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Jászkun Világ Mûvészeti Szemle – 2011
– Siker éveken át! –
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Könyvtár
és Mûvelõdési Intézet, valamint a karcagi Déryné Mûvelõdési és Ifjúsági Központ közösen rendezte meg
április 16-án szombaton a Jászkun Világ – 2011. elnevezésû Gyermek és Ifjúsági Mûvészeti Szemle döntõjét.
A most 13. születésnap- 18 éves korosztály megméját ünneplõ rendezvénysoro- rettetését, az élmény- és tazat célja, hogy fejlessze, pasztalatszerzés lehetõségét.
2011-ben március hógondozza a megye amatõr
mûvészeti mozgalmában napban három elõdöntõ zajrésztvevõ fiatalok tehetsé- lott, három különbözõ idõgét, és segítse kibontakozni pontban és helyszínen: Jásza bennük rejlõ tartalékokat. fényszarun, Tiszakürtön, és
A megvalósítás során a fi- Kunhegyesen. A fellépõk a
gyelem középpontjába a megye 14 településérõl, kögyermek és ifjúsági kor- zel 1000 résztvevõvel, 131
osztály, és annak mûvészeti produkcióval készültek – az
nevelése kerül. Az egyéni elõdöntõkön keresztül – a
fellépõkön túl gyermek- és döntõig, melyet a szakértõ
ifjúsági csoportok, együtte- zsûri értékelt minden válosek is mûvelik és élvezik az gató után.
Jászárokszállásról 6 mûegyütt éneklés, közös zenélés, csoportos táncolás élmé- vészeti csoport 12 produknyét. Ez a közösségképzõ cióval, 85 tanulóval készült
funkció az, ami napjainkban az elõdöntõre, ahol a Piros
kiemelkedõ társadalmi jelen- pipacsok, a Fekete rózsák, az
tõséget kölcsönöz az egész Extázis hastáncosok, a
re n d e z v é n y s o ro z a t n a k . Gyöngyharmat kamarakóEzen túl a mûvészeti szemle rus, a Fortuna TSE és a Csilrendszeres meghirdetésével lag mazsorett csoport tagjai
a szervezõk biztosítani kí- mutatták be tudásukat. Nagy
vánják a megyében élõ 10- volt az öröm, amikor is meg-

Rongálásból
megújulva
A 20 éves évfordulóra a
város jelképe, a 10 éve avatott
Idõkapu is megújult. A
felújításra azonban egy
rongálás miatt került sor. Az
alkotó Varga Gábor – aki a felújítást is végezte – szerint valószínûsíthetõ, hogy a letört
szarv szándékos rongálásból
esett az alatta lévõ kövezetre,
azonban olyan szerencsésen,
hogy nem tört össze, így a letört darabot visszahelyezve le-

hetett restaurálni. Rongálásra
utaló jel az is, hogy a kapu tetején üvegpohár darabok is
voltak, ami jelzi, hogy az Idõkapu tetején következett be
egy éjszaka csúcsa.
A pirogránit kerámiából
készült emlékmû e kényszerû
felújítás alkalmából patinázott
bronz festékmázat is kapott.
A nem tervezett felújítás
+ 500 ezer Ft-tal terhelte a
város költségvetését. - and -

Munkában a mester és segédje

tudtuk, hogy a zsûri négy
produkciót is méltónak talált
a továbbjutásra.
A karcagi Déryné Mûvelõdési és Ifjúsági Központban megrendezett döntõn 380 gyermek és fiatal
mérte össze tudását 50 mûsorszámon keresztül. A zsúfolásig megtelt teremben a
házigazda nevében a vendégeket Kovács Szilvia, Karcag
város alpolgármestere köszöntötte. Megnyitóbeszé-

det mondott dr. Csoór
György, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Közgyûlés
alelnöke. A szakértõ zsûriben köszönthettük Vajna
Katalin Csokonai alkotódíjas karnagyot, zenei szakértõt, Szászi Andrea táncpedagógust, és 2009-ben a
Magyar Köztársaság Bronz
Érdemkeresztjével kitüntetett Varga Pétert, a Magyar
Állami Népi Együttes táncosát. A színvonalas, gyö-

Nívódíjjal a mazsorettek

nyörû mûsorszámok után az
egyéni ajándékok, a csoportoknak szóló oklevelek,
majd pedig a nívódíjak átadása következett. A lelkes
közönség tapsviharában 25
produkció vehette át a jutalmat, melyet Antal Ferencné,
a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzat Mûvelõdési és Népjóléti Irodájának kulturális referense
adott át.
Külön öröm volt számunkra, hogy Jászárokszállásról a Csillag Mazsorettek
Ifjúsági Csoportja és a Fortuna TSE Ifjúsági Csoportja
is nívódíjat kapott. Ez annál
is inkább elismerésre méltó

díj, mivel a Széchenyi István
Általános Iskola Csillag mazsorett csoportja egyedülálló
módon, öt éve, minden évben megkapta még ezt a díjat, a Fortuna TSE táncosai
négy alkalommal vehették
már át ezt a rangos elismerést.
Köszönetünket szeretném kifejezni Gergely Zoltán polgármester úrnak, aki
minden évben hozzájárul,
hogy az utazás teljes költségét a város fizesse, ezzel is
kifejezve, mennyire fontos
az ifjúság, a mûvészeti csoportok segítése, a kultúra
ápolása.
Kovácsné Tõsér Zsuzsanna

Nívódíjjal a Fortunások

Tavaszi fuvallat
– Banka Sándorné IV. önálló estje –
Bár már javában április
van, mégis úgy érezzük, a
fagyos napok csak nem
akarnak elmúlni. Siettetvén
a napsütést, a madarak énekét, ha az idõjárásban nem
is, de Banka Sándorné tanárnõ önálló estjével szívünkben kinyílt az elsõ tavaszi virág.
Egy szombati napon a
napsütésben siettünk a tanárnõ zenei koncertjére,
amelynek bevételét a jászárokszállási zeneiskola javára ajánlotta fel. A szokáshoz
híven, idén is Csillik György
éneke és Ferenc Sándor
zongoratanár és karnagy
zongorajátéka kíséretében
zajlott az est. Nemcsak a dalok hangulata, a díszlet is a
tavaszt tükrözte. Az elõadók zenei palettája e délután is nagyon széles volt.
Hallhattunk többek között
német és angol reneszánsz
dalokat, népdalfeldolgozásokat, szívhez szóló külföldi

Ára: 115 Ft

dalokat magyar elõadásban
és operetteket is. Az est folyamán elhangzott Quimby:
Most múlik pontosan, Gabler: Májusi dal, Morley: Leány és legény, nótacsokor
Csillik Györgytõl, népdalfeldolgozás Járdányi Pál

összeállításából, Liszt Ferenc: Szerelmi álmok,
Huszka Jenõ: Cigaretta keringõ, Lehár A mosoly országából: Vágyom egy nõ
után és Kálmán Imre Csárdáskirálynõ címû operettjébõl a Hej rózsám, még
sok más ismert dallal
együtt. Az est végén vastaps
fogadta az elõadókat, akik
két ráadás dallal köszönték
meg figyelmünket. A terembõl kiérve gratulációk hosz-

szú sora és virágcsokrok
özöne várta az est fellépõit.
Az elõadás után úgy
éreztük, máris szebben süt a
nap. Nagy hálával gondolunk a koncert fellépõire, hiszen e kezdeményezéssel
nemcsak a hallgatóságot varázsolták el, hanem a zeneiskola tanulóit is hozzásegítik a vakációzáshoz.

Ferenc Sándor, Banka Sándorné, Csillik György
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Soron kívüli testületi ülést
tartott a képviselõ-testület
2011. március 31-én 15
órai kezdettel soron kívüli
ülést tartott a képviselõ-testület. A napirendi pontok elfogadása után dr. Percze Tünde jegyzõ asszony ismertette a
Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosításait, melyet a
testület egyhangúan támogatott.
Ezután a II. számú fogorvosi körzet fogorvosi állására beérkezett pályázatok elbírálására került sor. A pályázatot az egri PSZ Inter Kontrakt Kft. nyerte meg.
Következõ napirendi pontként a Jászárokszállás Város
Önkormányzatának és önálló
gazdálkodású intézményei
közbeszerzési tervének elfogadására került sor, melyet a testület támogatott.
Majd a parlagfû-mentesítési akció szervezésérõl és a
pályázat benyújtásáról döntött a testület. A pályázaton
elnyerhetõ támogatás 375
000 Ft, melyhez 125 000 Ft
önerõt szükséges biztosítani,
amit elfogadott és támogatott
a testület. Ezt követõen a
képviselõ-testület módosította
a 39/2011. számú határoza-

tát, ami a Recyco Kft. és a
Medveszõlõ Kft. részére történõ adásvételrõl szólt. A feltételeket a testület szigorította. Ennek értelmében a módosított szerzõdést fogják a felek aláírni.
Következõ pontként az
önkormányzati
tulajdonú
földterület bérleti díjának elengedésérõl döntött a testület,
mert nagy mennyiségû csapadék miatt használhatatlanná
vált a földterület.
Következõ elõterjesztés a
sportöltözõ felújításához önerõ biztosítása volt. A pályázaton elnyerhetõ támogatás
20 000 000 Ft, saját forrásként 7 082 269 Ft-ot kell biztosítani az önkormányzatnak,
melyet a képviselõk támogattak.
Ezután Jászárokszállás város településrendezési terveinek 2011. évi 1. módosításával kapcsolatos véleményezési
anyagról szóló képviselõ-testületi állásfoglalásról szavazott
a testület.
Majd a JNSZM-I Szakképzési-szervezési Társulás társulási megállapodásának módosításáról szavaztak a képvi-

selõk, és felhatalmazták a polgármestert ennek aláírására.
Következõ döntés az Önkéntes Tûzoltósággal kapcsolatos volt. A testület határozott a törvényes mûködés
helyreállítása érdekében, hogy
az ügyészségnél törvényességi
vizsgálatot, az Állami Számvevõszéktõl pedig állásfoglalást kérjen a jegyzõ.
Gergely Zoltán polgármester a hozzászólásokat követõen mindenkinek megköszönte a részvételt és bezárta a
képviselõ-testület nyílt ülését.
Soron következõ testületi
ülés 2011. április 28-án 16
órakor lesz. Fõ napirendi pontok közt szerepel: Beszámoló
az önkormányzat 2010. évi
gazdálkodásáról. Beszámoló
az önkormányzat 2010. évi
belsõ ellenõrzési tervének teljesülésérõl, az ellenõrzés során
tapasztaltakról. Az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervérõl. Jászárokszállás Város Önkormányzatának Gazdasági Programja
2011–2015. Beszámoló a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Elõterjesztések. Bódis Edina

„Minek ellenség, amikor ilyen
barátaim vannak”
– Fölállt a képviselõ-testületJászágón –
2011. április 8-án zárt
önkormányzati ülésen a képviselõk jelezték, hogy nem kívánnak tovább együtt dolgozni dr. Szlávik József polgármesterrel. A zárt ülés végén
ezért a polgármester újra tárgyalást javasolt. Azonban érdemi magyarázat az április
19-ei falufórumon sem hangzott el. Amennyiben a polgármester zárt ülés végén tett újratárgyalási javaslata elfogadható, akkor az a törvény adta
3 napos lehetõségen belül

volt. Így április 26-ig van lehetõség az újratárgyalásra.
Mivel azonban a polgármester ezt a patthelyzetet oldani
kívánta, az április 21-ei falugyûlésen írásbeli megerõsítést vagy visszavonást kért a
képviselõktõl, de egyik képviselõ sem tudott dönteni.
Amennyiben tehát a polgármester újratárgyalási javaslata elfogadható – melyrõl
dr. Kollár Istvánt, a megyei
kormányhivatalnak e témakörben illetékes fõosztályveze-

Gyárlátogatás
2011. 03. 08-án ellátogattunk a többek között sok jászágói lakosnak is munkát adó
Rosenberger gyárba. Már nagyon vártuk ezt a napot, mert
egészen más közelebbrõl
megismerni egy üzemet, mint
kívülrõl látni.
Elsõ óránk biológia óra
volt, és már alig vártuk, hogy
vége legyen, és elinduljunk.
Amikor kicsöngettek, vettük a
kabátunkat és sietve mentünk
a kisbuszhoz amit értünk
küldtek. Mikor odaértünk, a
portán kaptunk egy kitûzhetõ
kártyát, amin fel volt tüntetve,
hogy vendégek vagyunk. Józsi kérdése mi volt elõször:
megtarthatjuk? Dobos Zsolt
fogadott bennünket, aki vé-

gigkalauzolt a gyár területén.
Felmentünk egy kis terembe,
ahol egy filmet vetített le nekünk, ami a Rosenberger cég
kialakulását és fejlõdését mutatta be. Mindenki nagy érdeklõdéssel figyelte, és meglepõdtünk, hogy ez az üzem 45
fõvel indult és most több mint
1300 ember dolgozik itt.
„Idegenvezetõnk” minden
kérdésünkre szívesen válaszolt. Lementünk abba a terembe is, ahol a munka folyik.
Mindenütt tisztaság és rendszerezettség. Apró autóalkatrészeket szerelnek össze nagy
odafigyeléssel, türelemmel.
Nagyon érdekesnek találtuk,
de egyben nehéznek is. Józsit
idézve: „Én ilyet biztos ,hogy

tõjének véleményét nem kérték ki, elhamarkodott lehet a
feloszlásról szóló híresztelés, s
döntés a polgármester által
összehívott önkormányzati
gyûlésen április 26-án lehet, s
akkor választ kapnak a falugyûlésen elégedetlenkedõk is,
akik azt mondták: „Nem 6
hónapra esküdtetek fel, nem
ezért szavaztunk rátok.” De
kiderül, ki kicsoda a címben
szereplõ polgármesteri sóhaj
szerint.
-andsoha nem fogok csinálni, anynyira nehéz!” A raktárakban is
voltunk, ahol rengeteg mindent láttunk, az apró alkatrészeket tartalmazó dobozkáktól a kész termékekig. A végén
meglepetés várt bennünket:
finom szendvicset, üdítõt kaptunk, és egy tollat is emlékül.
Még egyszer köszönjük! A
gyárlátogatás nagyon tetszett
mindenkinek, s még az is elõfordulhat, hogy itt fogok
majd dolgozni! Ezúton szeretnék köszönetet mondani
Dobos Zsoltnak, aki nagy
örömmel mutatta be nekünk
a gyárat, Sütõ Csabának, aki
eljött értünk és vissza is hozott
bennünket a kisbusszal, és
Fellner Ferenc tanár bácsinak,
aki megszervezte ezt a csodálatos napot.
Dobos Ferenc
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Sikeres volt a Roma Kultúra
Napi rendezvényünk
Zsúfolási megtelt a helyi
mûvelõdési ház 2011. április 10-én, amikor is elõször
ünnepeltük meg a Roma
Kultúra Napját Jászárokszálláson gyermekrajz kiállítással egybekötve. Díszvendégünk volt Rostás-Farkas György József Attiladíjas költõ, újságíró. A gyermekrajz kiállítást megnyitotta városunk polgármestere Gergely Zoltán.
„Minden nemzet büszke
örömmel tudatja, tanítja
meg gyerekeinek nemzeti
értékeit. Az örökséget ápolni mindannyiunk kötelessége”. (Kodály Zoltán)
Egyformán értékes minden kultúra. Nincs kevésbé
értékesebb kultúra csak
,,más”. Minél színesebb és
egyedi egy település kultúrája, annál gazdagabb a kulturális élete. Európa is a
sokszínûségétõl szép, csak
úgy, mint egy vázában a különbözõ színû virágok.
Nem ismerjük egymást,
nem látjuk ki az a másik, aki
mellettünk él. Élete szemünk elõtt zajlik le, mégsem tudunk egymásról semmit. Egyikünk cigány, a másikunk nem. A Piros Pipacsok Kulturális Egyesület 5
éve alakult meg. A Piros Pipacsok Kulturális Egyesület
segíti a gyermekek hasznos
szabadidejének megszervezését, célkitûzésének tekinti
az identitástudat kialakítását, a kulturális hagyományok ápolását. Író-olvasó
találkozóinkon jelen voltak
már Choli-Daróczi József,
Varga Gusztáv, Szepesi József, Szécsi Magda, Fitz Mária. Képzõmûvészeti kiállításainkon Oláh Mara, Kökény Gábor és Váradi Gábor festõmûvészek. Ezeknek
a rendezvényeknek a látogatottsága mind a magyarok,
mind a cigányok részérõl
magas volt. Ezek az alkalmak jó lehetõségek voltak
arra, hogy megismerjük
egymás kultúráját és tolerálni tudjuk a másságot. A kultúrát eszközként használja
egyesületünk abból a célból,

hogy terjesztésével olyan
pozitív értékû mintákat, példákat mutassak be, amelyek
a negatív elõítéletes gondolkodásmódot pozitív irányba
mozdítja el. A cigánygyerekek csodálatos színvilággal
rendelkeznek. Sok gyermek
nem is tudja, hogy milyen
tehetséget hordoz magában
a festészet és a zene terén. A
22 gyermek rajzaiban egy
héten keresztül gyönyörködhettünk. A Londonban
1971. április 8. és 12-e között megtartott az elsõ roma
kongresszuson az ott jelenlévõ különbözõ cigány népcsoportokhoz tartozó küldöttek konszenzussal elfogadták, hogy a világ összes
cigány származású emberének közös és hivatalos elnevezése a rom többes számú
alakja, azaz a roma legyen.
Így a romák elnevezése a cigány népcsoportokhoz tartozó emberek közösségét jelenti. A világkongresszuson
elfogadták továbbá a roma
nép szimbólumát, zászlaját,
mottóját és himnuszát.
Rostás-Farkas
György
1971-ben Londonban alapító tagja volt a Cigány Világszövetségnek. Rostás-Farkas
György Újkígyóson született oláh cigány család sokadik gyermekeként. Családja és közössége ragaszkodott hagyományaihoz, nyelvi kultúrájához. A nyolcvanas évek végétõl sorra jelentek meg mûvei. Találunk
közöttük magyar nyelven írt
verses köteteket, mûfordításokat, néprajzi munkákat.

Közös vonásuk, hogy segítenek bepillantani a cigányság történetébe, gondolatés érzésvilágába. RostásFarkas György a kétnyelvû
Közös Út – Kethano Drom
fõszerkesztõje, tagja a Magyar Írószövetségnek és
emellett a Cigány Tudományos és Mûvészeti Társaság
elnöki feladatait is ellátja.
Munkássága során számos
díjban és kitüntetésben részesült: Móricz Zsigmond
Irodalmi Díj (1984), Köztársasági Érdemrend Tiszti
Kereszt Polgári Tagozat
(1991), Nívódíj (1992) Budapestért díj (1994), Kiváló
Ismeretterjesztõ
(1995
MTA), Kisebbségekért Díj
(1998) József Attila-díj
(2005), Békés Megyei Kisebbségi Díj (2009), A Magyar Köztársaság Babérkoszorúja
(2011).
Mint
mondja, a Közös Út fõszerkesztõjeként erkölcsi kötelességének tartja, hogy a
cigányság mellett a többségi
társadalomhoz is szóljon,
vállalva a híd szerepét és a
roma integráció elõsegítését.
Jó volt ezen a napon,
mert együtt volt „hasonló a
hasonlóval”.
Köszönöm szépen a fellépõ gyerekeknek, a szüleiknek, képviselõtársaimnak minden segítõnek a
munkáját. Nem utolsósorban köszönöm azoknak a jelenlétét, akik eljöttek rendezvényünkre.
Pálné Margó

József Attila szavalóverseny
Április 15-én immáron
hetedik alkalommal került
megrendezésre a jászágói általános iskolában a József Attila szavalóverseny. A diákok
nagy izgalommal készültek a
versenyre, ahol két korcsoportban egy kötelezõ és egy
szabadon választott vers elmondásával mérték össze tudásukat. A szebbnél szebb
szavalatok után a zsûrinek
nem volt könnyû dolga. Az elsõ korcsoportban végül az I.
helyen Terdik Vanda, II. Mozsár Balázs, III. Kovács Petra
végzett. A második korcso-

portban I. helyezett Dóra Vivien, II. Faragó Anikó, III.
Németh Tünde lett. A helyezéseken túl számtalan különdíj
is gazdára talált. Gratulálunk a
nyerteseknek! Öröm volt látni, hogy milyen sokan részt
vettek az eseményen, ezzel is
méltó módon tisztelegtek a
költõ és a költészet elõtt. S végül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni mindazok segítségét, támogatását,
akik felismerték e rendezvény
fontosságát, és hozzájárultak
annak sikeres lebonyolításához!
BA

A szavalóverseny résztvevõi és
közönsége

2011. április 28.
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A polgármester jelenti
A napsütéses idõjárás, a
kevés csapadék lehetõvé tette,
hogy a gazdálkodók a tavaszi
munkákat elvégezzék. A mûvelhetetlen terület már 500
hektár alá csökkent, és ha az
idõjárás ilyen marad, akkor ha
késõbben is, de hasznosítható
lesz ennek is nagy része. A termékárakban tükrözõdik a nagyobb ráfordítás, de a gazdák
óvatosak, és a magasabb áron
sem merik lekötni az idei termést. A szerzõdés biztonságára pedig a mezõgazdaságban
is nagyon nagy szükség volna.
A Dobó úti iskolából
Óvodacentrumot szeretnénk
kialakítani. A tervek már több
mint 6 éve elkészültek és pályázatot is benyújtottunk több
alkalommal erre az épületre. A
mostani pályázatunk eredményes lett, és a maximális
összeget, 100 millió Ft-os támogatást nyertünk. Ebbõl az
épület felújítását, lift beszerelését, négy foglalkoztató csoportszobának a kialakítását
fogjuk megoldani 27 millió
Ft-os önrész vállalása mellett.
Terveink szerint a 2012. szeptember 1-jei becsöngetésre a
beruházás készen lesz, és a
Gyóni úti óvodából a gyermekek már itt fognak kezdeni.
A Lehel úti és a Dobó úti
Óvodacentrum közel 300
gyereknek tud komfortos elhelyezést biztosítani. A mû-

ködtetési költségek is jelentõsen csökkennek a Kossuth úti
és a Gyóni úti családi házból
átalakított korszerûsíthetetlen
épületek megszüntetésével. A
kihasználatlan épületeket értékesíteni fogjuk, és a kiegészítõ
munkákat – az udvar rendezését, játékok vásárlását, parkolók kialakítását – ebbõl fogjuk fedezni. Oktatásra, fejlesztésre a város még soha nem
nyert egy pályázaton ilyen
nagy összeget. Az iskolai informatikai fejlesztés 3 pályázatán összesen 63 millió Ft-ot
nyertünk. Aminek nagyon
örültünk, mert bármelyik
nagyvárosi iskolával fel tudjuk
venni a versenyt az eszközellátottság tekintetében.
A Bajcsy utca felújítása a
végéhez közeledik. A nyolcvan db fa kiültetése, 7 db pad
és szemétgyûjtõ kihelyezése, a
tereprendezés és az apróbb
utómunkálatok
maradtak
még hátra. A teljes befejezés
idõpontja 2011. április 29-e
lesz, és május 1-jén, a Város
Napján az elkészült utat teljes
egészében átadjuk Jászárokszállás polgárainak.
A Szarvágy-patak kotrása
jól halad, most már mind a
két gép teljes munkaidõben
dolgozik. Az ellopott hidromotorok, kábelek pótlásra kerültek. Április végéig az Ipari
Parkon túljutva folytatódik a

kotrás, és a tervek szerint egészen Hortig tart. A Szarvágy
ipari parki részének engedélyes terve elkészült, és a héten
benyújtásra került a szakhatóságokhoz. Ezzel párhuzamosan a Magyar Pályázatíró Iroda részére is elküldtünk egy
példányt, abból a célból, hogy
a jelenleg nyitva lévõ belvíz,
árvíz védmûvek építésére kiírt
pályázathoz azt elõkészítsék.
A tervezés és elõkészítés költsége már megközelíti az 5
millió Ft-ot, amelyet az önkormányzat saját forrásból
biztosít teljes egészében. Minél elõbb szeretnénk beadni a
pályázatot, amelynek a támogatottsága 100%-os.
Május 1-jén ünnepli a településünk a várossá avatásának
20. évfordulóját. Gazdag
programmal készülünk a méltó megünneplésre. Április 23án táncgálával indul a rendezvénysorozatunk, és május
1-jén a tûzijáték zárja a sort.
Szeretettel hívjuk és várjuk
a jászárokszállási polgárokat,
az elszármazottakat, a környezõ települések lakóit, minden jó szándékú embert, aki
az elmúlt 20 év eredményeit
értékeli, és osztozik örömünkben.

2011. évben Jászárokszállás díszpolgára dr. Gergely
Sándor
Dr. Gergely Sándor a mezõgazdasági tudomány kandidátusa, c. egyetemi tanár,
1943-ban született Jászárokszálláson. Oktat, és a regionális stratégiai vidékfejlesztési,
valamint megújuló energia
kutatásokat vezet a gyöngyösi
Károly Róbert Fõiskola Kutató Fejlesztõ Központjában és
az MTA Észak-magyarországi
Ökoenergetikai és Környezetipari Társult Kutatócsoportjában.
Kutatási területei: régió-és
vidékfejlesztési menedzsment,
vállalkozás menedzsment,
biomassza energetikai hasznosítása.
Irodalmi tevékenység:
1994-ben jelent meg a
Keszi Kálvária, 2004-ben pedig Százharminc haiku címû
könyve.
Eddigi tudományos és ismeretterjesztõ publikációinak
száma 360.

2011. évben Jászárokszállás Városért kitüntetésben
Bényi András részesül.
Bényi András 1939-ben

Mint a mesében!
A történet még 2010
nyarán kezdõdött, amikor is
egy Kanadában élõ hazánkfia,
Paul Szántó, Jászárokszállásra
látogatott, és megnézte az augusztus 20-i rendezvénysorozat több megemlékezését,
mûsorát is. Már akkor nagy
elismeréssel beszélt az itt folyó
kulturális munkáról, a mûvészeti csoportok tevékenységérõl. Tett egy ígéretet, mely
szerint ezer dollárt adományoz a Széchenyi István Általános Iskola mûvészeti csoportjainak az ott folyó munka
elismeréseként eszközökre,
fellépésekre, utaztatásra.
Az igazat megvallva, hittük is, meg nem is!
Õsszel azonban jött az

Gergely Zoltán
polgármester

A 20 éves város kitüntetettjei
Fontosabb publikációi:
Tudományos dolgozatok
– Tudományos könyvek
– Elõadások és poszterek
A szerzõ könyveit, verseit,
publicisztikai írásait 1989-tõl
édesanyja emlékére Lukács
Gergely Sándor néven jegyzi.
Tudományos munkássága
mellett segítõkész, mélyen
humanitárius személyiség, aki
több, mint 10 éve rendszeresen anyagilag támogatja a Karitász csoport és a Vöröskereszt helyi szervezetét. Támogatása nélkül a Karitász nem
tudta volna megszervezni a
rászoruló idõsek és fogyatékkal élõk karácsonyi ünnepségét, a Vöröskereszt pedig a
Véradók napja kitüntetési
ünnepségét. Munkásságával
öregbítette városunk hírnevét,
adományaival pedig segített a
civil szervezetek munkáját.
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született, agrármérnök diplomáját 1964-ben szerezte a
Debreceni Agrártudományi
Egyetemen.
Fõállattenyésztõként
munkáját a helyi Táncsics
Mgtsz-ben kezdte, majd a
jogutód Kossuth Mgtsz fõagronómusaként dolgozott.
1980-tól a Jászdózsai Tarnamenti Mgtsz elnöke volt 10
évig. Jászárokszálláson a civil mozgalom egyik meghatározó egyénisége. Megalapította a nyúltenyésztõk,
majd a díszbaromfi-tenyésztõk egyesületét. Aktív részese volt a szennyvízhálózat
kialakításának. Két ütemben
a Víztársulat elnöke volt.
Közéleti tevékenységének
jellemzõje, hogy immár 12
éve színesíti írásaival a városi lap, a Jászvidék hasábjait.
Tevékeny kezdeményezõkészsége nyugdíjas éveiben is egyik jellemzõje.
Mindezek a városért, a közösség érdekében történnek.
Az elkövetkezõ idõszakban
– a mátraderecskei tapasztalatokat is hasznosítva – a
komposztálás szakszerû elterjesztését szeretné megvalósítani.
Jászárokszállás Városért
kitüntetésben még a Fortuna TSE és a Parázs Hagyományõrzõ Együttes részesül, kik méltatását és mûsorát a május 1-jei városnapi
ünnepségen hallhatják, láthatják.

A zeneiskola új technikai
eszközei

ezer dolláros csekk is Jászárokszállásra. Kalandos hetek
következtek, melyrõl az adományozó természetesen nem
tehet, de végül, mint a mesében, sikerült beváltani a csekket. A pénzösszegen a Zeneiskola és a Csillag mazsorett
csoport osztozott 120 és 80
ezer forint értékben. A zeneiskola technikai eszközöket –
LCD televíziót, szkennelõ
nyomtatót, és számítógép kiegészítõket – vásárolt. Ezek az
eszközök nemcsak a nevelõk
munkáját segítik, hanem a közel 100 zeneiskolás gyermeknek napi tevékenységében,
kapcsolattartásában, szórakozásában is alapvetõ segítséget
jelentenek. A Csillag mazsorett csoport 20 új mazsorett
botot vásárolt 80 ezer forint
értékben. Ezzel nagy álmuk
vált valóra hiszen a nagycsoport után a középsõ csoport is
páros bottal tud dolgozni,
mely új technikák megtanulását teszi lehetõvé. Az újonnan
érkezõ gyerekek is leválthatták
a fa botot igazi fém botra.
A mese itt már valósággá
vált, hiszen ez a közel 200
gyermek nap mint nap használja, dolgozik ezekkel az eszközökkel, nagy örömmel, talán nem is tudva, hogy kinek
is jár érte köszönet. A zeneiskola nevelõi, tanulói, a mazsorett csoport vezetõje és tagjai a
Jászvidék újságban is szeretnék kifejezni köszönetüket
Paul Szántó úrnak, hogy ezek
a fiatalok a zene és tánc sze-

Paul Szanto (Szántó
Pál) Jászárokszálláson született 1933-ban és itt élt az
1956-os forradalom leveréséig. A Piac téren volt a
családi házuk. 8 gyermekes
iparos család 7. gyermekeként született. Tanult szakmája borbély, majd a katonaság után a gyöngyösi
Váltógyárban marósként
dolgozott.
Disszidált Ausztriába,
majd Hollandia után Kanadában telepedett le. Borbélyként dolgozott, majd
egy holding alapítója lett.
Többször látogat haza.
retetének tovább hódolhassanak. Játékukkal és táncukkal
minél több ember szívét-lelkét
melengessék még sokáig!
Jó egészséget, boldogságot kívánva, a mielõbbi személyes találkozás reményében
küldjük üdvözletünket Jászárokszállásról!
Kovácsné Tõsér Zsuzsanna
a Csillag mazsorett csoport
vezetõje

Juniorok az új bottal

Országosan a legjobb
– Szép magyar beszédben Szölösi Attila az elsõ –
Erdélyi szülõk gyermekeként a Budapesten született
Szölösi Attila úgy tûnik jó közegre talált városunkban a
génjeiben hordozott szép magyar beszéd kifejlesztésére.
Az általános iskoláit itt
végzõ s helyi lakhellyel rendelkezõ Attila már eddig is szép
eredményeket tudhat magáénak a szépen beszélés területén, hiszen az országos hírû
Kazinczy Szép magyar beszéd
elnevezésû versenyen hatodikos korában már megyei elsõ
helyezett lett, de ebben a korosztályban még nem rendeznek országos megmérettetést.
2010-ben az országos

Kossuth-Széchenyi szónoklat
versenyen 2 szónoki beszéd
elmondásával különdíjas lett,
ami jelzi töretlen fejlõdését a
tiszta, közönségre ható nyelvtiszta beszédben. Ezt követõen jut el a 8. b-s végzõs diák
eddigi legnagyobb sikeréhez,
amikor április 1-3. között Kisújszálláson megnyerte a Kazinczy verseny országos döntõjét. A kelet-magyarországi
országos döntõben 78 diák
részvételével egy szabadon választott és egy kötelezõ szöveg
elmondása után a zsûri kiemelkedõ teljesítményéért a
verseny arany fokozatával jutalmazta, de különdíjat kapott

felkészítõ tanára André Péterné is.
- and -
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Id. Kókai Ferenc a tûzoltó
Idõsebb Kókai Ferenc,
tûzoltó százados, 1933-ban
született tõsgyökeres árokszállási családban. Nyolcan voltak
testvérek, 4 fiú és 4 lány. A
Batthyány (ma Déryné) utcában volt a szülõi ház, Görbe
Alajos üzlete után. Iskolába a
Felszögibe és a Központiba
járt. Édesapja Kókai Alajos
mezõgazdasági munkás volt.
Egy fiútestvére villanyszerelõ
lett, két másik cipész lett. Ferenc a két cipész bátyjánál tanulta ki a mesterséget, majd
1957-ben belépett a Cipész
Ktsz-be, s itt szabadult fel,
ahol még 15 évig dolgozott.
Késõbb Pesten, majd itthon a
tsz-ben és a Hûtõgépgyárban
dolgozott. Elmondása szerint
a Cipész Ktsz-ben többen,
például Juhász Imre bácsi,
Bódis Imre bácsi, Pittner Laci,
Harangozó Gyula és Csikós
Lojzi bácsi is tûzoltók voltak.
A Vasipari Ktsz-nél Antal
Sanyi bácsi is tûzoltó volt. Õk
voltak, akik szóltak: – Gyere!
És Ferenc hallgatott a hívó
szóra, belátogatott a tûzoltókhoz. A belátogatásból fél évig
rendszeres bejárás lett, majd a
próbaidõ leteltével tûzoltóvá
avatták. Az 1957 évi decemberi közgyûlés vette fel hivatalosan is a tagok sorába. A következõ évtõl már igazi tûzoltóként tevékenykedett. A
frontvonalban szeretett dolgozni, azaz a tûzhöz szeretett
járni, sugarasként felvenni a
küzdelmet a pusztító elemmel. Akkor már nem ló vontatta a szerkocsit, fokozatosan
fejlõdött a felszereltség. Az
egykori, kiszolgált ladik helyett ma már motoros csónak
van. Egyszer, még legénykorában egy szombat éjjel a fogadóban szórakoztak, mikor
riadó volt: Atkáron tûz van.
Ünneplõ ruhában rohantak
menteni. Az Atkári Tsz-ben
négy kazal égett. A sugárcsövet a nyakába akasztotta, hajnalig ott voltak. Gyújtogatás
volt. A szalmatûz igen nehéz
ellenfél, mert csak úgy lehet
oltani, ha keresztbe vágjuk, és
szakaszolunk. Az ilyen típusú
tüzeknél különösen sokat kell
dolgozni, villázni is kell – avat
be az oltási mûveletek rejtelmeibe a tüzek kiváló ismerõje,
id. Kókai Ferenc. A talponálló
gabonatüzet sem könnyû eloltani. Figyelni kell a szélirányra, vagy szakaszolni kell,
vagy sávokat csinálni. Volt
olyan lakástûz, hogy csak kötéllel egymáshoz kötözve lehetett bemenni. Ha baj van,
akkor meg kellett rángatni a
kötelet, s így jelezni a kintieknek. Ilyenkor még nagyobb
az egymásra utaltság. Viszont
ezek a helyzetek azok, amelyek igazi bajtársi közösséggé
kovácsolják össze a tûzoltókat.
A berényi Négyszálláson is
volt olyan takarmánytûz,
hogy egész éjjel oltani kellett.
A nagy belvíznél meg éjjelnappal ott kellett lenni és szivattyúzni azt a rengeteg vizet.
A patak áradásánál a Feketehídnál hordták a zsákokat,

védték a házakat, a települést.
A Szarvágynál is éles helyzet
volt, Dósa felé. Emlékezetes
az 1998. évi, a volt Hûtõgépgyárban, a Bosch üzemben
keletkezett nagy tûz is. Az
1999. évi nagy raktártûz is felejthetetlen maradt.
Szívesen emlékszik vissza
a versenyekre is. Néhány évi
gyakorlat után már bekerült a
versenycsapatba. Büszkén idézi fel az 1964. évi ausztriai, az
1966. évi jugoszláviai és az
1972. évi ugyancsak ausztriai
nemzetközi versenyeken elért
szép sikereket. Mindössze egy
hónap volt a felkészülésre az
elsõ nemzetközi versenyre. A
kemény gyakorlatozás azonban meghozta eredményét,
hiszen aranyéremmel térhettek haza önkéntes tûzoltóink.
Kókai Ferenc minden számot
tudott, így a sorsolásoknál
nem volt gond, hogy melyik
posztra kerül a versenycsapatban. Általában szívó oldali
szerelõ volt, de a nagy nemzetközi versenyen nyomó oldalit húzott, ám ez nem okozott gondot a gyakorlatok
végrehajtásánál.
Bámulatosan megszervezték a riadóláncot. Tizenöt tûzoltónak van rádiótelefonja,
mindenki tudja, hogy kinek
kell szólnia. Régen kerékpárral igyekeztek mielõbb eljutni
a tûzoltóságra, ma már általában gépkocsival, motorkerékpárral teremnek pillanatok
alatt a városháza udvarán a
bajtársak. Korábban 10-15
perc volt a riasztási, és 20 perc
a kivonulási idõ. Ekkor még
láncriasztás is volt. A riasztásra elindult a tûzoltó, és út közben beszólt a társának, hogy
jöjjön, és így tovább. Amikor
tûzesethez vonulnak, akkor a
kocsiban beszélik meg, hogy
kinek mi lesz a feladata. A
szerparancsnok általában elõre
ki van jelölve, de ha úgy alakul
a helyzet, hogy a kijelölt személy valami oknál fogva nincs
jelen, akkor a helyettese lesz a
szerparancsnok, aki intézi és
vezényli a tûzoltást. Ha idõközben, már a káreset helyszínén megjelenik az eredetileg
kijelölt szerparancsnok, akkor
szólnia kell, hogy "Átveszem a
parancsnokságot!" Vissza is
kell jelezni: "A parancsnokságot átadtam!"
Id. Kókai Ferenc 29 évig,
1975-tõl 2004-ig volt parancsnok-helyettes. Ebben az idõszakban Faragó Tibor és Kovács Sándor parancsnokoknak
volt a jobb keze.
A tûzrendészetben kifejtett eredményes munkája elismeréseként a tûzrendészeti
érem ezüst, illetve bronz,
majd arany fokozatát adományozta Kókai Ferencnek a belügyminiszter 1964. december
12-én, 1966. október 4-én és
1985. november 7-én. A hadseregben is kiemelkedõ teljesítményt nyújtott a gyakorlatok során, amit 1968. április
4-én emléklap adományozásával köszöntek meg és ismertek
el parancsnokai. Társadalmi

munkájáért kitüntetõ ezüst
jelvényt kapott a Jászberényi
Járási Tanácstól 1969. május
23-án. A parancsnoki szakvizsgát 1978. augusztus 24én tette le – eredményesen.
Társadalmi munkájáért kitüntetõ arany jelvényt kapott külön a Szolnok Megyei Tanácstól és külön Jászárokszállás
nagyközségi Közös Tanácsától 1981. július 2-án. A jászárokszállási Önkéntes Tûzoltó
Egyesület fennállásának 100.
évfordulója alkalmából a Tûzoltó Egyesületben kifejtett önzetlen segítõ tevékenységét a
város és az egyesület Emléklappal ismerte el.
Lakásának falán ma is
büszkén hirdeti id. Kókai Ferenc sikerekben igen gazdag
tûzoltói pályafutásának egyik
eredményes állomását, Karlovácon, a nemzetközi versenyen elért szép eredményt, a
III. helyezést, az ottaniak által
1966. szeptember 10-én kiállított diploma.
A BM Tûzrendészet Országos Parancsnoksága 1996.
október 19-én a tûzrendészeti
érem bronz fokozatával tüntette ki. Jászárokszállás Város
Képviselõ-testülete hosszú
idõn keresztül végzett színvonalas szakmai tevékenysége elismeréséül Jászárokszállás lakosságáért kitüntetõ díjat adományozta részére 1998. június 25-én. A Tûzoltóság országos parancsnoka 1998-ban a
Jászberényi Elektrolux Hûtõgépgyárban 1998. augusztus
16-án keletkezett tûzesetnél
kifejtett kiemelkedõ munkája
elismeréseként dicséretben és
jutalomban részesítette.
Nagy öröm számomra,
hogy ilyen elhivatott, a közösségért élõ és tevékenykedõ
embereket ismerhettem meg,
mint például idõsebb Kókai
Ferenc. Igaz, õ még ma is aktív, de véleményem szerint
még az is nagy érdeme, hogy
utánpótlásról is gondoskodott, hiszen fia, ifj. Kókai Ferenc már évek óta tûzoltóparancsnokként szolgálja és védi
Árokszállás és környékének lakóit. Városunk ifjú tûzoltói
abban a szerencsés helyzetben
vannak, hogy személyesen ismerhetik és példaképnek tekinthetik a közöttünk élõ Bódis Imre bácsit, Bobák Imre
bácsit, valamint nem utolsósorban Kovács Sándort és id.
Kókai Ferencet.
dr. Földi József
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Siker, siker, újabb siker…
2011. április 18-án újabb
rendezvényre szólt a meghívó,
ugyanis a 2007-ben beadott
"A kulcskompetenciák fejlesztéséhez szükséges informatikai infrastruktúra megteremtése Jászárokszálláson" TIOP1.1.1-07/1-2008-0100
azonosító számú projektpályázat kedvezõ elbírálásban részesült. Iskolánk 21 369 444
Ft vissza nem térítendõ támogatást nyert.
Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és a Magyar
Köztársaság
költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.
A pályázat kiemelt célja az
iskolarendszerû oktatás informatikai fejlesztése, ún. "Intelligens iskola" létrehozása,
amely elsõsorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. E program
nélkülözhetetlen feltétele a
kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének, és hozzájárul a
területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.
A pályázat megvalósítása
során a tantermek 40 %-a
IKT eszközökkel ellátott lesz.

A csoda elkezdõdött
A projekt idõtartama:
2011. 01. 01. - 2011. 05. 30.
Fenntartási kötelezettség:
5 év
Tantermi csomag oktatáshoz 10 órás tanfolyam (2 csoport)
A rendezvény végén Érsek
Attila IKT mentortól ízelítõt
kaphattak a rendezvény részt-

vevõi az interaktív tábla gyakorlatban történõ alkalmazásáról.
Ez az ízelítõ után még nagyobb kedvet kaptunk az interaktív táblák mielõbbi kipróbálásához és gyakorlati
alkalmazásához.
Szabó Erika

Pályázatban elnyert eszközök:
Iskolai Pc
53 db
Tantermi csomag
12 db
(interaktív tábla + projektor+ számítógép)
Alkalmazási szerver
1 db
WIFI csomag
1 db

9 010 000 Ft
9 720 000 Ft
350 000 Ft
17 500 Ft

Magánvélemény gyermeknap
és pedagógusnap elõtt
„Lelkem Istene, õrizd
meg bennem mindhalálig a
gyermeket, akinek született.”
Juhász Gyula
Régen készülök leírni
gondolataimat 35 éves tapasztalatomról. Lassan-lassan eljön az az idõ, amikor
napjaimat nem a gyerekzsivaj hatja át, és nem szeretném befejezni anélkül, hogy
ne mondjam el a gyermekeinkrõl kialakult véleményemet.
Sokan leírják, elmondják
elmarasztaló gondolataikat
az ifjúságról. Udvariatlanok,
szemtelenek, nem érdekli
õket semmi stb. stb. ugyanakkor azt is tudja, tudhatja
mindenki, mennyit változott körülöttünk az egész
világ.
Ki akkor a felelõs? Kinek
kell alkalmazkodnia? Hogyan kell okosan közelíteni
az ifjabb nemzedékhez?
Hát bizony egészen
másképpen, mint azt én
tapasztalom. Egyenrangú
félként kell figyelembe venni õket! A rám bízott kicsik
semmivel sem másabbak,
mint régen. Vágynak a szeretetre, a simogatásra, az
okos szóra, az elfogadásra,
csak éppen minden megváltozott körülöttük. A családok nehezen élnek, az anyukák (akikre ebben a korban
nagy szüksége van a gyermekeknek) több mûszakban
dolgoznak. Senki sem veszi
figyelembe a kiskorúak

anya-igényét. Persze emiatt
zaklatottá, feszültté válnak
abban a korban, amikor alakul, fejlõdik személyiségük
(ez csak egy a sok tényezõbõl): Nekem kell tehát pótolnom azt, amit otthon
esetleg nem kaphat meg
minden rám bízott apróság.
A kisgyermek tiszta erkölcsû, okos gondolkodású,
õszinte lény. Hihetetlen sokat tud a körülötte kitáruló
világról, de kell számára a
jóindulatú vezetgetés. Kellenek betartandó szabályok,
de csakis halk szóval, nyugodtan elmagyarázva. Le
kell hajolnom, mert én túl
magas vagyok hozzájuk képest, s bizony be kell ismernem, én is tévedhetek. S akkor kitágulnak óriásira kis
szemeik és megnyílnak: – én
is szoktam rossz lenni! –
ezáltal vezetgethetõvé válnak. Minden gyerekben van
valami érték, irányultság
már óvodás korban, ezt kell
megkeresni. Csodákra képesek egy-egy dicsérõ szóra!
Nem az ismeretnyújtás a
legfontosabb, hanem a személyiségfejlesztés, a szocializáció.
„Jó szóval oktasd...” – írja József Attila.
Igen, a jó szó, a gesztus,
amit feléjük sugárzok, mindennél fontosabb. A hazug
érzéseket azonnal észreveszik és engedetlenséggel
válaszolnak. Igenis tudnom
kell, hogy a gyereknek is lehet rossz napja, ezért nem

ítélem el, hanem próbálom
feltárni az okokat. Majd mikor elmúlik az indulat, akkor nyugodtan megbeszéljük, mi volt. Mindegyik
gyerek rájön arra, ha vétett,
beismeri, és szed egy virágcsokrot az udvaron. Megérzik a jóindulatot és elindulnak velem azon az úton,
ahol én próbálom feltárni
nekik azt a világot, amely
majd rájuk vár. Nagy a felelõsségem, nem véthetek nagyot. A legnagyobb vétkem
az lehet, ha nem veszem
õket komolyan. De ha így
fordulok hozzá/hozzájuk:
„Bocsásd meg, ha megzavartalak, hoznál nekem egy
bögre teát?”, akkor boldogan ugrik: „Nem zavartál
meg, máris hozom.” A feléjük áradó tapintat, törõdés
hatására csodákra indulhatunk velük, és mindennap
ajándék a sorstól, amit velük
tölthetünk. Nekem is alakulnom kellett hozzájuk, mert
nagy köztünk a nemzedéki
távolság.
Ma már a régi óvodásaim gyerekeit nevelgetem,
látom bennük szüleik mozdulatait, hallom kijelentéseiket: "Ha felnövök, hõs indián leszek!" Nem változott
semmi, csak elmúltak az
évek, a gyermek mindig
gyermek marad. De mi jól
vigyázunk rájuk?
Ne feledjük: õk majd
úgy vigyáznak ránk, ahogyan mi rájuk!
Szabóné Bobák Zsuzsanna
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Esemény ~ eredménynaptár
Muzsikáló zenetanárok
„Aki zenével indul az
életbe, bearanyozza minden
késõbbi tevékenységét, az
életnek olyan kincsét kapja
ezzel, amely átsegíti sok
bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet
szépségét s ami benne érték,
azt mind meghatványozza.”
– mondta nagy zeneszerzõnk, zenepedagógusunk
Kodály Zoltán.
Az õ gondolatai szõtték
át a mûvelõdési ház nagytermét április 9-én, amikor a
zeneiskola hangszeres tanárai elvarázsoltak bennünket
játékukkal, mely lelket gyógyító erõként hatott a közönségre.

E verseny igen népszerû tanítványaink körében. Az évek
során 180 000 diák versenyzett már. Az idén 15 000
résztvevõt vártak a rendezõk.
Az iskolai forduló legjobbjai
a megyei döntõn mérhették
össze tudásukat. Iskolánkból
17 tanulót hívtak be a megyei döntõbe, amely 2011.
április 9-én volt Szolnokon.
Gratulálunk a következõ
szép eredményt elérõ tanulóinknak:
2. osztály:
5. helyezett: Agócs Gergely 2.a
3. osztály:
2. helyezett: Varga Nikolett 3. a
3. helyezett: Sándor Eve-

gyors tájékozódásukat.
Mindig nagy öröm számunkra, ha tanítványainkat
el tudjuk a számítógép mellõl csalogatni, olvasásra tudjuk bírni. Úgy gondoljuk,
ha itt alsó tagozaton kellõ
idõt szánunk e terület kimûvelésére, talán felsõ tagozaton nem lesznek számítógépfüggõk.

5

napot. Célunk nemcsak az
volt, hogy megemlékezzünk, felidézzük költõink
gondolatait, elszavaljanak
tanítványaink egy-egy kedves verset, célunk az is volt e
nappal, hogy meggyõzzük
tanítványainkat a költészet
szépségérõl, fontosságáról.
Hiszen a vers évszázadokon
át kapocs volt költõk és olvasók között, gyújtott már
lángra szerelmes szíveket, de
robbantott már ki forradalmat is. A versek nyújthatnak

Kelet varázsa
– Városnapi megnyitó hastáncgálával –
A városnapi meghívó elsõ
programjára hívta meg mindazokat az Extázis Tánccsoport, akik ezzel a mûsorral kívántak ráhangolódni a húsvéti
ünnepekre, majd a városnapi
rendezvények gazdag választékára.

Mária kardtánca Hacsaturján
zenéjére.
Míg tavaly a varázslatos
kelet egzotikus gyümölcseit
kínálták a közönségnek, most
a húsvéti ünnepek elõtt piros
tojással kedveskedtek a táncosok.

A versenyzõk
A mesevetélkedõ jó alkalmat nyújt az olvasás népszerûsítésén túl a csapatmunkára, kritika elfogadására, egymás megsegítésére, mások elismerésére, az emlékezet fejlesztésére, ismeretek gyors és
pontos felidézésére.
Iskolánkat a 4. a osztályból a Süsü és a Párduc, a 2. a
osztályból a Sasok csapata
képviselte a Jászberényben
megrendezésre kerülõ területi
döntõn. A megyei döntõbe a

A felkészülés pillanatai
Megpendült egy húr,
egy billentyû lenyomódott,
egy vonó elindult a szakavatott tanárok kezében és mi
egy utazáson vehettünk
részt a zene szárnyán. Bejártuk a híres zeneszerzõkkel
Európát, hiszen Méri Judit
tanárnõ minden zeneszám
elõtt egy kis ismertetõt
mondott a zeneszerzõkrõl,
korukról, a mûvek születési
körülményeirõl. Amíg a gitár-, hegedû- és zongorajátékokat és éneket hallgattuk,
szemünk elõtt láttuk a reggeli pirkadatot a négykezes
zongoraelõadásban, lábunk
megmozdult a mazurka hallatán, a virágénekek és a szerelmi dalok hallatán mosolyra derült arcunk, és az elõttünk fickándozó pisztrángok és a hárfa megszólaló
hangja zongorán mind feledhetetlenné tették ezt az
estét számunkra. Ahogy a
villamosvezeték szertefut az
országban, és fényt visz az
emberekhez, az értékes zene
is világosságot áraszt és
szebbé teszi mindennapjainkat, magunk és mások
életét.
A koncert bevételével a
zenetanárok a zeneiskolások
táborozását segítik. Köszönjük ezt a szép estét.
„Minden nemzetnek fõ
kincse a nyelve.
Bármit elveszíthet, visszaszerezheti, de ha a nyelvét
elveszti, Isten se adja vissza
többé.” (Gárdonyi Géza)
Február 25-én 36 alsós és
40 felsõs tanuló írta meg a
nyelvÉsz Nemzetközi Anyanyelvi Tanulmányi Versenyt.

lin 3. a
5. osztály:
3. helyezett: André Mirtill 5. c
4. helyezett: Érsek Csanád 5. c
7. osztály:
4. helyezett: Tóth László 7. b
6. helyezett: Zsák Zsófia
7. c
8. osztály:
2. helyezett: Kaszab Judit 8. a
3. helyezett: Érsek Csenge 8. a
7 mérföldes csizmában
Országos Mesevetélkedõ
1997-ben indult útjára a
mesevetélkedõ alsós tanulók
részére, és ez évben már 14.
alkalommal hirdették meg.
Iskolánkból 14 csapat nevezett be. 7 második osztályos, akik elõször vettek
részt e megmérettetésben,
ismerkedtek a feladatokkal,
a verseny menetével. 7 negyedik osztályos csapat, akik
utoljára mérhették össze tudásukat, a mesékben való

vigaszt, de adhatnak megnyugvást is – mondta bevezetõjében Zsákné Urvölgyi
Edina tanító néni.
„Mint a könny vagy
mosoly, a költemény
Csak képe annak, ami
benne rejlik.”
E napon egy meglepetés
is várt tanítványainkra, hiszen a Görömbõ kompánia
együttes: Gyula a csodadu-

Ovisok
Éppen 20 táncprodukcióval, a már szokásos, szünet
nélküli 100 perces mûsorral,
közel 100 fellépõvel – tovább
tisztelegve a 20 éves város
elõtt – pörögtek a Szent Vince úti tornacsarnokban a tánccsoport tagjai és vendégeik
április 23-án a 15. gálájukon.

Az ovisok, az általános és
középiskolások mellett a felnõtt táncosok mindegyike maga is élvezte a bemutatott produkciókat a közönség legnagyobb örömére, mert a hagyományos hastánczenék mellett
ebben az évben is világhírû
elõadók slágereire is járták tán-

Születés - Anita hastánciskola

A "színtársulat"
4.a osztály Süsü csapata jutott, mely április 19-én volt
Szolnokon, 3. helyezést értek
el. Gratulálunk a csapatoknak
és a felkészítõ Sándor Józsefné tanító néninek.
„Szállj költemény, szólj
költemény…”
Az alsós tanulók évek
óta megemlékeznek József
Attila születésnapján a költészet napjáról. Április 12én tanulóink szebbnél szebb
szavalata tette ünneppé e

da címû mûsorán vehettek
részt, melyben a gyerekek
együtt táncoltak, énekeltek,
szerepeltek az együttes mesélõjével Horti Zoli bácsival, aki már tavaly elbûvölt
bennünket a budai sétán
Mátyás meséivel. Ízes beszéde, népi hangszeres kísérettel tûzdelt énekeik magával
ragadták a gyerekeket, felnõtteket egyaránt. Az elõadás egy közös játék volt a
gyerekekkel, tanító nénikkel, melynek során mindenki részese volt a mesének.
Gyula napján valóban csodaduda szólt és tette felejthetetlenné a délelõttöt.
Szalai Dániel 5. c osztályos tanuló II. helyezést ért
el a MOZAIK Országos Tanulmányi Versenyen német
tantárgyból. Gratulálunk
neki és az édesanyjának, akivel Dani második nyelvként
tanulja a német nyelvet.

A gála elsõ részében a
vendégtáncosok – Anita hastánciskola – a tavaszi újjászületést szimbolizálták a várandós kismama szerepeltetésével, majd a 3 csecsemõ karon
ringatásával, melyek között,
ha csak csírájában is, de becsempészték – kettõ a karon,
egy a pocakban – most is a
férfit. A gála további részében, mint mindig, új koreográfiákat láthatott a közönség.
Kiemelkedett közülük Fekete

cukat – Madonna, Rihanna,
Beyonce és Shakira, hogy az
ovisok körében igen népszerû
törpzenét már ne is említsem –
mely dalok a szerelemrõl, az
ajándékozásról és természetesen a táncról szóltak.
A tánccsoport rendezett,
koreografált bevonulása az
együtt táncolás örömét osztotta meg a közönséggel.
-and-

Duó Ízisz fátyollal

Szabó Erika

A legjobb versmondók

Fekete Mária - kardtánc
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Mezei Béla

Közérdekû tájékoztató (2011. május)

magánoktató
Tel.: 06-30/945-7036

ORVOSI ÜGYELET

JÁRMÛVEZETÕI TANFOLYAM

02-06. Dr. Gyenes Miklós • Kisfaludy u. 11.
09-13. Dr. Olajos Gyula • Móczár A. tér 7/a
16-20. Dr. Mann Ildikó • Széchenyi u. 30.
23-27. Dr. Kovács Pál • Rákóczi F. u. 1.
30-jún. 3.Dr. Bíró Attila
• Katona J. u. 16.

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

Úgy kell, hogy te is értsd:
nem éltél hiába,
az a hely, ahol élsz: világnak világa.
Az égig érõ fának ha nem nõ újra ága,
úgy élj, hogy Te legyél virágnak virága.
/Koltay Gergely/

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.

Jászárokszállás Város Önkormányzata meghirdeti

A Mentõszolgálat telefonszáma: 104

„A VIRÁGOS JÁSZÁROKSZÁLLÁSÉRT”

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

virágosítási, parkosítási és környezetszépítõ versenyt.

FÕZZÖN JÁTSZÓTERET! program
Miután az elmúlt 4 év alatt 36 biztonságos Delikát8 játszótér épült fel,
idén ismét újult erõvel indul a FÕZZÖN JÁTSZÓTERET! program.
Január 15-tõl egészen augusztus 15-ig bárki megnyerheti a 8 db játszótér egyikét már 1 kg Delikát8 vonalkóddal is, azonban minél több
vonalkód érkezik az adott településrõl, annál nagyobb az esély a nyerésre.
Ismét nagy lehetõség áll az összetartó közösségek elõtt, hiszen továbbra is garantáltan játszóteret kap az a település mely:
- összesen, vagy
- a lakosok számához viszonyítva a legtöbb
pályázatot küldi be.
Ha eddig sosem játszott, itt az ideje kipróbálni,
ha pedig eddig is lelkes részvevõje volt a
FÕZZÖN JÁTSZÓTERET! programnak, akkor most sem érdemes
kimaradni, hiszen a leghûségesebb pályázóinknak külön lehetõséget
biztosítunk a játszótér elnyerésére. Azok a korábban nem nyertes
települések, akik az elmúlt 4 évbõl minimum 3-ban pályáztak, és
2011-ben is küldenek be érvényes pályázatot, részt vesznek abban a
sorsolásban, amelyben kifejezetten a legkitartóbb játékosokat szeretnénk megjutalmazni
A www.delikat.hu honlapon megtalálja a játékszabályt, s lehetõség
nyílik követni a garantált nyereményért folyó verseny állását, valamint
remek tippeket kaphatunk, hogyan legyen a gyûjtés minél sikeresebb.
A www.delikat.hu és a www.iwiw.hu Fõzzön játszóteret! profilnál
megnézhetik az átadókon készült képeket és láthatják, milyen hatalmas
boldogsággal töltötte el a csöppségeket a nagy nap, mikor birtokba
vehették az új Delikát8 játszóteret. És persze a gyerekek öröme, a
szülõk arcára is mosolyt csal. Érdemes felkeresni, mert folyamatosan
frissítjük tartalmát!
Reméljük mindenkinek meghoztuk a kedvét a játékhoz, nincs más
hátra, már ma kezdje el a gyûjtést és Öné lehet a 8 játszótér egyike!
Minden pályázónak és gyûjtõnek sikeres gyûjtést kívánunk, A Fõzzön
játszóteret program csapata.
Információ és bõvebb felvilágosítás a programmal kapcsolatban az
alábbi telefonszámon és e-mail címen kérhetõ:
Polgármesteri Hivatal, Mûszaki Iroda,
Bakainé Magyari Melinda, mûszaki irodavezetõ
Telefon: 06-57-531-059, e-mail cím: muszak.ph@jaszarokszallas.hu
A vonalkodókat a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodájában
valamint az iskolákban, óvodákban valamint a Városi
Könyvtárban kihelyezett gyûjtõurnákban gyûjtjük.
A vonalkódok beérkezési határideje: 2011. augusztus 10.

Tel.: 431-021
Tel.: 431-957
Tel.: 431-077
Tel.: 431-183
Tel.: 433-165

A PÁLYÁZAT CÉLJA: A kultúrált, 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:
Polgármesteri Hivatal, 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.

FELHÍVÁS
EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPELJÜK
AZ 56-OS FORRADALOM 55. ÉVFORDULÓJÁT.
Ebbõl az alkalomból a Nagy Imre Társaság Jászberényi
Szervezete felhívással fordul a Jászságban élõkhöz a forradalommal kapcsolatos emlékek összegyûjtése érdekében.
Várjuk a Forradalmi Bizottságokkal, Munkástanácsokkal, Nemzetõrséggel kapcsolatos, vagy a forradalomról
szóló egyéb visszaemlékezéseket, leírásokat a kortársaktól
vagy a leszármazottaktól.
Az anyagokat a Jász Múzeum (5100 Jászberény, Táncsics
M. út 5.) címére kérjük eljuttatni. Korabeli iratok, dokumentumok, fotók a Múzeum gyûjteményét gazdagítanák.
A beküldött anyagok feldolgozásra kerülnek.
Tájékoztatás az 57/412732 telefonszámon vagy a
godaz@pr.hu e-mailen.

FELHÍVÁS, KÉRÉS

A Jászsági beteg gyermekekért alapítvány kuratóriuma
nevében ezúton fordulok a Jászvidéket olvasó vállalkozások, intézmények vezetõihez és munkatársaihoz,
a civil szervezetek vezetõihez és tagjaihoz, valamint az újság minden olvasójához - segítõkészségükre apellálva. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 2010. július 16-án jegyezte
be a Jászsági beteg gyermekekért alapítványt. Az alapítvány célja: a Jászságban élõ súlyos,
komoly fizikai és anyagi nehézséget jelentõ betegségben szenvedõ gyermekek gyógyulásának, rehabilitációjának elõsegítése.
Az alapítvány jelenleg Pál Márió, 5123, Jászárokszállás, Dankó utca 14. szám alatti lakos
gyógyulását szeretné elõsegíteni, amihez anyagi eszközökre van szüksége. Lassan már 3
éve, hogy ez az egészséges, életerõs és életvidám fiatalember megcsúszott a fürdõkádban,
beverte a fejét és sokáig kómában volt. Szülei megszakították munkaviszonyokat, hogy
minden erejükkel gyermekük felépülésének elõsegítésére fordíthassák. Hiába áldozzák fel
azonban minden idejüket és energiájukat szeretett fiuk ápolására, ha nem tudják állni a
gyógyulás érdekében felmerülõ költségeket. Ezért kérünk mindenkit, akinek módjában áll,
hogy pénzadománnyal segítse az alapítványok keresztül a szerencsétlenül járt fiatalember
gyógyulását.
Az alapítvány bankszámlaszáma: 694OO111-1O1O77O6 JÁSZÁROKSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE
KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET JÁSZÁROKSZÁLLÁS ÁRPÁD TÉR 5123
Köszönettel és tisztelettel: dr. Földi József

Nagy Imre Társaság
Jászberényi Szervezete

01.
08.
15.
22.
29.

Agora Gyógyszertár, Posta köz 1.
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9.
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9.
Agora Gyógyszertár, Posta köz 1.
Agora Gyógyszertár, Posta köz 1.

Tel.: 531-980
Tel.: 531-010
Tel.: 531-010
Tel.: 531-980
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 8:00-tól 10:00-ig zárt ajtó mellett
ügyelet. A szombat délutáni és a vasárnapi ügyelet éjszaka is megszûnt.
Fizioterápia 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. május 17.
A cikkeket kérjük az alábbi e-mail címre küldeni:
jaszvidek@gmail.com
A következõ Jászvidék megjelenésének ideje:
2011. május 26.

Emlékezés

Emlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

Fájó szívvel emlékezünk

FARAGÓ JÓZSEF

DÓSA LÁSZLÓ

halálának
7. évfordulójára

halálának
10. évfordulójára

„Hiába borult Rád a temetõ csendje,

„Mióta elmentél, semmi sem számít,

Szívünkben élni fogsz mindörökre.

Hisz nem láthatod már a föld csodáit.

Szeretõ férj voltál, drága jó Édesapa

Szeretni mentél a felhõkön át,

és boldog Nagyapa,

S veled repült az egész világ.”

Bánatos családod nem feled el soha”

Szeretõ családja

Szeretõ felesége,
lánya és unokája

(x)

(x)

Köszönetnyilvánítás

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

GUBA SÁNDOR
halálának
5. évfordulójára
„Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sohasem kértél, csak adtál,
bennünket örökre itt hagytál.
Elfelejteni Téged soha nem lehet,
Te voltál a jóság és a szeretet.
Elvitted a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál:
az emlékedet.”

Szeretô családja
Jászágóról és Jászdózsáról
(x)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

BAGI
ALAJOSNÉ
sz. Tóth Anna
temetésén és gyászmiséjén részt vettek,
koszorúikkal virágaikkal és részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
„Elcsitul a szív mely értünk dobogott,
Pihen a kéz mely értünk dolgozott.
Aki szeret az soha el nem feled
Számunkra te soha nem leszel halott,
Ragyogni fogsz mint a csillagok!”

Szeretô lányai,
vejei és unokái

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak, ismerõsöknek, akik

BORDÁS LÁSZLÓ
végsõ búcsúztatásán rc vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétet nyilvánítva mély fájdalmunkban osztoztak.
Köszönetet mondunk továbbá a kiérkezõ
mentõsök, valamint Dr. Kovács Pál
munkájáért.
„Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sosem kértél, csak adtál,
Örökre itthagytál.
Elfelejteni Téged soha nem lehet,
Te voltál a jóság és a szeretet,
Elvitted a fényt, a meleget.
Csak egy sugarat hagytál:
Az emlékedet.”

Szívünkben örökké élsz tovább.
Szeretõ fiad, vejed, unokáid,
dédunokáid

2011. április 28.

Jászvidék

2011. MÁJUS HAVI PROGRAMOK
KERTBARÁT KÖR
2011. május 3. 18 órakor TAGGYÛLÉST TART.
Program: Nyári programok megbeszélése
Társ kertbarát körök meghívásának egyeztetése
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
PETÔFI MÛVELÔDÉSI HÁZ
2011. május 6-án 10 órakor
CILIKE A HISZÉKENY EGÉRKE
Tekergõ Bábszínház elõadása óvodásoknak.
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
PIROS PIPACSOK KULTURÁLIS EGYESÜLET
2011. május 6-án 17 órakor
Anyák napi ünnepséget rendez.
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG
2011. május 10-én 18 órakor
A dohányzás ártalmairól
Dr. Szabó Tamás országgyûlési képviselõ elõadása
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
A JÁSZSÁGI BETEGGYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
2011. május 14-én 16 órakor
JÓTÉKONYSÁGI KONCERTET RENDEZ
A befolyt összeget Pál Márió rehabilitációjának a
megsegítésére /betegemelõ vásárlására/ használják fel.
Közremûködik: Pál Loretta - Lakatos Imre
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
CUKORBETEGEK KLUBJA
2011. május 17-én 14:30-tól KLUBNAP
15:00 órakor Dr. Dezsényi Emese (Debrecen) elõadása:
Hogyan éljünk együtt a cukorbetegségünkkel?
Nobel-díjas hatóanyagú termék ismertetése.
Varga Erika - Fejszés Ferenc
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
ÖNKÉNTES TÛZOLTÓ EGYESÜLET
2011. május 21-én 10:00-tól
tartja az egyesület 120 éves jubileumi ünnepségét
Helye: Polgármesteri Hivatal udvara
*************************************************
CUKORBETEGEK KLUBJA
2011. május 24-én 14:30-tól
Lábvizsgálat a cukorbetegek idegkárosodásának kiszûrésére.
/a neuropáthiáról, a szûrés fontosságáról március 23-án
tartott Dr. Kiss Éva (Gödöllõ) nagy sikerû elõadást./
A szûrést és indokolt esetben a gyógyszeres kezeléshez
szükséges orvosi javaslat kiadását végzi: Dr. Tóth Tibor a
(Jászberényi Erzsébet Kórház diabetológusa)
Helye: klubszoba
Bejelentkezés idõpontra: személyesen, vagy telefonon
délelõtt 8-10-ig a klubszobában. /431-053/;
más idõpontban: 06-70/27 23 918

VILÁGHARMÓNIA FUTÁS 2011
Magyarország 71 településén 477 kilométeren
Az emberek és nemzetek közötti barátság fejlesztésésért.

2011. május 18-án 13.30-kor
Jászárokszállásra érkezik Vámosgyörk felõl
Csatlakozni lehet:
13.30 Jászárokszállás tábla
13.35 sportpálya
13.40 az Idõkapunál
köszöntõ és fellépések
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Várossá avatásunk 20. évfordulója
JÁSZÁROKSZÁLLÁS, 2011. MÁJUS 1. (vasárnap)
10:00 HELIKOPTER RÖPTETÉS ÉS MODELLKIÁLLÍTÁS
Közremûködik: Szabó Péter és Bagi Sándor • Helye: Strand elõtti parkoló
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
A Város Napi ünnepség
11:30 BAJCSY UTCA ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
közremûködõi:
A felújított utcát felszenteli: Gyenes Gyula pápai prelátus
Tálas Ernõ a Svéd Királyi
Felavatja: Gergely Zoltán polgármester • Közremûködik: "Csillag" Mazsorett Csoport
Opera tenorénekese,
A rendezvény helye: Fáskert - Bajcsy-Zsilinszky utca keresztezõdése
Árokszállási Óvónõk
12:00- 18:00 VETERÁN AUTÓ-MOTOR KIÁLLÍTÁS • Helyszín: Piac tér
Kamarakórusa,
Barta Attila és Barta Zoltán, 13:00 KÖNNYÛZENEI KONCERT ÉS FITTNESS-PARTY
Fortuna TSE, Pál Loretta,
Fellép: Szabó László - bûvész, 4-es METRÓ zenekar
Parázs Hagyományõrzõ
Bemutatkozik: ZUMBA, CAPUERA, KANGOO JUMPS
Együttes.
14:15 "LEGEK…" - VETERÁN MOTOROK ÉS AUTÓK DÍJAZÁSA • A rendezvény helye: Piac tér
A Város Napi szabadtéri ren- 15:00 ÜNNEPI SZENTMISE a Római Katolikus Templomban
dezvény kísérõ programjai: 16:00 VÁROS NAPI ÜNNEPSÉG A PIACTÉREN
dedikálással egybekötött
Ünnepi beszédet mond:
jász kiadványok árusítása;
Dr. Gergely Sándor a mezõgazdasági tudomány kandidátusa, címzetes egyetemi tanár
repülõmodell kiállítás; légvár.
A 20 éves várost köszönti: • Jankó Róbert Újireg polgármestere • Gyõzõ Gyula ny. gimnáziumEsõ esetén a Piac téri rendezvényeket
igazgató • testvérvárosunk, Tarlow küldöttsége • Juhász Dorottya joghallgató • "Jászároka Petõfi Mûvelõdési Házban
szállás Díszpolgára" és "Jászárokszállás Városért" kitüntetések ünnepélyes átadása
tartjuk a tervezett idõpontok szerint.
"SZÜLÕFÖLDEM SZÉP HATÁRA" a Széchenyi István Ált. Isk. tanulóinak ünnepi mûsora
18:00 ZENÉS, SZÓRAKOZTATÓ MÛSOR • Keressük Jászárokszállás csillagjait!
Közönségszavazatok által hirdetünk nyertest a tehetségkutató verseny
résztvevõi között • Helyi egyéni énekesek és 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!

A 120 ÉVES
JÁSZÁROKSZÁLLÁSI
TÛZOLTÓSÁG TÖRTÉNETE
Ezzel a címmel jelent meg a közel 300
oldalas krónika, abból az ünnepi alkalomból, hogy 120 évvel ezelõtt, 1891. április hó
30-án, jóváhagyta a Belügyminisztérium a
jászárokszállási önkéntes tûzoltó egylet
alapszabályát. De facto ugyan már 1890.
november 23-án megalakult a tûzoltó
egyesület, de jure azonban az alapszabály jóváhagyásának
napjától helyes számon tartani a testület megszületését.
A könyv a Jászárokszállási Önkéntes Tûzoltó Egyesület kiadsában látott napvilágot. A nyomdai munkálatokat a fõvárosi Új
Berea Kft. végezte. Jelen sorok íróját, szerény személyemet érte az
a megtiszteltetés, hogy megírhattam városunk egyik büszkeségének, ennek a patinás egyesületnek a történetét. Tûzoltóságunk
120 éves fennállásával, dicsõséges szereplésével, tagjainak áldozatos és önfeláldozó tevékenységével már arany betûkkel beírta
ugyan magát településünk történetébe, a vezetõség mégis úgy
látta helyesnek, ha ennek a legrégebben és folyamatosan mûködõ
civil szervezetnek az eddigi történetét könyv formájában is megörökítteti, s ezzel is hozzájárul a jubileum méltó módon történõ
megünnepléséhez.
A könyv dr. Bende Péter tûzoltó vezérõrnagy, a Magyar Tûzoltó
Szövetség elnöke ajánló soraival kezdõdik, majd a szerzõ elõszavával folytatódik. Ezután történeti áttekintést olvashatunk a tûz
elleni védekezésrõl, valamint az árokszállási tûzvédelem XVIII. és
XIX. századi elõzményeirõl. A megalakulás körülményeinek leírását, és a kezdeti tevékenység bemutatását az egyesület életének
fõbb állomásai, szakaszai követik. A 120 éves történetet a legfontosabb történelmi eseményekhez kötve, majd évtizedekre bontva
mutatja be a krónika - egészen napjainkig. A könyv zárszóval, a
parancsnokok névsorával, a jelenlegi állomány és a tisztikar bemutatásával fejezõdik be. A kiadvány legvégén fekete-fehér és színes
képek találhatók.
A könyv 2.500 Ft-os áron a tûzoltó õrszobán vásárolható meg.

dr. Földi József

(A futók aznap ingyen strandolhatnak.)

www.vilagharmoniafutas.hu

KEDVES SZÜLÕK! KEDVES GYEREKEK!
A Petõfi Mûvelõdési Ház

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TANULMÁNYI
ÖSZTÖNDÍJRA
A Dr. Szelenszky István és felesége Jolánka Alapítvány
kuratóriuma ismét pályázatot hirdet a 2011/12-es tanévre
- közép és felsõoktatási intézményekben tovább tanulók,
vagy már ott tanulmányokat folytató jászárokszállási
lakhellyel rendelkezõ diákok részére - tanulmányi ösztöndíj elnyerésére az alábbi feltételekkel:
- jó vagy jeles tanulmányi átlag,
- család szociális helyzetének bemutatása,
- oktatási intézmény véleménye, javaslata.
A pályázathoz szükséges jelentkezési ûrlapokat az oktatási intézményben, vagy az alapítvány székhelyén a
plébánia hivatalban szerezhetõk be.
A fenti tartalommal elkészített pályázatok beadási határideje 2011. május 31-e, címe pedig a Plébánia Hivatal
Jászárokszállás.
A pályázat eredményérõl 2011. június 25-ig küldünk
értesítést.
Alapítvány Kuratóriuma

HAGYOMÁNYÕRZÕ,
KÉZMÛVES NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORT
szervez ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK részére

2011. június 20 - június 24-ig 13-17óráig.
A TÁBORBAN UZSONNÁT
ÉS VÁLTOZATOS PROGRAMOT BIZTOISÍTUNK.
Programok között szerepel:
 vesszõfonás  agyagozás  papírmerítés  gyékényjáték készítés  rongybaba készítés  kötélverés  szövés-fonás  játék
készítés kukoricaszárból, nádból  hangkeltõ eszközök készítése  íjászkodás  kürtöskalács sütés  népi játék  néptánc
 népmese.
A programok helyszíne: Petõfi Mûvelõdési Ház  Jászház
A tábor költsége: 6000-Ft
A népi játszóházat vezetik:
Kovács Zoltán és Kovács Zoltánné Lajos Krisztina
Jelentkezni és a tábor költségét 2011.június 10-ig lehet befizetni
a Petõfi Mûvelõdési Házban.  Információ:57/531-062

„JÁSZÁGÓI TESTVÉRTELEPÜLÉSI
KAPCSOLATOK”
CIVIL NONPROFIT egyesület alakult 2011. 04.15-én
(jaszagokapcsolat@gmail.com).
(Heitenried, Nagysomkút, Recea) kulturális, gazdasági,
hagyományõrzõ közös programok, gyermek csereüdültetés,
nyelvoktatás stb. tevékenyégre.
Tagja lehet, aki elfogadja az alapszabályt és kitölti a
belépési nyilatkozatot.
Inforáció: 06/30/569-2882 • 06/30/248-6518
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT VÁRUNK

10 ÉVES A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI
FOGADÓ SZENTENDRÉN
Ebbõl az alkalomból a Szabadtéri Néprajzi
Múzeumban

2011. május 28-án 11 órától
fellép a jászárokszállási

10 éves városért díjas
Parázs Hagyományõrzõ Együttes.
A helyszínre különbusz indul a 9 órakor a városközpontból.

IN MEMORIAM
DRIENYOVSZKI ZSÓFIA
(1934. 10. 1. - 2011. 03.28.)
Szeretettel emlékezünk volt kolléganõnkre, Drienyovszki
Zsófiára, aki 1957 és 1995 között gyógyszerészként dolgozott Jászárokszálláson. A békéscsabai diákévek majd a
szegedi egyetemi tanulmányok után tartalmas életének
38 évét töltötte el városunkban. Ezek voltak életének
legaktívabb évei: a szakmai elindulás és kibontakozás, a
gyermeknevelés idõszaka. 1995-tõl, nyugdíjba vonulásától Sopronban élt.
A gyógyszerészi képletek világát oldotta az a nem múló
érdeklõdés, ami a mûvészetekhez kötötte. Legkedvesebb
költõi Ady Endre és Juhász Gyula voltak. Gyakran járt
aukciókra, a festészet érdekelte, szívesen vásárolt kisplasztikákat, így szûkebb környezetében is mindig körülvették szép tárgyak, mûalkotások.
A hétköznapok világában igyekezett harmóniát teremteni. Ezt mutatta vonzódása a virágokhoz, a kerthez. A
régi és új patikában örömmel gondozta és ápolta a szobanövényeket.
Hálával és szeretettel emlékezünk kedves alakjára.
Lelki üdvéért engesztelõ szentmisét mutatnak be május
7-én a Zárdakápolnában.
A volt munkatársak nevében:

Faragó Attiláné
Szántó Zsuzsanna
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Jászvidék

Hidropneumatika 2001 Kft.
Küldetésünk az általunk
tervezett, kivitelezett, szállított minõségi, egyedi mûszaki megoldásokkal hozzájárulni a magyarországi kisfogyasztók, termelõ vállalkozások gépparkjának mûszaki színvonalemeléséhez,
javítani munkánkkal a mûszaki biztonságot, termelékenységet, energiahatékonyságot.
Ezért mondjuk: aki gépet forgalmaz, üzemeltet,
javít, tervez; nálunk jó helyen jár!
A Junior Achievement
Magyarország idén is megrendezte ,,Próbálkozó Vállalkozó” Tanulmányi versenyét magyar középiskolás fiatalok számára. Az idei versenyre 58 csapat nevezett be
az ország különbözõ régióiból, és három elõdöntõn
mintegy 6 hónapon keresztül mérte össze tudását.
A csapatok az elõdöntõk
során diákvállalkozásokat
alapítottak és mûködtettek:
piacot elemeztek, egyéni
marketing- és reklám-stratégiát, akciótervet dolgoztak ki a piac meghódítására.
A verseny döntõje 2011.
március 31. – április 1. között zajlott le a budapesti
Griff Hotel konferenciatermében. A döntõben Budapestrõl, Ceglédrõl, Csornáról, Jászárokszállásról, Mezõtúrról, Salgótarjánból és
Szegedrõl érkezõ, összesen

Munkában a menedzser-csapat (Tamás Vivien, Nemes János,
Palotai Tamara, Jónás Barbara, Kis Kitti)
40 középiskolás fiatal vetélkedett az elsõ helyezésért.
A csapatok két napon keresztül versenyeztek az elõdöntõk során alapított vállalkozásaikkal. Különbözõ
szituációs gyakorlatokon
önálló csapatmunkát, kreativitást igénylõ feladatokat oldottak meg, üzletviteli döntéseket hoztak, és ezeket
elõadták. Ez a két nap lehetõséget adott arra, hogy betekintsünk egy vállalkozás
mûködésébe. Nagy eredménynek tartjuk, hogy hónapok munkája nyomán bekerültünk az országos döntõbe, az elsõ nyolc csapattal
versengtünk a fõdíjért. Teljes rálátást kaptunk a várható feladatokra, így jövõre
még jobban elõ tudjuk készíteni szereplésünket.
Egyik diáktársam így

nyilatkozott a sajtónak:
,,Számomra nagyon hasznos volt ez a két nap. A verseny elõkészítéseként egy, a
nagyközönség elõtti beszédre felkészítõ kommunikációs tréningen is részt vehettünk. Ezeket az új ismereteket is fogjuk tudni hasznosítani a késõbbiekben. A
verseny legfontosabb üzenete talán az volt számunkra, hogy gondolkodjunk, kreatívkodjunk, ötleteljünk, és kommunikáljunk
a lehetõ legjobban, ha sikeresek akarunk lenni.”
A jövõ évben újra indulunk és gyõzni fog vállalkozásunk. Ezáltal mindenki
megismerheti majd a hidraulikus és pneumatikus alkatrészek jászárokszállási piacát.
Jónás Barbara XII. B

2011. április 28.

Tûzoltóságunk hírei
Az utolsó lapzárta óta
eltelt idõszak eseményei:
2011. március 25-én késõ
este a Hunyadi utcából érkezett bejelentés. A tûzoltóink
kiérkezése elõtt sikerült a tüzet
eloltani. Mivel az utólagos bejelentés alapján anyagi kár is
keletkezett, a jászberényi tûzoltók is értesítést kaptak.
Másnap délután jelzést
kaptunk a szolnoki tûzoltóságtól, miszerint a Dobó utca
egyik házánál a bejelentõ tüzet, füstöt észlelt. A kiérkezõ
egységünk megállapítása szerint a jelzett telken a tulajdonosa a fák között szemetet
égetett. Az egység beavatkozott, a tûz eloltása közben a
rendõrség – a tények megállapítása miatt – értesítve lett.
Április 4-én délelõtt a
Táncsics utcába vonultak tûzoltóink. A jelzés szerint a villanypóznán egy macska tartózkodik. A helyszínre érkezve

megállapítást nyert: a macskát
nem lehet megközelíteni, mivel az elektromos rendszer feszültség alatt van. Az ÉMÁSZ
segítségével sikerült a helyszínt áramtalanítani, de az állat életét már nem lehetett
megmenteni.
Április 13-án ebéd után a
viharos szél megbontotta a
Vörösmarty utca egyik házának tetõszerkezetét. Tûzoltóink a közvetlen veszélyhelyzetet megszüntették.
Április 16-án délelõtt jelzés érkezett: a Szentandrási
utcán a Vígh és a Prohászka
utca keresztezõdésnél közúti
baleset történt, kérik a segítségünket. A kiérkezõ egységünk
a jelzett helyszínre érve azonnal értesítette a mentõket,
valamint a rendõrséget. Teljes
útzár mellett megtörténtek a
szokásos intézkedések (a jármû áramtalanítása stb.). A
mentõsök egy könnyebb sé-

rültet a kórházba szállítottak.
Egy nappal késõbb éjszaka a Vámosgyörki Dobó Katica utcába vonultunk, lakástûzhöz. Minden egységünket
riasztottuk (I. szer, tartalék,
mûszaki, az önkéntesekkel
együtt).
A kiérkezõ szerek rögtön
beavatkoztak (két C, és egy D
sugárral), ekkor már a tetõszerkezet lángokban állt. Értesítésre került a mentõk, rendõrség, tûzvizsgáló, ÉMÁSZ.
Sikerült a tüzet eloltani, de a
kár így is jelentõs lett.
Már kapható az egyesület
120 éves történetét feldolgozó könyv a tûzoltóságunk
ügyeletén, 2500 forintos egységáron.
A május elsejei délutáni
szabadtéri rendezvény alatt a
könyv megvásárolható, melyet a szerzõ, dr. Földi József
kérésre ott helyben dedikál is.
Nádas Illés ÖTE titkár

Rendõrségi hírek
Egy helyi férfi tett bejelentést ismeretlen tettes ellen, aki március 23-án
22.00 óra és március 24-én
00.45 óra közötti idõben a
Hunyadi utcában lévõ lakásuk udvaráról eltulajdonított egy 25 000 Ft értékû
MTB kerékpárt.
Büntetõeljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki január 28. és március 29.
közötti idõben egy békéscsabai lakos tulajdonában
lévõ kertmûvelésre használt
zárt telken elhelyezett villanyóradobozt és a benne
lévõ villanyórát eltulajdonította. A lopással okozott
kár: 70 000 Ft.
Tetõbontás módszerével
jutott be az elkövetõ egy
helyi családi ingatlan padlására. A sértett április 3-án
délután észlelte, hogy ismeretlen személy a padlásfeljárón keresztül jutott be az üresen álló házába, ahonnan egy
csempekályhát tulajdonított
el. A lopási kár: 50 000 Ft.,
rongálási kár: 5000 Ft.
Garázdaság vétségének
megalapozott gyanúja miatt
tett feljelentést egy 37 éves
jászárokszállási hölgy egy
22 éves helyi férfi ellen, aki
április 7-én a késõ esti órákban az egyik sörözõ teraszán kiabált, majd a sörözõ

ajtajának rácsán keresztül az
ajtó üvegezését lábbal szándékosan berúgta, 50 000 Ft
rongálási kárt okozva ezzel a
sértett részére. A garázda
személy cselekménye a sörözõben tartózkodókban riadalmat, megbotránkozást
váltott ki. Az elkövetõt az
intézkedõ kollégák további
intézkedések megtétele végett a jászberényi rendõrkapitányságra elõállították.
A kisebb üzletekben a
dolgozók kiszolgáltatottabbak a bolti lopásokkal szemben, mint a bevásárlóközpontok, hipermarketek, hiszen nem áll rendelkezésükre a modern és drága
biztonsági technológia. A
lopások megelõzése, illetve
felderítése végett az alkalmazottak részére az alábbiakat javasoljuk:
– Kísérjék figyelemmel a
boltban megjelenõ, gyanúsnak ítélhetõ személy mozgását.
– Gyanús lehet, ha valaki zavartan viselkedik, észlelhetõen konkrét cél nélkül
érkezik az üzletbe, és a viselkedése, öltözéke eltér a
megszokottól. A gyanús jelenségrõl a lehetõ leghamarabb értesítsék a munkahelyi vezetõt.
– Gyengülõ vásárlói for-

galom (nyitás, zárás, ebédidõ) esetén ne hagyják magukra kollégájukat, sõt fokozzák éberségüket.
– A nagyobb összegû
pénzkezelést minden esetben a vásárlói forgalomtól
elzárt helyen végezzék.
Bûncselekmény esetén a
rendõrség a feljelentés megtételekor, illetve azt követõen a tanúkihallgatás alkalmával kérni fogja az eltulajdonított értékek listáját,
azok sorszámát (mobiltelefon esetén IMEI számot),
gyári és/vagy típus számot,
egyedi azonosításra alkalmas jellemzõit. Nagy mértékben segítheti a felderítést, ha az üzlethelyiségben
lévõ értékekrõl korábban
készült fénykép vagy videófelvétel, melyet be tudnak
mutatni a rendõrségnek.
Ebbõl adódóan célszerû a
vagyontárgyakról ún. házi
leltárt készíteni.
Amennyiben bûncselekmény elkövetését észleli,
kérjük tegyen bejelentést a
leg-közelebbi rendõri szervnél, vagy hívja a 107-es,
112-es rendõrségi hívószámok valamelyikét!
Fazekas-Füzesi Nóra r. fhdgy.
jászberényi
rendõrkapitányság

Tûzoltóképzés Jászágón
Jászárokszállás Köztestületi Tûzoltósága és a Jászágói
Önkéntes Tûzoltó Egyesület
szervezésében 40 órás tûzoltóképzésen vehetett részt 29
fõ. A tanfolyam során a leendõ tûzoltók megismerték a
tûzoltáshoz használatos eszközöket, elsajátították azok
használatát. A tanfolyam zárásaként 2011. március 26-án a
résztvevõk számot adtak tudásukról elméletben és gyakorlatban egyaránt, ahol valamennyien sikeres vizsgát tettek, amihez ezúton is gratulálunk!

Anyakönyvi hírek
Jászárokszállás:
2011. március hónapban született gyermekek: André
Dorka, Ács Dóra Veronika, Szõke Patrik Gergõ,
Klemencz Jázmin Maja, Cosarca Krisztina Lili, Major
Noel, Csomor Csenge.
2011. március hónapban házasságkötés nem volt.
Ezúton búcsúzunk az elhunytaktól: Géczi Lászlóné sz.
Földi Mária 85, Bagi Alajosné sz. Tóth Anna 77, Makkos
Béla 89, Nagy József 77, Csikós Béláné sz. Csikós Mária
86, Szabó László 73, Perebzgyák Ferenc 71, Kis István 79,
Szikra Józsefné sz. Jáger Katalin 74, Nagy János 85 évet élt.
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