenyi színkör –
A két Jász Faragó Sándor
anekdota bemutatását követően egy nagyobb lélegzetű
vígjátékkal rukkolt elő Kovács Béláné diákválogatottja.
A 25 tehetségét próbálgató Széchenyi színkörös először diáktársaiknak, majd június 12-én 18 órától a nagyközönség előtt is eljátszották
Fotó: Andi

Mándy Iván: Csutak és a
többiek című vígjátékot. Az
egyetlen felnőtt szereplő, aki
a lelkes előadást a színpadon
élvezhette, a Görbe János
Színkör előadásaiból már ismert Szokol Zsuzsanna
volt.
A sikeres bemutatót követően Csomor János intéz-

mény igazgató az alkalmat
megragadva gratulált Kovács Béláné rendezőnek és
virágcsokorral köszöntötte.
Köszöntőjében újszerűségnek minősítette a város kulturális életében a Széchenyi
színkör tevékenységét.
– and –

Ára: 116 Ft

Bíróválasztás nézői

kertből került a jelenlévők elé.
A parti további részében
lehetőség volt könyvvásárlásra a jelenlévő szerző Kovács J. Béla dedikálásával.
A könyv – A nap gyermekei című mondagyűjtemény – bemutatójára a bográcspartit követően május
29-én az ünnepi könyvhét
alkalmából került sor Jászberényben a városi könyvtárban.
Jelen volt Dr. Földi József
is, aki néprajzi pályamunkájával az Árokszállási beszéd
című gyűjteménnyel nyert
megyei első díjat.
Az összejövetelt megtisztelte jelenlétével a kultúra lovagja, az ÁBE /Ágóiak Baráti Egyesülete/ elnöke, Macsi Sándor is.
– and –

Szakkör a
színpadon
Harmadik éve rendezik
meg az általános iskola
táncszakköröseinek táncbemutatóját.
Az egész éves munka
méltó befejezése az elért
eredmény bemutatása a város színpadán a Petőfi Művelődési házban.
Kovácsné Tősér Zsuzsanna és Papp Zoltánné
szakkörvezetők ígérik, hogy
ezt a gyakorlatot a későbbiekben is folytatni fogják.
– and –

(Fotók: Szűcs Judit)
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Soros ülést tartott
a Képviselő-testület
2008. május 22-én tartotta a Petőfi Művelődési Házban soros ülését városunk
Képviselő-testülete.
A következő napirendi
pontok kerültek megtárgyalásra: a két ülés között végzett munkáról szóló beszámoló; beszámoló a Széchenyi István Általános Iskola,
Óvoda és Zeneiskola működéséről, szakmai munkájáról; beszámoló a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola működéséről,
szakmai munkájáról, az intézmény szakképzési szervezési társuláshoz való csatlakozásának kérdései; tájékoztató a Víziközmű helyzetéről, gazdasági társasággá való átalakulásának feltételeiről és a veszélyes hulladékok
kezeléséről; tájékoztatás az
Ipari Park helyzetéről, az ott
működő vállalkozások tevékenységéről és a további fejlesztési lehetőségekről; tájékoztatás Jászárokszállás
sportéletének helyzetéről,
beszámoló az önkormányzati támogatás felhasználásáról; előterjesztések.
Írásbeli interpelláció nem
érkezett, szóban két képviselő interpellált. Birinyi János
képviselő elmondta, hogy
bizonyos utcákból a kerékpárúton keresztül a Kossuth
útra történő kihajtás során
az autós részére beláthatatlan a kerékpárút. Mivel a kerékpárosoknak elsőbbségük
van előfordul, hogy nagyobb sebességgel közelítik
meg a kereszteződést. Ennek következtében szinte elkerülhetetlen az összekoccanás. Felhívta a kerékpárosok
figyelmét, hogy ugyan elsőbbségük van, de próbálják
meg lassabban megközelíteni ezeket a szakaszokat, az
autósok figyelmét pedig arra, hogy elsőbbséget kell adni a kerékpárosoknak. A
jobb beláthatóság érdekében tükrök felhelyezését javasolta a kritikus kereszteződésekben. Major József képviselő a JászárokszállásPusztamonostor útszakasz
tragikus állapotára hívta fel a
figyelmet. Gergely Zoltán
polgármester két ülés közötti beszámolójában elmondta, hogy április 28-án a
Regio-Kom Társulás közgyűlést tartott Jászárokszálláson. Nagyon jó hírekkel
szolgáltak a hulladéklerakó
rekultivációjával kapcsolatban. Az első fordulóban
megnyert 56 millió forintot
a Regio-Kom-mal közösen
használhatjuk fel a második
forduló előkészítésére. A
tervezési munkák jó ütemben haladnak. Előrelátható-

lag szeptemberre kerül beadásra a pályázat a második
fordulóra, amely több milliárd forintról szól. Beszámolt arról, hogy május
22-én lakossági fórumot tartottak városunkban, amelyen sajnálatos módon kis
számú érdeklődő állampolgár jelent meg. Május 14-én
tartották a körforgalom garanciális bejárását. Ennek
során kisebb hibákat észleltek, amelyeket a cég javítani
fog. A két ülés közötti beszámoló elfogadását követően került sor a Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda
és Zeneiskola beszámolójára. Csomor János igazgató
az elmúlt 2-3 éves időszak
legfontosabb eseményeiről,
az iskolának a folyamatosan
változó társadalmi és gazdasági környezethez való alkalmazkodásáról, a működési
és személyi feltételek alakulásáról, nevelési és oktatási
eredményeiről beszélt. A
változások középpontjában
a tartalmi szabályozás kérdései állnak. A szabályozás
célja, hogy használható tudást adjanak a gyermekeknek. Ez egyrészt a gyermekek felesleges terhelésének
megszüntetését, az alapkészségek fejlesztését, az életkornak megfelelő tananyag elsajátítását, másrészt a korszerű
és színvonalas tanulási lehetőségek elérhetővé válását
jelenti. Legfőbb célként a
későbbiekben is pozitív változásokat szeretnének elérni
a tanulók ismereteinek bővülésében, képességeinek
fejlesztésében. Ezt követően
Vereb András igazgató ismertette a gimnázium beszámolóját. Elmondta, hogy
a legutóbbi beszámoló óta
eltelt 3 év alatt nevet és szerkezetet is váltott a középiskola. Beszámolt az azóta eltelt időszak legfontosabb folyamatairól, a személyi feltételek alakulásáról, eszközfejlesztéseikről és az ezekhez
kapcsolódó felújításokról,
szerkezetváltásokról. Emellett ismertette a szakmai
munka eredményességének
objektív mutatószámait, nevelési és oktatási eredményeit. Tájékoztatta a megjelenteket az intézmény szakképzési szervezési társuláshoz való csatlakozásának
kérdéseiről. A Képviselőtestület az általános iskola és
a gimnázium beszámolóját
egyhangúan elfogadta, a társuláshoz történő csatlakozást egy tartózkodással jóváhagyta. A következő napirendi pont a Víziközmű
helyzetéről, gazdasági társasággá való átalakulásának
feltételeiről és a veszélyes

hulladékok kezeléséről szóló
tájékoztatás volt. Jakus József intézményvezető részletesen ismertette a Víziközmű alaptevékenységi körébe
tartozó, illetve a kiegészítő,
kisegítő tevékenység körébe
tartozó feladatokat. Az intézménynek 2007. évben 18
millió forint túllépése keletkezett az előre meghatározott kerethez képest, mivel
az I-IV. negyedévi előirányzat módosításra 2008. február hónapban nem került
sor. Az utóbbi időszakra
vonatkozó módosításokra
azért nem került sor, mert az
intézménynek nem volt rá
kapacitása. Hozzátette,
hogy ebben az időszakban
nem csak a 2007. évi mérleg
beszámolót készítették, hanem egy másik beszámolásra is kötelezettek voltak,
amely abból adódott, hogy a
Képviselő-testület 2008.
februári ülésén nem fogadta
el a város költségvetését. Az
intézmény tisztában van azzal, hogy ez az időszak más
intézmények számára is
többletterheket rótt, azonban a Víziközmű rendelkezik a legtöbb rétű feladatkörrel városunkban. Hoszszas vita után a tájékoztatót a
Képviselő-testület elfogadta. Ezután Gergely Zoltán
polgármester Ipari Parkról
szóló tájékoztatója következett. Ismertette az itt működő cégek tevékenységét és
távlati terveit. A következő
napirendi pont Jászárokszállás sportéletének helyzetéről
és az önkormányzati támogatás felhasználásáról szólt,
melynek előadója Bobák Ernő, a Jászárokszállási Városi
Sportegyesület elnöke volt.
A tájékoztató keretein belül
felsorolta a sportegyesület
szakosztályait és ismertette
ezek munkáját. Az egyesület
2008. évben 5,6 millió forint önkormányzati támogatást kapott, amelyet elosztanak a szakosztályok között.
A tájékoztató egyhangú elfogadása után következtek
az előterjesztések, melyeket
a Képviselő-testület tagjai
jóváhagytak. Végezetül
Gergely Zoltán polgármester válaszolt az interpellációs
kérdésekre. A kerékpárútközút kereszteződéseket
szakemberekkel át fogják tekinteni és a megoldási javaslatokat összegyűjtik. A jászágói út teljes felújítást igényelne, de jelenleg csak a kátyúzásra és a padkarendezésre tett ígéretet a Közútkezelő KHT.

Baranyi Ágnes
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Patikanap: június 4.
– A patikus nekünk (is) dolgozik –
A Szent Margit Patika nagy lépést tett a
szolgáltató gyógyszertárrá válás felé.
Dr. Dobosné László Erikát – a gyógyszertár vezetőjét – a „patikanap” tapasztalatairól
kérdezem:
- Mennyien vettek részt a helyi patikanapon?
- Reggel 9-től délután 5-ig háromszázra
becsüljük a résztvevők számát.
- Az érdeklődők nyilván megmérették a vérnyomásukat, sokan a vércukrukat is, üdítőt, kávét, gyümölcsöt fogyasztottak a „kerti partyn”.
Mennyire volt jellemző emellett tanácsok, információk kérése?
- A legtöbb ember élt ezzel a lehetőséggel.
Jellemzően a testsúly-csökkentés, a magas
vérnyomás, az életmódváltás témakörében
kértek tanácsot.
- Mennyire tudnak segíteni a gyógyszerek, új
készítmények „testreszabásában”?
- Nagyon sokat. A „tározós” (a gyógyszertárban a kiadóhely a tárasztal, pult a kocsmában van) „topon” van – naprakész a törvények, helyettesítő szerek, árak, térítések
vonatkozásában.
- A háziorvosokkal, civil szervezetekkel, páciensekkel milyen a kapcsolatuk?
- Baráti, jó viszonyban vagyunk. A háziorvosokkal a szívélyestől az együttműködőig
terjed a partneri viszony minősítése. A civil
szervezeteknél rendszeresen tartunk ismeretterjesztő előadásokat. A vásárlók, érdeklődők

legteljesebb tájékoztatását minden tekintetben megvalósítjuk az árak, a helyettesíthetőség, a megelőzés és a mellékhatások vonatkozásában is. Visszatérve a patikanapra: nagyon sok betegtájékoztató lapot kiosztottunk, aminek többsége célzottan, a látogatók
érdeklődésére adott választ.
- Megérte a költség és fáradozás, amibe a
patikanap került?
- Hosszú távon mindenképpen. Minden
olyan befektetés megéri, ami az ismertségünket, elfogadottságunkat növeli. Már most
van olyan látogatónk, akit azelőtt soha nem
láttunk, azóta pedig többször tiszteletét tette
vásárlóként gyógyszertárunkban.
- A betegség-megelőző, étrend-kiegészítő szerek forgalmazására milyen gondot fordítanak?
- Érzékeljük a tendenciát. A megelőzés súlya növekszik, amit én nagyon helyesnek tartok. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy
csak engedélyezett, bevizsgált készítményeket
rendelünk és tartunk, igény esetén. A szervezet erőnlétét növelik, a kezdődő betegségek
leküzdését elősegítik. Itt van igazán fontos
szerepünk, mert a hozzánk fordulóknak a legjobb ár-érték arányú készítményt ajánljuk.
Nem a pillanatnyi üzleti haszon számít. Betegség esetén az orvosé a felelősség, a patikus
szerepe a kiszolgálás, az együttműködés.
- Köszönöm a beszélgetést.
Veres László

Jászárokszálláson él a
Kárpát-medence
legjobb 5.-es helyesírója
Május 31-én került sor a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei
döntőjére Budapesten. A versenyt a Magyar
Nyelvtudományi Társaság és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete szervezi immár 11 éve a magyarországi és a határon túli
magyarlakta területeken élő diákok számára.
A verseny célja: anyanyelvünk ápolása, a
nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat
és az anyanyelv szeretetének erősítése. A versenyen a diákok helyesírási készségét mérik.
A helyesírási feladatlapokat és a tollbamondás szövegeket Antalné Szabó Ágnes
egyetemi docens állítja össze. A zsűri mindenkori elnöke: Grétsy László.
2008-ban Jász-Nagykun-Szolnok megyéből általános iskolánk tanulója, Kaszab Judit
5.a osztályos tanuló iskolai 1. helyezésével a
megyei döntőbe jutott, ahol ugyancsak 1.
helyezést ért el, így ő képviselhette megyénket, iskolánkat az országos döntőn.
Kaszab Judit már alsó tagozatban is részt
vett nyelvész versenyen, helyesírási versenyen. A természetesen kitűnő tanuló kislány
szereti a matematikát, és otthonosan mozog
egyéb szakterületeken is. Sokat olvas, hegedül, táncol. Kiváló helyesírási készségére már
alsós tanító nénije – Sándor Józsefné – is
hamar felfigyelt, igyekezett minél több ismeretanyagot átadni a kislánynak.
Felső tagozatban továbbra is megmaradt
Judit anyanyelv iránti szeretete, érdeklődése.

Magyarórákon, tehetséggondozó foglalkozáson tanult, figyelt,
tanult, figyelt…
Sok-sok tanulással, gyakorlással, olvasással sikerült Neki az,
ami keveseknek: legjobb
magyar helyesírónak lenni 5.-es korcsoportban.
A versenyre magyartanára, Antal Péterné
és szülei kísérték el. Az ünnepélyes megnyitó után a tollbamondás megírása és a
feladatlapok kitöltése következett. A javítás
ideje alatt a gyerekeket kulturális program
várta, a kísérő tanárok szakmai előadásokon
vehettek részt.
A díjkiosztó ünnepségen óriási izgalom
után Kaszab Juditot vastapssal ünnepelte
közel ötszáz gyerek és felnőtt a Gólyavár
nagytermében. Díszoklevelet és két hatalmas könyvcsomagot vehetett át a zsűri elnökétől.
Reméljük, hogy Judit anyanyelv iránti szeretete továbbra is megmarad, és lesz kitartása, ereje, kedve a jövőben is fejleszteni
tudását.

Jászvidék
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A polgármester jelenti...
A szokásosnál lényegesen több csapadék
kedvez a mezőgazdaságnak, a kerti veteményeknek, és a köztereinkre kiültetett virágoknak. A tavalyi évet jelentősen meghaladó bizakodással várják a mezőgazdasági termelők
az aratás elkezdését.
A szennyvíztisztító beruházás utolsó fázisaként a véderdő műszaki átadása megtörtént. A beruházás ezzel befejeződött, azonban a garanciális biztosítékok tovább élnek.
Jelenleg a tisztítómű kihasználtsága 60 %
körüli, amely az újabb még hátralevő hétszáz
rákötést követően tovább emelkedik. Az új
szennyvíztisztító több évre megoldja az Ipari
Park fejlesztésének és új rákötéseknek a kapacitásigényét is. A mintavételek a tisztított
vízből, illetve a szennyvíziszapból folyamatosan történnek, és a megengedett határértéken belüli eredményeket mutatnak.
A víztársulat a jászárokszállási csatornaberuházás lebonyolítására, finanszírozására
jött létre és a vonatkozó jogszabályok szerint
a műszaki átadást követően megszüntetésre
kell hogy kerüljön. A víztársulat küldöttgyűlése határozatában a végelszámolással történő megszűnés mellett döntött. A víztársulat
jogutódja Jászárokszállás Város Önkormányzata és így 2008. július 1-től az ügyintézés a Polgármesteri Hivatal 5. számú irodájában történik, az előadó Brezóczki Melinda.
Közegészségügyi problémákat vet fel a
meleg időjárás közeledtével, hogy vannak
olyan családok városunkban, akik nagy
mennyiségű szemetet halmoztak fel ingatlanukon. A Polgármesteri Hivatal munkatársai
az ingatlanok tulajdonosait kötelezik a szemét
elszállíttatására. Amennyiben határidőre nem
történik meg a kitakarítás, abban az esetben
bírság kiszabása mellett az ingatlantulajdonos
költségére elszállíttatjuk a szemetet. Kérem,
hogy a felszólító határozatokat vegyék komolyan és a jó gazda gondosságával tartsák rendben ingatlanjaikat és azok portáját.
A város lakosainak biztonságérzetét nagy
mértékben rontja, hogy eddig még nem tapasztalt rablótámadás történt az elmúlt időszakban, amely egy idős asszony bántalmazá-

sát és lakásának kirablását jelentette. Megdöbbentő, hogy ez megtörténhetett.

A NYOMRAVEZETŐNEK,
A TETTESEK ELFOGÁSÁHOZ
ÉRTÉKELHETŐ ADATOT ADÓ
POLGÁRNAK 100.000,- FT, AZAZ
EGYSZÁZEZER FORINT
NYOMRAVEZETŐI DÍJAT
AJÁNLOK FEL.
Még jobban figyeljünk egymásra! A megelőzéssel kapcsolatban ebben a lapszámban
olvashatják Szebenyi Zoltán parancsnok úr
tájékoztatását. A közbiztonság javítása érdekében két ideköltöző és július hónapban
szolgálatba lépő rendőrnek biztosítunk bérlakást, és további létszámfejlesztésre is lehetőség lesz.
A 28 férőhelyes Apartmanházunkban
minden hely foglalt, és nyolc idős ember van
várakozólistán. Olyan nagy az igény a beköltözésre, hogy csak jászárokszállási kötődéssel
rendelkezőket veszünk nyilvántartásba. Az
intézményünknek jó híre van a városon belül
és kívül egyaránt. Tizenkét dolgozó gondoskodik a huszonnégy órás ellátásról. A technikai fejlesztést folyamatosan végezzük, ebben
az évben egy nagyteljesítményű mosogatógép került beszerelésre és folyamatban van
egy ipari mosógép beszerzése is. Az elkövetkezendő évekre a továbbfejlesztés, bővítés
terveit is meg kell fontolnunk. Az Apartmanház 2008. évi költségvetése 40.656.000,- Ft,
amelyhez gondozási díjbevétel 19.632.000,Ft, állami támogatás 15.920.000,- Ft és az
önkormányzati támogatás 5.104.000,- Ft.
Immár kilencedik alkalommal, július
12-én kerül megrendezésre az Árokszállási
Nyár rendezvénysorozat keretén belül a birkafőző verseny. Hívunk minden Jászárokszálláson lakó, innen elszármazott és főzőtudományát kipróbálni akaró embert, hogy
vegyen részt ezen rendezvényünkön! Egy
vidám, jó hangulatú, gondtalan napot ígérnek a szervezők, érdemes kipróbálni.
Gergely Zoltán

Falugazdász ügyfélfogadás
a könyvtárban
Április 7-én Kovács Zoltán falugazdász a Városi
Könyvtárba tette át „székhelyét”, és több mint egy hónapon keresztül ott tartotta ügyfélfogadását.
- Mi volt ennek az oka? –
kérdezem tőle.
- Ettől az évtől kezdve a
terület alapú támogatásra
már nemcsak nyomtatott
formában lehet benyújtani a
kérelmet, hanem elektronikusan, az internet felhasználásával is. A Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH) ezt úgy oldotta
meg, hogy számítógépes
rendszerével csatlakozott az
APEH ügyfélkapus rendszeréhez. Az önkormányzat pozitív hozzáállásának és segítőkészségének köszönhetően a Városi Könyvtárban
nyílt lehetőség az elektronikus igénylések elkészítésére
és az ehhez kapcsolódó utómunkálatok elvégzésére is.
- Hogyan képzeljük ezt el
laikusként?
- Minden gazdálkodó saját
azonosítóval és regisztrációs
számmal rendelkezik. Ezek
segítségével kértem le egyénenként az adatlapokat, melyek az előző évi adatokat tar-

talmazták a parcellák számára, méretére, a termesztett
növényekre stb. vonatkozóan. Ezeken szükség szerint
módosítottam, illetve egy digitális térképen rögzítettem a
területi elhelyezkedéseket.
- Okozott valamilyen problémát az újítás?
- Az az igazság, hogy
mind a falugazdász hálózat,
mind a termelők részéről
nagy izgalom előzte meg a
rendszer bevezetését, de azt
mondhatom, hogy a kezdeti
apróbb nehézségeket leszámítva minden zökkenőmentesen ment. A nagy ügyfélszám sem jelentett gondot:
hatékonyan, szinte várakozásmentesen sikerült megoldani az ügyintézést, ehhez
persze előzetes időpontegyeztetésre volt szükség.
- Milyen volt a gazdálkodói
réteg hozzáállása?
- Vegyes, de azért a többség örült ennek az új lehetőségnek, és egyszerűbbnek
tartotta a korábbi gyakorlat-

nál. Voltak olyanok is, akiknél kisebb-nagyobb meggyőzésre volt szükség, de végül is kipróbálták az elektronikus kérelembenyújtást. A
termelők kb. 5%-a pedig
továbbra is ragaszkodott a
hagyományos, papír alapú
beadási módhoz.
- A beléd vetett bizalom
mennyire befolyásolta ügyfeleidet?
- Biztosan sokat számított
nekik, hogy jól ismernek,
hiszen már nyolcadik éve
intézem az ügyeiket. Nagy
részük most is úgy döntött,
hogy meghatalmazással én
küldjem el az igénylésüket
interneten keresztül, a saját
ügyfélkapus megoldást kevesen választották.
A három településről
(Jászágó, Jászárokszállás,
Jászdózsa) összesen 331
nyomtatott és elektronikus
kérelem érkezett az MVHhoz, ennek mintegy 2/3-a az
én segítségemmel készült el.
Ezúton szeretném megköszönni a támogatást a Városi Könyvtár dolgozóinak.
- Köszönöm a beszélgetést.
Ö. D.
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Ballagás a Széchenyi
általános iskolában
2008. június 14-én 9 órakor búcsúzott a Széchenyi
István Általános Iskola,

Óvoda és Zeneiskola hetvenöt diákja az intézménytől. A nyolcadikos tanulók

a hagyományok szerint először az iskola épületében
ballagtak. Az ünnepi műsort
az udvaron rendezték, amelyen a végzős tanulók megköszönték tanáraiknak, szüleiknek az elmúlt nyolc
évet, elbúcsúztak diáktársaiktól, és továbbadták az iskola zászlaját hetedikes társaiknak.
A ballagókat Gergely
Zoltán polgármester köszöntötte, majd az intézmény igazgatója, Csomor
János idézte fel beszédében
az elmúlt éveket, és átadta az
okleveleket, könyveket.

Gyermeknap a Szent István
Közösségi Házban
„A szeretet az egyetlen dolog, amit érdemes pocsékolni,
mert ebből annyit kap vissza az ember, amennyit ad.”
Kedves meghívót kaptak
a városban lakó hátrányos
helyzetű és fogyatékkal élő
gyermekek: a Szent Erzsébet Karitász Csoport 2008.
május 24-én tartotta gyermeknapi játékdélutánját a
Közösségi Házban.
Nagyon sokan fogadták
el a meghívást, és látogattak
el a rendezvényre. A gyerekek együtt szórakozhattak: színeztek, énekeltek,
táncoltak és labdáztak egymással, de készíthettek apróbb tárgyakat is sógyurmából. Egész idő alatt nagyon jó volt a hangulat,
mindenki nagyon jól érezte
magát, gyerek és felnőtt egyaránt. Jó volt látni gyerme-

keink önfeledt, boldog játékát, az együttlét örömét
az arcokon.
A Karitász tagjai még
ajándékcsomaggal is kedveskedtek a meghívott gyerekeknek, amelyben kisebb

ajándéktárgyak (matricák,
színes ceruza, kulcstartó)
mellett egy színes, gyerekeknek szóló Biblia volt
található.
A rendezvényen részt
vevő gyerekek és szüleik nevében szeretnék köszönetet
mondani ezért a nagyon
szép délutánért a Szent
Erzsébet Karitász Csoport
valamennyi tagjának: köszönjük, hogy gondoltak
ránk és gyermekeinkre;
szabadidejüket arra áldozták, hogy mosolyt varázsoljanak a gyerekek arcára önzetlenül, önnön emberségüktől vezettetve…
Gulyásné Bata Mária

Sikerek az országos
történelem versenyen
2008. május 24-én lezajlott a Kálti Márk
Országos Történelem Tesztverseny döntője.
A Budapesti Műszaki Egyetemen egy-egy évfolyamon 150-170 gyermek vett részt az ország minden részéről. A nagy érdeklődéssel
kísért háromfordulós verseny nagy mélységű
tudást, összefüggéseket, tér- és időlátást kívánt meg. Iskolánkból nyolc tanuló jutott a
második fordulóba. A döntőre öt tanuló készülhetett fel.
Eredményeik: Érsek Csenge 5.a – 8. helyezés, Csomor Patrik 5.a – 13. helyezés, Kovács
Ádám 6.c – 8. helyezés, Rusvai Katalin 8.c –

5. helyezés, Held Nikolett 8.c – 12. helyezés.
Felkészítő tanár: Antal Magdolna

Jászvidék
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Elsőáldozás volt
templomunkban
Jézus szíve hónapjának
első napján örömünnepre
gyűlt össze 38 kedves család,
akik örömmel vezették be
gyermekeiket a templomba.
A gyermekek keresztségük
óta folyamatosan készülnek
az első gyónásra és szentáldozásra. Azt lehet felkészíteni az elsőáldozásra, akinek
élő hite van, illetve addig
tart a felkészítés, amíg eljutnak Jézus ismeretére és
szeretetére.
Az elsőáldozás feltétele az
is, hogy a gyermek – korának megfelelő szinten – elsajátítsa azokat az elméleti és
gyakorlati ismereteket, amelyekre szüksége van ahhoz,

hogy a gyakori szentáldozás
és a rendszeres szentgyónás
egyre jobban megerősítse
hitében, Jézus szeretetében.
Így jutunk el arra a szintre,
hogy megértjük Jézus szavát: „Vegyétek és egyétek,
mert ez az én testem.”
A szentáldozásban Jézussal egyesülünk, mert aki az
Ő testét eszi, az örökké él.
Megtaláljuk a csendben lelkünk békéjét és azt is, amire
szükségünk van. A befejező
sorok Kalkuttai Teréz anya
gondolatai: „Szükségünk
van arra, hogy Istennel legyünk. De Istent nem lehet
a zajban és a feszültségben
megtalálni. Isten a csend

2008. június 26.

Tűzoltóságunk hírei

barátja. Nézzétek a természetet: a fák, a virágok és a fű
– csendben növekednek.
Nézzétek, ahogy a csillagok,
a Hold és a Nap csendben
keringenek. Csendre van
szükségünk, hogy kapcsolatba léphessünk a lelkekkel.
A lényeges nem az, amit
mondunk, hanem amit Isten mond nekünk és rajtunk
keresztül.
Minden szavunk haszontalan, ha nem belülről fakad.
Azok a szavak, melyek nem
Krisztus fényét tükrözik
vissza, csupán a sötétséget
növelik.”

Május 24-én a Tavasz utca sarkán az árokba került egy személygépkocsi. A rendőrség
kérésére kivontattuk az autót.
Június 2-án reggel kaptuk a jelzést: a jászágói úton közlekedési baleset történt. A hely-

Csoszor Erzsébet

színen megszüntettük az üzemanyagfolyást
és a közvetlen veszélyhelyzetet. Félpályás útlezárással biztosítottuk a helyszínt a mentő és
a rendőrségi intézkedés idejére.
Egy önkormányzati dolgozó jelzésére vonultunk június 4-én a Széchenyi úti iskola
tornatermébe, ahol a mennyezetre szerelt világítóberendezés égett. A helyszínen tartózkodók elkezdték a tüzet poroltóval oltani,
majd az egyesületünk időközben kiérkező
tagjai megszüntették a tűz forrását, több millió forintos kártól megvédve ezzel a város
vagyonát.
Jelzés érkezett június 12-én, miszerint a
Pázmány Péter úton lévő egyik villanyóraszekrény ég. A tüzet eloltottuk, a veszélyt
megszüntettük.
Városunk lakosságát ezúton értesítjük:
2008. július 5-én kerül megrendezésre a hagyományőrző Tűzoltóbál, a Dupla Kávé
együttes vendégszereplésével. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.

Környezetbarát gazdaságosság
Amikor e sorok megjelennek, már javában
benne vagyunk a nyárban, s benne a kerti
munkákban is. E munkák során – tudjuk –
nagy mennyiségű fogyasztásra vagy díszítésre (zöldséges-virágos kert) nem használható zöld növényi rész is terem, ami természetes folyamat.
S ez valójában akkor természetes, ha viszszakerül a Természet nagy körforgásába, a
földben humuszként, szerves növényi táplálék formájában újrahasznosul.
Nem ez történik akkor, amikor vödörvagy mázsaszámra gyömöszöljük bele a kukába és a kuka mellé mindenféle csomagolásban, hogy elvigyék és megsemmisítsék.
Különösen sajnálom a lenyírt és felaprított
füvet, amelyet kiválóan lehet használni nemcsak humuszkészítésre, hanem mulcsozásra
is. Ez azt jelenti, hogy a haszonnövények alá
egyenletesen elterítjük a földön, ami így árnyékolja, a tűző naptól, széltől óvja a talajt,
óvja annak víztartalmát, a kilocsolt vagy esővíz nem párolog el olyan gyorsan, a növény
jobban és hosszabb ideig tudja hasznosítani.
Ez alatt a mulcsréteg alatt a gyommagvak
sem tudnak könnyen kikelni, mert nem
kapnak napfényt – végül így kevesebbet kell
gyomlálni és kapálni is. A nyár során kiszórt
mulcsot ősszel a talajba bedolgozva növeli
annak természetes tápanyag-tartalmát – a
műtrágyázási költség ezzel is csökkenthető
vagy kiküszöbölhető, stb…
Sorolhatnám még tovább azokat az előnyöket, amelyekkel mi, kerttulajdonosok
csak jót tehetünk vele kertünknek és önmagunknak.
Ehelyett küldjük Jásztelekre, a központi
szeméttelepre tetemes költséget okozva a városgazdálkodásnak, végül is önmagunknak,
hiszen mi fizetjük (néhány nem fizetőtől eltekintve) az évenként növekvő díjakat.
S hogy mibe is kerül a hulladékszállítás?
A Víziközmű könyvelési adatai szerint
2007-ben az alábbiakba:
- munkabér és járulékai:
7.549.321,- Ft
- üzemanyag-költség:
6.800.710,- Ft
megtett km:
40.642 km
lerakodás:
80 óra
- biztosítás – KFB, CASCO: 624.324,- Ft
- karbantartás, javítás:
2.070.961,- Ft
összesen:
17.045.316,- Ft
2007. évben elszállított hulladék havi
bontásban:
Január
133.090 kg
Február
118.190 kg
Március
152.230 kg
Április
161.200 kg

Lomtalanítás
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Lomtalanítás
Október
November
December
Összesen

68.770 kg
189.740 kg
181.800 kg
205.690 kg
217.530 kg
171.800 kg
60.160 kg
193.330 kg
194.500 kg
125.250 kg
2.173.280 kg ~ 2173 t

Ezen kívül – nem mért súlyban –
szelektíven gyűjtött hulladék elszállítás is
történik.
Ezekből a számokból rögtön láthatjuk,
hogy:
- az első negyedévben még a fűtés salaksúlya
dominál
- a második és harmadik negyedévben
már nincs fűtési salak, és mégis 50 súlyszázalékkal megemelkedik az elszállított
mennyiség.
Mivel a fű és egyéb zöld tömegből 100 kg
nagyobb térfogatot igényel, ezért a gépkocsifordulók száma és a megtett kilométerek
ettől (50 %-tól) is nagyobb arányban emelkednek.
Városunkban a nyári hónapokban (májusnovember) az elmúlt év számait alapul véve a
zöld növényi hulladék házi komposztálásával
kb. 20 %-al csökkentenénk az elszállított
hulladékmennyiséget, ez mintegy 320 tonnának megfelelő mennyiséget jelent. Ezt
tekinthetjük akár másfél hónap teljes hulladékszállítási mennyiségének is – és ha forintosítjuk, akkor meghaladja a 2 millió Ft-ot.
Ennyibe kerül például a szemétszállító kocsi
évi karbantartása, javítása.
Ezeket a számokat boncolgatva rémlett fel
bennem, hogy már az 1980-as években az
akkori NDK-ban egy kis városban járva majd
minden háznál láttam komposztáló edényeket. Némely háznál az oldalán lévő résekbe
virágot, zöldséget is ültettek – már akkor!
Az elmúlt hónapban a gyöngyösi önkormányzat úgy döntött, hogy azoknak a kerttulajdonosoknak, akik kertjük műveléséhez
igénylik, ingyenesen bocsát rendelkezésre erre a célra gyártott és vásárolt könnyű műanyag komposztáló edényeket.
Ne csak divat legyen környezetbarát gondolatokat hangoztatni, és ne csak az autók
kipufogóiból és a gyárkéményekből jövő füst
megszüntetésétől reméljük környezetünk
óvását, mert ezeken kívül még sok ezer
módja van!
Tegyünk érte kicsit mi is!
Bi.

Nádas Illés
titkár

Hol a tűz?
„Hol a tűz?” – kérdezték a
pár perccel korábban riasztott tűzoltók, akik valóban
gyorsan kiértek Berényből,
éppen úgy, mint a helyiek
június 4-én este fél 8-kor a
Széchenyi iskola tornaterméhez.
Erre a kérdésre szerencsére Farkas Istvánnak és Bordás Péternek már csak azt
kellett válaszolni, hogy: „Itt
volt pár perccel ezelőtt.”
Történt ugyanis, hogy
aznap este is a Fortuna
Táncsport Egyesület gyakorolt a terem egyik elválasztott részében, míg a másik
részben az Asztalitenisz
Szakosztály tagjai ütögették
a kaucsuklabdát. A táncosok befejezték a gyakorlást,
összecsomagoltak, és elmentek. Hasonló szándékkal voltak a ping-pongosok
is néhány perccel később.
Már éppen szedelőzködtek,
indulóban voltak, amikor
egy váratlan durranás hallatszott a fejük fölött, s ezzel
egy időben a plafonon lévő
égők közül az egyik szétdurrant, és azonnal nagy
lánggal égni kezdett az armotúrából szétfröccsent
olaj, meggyújtva a hungarocell szigetelést.
A még ott lévő Bordás
Péter azonnal értesítette a
tűzoltókat, Farkas István pedig az autóbusz-vezetők jó
reflexével lekapta a poroltót,
és oltani kezdte a gyorsan
terjedni készülő tüzet. „Még
jó – mondta később –, hogy
a nemrégiben ellenőrzött
tűzoltó-készülékben megvolt az előírt kellő nyomás,
és el tudtam érni vele a plafonig.”
Így a tűzoltóvá avanzsált
buszsofőr egymaga meg
tudta fékezni a röpülni készülő vörös kakast.
A tűzoltók a jegyzőkönyv

Az elöregedett lámpatest tüzet okozott a tornateremben
készítése során elmondták,
hogy bizony nagyon jó
időben voltak jó helyen, és
jól döntöttek Farkas és Bordás urak, hiszen ha nem ezt
teszik, a tűzoltók már csak
szétveretni tudták volna
vízsugárral az égő épület
tetejét, mivel az égő olajos
műanyag az egyik legveszélyesebb anyag tűz
esetén.
Ezzel a bátor cselekedettel
mintegy tízmillió forintos
kárt előzött meg a két megjutalmazott személy. Ezt egészítette ki az iskola igazgatója
is, aki szintén köszönetet
mondott a tornaterem megvédéséért, s elmondta azt is,
hogy a teremben 28 darab
ilyen idős – 33 éves – lámpa

van, amelyek cseréje 410 ezer
forintba kerül.
Június 11-én délután már
csak felszabadultan és megkönnyebbülten mosolygó
embereket lehetett látni a
Polgármesteri Hivatal dísztermében, ahol Farkas Istvánnak, Törőcsik u. 12. sz.
alatti lakosnak, a Jászkun
Volán autóbusz-sofőrjének
és Bordás Péternek, a Polgármesteri Hivatal műszaki
irodájának dolgozójának a
polgármester, a jegyző és az
általános iskola igazgatója
bátor tettükért köszönetet
mondott, és jutalmat adott
át Jászárokszállás város nevében.
Mi is gratulálunk nekik.
Bi

Gergely Zoltán polgármester és Csomor János iskolaigazgató
köszönetet mond Farkas Istvánnak és Bordás Péternek
(Fotó: Szűcs Judit)
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Beszélgetés Kovács P. Józseffel,
aki nem felejtette el árokszállási gyökereit
Árokszállás idősebb lakosai
még pontosan emlékeznek arra, hogy Kovács P. József TV
bemondó és előadóművész
nagyapja, Kovács Piroska József itt született Árokszálláson. A szintén országos ismertséget és elismertséget szerzett
unokával Budán, a Déryné étteremben beszélgettünk.
Első kérdésem a nagypapára vonatkozott, mert szűcs felmenőim számtalanszor emlegették a számukra folyamatosan munkát adó, emberséges,
és szülőhelyét szerető gyártulajdonost. Apai nagyszüleim,
Földi Ferenc és Dobos Etelka
ott melegedtek össze Csepelen,
„Piroska” bőrgyárában. Édesapám ott is született Csepelen,
jóllehet minden felmenője tősgyökeres árokszállási volt. Azóta azt is kikutattam, hogy ehhez a Kovács családhoz Földi,
Dobos, Győri és Kókai ágról
egyaránt rokoni és sógorságikomasági szálak fűzték a mi
családunkat, amit az 1910-es
években mindkét család még
bizonyára számon tartott.
Győri Mihály szépnagyapám
apjának második felesége például Kovács Piroska Ilona volt.
– Kedves Kovács Úr! Meséljen nekünk nagypapájáról,
a híres Kovács Piroska Józsefről, aki Jászárokszálláson
született 1877. szeptember
14-én, Kovács József és Szekeres Anna gyermekeként. Keresztanyja Sándor Veron volt,
Földi Émán felesége. Eddig
harminchárom Kovács ragadványnevet gyűjtöttem össze.
Ezek között szerepel természetesen a Piroska is, ami sokkal
régebbi név, mint ahogyan
gondolnánk, mert már a
XVIII. században is találtam
Árokszálláson Piroska családnevet. Ez eredetileg önálló
családnév volt, hasonlóan a
Dancsó, Góbor, Vanya stb.
családnevekhez, melyek később
már csak ragadványnévként
őrzik a családok eredeti nevét.
A családi hagyomány szerint
honnan van a Piroska név?
– Nagyapám arca pirospozsgás volt, mert kisgyermek korában bojtárként sokat volt kint a szabadban, a
határban. Ő nem csak az arca miatt, de hivatalosan is
Kovács Piroska József volt.
A Belügyminisztérium „jóvoltából” én már csak Kovács Józsefként szerepelek a
hivatalos nyilvántartásokban, fiam Kovács Kristóf,
lányom Kovács Brigitta, de
én – nagyapám emlékére – a
Kovács P. József művésznevet használom.
Nagyapám szegény paraszti családba született. Tizenkét éves korában inasnak
adták a szülei. Árokszállás
legtekintélyesebb szűcs mesterénél, Fekete Ferencnél ta-

nulta ki a szakma alapjait, itt
ismerkedett meg a bőrkikészítés és a bekecsvarrás rejtelmeivel. Tizennyolc éves
korában Tökölre került, egy
ottani szűcsmester segédjeként dolgozott. A mester
biztatta, hogy miután jól kitanulta a magyar szűcsséget,
ismerje meg a német szűcsséget is. Nagyapám megfogadta a jó tanácsot, majd
Lohonyai István pesti szűcsmesterhez szegődött. Néhány év múlva letette a mestervizsgát, és Pesten önállósította magát. Egy szűcsipari
kiállításon Auguszta főhercegasszony megvásárolta készítményét, József főherceg
pedig bundát rendelt nála.
Beindult az üzlet. Közben
kitört az első világháború és
nagyapám hadiszállító lett.
Kölcsönből ötezer darab
bőrt vett a Jászságban, majd
Árokszálláson a jászsági szűcsöktől bizományba 700
magyar subát kért és kapott,
amit a hadvezetőség át is
vett. További 4.000 darab
subát rendeltek tőle, amit ő
le is szállított. Ezután az
árokszállásiakkal 40.000 darab katonai szőrmemellényt
készíttetett, majd átállt a
kincstári mellénytisztításra.
Ezekkel az üzleti akciókkal
óriási összegeket keresett,
hadimilliomos lett. Mindez
le van írva Kozma Nándor
hadimilliomosok című
könyvében, ami a budapesti
Táltos kiadónál jelent meg
1918-ban. Nagyapám csepeli telepén több mint 300
jászsági asszony dolgozott.
Kovács Piroska József
nagyapám nemcsak jó üzleti
érzékkel rendelkezett, hanem a szakma csínját-bínját
is ismerte. Új szőrmekikészítési technológiát talált fel.
Rájött, hogy a báránybőrök
göndör szőrét hogyan lehet
kiegyenesíteni, és puhává,
selymessé tenni a kikészítés
során. Szóval ő találta fel a
Panofix nevű szőrmeárut.
Ez világszabadalom volt.
Olcsó, de elegáns viseletet
biztosított a középosztály
számára. A híres, Kovácsféle Szűcs és Szőrmeárú
Gyár a csepeli védgát mellett
létesült. Ő nem papírcsizmákat készített a harcoló
honvédeknek, hanem valódi
meleg holmikkal megmentette a katonák életét a zord
téli időjárástól. Nagyapa
1950 augusztusában halt
meg. Miután alá kellett írnia
lemondását minden vagyonáról, utazott haza Ócsára,
de Bugyi és Ócsa között
kiesett, vagy talán kiugrott a
vonatból. Teljesen össze lehetett törve, hiszen egy tollvonással elvettek tőle mindent, amit több évtizedes
munkájával hozott létre.

Egészen biztos, hogy utolsó
óráiban az is eszébe jutott,
hogy milyen kizsákmányoló
lett volna ő, aki annyi embernek adott munkát, ezáltal
kenyeret, családjuk eltartásához. Milyen népnyúzó lehetett ő, akit 1919-ben, a Tanácsköztársaság idején a
munkások megválasztották
a munkástanács elnökének.
– Ez utóbbi megállapítását
alátámasztandó, idézek a
Jászárokszállás és Vidéke című
hetilap 1914. december 10-ei
számából: „Kovács P. József budapesti vállalkozó, ki hónapok
óta foglalkoztatja községünk
szűcs iparosait, a hadseregnek
szállítandó bőrruhák készítésével, a kórházban ápolt
sebesülteknek 30 drb. bőr
melledzőt ajándékozott.”
Most, hogy megismerkedtünk a nagyapával, kérem,
beszéljen a szüleiről, gyermekkoráról!
– Édesapám, Kovács P.
József a nagyapa bőrgyárában volt üzletkötő. Mivel
nálunk hiánycikk lett a báránybőr, szétnézett a világpiacon, és rájött, hogy Spanyolországban a legolcsóbb
a báránybőr. El is ment oda,
szétnézett, majd leszerződött az ottani gazdákkal,
akik tehervonatnyi szállítmányt küldtek báránybőreikből. Én 1941-ben születtem Budapesten, ahol a Veres Pálné utcában laktunk,
de nyaranta nagyapám
Ó c s a - ú j e rd e i t a n y á j á n
együtt élveztem a szabadságot az ottani paraszt gyerekekkel. Mentünk dinnyét
lopni, leráztuk a barackfát
stb.. Egyszer száraz akáclevélből meg újságpapírból
„cigarettát” sodortunk. Szerencsétlenségünkre leégett a
kis akácos, ahol megbújtunk. Nagyapám borjúbőr
nadrágszíjával oktatott ki a
helyes viselkedésre. Azóta
sem gyújtottam rá…
Édesapámat nagyapám
halála után, mint kapitalistát bebörtönözték, és csak
1955-ben jöhetett haza.
Segédmunkásként kapott
állást az Atheneum Nyomdában, mint gépkezelő.
Édesapám 1976. április
30-án halt meg, 68 évet élt.
Édesanyám Macher Edit 71
évig élt, evangélikus püspök
család leszármazottja.
Általános iskolába először
a francia papokhoz, majd a
Horváth Mihály téri iskolába jártam, ahol olyan nagyszerű tanáraim voltak, mint
a kitűnő karmester Lukin
László vagy a nemrég elhunyt zseniális írónő Szabó
Magda. A Vörösmarty
Gimnáziumban érettségiztem, osztályidegen voltam,
ezért esélyem sem lett volna
tovább folytatni tanulmá-

nyaimat. A származást egyedül a művészeti iskolákban
nem firtatták, így sikerült
bejutnom a Színházművészeti Főiskolára. Innen egy
év után kitettek, mert rájöttek, hogy osztályidegen vagyok. Elmentem dolgozni.
Így már, mint munkás jelentkeztem a Bölcsészkarra,
ahová fel is vettek az esti tagozatra, és így szereztem
diplomát.
– Hogyan alakult további
élete, pályafutása, családi
helyzete?
– Jelentkeztem a Magyar
Televízió pályázatára. Kétezer jelentkezőből húszat
vettek fel, köztük engem.
Ezután másfél éves tanfolyamot kellett elvégezni, s
csak azt követően kerülhettem a képernyő elé. Sokat
köszönhetek Fischer Sándor
beszédtechnikai tanáromnak. A Péchy Blanka alapította Kazinczy díjat kaptam
a szép magyar beszédért.
Ezt én nyertem el elsőnek a
televíziós munkatársak közül 1985-ben. Nem csak TV
bemondóként szerepeltem,
hanem hivatásos előadóművész is voltam. Szerettem
verseket mondani. Gondolom, tudtam is, mert az
Egyetemi Színpad Versmondó Körének 1957-től
1997-ig voltam aktív tagja.
Jártuk a vidéket is, több
mint egymillió kilométert
autóztam az országban. Így
kerültem nagyapám szülővárosába, Jászárokszállásra
is a kilencvenes évek elején,
ahol igazán jól éreztem magam, mert nagy szeretettel
fogadtak. Felejthetetlenek
voltak számomra ezek az
irodalmi rendezvények,
könyvbemutatók, író-olvasó találkozók. Azután, hogy
1997-ben bezárták az Egyetemi Színpadot, nem vállaltam több önálló verses estet. Műsorvezetőként, előadóként egyaránt sikerült a
közönséggel megfelelő kapcsolatot kialakítanom. Sajnos, azóta a közönség is
megváltozott, mintha megszűnt volna az igény a vershallgatásra. A Magyar Televíziónál 1962-től 2004. októberéig voltam alkalmazásban. Megkaptam az MTV
életműdíjat 2001-ben. Ekkor nyugdíjba kényszerítettek. A „bűnöm” az volt,
hogy ott voltam 2000-ben a
Kossuth téren, az emelvényen, majd a Szabadság téri,
a TV székház előtti, a sajtószabadság melletti tüntetésen felidéztem Petőfi,
Kossuth, Jókai, Deák és mások sajtószabadságról alkotott gondolatait. Ez az eljárás már csak azért is
furának mondható, mert az
egypártrendszerben pár-

tonkívüliként
36 éven keresztül békén
hagytak, mert
meg voltak
elégedve teljesítményemmel
Fe l e s é g e m
Mercsényi Marietta iparművész, akivel
1973 óta élünk
együtt, harmonikus házasságban. A divatszakmában
dolgozott, majd a könnyűipar tönkre tétele után a
Váci utcában nyitottuk a
Sörforrás nevű éttermet.
Lányunk, Brigitta olaszangol bölcsészdiplo-mával
rendelkezik, de nem talált
megfelelő munkahe-lyet,
ezért fordításokkal foglalkozik, most főállású édesanya. Tíz hónapja megszületett első unokánk, Luca.
Fiunk, Kristóf a Toldy gimnáziumban érettségizett,
majd – első magyarként – a
Columbia Egyetem Hollywoodba kihelyezett tagozatán szerzett produceri diplomát. Ma már jelentős
média személyiség. Cége, a
Primetime Entertaintment
készítette, illetve készíti az
Esti Showder-t Fábry Sándorral, a Szulák, majd Liptai
show-t, az Activity-t, A nagy
fogyást stb. Újabban hétfő
esténként a tehetséges ifjú
humoristáknak nyújt a cég
fellépési lehetőséget a Showderclubban.
– A TV és a művészeti
körutak után következett a
vendéglátás, a Déryné étterem. Örülök, hogy az étterem
neve, ha nem is Árokszállással,
de a Jászsággal, közelebbről
Jászberénnyel összefügg. Hogyan lettek vendéglátósok?
– Dérynére, mint a Jászság szülöttére, a talán legsikeresebb, legnépszerűbb
magyar dívára mi is büszkék
vagyunk. Valaha itt állt a
közelben az a színház, ahol
Déryné is fellépett számos
alkalommal, és ennek emlékét őrzi a színésznő szobra
is. Az 1920-as években kávéház működött ezen a helyen, majd az 50-es években
bisztró lett, később, a kilencvenes évek elején újra kávéház üzemelt éttermünk helyén. Amikor a kávéház bezárt, sikeresen megpályáztuk az üzlethelyiséget. A
Déryné éttermet 2007 decemberében nyitottuk meg.
Élőzenét adunk vendégeinknek, szinte abbáziai hangulatot tudunk nyújtani az ide
betérő budai és pesti polgároknak. Közismert személyiségek is megfordulnak
nálunk, a miniszterelnöktől
kezdve a pártelnökökig. Nálunk minden típusú vendég
jól érezheti magát. A pincé-

ben borkóstoló, borozó üzemel, a fenti részben kávéházi
körülményeket is biztosítunk, lehet szivarozni, újságot olvasni, kártyázni stb.
Látványkonyhánk és 20 fős
teraszunk is van, szóval valóban mindenki megtalálhatja a neki tetsző időtöltést,
a nagyszerű ételeket, borokat, még nőklub is működik
nálunk. Éttermünk hiánypótló szerepet tölt be, mert
az ún. középosztály számára
nyújtunk elfogadható árakon színvonalas szolgáltatásokat. Budapesten ez a
réteg nemigen talál megfelelő helyet, mondjuk egy
színházi előadás utáni – kulturált körülmények közötti
– vacsorához. Mi viszont
reggel fél nyolctól éjfélig
állunk széleskörű szolgáltatásainkkal vendégeink rendelkezésére. Az étterem
egyszerre akár 140 fő részére is képes színvonalas
vendéglátóipari és kulturális
szolgáltatásokat nyújtani.
– Mik a tervei?
– Békés, színvonalas
programok szervezését szeretném még sokáig folytatni, vendégeinknek a legkülönbözőbb módon történő, kulturált időtöltést biztosítani a könyvbemutatóktól a borkóstolókig.
– Mit üzen a Jászvidék
olvasóinak?
– Idéznék néhány sort
édesapámnak a nagyapám
halálára írt verséből:
„Nincs tisztaság, Hit Szabadakarat
Ugyan ha élnél?.. jól éreznéd
magad?..
Kínozva marna, mi Benned
sohsem volt..
Hidd el, sokan mondják:..
”Boldog aki holt…”
Hogy lesz e jobb az Élet?..
Ez egy nagy Talány..
Ezért csak nyugodj, békében jó Apám….”
Azt kívánom az olvasóknak, hogy az ebben az
1954-ben született, szomorú, de szép versben megörökített korrajz és hangulat a múltjuk legyen, ne a
jövőjük!
– Köszönöm a beszélgetést!

Földi József
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Retro hullámhosszon a Palócban
Retro… Nosztalgia ez,
vagy valami igazodás a korszellemhez? Azt gondolom,
hogy ezt mindenki saját maga dönti el. Számomra a 'retro' szó hallatán a nosztalgia,
a régi idők emlékeinek felidézése jut eszembe.
2008. június 7-én a Palóc
üdülőben az a több mint
130 „retrozó” azzal a szándékkal jött el, hogy találkozzon régi ismerősökkel, barátokkal, volt osztálytársakkal,
és azokra a zenékre táncoljon, mulasson, melyekre fiatal korában (nem mintha
most nem lennénk azok)
szórakozott. Egy „Tarzan
boy” vagy egy „I like Chopin”, egy „Haffannana”

nünk az ötlet, hogy rendezzünk egy nosztalgia bulit,
vagyis hát a mai kifejezéssel
élve, retro diszkót. Rendezzünk egy bulit a barátainknak, ismerőseinknek, na és
persze magunknak. Hiszen
nem lennék őszinte, ha nem
ismerném el, hogy ez a retro
rólunk is szól. Laciról és rólam. Annak idején ugyanis
próbálgattuk „szárnyainkat”
a diszkózás területén. A
80'-as évek elején sok bulit
megcsináltunk a környező
településeken, na és persze
itt, Árokszálláson. A zene
iránti szeretet azóta is megvan, sőt, olyannyira, hogy
kedvet és erőt éreztünk erre a
bulira. Érezni és éreztetni
Fotó: Jakus

(egy-két zeneszám a 70'-es,
80'-as évekből) hallatán azt
gondolom, hogy jó érzések
tölthetik el az embert. Hiszen van, aki e zene hallatán
ismerkedett meg párjával,
szerzett jó barátokat, és azóta már felnőttként – anyaként, apaként – éli mindennapjait.
Jakus Laci barátommal
múlt év decemberében már
megfogalmazódott ben-

akartuk az „ízét” azoknak a
diszkós időszakoknak.
A Palóc üdülőben került
megrendezésre, egy vacsora
keretén belül. 120 fő férőhely állt rendelkezésünkre. A
szervezés elején azt mondtuk, hogy ha a 60 fős létszámot elérjük, már elégedettek
vagyunk, ami az érdeklődést
illeti. Nem így történt. Az
utolsó napokban sajnos már
pár főnek nem tudtunk he-

lyet biztosítani. A 120 fős
vendéghely megtelt, s még
15-20 fő csatlakozott a vacsora utáni bulihoz.
Azért a szervezés nem volt
ilyen egyszerű! Az elején
még azon is gondolkodtunk,
hogy belevágjunk-e egyáltalán. Nem volt túl nagy az érdeklődés, de azért mi nem
adtuk fel.
Este 19 órakor gyülekezett a csapat, s volt, aki a
gyerkőceit is hozta magával,
hiszen mottónkban ez is
benne volt: „Gyermek nem
akadály.” Ahogy elnéztem az
érkező vendégeket, jó volt
látni olyan arcokat is, akikkel
már oly rég találkoztam, s
úgy érzem, ezzel sokan voltunk így. Persze az idő vasfoga sokunkat nem kímélt. De
hát erről is szól a retro, s így
is van ez rendjén.
Vacsora előtt egy mai formáció, az Extázis Tánccsoport néhány tagja tartott „csípőmozgásból” bemutatót.
Sokaknak felkeltette az érdeklődését ez a fantasztikus tánc,
és már nem tudtak ellenállni a
csábításnak … a táncparketten találták magukat.
Vacsora után aztán belecsaptunk Laci barátommal a
„sűrűjébe”: beindultak a fények, a hangfalakból Afric
Simon, Boney M., Eruption, Saragossa Band és a
többi oly rég hallott zene
dübörgött. S mi csak retroztunk, retroztunk…
Köszönet mindenkinek,
aki megtisztelt bizalmával,
és eljött erre a bulira. Jövőre
ugyanekkor, ugyanitt… Mi
itt leszünk.
S.Cs.

A Nyugdíjas Egyesület hírei
Mindenki tudja – aki már
próbálta –, hogy milyen nehéz egy kirándulást megszervezni, és végre útra kelni. Így
volt ez a májusi kirándulásunkkal is. Végül június 3-ára
a Miskolctapolca-LillafüredEger (Szépasszonyvölgy) útvonalra összejött a megfelelő
létszám. Remek idő, jó hangulat – kell ennél több egy
kellemes naphoz? Na ugye,
hogy nem! Miskolctapolcán
a csoport egyik fele fürdött, a
másik pedig szétnézett a környéken. Felbaktattunk a Sziklakápolnához, és a merészebbek kipróbálták a bobpályát
is. Ha egy kis feszültség-leve-

Fotó: Szűcs Judit

zetésre gondol, mindenkinek
ajánlom. Borzaszó jó érzés!
Diósgyőrön a vár a reneszánsz korát idéző múltba vezetett vissza bennünket.

Lillafüreden, a Szent István barlangban még énekelnünk is kellett. A túravezetés
után a szerpentinen jutottunk fel Egerbe.
Június 10-én a Jász-Ház
udvarán bográcsolást rendeztünk. Közel százan voltunk a jól sikerült rendezvényen. Itt köszönjük meg
mindenkinek – a Víziközmű
dolgozóinak – a sátor állítását és lebontását, a szakácsoknak a finom ebédet, és
minden segítőnek, aki munkájával részt vett abban,
hogy minden zökkenőmentesen alakuljon.
Kókai Béláné
egyesületi titkár
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Újra Jászágón voltunk
Az apartmanház lakói immár másodjára
látogattak Jászágóra. Örömünkre mindig találunk valami újat, mint most is. Macsi Sándor igazgató úr jóvoltából visszamehettünk
zsenge gyermekkorunkba. Az iskola épületében két kis teremben találtunk rá. Sok-sok
kézirat, régi fénykép, térkép között ott volt a
drága kicsi palatábla és palavessző, amire és
amivel felírhattam első betűimet, szavaimat
nagyon-nagyon régen. Úr, ír, 1+1=2 és sok
más okosságot, ami alapja volt „tudományom”-nak. Annyira örültem, hogy szinte
fájt az elmúlt idő felidézése. Megérinthettem
a gyermekkoromat, az Olvasó könyvet, a régi
értesítő könyvecskét. Mindent látni, érezni
akartam, hiszen ilyen alkalmam talán már
sohasem lesz.
Átmentünk aztán a játékszobába. Ott volt
a régi babaszobám, ágyacska, asztal, szék és
szekrényke, mind fából és gyékényből. Ott
volt a gyönyörű kis királyleány csuhéból,
rongyfejjel, szépen felöltözve nagy ákom-bákom öltésekkel varrt ruhába. Ez az én babám!
Ha nem szégyellem koromat, elvettem volna,
hogy újra elaltassam az ölemben.
Volt ott fiúknak való kis szekér, talicska,5
ostor és lószőr labda, és tele volt a szoba
gyermekkorunk levegőjének vibrálásával. Jó
lett volna ott maradni sokáig, de várt még

ránk az aranyos kis tájház, amit meg akartunk
nézni. Az igazgató úr elmagyarázta, hogy a
ház évszázados vert falból készült, és teteje
nagyobb része szalmával volt fedve. Bent
takaros rend, több generációt kiszolgált bútorok, ágybelik. Az asztalon szintén ott volt
az első világháborús kalendárium és egy Világ Lapja, melyben fel voltak sorolva azok a
katonák, akik elestek vagy fogságba kerültek,
és akiket mi, idősek is nem beszélve a fiatalokról rég elfelejtettünk.
Megcsodáltuk a konyha régi hasznos tárgyait is, és irigyeltük azokat, akik ezeket használták. Sok élménnyel gazdagodva jöttünk el.
Köszönjük drága Macsi igazgató úrnak és
Birinyiné Katikának, hogy mindezt átélhettük, amivel tele lett szívünk-lelkünk.
Tita Valéria Erzsébet
az apartmanház lakója

Horgászverseny
Június 7-én az éjszakai
esőtől felfrissült Peres-tó
adott otthont a versenyezni
kívánó horgászoknak. A
„Farkas János emlékverseny” Jani bácsi halála óta –
aki az egyesület alapító tagja
volt – minden évben megrendezésre kerül. Az idei verseny rangját emeli az a tény,
hogy a horgászegyesület 60
éves jubileumát ünnepli. Ez
alkalomból a Közép Tiszavidéki Horgász Egyesületek
Szövetsége emlékserleget
adományozott az egyesületnek, Dr. Szűcs Imre pedig
eredményes munkája elismeréseként díszoklevelet
kapott.
Reggel 6 óra után gyülekeztek a megmérettetésre
vágyó horgászok. Meghallgatták Dr. Szűcs Imre egyesületi elnök megnyitóját, a
verseny szabályainak ismertetését. Ezt követően a 75
nevezett felnőtt horgász kihúzta horgászhelyének számát, és elfoglalta helyét a
tiszta, rendben tartott, árnyat adó fákkal övezett tóparton. Pontban 7 órakor
megszólalt a verseny kezdetét jelző duda, és a bedobás után minden versenyző tekintete a 2,4 ha területű vízfelületre irányult,
várva a mielőbbi és gyakori
kapást.
Időközben a vendéghorgászok is bedobtak a részükre kijelölt területen. A meghívásnak a jászdózsai, palotási, adácsi és a Közép-Tiszavidéki horgászegyesület tett
eleget. Ők versenyen kívül
horgásztak. A vendégek közül a palotási horgászegyesület képviselője vágott be
először. Rövid fárasztás után
egy jókora afrikai harcsa ke-

Gergely Zoltán polgármester átadja a győzteseknek a díjakat
rült a tópartra. Súlya: 8,10 dött. Az ifjúsági és gyermek
kg. Időközben a horgászház- versenyzők délután adtak
nál is szorgos kezek végezték számot tudásukról, összesen
az előkészületi munkálatokat tizenhatan.
annak érdekében, hogy délA kifogott halak mérleben a felnőtt verseny végezgelése alapján a következő
tével legyen mit ebédelni.
eredmény született:
Verseny közben megkeFelnőtt:
restem az egyesület elnökét, 1. Ördög Béla
22,10 kg
és kértem, hogy adjon közre
2. Füleki Roland 19,82 kg
néhány, az egyesülettel kap- 3. Csikós László 18,83 kg
csolatos gondolatot. ElLegnagyobb halat fogta:
mondta, hogy a horgászKlincsek Mihály
7,80 kg
egyesület közel héthektáros
Ifjúsági:
területtel rendelkezik, mely1. Molnár Dániel
ből horgászható vízfelület 2. Antal Alex
2,4 hektár. A tagok száma
3. Nagy Béla
meghaladja a 200 főt az ifjúGyermek:
sági horgászokkal együtt. A
1. Molnár Martin
horgászok örömére a tóban
2. Füleki Péter
intenzív telepítést végeznek.
3. Győri Bence
Az elmúlt évben például
A fiatalok közül a legna6800 kg különféle halfaj gyobb halat Füleki Péter
került a tóba, a mostani ver- fogta.
seny előtt pedig 500 kg
A versenydíjakat – okleponty és 500 kg afrikai har- vél, tárgyjutalom és vásárlási
csa. A tó látogatottsága –
utalvány – Gergely Zoltán,
ami a napijegyes horgászokvárosunk polgármestere adat illeti – igen jó. Az üdülő- ta át. Farkas János családja
és telektulajdonosok a stran- részéről különdíjat adomádolás mellett horgászhatnak nyozott Dr. Wirth Ágnes és
is. Távlati célkitűzés a vezeDr. Tuza Péter, Jani bácsi
tékes víz biztosítása, szennylánya, illetve unokája. A
víz-csatorna kiépítése és a
gyermek versenyzők Szabó
tóparton pavilonok elheZoltán tanár úrtól helyezéslyezése.
től függetlenül külön ajánA felnőtt horgászok ver- dékot kaptak.
senye 11 órakor befejezőKovács S.
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Fél évszázad a magyar közoktatás szolgálatában
– Győző Gyula tanári pályája –
Jászszentandráson született 1934-ben. Általános és
polgári iskolai tanulmányait
Jászárokszálláson végezte.
Az 1948-ban megszűnő iskolatípus utolsó évfolyamának volt végzős hallgatója. Ez az iskola sokrétű,
színes képzésével jó alapot
biztosított a sikeres gimnáziumi továbbtanulásához.
Különbözeti vizsgával
került a jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnáziumba
(1948), négy évig napi bejáró volt. A bejárás természetesen igénybe vette a
növendékeket, de egyben
munkabíróvá tette őket.
Négy évig osztálytársa, később kollégája voltam, jól
ismertem. Derűs, a barátságot, a barátokat sokra
értékelő magatartása személyiségének, későbbi tevékenységének alapvető,
meghatározó jellemvonása
volt. Az emberi sorsok
iránti érzéke és érzékenysége korán megmutatkozott,
és minden bizonnyal ez is
késztette arra, hogy a tanári
pályát válassza.
Jelesen érettségizett, és
1952-ben felvették az ELTE
Természettudományi Karának biológia-kémia szakára. 1956-ban középiskolai tanári diplomát szerzett.
A család első generációs
értelmiségi tagja lett. Utólag
is nagyon hálás volt ezért
szüleinek.
Az egyetem elvégzése
után – annak ellenére, hogy
több lehetősége is lett volna
a budapesti elhelyezkedésre
– a jász szíve, a szülőföld, a
sportkör hazavárta. Ő engedelmeskedett, így életútja
visszakanyarodott a Jászságba, Jászárokszállásra, a
szülői házba.
Pedagógus pályafutását
1956-ban a Deák Ferenc
Általános Iskolában kezdte.
Bevallása szerint jó érzés
volt tanárként visszakerülni
a nagy múltú iskolába, az
alma materba, egykori tanárai közé, ami akkor már
természetesen általános iskola volt, de számára, az
egykori polgarista diák számára ez érzelmileg sokkal
többet jelentett.
Ifjú lendülettel és hittel
látott munkához. Első teendője volt, hogy felszerelte a
kémia szertárat, és lelkes tanítványai közreműködésével sokat kísérletezett. Jó
színvonalon tanított, következetes és igényes tanár
volt az első pillanattól kezdve. Tanítványai szeretettel
emlegették melegszívűségét, közvetlenségét, derűjét,
egészséges humorát, amik
természetes segítői voltak

pedagógiai és emberi
szándékainak megvalósításában.
Általános iskolai munkájában elsajátította a gyakorlati pedagógia módszereit, aminek egész pedagógiai pályafutása során
nagy hasznát vette. Ennek
egyik próbatétele a nagyárki
összevont iskolában végzett
tevékenysége, ahol helyettesítő tanár volt. Itt megtanulta megbecsülni a tanyavilágban élő emberek sajátos életszokásait, törvényeit, belső tartásukat, bölcsességüket, egyenes, őszinte jellemüket. Hat évet
dolgozott az általános iskolában. Úttörő-vezetőként
újra átélhette gyermekkori
emlékeit, vezette az iskolai,
városi labdarúgást, bekapcsolódott a nagyközség kulturális életébe. Az utolsó
években már igazgatóhelyettes volt.
Vezetői minden bizonynyal elégedettek voltak
munkájával, hiszen a Megyei Művelődési Osztály az
1962/63-as tanévre a jászapáti gimnáziumba helyezte, hogy ismerkedjék a középiskolai oktatás, nevelés,
az iskolavezetés gyakorlatával, mivel ő volt a tervezett
igazgató az újonnan alapítandó jászárokszállási gimnáziumban.
A hajdani alma mater jó
előiskolának bizonyult. Volt
tanárai szívesen fogadták
egykori tanítványukat, és jó
szívvel látták el tanácsaikkal,
osztották meg vele tapasztalataikat. Ő élt a lehetőséggel,
készült a feladatára, és egykori jeles tanárai közegében
valódi középiskolai tanárivezetői ismeretekre tett
szert. Külön hasznos színfoltja volt itteni tevékenységének, hogy mellékhivatású kollégiumi nevelőtanárként is működhetett, és
beleláthatott az akkori középiskolások világába, a kollégiumban zajló sokszínű
életükbe.
Az előzetes tervnek megfelelően, kellő tapasztalatok
birtokában 1963-ban került
vissza Jászárokszállásra, ahol
a nagy múltú polgári iskola
helyén működő új gimnázium megalapításával, megszervezésével bízták meg.
Ez lehetett élete egyik legszebb, megtisztelő, de egyben legnehezebb feladata.
Nem kész gimnáziumba ültették be, a fiatal igazgatónak magának kellett megteremteni az oktatási feltételeket, megszervezni a középiskolás tevékenységet. Ez
közel sem volt egyszerű, hiszen az 1900-as évek elején
épült öreg iskolában még

széntüzelésű kályhák, a
beszakadozott olajos padlójú tantermekben alig pislákoló fények, udvari nyitott wc-k jelezték az alig
elviselhető viszonyokat. A
jelenlegi, minden igényt
kielégítő sportkert helyén
zárt temető, majd csirkepiac volt.
Az iskola bővítése, folyamatos felújítása, felszerelése közben az új iskolának meg kellett küzdenie
bizonyos előítéletekkel, a
környező nagy múltú gimnáziumok elszívó hatásával
is. Folyamatosan bizonyítani kellett a kisgimnázium
létjogosultságát.

voltak az új iskolának. Levelező-Esti Tagozatot is
szerveztek, és nemegyszer
megesett, hogy szülő és
gyermeke egy évben ballagott és érettségizett. Hihetetlen érzelmi kötődést, erősítést jelentett ez a család és
az iskola számára is.
A szakmai munkára különösen ügyeltek. Számos
szakkör, egyetemi felkészítő
foglalkozás eredményezte,
hogy a tanulók 18-20 %-át
felvették egyetemre, főiskolára. Fokozatosan szűntek
meg az iskolával kapcsolatos előítéletek. Egyre több
szülő bízta a kisgimnázium
gondjaira tehetséges gyer-

Győző Gyula igazgató jó
szervezéssel teremtett hatékony munkára alkalmas tanári kart. Kollégái is tisztában voltak azzal, hogy csak
átlagon felüli munkával lehet megnyerni a település és
a környék lakóinak, a szülőknek a bizalmát, elismerését. Ezt csak úgy lehetett
elérni, hogy a kis tantestületben családias légkör uralkodott. Az igazgatót a családból hozott tisztelet és
szeretet tette alkalmassá arra, hogy életelveit gyakorlattá tegye. Jómagam mint az
iskolában dolgozó óraadó
tanár ezt személyesen is
tapasztaltam.
Az új iskola élén eltöltött
tíz év nem nagy idő az
intézmény életében, de az
igazgató itt szerzett olyan
tapasztalatokat, amelyek
meggyőzhették arról, hogy
a közösen, lelkesen végzett
munka minden nehézséget
legyőz. Ő maga, de számos
munkatársa is ekkor valójában a gimnázium falai
között élt szinte éjjel-nappal. Bizonyos, hogy a viszonylag kis gimnázium
élén eltöltött évtized sok és
sokféle munka, tevékenység sikeres végrehajtását
igényelte.
Jól ismerték a szülőket is,
akik ugyancsak segítségére

mekének felsőoktatási tevékenységre való felkészítését.
A szakmai munka mellett
az iskola irodalmi színpada,
színjátszó köre, énekkara,
sportköre, népi tánc köre,
zenekara, ifjúsági szervezete
egyre jelentősebb részt vállalt az iskolai programokon
kívül a nagyközség kulturális munkájából is. Megyei,
országos kulturális versenyeken jól szerepeltek.
Rendszeresek voltak a budapesti közös színház- és
múzeumlátogatások, télen a
sítúrák. A nyelvoktatást segítették a németországi iskolai cserekapcsolatok.
Jól bevált, évekig tartott
a szombatonkénti 5+1-es
gyakorlati képzés. Változatos szakmai képzési formákkal egészítették ki a tanulók
érdeklődését. Közös összefogással megépítették a
minden igényt kielégítő
sportkertet.
Az iskola nem sokkal a
megalakulása után biztos
végvár lett és azóta is az a
megye északi csücskében.
Beiskolázási gondja soha
nem volt, hiszen kisugárzó
hatása a környékbeli településekre is kiterjedt.
1971-ben fordulat következett be az életében. Megnősült, s minthogy felesége

a fővárosban tanított, Budapestre költözött, és ingázott a családi otthon és a
gimnázium között. Egy év
után rájött, hogy ez az állapot nem jó sem az iskolavezetéshez, sem a megfelelő családi élethez. 1972-ben
sok-sok tapasztalat és élmény birtokában eltávozott
a gimnáziumból. Sokan
marasztalták, sajnálták távozását. Nem karriert akart
csinálni, csak a családjával,
két gyermekével többet törődni.
Természetesen tudta,
hogy a fővárosban új kihívásoknak, szokásoknak, követelményeknek kell megfelelnie. Viszont magával vitte
a munka becsületének hitét,
a fantasztikus munkabírást,
az igazság iránti igényt, a
gimnáziumi munka hangulatának sok-sok faktorát.
Tudta és hitte, hogy szerzett
tapasztalatai elégségesek lehetnek egy más szellemű,
alkatú, létszámú fővárosi
középiskolában végzett
munkához is. Bizonyosan
így is volt, hiszen több iskolában volt igazgató, de
szakértőként is jelentős szerepet töltött be a közel négy
évtized során.
1972-ben az érettségire
épülő Dallos Ida Kozmetikus Szakiskola igazgatóhelyettese volt, majd a Varga Katalin Gimnázium és
Szakközépiskola igazgatójává nevezték ki, ahol százfős
tantestület és 24 osztály
gondjaiért felelt. Valóságos
iskolagyárban dolgozott,
egészen új emberi és anyagi
feltételek között. Ez az iskola korábban az ELTE
nagymúltú, igen színvonalas gyakorló gimnáziuma
volt igen felkészült tanári
karral. Hat sikeres évet töltött ebben az iskolában. Ünnepelték az iskola száz éves
jubileumi évfordulóját is.
Átszervezések után 1978ban a Móra Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és
Gimnázium igazgatója lett.
Életének erről a korszakáról
így nyilatkozott: „21 évet
töltöttem ebben az iskolában. Pedagógiai, szakmai
pályafutásom egyik legtermékenyebb szakasza volt.
Országos hírű kórházakat
nyertünk meg az ápolóképzés céljára. Az ápolás
nehéz és felelősségteljes hivatását jó színvonalon végezték nővérjelölt tanítványaink. A világbanki képzés
bevezetése után szakmai
tapasztalatcserén jártunk
Nyugat-Európában, az
USA-ban. Az iskola negyven éves évfordulója alkalmából megírtuk az iskola
történetét, és elkészítettük a

Humán Középiskola szakmai koncepcióját.”
1999-ben fejezte be hivatalosan pedagógiai pályafutását. 43 évet töltött az
iskolában, ebből 36-ot vezetőként. Búcsúztatása igen
ünnepélyesen történt. Munkájának elismeréseként a
Magyar Köztársaság Ezüst
Érdemkeresztje kitüntetést
Göncz Árpád köztársasági
elnöktől vehette át a Parlamentben.
Pihenés helyett az első
nyugdíjas évét az OKÉV-nél
töltötte, de visszakívánkozott az iskolába. 2000-től a
Xántus János Két Tannyelvű
Idegenforgalmi Gyakorló
Középiskolában tevékenykedik pedagógusként, szaktanácsadóként, vizsgaelnökként. Az idén 52 év után
fejezi be végleg pedagógiai
munkáját. Főállású nagypapa lesz. Közben az ötven
éves pedagógiai szolgálatért
2006-ban Aranydiplomát
kapott az egyetemtől.
Budapestre költözött
ugyan közel negyven éve,
de a szülőfölddel kapcsolata
nem szakadt meg. A szülőföld iránti tiszteletből, kötődésből alapították meg az
ÁBK Budapesti Csoportját,
melynek 25 éve a vezetője.
Hasonló érzések miatt
vezetőségi tagja a Jászok
Egyesületének is.
A Gimnáziumi Alapítvány tagjaként az iskolai oktatást, szakmai képzést segíti. A város fejlesztésében
végzett munkájáért 1999ben „Pro Urbe Jászárokszállás” kitüntetést kapott.
Győző Gyula 52 éves iskolai szolgálata alatt tiszta
életével, egyenes jellemével
és mindenkit egyformán
mérő egyéniségével sokaknak mutatott példát és utat.
Amire vállalkozott, úgy érzem, teljesítette. Sokat dolgozott teljes hittel, elkötelezettséggel boldog megelégedésben. A kiváló pedagógus emlékét őrzik tanítványai, akiknek szívében soha
nem kopott meg a hit, remény, szeretet.
A jász gimnázium volt és
maradt is a szívügye. Olyan
örökséget hagyott az utódokra, ami nem teszi lehetővé, hogy a jász öntudat ne
legyen a mindennapok
ügye is.
A különböző szervezetekben végzett tevékenysége azt
bizonyítja, hogy noha
amerikai kapcsolatokat is
sikerült a magyar oktatásügy
hasznára teremtenie, megmaradt igazán magyar, jász
szívű pedagógusnak, embernek, barátnak…
Dr. Farkas Ferenc
ny. főiskolai tanár

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

Kertbarát
Kör
2008. július 5-én
Tapasztalatcsere a
Jászkiséri Baráti
Körnél

Élettér
Klub

2008. július 8-án
17 órakor
a Petőfi Művelődési
Házban.

Jelentkezni lehet
Móczár
Sándornénál

Vezeti:
Kaszab Lászlóné

Cukorbetegek
Klubja

Emlékezés

Júliusban nem lesz
taggyűlés, de a
klubszoba
szolgáltatásaival várja az
érdeklődőket.
Jelentkezni lehet az
augusztus 15-i
bográcsolásra és az
augusztus 20-i
kenyérsütő fesztiválra.
Információ:
57/431-053;
70/2723-918

ANDRÉ
ZOLTÁNNÉ
halálának 3. évfordulójára

„Fáj még a szó, fájnak a
percek, múlnak az évek.
Szívemet nyomja,
mikor az égre nézek,
könnyeim hullnak,
mikor képedre nézek.
Párnára borulva sírok,
könyvet lapozok.
Tudom, elmúltak már az évek,
de feledni nehéz,
képedre nézek, szívem elszorul,
szemem könnybe borul.”

Szeretettel: Férje

Közérdekű tájékoztató

INGYENES
előzetes felméréssel!

Orvosi ügyelet

(2008. július)
07-11. Dr. Olajos Gyula, Móczár Andor tér 7/a. T.: 431-957
14-18. Dr. Gyenes Miklós, Kisfaludy u. 11. T.: 431-021
21-25. Dr. Mann Ildikó, Széchenyi u. 30. T.: 431-077
28-01. Dr. Kovács Pál, Rákóczi u. 1. T.: 431-183
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.

SZENT ISTVÁN-NAPI
TERVEZETT PROGRAM
JÁSZÁROKSZÁLLÁS, 2008. AUGUSZTUS 20. (SZERDA)

9:00

17:30

18:00
18:45

19:45
20:15
20:45
21:15

Tábori szentmise
Ünnepi beszédet mond Farkas Miklós, a Gazdakör
elnöke
Kenyérszentelés
Szakmai kitüntetések átadása
Kenyérsütő verseny eredményhirdetése
Ünnepi műsor a Görbe János Színkör közreMűködésével
SZÓRAKOZTATÓ MŰSOR A PIAC TÉREN
- Piros Pipacsok Kulturális Egyesület műsora
- Széchenyi István Általános Iskola tanulóinak
táncbemutatója
ZENÉS GYEREKMŰSOR
Közreműködik: Tücsök Peti és Hangya Imi
„KELL A MUSICAL …”
Fellép: Mohácsi Attila és Szűcs Kinga (a Győri
Nemzeti Színház tagjai)
„Csillag” Mazsorett csoport műsora
Extázis Tánccsoport fellépése
HIP – HOP bemutató a Zoltán Erika tánciskola
gyöngyösi stúdiójának közreműködésével
„MENTS MEG SZERELEM …”

Fellép: MARK
21:50 Polgármesteri köszöntő
22:00 TŰZIJÁTÉK
22:15 UTCABÁL

XIV. JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
PROGRAMJA
13:00

Csipkeverő
tanfolyam

2008.
Augusztus 8-án
Kirándulás a
tápiószentmártoni
Attila domra.

RIASZTÓK, KAMERÁK
TELEPÍTÉSE

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

FELHÍVÁS
A Jászárokszállási Rendőrőrs dolgozói az alábbi felhívással
fordulnak a város lakosságához:
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a város területén nagy
számban történtek, történnek olyan bűncselekmények, amelyek a
sértettek hiszékenységére épülnek. Kérjük a lakosságot, hogy a
lakásukba ismeretlen személyeket ne engedjenek be, amennyiben ez mégis megtörténik, akkor ne hagyják őket a lakás bármely
részében is egyedül, mivel ilyenkor történik az, hogy a sértettek
értékeit felkutatják és eltulajdonítják.
Ha bármely személy arra hivatkozik, hogy valamely szolgáltató vállalat /pl: ÉMÁSZ, Tigáz, Kábeltévé/ munkatársa, akkor el
kell kérni tőle az arcképes igazolványát, mivel ezek a vállalatok a
munkatársaikat ilyennel ellátták, illetve az adott ingatlanra szóló
munkalapot, mellyel szintén a vállalat látja el a dolgozóit. Ezekben az esetekben a munkavégzés idejét általában előzetesen
egyeztetik az érintett lakosokkal. Ne higgye el a lakosság azt sem,
hogy valamely szolgáltatásnál tűlfizetése keletkezett és ezt akarják átadni nekik, de azt mondják, hogy csak nagy címletű pénzük
van, azt váltsa fel a lakos. Bármely szolgáltató a visszatérítést
postai úton küldi meg a lakosságnak, illetve bizonyos ideig olyan
elszámolást, részszámlát küld, mely alapján nem kell befizetést
teljesíteni.
Kérjük a lakosságot, hogy ne higgyék el azokat az állításokat,
melyekkel egyes személyek beállíthatnak, hogy valamilyen játékon kisorsolták a nevüket és pénzösszeget nyertek, mivel, ha
valaki részt vett is ilyen játékon, akkor a nyereményről hivatalos
értesítést kell kapnia a játékot szervező cégtől.
A Jászárokszállási Polgárőrség bekapcsolódott az Országos
Polgárőr Szervezet SZEM /Szomszédok Egymásért/ mozgalmába, melynek az a célja, hogy a lakosság nagyobb figyelmet fordítson egymásra, egymás értékeinek megőrzésére. Kérjük a lakosságot, amennyiben gyanúsan viselkedő idegeneket, vagy akár
helyi személyeket is látnak, erről értesítsék a rendőrséget a 107-es
illetve a 112-es segélykérő számokon.
Szebenyi Zoltán sk.
mb. őrsparancsnok

2008. június 26.

14:30
14:30
16:30
19:30
22:00

2008. június 27. péntek
A XIV. Jász Világtalálkozó ünnepélyes megnyitója
a Művelődési Ház szabadtéri színpadán
A rendezvényt megnyitja: Sári Ferenc polgármester
Köszöntőt mond: Fejér Andor, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Közgyűlés elnöke
Az ünnepi műsorban közreműködnek: a helyi óvoda
és általános iskola tanulói, „Monostor” nevű telepüLések iskoláinak tanulói, Viganó AMI táncosai
Könyvbemutató és a kiállítások megnyitója a
Művelődési Ház nagytermében
Meghívásos nagypályás labdarúgó torna
Lecsófőző verseny
Amatőr rock zenekarok fellépése
Ossian együttes élő koncertje
Kísérőprogram: 2008. június 26 – június 29-ig a
.MONOSTOR” nevű települések iskoláinak
IX. Találkozója

Megemlékezés

FÖLDI SÁNDOR
halálának 16. évfordulójára

16 éve már, hogy
nem vagy közöttünk,
de emléked nem
halványult szívünkben.
Most 16 év távlatából
felnőttként gyermekkoromban írt versemmel
emlékezünk Rád
Édesanyámmal.

Olyan jó volt, mikor éltél,
óvodába elém jöttél.
Míg a szánkó vígan siklott,
talpunk alatt hó ropogott,
víg kacajunk messze szállott.
Most már én járok ki hozzád,
friss rózsákkal teli vázád.
Míg a virágot rendezem,
gondolatom messze mereng,
szemeimből a könny pereg.
Olyan, mintha most is élnél,
féltő gonddal dédelgetnél,
jóban-rosszban velem lennél.
De ez most már emlék csupán,
a fényképről mosolyogsz rám.

Szerető feleséged és lányod

Gyógyszertári ügyelet
06.
13.
20.
27.

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. július 24.
A következő Jászvidék megjelenésének ideje:
2008. július 31.

„Mindennapi kenyerünket
add meg nékünk ma.”

Péter–Pál napi aratási ünnepség 2008.
Meghívó
A Jászárokszállási Gazdakör hagyomány-újraélesztő szándékkal 2008. június 29-én Péter–Pál napi aratási ünnepséget
rendez. Az arató ünnepség a Polgármesteri Hivatal támogatásával, a Petőfi Művelődési Ház közreműködésével kerül megrendezésre.
Az arató ünnepség keretén belül megáldásra kerül a felújított
tarnaörsi úti Pengyi kereszt. A kereszt felújítására adományokat
fogadunk el a Plébánia Hivatalban.
Az aratási ünnepségre, a kereszt megáldására tisztelettel meghívjuk a gazdatársakat, az összes árokszállásiakat, megkülönböztetett tisztelettel várjuk a Jász Világtalálkozó résztvevőit is.
Gyülekező: fél nyolctól fél kilencig a strand előtt, az Örsi úton.
A hálaadó szentmisét Gyenes Gyula főesperes, pápai prelátus
mutatja be reggel 9 órakor a felújított Pengyi keresztnél. A szentmise után a Főesperes úr megáldja a felújított keresztet, majd a
jelenlévők egy-egy szál élő virágot, nemzeti zászlócskát vagy
nemzeti színű szalagot helyeznek el a keresztre. Ezután következik az aratók, az első levágott búzarend és az aratási szerszámok megáldása.
A megáldásra érkező aratópárok, illetve az aratási gépekkel,
arató szerszámokkal érkezők is a strandfürdő előtt gyülekeznek
reggel fél nyolctól fél kilencig.
Az ünnepség helyszínére, a Pengyi kereszthez fél kilenckor
gazdaköri és egyházi lobogók alatt, ünnepélyes menetben vonulunk ki. Az aratási ünnepségre és a kereszt megáldásra kivonuló
ünnepélyes menetet fogatolt járművek, magyar-szürke ökrös szekér, lovas kocsik, hintók, gépjárművek és munkagépek oszlopa
kíséri.
Az ünnepség után ebédelni lehet a Palóc étteremben előzetes
megrendelés alapján. Ebéd után a gyógyfürdőben fürdési lehetőség biztosított.
Jászárokszállás 2008. június havában
a Jászárokszállási Gazdakör nevében
Dr. Farkas Miklós
a Gazdakör elnöke

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

GYÁSZHÍR

özv. FODOR
EMÁNUELNÉ

Elhunyt az Apartmanház
szeretett lakója

sz. Szabó Angéla

KASZAB
LÁSZLÓNÉ

Temetésén részt vettek,
virágaikkal,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
„Sírod felett a virágok
őrzik a te örök álmod.
Elfelejteni téged nem lehet,
meg kell tanulni
élni nélküled.”
Menyei, unokái,
dédunokái, élettársa
és családja

sz. Szatmári Ilona
„Mikor lelkem
roskadozva vittem,
csendesen átölelt az Isten.”
Hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk,
kedves emlékét
megőrizzük.
Az intézmény lakói
és dolgozói

Jászvidék

2008. június 26.

PÁDÁR TIBOR

„Kollégium a Jövőért Alapítvány”

pénzügyi tanácsadó

Attila Király Népfőiskolája

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

FELHÍVÁS!
A FLÓRA Virágkedvelők Egyesülete

VIRÁGKÖTÉSZETI VERSENYT hirdet
„HOGYAN KÖSSÜK CSOKORBA
KERTI VIRÁGAINKAT” címmel
2008. július 13-án /vasárnap/ de. 10 órai kezdettel
A versenyre mindenki jelentkezhet, aki úgy érzi, hogy szép
vázacsokrot tud készíteni a saját kertjéből szedett virágokból.
HELYSZÍN: FLÓRA VIRÁGKIÁLLÍTÁS
Széchenyi Általános Iskola központi tornaterme
A verseny feltételei:
1./ A versenyre 2008. július 12-ig lehet jelentkezni a
06/70/458 5305-ös telefonszámon.
2./ A versenycsokrot a versenyen kell elkészíteni, melynek
vázában elhelyezhetőnek kell lennie, ugyanakkor kézben
fogható legyen.
3./ A versenyzőnek kell hoznia magával a szükséges viráganyagot, a kellékeket és a csokor elhelyezéséhez szükséges
vázát. Csak kerti virágokból lehet a csokrokat elkészíteni.
4./ A versenyzőknek legkésőbb 9:30 óráig el kell foglalniuk a
helyüket.
5./ A versenyidő 30 perc.
Elbírálási szempontok:
1./ Forma, méret, arány
2./ Színek és virágok összhangja
3./ Mennyire van összhangban a vázával?
A versenymunkákat három fős zsűri bírálja el. Az első három
helyezett díjazásban részesül:
I. helyezett: virágváza
II. helyezett: virágkaspó
III. helyezett: virágkaspó
Minél több jelentkezőt várunk a versenyre, hogy
eltölthessünk egy kellemes délelőttöt a virágok között!

Jászárokszállás Város Önkormányzata
és a Petőfi Művelődési Ház

2008. július 12-én szombaton
rendezi a

9. ÁROKSZÁLLÁSI
BIRKAFŐZŐ VERSENYT
a város főterén.
A versenyre nevezhet mindenki, aki szeret főzni.
A versenyzők maguk biztosítják: a
tüzelőanyagot /csak fával lehet
főzni/, a főzési kellékeket /bogrács,
állvány stb./ és a fűszereket.
A szervezők biztosítanak minden
versenyzőnek 4 kg birkahúst.

NEVEZÉSI DÍJ: 3000,- Ft
Nevezni lehet a petőfi művelődési házban

2008. július 1-ig
személyesen vagy az 57/531-062 telefonszámon.

A legeredményesebb versenyzők
értékes díjakat kapnak!

képzési tájékoztatója

9

2008. július 12. szombat

Az Attila Király Népfőiskola magyarságközpontú képzést indít.
06:30 ZENÉS ÉBRESZTŐ A VÁROS KÜLÖNBÖZŐ
Célja:

- a magyar kultúra megtartása, ápolása, védelme
PONTJAIN
- a magyarságismeret bővítése, a történelmi
Széchenyi u. – Munkácsy u. kereszteződése – Ságvári
szemlélet fejlesztése
u. - Kossuth u. kereszteződése – Szentandrási u. –
- öntudatos, önbecsüléssel rendelkező,
Deák u. kereszteződése – Örsi u. – Lomb u. kereszmagyarságukra büszke és annak kultúráját védő
teződése – Örsi u. – Rákóczi u. kereszteződése – Főtér
emberek nevelése
08:00 MEGNYITÓ
A tanév 2 szemeszterből áll: az első szept. 15.-jan. 15-ig, a
Az Árokszállási Nyár rendezvényt megnyitja
második febr. 15.-június 15-ig tart.
Gergely Zoltán polgármester
A konzultációs időpontok Jász-Nagykun-Szolnok megyében:
minden hónap harmadik szombatja.
9. ÁROKSZÁLLÁSI BIRKAFŐZŐ VERSENY
A versenyt indítja: Pethes Alajos, a zsűri elnöke
A képzés ingyenes.
Eredményhirdetés: 14 óra
Az első szemeszter tárgyai:
Helye: főtéri parkoló

- Magyar történelem
- Magyar kultúra
08:00 CSÖRSZ VEZÉR GALAMB DÍSZMADÁR ÉS
- Keresztény erkölcstan
KISÁLLATTENYÉSZTŐK EGYESÜLETE
- XXI. század
KISÁLLAT BÖRZÉJE
Fiatal galamb- és madárbemutató
Amennyiben tájékoztatónk felkeltette érdeklődését, örömmel
Hely: Széchenyi István Általános Iskola központi
vesszük jelentkezését, amelyet a beiratkozási lap kitöltésével,
épületének udvara
önéletrajzával és egy darab 4x4-es fénykép beadásával tehet
08:30 KIÁLLÍTÁSOK MEGNYITÁSA
meg.
- ASZTALOSIPARI KIÁLLÍTÁS
További információ:
- CSIPKEVERŐK KIÁLLÍTÁSA
Boros Ignácné E-mail: borosignacne@rubicom.hu
- FLÓRA VIRÁGKEDVELŐK EGYESÜLETE
Tel.: 06-70/392-0485, ill. 56/816-007
VIRÁGKIÁLLÍTÁSA
- „Új szerelem égeti lelkem, a festészetbe szerettem”
KASZAB LAJOSNÉ FESTMÉNYEINEK KIÁLLÍTÁSA
Augusztus 20-án emlékezünk államalapító első királyunkra,
Helye: Széchenyi István Általános Iskola központi
Szent Istvánra, a Magyar Alkotmányra, és ezen a napon az
épülete
új kenyeret is megünnepeljük.
A kiállítások megtekinthetők:
„Az ünnepi asztal ékessége”
július 12-13-án 9:00 – 16:00
címmel a Cukorbetegek Klubja és a város Önkormányzata
09:00 SZÓRAKOZTATÓ MŰSOR
2. alkalommal hirdet meg
Fellépnek: Helyi amatőr előadók
KENYÉRSÜTŐ VERSENYT
Széchenyi István Általános Iskola
augusztus 20-ára.
Óvoda és Zeneiskola tanulói
A versenyre várjuk azok jelentkezését, akik tudnak és szeVárosi amatőr művészeti csoportok
retnek kenyeret sütni. Várjuk azokat is, akik enni szeretik,
Helye: főtéri színpad
kóstolgatni, ízlelgetni a sokféle, különleges kenyeret.
12:30 BON-BON Együttes műsora
Nevezési feltételek:
18:00 FORTUNA TSE TÁNCGÁLÁJA
Nevezési díj nincs.
Sztárvendég: BÁNHIDI PETRA és
Nevezni 3 kategóriában lehet:
CZENE
ATTILA – Szombat esti láz ezüstérmesei
- kemencében
Fellépnek: meghívott tánccsoportok – Fortuna
- gázsütőben
Táncsport Egyesület
- kenyérsütő-gépben sütött kenyér.
A kenyér tartalma szerint:
Helye: Szent Vince úti Sportcsarnok
- hagyományos
10:00
– 14:00 GYERMEKPROGRAMOK
- diétás
csuhébáb
készítés
– hennafestés – arcfestés – pónilovaglás
- reformkenyér
2 db kenyér sütése a feltétel, amelyből az egyik a kiállításon és
a zsűrizésen szerepel, a másik felszeletelve a kóstoláson
2008. július 13. vasárnap
kínálásra kerül.
A nevezés leadási határideje: 2008. augusztus 08.
09:00 KIÁLLÍTÁSOK MEGTEKINTÉSE
A nevezés leadási helye: Városi Könyvtár
A kenyérről rövid tájékoztatást kell adni írásban: hogyan készült, milyen technikával? A kenyér receptjét mellékelni kell.
A részletekrő1 tájékoztatást a Városi Könyvtárban fog kapni,
ahol kérdéseit felteheti.
A kisütött 2 db kenyeret augusztus 20-án reggel 1/2 8 és 8 óra
között kell leadni a Széchenyi István Általános Iskola erre
Kézműves foglalkozás:
kijelölt tantermében. A kisütött kenyereket szakzsűri értékeli,
– tűzzománc készítés – csuhébábok készítése nemezelés –
és dönt a helyezésekről.
arcfestés – agyagozás – korongozás – kosárfonás
Eredményhirdetés az ünnepi műsor keretében lesz (auguszÍjászbemutató – nagyrédei zöld völgy íjászai
tus 20-án 11 és 12 óra között). Értékes jutalmak várnak a
Csatacsillag-, kelevész dobálás
díjnyertes kenyerek készítőire.
Helye:
Széchenyi István Általános Iskola központi
Mindenkinek jó versenyzést kívánunk!
épületének udvara

Gyermek party
10.00 - 13.00

Nyelvi verseny
és nyelvvizsga
eredmények
A „London Bridge” országos angol tesztverseny
budapesti döntőjében a 7.
osztályosok mezőnyében
140 tanuló közül Csikós Nikolett 7.a osztályos tanuló
7. helyezést, Guba Gréta
16. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Selyemné Kovács
Anna.
Ebben a tanévben is sikeresen nyelvvizsgáztak 8.
osztályos tanulóink.
Német nyelvből alapfokú
„C” típusú nyelvvizsgát tett:
Medve Lívia, „A” típusú

(szóbeli) nyelvvizsgát tettek: Agócs Gábor, Bobák Nikolett, Gyenes Ádám, Nagy
Kinga, Perlaki Máté, Selyem
László 8.a osztályos tanulók. Felkészítő tanár: Petróné Dobos Katalin.
Angol nyelvből alapfokú
„C” típusú nyelvvizsgát tett:
Jakus Judit (8.b), „A” típusú
nyelvvizsgát tettek: Held Nikolett, Rusvai Katalin, Ferencz Viktor, Szajkó Edina
8.c osztályos tanulók. Felkészítő tanár: Nemodáné
Mogyorósi Zita.

„SEGÍTSD
A TÁRSAIDAT!” –
Matematika verseny
Az Értő Tanulásért Mozgalom Kht. újszerű matematika versenyt szervezett
általános iskolás tanulóknak. A matematikát szerető és jobban tudó tanulókat arra buzdította, hogy
segítsenek azon társaiknak,
akiknek nehezen megy a
matematika. A 2008. április 22-én induló 3 fordulós
versenyre 5 fős csapat
nevezhetett. A tanulók interneten kapták meg a nehéz, gondolkodtató felada-

tokat, azon keresztül kellett
elküldeni a megoldásokat is.
Jutalmuk olyan matematika program, amely segítségével társaik matematika
tanulását segíthetik.
A Széchenyi István Általános Iskola „Segítők” nevű
csapatának tagjai a következő tanulók voltak: Kaszab
Judit (5.a), Kovács Viktória
(5.a), Tősér Enikő (5.a),
Kovács Ádám (6.c), Rusvai
Katalin (8.c). Segítő nevelő:
Csoszor Mária.

Jászvidék
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2008. június 26.

Edzés nélkül is lehet
- FUT-ÁROK tizenegyedszer Az edzésnélküliség leginkább a kisiskolásokra jellemző. A még futó múlttal
nem rendelkező, csupán lelkesedéssel és rengeteg mozgásigénnyel bíró fiatalok
bátran vágtak neki a klasszikus 3300 méternek.
Az edzés nélküli futás kiemelkedő alakja minden bizonnyal a 17 éves Szabó
János, aki a véghajrában a
rendszeresen futó abszolút
győztes Pleiveisz Pisti
9:58-as vágtája után másfél
perces lemaradással (11:26)
ért célba, megelőzve a már
rendszeresen edző Konkoly
Gergőt (11:31). Vajon mi
lenne, ha edzene is?!
A női abszolút eredmények: 1. Konrád Krisztina
12:58, 2. Rusvainé Barócsi
Katalin 13:08, Váradi Vivien 13:50.

Rajt (Fotók: Terenyei Tamás)

A legtöbb futót indító 2.c osztály

A családi versenyszám győztese a Rusvai család,
2. helyezett a Kaszab család

A minimaraton váltó győztes
csapata: Pleiveisz István,
Mezei Gábor és Nagy Tibor

FUTÁROK SC
hírek
Megyei Diákolimpia:
Jász-Nagykun-Szolnok,
Heves és Nógrád megye
2008. évi Tájfutó diákolimpiája a FUTÁROK SC
szervezésében Mátraszentimre térségében került megrendezésre. Fiataljaink közül 11 versenyző jutott tovább az Országos Diákolimpiára.

Országos
Diákolimpia:
Május végén Salgótarján adott otthont a 2008.
évi Országos Tájfutó Diákolimpiának. Kategóriánként népes mezőnyökben – 35-40 fő – kellett
megküzdeni a helyezésekért.
Utánpótlás korú versenyzőink sikeresen helytálltak
és értékes helyezéseket értek el.
Rusvai Katalin az 199394-es korosztályban csupán
néhány másodperccel csúszott le a dobogóról.

További helyezések:
Rusvai Mónika 198990-es korosztály: 6. helyezés
Rusvai László 199596-os korosztály: 9. helyezés
Spisák László 1989-90-es
korosztály: 10. helyezés
Móra Gábor 1991-92-es
korosztály: 18. helyezés
Medve Lívia 1993-94-es
korosztály: 18. helyezés
Semegi Judit 1993-94-es
korosztály: 24. helyezés
Június 20-21-én a Bakony
hegység technikás terepein
az Országos Középtávú és

Váltóbajnokság eredményei: Rusvai Katalin serdülő
lány kategória 5. hely; 125
éves férfi váltó kategória:
Nagy Tibor, Jakus Zoltán,
Rusvai László 2. hely.
... és amire készülünk:
– Hungária Kupa 5 napos nemzetközi tájfutóverseny .
– Tata és környékét 22
ország 1200 versenyzője
fogja „ellepni”. Egyesületünkből 36 versenyző vesz
részt e népes viadalon.

Visszatérve a lelkes futókra, akik egyben a tortáért futás résztvevői is… A szabály
szerint ugyanis a legtöbb
futót indító osztály nyereménye egy torta. Ebben az
évben a 2.c majszolhatta.
A hosszútávfutók idecsábítására immár harmadik
alkalommal szerveződött a
három falut érintő 27 km-es
mini maraton egyéniben és
váltóban. Itt szintén a Futárok SC versenyzője, Nagy
Tibor jeleskedett 1 óra 38
perces idővel, úgy, hogy saját csapatát is megelőzte, így
egy percen belül egyéniben
és csapatban is első lehetett.
Ezt úgy kell csinálni, hogy az
egyéni versenyző egyben a
csapat első futója, majd a
váltóhelyeken a váltótársak
is beszállnak, de ő folyamatosan futva lehagyja őket.
A családi versenyszámban
a korábbi évekhez hasonlóan
a város legsportosabb családja, a Rusvai család nyert, úgy,
hogy kategóriájukban valamennyien győztesek lettek.
Az eredményhirdetésre
várók juniális hangulatát a
hónap első szombatján a
csapra vert sörös hordó és a
többi támogató felajánlásait
kisorsoló tombolahúzás biztosította.
– and –

A 2008-as tanév
legeredményesebb
tanulói
A Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda és Zeneiskola
Gyermekszervezete 2005-ben alapította az aktuális tanév legeredményesebb tanulója cím elnyerésére pályázatát.
Cél: pozitív értékek képviselete, a tanulás, a tantárgyi versenyzés népszerűsítése, a legjobb eredményt elért tanulók
munkájának elismerése.
Azok pályázhatnak, akik 8. osztályos tanulók, akik több területen (tanulmányi, művészeti, sport, stb.) kiemelkedő eredményeket értek el. A pályázatokat a Diákönkormányzat
bírálja el. Idén négy pályázat érkezett be.
(Fotó: Kiss)

A „2008-as tanév legeredményesebb leány tanulója” címet
két tanuló holtversenyben nyerte el: RUSVAI KATALIN
8.c és HELD NIKOLETT 8.c osztályos tanulók. A
„2008-as tanév legeredményesebb fiú tanulója” címet:
FERENCZ VIKTOR 8.c osztályos tanuló nyerte el.
Reméljük, hogy jövőre szintén méltó helyre kerülnek a
címek és a jutalmak.
Diákönkormányzat

Rendőrségi hírek
Az elmúlt hónapban történt, rendőrségi vonatkozású
helyi eseményeket Budai Orsolya, a Jászberényi Rendőrkapitányság sajtóreferense foglalta össze a Jászvidék
olvasói számára.
2008. június 06.: Jászárokszálláson az egyik Kftből ismeretlen elkövetők eltulajdonítottak 987 darab
személygépkocsi katalizátor
kerámia betétet, mellyel
közel 1,5 millió Ft kárt
okoztak.
2008. június 06.: az éjszakai órákban egy 19 éves
fiú Jászárokszállás felől
Visznek irányába közlekedett személygépkocsijával,
amikor egy balos kanyarban
a jobb oldali árokba hajtott.
A gépkocsi vezetője, vala-

mint két utasa könnyebben
sérültek.
2008. június 10.: egy
helyi lakosú asszony ellen
indult eljárás könnyű testi
sértés miatt, mert 10 éves
gyermekét több alkalommal
seprűnyéllel bántalmazta,
akinek ezáltal 8 napon belül
gyógyuló sérülései lettek.
2008. június 15.: az éjjeli órákban egy jászárokszállási presszóban verekedés történt, melyet az ottani
lakosok később az utcán is

Anyakönyvi hírek

Rusvai Katalin, az Országos Diákolimpia 4. helyezettje

Óvodai érmegyűjtés
A Magyar Nemzeti Bank 2008. március 1-jén kivonta a készpénzforgalomból
az „1” és „2” forintos érméket. Tavasszal
érmegyűjtőt helyeztünk el a Lehel úti óvodánkban. Az adományozott forintokból –

6.900 Ft – a szülői munkaközösség 28 db
labdát vásárolt óvodásainknak. Köszönjük a
gyermekek nevében mindenkinek, aki hozzájárult a gyűjtéshez.

2008. május hónapban született gyermekek: Baranyi
Mirella, Pádár Péter, Németh Ramóna Mária, Bóna Márk
György.
2008. május hónapban Jászárokszálláson házasságot
kötött: Reindl Erika – Lakatos Tivadar, Drága Bettina –
Antoni Gábor, Márkus Judit – Hoffer György, Tábori Rita –
Balogh Péter.
Ezúton búcsúzunk a meghaltaktól: Farkas József 80,
Szikra Lászlóné, sz. Ferencz Jolán 80, Kóczián Béla 86,
Bugyiné Nagy Mónika 34, Guba Sándorné, sz. Jakus
Mária 77, Papp Sándor 88, Surányi István 51, Tősér
Istvánné, sz. Gulyás Irén 88 évet élt.
Jászágón 2008. május hónapban született gyermek:
Menyhárt Bálint.
Jászágón 2008. május hónapban elhalálozott: Jávorcsik
János 97, Győző Gyula 83 éves korában.
Jászágón 2008. május hónapban házasságkötés nem volt.

folytattak. A férfiakon
könnyű sérülések keletkeztek.
2008. június 15.: Vasárnap reggel érkezett bejelentés a Jászberényi Rendőrkapitányság ügyeletére,
hogy kiraboltak egy idős
nőt Jászárokszálláson –
adott tájékoztatást Szabó
Zita főhadnagy, a megyei
rendőr főkapitányság sajtószóvivője.
Hajnalban két ismeretlen
férfi tört rá a 88 éves aszszonyra otthonában. Az
idős sértettől pénzt követeltek, bántalmazták, majd a
lakást feldúlták és távoztak a
helyszínről. Az idős asszony
elsődleges adatok szerint
könnyű sérülést szenvedett.
A Jászberényi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
indított nyomozást rablás
miatt ismeretlen tettesek
ellen.
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