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A változtatás napja
Immár 163 éve, hogy ezen a bizonyos napon valami
megmozdult országunk szívében, Pesten. A forradalmak híre
lángra lobbantotta a tettvágyat az emberekben, akik úgy
érezték, hogy megvirradt a változtatás napja. A Pilvax kávéháznál már korán reggel izgatottan tervezgetõ fiatalok csoportja jelent meg, élükön Petõfi Sándorral, Jókai Mórral és
Vasvári Pállal. Hamarosan felgyorsultak az események, és a
déli órákra már soha nem látott húszezres tömeg hömpölygött a város utcáin. A Landerer nyomdában cenzúra nélkül
nyomtatták ki a Nemzeti dalt, valamint a 12 pontot, ami a
legfontosabb követeléseket tartalmazta. Pesten a városháza
elõtt elfogadtatták a pontokat a városi képviselõkkel, majd
akadálytalanul feljutottak a várba is. A helytartótanács pedig
megrémülve a tömegtõl, kiadta Táncsics Mihályt. Az utcákon a forradalmi hangulat a tetõfokára hágott. Még a délután
eleredõ esõ sem szegte kedvét az embereknek. Lelkesedve
hallgatták, ahogyan Petõfi újra meg újra elszavalta a Nemzeti
dalt, és õk is bátran kiáltozták: „Rabok tovább nem leszünk!”. Este pedig a Nemzeti Színházban elkezdték játszani
legjelentõsebb nemzeti drámánkat, a Bánk bánt. Jókai szavaira megszületett a forradalom jelképe, a piros-fehér-zöld színekben játszó kokárda. Mindenki a gyõzelmet ünnepelte.
Nem csak Pesten, hanem az ország más részein is boldogan
ihattak a diadalra.
Az események azonban nem jártak következmények nélkül. Az egynapos diadal csak a kezdet volt, a megmozdulás
szabadságharcba torkollott. Mi azonban nem hátráltunk
meg. Megtörtént az, amelyre talán még nem volt példa a történelmünkben, létrejött egy valódi nemzeti összefogás. Nemes és paraszt egyaránt fegyvert fogott, hisz a nemzet sorsa
forgott kockán. A véres küzdelem gyötrõ pillanataiban a forradalom lelkesítõ szavai jelentettek biztatást, erõt s kitartást a
nép számára.
A szabadságharc azonban elbukott. A világosi fegyverletétel hírére az ország megdermedt. Szívek ezrei törtek darabokra, s hitek milliói foszlottak szét. S ha mindez még nem
lett volna elég csapás, megérkezett a megtorlás is. Bebörtönzések, kivégzések szedték áldozataikat katonák, politikusok és
polgári személyek soraiból egyaránt.
Látszólag ugyan mindennek vége volt, és javulás helyett
inkább romlott a magyarság helyzete, mi most mégis büszkék vagyunk. Büszkék, mert bár a harc elbukott, a magyar
nép megmutatta, hogy mennyit ér. Nem néztük tétlenül,
hogy a mélybe taszítják hazánkat, megalázzák nemzetünket.
Túlerõ ellenében is volt bátorságunk szembeszállni az elnyomással, és nem hátráltunk meg a véres küzdelmektõl sem.
Most újra ezekre a hõsökre emlékezünk. Ugyanúgy, ahogyan az elõzõ évben, és ahogy már sok-sok évvel ezelõtt is
megtettük minden egyes alkalommal. Ilyenkor magyar zászlókat tûznek ki, s mindenhol, még a legapróbb falvakban is
emlékmûsort rendeznek. S mi mindannyian tisztelettudóan
emlékezve megjelenünk ezeken a megemlékezéseken, ünneplõbe felöltözve, kokárdával díszítve.
De vajon ezt jelenti-e március tizenötödike? Színek, szavak s szónoklatok? Nem! Mondjuk ki bátran: ez a nap több,
sokkal több ennél. Ilyenkor nem csupán egy történelmi eseményrõl van szó. Ez az ünnep az összefogás és a kitartás
ünnepe, amely azt tanítja nekünk, hogy fogjunk össze a tiszta célokért és az igazságért. Március 15. azt üzeni nekünk,
hogy ne féljünk. Ne féljünk változtatni. Minden, ami új, ami
változással jár, nehéz folyamat, mert ellenállásba ütközhet.
Azonban 1848 hõsei együtt közösen elérték a szabadságot,
még ha az elérhetetlennek tûnt is. Mi is képesek vagyunk egy
jobb hazát, egy szebb jövõt teremteni. Március 15. példája
mindannyiunkat az embertársaink iránti szeretetre és
együttmûködésre buzdít, valamint erõt ad, hogy higgyünk
magunkban és egy jobb világ eljöttében.
Széchenyi István szavaival búcsúzom: „A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik.”
Rusvai Katalin 11. a

XXII. (XLVII.) évfolyam 3. szám

A történelem színpadán
Az emlékezés virágai díszítik minden év március 15én a városháza falán kialakított emlékhelyet, melyre az
1848-as forradalom hõseinek
tiszteletére helyeznek el koszorúkat. A kegyeleti ráhangolódást dobszóló (ifj. Pethes
Kálmán) és trombitaszó (Barta Zoltán, Barta Attila) segítik, de szavalatával Nagy Kinga is hozzájárult, aki Petõfi
Sándor A magyarok istene címû versét mondta el. Gergely
Zoltán polgármester ünnepi
köszöntõjében arról beszélt,
hogy leginkább a 12 pont
szellemében élünk. A mához
szólva pedig úgy fogalmaz,
hogy nem azért kell tenni a
dolgunkat, hogy jutalmat
kapjunk érte, hanem az önbecsülésért.
Az ünnepi beszédet már
hagyományosan a gimnáziumban meghirdetett ünnepi
beszédíró verseny gyõztese
mondhatta el. A gyõztes Rusvai Katalin 11. a osztályos tanuló azonban ez idõ tájt a Futárok SC színeiben újabb sikerért küzdött a tavaszi Spartacus Kupa tájfutó versenyen,
ahol 18 éves lány kategóriában III. lett. Mint ahogy a
sokoldalú Rusvai család életében már Mónika lányukkal is
megtörtént, aki 16 éves korában március 15-én az Alföld
Kupa tájfutó versenyen II. helyezést el, s ugyancsak más
mondta el gyõztes bészédét,
ami korunk forradalmi pilla-

nata, most Katica helyett a
második helyezett Bodnár
Zsófia olvasta fel a gyõztes beszédet. Az emlékezés koszorúit ebben az évben 15 politikai és civil szervezet képviselõje helyezte el.
A 15 órakor kezdõdõ szabadtéri megemlékezés a Mûvelõdési Házban ünnepi mûsorral folytatódott. Az általános iskola 7. osztályos tanulói
A történelem színpadán címmel idézték meg a történelmi
napot, a forradalom kezdetét,
felelevenítve helyszíneit, megszemélyesítve legendás alakjait. A színpadra állító tanárok:
Antal Péterné, Érsekné Kácsor Edina és Méri Judit. A fáradhatatlan háttérmunkás, a
díszlettervezõ és elkészítõ ezúttal is Kiss Gáborné, segítõje
André Péterné. Fáradozásukért a polgármester virággal
kedveskedett, de ekkor már
tudta fogadni a gratulációkat
a közben megérkezõ beszédíróverseny-gyõztes Rusvai
Katalin is. További virágcsokor még Kubacsekné Gulyás
Évának, aki már nem elõször
mutatkozik be tanítványaival,
rajzszakköröseivel most éppen tízzel – Bányai Anett,
Bodnár Zsófia, Boros Enikõ,
Boros Vivien, Braxátor Kinga, Farkas Zsolt, Kaszab Gabriella, Ócsai Bence, Pethes
Kálmán, Rusvai Katalin – a
már hagyományos ünnepi

Az emlékezés koszorúi

Folytatás a 2. oldalon

Ára: 115 Ft

Jubileum, ünnep,
hagyomány
– XV. Jász Bál az ÁBK rendezésében –
Az Árokszállásiak Baráti Körének 10. évében megfogant
gondolat, mely szerint a hagyományok sorában újra Jász
Bálokat is rendezni kell, jó körben pattant ki, és akik késõbb
csatlakoztak a kör szellemiségéhez, azok is azon voltak, hogy
az újjáélesztett szép hagyomány töretlenül folytatódjon, s
hogy ezt mennyire megtudták valósítani, annak bizonysága,
hogy a 25. évfordulójára készülõ ÁBK 15. alkalommal rendezett sikeres Jász Bált március 5-én.
Jubileum, ünnep, hagyo- pitányé, aki ebben az évben a
mány. Talán a fontossági sor- jászágói Dobos Gergely. A parend ez lehet, mert, ha van lotást, mint nyitótáncot bemufolytatás, most éppen egy jubi- tató Fortuna Táncsport Egyeleumival, s ünnepel, vigad a sület fiataljai között érkezõ
bálozó, ez biztosíték a tovább- jászkapitány köszöntõjében
lépésre és akkor mûködhetnek úgy fogalmaz: Tisztemnél foga hagyományok, ahogy most va az a kötelességem, hogy a
jászok összetartozását hangozis.
A megszólaló jászkürt a tassam. A bál háziasszonya
pillanatnyi megilletõdöttséget, Papp Zoltánné a szoknyába öla lélegzetnyi elcsendesülést töztetett székekre, a báli dekoadta át a közönségnek. A figye- rációra hívja fel a figyelmet és
lem az érkezõé, a hagyomáFolytatás a 3. oldalon
nyoknak megfelelõen a jászka-

Jubileumi torta bálozókkal

Ünnepi megemlékezés Jászágón
Kicsik és nagyok, idõsek
és fiatalok szép számmal
gyülekeztek 2011. március
11-én a jászágói mûvelõdési
ház udvarán. Emlékezni jöttek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire. Az ünnepség a
községházánál található emléktábla koszorúzásával vette kezdetét, ahol a községi
önkormányzat és a település
ifjúsága helyezte el koszorúját. Ezt követõen a megemlékezés a mûvelõdési házban
folytatódott. A Himnusz
közös eléneklése után Dobos Gergely jászkapitány úr
ünnepi beszédét hallgathattuk meg. A Népdalkör 48as dalokból álló dalcsokrot
adott elõ, õket az általános
iskola felsõ tagozatos tanulóinak mûsora követte, ahol
megelevenedtek az egykori

Ünnepi beszédet mond Dobos
Gergely jászkapitány
események, színhelyek, méltó módon emléket állítva az
egykori bátor hõsöknek.
BA
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Jászvidék

Soron kívüli képviselõ-testületi
üléssel kezdõdött a tavasz
2011. március 03-án 15
órai kezdettel soron kívül ülésezett városunk képviselõ-testülete. A napirendi pontok
között az alábbi elõterjesztések szerepeltek: a 2010. évi
költségvetés módosítása, a Víziközmû behajthatatlan követeléseinek törlése, anyakönyvi
események engedélyezésérõl
szóló rendelet megtárgyalása,
önkormányzati lakások bérletérõl szóló rendelet módosítása, kerékpárút pályázathoz
önerõ biztosítása, a Recyco
Kft. ipari parki telekkel kapcsolatos új szerzõdésének
megtárgyalása, civil szervezetek támogatási pályázatainak
elbírálása, szántó kijelölése eladásra, közcélú villamoshálózat térítésmentes átadás-átvétele, Thiel B. u. 18. szám alatti ingatlan megvásárlása, valamint a Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása.
A napirendi pontok elfogadását követõen Gergely
Zoltán polgármester felolvasta a rendõrõrs létszámának
emelése tárgyában érkezett
belügyminisztériumi levelet.
Várhatóan az idei évben végzett rendõrök közül néhányan
hamarosan városunkban fognak szolgálatot teljesíteni.
A képviselõ-testület elsõként az önkormányzat 2010.
évi költségvetése módosításáról szóló elõterjesztést tárgyalta meg, mely elõirányzatok
módosításáról szólt. A testület
egyhangúlag elfogadta a rendeletet, ahogyan a Víziközmû
behajthatatlan követeléseinek
törlésérõl is jóváhagyólag
döntött.
Új rendelet elfogadására is
sor került: az anyakönyvi események engedélyezésérõl és
díjairól szóló rendelet megtárgyalása elõtt dr. Percze Tünde
címzetes fõjegyzõ ismertette a

rendelet megalkotását szükségessé tevõ fontosabb jogszabályi változásokat. Beajánlójában kiemelte, hogy amint a
korábbiakban, úgy a rendelet
hatályba lépését követõen sem
kell a házasulandóknak térítési
díjat fizetni a házasságkötéssel
kapcsolatos teendõk elvégzéséért.
Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérõl
szóló rendelet módosításával a
képviselõ-testület az eddigi
négyzetméter alapú bérleti díj
megállapítás helyett – a Kisfaludy u. 13. szám alatti ingatlanra vonatkozóan – 40 000
Ft + ÁFA fix áras bérleti díj
meghatározásáról döntött.
Az önkormányzat a Ságvári úti kerékpársáv kialakítására újból pályázatot kíván benyújtani. Azonban a jelenlegi
pályázati kiírás szerint az út
„szõnyegezése” nem lehet a
pályázat része, ezért a képviselõk két határozati javaslatról
döntöttek. Eszerint az önkormányzat mintegy 17 millió
forint önrész biztosítása mellett 130 millió forint támogatási összegre pályázik.
Ugyanakkor a Ságvári utca 800 méteres hosszán az út
szõnyegezésére – a Kossuth
utcától a Rosenberger Mo.
Kft. telephelyéig –, saját erõbõl 24 916 761 Ft összeget
biztosít, amennyiben a pályázat sikeres lesz.
Hosszas tárgyalásoknak
köszönhetõen a Recyco Kft.
vezetõsége úgy döntött, mégis Jászárokszálláson kívánja
felépíteni mûanyag-feldolgozó
üzemét. Dr. Percze Tünde
címzetes fõjegyzõ ismertette az
új szerzõdéstervezetet, melyet
a képviselõ-testület egyhangú
szavazással jóváhagyott.
A civil szervezetek 2011ben is pályázhattak önkor-

mányzati támogatásra. Az
igényelt összeg közel 1,9 millió forint volt, a rendelkezésre
álló keretben viszont 1,5 millió forint állt rendelkezésre,
melynek elosztásáról szintén
döntöttek a képviselõk.
Eladásra jelölték ki az önkormányzat tulajdonában lévõ 4264/12 helyrajzi számú
belterületi szántót, majd a
Bajcsy-Zsilinszky utca felújításával kapcsolatosan a közcélú
villamoshálózat térítésmentes
átadás-átvételérõl is döntés
született.
Szükségessé vált a Thiel
Bernát utca 18. szám alatti tulajdonos nélküli ingatlan önkormányzat általi megvásárlása, másként a jelenleg is igen
elhanyagolt, rendezetlen ingatlan tulajdonjoga a Magyar
Államkincstárra szállna.
Utolsó elõterjesztésként a
Városi Könyvtár alapító okiratának módosítására került
sor, az intézmény szakfeladatszámai bõvítése miatt.
Az ülés végén Gyenes
Gyula fõesperes, pápai prelátus megköszönte a képviselõtestületnek, hogy az önkormányzat egymillió forinttal
hozzájárul a templom külsõ
felújításának költségeihez.
Kovácsné Tõsér Zsuzsanna képviselõ kérdésére dr.
Gábris Emese aljegyzõ elmondta, hogy a gyepmester
legutóbb február közepén vitt
el kóbor kutyákat a városból.
Egy eb befogása 12-13 ezer
forintba kerül, melyhez kiszállási díj is felszámolásra
kerül.
Gergely Zoltán polgármester a hozzászólásokat követõen mindenkinek megköszönte a részvételt és bezárta a
képviselõ-testület nyílt ülését.
- nir -

A történelem színpadán
Folytatás az 1. oldalról
mûsort követõ kiállítással. A
paravánokon fotóik, magvas
gondolataik, alkotásaik tükrözik egyéniségüket, mint
ahogy a kiállítást megnyitó
Bodnár Zsófia fogalmaz. De
mondja azt is: hogy az élet
nem a normálisoké, hanem a
bolondos embereké, mert a
mûvészetet ép ésszel felfogni
nem lehet. Ehhez bizonyos
szintû õrültség kell. Bátran ki
merem jelenteni, hogy mind
azok vagyunk, akik valamilyen szinten foglalkoznak ezzel a dologgal. Nyissuk meg
elménket és lelkünket a mûvészet felé! Majd egy hippokratészi idézettel fejezi be: „A
mûvészet örök, az élet rövid.”
Én pedig egy Bodnár
Zsófia idézettel: „Az élet hamar elrepül, de a mûvészet
örökké köztünk lesz, mert
megbeszéltem vele.”
- and -
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Ez a perc is emlék lesz egyszer
Így szól a jászárokszállási születésû sanzonénekesnõ, Nagykovácsi Ilona egyik
slágere. S valóban: mostanra emlék lett az a megemlékezés, amelyet a Jászok
Egyesülete szervezett március 19-ére, hogy megünnepelje fennállásának huszadik
évfordulóját. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum márványtermében az emlékek
között válogathattunk. Hétköznapokon talán avíttnak
hangozna a jász atyámfiai
meg az úrhölgy megszólítások, vagy éppen a jászkapitányi titulus, de a szónokok beszédében ezen a napon mégsem tûnt így. Hogyan is tûnhetett volna annak, amikor a programot a
hagyományok keretezték?
Kezdõdött a Jászfényszarui
Huszárbandérium felvonulásával, s befejezõdött egy
állófogadással, amely során
a Kukta Kft. valódi jászsági
ízeket hozott a közönség
számára.
Egy ilyen rendezvényen
amúgy is lehetetlen vállalkozás lett volna a gondolatokat az elmúlt húsz évbe szorítani. Az emlékezés gyorsan túlcsordult az alapítás
évén 1991-en, az elõdszervezet alapításáig, aztán
hömpölygött a Jászkun kerületek felszámolásáig, majd
tovább, redempcióig, Rákóczi szabadságharcáig, Mohácsig, a betelepülésig.
Bár húsz év is sok idõ,
sok a változás már ennyi idõ
alatt is – talán csak az angol
királynõ ugyanaz azóta,
meg a dalai láma –, de száz
év még ennél is nagyobb
idõ. És a jász öntudatot formáló egyesületek története
már több mint száz évet
ölelnek fel. A Jászok Egyesületének közvetlen elõdjét
Czettler Jenõ országgyûlési
képviselõ alapította a két világháború között, de már
elõtte is voltak próbálkozások arra, hogy szervezetben
fogják össze az elszármazott
jászokat. Az árokszállásiak,
úgy látszik, különösen jeles-

Dr. Hortiné Bathó Edit a Jászok Egyesülete nevében köszöntötte a 20 éve ügyvivõ dr. Dobos Lászlót
Fotó: Samuné Tusor Mária
kedtek az ilyesfajta egyesületek életre hívásában, mert
1904 októberében a kolozsvári egyetemen a kecskeméti
Pethes László (késõbb szintén országgyûlési képviselõ) vezetésével Jászkun Kör
alakult. Példájukat a budapesti egyetemen tanuló jászok 1906-ban követték,
céljuk a szegény jász hallgatók támogatása volt.
Azóta megsokasodtak a
célok. A Jászok Egyesülete
könyveket ad ki, rendezvényeket szervez, értéket
ment. Tevékenysége immár
határokon ível át. Idén a
Szerbiában fekvõ Temerinnel vette fel a kapcsolatot.
Egyes szám harmadik
személyben kifejezve mindez talán túlontúl magától értetõdõnek hat, túlontúl gördülékenynek. Pedig mennyi
munka áll mögötte! Legtöbbet errõl talán dr. Dobos
László tudna mesélni, aki
két évtizede elnöke az Egyesületnek. Munkája nemcsak
azért lehet példaértékû,
mert agilisan, fáradhatatlan
szervezõként fogja össze a
jászokat, képviseli ügyüket,
hanem mert elkötelezett,
aktív értékmentõ is – sok
más mellett elég csak a Dobos családi találkozóra utalni. Munkáját – sokak nevében – dr. H. Bathó Edit oklevéllel köszönte meg.
Legyen azonban bármilyen emberfeletti munkabírású is egy személy, egyedül

mégsem volna képes végigvinni mindazt, amelyet a Jászok Egyesülete véghezvitt.
Hogy milyen sok ember
munkája szükséges ehhez,
azt mi sem bizonyítja jobban, mint az a terjedelmes
névsor, amely azoknak az
embereknek a nevét tartalmazta, akik legtöbbet tettek
a jászok ügyének elõmozdításáért, s akik eredményes
munkáját ezen az ünnepségen díszoklevéllel köszönhette meg az Egyesület.
Hogy mégis egyes számot írtam az eredmények
kapcsán, tettem azért, mert
a közös ügy összekovácsol.
Egyének érdekei egyetlen,
közösségi érdekbe, a jász
ügy propagálásába olvadnak
össze.
Ez a bizalmi légkör érzõdött az elnöki köszöntõben, ezt a fajta az összetartozást tárgyalta beszédében
dr. Szakály Sándor egyetemi
tanár. A Kossuth- és Prima
Primissima díjas Kõ Pál
szobrászmûvész pedig a jász
identitás felvállalásának fontosságát hangsúlyozta. „Magyarnak lenni nem állapot,
magyarnak lenni magatartás!” – szól az ismert mondás, és a jász léttel is hasonló a helyzet. Ha pedig hasonló, akkor elmondható:
magatartásával a Jászok
Egyesülete és annak tagsága
hitet tett jász mivolta mellett.
Csikós Gábor

Isten szeretetével találkozunk
nagyböjtben
"Rabok tovább nem leszünk!"

A mûvészet örök
Fotók: Kubacsekné Gulyás Éva

A hamvazószerda keresztény ünnep, a farsangi idõszak
utáni elsõ nap, a húsvét ünnepét megelõzõ 40 napos nagyböjt kezdete. Hamvazószerdán – elsõsorban a katolikus
egyházban, a szentmise után a
pap – szentelt hamuból (mely
az elõzõ évi virágvasárnap
barkáinak hamvai) keresztet
rajzol a hívõk homlokára,
közben mondja „Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és
porrá leszel”. Hamvazószerda
jele arra figyelmeztet, hogy
halandók vagyunk, emberségünkben esendõk.
A nagyböjti szent idõ Jé-

zus szeretetbõl vállalt szenvedésének ideje, amely húsvéti
gyõzelmével végzõdik.
Az egyik legcsodálatosabb
imádság Jézus Krisztus Keresztútja melyben emlékezünk
a Megváltó szenvedésére, halálára és feltámadására. Állomásainál elgondolkodhatunk
a bûneink gonoszságán, hogy
milyen sokat ér lelkünk üdvössége és hogy Jézus értünk
szeretetbõl vállalta a szenvedést. Minden keresztúti állomásnál így fohászkodunk.
Imádunk Krisztus és áldunk
téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!

A keresztjét hordozó Üdvözítõt minden idõben leginkább a szenvedõ ember érzi
magához a legközelebb. Amikor magunk is nehéz keresztet
cipelünk, amikor megaláznak
bennünket, amikor összecsapnak a hullámok felettünk, s
úgy tûnik, már nincs számunkra kiút, akkor egyedül a
kereszthordozó Krisztus szenvedésében találunk igazán vigasztalást és erõt. A hitét gyakorló ember imádságai mellett próbál felkészülni húsvét
ünnepére igaz hittel, szeretettel, bûnbánattal.
Csoszor Erzsébet
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A polgármester jelenti
A természet igyekszik
helyrehozni azt, amit az elmúlt évben elrontott. A vízzel
elöntött területek nagysága
csökkent, de még most is eléri
a 700 hektárt Jászárokszállás
határában. A tavaszi munkákat ezeken a részeket még
megkezdeni sem lehet, csak
bízhatunk abban, hogy a késõi növények közül valamelyikkel még hasznosíthatóak
lesznek ezek a területek is. Elmondhatjuk, hogy sokkal biztatóbb a határ, mint egy évvel
ezelõtt volt.
A Szarv-ágy patak kotrását
nagy mértékben hátráltatja,
hogy a géprõl két darab hidromotort lelkiismeretlen emberek elloptak 1 millió forint értékben. A Vízügyi Társulás a
tulajdonosa ennek a kotrógépnek, és a lopással kapcsolatban
a rendõrségi feljelentést is megtették, de ez több mint 3 hetes
kiesést jelentett a gép munkájában. A hidromotorokat egy
vállalati felszámolásból meg
tudták vásárolni, és várhatóan
március hónap végére a gép újra munkába állhat. A lopással
okozott kár a motorok árán túl
az a több mint egy kilométer
hosszon elmaradt mederkotrás, amely újabb árvíz esetén
veszélyezteti az Ipari Parkot és
a lakóházakat. A Vízügyi Társulás most egy kisebb teljesítményû bérgéppel az Ipari park
területén dolgozik. A SzolnokÚjszászi vasútvonalon lévõ
hídtól az üzemanyagtöltõ állomás mögötti Szarv-ágy szakaszig a védmû tanulmányterve elkészült. Ez a terv a védmûvek megépítése mellett magában foglalja a Hunyadi utcai és
a Prohászka utcai zsilipek és a

Hunyadi utca végén lévõ régi
szennyvízátemelõ átépítését
belvíz átemelõ funkcióra.
A Bajcsy utca felújítása az
ütemtervnek megfelelõen halad. Az látható, hogy a kivitelezõ részérõl a 2011. április
11-ei készre jelentés merész
vállalásnak bizonyult, de nem
lehetetlen a betartása. A késedelem esetére kikötött napi
300 000 Ft+ÁFA kötbér igényünket a szerzõdés szerint érvényesíteni fogjuk, amennyiben erre szükség lesz. A kisfeszültségû hálózat átépítését az
idei évre beütemezett az út
másik oldalán lévõ nagyfeszültségû hálózat felújításával
sikerült közös idõpontra öszszehozni. A kivitelezést április
1-jén, 4-én és 6-án fogják elvégezni, amely az érintett körzetben áramszünettel fog járni. Kérem az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy legyenek türelemmel és megértéssel, mert ezeknek a felújításoknak az elvégzése az üzembiztonságot növeli, más részrõl
pedig hozzájárul a Bajcsy utca
megszépítéséhez.
A Recyco Kft.-vel folytatott tárgyalások eredményre
vezettek. A szerzõdés a napokban aláírásra kerül, amelyben a cég vállalja, hogy legkésõbb 2011. augusztusban az
építkezést folytatja Jászárokszálláson és 2012. augusztusára kész épülettel rendelkezik
a termelés beindításához. A
képviselõ-testület olyan biztosítékokat épített be a szerzõdésbe, amely szerint az építkezés folytatásának elmaradása a megvásárolt terület térítés
nélküli visszajuttatását jelenti
az önkormányzat részére. A

2012. augusztusi használatbavételi engedély elmaradása pedig a vételár kedvezmény
jegybanki alapkamat duplájával növelt befizetését jelenti az
önkormányzat számlájára.
Elkészült a Széchenyi úti
sportpálya öltözõjének engedélyes terve, amelyet a sportkör vezetõinek véleményét figyelembe véve készített el a
tervezõ. Engedélyezésre be
fogjuk nyújtani. Megjelent az
a pályázat, amelyre vártunk és
már regisztráltattuk is magunkat. A 2011. március 31-ei
testületi ülés fog dönteni a pályázathoz szükséges önrész
biztosításáról.
Jászárokszállás város ebben az évben május 1-jén ünnepli várossá avatásának 20.
évfordulóját. Méltó megemlékezést szervezünk erre a napra. Kérem, hogy akinek a 20
évvel ezelõtti rendezvényekrõl
és az elmúlt 20 év jeles eseményeirõl dokumentumai vannak, bocsássa rendelkezésünkre, amelyet épségben vissza
fogunk szolgáltatni. Azokat is
kérem, hogy jelentkezzenek,
akiknek az elmúlt 20 évvel
kapcsolatban vidám vagy tanulságos történeteik vannak,
és ezeket közkinccsé szeretnék
tenni.
Itt a tavasz, a tél nyomainak eltüntetésére alkalmas
idõvel. Kérem Jászárokszállás
lakóit, intézményeit, vállalkozásait, hogy közösen takarítsuk, tegyük széppé a várost, a
köztereket, udvarokat és épületeket. Elõre is köszönöm!
Gergely Zoltán
polgármester

A megújuló energiákról
A különbözõ médiákban
egyre sûrûbben hallunk az
energiaproblémáról, mely világviszonylatban jelentkezik.
Árának emelkedését pedig
mindannyian nap mint nap
tapasztaljuk.
Ezért érthetõ volt, hogy
március 1-jén a Kertbarát kör
által e témakörben szervezett
elõadásra a mûvelõdési ház
nagyterme szinte teljesen
megtelt érdeklõdõvel. Igaz,
ehhez hozzájárult az is, hogy
az elõadást dr. Gergely Sándor kandidátus, a gyöngyösi
Károly Róbert Fõiskola tanára tartotta, akinek árokszállási
kötõdése közismert.
A nagy érdeklõdést kiváltó elõadás témája: A megújuló energia termelése és felhasználása volt.
Az elõadás hallgatói bevezetõként képet kaptak a világ
energiahelyzetérõl, felhasználásáról, elõállításának formáiról, annak gazdaságosságáról.
A nemzetközi adatokkal
alátámasztott elõadás próbálta
elhelyezni hazánkat ezen a téren, megállapítva, hogy sajnos
a lehetõségeinkhez képest el
vagyunk maradva a kutatás-

Fotók: Tóth Alajos
fejlesztésben éppen úgy, mint
a technológiák kialakításában
és felhasználásában egyaránt.
A vita során elhangzott,
hogy hazánk energiaprogramja nem helyez kellõ súlyt a
környezetbarát
megújuló
energia termelésére éppen
úgy, mint a természetes erõforrások – nap, szél, meleg víz
– kellõ és gazdaságos kihasználására.
Szó volt az egyre dráguló
és világviszonylatban is csökkenõ (fosszilis) gáz- és olajenergia fokozatos kiváltásának
lehetõségeirõl, a zöldenergia
termesztési lehetõségeirõl a
mezõgazdasági termelésre kevésbé alkalmas területeken.

A vetített képes elõadásban sok ábrát, grafikont és
egyéb szemléltetési formát
láthattak a hallgatók, melyek
érthetõbbé és kézzelfoghatóbbá tették a hallottakat. Érthetõ módon a legvégén látott
térképek csigázták fel leginkább a résztvevõket, amelyen
Jászárokszállás központjának
– elsõsorban középületeinek –
megújuló energiával való
fûtésellátása volt tervezve.
Bízunk benne, hogy ezeket a most még merésznek tûnõ terveket nyertes pályázatok
formájában is viszont fogjuk
látni a város jövõbeni fejlesztési megvalósításaiban.
Bényi
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Jubileum, ünnep, hagyomány
– XV. Jász Bál az ÁBK rendezésében –
Folytatás az 1. oldalról
felkéri Csomor János önkormányzati képviselõt, intézményigazgatót a 15. Jász Bál
megnyitására.
Csomor János megnyitójában megemlékezik a munkához kapcsolódó bálokról (arató, szüreti), a családi élet ünnepeihez, a jeles napokhoz
kapcsolódó ünnepekrõl, a jászárokszállási szép hagyományokról, amikor még voltak
iparos bálok, vadászbálok, de
folyamatos csak a Jász Bál maradt. Ugyanakkor megemlíti
az elsõ alkalommal megrendezett ovis alapítványi bált, mely
nemes célok érdekében jött létre. A 15. alkalommal megrendezett Jász Bál példamutató
hagyományépítésbõl – fogalmazott az önkormányzati képviselõ. Úgy vélem, minden
együtt van ahhoz, hogy ma
este, éjszaka, talán a hajnal is
legyen a baráti beszélgetések, a
szórakozás ideje – teszi még
hozzá, majd önfeledt télbúcsúztatást és bizakodással teli
tavaszt kíván mindenkinek. Az
1-2-3-ra következõ nõnap köszöntésre, virágosztásra szólítja
a nyitótáncot is bemutató fiúkat.
Ezt követõen, immár a
Jász Bálok történetében 2. alkalommal, városunkban harmadszor a családi szálak mentén is ide kötõdõ Derzsi
György, most is Vadkerti Imrével, a Kormorán együttes
frontemberével lépett színpadra. A hangja fölött egyre
jobban uralkodó Derzsi bátran
vált opera- és könnyûzenei slágerek között. A kezdõ dalbetét
– Bánk bán Hazám, hazám
áriája – hatott a közönségre.
Vadkerti Imre az ugyancsak
közelgõ márc. 15. tiszteletére
A költõ visszatér címû dalt adta elõ. Majd újra Derzsi Kacsóh Pongrác Rákóczi megtérését énekelte. Jól szóltak a
közösen énekelt mûvek is. Így
pl. Presser Padlásából a Fényév
távolság, az István, a király
rockoperából a Szép Magyarország, édes hazánk!, a Honfoglalásból a Kell még egy szó
címû dalok. A dalok, melyek
még nem a táncos lábakhoz
szóltak, hanem egy fentebbi
szerv, a szív húrjain kívántak
pendülni, kiválóak voltak.
Közben italos pohár került

Nõnap
Március 08-án hagyomány, hogy Nyugdíjas Egyesületünk évente megünnepli a
nõnapot. Ez évben is Gergely
Zoltán polgármester köszöntötte a lányokat, asszonyokat,
anyákat, nagymamákat, dédnagymamákat.
Kiemelte,
hogy a nõk személye nélkül a
férfiak csak félkarú óriások
lennének. Az ünnepi köszöntõ után a Parázs Hagyományõrzõ Együttes elõadásában

Érkezik a jász kapitány

A háziasszony köszöntõt mond

Derzsi György és Vadkerti Imre a színpadon
Fotók: Nagy Mária
a bálozók elé, hogy a mûsort
követõen mindenki dr. Szabó
Tamás országgyûlési képviselõ
pohárköszöntõjével, az éljenek
a jász hagyományok felszólítással csengjenek össze. S hogy a
hagyomány tovább éljen, hozzá az erõt adó étket nem csak
vacsorára, hanem még éjfélkor
is a Kékes Étterem tálalta.
A táncos lábúak azonban
már az elsõ falatok után parkettre vágytak, hiszen a csábító
dallamoknak, a Pezsgõ zenekar
muzsikájának nehéz lett volna
ellenállni. Mire a vacsorafogá-

sok elfogytak, egy tombola tárgyakkal teli asztalt is üresre sorsoltak. Ezt követõen, mint
ahogy egy jó hangulatú bálban
lenni szokott, az idõ múlása
felgyorsult, így a bálozók a
ruhatárban kabátjukkal a
hasadni készülõ hajnalt is felvették, hogy az úton hazafelé a
levezetõ táncot a kertek alatt
ólálkodó pirkadattal járják
még, mert a XV. Jász Bál a
végére pergõ ritmusban gyorsan és táncos hangulatban ért.

színvonalas mûsort láthattunk. Köszönjük nekik. A
délután folytatásában férfitagjaink süteménnyel és üdítõvel
szolgáltak ki bennünket. Késõbbi programjainkról továb-

bi lapszámainkban részletesen
is beszámolunk.
A Nyugdíjas Egyesület
nevében:

- and -

Kókai Béláné egyesületi titkár
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Szent Korona Nap
városunkban
Születõben valami nagy
dolog, valami fontos dolog
egy jó ideje országunkban.
Sok, magát erre hivatottnak
érzõ személy bábáskodik e világrajövetel fölött, alkotmányunk megszületése körül…
Nem érzem magam arra felhatalmazva tudásban, hogy
véleményt mondjak egy ilyen
történelminek mondott lépésrõl, de fontosnak gondolom
megismertetni az olvasókat a
Szent Korona Nap gondolatiságával, az elhangzottakkal.

resztül értheti meg, abból építheti jövõjét. A történeti alkotmányunk – a Szent Korona
Tan – pedig errõl szól! Egy
több ezer éves szokásjog és
írott joganyag gyûjteménye,
mely a közösségi létezés alapja
volt a múlt század közepéig és
lehetne még ma is, ha komolyan vennénk jövõnket, utódaink sorsát és boldogulását.
Vukics ebbõl azt az etikai-erkölcsi normarendszert emelte
ki, mely sajátja volt minden
természeti népnek, így a ma-

’48-as vacsora
Március 12-én ismét megrendezte, immár hagyományként a jászárokszállási Gazdakör a '48-as vacsorát, felelevenítve a II. világháború elõtti
tradíciót, amikor a gazdálkodók március idusán ily módon állítottak emléket az
1848-49-es forradalomnak és
szabadságharcnak.

árokszállási hõsökrõl.
A szertartás után a résztvevõk átvonultak a Petõfi
Sándor Mûvelõdési Házba,
ahol kezdetét vette az ünnepi
mûsor.
Dr. Farkas Miklós köszöntötte a vendégeket, majd
elmondta ünnepi beszédét.
Petõfi Sándor Nemzeti

Farkas Botond Miklós, Farkas Koppány, Farkas Lehel és Farkas
Bendegúz

Dr. Papp Lajos beszél
Fotó: Nagy Mária
Mint a „Magyarország az
én hazám…” 2010-es évi
elõadássorozat önjelölt tudósítója, ismét vettem a bátorságot, hogy egy újabb – Gonda
Csaba jóvoltából megvalósuló
– egész napos rendezvényt
mutassak be a kedves olvasó
elõtt! Mert a napi politikai hírekbõl már bizonyára mindannyiunk elõtt ismert alkotmányozási folyamat apropóján és a szervezõ tájékozottságát dicsérendõ, a téma rendkívüli fontossága okán március
20-án négy neves elõadón keresztül más-más szemszögbõl
ismerhettük meg a Szent
Korona Tant és a történeti alkotmányunk szellemiségét!
Több mint száz személy
fordult meg a nap folyamán
az elõadásokon és tekinthették meg a szünetben Balogh
Balázs helyi fiatalember II. világháborús gyûjteményét, illetve a kivetítõ vásznon láthattuk gazdag archív fotóanyagának szép összeállítását. Persze
a sok okosságot, a gondolatok
hömpölygõ áradatát, az elõadások között ismét megszínezte a mûvészet szépségével
Anna néni versmondása és
Kovácsné Kriszti népdalénekei. Az értelem és érzelem ily
módon egyensúlyközeli állapotba került, azonban a test
igényei sem merültek feledésbe… A szünetekben büfé mûködött, délben pedig a hallgatóság a szellem táplálása után
gyomrának igényeire is odafigyelhetett egy kis birkapörkölt jóvoltából…
No de nézzük, mi is történt az Ipartestület mozitermében e napon: Gonda Csaba lelkes nyitó gondolatai után
Vukics Ferencet köszönthettük, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanárát.
Elõadásának címe: Felnõtt
nemzet! Mirõl is volt szó? Arról, hogy egy nemzet magát a
történetiségén, a múltján ke-

gyarnak is.
Második elõadónk vitéz
Kiss Imre volt, a Szent Korona Szövetség országos elnöke,
egykori 1956-os forradalmi
harcos. Prófétikus hangvételével sok megcsontosodott, téves politikai és történelmi nézetet helyezett számunkra új
megvilágításba! „Merjünk nagyot vállalni” – mondta, mert
csak így érjük el céljainkat.
Délután dr. Papp Lajos
szívgyógyász professzor tartotta meg elõadását: Megmaradásunk záloga, a Szent Korona Eszme! címmel! A mélyen megélt valóság és a természetfelettivel való kapcsolat, a hitelesség volt az, ami
mindenkit magával ragadott.
Az összetartozást, a szeretetet,
és a jövõbe vetett hit fontosságát hangsúlyozta.
Utolsóként
LudányiHorváth Attila elemzõ közgazdász, nyugalmazott nagykövet a Magyar Köztársaság
jelenlegi alkotmányát vette
elemzés alá, és a lehetséges jövõképet, a kiútkeresés, a megmaradás alternatíváit próbálta
felvázolni késõ estébe nyúló
elõadásán.
Sokat tanulhattunk e napon. Azt bizton állíthatom,
hogy az alkotmányozás valóban fontos dolog, azonban
nem szabad, hogy azt rövid
távú politikai érdekek vessék
papírra, kellõ vita nélkül, és a
történelmi múlt figyelmen kívül hagyásával. Mert vajon elavult az, ami régi?
Hatalmas tudásanyag, a
téma iránti mély elhivatottság, a magyarságért való tenni
akarás volt az, ami elõadóinkból áradt. Valóban más
és talán több az a látásmód,
amin keresztül láttatták velünk a felvetett kérdéséket és
az adható válaszokat. Gondolkodjunk el rajta, és már volt
haszna e napnak.
Kovács Zoltán
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Farsangbúcsúztató
az Apartmanházban
Február 3-án, csütörtökön igen jó hangulatban megtartottuk a farsangbúcsúztatót. Mint minden évben,
most is élõzenés mulatság
volt. Finom fánkkal, üdítõvel
és sok-sok nótával és tánccal
telt el a délután. Jó hangulatot
biztosított a szépen feldíszített
társalgó, és akiben még volt
annyi erõ, mind táncra perdült. Ezt az egész programot
végigtáncoltuk és énekeltük,
nem bírtuk abbahagyni, amikor vége lett, és igen sajnáltuk, hogy csak eddig tartott a
farsang.
Jövõre is lesz farsang, és
készítjük elõre a jó kényelmes
topánkát a tánchoz. Köszönjük az apartmanház vezetõinek, akik megrendezték nekünk ezt a szép, kellemes délutánt.
Pár nap múlva nõnapi ünnepség volt nálunk. Nõnapot
köszöntöttek a Lehel úti óvodások Ildikó óvó néni vezeté-

sével. Hát kell ennél szebb köszöntõ? Mikor apró aranyos
szájacskák kívánnak még sok
szép ünnepet. Ezek a szavak a
szívünkhöz szóltak, és talán
mindenki érezte szíve táján a
melegséget, és fülében most is
csengenek a versek, énekek,
amelyeket még sokáig fogunk
hallani, ha becsukjuk szemeinket, látni fogjuk arcocskáikat,
tiszta szemeiket, ahogy ránk
néztek. Nincs ennél szebb a
világon. Gyertek el máskor is
és hozzatok boldogságot öreg
napjainkra.
Külön öröm volt az ajándékcsere. Mi is készültünk: kis
kacsákkal és édességgel kedveskedtünk a gyerekeknek, és
kaptunk cserébe általuk készített hóvirágot. Köszönjük
szépen ezt az örömöt, amit
kaptunk.
Tita Valéria Erzsébet
az apartmanház lakója

Dr. Farkas Miklós köszöntõjét hallgatják a vendégek
Fotók: Görbe Erzsébet
Az ünnepség szentmisével
kezdõdött a Szentháromság
templomban, melyet a szabadságharcban résztvevõ jászárokszállási hõsökért és a magyar hazáért ajánlottak fel a
résztvevõk.
A szertartás a Himnusz eléneklése után a templom
fõbejáratánál elhelyezett '48as emléktáblánál folytatódott,
ahol Gergely Zoltán Jászárokszállás
polgármestere
méltatta az emléktábla jelentõségét. Reméli, hogy az elkövetkezendõ idõkben sikerül
felkutatni azon személyek nevét, kik még nem szerepelnek
a táblán, ezzel is elfoglalva
méltó helyüket.
„Emlékezzünk rájuk!”
Ezt követõen Gyenes
Gyula fõesperes-plébános,
pápai prelátus megáldotta az
emléktáblát. Gergely Zoltán
polgármester úr a város, valamint a gazdák a gazdakör nevében elhelyezték koszorúikat, ezzel is megemlékezve a
szabadságharcban részt vett

dal címû költeményét a 48-as
kishuszárok: Farkas Botond
Miklós, Farkas Koppány, Farkas Lehel és Farkas Bendegúz
szavalták el. A versmondás
után 48-as dalokat adott elõ
Farkas Mikolt, Farkas Bendegúz csellón és fuvolán.
A mûsor záróakkordjaként a Parázs Hagyományõrzõ Egyesület fergeteges
néptánc bemutatóját láthattuk, melyet finom vacsora elfogyasztása követett. A zenét
a tavalyi évhez hasonlóan a
Jászsági Mulatós Együttes
szolgáltatta, kik szinte megállás nélkül húzták a talpalávalót
a közönség örömére.
Mindazok, akik már több
éven keresztül részt vettek e
rendezvényen (megemlékezésen) az idén sem csalódtak,
hiszen a jó hangulatú vacsora,
zene, tánc révén méltóképpen
ünnepelték meg a nemzeti
ünnepünket, és ezzel is egy
szép hagyomány újjáéledésének lehettünk szemtanúi.
Görbe Erzsébet

Rajzpályázat
A szolnoki Aba-Novák
Kulturális Központ által
meghirdetett „Mesél a
vasút” rajzpályázaton 2011.
03. 11-én Kovács Klaudia
II. helyezést ért el az óvodás
korcsoportban.
A gyermek óvónõje:
Ballagó Sándorné

Mozgásfejlesztés
Óvodánkban a gyermekek mozgását az egészséges
életmódot erõsítõ tevékenységekkel alakítjuk ki, az egyéni
szükségleteket és képességeket
figyelembe véve.
A mozgás sokoldalú tevékenység, jelen van a szervezett
tevékenységen, a mindennapi
testnevelésen túl a játékban, a
különbözõ nevelési területeken, gondozási és önkiszolgáló tevékenységben.
A gyerekek szabad mozgása nélkülözhetetlen eleme
az óvodai életnek. Biztosítjuk,
hogy a gyermekek a természetes nagymozgásokat, mozgáselemeket egyénileg, szabadon
ismételhessék az udvarunkon
található sokféle mozgásfejlesztõ eszközön.
Hosszabb-rövidebb sétáinkra a szülõk is elkísérnek
bennünket, ez közös élményt
jelent a csoportnak.
Szervezett mozgástevékenységeink játékos formában

fejlesztik a gyerekek mozgáskoordinációját. A gyermekeknél 4-5 éves korban kialakuló
alakváltozás, hirtelen növekedés hanyag tartást okozhat.
Az óvoda Maci csoportjában a szervezett tevékenységeken belül a prevenciós fejlesztõ torna az utánzó mozgások gyakorlásával, a helyes
testtartás megéreztetésével, a
mozgásigény játékos formában, változatos eszközökkel
történõ kielégítésével segíti a
gerinc-deformitás megelõzését. Természetes egyenetlenségû talajon való járással, a lábboltozatot erõsítõ játékos tornával a gyermekek talpának,
lábának, izmainak erõsítése a
cél.
Óvodásaim szívesen vesznek részt ezekben a tevékenységekben, én pedig arra törekszem, hogy a rendszeres,
örömmel végzett mozgás segítse testi-lelki fejlõdésüket.
Ballagó Sándorné
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Esemény ~ eredménynaptár
Matematikaverseny
Évek óta februárban rendezik a Zrínyi Matematikaversenyt. Idén február 18-án
28 alsós és 28 felsõs tanuló
mérte össze tudását. Igen népszerû ez a verseny, mely egyre
inkább az iskolai tananyag átfogó, gyakorlati alkalmazására
épít. Ahhoz, hogy tanítványaink az adatok rengetegében el tudjanak igazodni, alapos felkészítõ munkára van
szükség a nevelõk részérõl.
Egy-egy feladat elsõ olvasásra
talán értelmetlennek tûnik, de
az adatok pontos kigyûjtése
után a jól begyakorolt, elõzetes felkészítések ismeretére támaszkodva évrõl évre szép
eredményeket érnek el tanítványaink. Iskolánkból a legjobb eredményt elért tanulók:
Varga Nikolett 3. a osztály
Lengyel Ármin 7. c osztály
Olajos Márton 4. a osztály
Bognár Bence 3. a osztály
Gulyás Adrián 3. c osztály
2011. március 11-én Mezõtúron az eredményhirdetésen õk képviselték iskolánkat.
Nagy öröm volt számunkra,
mikor megtudtuk, hogy Var-

ga Nikolett I. helyezett lett,
így õ képviseli Kecskeméten,
az országos versenyen iskolánkat. A 3. osztályosok csapatban az elsõ helyezést érték el.
Gratulálunk a szép eredményekhez a tanulóinknak és
a felkészítõ tanító és tanár néniknek: Zsákné Urvölgyi Edina, Bankáné Mezõ Katalin,
Sándor Józsefné, Owczynikné
Fekete Lenke tanító néniknek.

Aranyszáj szépolvasó
verseny
Évek óta a 3. és 4. osztályos tanulóinknak olvasóversenyt rendezünk. A verseny
két részbõl tevõdik össze.
Minden tanuló az általa választott szöveggel készül,
majd egy ismeretlen szöveg
olvasásával bizonyítja olvasási
tudását. Március 7-én ismét a
Város Könyvtár adott otthont
versenyünknek.

3. évfolyam
I. helyezett Sándor Evelin
3. a
II. helyezett Maksai Péter
3. a
III. helyezett Olajos Ágnes 3. a
Különdíjas
Bobák Zoltán 3. c és
Nagy Adrienn 3. b osztályos
tanuló lett.
4. évfolyam
I. helyezett Banka Tamás
4. a
II. helyezett Csatai Blanka
és Szabó Panna 4. a
III. helyezett Dudás Gabriella 4. c
Különdíjas
Éliás Gergõ 4. b osztályos
tanuló lett.
Gratulálunk a nyerteseknek és sok szép órát kívánunk a jutalomkönyvek olvasásához.
Szabó Erika

„Az aranyszájúak”

Parlamenti különóra
Az Országgyûlés hivatala által szervezett, fiataloknak szóló programok egyike
a végzõs középiskolás diákokat megszólító parlamenti
különóra. A rendkívüli nyílt
napok célja, hogy a fiatalok
megismerkedjenek a parlamenti demokrácia alapjaival, betekintést nyerjenek az
Országgyûlés munkájába,
bõvítsék ismereteiket.
2011. február 28-án a
Deák Ferenc Gimnázium,
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 12. évfolyamos diákjaiként látogatást tettünk az Országházban. Régóta vártunk erre a
lehetõségre, több mint egy
éve jelentkeztünk. A programon három más középiskolai csoporttal együtt vettünk
részt.
Elõször a parlament
épületének felsõházi termében fogadtak bennünket:
körbejárhattuk, „belakhattuk” az egész termet, kipróbálhattuk az elnöki emelvényt is. Ezt követõen Hegedûs Tamás (frakcióvezetõ-helyettes, Jobbik Magyarországért Mozgalom)
tartott beszámolót az Or-

szággyûlés feladatairól, mûködésérõl és tisztségviselõirõl.
Majd egy aktivitásra ösztönzõ játék kapcsán két iskolából két-két csapat mérte
össze tudását egy játékos vetélkedõn. A csapatoknak
pártfrakciókat kellett alakítani, frakcióvezetõt, szóvivõt, futárt és írnokot választani. Része volt a feladatnak
a megalakított párt nevének
kitalálása is. Iskolánk két
csapata a MPSN (Mindent a
pénzért, semmit a népért!)
és a SZIA (Szabad Ifjak Alakulata) nevet választotta. A
vetélkedõn aztán a parlamenti munkához kapcsolódó fogalmakat, kifejezéseket
kellett definiálni. Például:
interpelláció, obstrukció,
klotür, mandátum, alkotmány. Ha a pontos jelentést
nem tudtuk, lehetõség volt a
fogalom humoros körülírására is. Kéttagú bizottság
bírálta a válaszokat. A vetélkedõ végén gimnáziumunk
csapatait hirdették ki elsõ és
második helyen!
Ilyen sikerélmények és
egy könnyû büféebéd után
az országgyûlési könyvtárba

Szavaz a MPSN frakció

látogattunk el, majd a parlamenti séta következett. Idegenvezetõ kísért végig a parlament épületén, láthattuk a
kupolacsarnokot, a Szent
Koronát, az õrségváltás ceremóniáját. A díszõrség külön bemutatóval kedveskedett nekünk: a március 15re készülõ formáció részleteit láthattuk. Vezetõjük elmagyarázta egyenruhájuk magyar hagyományt õrzõ díszeit is.
Ezekre a programokra
épült a nap legfontosabb
órája: a plenáris ülés megtekintése a karzatról. Mindannyian vártuk, hogy betekinthessünk a politikusok
munkájába. Nagy csalódás
volt számunkra, hogy a parlamenti képviselõk, miniszterek a plenáris ülés közben
telefonáltak, újságot olvastak, interneteztek és beszélgettek. Diáktársaim az ülés
alatt azt számolgatták, hány
képviselõ van fenn a facebook-on, kinek milyen mobiltelefon van az asztalán.
Nagy volt a zsivaj, így az interpelláló képviselõket és az
interpellációra adott válaszokat nem vagy alig lehetett érteni. Mindenkiben felmerült a kérdés: õk azok,
akik döntenek az ország sorsáról? Ez a legizgalmasabbnak várt „különóra” jelentette számunkra a legnagyobb kiábrándulást.
Köszönjük a szervezõk
munkáját. Mindent megtettek, hogy változatos programokkal mutassák be a parlament életét.
Jónás Barbara
12.B osztály
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A jövõ elkezdõdött…
– Projektzárás az általános iskolánkban –
Örömmel értesítettük korábban minden olvasónkat arról, hogy Jászárokszállás Város Önkormányzata pályázatot nyert „A Tudás kulcsa” –
tanulói laptopok az élethoszszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez címmel, melynek hivatalos kódja:
TIOP-1.1.1/09/01. A pályázaton elnyert támogatási öszszeg 9 876 343 Ft, melyen kizárólag új eszközöket lehetett
beszerezni.
Beszerzésre került: 73 db
tanulói laptop tárolókkal, 3
db tanári gép, 3db Acces
Point, 1 db router. E pályázat
az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és a Magyar
Köztársaság költségvetése
társfinanszirozásával valósult
meg.
Az eszközök a kijelölt tantermekben elhelyezésre kerül-

tek, a rendszer mûködõképes.
A pályázat hivatalos záró
rendezvényén 2011. február
21-én együtt örült gyerek és
felnõtt az újonnan beszerelt
készülékeknek. Egy foglalkozás keretében ízelítõt kaptunk
a kisgépek tanítási órán történõ felhasználásáról. A laptopokat már a tanulók is kipróbálták, jelenleg ismerkednek a lehetõségekkel és a
programokkal. Három tanulócsoportban 6. a matematika
(Bankáné Mezõ Katalin), 6. b

szövegértés-szövegalkotás
(Érsekné Kácsor Edina), 8. b
életpálya-építés kémia tantárgy (Kaszabné Ócsai Klára)
tanárnõk vezetésével használják tanítási órákon a laptopokat. Reményeink szerint a következõ 5 évben – ennyi idõre
vállalta az önkormányzat a
fenntartást – jelentõs eredményeket érünk el nemcsak lexikai tudásban, hanem egyéb
kompetenciák fejlesztése terén
is.
Szabó Erika

Tisztelt Bajcsy-Zsilinszky utcai
Ingatlantulajdonosok!
A jászárokszállási BajcsyZsilinszky utca burkolat-felújítása, gyalogátkelõhely létrehozása, zöldfelület kialakítása,
és az ehhez kapcsolódó vízelvezetési munkák, a nyomvonalban található közvilágítási
oszlopok és lámpák áthelyezése, valamint kandeláberek
elhelyezése
az
ÉAOP3.1.2/A-09-2009-0019 jelû
pályázathoz kapcsolódóan,
vállalkozási szerzõdés alapján
elkezdõdött.
A jellemzõen 4 m szélességû utca útburkolatát 6 mre szélesítik, a széleken kiemelt
szegéllyel. A szegélymagasság: 12 cm. A kiemelt szegélyek a csatlakozó utcáknál befordításra kerülnek. A kiemelt
szegélyt a kapubejáróknál és a
gyalogos járdák keresztezésénél lefuttatják az útburkolat
szintjétõl 4-2 cm-re, biztosítva
az akadálymentes közlekedést,
meghagyva a csapadékvíz-elvezetés lehetõségét. A hídon
csak karbantartási munkákra
kerül sor.
Az útburkolat rétegrendje
a szélesítési helyeken:
– 7 cm AC 22 alap aszfaltréteg
– 20 cm cementstabilizációs alapréteg
– 15 cm homokos kavics
védõréteg
Az így 6 m-re szélesített
burkolatra az aszfalt kiegyenlítése után teljes szélességben az
alábbi rétegek kerülnek felhordásra:
– 5 cm AC 11 kopó hengerelt aszfalt kopóréteg
– 6 cm AC 22 kötõ hengerelt aszfalt kötõréteg.
A csatlakozó utcáknál átlag 15 m hosszon és ahol a
csatlakozó utca engedi 6 m
szélességben kerül megépítés-

re az útburkolat a fõpálya burkolatszerkezetével megegyezõ
kialakításban. A meglévõ járdaburkolatot a legtöbb helyen
szélesíteni és átépíteni szükséges. Az 1 m vagy keskenyebb
járdák 1,5-2 m szélességben
kerülnek átépítésre egyes helyeken 6 cm térkõ, a többi helyen 4 cm AC 8 hengerelt aszfalt kopóréteggel.
A Rákóczi és Bajcsy-Zsilinszky utcák keresztezõdésében a Bajcsy-Zsilinszky utcán
gyalogos átkelõhely kerül
megépítésre külön kandeláberek elhelyezésével, biztosítva a
gyalogátkelõ és környezete
megvilágítását.
A kiemelt szegélyes elrendezéshez zárt csapadékvíz-elvezetõ rendszer épül, a burkolatba, a szegélybe illetve a
zöldterületbe épített víznyelõkkel, amelyek a járda és az út
közötti területek nyilt árkainak csapadékvizét is elvezetik.
A burkolatba vagy a közúti ûrszelvénybe kerülõ elektromos légvezeték oszlopok
áthelyezésre kerülnek. A munka idõpontjáról értesítjük a
Tisztelt Lakókat.
A munkálatok utolsó fázisában a tereprendezést követõen a parkosítás és zöldfelületek kialakítása is megtörténik. Füvesítés, több mint 80
fa kiültetése, pihenõpadok és
szemétgyûjtõ edények elhelyezése.
Elõfordulhat, hogy a telkekrõl kivezetõ csapadékcsatorna-nyílások elfedésre kerülnek. Ennek okán kérem a
Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a lehetõségeikhez
mérten figyelembe véve az országos településrendezési és
építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Kor-

mányrendelet ide vonatkozó
rendelkezéseit a telkeken keletkezõ csapadékvizet az alábbiakban felsoroltak szerint vezessék el:
– Csapadékvíz, talajvíz – a
vonatkozó hatósági elõírások
megtartásával – nyílt árokban
is vezethetõ. A telekrõl csapadékvizet a közterületi nyílt
vízelvezetõ árokba csak zártszelvényû vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezetõ árok a közút tartozéka,
úgy abba a környezetébõl - a
telkekrõl - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelõjének
hozzájárulásával történhet.
– A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét
úgy kell kialakítani, hogy a víz
a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos
telkeken és építményekben,
valamint a közterületen kárt
(átázást, kimosást, korróziót
stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerû használatot ne akadályozza.
– A csapadékvíz a telken
belül elszivárogtatható, ha ez
a telek és a szomszédos telkek,
továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerû
használatát nem veszélyezteti.
A kiviteli tervek megtekinthetõk a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodáján.
A Mûszaki Iroda munkatársai várják személyesen, írásban vagy telefonon történõ
észrevételeiket.
A munkálatok ideje alatt
az érintettek részérõl türelemre lesz szükség, amihez megértésüket kérjük.
Köszönjük együttmûködésüket!
Bakainé Magyari Melinda
mûszaki irodavezetõ
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magánoktató
Tel.: 06-30/945-7036

A jászárokszállási VIZIKÖZMÛ értesíti a város lakosságát, hogy

ORVOSI ÜGYELET

2011. április 05- április 15-ig

JÁRMÛVEZETÕI TANFOLYAM

lomtalanítást végez.

indul
• Segédmotor • Motorkerékpár • Személygépocsi
• Mezõgazdasági vontató kategóriában
JÁSZÁROKSZÁLLÁSON!
Tanfolyamok délelõtt és délután, akár hétvégén is.
Többszöri részletfizetési lehetõség.
Várjuk jelentkezését!
(x)

II. ÁROKSZÁLLÁSI AEROBIK-PILATES DÉLUTÁN • 2011.04.16.
(SZOMBAT) Széchenyi István Általános Iskola tornaterme
Órarend:
13.00- MEGNYITÓ
13.05-14.00 - ZSÍRÉGETÔ AEROBIK
14.05-15.00 - KEZDÔ PILATES
14.05-14.55 - GYERMEK AEROBIK/TORNA az udvaron
15.05-16.00 - CAPOEIRA AEROBIK (korra, nemre és súlyra való tekintet nélkül!)
16.05-17.20 - HALADÓ PILATES
17.25-18.30 - ALAKFORMÁLÓ AEROBIK (idôsebbek, súlyfelesleggel rendelkezôk is elkezdhetik)
18.30-19.00 - KÖZÖS ZUMBA FINÁLÉ!!!

Ár: 300Ft/óra, a gyermek aerobik és a zumba ingyenes
EDZÔK: BODOR MÓNIKA - pilates www.pilates.freewb.hu
FEHÉR NIKOLETT - aerobik www.lettisafeaerobik.freewb.hu
„Szokás szerint” A NAP VÉGÉN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOK KERÜLNEK KISORSOLÁSRA!!!(x)

LOMTALANÍTÁS
A jászárokszállási VIZIKÖZMÛ értesíti az üdülôingatlanok
tulajdonosait, hogy

2011. május 2-án lomtalanítást végez.
A fenti idô alatt nem csak a szilárd burkolatú utcákba mennek be, a szállítójármûvek, hanem a földes utcákba is. A lomtalanítás során az ingatlanok elé kirakott használt bútorok, berendezési tárgyak, ócskavasak
DÍJMENTESEN elszállításra kerülnek. A lomtalanításkor nem szállíthatunk
el veszélyes, ill. kommunális hulladékot, kerti hulladékot, rossz háztartási
eszközöket, elektronikai hulladékot és építési törmeléket.
A lomtalanítás az alábbi utcákban történik meg:
Nógrád u., Szivárvány u., Zöldmezô u., Bokréta u., Nádas u., Strand u.,
Napsugár u., Fortuna u., Délibáb u., Napfény u., Hajnal u., Liget u., Pipacs u.,
valamint az alább felsorolt utcák Lomb utcától kezdôdô szakaszai: Rózsa
u., Fürdô u., Örsi u., Jász u., Rosenberg házaspár u.

ÉRTESÍTÉS!
A Jászárokszállási VÍZIKÖZMÛ
ezúton értesíti a Tisztelt
Lakosságot, hogy

ANGOL
NYELVOKTATÁS
JÁSZÁROKSZÁLLÁSON
EGYÉNI ÉS CSOPORTOS
FOGLALKOZÁSOK:
- kezdõknek
- haladóknak
Angol diplomás, számlaképes
tanár szervezésében.
Kezdés márciustól!
Tel.: 06-30/589-3844
E-mail:
schoolbritain@gmail.com(x)

2011. április
04-tôl

A fenti idô alatt nem csak a szilárd burkolatú utcákba mennek be, a szállítójármûvek, hanem a földes utcákba is. A lomtalanítás során az ingatlanok elé kirakott használt bútorok, berendezési tárgyak, ócskavasak
DÍJMENTESEN elszállításra kerülnek. A lomtalanításkor nem szállíthatunk
el veszélyes, ill. kommunális hulladékot, kerti hulladékot, rossz háztartási
eszközöket, elektronikai hulladékot és építési törmeléket.
A lomtalanítás az alábbi ütemezéssel történik:
Április 05. (kedd): Rákóczi u., Szabadság u., Malom u., Thiel B. u., Fürst
S. u., Táncsics u., Lomb u., valamint az alább felsorolt utcák Lomb utcáig
tartó szakaszai: Rózsa u., Örsi u., Jász u., Rosenberger u., Fürdô u.
Április 06. (szerda): Szentandrási u. és zsákutcái a Hunyadi utcáig,
Élmunkás u.,Murányi u., Vígh u., Hunyadi u., Bem u., Arad u., Szent László
u., Vak B. u., Czinka u., Zrínyi u., Dankó u., Bartók u., Gyóni u., Gárdonyi u.,
Dobó u., Ôsz u., Csongor u., Pusztaszer u., Hortobágyi u.
Április 07. (csütörtök): Déryné u., Munkácsy u., Liszt F.u., Kazinczy u.,
Szent István u., Boros A. u., Gagarin u., Kölcsey u., Jókai u., Kókai L. u.,
Halastó u.
Április 08. (péntek): Deák F. u., Prohászka u., Posta köz., Piactér., Móczár
A. tér, Jákó u., Csalogány u., Balassa u., Kurucz u., Virág B.u., Pozsony u.,
Szentandrási u., Deák F.u. - Hunyadi u. között, Deák tér, Városkert u.,
Hétvezér u., Akácfa u., Pethes M.u., Mátyás K.u., Alkotmány u., Nyárfa u.
Április 11. (hétfô): Kossuth L.u., Madách u., Blaha u., Dózsa Gy. u.,
Magyar u., Petôfi u., Arany J. u., Görbe J. u., Tompa M. u., Szent Margit u.,
Kôrösi Cs.u., Vörösmarty u., Kinizsi u., Ságvári u., Vasút u.
Április 12. (kedd): Széchenyi u., Sándor u., Bogdán u., Pacsirta u.,
Sólyom u., Fecske u., Adácsi u., Sport u., Kilián u., Eötvös u., Hámán K. u.,
Határ u., Mikszáth u.
Április 13. (szerda): Reviczky u., Kisfaludy u., Katona u., Pethes I.u.,
Csörsz u., Törôcsik u., Lehel u., Horváth u., Csokonai u., Patak u., Tavasz u.,
Egri u., Kenyérvári u., Mátra u., Május l. u., Köztársaság tér

megkezdi a városi vízhálózat
szokásos
tavaszi tisztítását!
A mosatás várható befejezési ideje:
2011. április 24.
A mosatás idôtartama alatt a vételezett víznek esetleges elszínezôdése, jellegzetes szaga elôfordulhat, azonban ez nem befolyásolja
annak felhasználhatóságát, és fogyasztásra való alkalmasságát.
A fenti idôszak alatt kérjük türelmüket és megértésüket, az Önök
felé történô szolgáltatási biztonság
megteremtése érdekében végzett
munkánk során!
Tisztelettel: VÍZIKÖZMÛ

Emlékezés

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

halálának
10. évfordulójára

halálának
10. évfordulójára

Szeretô családod

(x)

Városunk, lakókörnyezetünk tisztítása és tisztántartása érdekében
szervezett lomtalanítás végrehajtásához kérjük a lakosság
segítõkész közremûködését!

mJászárokszálláson az orvosi ügyelet
hétfõtõl péntekig 16 órától 18 óráig tart.
Az orvosi ügyelet telefonszáma: 06-20/980-6600
A jászberényi orvosi ügyelet telefonszáma megváltozott.
2010. február 1-tõl a 06-56/221-304 számon hívható.
A Mentõszolgálat telefonszáma: 104

03.
10.
17.
24.
25.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Agora Gyógyszertár, Posta köz 1.
Tel.: 531-980
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9. Tel.: 531-010
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9. Tel.: 531-010
Agora Gyógyszertár, Posta köz 1.
Tel.: 531-980
Agora Gyógyszertár, Posta köz 1.
Tel.: 531-980
A gyógyszertárak nyitva tartási ideje:
Hétfõtõl-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 megszûnt.
Fizikoterápia rendelési idõ:
Hétfõ: 8.00-13.00 • Kedd: 11.00-16.00 • Csütörtök: 8.00-13.00
Péntek: 11.00-16.00 • Helye: orvosi rendelô
Vérvétel ideje: Szerda 6.30-9.00 • Péntek: 6.30-9.00
Helye: orvosi rendelô
***
A következõ Jászvidék lapzárta:
2011. április 19.
A cikkeket kérjük az alábbi e-mail címre küldeni:
jaszvidek@gmail.com
A következõ Jászvidék megjelenésének ideje:
2011. április 28.

Megértésüket elôre is köszönjük.

ÉRTESÍTÉS!

Jászárokszállás Város Önkormányzata meghirdeti a
„Gyerekek és virágok” rajzversenyt.

A Jászárokszállási VÍZIKÖZMÛ Jászárokszállás
város lakosságát, hogy

A pályázat célja: "A VIRÁGOS JÁSZÁROKSZÁLLÁSÉRT"
pályázati felhíváshoz kapcsolódó rajzverseny.

elektronikai hulladék anyagok
begyûjtését végzi a telephelyén (Jászárokszállás,
Deák Ferenc u. 90.), 8.00 - 15.00 óra között az erre
a célra, rendelkezésünkre bocsátott gyûjtôkonténerben.
A gyûjtôkonténerben átvételre kerülnek a használhatatlan, elavult háztartási kisberendezések,
híradástechnikai, informatikai berendezések hulladékai. (televízió, bojler, rádió, hûtôgép, konyhai
kisgépek, kávéfôzô, elektromos játékok, barkácsgépek)
Köszönjük a városunk tisztasága érdekében
végzett együttmûködésüket!
Tisztelettel: VÍZIKÖZMÛ

A pályázók köre: I. óvodások II. 1-4. osztály
III. 5-8. osztály IV.9-12. osztály
Díjazás: Kategóriánként az elsõ három helyezetett tárgyjutalomban részesítjük. A díjazottak oktatási
intézményei külön jutalomban részesülnek.
A pályázat benyújtásának határideje:
I. ütem 2011. május 31.
II. ütem 2011. szeptember 30.
Információ és bõvebb felvilágosítás a versennyel
kapcsolatban: Polgármesteri Hivatal, Mûszaki Iroda,
Bakainé Magyari Melinda, mûszaki irodavezetõ,
tel.: 06-57-531-059,
e-mail cím: bakaine@jaszarokszallas.hu
A pályázat teljes szövege a kihelyezett plakátokon és
a www.jaszarokszallas.hu honlapon olvasható.

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

NAGY JÓZSEF

temetésén részt vettek, koszorúkkal, virágokkal és részvétnyilvánításukkal mély fájdalmamat enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönetet mondok
Dr. Olajos Gyula háziorvos évekig tartó
odaadó és önzetlen segítségéért.
„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és
szépet, de a kegyetlen halál
mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél, s engem szerettél
Nekem nem is haltál meg,
csak álmodni mentél.
Egy reményem van, mi éltet és vezet, hogy
egyszer majd találkozom veled.
Örökké szeretlek, és nem feledlek téged.
Szeretõ felesége, lányai, vejei és
unokái

GYÁSZHÍR

Emlékezés

Elhunyt az Apartmanház
szeretett lakója

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

KISS JENÔ
halálának
4. évfordulójára
„Várjuk míg élünk, várjuk Ôt,
Hátha egyszer ott áll az ajtónk elôtt.
Aztán a valóság ránk szakad
Lelkünk tovább fáj a kín alatt.
Kiáltanánk, hogy Ô is hallja odaát,
Hol vagy Édesapánk?
Nélküled üres a világ!
Várunk, ha nem jössz, mert nem jöhetsz,
Mi megyünk hozzád, ott leszünk veled.”

„Ez a gyertya most érted égjen,

A gyászoló család

Ki vigyázol ránk onnan fentrôl,
Lelkünkhöz szólsz a végtelenbôl”

Szeretô felesége,
és családja
(x)

Tel.: 431-077
Tel.: 431-183
Tel.: 433-165
Tel.: 433-166

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
2011. április 25-én (hétfôn)
esedékes hulladékszállítás
a Húsvéti ünnepek miatt
2011. április 23-án (szombaton) történik meg.

„Megállt egy szív,
mely értünk dobogott,
megpihent egy kéz,
mely értünk dolgozott…”

Ki fent laksz már a magas égben,

• Széchenyi u. 30.
• Rákóczi F. u. 1.
• Katona J. u. 16.
• Lehel u. 28.

Április 15. (péntek): József A.u., Jászai u., Pázmány P.u., Kékes u., Tél u.,
Nyár u., Hattyú u., Damjanich u., Csikós u., Mikes u., Halász u., Mocsár u.,
Szent Vince u.

halálának
4. évfordulójára

GUBA BÉLA

Dr. Mann Ildikó
Dr. Kovács Pál
Dr. Bíró Attila
Dr. Váradi István

TÁJÉKOZTATÁS!

JAKUS JÓZSEF

ANDRÉ LÁSZLÓ

04-08.
11-15.
18-22.
26-29.

Április 14. (csütörtök): Bajcsy u., Szent István tp., Csuka u., Somogyi u.,
Hold u., Fáskert u., Tinódi u., Ady u.

2011. április 18-22. között

Fájó szívvel emlékezünk

„Fáj a szívünk, mert itt hagytál,
búcsú nélkül elaludtál.
Küzdöttél, de már nem lehetett,
most a csend ölel át és a szeretet.
Végleg elmentél hosszú utadra,
hangod nem halljuk többé soha,
fájó szívünk felzokog érted,
örökké szeretünk, nem feledünk Téged!”

2011. március 31.

(x)

Szeretô családja
Jászágóról

(x)

Emlékezés

CSÁNYI
LÁSZLÓNÉ

RUCSKA
GÉZÁNÉ

sz. Márkus Zsuzsanna

sz. Szántó Katalin

halálának
8. évfordulójára

Hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk,
kedves emlékét
megôrizzük.
Az intézmény lakói
és dolgozói

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet,
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
Amit tôlünk senki soha el nem vehet.”

Szeretô férjed,
lányod, fiad
(x)

2011. március 31.

Jászvidék

2011. ÁPRILIS HAVI PROGRAMOK
2011. április 2-án 16:30-kor
BANKA SÁNDORNÉ ÖNÁLLÓ ESTJE
Közremûködik: Csillik György - ének
Zongorán kísér: Ferenc Sándor
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
KERTBARÁT KÖR
2011. április 5-én 17 órakor
Kóczián Antal tagtárs videofelvételeinek vetítése az elmúlt
idôszak munkáiról
2011. április 16-án 16 órakor
Közös nônap és férfinap megünneplése
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
ZENEISKOLA
2011. április 8-án 18 órakor TANÁRI KONCERT
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
ROMA KULTÚRA NAPJA
2011. április 10-én 15 órakor
a Piros Pipacsok Kulturális Egyesület szervezésében.
Meghívott vendég: Rostás- Farkas György, József Attila
díjas költô, újságíró
A gyermekrajz kiállítást megnyitja: Gergely Zoltán, polgármester
Ünnepi mûsor
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG
2011. április 12-én 18 órakor
A Jászság építkezése • Dr. H. Bathó Edit elôadása
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
BÉRLETES FILHARMÓNIAI HANGVERSENY
2011. április 14-én 14 óra
Az ütôhangszerek története zenei utazással
A Talamba Ütôegyüttes elôadása
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
A PETÔFI MÛVELÔDÉSI HÁZ
A Költészet Napja alkalmából író-olvasó találkozót szervez
felsô tagozatos diákok részére
2011. április 15-én 10 órakor
Vendég: Zsíros-Simon Mária, író, költô és elôadómûvész
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
KERESSÜK JÁSZÁROKSZÁLLÁS CSILLAGJAIT
TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY VÁLOGATÓJA
2011. április 15-én 15 órakor
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
CUKORBETEGEK KLUBJA
Április 19-én 15 órakor
A Húsvét és a diéta. Mintaétrend, receptötletek, kóstoló.
Májusi és nyári terveink ismertetése.
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
Jászárokszállás Város Önkormányzata meghirdeti

20 éve város Jászárokszállás
A VÁROS NAPI RENDEZVÉNYSOROZAT TERVEZETT PROGRAMJA
2011. április 23.

(szombat)

17:00 EXTÁZIS TÁNCGÁLA • A rendezvény helye: Szent Vince úti tornaterem

2011. április 27.

(szerda)

15:00 VOLT EGYSZER EGY NAGYÁRKI TANYASI ISKOLA
Nagyárki életképek 1925-1967-ig - Fotókiállítás • Dedikálással egybekötött könyvbemutató
Helyszín: Petôfi Mûvelôdési Ház

2011.április 28.

(csütörtök)

2011. április 29.

(péntek)

15:00 VIRÁGBÖRZE • A Flóra Virágkedvelôk Egyesületének szervezésében • Helyszín: Piac tér
17:00 KIPLING: DZSUNGEL KÖNYVE • SZISZ bemutatója • Helyszín: Petôfi Mûvelôdési Ház

2011. május 1.

(vasárnap)

17:00 „ÖLTÖZTESD FEL A LELKED!” Zeneiskolások hangversenye
Jászárokszállási festôk kiállításának megnyitója • Helyszín: Petôfi Mûvelôdési Ház
10:30 VETERÁN AUTÓ-MOTOR FELVONULÁS • Útvonal: Strand - Rákóczi utca-Széchenyi utca Adácsi út - Tavasz utca-Bajcsy utca- Deák utca - Deák tér - Kossuth utca - Piac tér
11:30 BAJCSY UTCA ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
12:00- 18:00 VETERÁN AUTÓ-MOTOR KIÁLLÍTÁS • Helyszín: Piac tér
15:00 ÜNNEPI SZENTMISE a Római Katolikus Templomban
16:00 VÁROS NAPI ÜNNEPSÉG
Ünnepi beszéd
„Jászárokszállás Díszpolgára” és „Jászárokszállás Városért” kitüntetések ünnepélyes átadása
ÜNNEPI MÛSOR
17:30 ZENÉS, SZÓRAKOZTATÓ MÛSOR • Keressük Jászárokszállás csillagjait!
Tehetségkutató verseny díjazottjainak bemutatkozása
A helyi kulturális tánccsoportok mûsora
20:15 KÖNNYÛZENEI KONCERT • Sztárvendég: SZEKERES ADRIEN
20:55 20 ÉVES A VÁROS • Polgármester ünnepi köszöntôje
21:00 TÛZIJÁTÉK • Helyszín: Piac tér

Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várunk programjainkra!

ISMÉT
EGY KÖNYV
SZÜLETIK…
Jászárokszállás város 20 éves
évfodulójára jelenik meg
Tóth Lászlóné Görbe Zsuzsanna:

VOLT EGYSZER EGY NAGYÁRKI TANYAI ISKOLA
címû könyve.
A nagyárki életképek 1925-1967-ig fotókiállítással
egybekötött ünnepélyes könyvbemutató

2011. április 27-én /szerda/ 15 órakor
lesz a Petôfi Mûvelôdési Házban.
A könyvet méltatja:
Dr. Földi József nyugdíjas közgazdász, helytörténész
Az elôfizetôk a könyvbemutatón vehetik át a már
befizetett könyvet.
Dedikálásra és vásárlásra is lesz lehetôség.
A könyv ára: 3.700,- Ft

„A VIRÁGOS JÁSZÁROKSZÁLLÁSÉRT”
virágosítási, parkosítási és környezetszépítõ versenyt.
A pályázat célja: A kulturált, környezetbarát, vendégváró
településkép kialakításának elõsegítése, a környezetszépítésre
való ösztönzés.
A pályázat köre: A jelentkezõk az alábbi kategóriákban
adhatják be pályázataikat:
1. Családi házak (ablakok, elõkertek virágosítása, esztétikus
kialakítása)
2. Társasházak, lakótömbök (ablakok, erkélyek, épületek körüli
virágosítás)
3. Kereskedelmi egységek és gazdálkodó szervezetek
(környezetének zöldfelülete, fásítása, parkosítás)
4. Közintézmények (saját területük és környezetük virágosítása, parkosítása és gondozottsága a nyári szünidõben is)
Díjazás: Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapból.
Minden kategóriában az elsõ helyezett tárgynyereményben
és/vagy vásárlási utalványban részesül.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 31.
Információ és bõvebb felvilágosítás a versennyel kapcsolatban
az alábbi telefonszámon és e-mail címen kérhetõ: Polg. Hiv.,
Mûszaki Iroda, Bakainé Magyari Melinda, mûszaki irodavezetõ Tel.: 06-57-531-059, e-mail cím: bakaine@jaszarokszallas.hu
A jelentkezés feltételei és a pályázat teljes szövege a kihelyezett
plakátokon és a www. jaszarokszallas.hu honlapon olvasható.
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ÉRTESÍTÉS
A Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda és
Zeneiskola Óvodai Intézményegysége
értesíti a szülôket, hogy a

2011/12-es nevelési évre

az óvodai beiratkozás
2011. május 02, 03, 04-én lesz.
Helye:
Lehel úti Óvoda 9.00 - 16.00 óráig
Beiratkozáskor a szülô hozza magával:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
• a szülô személyi igazolványát és lakcímkártyáját.
Igazgatóság

A HÁZASSÁGKÖTÉSRÕL
Kedves Jegyespárok, Fiatalok! Kedves házasságkötés
elõtt állók!
Magyarországon több, mint 115 éve létezik állami
anyakönyvezés, az anyakönyvvezetõk több, mint egy
évszázada „vésik a nagykönyvbe” a jegyespárok által
kimondott igent.
A házasságkötési eljárást szabályozó jogszabályokat az
élet kissé túlhaladta, a joggyakorlat elõbb alkalmazkodott a megváltozott társadalmi igényekhez, mint maga
az írott jog, hiszen az elmúlt években egyre nagyobb
igény jelentkezett a házasulandók részérõl pl. az ún.
külsõ helyszíneken történõ esküvõk iránt.
Régi hiányt pótolt tehát az anyakönyvi eljárásról szóló,
2011. január 01. napján hatályba lépõ, 2010. évi I.
törvény, mely többek között kötelezõ rendeletalkotási
kötelezettséget ír elõ a helyi önkormányzatoknak.
Rendeletben kell szabályozniuk tehát a településeknek
- a hivatali helyiségen kívüli,
- valamint a hivatali munkaidõn kívüli
házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének feltételeit, a fizetendõ díjakat.
A város képviselõ-testülete 2011. március 3-i ülésén elfogadta ezen rendeletét, melynek legfontosabb szabálya:
Jászárokszállás Város közigazgatási területén úgy a
hivatali munkaidõben, mint a hivatali munkaidõn túl
engedélyezett, valamint a hivatali helyiségen (külsõ
helyszín) kívül engedélyezett házasságkötés térítésmentes, tehát a szolgáltatásért a házasulóknak semminemû díjat nem kell fizetniük.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a 2011-es évet
a családok évének nyilvánította.
Az önkormányzat a térítésmentes szolgáltatással kívánja
elõsegíteni a társadalom legkisebb egységének, a családnak a létrejöttét, a párkapcsolatok törvényesítését, a
házasság intézményének támogatását.
A házasságkötés helyszíne nem kötõdik lakcímhez, tehát
azon a településen kell a pároknak bejelentkeznie a tervezett idõpont elõtt min. 30 nappal, ahol esküdni
szeretnének.
A bejelentkezéshez hivatalos okmányokra, a születési
anyakönyvi kivonatra, valamint a jegyespár egyidejû
személyes jelenlétére van szükség.
Az új jogszabály szerint házasságkötés munkaszüneti
napon (vasárnap és ünnepnap) nem engedélyezhetõ, ezen
kívül az Önök által kiválasztott idõpontban és helyszínen
kerülhet sor a ceremóniára.
Reméljük, hogy 2011-ben minél több pár keresi majd fel
hivatalunkat, az anyakönyvvezetõket abból a célból,
hogy házasságkötési szándékukat bejelentsék!
Dr. Percze Tünde
c. fõjegyzõ
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Jászvidék

Nõi hastáncgála…
…február 26-án a Petõfi
Mûvelõdési Házban újból a
darbuka hangjára indult az
Extázis Tánccsoport felnõtt
táncosainak gálája. Idén a
táncok bemutatása mellett
már a konferálást és a vendégvárást is örömmel vállalták a hölgyek.
A koreográfiák sorában
5 õsbemutatóval színesítették programjukat, de a
törzsközönségnek kedveskedve a már jól ismert táncokkal is újra színpadra léptek.
A lankadatlan ritmus
fenntartásához besegítettek

Tablókép 2011.
az Ízisz lányai és az Extázis
Tánccsoport haladó diákjai,
így a gála szokásos módon,

szünet nélkül kerek egy órán
át, a közönség tapsával kísérve ért véget.
-and-

Sportlövész közgyûlés
Február végén a Petõfi
Mûvelõdési Ház kistermében Drapos Béláné alpolgármester asszony levezetõ
elnöksége mellett Risai
László klubelnök számolt be
a 2010. év eredményeirõl, a
klubtagság tevékenységérõl.
Kiemelte a jászárokszállási
Deák Ferenc Gimnázium,
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolával kialakított kapcsolatot, melynek eredménye az iskola tanulóinak a megyei és országos bajnokságon elért bajnoki és dobogós helyezései.
Az igazolt felnõtt versenyzõk elõtt továbbra is fõ célként jelölte meg, hogy a hiá-

nyos feltételek közepette is
minõsítõ versenyeken induljanak és megcélozzák az IIV. osztályú szintet. Például
Kiss József szolgálhat, aki a
30 lövéses fekvõ testhelyzetû kisöbû sportpuska
megyei bajnokságon dobogós helyezést ért el.
Ezeket a célokat Bányai
Sándor klubtitkár a 2011.
évi verseny tervezetének ismertetése és megvalósítása
szolgálhatja. A tagságnak javasolta, hogy elsõsorban a
Honfoglalás Lovas és Lövész Klub és a Szolnoki
MÁV Lövész Klub versenyein vegyenek részt.
Végül Pál Béla az ellen-

Csontketrec
– Rendhagyó színházi elõadás –
Otthon. Mit jelent ez a
szó? Egy helyet, ahol kipihenhetjük magunkat, egy
helyet, ahol szeretteink vesznek minket körül, vagy ahol
jól érezzük magunkat? Mi
kell egy szobában ahhoz,
hogy otthonosnak érezzük?
A minap a jászberényi Malom Színházba utaztunk, mi
a 9. A osztály, hogy választ
kapjunk ezekre a kérdésekre
a Kerekasztal Színház közremûködésével. Osztályfõnökünk, Várszegi Zsuzsa tanárnõ segítségével juthattunk el
erre a rendkívüli elõadásra
Érsek Attila tanár úr kíséretében.
Képzeld el, hogy egy ketrec az otthonod. Képzeld el,
hogy végigutazod az országot, de nem tudod miért,
hova. Van egy lány, aki kötéllel a nyakában, koszosan,
éhesen, tudatlanul éli életét
egy ketrecben. Egy férfi, országon-világon keresztül,
húzza-vonja maga után az
ismeretlenbe. Az ismeretlenbe, egy helyre, ahol nem tudja boldogság, vagy pedig egy
még rosszabb sors vár rá.
Egyszer felcsillan a remény
egy jobb életre, a ketrec rácsain kívül: egy idegen fiú
felajánlja segítségét, de megbízhat-e egy idegenben? Egy

kívülálló bizonyára úgy gondolná, hogy ha a helyében
lenne, amint tudna, menekülne a fogva tartó karmok
közül, de vajon mit érezhet a
lány? Hiszen még ha furcsán
is hangzik, a ketrec az otthona, a férfi pedig a családja. A
családja, aki ételt, italt ad
neki minden nap, akivel eddigi életét töltötte, aki a maga módján, de megvédte attól, ami a külvilágban leselkedett rá. Hogy hogyan
dönt a lány? Nem lehet
tudni.
Mikor elsötétült a színpad, mindannyiunk fejében
lejátszódott a történet lehetséges zárása. A társulat négy
tagjával megbeszéltük, vajon

õrzési bizottság jelentését
ismertette a tagsággal, majd
a közgyûlés új EB elnököt
választott Csillaghegyi Anita alapító tag személyében.
Mivel a klub három éves
mûködés után gyûjtheti az
adó 1 %-át, így a tagság javaslata alapján a vezetõség
adófelajánlási lapot sokszorosít és juttat el az ismerõs
adózóknak.
A közgyûlés a legjobbak
tárgyi jutalmazásával ért véget, akik a következõk: Vágó Albert, Bányai Sándor,
Kiss József, Ballagó Ferencné, Szabó Irén, Ivonyné
Szántó Éva.
klubelnökség
mi történt az utolsó jelenet
után, majd a legjobb ötleteket elõ is adtuk egymásnak.
Hogy mennyi lehetséges kiút van, akármilyen problémából, helyzetbõl, mutatja a
rögtönzött elõadásaink különbsége. Volt, aki úgy döntött, a lány tartson megmentõjével, volt, aki szerint a
lány az alvó férfinak köszönetet mondott, s egyetlen
személyes tárgyát, a rongyát
adta neki. Olyan történetet is
láthattunk, hogy a lány nem
tudott megválni a férfitõl, s
továbbra is vele maradt.
A történet egy torz tükröt állít elénk, hiszen mind
szereplõi vagyunk az „elõadásnak”, az életnek. Mindannyian egy-egy ketrec rácsai
mögé vagyunk „szorulva”.
Mi teszi lehetõvé, és mi akadályozza azt, hogy onnan
kitörjünk? Saját magunk.
Boros Enikõ 9. A

2011. március 31.

Tûzoltóságunk hírei
Az utolsó lapzárta óta
eltelt idõszak eseményei:
Február 26-án a Hámán
Kató utcán egy erõgép megdõlt, veszélyeztetve a közlekedõket. Az I. szer vonult, az
erõgép állapotát stabilizálta.
Március 1-jén a Rózsa utca egyik házánál egy nagy
méretû fenyõfa a lakóépület
felé megdõlt, veszélyeztetve a
lakóházat, lakókat. A felderítés után az egység kéziszerszámokkal beavatkozott, a veszélyt megszüntette.
A csapadékmentes idõszak hatására több helyrõl is
érkezett jelzés tarló- és avartüzekkel kapcsolatban.
Március 12-én Vámosgyörkre vonultunk, ahol
mintegy másfél hektáron
égett az avar és a száraz fû.
Még szintén ezen a nap délutánján újra vonultunk Vámosgyörkre, most 3-4 hektáros területen égett a tarló,
avar, árokpart.
Másnap Tarnaörsre az Alkotmány utca egyik lakóházához vonult az egység. Itt több
lakóház udvarán égett a száraz
fû, avar. A tûz a Tarna patak
gátjára is átterjedt. Kéziszerszámokkal megszüntettük a
veszélyhelyzetet.
Nem sokkal állomáshelyre

érkezés után két riasztási jelzést is kaptunk avartüzekhez.
A két helyszínre (Visznek,
Vámosgyörk) mindhárom
szerünket bevetettük, valamint az idõközben riasztott
önkéntes tûzoltó egyesületi
tagok is nagy számban segítették munkánkat.
Még ezen a napon este a
Jászágó felé vezetõ útra vonultunk, tarlótûzhöz (itt mintegy
öt hektáron égett a tarló).
Vonulás közben újabb jelzés
érkezett. A második helyszínre
a mûszaki mentõszer vonult.
Kiérkezésünk után a veszélyhelyzetet megszüntettük.
Március 15-én délután
Erkre, az Árpád utca egyik lakóházához vonult az I. szer. A
jelzett helyszínen és környékén másfél hektáron égett a
bozót és az avar. A közben
megérkezõ szereinkkel együtt
az oltást megkezdtük. Még az
oltást szinte be sem fejeztük,
amikor az erki temetõ mögötti részre újabb riasztási jelzést
kaptunk. Ide az I. szerünk átvonult, ahol kéziszerszámokkal eloltottuk az avartüzet.
Lakossági érdeklõdésre
közöljük: május hónapban elkészül és valóban kapható lesz
a Jászárokszállási Önkéntes
Tûzoltó Egyesület történetét

bemutató könyv.
A több mint 300 oldalas
terjedelemben megjelenõ mû,
amely a tûzoltó egyesület történetének feldolgozásával szülõvárosunk 120 éves történelmébe is betekintést nyújt a tûzoltó egyesület történetén keresztül, városunk szülötte – dr.
Földi József – mûveként jelenik meg, és feldolgozza az
egyesület eddigi, 120 éves történetét, egészen napjainkig. A
könyv várható ára elõjegyzésben 2500 Ft, míg a május
21-i, jubileumi közgyûlésünket
követõen elõreláthatóan 3000
forintért lesz megvásárolható.
Nádas Illés ÖTE titkár

Rendõrségi hírek
Büntetõeljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki egy
Kossuth Lajos utcai lakóház
nyitott
melléképületébõl
2011. március 04-én 09.00
óra és március 06-án 14.15
óra közötti idõben különféle
horgászfelszereléseket tulajdonított el. A lopással okozott
kár: 280 000 Ft.
A Mátraaljai Víztársulat
képviselõje tett hatóságunknál
feljelentést, mivel február 10.
és március 7. között Jászárokszállás külterületén a
Szarvágy patak takarítását
végzõ kotró munkagéprõl 2
db nagyteljesítményû olajszivattyút tulajdonítottak el ismeretlen tettesek. A lopással 1
000 000 Ft, a rongálással 60
000 Ft kárt okoztak a sértett
részére.
Március 16-án a reggeli
órákban egy helyi lakos lakásán ismeretlen személyek jelentek meg azzal az ürüggyel,
hogy a Polgármesteri Hivatalból érkeztek és burgonyát,

hagymát, valamint 11 000 Ft
készpénzt szeretnének átadni
az ott lakó részére. A sértettnek 21 000 Ft-ot adtak át,
melybõl 10 000 Ft visszajárót
kértek. Az elkövetõk kifigyelték, hogy a 77 éves sértett
honnan veszi elõ a pénzét. Ezt
követõen amíg az egyik férfi a
sértett figyelmét elterelte, a
másik a lakásból eltulajdonított 350 000 Ft készpénzt.
Kérjük az állampolgárokat, hogy ne higgyenek a
megtévesztõ ígéreteknek, ne
engedjenek illetéktelen személyeket a házukba! A kapukat,
bejárati ajtókat tartsák zárva!
Csak azt a formaruhával vagy
megfelelõ szolgálati igazolvánnyal rendelkezõ személyt
bocsássák be, aki a belépés jogosságát megfelelõen igazolta!
A bebocsátott személyeket lehetõség szerint ne hagyják
magukra a lakásban, értékeik
ne legyenek szem elõtt és legyenek minden idegennel
szemben óvatosak!

Anyakönyvi hírek
Jászárokszállás:
2011. február hónapban született gyermekek: Lados
Sára, André Hanga, Mezei Noa Bernadett, Árvai
Tamás, Farkas Nikolasz Rikárdó, Gulyás Áron.
2011. február hónapban házasságkötés nem volt.
Ezúton búcsúzunk az elhunytaktól: Melegh Imréné
sz. Major Mária 102, Szûcs Imréné sz. Nagy Mária 51,
Szabó Sándorné sz. Szarvas Anna 68, Szilágyi Ferencné
sz. Herczeg Teréz 70, Rucska Gézáné sz. Szántó Katalin
88, Palla László 55, Tóth Zoltán 51 évet élt.

Több nyaraló-feltörést is
bejelentettek az elmúlt idõszakban Jászárokszálláson.
Ezek oka többnyire, hogy a
hétvégi házak, nyaralók, külterületen lévõ házak, tanyák
jobban kiszolgáltatottak a bûnözõknek, mivel általában lakott területtõl messze találhatóak és õsztõl tavaszig ritkán
lakottak. A betörõnek a bûncselekmény elkövetéséhez korlátlan idõ áll rendelkezésére és
lebukásának minimális a kockázata. A széthagyott kerti
szerszámok, gépek illetve
könnyebb kerti bútorok egyszerûen ellophatók, vonzzák a
tolvajokat, ezért ne hagyják
ezeket szem elõtt, tartsák elzárva! A legbiztosabb védekezési mód, ha nem hagynak
kinn semmi értékes dolgot a
hosszú idõre lakatlanul hagyott ingatlanokban!
Fazekas-Füzesi Nóra r. fhdgy.
Jászberényi Rendõrkapitányság
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