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20 évesek vagyunk
1991 bizony régen volt.
Személyesen nem is emlékszem rá, ezért megpróbáltam összegyûjteni, hogy mi
is történt ebben az évben.
Ekkor szûnik meg a Szovjetunió, levetítik a Dallas utolsó részét az Egyesült Államokban, távozik az utolsó
szovjet katona az országból,
II. János Pál pápa elõször
jár hazánkban, 20 forint egy
kiló kenyér. Magyarországon 127 206 gyerek születik, ebbõl 92 – köztük én is
– Jászárokszálláson. 93. újszülöttként pedig megszületik Jászárokszállás város a
régi nagyközségbõl.
"Emberbe városok, városba emberek. Minden utcát ismerek, ismerek, ismerek." Így szól a 30Y együttes
dala. Hasonlóan érzek én is.
Az életet kaptam itt, a nyelvet, amin beszélek. A Lehel
úti iskolában írtam le az elsõ
betût, a zeneiskolában ütöttem le elõször a zongora billentyûit, a Piac téren át vezetett az utam minden reggel iskolába menet, a város
határában vezettem elõször
autót, a helyi gimnázium folyosóján izgultam az érettségi eredményemre várva.
Életem fontosabb eseményei tehát örökre és megmásíthatatlanul ide kötnek.
Engem nem zavar a kora
reggeli fûnyírózaj, sem a
traktorok és lovas kocsik.

Nem zavar, hogy olykor sárosak az utak és korán bezárnak a boltok. Nem zavar,
mert a húsz év alatt szívemhez nõtt a város, és hátrányai erényekké váltak a szememben. Jó, hogy sétálva
mindig ránk köszön egy-egy
ismerõs. Szeretem, hogy a
kertekben tavasztól késõ
õszig virítanak a virágok.
Szeretem, hogy az emberek
szívesen váltanak pár mondatot egymással a piacon, a
boltban. Szeretem a város
karácsonyi fényeit, nyári
forgatagát és pezsgõ közösségi életét.
Életem nagy részét jelenleg a fõvárosban töltöm.
Szeretek ott élni, hiszen színes, változatos, hatalmas és
nyüzsgõ. Mégis, egészen
másképp érzem magam ott,
mint itthon, a városban,
amelyben születtem, amelyben a családom él, amelyet
értek, ismerek, ahová tartozom, és amely egy kicsit az
enyém is.
Kedves ünneplõk!
Húsz év – egy emberöltõ. A Szovjetunió, Jockey
Ewing, II. János Pál és a 20
forintos kenyér történelem
már. Túl vagyunk a zavaros
90-es éveken, az ezredfordulón és a 21. század elsõ évtizedén. Felnõtt egy generáció, a mai huszonévesek,
akik online élik életüket,
okos a telefonjuk és party a

Ára: 115 Ft

Húsz éve lett újra város
Jászárokszállás

szemüvegük. Mégsem vagyunk merõben mások,
mint elõdeink. Ugyanúgy
kötõdünk helyekhez, emberekhez. Ugyanolyan fontos
számunkra a szülõhely, az
otthon. Ha el is hagyjuk a
várost, szívünk egy darabját
itt hagyjuk, amely mindig
mutatja az utat hazafelé.
Az évfordulón a húsz
évesek nevében azt kívánom
Jászárokszállásnak, hogy legyen még szebb, még fejlettebb, de közben maradjon
meg olyannak, amilyennek
húsz év alatt megszerettük.
Virágosnak, barátságosnak,
gondoskodónak, ahonnan
bátran elmehetünk, és ahova nagyon jó visszatérni.
Juhász Dorottya

Az egykor volt mezõváros 199l májusában ismét
megkapta a városi rangot.
Ezt, valamint az EU-ba való
belépés hetedik évfordulóját, valamint május elsejét és
az anyák napját ünnepelték
az árokszállásiak május 1jén.
Volt virágbörze, zenei
programok sora és kiállítás a
helyi mûvészek alkotásaiból.
Vasárnap délelõtt veterán
jármûvek vonultak fel. Az
érdeklõdõ közönség sokféle
gépjármûvet láthatott, még
csapatszállító tûzoltóautót
is. Ugyancsak délelõtt felavatták a felújított BajcsyZsilinszky utat. A néhány
évvel ezelõtt felújított templomban bemutatott szentmisét követõen kezdõdött
meg a városi ünnepség.
Szép énekkari produkció
után a Fortuna TSE lépett
színre, hogy ünnepivé varázsolja a megjelentek hangulatát.
Az ünnepi beszédet Dr.
Gergely Sándor, a város
szülötte, mezõgazdasági tudomány kandidátusa, címzetes egyetemi tanár tartotta. (Ünnepi beszéd a 2. old.
a szerk.) Gyõzõ Gyula ny.
gimnáziumigazgató arról
beszélt, hogy az otthont lábunk elhagyhatja, de a szí-

Mazsorettek felvonulása a szalagátvágás elõtt

Ünnepélyes Bajcsy-Zsilinszky utcaavatás. A szalagot átvágja:
Tomasz Kaminski testvérvárosunk, Tarlow alpolgármestere,
Jankó Róbert Újireg polgármestere, Gergely Zoltán polgármester, Gyenes Gyula pápai prelátus
vünk soha, mert a szülõföld
iránti érzések mélyen gyökereznek. Ha két árokszállási
az idegenben találkozik, elsõ
kérdésük: Mikor voltál ott-

hon, mi újság otthon? Jankó
Róbert Újireg polgármestere az 1930-ban Dunántúlra
szakadt eleink üdvözletét
Folytatás a 3. oldalon

Nemcsak a 20
éveseké a város
Színes mozaikokból állt az a városnapi emlékkép,
melyet a 20 éves város ünnepi eseménysorában fellépõ 20
év alatti és feletti szereplõk, résztvevõk összetartozás-érzése
fogott össze egésszé.
Április 28-án a Flóra Vi- neveljen. A Légy jó mindharágbörze nyitotta a prog- lálig, a Csutak és a többiek,
ramsorozatot, mely évek óta és A pofon címû zenés menagy népszerûségnek ör- sejátékok után a Valahol Euvend elsõsorban a virágot rópában címû musicalt is
bemutatták. Most a 20 éves
szeretõk körében.
Még ugyanezen a napon város évfordulójára az utóba kis jubileumot is ünneplõ bi két évtized legsikeresebb
SZISZ – hiszen 5 éve ala- magyar musicaljének adapkultak – lépett színpadra. A tációját, A dzsungel könyve
Széchenyi Ifjúsági Színkör címût láthattuk. Az erõsen
létrehozója Kovács Béláné, 20 év alattiak játékában –
akinek a Görbe János Szín- korukból adódóan is – ott
kör mûködtetése mellett ar- volt a töretlen fejlõdés lera is volt energiája, hogy ve- hetõsége. A már egyéni
le párhuzamosan ifjúsági ta- programokkal is bemutatgozatot is színpadi játékra kozó Pál Loretta öt szerepet

Zsólya Pálné a Flóra Virágkedvelõk Egyesületének elnöke
az érdeklõdõk és a virágok között
is eljátszva kiemelkedõ szereplést nyújtott. Sajátos kordokumentumként hatott
Szölösi Attila fellépése, aki
friss „Szép magyar beszéd”
gyõztesként elvisz bennünket a kezdetekhez, amikor
Maugli szerepében beszélni
tanul. Horváth Natália kis
Maugli szerepében pedig
csengõ hangjával a dzsungel-

bõl kiemelkedõ napsütötte
szirteket juttatta eszünkbe.
A további 20 év alattiak
programjának, az „Öltöztesd fel a lelked” elnevezésû
mûsornak, mely a zeneiskolások hangversenye volt április 29-én, a Petõfi Mûvelõdési Ház adott otthont. A
gitáron, hegedûn és zongorán elõadott kompozíciók

Egy lap A dzsungel könyvébõl
közül kiemelkedett Németh
József zongorajátéka, aki –
még most csak 11 éves –
Beethoven: Für Elise címû
mûvét adta elõ. A hangszeres elõadók mellett fellépett
a Gyöngyharmat Kamarakórus is.
A kamarakórus, melynek
tagjai Érsek Csenge, Horváth Natália, Kalla Andrea,

Kaszab Judit, Pál Liza és Pál
Loretta bejutottak a Jászkun-Világ Mûvészeti Szemle
karcagi megyei döntõjébe,
ahonnan a fellépés elõtt értek haza. Elõadásukat követõen pedig április 30-án felléptek a Tiszán innen Dunán túl országos népdaléneklési minõsítõ verseFolytatás a 4. oldalon
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Jászvidék

Képviselõ-testület soros ülése
2011. április 28-án tartotta rendes ülését városunk képviselõ-testülete. Az ülés fõ napirendi pontjai: beszámoló a
két ülés között végzett munkáról; beszámoló az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról; beszámoló az önkormányzat 2010. évi belsõ ellenõrzési tervének teljesülésérõl,
az ellenõrzés során tapasztaltakról; Jászárokszállás Város
Önkormányzatának Gazdasági Programja 2011-2014.; beszámoló a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, valamint további
elõterjesztések.
Csomor János képviselõ
az iskolák elõtti gyalogátkelõhelyek felfestésével kapcsolatban interpellált. Kovácsné Tõsér Zsuzsanna képviselõ a Rákóczi úton található egykori
ÁFÉSZ vegyesbolt elõtti füves terület kaszálását és az
OTP Bank elõtti gyalogjárdát
szegélyezõ, elburjánzott örökzöld növények megmetszését
kérte. Dr. Olajos Gyula képviselõ örömét fejezte ki a Bajcsy
utca építésének közelgõ befejezésével kapcsolatban. A beruházás kivitelezési határidejének túllépésével kapcsolatban
a kötbér megállapításáról és
behajtásának lehetõségeirõl
érdeklõdött.
Bakainé Magyari Melinda
mûszaki irodavezetõ ismertette a gyalogátkelõhelyek felfestésével kapcsolatban a Közútkezelõ Kht.-tól kapott tájékoztatás lényegét, mely szerint
két darab gyalogos átkelõhely
felújítását a 2011. évi burkolatjelek felújítási jegyzékében
szerepelteti, kivitelezésük a
nyár folyamán a közbeszerzési
eljárás lefolytatása után várható. A burkolati jeleket tartós
festéssel fogják felfesteni az
utakra.
Gergely Zoltán polgármester a kaszálás kérésére válaszolva elmondta, hogy minden évben leveleznek az
ÁFÉSZ-szel, amely tulajdonosa és kezelõje a boltnak, a
felszólítást követõen gondoskodni szoktak a vegyesbolt
elõtti terület kaszálásáról. Ismét megkeresik a terület tulajdonosát és felszólítják a munkák elvégzésére.
A kivitelezõ véleménye
szerint a Bajcsy utca építésénél
nem lépték át a határidõt, az
önkormányzat véleménye szerint igen, de az egyeztetések
tovább folynak. Az eredeti kiírás április 30-i határidõrõl
szólt, a kivitelezõ tizenkilenc
nappal rövidebb határidõvel
vállalta a beruházás elkészítését.
Az interpellációkat követõen Gergely Zoltán polgármester a két ülés között végzett munkáról szóló beszámoló fõbb napirendi pontjait ismertette. Bejelentette, hogy az
önkormányzat 100 000 000
Ft-ot nyert pályázaton a Dobó
úti óvodacentrum átépítésére,
amelynek önrésze a tervek szerint 22 000 000 Ft, a közbeszerzési eljárás május hónap-

ban indulhat el. A Szarvágypatak mederkotrási munkái
befejezõdtek, a várostól a befogadóig kiszélesítették a patakmedret.
Drapos Béláné alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzat csatlakozott a
Magyar Vöröskereszt vetõmag akciójához, melynek során száz család kapott többféle
vetõmagot. A program márciustól szeptemberig tart, a
program idõszaka alatt három
alkalommal fénykép készítésével dokumentálják a kertek
állapotát.
Gergely Zoltán polgármester elmondta, hogy a
2010. évi gazdálkodásról szóló beszámoló tartalmazza a
gazdálkodást nehezítõ körülményeket, a megoldott problémákat és azokat a nehézségeket, amelyeket a jól mûködõ ipari park ellenére is át kellett hidalni. A tervezett helyi
iparûzési adóbevételhez képest 80 millió forinttal kevesebb folyt be, melyet ki kellett
gazdálkodni a hiány növekedésének elkerüléséhez. Öszszességében eredményes gazdasági évet zárt az önkormányzat, minden követelést,
befogadott számlát kiegyenlített. A város nem bocsátott ki
kötvényt, így a következõ évet
is nyugodtan várja. Az önkormányzat az alapszolgáltatások
mûködtetésére költötte forrásait, nem kötelezõ feladatként
a gimnáziumot és az Idõsek
Apartmanházát tartja fenn.
Megköszönte minden önkormányzati dolgozó munkáját,
hogy a nehezebb idõszakokon
is sikerült együtt túljutni.
A 2010. évi gazdálkodásról szóló beszámoló és a zárszámadási rendelet egyhangú
elfogadását követõen a 2010.
évi belsõ ellenõrzési terv teljesülésérõl tárgyalt a képviselõ-testület.
A város 2011-2014. évre
vonatkozó gazdasági programja tárgyalásakor Gergely
Zoltán polgármester a fontosabb célkitûzéseket, feladatokat ismertette. A gazdasági
program kiemelt feladatként
kezeli az energia-megtakarítási feladatok végrehajtásának
pályázati finanszírozását, az
útépítések befejezését, járdaépítést, az oktatási intézmények fejlesztését és a ciklus
alatt évente egy artézi kút fúrását. A képviselõ-testület
egyhangúlag elfogadta a gazdasági programot.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolóból kiderül, hogy a gyermekvédelemmel foglalkozó ügyintézõk magas színvonalon, lelkiismeretesen végzik munkájukat, amelyet igazolnak a felettes szervek által lefolytatott
ellenõrzések is. Az elõzõ évhez képest fõként a segélykérelmekben és a jelzések számában volt jelentõs emelkedés.
2009-ben ötvennégy, 2010ben már százhúsz jelzés érkezett a gyermekvédelmi

szakemberekhez. Drapos Béláné alpolgármester javasolta,
hogy a Jászvidékben is jelenjen meg ezzel a témával kapcsolatban összefoglaló, hogy
minél többen tegyenek jelzést
szükség esetén.
Az elõterjesztések tárgyalása során a képviselõ-testület
módosította a város köztisztasági elõírásairól szóló
9/2001. (VI. 01.) rendeletét,
valamint a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Hitelprogram keretein belül hitelfelvételrõl szóló határozatokat. Döntött a jegyzõi állásra
pályázat kiírásáról, a Víziközmûvel kötött hulladékszállítási szerzõdés megújítási
szándékáról, a Jászsági Szolidaritási Alap létrehozásáról,
csatlakozás elutasításáról, a
„Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” címû pályázat támogatási szerzõdésének
elfogadásáról, a JTTT társulási
megállapodásának
módosításáról, a JNSZ
TISZK társulási megállapodás módosításáról.
A Csillag Mazsorett Csoport támogatást kért a nyári
külföldi utazásukhoz. A testület úgy határozott, hogy felkéri az általános iskola vezetését arra, hogy saját költségvetésébõl biztosítsa az igényelt
támogatási összeget. A képviselõ-testület az iskola önszervezõdõ csoportjainak támogatásáról a 2. félévben fog
döntést hozni.
Eladásra jelölte ki a
2779/1 hrsz-on található
Kossuth úti óvoda épületét.
A helyi mentõállomás részére eszközbeszerzésre a
képviselõ-testület tagjai tiszteletdíjukból 30 000 Ft/fõ, a
külsõ bizottsági tagok tiszteletdíjukból 5000 Ft/fõ támogatást biztosítanak, öszszesen 300 000 Ft összegben 2011. május 31-ig. A
képviselõ-testület a 2011.
évi költségvetés tartalékalapjának terhére további
300 000 Ft támogatást nyújt
a helyi mentõállomás részére
eszközbeszerzésre.
Az utolsó elõterjesztésben a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozatának ismertetésére került
sor. Az önkormányzat tulajdonában lévõ két hektár méretû belterületi szántó egy
részére vételi ajánlat érkezett. Az érintett ingatlan a
Kazinczy utca – Mikszáth
utca és a vasút közé esõ területen található. Az ajánlat
3990 m2 nagyságú terület
megvásárlására szól. Az
értékbecslés 300 Ft/m2-ben
állapította meg az ingatlan
értékét. A vételi ajánlat 250
Ft/m2-rõl szólt. A Bizottság
csak az értékbecslõ által
meghatározott áron kívánja
eladni a területet, így az
ajánlott árat nem fogadta el.
A következõ soros ülésre
2011. június 30-án kerül sor
a Polgármesteri Hivatal
dísztermében.
-nir-

2011. május 26.

Tisztelt Ünneplõ Közönség!
Tisztelt jász földijeim!
Ma 20 éve kapott másodszor városi rangot szülõvárosunk Jászárokszállás, mert
egyszer már Mária Terézia kegyelmébõl viselhette ezt a címet, de ez akkoriban olyan
adóteher többletet jelentett,
hogy a jász atyafiak inkább
visszaadták ezt a nagy tisztességet, mintsem, hogy tönkremenjenek miatta. Mert a jász
ember, amellett, hogy büszke
volt földesurak által nem korlátozott függetlenségére, hajlíthatatlan gerincére, egyenes
jellemére, leleményességére és
szorgosságára, mindig is észszerûen döntött.
De nekünk, akik itt születtünk nem is a hivatalos település-minõsítések szabtak mércét, nekünk mindig is Jászárokszállás volt a VÁROS.
Mert ez a hely – születésünk
helye – a mi világunk valódi és
képzeletbeli központja is egyben. Ez a Mátra koszorújától
körülölelt, ligetes alföldi táj
mindennek a vonzási pontja,
ez számunkra az alfa és az
omega.
Ez gyermekkorunk tündérkertje, ez kamaszkorunk,
elsõ szerelmünk színtere, felnõtté válásunk göröngyös útja
is ide vezet minket. Ez a hely,
ahol déd- és nagyszüleink,
szüleink a temetõben álmukat
alusszák, ez az a hely, ahol azt
kívántuk mindenkinek, aki
megtért az Úrhoz, hogy legyen számukra könnyû az
anyaföld, a mi jász földünk.
Tisztelt Ünneplõ Közönség!
Ma az emberi szorgalmat,
az emberi alkotóerõt, a munkát is ünnepeljük. Azt a tevékenységet, amely az egyént, a
családot, a települést, a nemzetet és az emberiséget is a Teremtõ Isten társává teszi az alkotásban, a szorgalomban, az
egymásért végzett fáradozásban, az elesettek és rászorulók
segítésében.
Hallgassuk meg mit írt
Abraham Lincoln, a mártír
amerikai elnök 1861-ben,
vagyis éppen 150 évvel ezelõtt
a munkáról:
„A munka régebbi, mint a
tõke, és független attól. A tõke csak a munka gyümölcse és
sohasem létezne, ha elõbb
nem lett volna munka. A
munka magasabb rendû a tõkénél, és annál sokkal nagyobb méltánylást érdemel.”
Ugyanezt mondja el a
munka emberi életbeni fontosságáról az a magyar közmondás, amely szerint: Madár repülésre, ember a munkára született.
Jászárokszállás népét és
választott vezetõit is ez a meggyõzõdés vezeti, mert tudják:
ha munka van, minden van,
ha munka nincs, semmi sincs.
Ha nem így gondolkodnának
és cselekednének a jász atyafiak, akkor nem sikerülhetett
volna minden rendszerváltás
után újra és újra talpra állni és

a lehetõségeket ilyen tehetséggel kiaknázni.
Vajon ki fejti meg annak a
titkát, hogy ma Jász-Nagykun-Szolnok megyében miért
a 3 jász város, a 3 jász ékkõ –
Jászárokszállás, Jászberény,
Jászfényszaru – van a legjobb
helyzetben? Miért ezekben a
városokban a legjobb a foglalkoztatási helyzet, miért itt a
legkevesebb a munkát nem találó lakos, miért jár ezekbe a
városokba a környezõ településekrõl is sok-sok autóbuszra
való nép, hogy megtalálja a
megélhetést adó munkát?
Tisztelt jász földijeim!
Mi tudjuk és valljuk az
Írás szavával: Jobban van dolga a kettõnek, hogynem az
egynek, mert ha az egyik elesik, a másik felsegíti õt.
A város demokratikusan
és nagy többséggel megválasztott polgármestere és vezetõ testülete, ahogyan azt
eddig is tették a jövõben is
minden helyi polgár minden
jobbító szándékú ötletét, javaslatát, kritikáját elvárják és
szívesen veszik, majd közösen
meghozott döntések alapján
meg is valósítják azokat, persze szintén közös erõvel.
Ezért is fontos, hogy a
jászárokszállásiak mindig legyenek tudatában annak, amit
közösen elértek, és mindanynyian legyenek büszkék is
erre.
Hiszen annak a jövendõnek lehetünk csak urai, amelyet közösen képzelünk el, és
közös akarattal, az összefogás
erõt sokszorozó hatásával valósítunk meg. A közös jövõ
közös kiterveléséhez és megvalósításához ezután is jász
optimizmussal és jókedvvel
közelítsünk, mert a világon
csak a jókedvû emberek segíthetnek.
Mert Hamvas Béla szavával szólva: Itt lakni annyi,
mint derû.
De a ma boldoggá avatott
II. János Pál is azt hagyta
ránk: Legyetek derûsek.
Aki pedig hisz, annak még
több az oka derûre, mert
ahogyan pap barátom mondta: Nekünk hívõknek is fal a
halál, de amíg a nem hívõnek

betonból van, a miénk papírból. Ezen a papírfalon pedig a
hit erejével által lehet menni.
A XXI. század elhozza a
hit új reneszánszát, mert egyre
inkább látszik már, hogy csak
anyagiakat szem elõtt tartó, a
családot és az életet semmibe
vevõ, a termelés helyett a spekulációra épülõ, erkölcsi nihilbe süllyedõ világszemléletnek végre befellegzik.
A XXI. század vagy hívõ
lesz, vagy nem lesz.
A XXI. század vagy megszelídíti az elszabadult hajóágyúként viselkedõ globális
erõket, vagy nem lesz jövõnk.
Ha az emberiség fenn akar
maradni, akkor a XXI. században mielõbb újraértékeli a lokalitást, a helyi erõket, visszaadja azok becsét, mert egyre
nagyobb jelentõsségre tesz
szert a helyi élelmiszertermelés és -fogyasztás, a helyi ipar
és szolgáltatás.
És van egy új nagy lehetõség: a helyi megújuló energiatermelés és annak helyi felhasználása, amely révén a mi
városunk is nagyrészt függetlenítheti magát energia-külhatalmak zsarolásaitól.
Nos, Jászárokszállás adottságai, jász hagyományai, népének, vezetõinek szorgalma,
tehetsége, ebben a kialakuló új
világrendben is a gyõztesek táborába tesznek minket.
Tisztelt Ünneplõ Közönség! Tisztelt jász földijeim!
Köszöntõ szavaimat a hatezer éves Zsoltárok könyvébõl
vett idézettel fejezem be. Ezzel kívánok szülõvárosomnak
lelkiekben, szellemiekben és
anyagiakban gyarapító jövõt
és soha el nem múló egymás
iránti megértést, szeretetet.
Ez a hatezer éves kívánság
pedig eképpen hangzik:
„Aki vetõmagját emelve,
sírva megy tova, vigadozással
jõ elõ kévéit emelve.”
Legyen hát nekünk sok és
jó okunk arra, hogy a lélek, a
szellem és anyagi jólét gazdag
kévéit megérdemeljük.
Úgy legyen. Ez a mi
közös óhajunk és erõs kívánságunk.
Dr. Gergely Sándor
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A polgármester jelenti
A májusi idõre a „jó nevelõ idõ” kifejezés a legtalálóbb, mert a talaj nedvessége
és kellõ hõmérséklet jó hatással volt a növényekre, már
ahol el lehetett vetni. Még
mindig megközelíti a 400
hektárt Jászárokszállás határában a magas vízállás miatt
megmûvelhetetlen terület
nagysága.
Befejezõdött a Bajcsy úti
útépítés, a használatbavételi
engedélyt megkaptuk a szakhatóságtól, hiánypótlási kötelezettség nélkül. A beruházás
az eredeti költségvetésben szereplõ összegbõl kijött, pótmunkára számlát nem fogadtunk be. Aki végigmegy az
újonnan elkészült úton, gyönyörködhet a 6 méteres pályatestben, a 31 millió Ft-ért elkészített vízelvezetõ rendszerben, az akadálymentesített
150 cm széles járdában, a füvesített és 80 db fával betelepített zöldterületben, a gondosan megépített gépkocsibejárókban, és a becsatlakozó 19
utca erõs burkolatában. A beruházás keretében a Gyöngyös-patak hídja is felújításra
került, a felvezetõ járda új korlátot kapott, és 11 db elektromos oszlop áthelyezése is
megtörtént. Az ÉMÁSZ a
nagyfeszültségû hálózat oszlopaink cseréjét az építkezési
szakaszon 2011. június hónapjáról április hónapra elõrehozta, azért, hogy az újonnan
elkészülõ út ne sérüljön. Ez a
városnak költséggel nem járt.
Ezúton is köszönöm az építkezéssel érintett lakosok türelmét, jobbító javaslatait, a mûszaki ellenõr és a mûszaki irodánk szakszerû irányítását, és
a kivitelezõ Colas Kft. jó minõségû munkáját. Az elké-

szült munkára 5 éves garancia
van, amelyen belül az esetleges meghibásodásokat a cég
ki fogja javítani.
A Szarvágy-patak védmûépítési terve a VámosgyörkSzolnok vasútvonal hídjától
az üzemagyag kút mögötti területig elkészült. A tervezõi
költségvetés szerint a kétoldali
védmû megépítésének költsége megközelíti a 300 millió
Ft-ot. A védmû megépítéséhez a Szarvágy melletti földtulajdonosoknak a területébõl
kisebb-nagyobb mértékben
szükség van. A legnagyobb területet az önkormányzati tulajdonban lévõ részbõl kell
biztosítani. A földtulajdonosok részére megbeszélést kezdeményezek, amelynek a célja a megegyezés lesz, arról,
hogy a védmûvel érintett földterületeket adjuk át a Magyar
Államnak, amely a pataknak is
a tulajdonosa. A megegyezés
birtokában tudok a Megyei
Kormányhivatalnál eljárni a
pályázat összeállítása érdekében.
Elkészült a VámosgyörkJászárokszállás határán megépítendõ védmû terve. A tervezõi költségvetés szerint
megépítésének költsége eléri a
15 millió Ft-ot. A töltés megépítéséhez közel 1 hektár területre van szükség, amely jelenleg a Magyar Állam tulajdonaként az Erdõgazdaság kezelésében van. Az Állami Vagyonkezelõtõl olyan tájékoztatást kaptunk, hogy 300
Ft/m2 áron az önkormányzat
ezt a területet megvásárolhatja. Viszontajánlatként az önkormányzat tulajdonában lévõ földterületekbõl ugyanilyen nagyságú részt csereingatlanként kívánunk biztosí-

tani. Bízom benne, hogy a
megegyezés létrejön. A védmû megépítésében tevõlegesen be szeretnénk vonni a vámosgyörki olajtározó tulajdonosait. Elõzetes tárgyalásokat a tározó ügyvezetõ igazgatójával már folytattam ez ügyben. Ezután a konkrét terveket fogom ismertetni és
egyeztetni velük.
Jászárokszállás
Város
Képviselõ-testületének és Bizottságainak tagjai az elmúlt
négy évben nem gyakorolt
adományozási szokást elevenítettek föl. A tiszteletdíjuk
terhére összesen 300 e Ft-ot
biztosítanak a helyi mentõállomás eszközparkjának fejlesztésére. A város költségvetésének tartalékalapjából további 300 e Ft-ot biztosítunk
ugyanerre a célra, a mentõállomás fejlesztésére. Az összesen 600 e Ft-os támogatást a
jászárokszállási polgárok életesélyének a növelésére fogjuk
felhasználni.
Jászárokszállás Város csatlakozott a „Vedd fel a kesztyût! Önkéntesen a tiszta Magyarországért!” mozgalomhoz. Olyan illegális szemétlerakó helyek fölszámolását végeztük el, amelyek szinte tájsebként csúfították településünk határát. A Vidékfejlesztési Minisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által meghirdetett
önkéntes akciót egész évre
szeretnénk kiterjeszteni és minél több hívet szerezni a tiszta, rendezett, egészséges környezet fenntartása érdekében
városunkban!
Gergely Zoltán
polgármester

Húsz éve lett újra város
Jászárokszállás
Folytatás az 1. oldalról
hozta. Megállapította, hogy
nyelvükben ma is õrzik szûkebb pátriájuk jellegzetességeit. A lengyel város, Tarlow alpolgármestere is köszöntötte az ünneplõket, a
lengyel-magyar két jó barát
szállóige köré fonta meleg
szavait.
A méltató gondolatokat
követõen ajándékot adott át
Gergely Zoltánnak Újireg
polgármestere és Tarlow kül-

döttsége. A Jászok Egyesülete
Decsi Ilona festõmûvésznõ
olajfestményével ajándékozta
meg a várost, mely egyértelmûen a Jászságra, felmenõ
rokonainkra emlékeztet. Festményén életre kelnek a régi
élmények, a hajdani idõk
szépségei. Az esküvõi pár egy
szellemében tiszta, szép és
eredményes élet feltételeit
tükrözik. A komolyság, a
megfontoltság, a fegyelmezett élet kezdetét mutatja. A

Kitüntetettek a színpadon: Parázs Hagyományõrzõ Együttes és
a Fortuna TSE képviselõi, Bényi András és dr. Gergely Sándor

mai szabadabb, lazább erkölcsi világban igazán példamutató a mai fiatalság számára.
Bendéné May Mária festményével gazdagította a város
kulturális értékeit, ajándéka az
elszármazottak tiszteletét és
szeretetét erõsítette. A Jászárokszállásról szóló festmény
azt üzeni a város lakóinak,
hogy ez a szép táj, ez a város
nemcsak a természet kincse,
hanem a kultúra része is, jász
történelmi érték is, melyre nagyon kell vigyázni.
1991-ben születettek
léptek színpadra. Õket
Ádám Gáborné, a Városi
Könyvtár igazgatója köszöntötte. Képviseletükben
Juhász Dorottya köszöntött.
Tálas Ernõ, meghívott vendég, a Svéd Királyi Opera
tenorénekese három dalt
énekelt a megjelentek nagy
örömére, majd a kitüntetések átadására került sor.
Dr. Gergely Sándor címzetes egyetemi tanár lett

3

Könyvbemutatóval is
ünnepeltünk
1991 májusában nyerte
el Jászárokszállás újra a városi rangot. A városi ünnepségsorozat egyik fontos eseménye volt a könyvbemutató, amelyet a Nagyárki életképek 1925–1967 címû fotókiállítás és számos árokszállási alkotó munkája egészített ki.
A Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház lépcsõházában a látogatók olvashatták az egykori tanyák tulajdonosainak
a nevét és a tanyaszámot
több réztáblán, Rekviem a
tanyákért címmel. Ennek futó vizsgálata is ráhangolhatta
a Volt egyszer egy nagyárki
tanyasi iskola címû könyv
bemutatójára érkezõket. A
vendégeket Ádám Gáborné,
a helyi könyvtár igazgatója
köszöntötte meleg szavakkal.
Hangsúlyozta az új könyv
születésének jelentõségét,
melynek különös értéke,
hogy iskolatörténetet mutat
be arról a tájról, amely ma
már szinte lakatlan. Hajdan a
kultúra letéteményese volt a
tanyai iskola, lehetõséget
nyújtott arra, hogy nemcsak
a gyermekek, hanem a felnõttek is második otthonra
leljenek benne.
A könyv megírását alapos kutatás elõzte meg. Szerzõje Tóth Lászlóné Görbe
Zsuzsanna a táj szülötte, az
árokszállási
gimnázium
egyik elsõ érettségizõje volt.
Gergely Zoltán polgármester
a munka méltatása során
megállapította, hogy a téma
fontosságát igazolja a jelenlévõk nagy létszáma. Örömmel tudatta a hallgatósággal,
Jászárokszállás város díszpolgára, tudományos, szépírói és humanitárius tevékenységének elismeréseként.
Bényi András agrármérnök
sokoldalú közéleti tevékenységéért, életmûvéért, a Parázs Hagyományõrzõ Egyesület és a Fortuna TSE magas színvonalú mûvészi teljesítményükért vehették át a
Jászárokszállás városért kitüntetést.
Zárásként Szülõföldem
szép határa címmel a Széchenyi István Általános Iskola tanulói köszöntötték a
megjelenteket. Ezt zenés
szórakoztató mûsor követte,
melynek sztárvendége volt
Szekeres Adrien. Különösen
a fiatalabb generáció fogadta szívesen a modernebb
zenei produkciókat is. Este
tûzijátékkal ünnepelt Jászárokszállás lakossága.
Elõtte Gergely Zoltán
polgármester mondott ünnepi köszöntõt és köszönetet a több napos rendezvény szervezõinek és lebonyolítóinak, az egész lakosságnak.
Dr. Farkas Ferenc
ny. fõiskolai tanár

A szerzõ bemutatja könyvét

Az elõfizetõk megkapják könyveiket
Fotó: Szûcs Judit
Tóth
hogy a nemrégiben megje- kezdeményezésére
lent könyv magas példány- Lászlóné Görbe Zsuzsanna
számban fogyott, köszönhe- munkához látott, hogy megtõen annak, hogy az árok- örökítse a táj történelmét.
szállásiakról, de nemcsak az 2009-ben fotókiállítást rendezett a nagyárki búcsú alárokszállásiaknak szól.
Dr. Földi József közgaz- kalmából, majd a képanyadász azzal kezdte a könyv is- got a város mûvelõdési házámertetését, hogy azok szá- ban is bemutatta. Az elõadó
mára is fontos volt a tanyai hangsúlyozta, hogy a nagygazdatársadalom, akik a vá- árkiak példamutató életérosban születtek és éltek. Kü- nek, összetartó közösségének
lön becsülete volt a termelõ emlékét meg kellett óvni a
tanyai életnek. Ez a világ feledéstõl. Ezért a szívvelazonban szinte teljesen eltûnt, de dr. Farkas Miklós
Folytatás az 5. oldalon

A két kitüntetett köszönõ tánca

„Szülõföldem szép határa”
Fotók: Szûcs Judit és Kinga Estera Jach
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Nemcsak a 20 éveseké a város
Folytatás az 1. oldalról
nyen, ahol arany minõsítést
kaptak. A hangverseny befejezése után került sor a helyi
képzõmûvészek kiállításának megnyitójára, melyet a
jászárokszállási születésû
Bobák László nyitott meg.
Bobák László szintén kiállított, de korábban már önálló kiállítását is láthattuk.
Még mindig a 20 év
alattiaknál maradva, de már
a május 1-jei programunkban fellépõ M 4-es
METRO zenekar alig 18
éves tagjai igazán élvezhetõen adták elõ a 3x20 évesek
20 éves kora idején slágerré
vált, s a mai fiatalokra átörökített örökzöld Omega
Petróleumlámpa címû dalát,
igazolva ezzel, hogy írásom
címét is helyesbíteni, s folytatni is tudják.
Pál Loretta volt az, aki a
fellépõk sorában a Magyarország dalt elénekelve átadta
a színpadot a 3x20-on túli
kitüntetetteknek, már ami
az egyéni elismeréseket illeti: Dr. Gergely Sándor
díszpolgárnak, Bényi András városért díjasnak valamint a városért díjas csoportoknak, a Parázs Hagyományõrzõ Együttesnek és a
Fortuna TSE-nek, kiknek
ünnepi tánca a díjátadást
követõen került az ünneplõk
elé. A csoportok összéletkora nyilván jóval húszon túl
van, de tagjaik között szép
számmal táncolt jóval fiatalabb is. A városi rendezvény
keretében hirdettek eredményt a Keressük a város
csillagjait tehetségkutató
versenynek is, s végül a közönségszavazatok döntöttek
a Fekete Rózsák elsõ helyezésérõl.
and

Lengyel delegáció a veterán tûzoltókocsin

Szia, megismersz még?
Tudod, hogy ki vagyok?
Persze, csak a neved…! Az
nem jut eszembe…! – hangzott el több egykori diák szájából, akik 1976-ban érettségiztek a helyi gimnáziumban.
Hát igen, a 35 éves érettségi
találkozónkra gyûltünk össze,
2011. május 7-én. Ahogy
múlnak az évek, egyre több
érettségi találkozó jön és
megy. Mi 10 éve találkoztunk
utoljára. Most a 29-es osztálylétszámból 21-en jöttek el a
találkozónkra.
Elsõ utunk a temetõbe vezetett, ahol megemlékeztünk
két osztálytársunkról, akik
már az „örök élet” boldogságát élvezik. Ezután a Palóc
vendéglõben folytatódott a találkozó. Csombók Béláné tanárnõ megtartotta a hagyományos osztályfõnöki órát,
ahol közösen felidéztük az
egykori emlékeket; a kicsit korosodó diákokból ismét fiatal
diákok lettek. Elõkerültek a
régi fényképek és természete-

sen velük együtt a felejthetetlen emlékek. A finom vacsora
elfogyasztása közben tovább
folytatódott a beszélgetés a
családjainkról, szeretteinkrõl,
és egyéb élményeinkrõl.
Azt hiszem mindnyájunk
számára fontos volt visszaidézni az egykori történeteket,
amelyek az ifjúságunkat idézték fel. Észre sem vettük az
idõ múlását, olyan gyorsan
elrepült az este. Jó volt ismét
találkozni, és mindenki úgy
búcsúzott el egymástól: re-

méljük öt év múlva ismét találkozni fogunk.
Az elkövetkezõ évekre szeretnék minden osztálytársamnak üzenni Turóczy Zoltán
idézete által.
„Csak az lesz Tiéd, amit
odaadtál,
Csak az, mi minden kincsnél többet ér.
A tett, a szó, mit szeretetbõl adtál,
Véled marad, s örökre
elkísér.”
Csoszor Erzsébet

Napsugaras honfoglalás
A zeneiskola kórusa

Bobák László megnyitja a képzõmûvészeti kiállítást
Fotók: Szûcs Judit

Engem is köszöntöttek
Mint dédmama, én is
meghívást kaptam az óvodások anyák napi ünnepségére a
Gyóni úti óvodába. Nagy
örömmel vettem tudomásul,
hogy még nem felejtettek el
bennünket, és részt vehettem
ezen a csodálatos délutánon,
megnézhettem dédunokámnak és óvodástársainak a mûsorát.
És valóban csodálatos
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volt… Megható, emlékeket
idézõ szép versekkel, énekekkel köszöntöttek bennünket.
Szeretet kaptunk, boldogságot és egy nagyon hosszan
tartó emléket „ajándékukkal”.
Köszönöm az óvónõknek
és a daduskáknak azt a kedves,
odaadó anyák napi mûsort,
amellyel egy nagyon kellemes,
maradandó, szép délutánt varázsoltak a szívünkbe.

Hálásak vagyunk a lelkiismeretes munkájukért, ahogyan felkészítették a kis gyermekeket az ünnepi mûsor elõadására, és ezzel tiszteletet adtak szüleiknek, nagy- és dédszüleiknek.
Kívánom, hogy õk is dédmamaként éljék át ezt az élményt.
id. Rucsányi Istvánné
dédmama

Egy út a tét
Iskolánk 8. a osztályosai egy rendhagyó országos kémiai versenyen, melynek címe
"Felszínelõk" egyéni és csoportos kategóriában bejutottak a legjobb 13 közé.
A fõdíj egy párizsi út, kérünk mindenkit, segítsen nekünk!
Az általunk készített 2 videóra szavazz!
Hogyan?
Facebookon válaszd a "Tetszik"-et (lájkolj)!
Elérési útvonal: Facebook/"Kémia éve 2011"/Szavazás
"Sarjadó élet" címû videóra és a "Csodaszer házilag" címû videóra.
Határidõ: 2011. május 29.
Elõre is köszönjük a szavazatokat.
A fiatal kémikusok

2011. május 6-án családi
délutánt tartott a jászárokszállási Vadászházban a Lehel úti óvoda Napsugár csoportja. A program a honfoglalás jegyében került
megrendezésre. A gyülekezõ gyermekeket a Vadászház
udvarán felállított ugrálóvár
fogadta, melyben együtt ugrándozhattak Spongyabobbal és barátaival. Az óvodások igazi honfoglaló vezérekhez méltón hamar birtokba vették a területet.
A családi délután az édesapák köszöntésével kezdõdött, majd egy rövid, közös
játékot követõen minden
gyermek szabadon választhatott a kínálkozó lehetõségek közül. A vállalkozó kedvû gyermekek arcát képzett
arcfestõ varázsolta át kéréseiknek megfelelõen. Lehetõség volt hintózásra és íjászatra is.
A kimerítõ és gazdag
programok után mindenki

Napsugaras honfoglalók az ugrálóvárnál
jóízûen falatozott az ízletes
Hétvezér tokányból, majd
körbeültük a tábortüzet. A
tûz körül az óvodások gyékénybõl font kardjaikkal jártak körbe és énekeltek önfeledten. A tábortûz fényénél gitárkíséret mellett énekszóval zártuk az estét, és észre sem vettük, hogy közben
a nap is nyugovóra tért.
Gyermekeink élményekkel
gazdagon tértek haza, s már

alig várják a folytatást.
Reméljük, hogy rendezvényünkkel hagyományt
teremtünk óvodás csoportunk körében. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
munkájukkal, lelkes támogatásukkal és megjelenésükkel hozzájárultak a családi délután sikeréhez!
Szervezõk

Elõször ballagott egy osztály a
gimnáziumból
A 30 12. A osztályos
diák április 30-án búcsúzott
iskolájától, s mintegy 28-an
felsõfokú
intézményben
folytatják tanulmányaikat.
Nevükben Szabó Veronika
(a képen elõl jobb oldalon)
búcsúzott tanáraiktól, diáktársaiktól. A búcsúbeszédet
mondó Vereb András igazgató méltatta a búcsúzó
diákok tanulmányait, sport,
mûvészeti sikereit. Beszédébõl kiderült az is, hogy azért
volt most csak egy ballagó
osztály, mert 4 éve indították a nyelvi elõkészítõ

képzést, melynek bevezetésével a velük párhuzamosan
induló 12. B csak jövõre
ballag. Ezt követõen újra

két végzõs osztály lesz, noha
nem egyidõsek lesznek.
-and-

2011. május 26.
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Esemény ~ eredménynaptár
Május iskolánk életében
az eredmények összegzése, a
versenyek befejezése. E hónapban is számos versenyen
vettek részt tanítványaink és
sok szép eredménnyel tértek
haza, így népszerûsítve és
egyben megismertetve hazánkkal Jászárokszállás nevét.
Jánoshidai helyesírási
verseny
Iskolánk tanulói már
évek óta részt vesznek a jánoshidai kistérségi helyesírási versenyen. A hagyományainkhoz híven mindhárom korcsoportból a legjobb két versenyzõ mérte
össze a tudását a tavaszi szünet elõtti utolsó tanítási napon. A tollbamondás és a
feladatlap kitöltése után a javítás alatt a gyerekeket érdekes kézmûves programok
várták.
A következõ kiváló eredmények születtek:
3-4. évfolyamon: Banka
Tamás (4. a) 2. helyezett,
Kóczián Andrea (4. b) 9.
helyezett
5-6. évfolyamon: Surányi Anna (6. a) 3. helyezett,
Rab Zsanett (6. a) részt vett
7-8. évfolyamon: Kaszab Judit (8. a) 1. helyezett, Érsek Csenge (8. a) 5.
helyezett
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási
verseny megyei döntõje
E versenybe az iskolai
forduló eredményei alapján
minden évfolyamról bejutottak iskolánk tanulói.
5. évfolyam Érsek Csanád (5. c) 3. helyezett
6. évfolyam Surányi Anna (6. a) 8. helyezett
7. évfolyam Tóth László
(7. b) 13. helyezett
8. évfolyam Kaszab Judit (8. a) 2. helyezett
Érsek Csanádot és Kaszab Juditot behívták a megyei döntõ díjátadására,
ahol az oklevelek és a jutalomkönyvek átadása után a
díjazottak a Mozaik Tankönyvkiadó interaktív óráján vehettek részt. Öröm
volt látni, hogy iskolánk
egyik diákja milyen természetességgel kezelte a digitális táblát, és így az elõadó
„jobb kezévé” vált. Tanulónk felhasználta azokat az
ismereteket, amelyeket megtanult és elsajátított a sikeres
pályázataink során a tanórákon.

sal és bélyegkibocsátással
zárult a Magyar Posta nagy
sikerû levélíró pályázata,
melyet általános iskolás
gyermekek számára rendeztek. 40. alkalommal hirdette
meg a világ postáit tömörítõ
Egyetemes Postaegyesület a
nemzetközi gyermek és ifjúsági levélíró pályázatát. A
téma ebben az évben: „Képzeld el, hogy fa vagy egy erdõben!” A levélben el kellett
magyarázni, miért fontos az
erdõk védelme.
Mint tudjuk, 2011-ben a
világ a fák nemzetközi évét
ünnepli.
421 iskolából 1870 pályázat érkezett. Csukás István író, a zsûri elnöke értékelte és méltatta a beadott
mûveket, és a Magyar Posta
vezérigazgatója adta át az elismeréseket. A gyõztes alkotásokból országos vándorkiállítást szerveznek, májustól
októberig az ország nagypostáin lehet majd megtekinteni.
E pályázaton Papp Dorka (8. a) és Demény Szabina
(6. c) 3. helyezettek lettek,
Guba Szilvia (6. c) különdíjas. Gratulálunk a nyerteseknek.

Az egészség drága kincs,
a világon párja nincs
E tanévben szerettünk
volna az iskolavédõnõvel,
Horváth Józsefnével minél
sokrétûbb ismereteket nyújtani a felnövekvõ ifjúság részére, hogy minél tudatosabban táplálkozzanak, mozogjanak, kapjanak ismereteket a rájuk leselkedõ veszélyekrõl, drogokról.
Mind a felsõ, mind az
alsó tagozaton egy egészségmegõrzõ napot szerveztünk, ahol tanítványaink
aerobikozhattak, megtanu-lták a helyes fogmást, lúdtalpgyakorlatokat végeztek,
szólásokat, közmondásokat
gyûjtöttek, azokat megmagyarázták, kiválogatták az
egészséges ételeket, olyan
énekeket tanultak, amelyekben gyümölcsök, zöldségek
szerepeltek. A 3. osztályo-

sok ellátogattak a mentõállomásra is e nap keretén belül.
Új volt ez a védõnõi segítségnyújtás, de a tanítványaink és mi tanító nénik is
úgy véljük, nagyon hasznos
volt, és már gyûjtjük az ötleteket a jövõ évre. Köszönjük Tünde védõ néninek az
egész éves munkáját.

NyelvÉsz
Kaszab Judit 8. a osztályos tanulónkat behívták a
NyelvÉsz országos döntõjébe Szegedre. Judit az országos 12. helyezést érte el.
Gratulálunk Judit sokrétû és
kiváló eredményeihez.
Magyar Posta levélíró
pályázat
2011. május 6-án eredményhirdetéssel, díjátadás-

Országos népdaléneklési verseny

Bolyós Ildikó (7. c) 9.
helyezett
Érsek Csanád (5. c) 11.
helyezett
Nemoda Stella (5. c.)
13. helyezett
Nemoda Enikõ (6. c) és
Lengyel Ármin (7. c) eredményesen szerepeltek.

Csukás István „íródeákjai”
Fotó: André Péterné
A TITOK London
Bridge angol nyelvi verseny országos döntõjén 9
tanulónk képviselte
iskolánkat.
Kaszab Judit (8. a) 3.
helyezett
Kovács Viktória (8. a) 6.
helyezett
Zsák Zsófia (7. c) 7. helyezett
Érsek Csenge 8. a) 8.
helyezett
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A nyertesek: lady és gentleman

Szabó Erika

„Gyöngyszemeink” Méri Judit tanárnõvel
Dr. Schmitt Pál, köztársasági elnök levéllel köszöntötte a rendezvény résztvevõit:
„A népdal az, amit sokan
és sokáig énekelnek. Azok a
gyerekek és ifjak, akik a versenyen részt vesznek, sok-sok
elõttük járó nemzedékkel létesítenek valóságos kapcsolatot.
Magabiztosságot és erõt adhat nekik, hogy évszázadok
énekesei, daloló közösségei
állnak mögöttük. Olyasmit
mûvelnek a versenyzõ gyerekek, ami régen az élet nélkülözhetetlen része volt, de amire a ma emberének is elengedhetetlen szüksége van. Zenével hatnak egymásra, dallal
szépítik meg mások életét.”
Bartók gondolatára utalva reményét fejezte ki, hogy sokáig
szól még a magyar népdal, így
ez a generáció is tovább viheti
a hagyományt, az értékeket, és
a bennük rejlõ életbölcsességet.
Az üdvözlõ sorok után
Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyitotta meg a
„Tiszán innen – Dunán túl”
országos népdaléneklési minõsítõversenyt Budapesten,
amely 2011. április 30-án került megrendezésre, ahová az
ország minden tájáról érkeztek általános és középiskolások, szólisták, kisegyüttesek,
kórusok. Összesen 512 tanuló

167 produkciója jutott be a
megyei és fõvárosi selejtezõkrõl a döntõbe. Az elõdöntõt
Szolnokon rendezték meg,
melyen a Gyöngyharmat kamarakórus, a mi „kis” kórusunk, a 7-8. osztályos énekegyüttes kategóriában megkapta a lehetõséget, hogy képviselje Jász-Nagykun-Szolnok
megyét ezen a megmérettetésen. Az elõzõ forduló alkalmával nem gondoltuk, hogy a
Néprajzi Múzeum dísztermében énekelhetünk, szakértõ
zsûri elõtt. Kórusunk tagjai:
Érsek Csenge, Horváth Natália, Kalla Andrea, Kaszab Judit, Pál Loretta, Pál Liza.
Az országos versenyen
egész napos program várt
minket. Kézmûveskedhettünk, és érdekes logikai játékokat próbálhattunk ki. A
szünetben az izguló gyerekeket megvendégelték a szervezõk. Miközben vártuk, hogy
sorra kerüljünk, akrobatikai
bemutatóban gyönyörködhettünk. Olyan szerencsések
voltunk, hogy a Néprajzi Múzeum legszebb termében léphettünk fel. A terem akusztikája tökéletes, és az arany díszítés is csodálatos volt. A
helyiségben már ülõhelyet is
alig találtunk, mert minden
szabad helyet megtöltöttek a
versenyzõk és az érdeklõdõk.
A fellépés elõtt nagyon izgul-

tunk. Méri Judit tanárnõ, a
kórus vezetõje biztatott minket. Beénekeltünk, skáláztunk,
majd eljött a nagy pillanat, és
színpadra léptünk. Miközben
énekeltünk, a zsûri és mi is élveztük az elõadást, úgy éreztük, ez volt az egyik legjobb
fellépésünk életünk során. A
népdalcsokor eléneklése után
fellélegeztünk, de izgultunk az
eredmény miatt. Körülbelül
egy órát vártunk az eredményhirdetésig. A versenyzõk
bronz, ezüst és arany fokozatban részesülhettek. A szakértõ
zsûri kórusunkat a legrangosabb, arany minõsítéssel jutalmazta. Erre nagyon büszkék
vagyunk, hiszen iskolánkból
még ilyen elismerést elõttünk
senki nem kapott. Méri Judit
tanárnõ nagyon elégedett volt
a teljesítményünkkel. Úgy
érezzük, 4 éves munkánk
meghozta gyümölcsét, és a 8.
osztály végére méltó elismerésben részesültünk.
A zene, a népdal, az éneklés szeretetét magunkkal viszszük, megõrizzük a közös
éneklés boldog óráit, s igyekszünk a torkunkban lévõ legnépszerûbb hangszerrel, énekhangunkkal örömet szerezni,
megszépíteni a mások, s magunk életét.
Gyöngyharmat kamarakórus

Könyvbemutatóval is
ünnepeltünk
Folytatás a 3. oldalról
lélekkel végzett munkájáért
minden tiszteletet és elismerést megérdemel a legújabb
helytörténeti könyv szerzõje.
A pusztító elsõ világháború, Trianon és a forradalmak után a megcsonkított
ország óriási tettet hajtott
végre a tanyai iskolák ezreinek felépítésével. Az iskola
körzetében egy önfenntartó
közösség élte mindennapjait,
tartotta meg ünnepeit. Nekik nem csupán jelszó volt az

Isten, haza, család!, hanem
ezt a hármas követelményt
szem elõtt tartva élték dolgos
életüket. A bemutatott könyvet nemcsak az egykori tanyai iskolásoknak ajánlotta,
hanem minden árokszállásinak, aki kicsit is érdeklõdik a
település múltja iránt.
A könyv szerzõje kissé
meghatódva szólt gyermekés ifjúkori éveirõl, amely sok
ponton ehhez a tájékhoz kötõdött. Köszönettel említette
az iskola egykori növendékeit, akiktõl sok segítséget ka-

pott munkája során. Megköszönte Molnár László és Földi József nélkülözhetetlen
közremûködését, valamint a
visszaemlékezõ családok segítségét. Már nagyon kevesen élnek azok közül a pedagógusok közül, akik ebben
az iskolában mûködtek lámpásként, emléküknek egyperces néma felállással adóztak a
megjelentek.
Dr. Farkas Ferenc
nyugalmazott fõiskolai tanár
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Egy közülünk

Nagyapáink
nyomában…

Farkas Bálint
Árokszállási állatorvos fiaként született, õ mégsem
az orvosi pályát választotta. Korán színpadra került,
huszonkét évesen már az Operettszínház színésze. Játszott operettekben és musicalekben, de a mûsorvezetést
is kipróbálta. Mai napig játszik, rendez, turnézik itthon
és külföldön. Beszélgetés Farkas Bálinttal a vidéki gyerekkorról, a beteljesült álmokról, a színjátszás örömérõl és arról, mire is jó egy aranyhal.
– Mikor járt utoljára
Árokszálláson?
– Azt hiszem a Sportbálon
voltam utoljára otthon. Anynyira és olyan gyorsan megváltozott az utóbbi idõben a
város, hogy szégyellem, de eltévedtem, és nem találtam
meg a sportcsarnokot. Pedig
emlékeztem, hogy a zárda közelében van, ahova öt éves koromban jártam énekelni és
zongorázni Dalma nénihez.
Õk képezték ki akkor az ottani
ifjúságot, és nagyon-nagyon
szerettem õket. Sajnos nincs
már rokonság Árokszálláson,
emiatt nem nagyon szoktam
hazajárni, de ha mégis haza látogatok, akkor elkapnak a régi
emlékek. Emlékszem, volt,
hogy én harangozhattam a
templomtoronyban. A mai
napig, ha meglátom a templomot, ez mindig az eszembe
jut. Nagy dolognak tûnt az
akkor. Föl is vettem a harang
hangját, idõnként meg szoktam hallgatni nosztalgiából.
– Milyennek képzeljük el
Önt gyerekként? Szeretett szerepelni, társaságban lenni?
– Édesapám mulatós állatorvos volt. Ami azt jelenti,
hogy még akkor is szeretett
mulatni, ha már a cigányprímás kidõlt. Ezért megtanított
harmonikázni, és mikor már
nem volt, aki játszon neki, akkor nekem kellett. Még fizetést is kaptam a zenélésért,
egy-két forintot. Úgyhogy
mindig szívesen játszottam.
Aztán késõbb a Padláson, azt
hiszem ma már Mûvelõdési
Háznak hívják, hétvégenként
rengetegen összegyûltek, és
ott harmonikáztam a vendégeknek.
– Hogyan lett önbõl színész?
– Édesapám azt szerette
volna, ha átveszem a praxist,
úgyhogy elkezdtem az Állategészségügyi Fõiskolát. Aztán
végzõsként láttam egy plakátot, hogy az Operettszínház
stúdiója felvételt hirdet. Elmentem nagy bátran, nem
gondoltam én ezt akkor teljesen komolyan. Aztán legnagyobb meglepetésemre beválogattak a stúdióba, és szinte
rögtön megkaptam a West
Side Story fõszerepét, ami az
elsõ musical volt, amit bemutattak Magyarországon.
– Az édesapja mit szólt,
amikor azzal állított haza,
hogy megkapta a fõszerepet
az Operettszínház elõadásában?
– Nem volt egyértelmûen
boldog, mert õ abban bízott,
hogy majd együtt járunk tanyáról tanyára mint állatorvosok. Édesanyám rögtön elkez-

dett sírni örömében, de apám
tartózkodó volt nagyon sokáig. Talán a Noszty fiúval, ahol
mulatni kell, és mulatós zenék
vannak, megfogtam apámat,
ott könnybe lábadt a szeme.
Tehát késõbb beletörõdött a
döntésembe, és büszke volt
rám.
– Egy percig sem bánta
meg, hogy nem állatorvos
lett?
– Abszolút nem. Nagyon
szeretem az állatokat, de a
szakmám megszállottja vagyok. Nem nagyon tudok értelmesen beszélni semmilyen
más témáról, csak a színházról, és arról, hogy milyen gyönyörûség ezt csinálni. Ugyanakkor felelõsséggel is jár, mert
a színészek mindig a kultúra
közvetítõi. A mai napig emlékszem, hogy édesapám gyerekkoromban mindig fölhozott Pestre színházba. Nagyon
sokat jelentett, hogy rám kacsintott Honti Hanna vagy
Németh Marika. Aztán késõbb mikor kollégák lettünk,
akkor olyan boldog voltam,
hogy alig mertem nekik köszönni.
– Annyiféle szerepet eljátszott. Táncoskomikus szerepektõl kezdve bonviván figurákig sok mindenben kipróbálhatta magát. Melyik karakterrel tudott a leginkább azonosulni?
– Ez az áldott skizofrénia
megvan nálam, úgyhogy ki
tudok lépni ebbõl a Farkas Bálintból és bele tudok bújni egy
másik ember életébe, és azt
héttõl tízig megélem. Azt hiszem, a játékot szeretem rettenetesen. Nekem majdnem
mindegy, hogy mit játszom,
csak legyen lehetõségem,
hogy beleéljem magam valakinek a helyzetébe. Olyan nagy
bennem a játéköröm, hogy
beteggé tenne, ha ezt nem
oszthatnám meg másokkal.
– A szerepeken túl az is
mindegy, hogy operett vagy
musical?
– Nem lehet szétválasztani
a kettõt, legalábbis én nem tudom. A színjátszásba számomra mindkettõ beletartozik. Az operett azért tetszik
különösen nekem, mert
„messzirõlgyütt” ember vagyok, és a szép báltermek, a
frakk, a csokornyakkendõ, a
negyventagú zenekar, az
egésznek a körítése valahogy
lélekemelõ dolog számomra.
Míg a musical az egy kicsit
rongyosabb a szónak a klaszszikus értelmében. Az operett
a maga atmoszférájával, hangulatával, szép emberek szép
ruhában szépen énekelnek: ez
borzasztóan tetszik nekem.

2011. május 26.

Idén május 14-én immáron negyedik alkalommal
rendeztük meg az Ágóiak Baráti Egyesülete által a Nagyapáink nyomában elnevezésû
hagyományõrzõ napot. Ezen
a szép tavaszi reggelen igen
szép számmal gyülekeztek az
iskola udvarán az érdeklõdõ
gyermekek és szüleik. A gyü– Van egyáltalán árnyoldala a színészetnek?
– Hogyne, a szövegtanulás. Az egy hihetetlen árnyoldal. Különösen akkor, ha
idegen nyelven kell megtanulni egy komplett elõadást.
Minden egyes szót külön kell
memorizálni, az egy hihetetlen munka. Német, francia,
görög, angol, finn stb. közönségnek játszottam, játszom a
mai napig, és most szervezek
egy kanadai turnét.
– Másképp kell játszani
egy külföldinek? Egyáltalán
hogyan értékelnek egy olyan
jellegzetesen magyar mûfajt,
mint az operett?
– Az operett temperamentuma, hangulata, dallamvilága
annyira fülbemászó, magával
ragadó, hogy azonnal befészkeli magát az emberekbe, a
második refrént már mindig
együtt énekli velünk még az
olyan visszafogott közönség
is, mint mondjuk a finnek. El
is várják tõlünk, hogy hozzuk
a magyarokra jellemzõ mentalitást, játékstílust, tehát nem
kell másképp játszanunk, sõt.
– Ennyi fellépés, ennyi
színpadon töltött év után szokott még izgulni?
– Elhiszi, ha azt mondom,
hogy egyre jobban? Tudja,
azért, mert az ember minél
több idõt eltölt a pályán, annál
több a veszítenivalója. Azt
szoktam mondani, ha a múltam elõttem lenne, akkor nagyon szép lenne a jövõm. Ha
most fölmegyek a színpadra
és rossz leszek, akkor az egész
múltam meg lesz kérdõjelezve. Azt mondják majd: mit
ettek eddig ezen a Farkas Bálinton? Nyilván a mögöttem
lévõ évtizedek okán remélem,
hogy jó leszek, de nem tudom
biztosan, hogy ma sikerül-e
meggyõznöm a közönséget,
és ez okoz mindenféle szorongásokat.
– Ha ki kellene emelnie
egyetlen dolgot, amire a legbüszkébb, akkor mi lenne az?
– Talán az, hogy sokféleképpen ki tudtam, ki tudom
próbálni magam. Rengeteg
szerepet eljátszhattam. Máig
rengeteg fellépésem van, énekelek, turnézok. Emellett rendezek itthon és külföldön, fõleg azokat a darabokat, amelyekben magam is játszottam,
hiszen azokat rettentõen ismerem. Valamint volt egy mûsorom az egyik tévében, ami a
szívem csücske. Az volt a címe: Jó tett helyébe. Elegem
volt abból, hogy tévébõl, rádióból a rossz hírek jönnek,

ezért a mûsor vendégei és a
betelefonálók csak jó dolgokat
mesélhettek. El sem tudja
képzelni, mennyi kedves, szívet melengetõ történettel találkoztam. Ezért is határoztam
el, hogy folytatom ugyanezt a
Hadik kávéházban, Nézzünk
Farkasszemet címmel. Ezzel
szeretném kicsit visszahozni
az irodalmi kávéház mûfaját.
– Mit hozott a tarisznyájában Árokszállásról?
– Talán egyfajta õszinteséget, amelyet azt hiszem,
hogy csak mi érzünk. A városi
ember érzései mintha kicsit elkoptak volna ebben a rohanásban. Kicsit beleélõsebbek
vagyunk mi, vidékiek. Lehet,
hogy elfogult vagyok, legyek,
nem baj. Az egyéniséget az
demonstrálja legjobban, ha az
ember õszinte. Az a jó, ha egy
festõt megismernek az ecsetkezelésérõl, egy hegedûmûvészt a játékáról. Ha az ember
mer õszinte lenni, abból csak
jó születhet.
– Eszébe jut egy-egy teltházas fellépése után, hogy az
árokszállási egykori Padlásról
indult a harmonikával, és lám,
meddig jutott?
– Amikor vége van egy
elõadásnak és az ember megpróbál visszaváltozni Farkas
Bálinttá, akkor sokszor eszembe jut, hogy istenem, de jó,
hogy elértem ide, és ha ezer
életem és ezer lehetõségem
lenne, akkor is ezt választanám.
– Ha nem színház és szórakoztatás, akkor mit szeret
kikapcsolódásként csinálni?
– Nagyon szeretek horgászni. Nap mint nap sok ember vesz körül, és néha jólesik
a csend és a magány. Sokat
járok a Tiszára. A fõvárosi tavak túl kicsik, mintha akváriumban horgásznék. Május 1jén van a születésnapom, azt
általában a vízen töltöm.
– Ha kifogna egy aranyhalat, mit kívánna tõle saját magának?
– Én ezt úgy szoktam csinálni, hogy az elsõ halat mindig visszadobom, és kérek tõle
három kívánságot. Talán még
háromszáz évet kívánnék,
hogy elölrõl kezdhessem az
egészet mint a West Side Story Tony-ja. Azzal a sutasággal,
ügyetlenséggel, azzal a hihetetlen eufóriával, amit okozott, okoz nekem a színészet.
A mai napig bennem van az a
huszonkét éves Tony, és nagyon szeretnék megfelelni
neki.
Juhász Dorottya

színen a látnivalókon túl érdekes kiegészítõ programok várták a látogatókat, így kipróbálhatták, hogyan kell csigát
készíteni, hímezhettek könyvjelzõt, készítettek hangkeltõ
eszközt, kipróbálhatták hogyan kell kukoricát morzsolni,
játszhattak népi gyermekjátékokat. A programok sokasága

A kukoricamorzsolók egyik csapata

Úton a lovaskocsi
lekezõ után a szervezõk öt
csoportba osztották a résztvevõket, és kezdetét vette a
programok sorozata. A csoportok megismerkedhetek a
Baráti Egyesület gondozásában lévõ, helytörténeti, néprajzi és iskolatörténeti gyûjteményekkel, valamint az Ágói
Öregházzal. Valamennyi hely-

közül idén sem hiányozhatott
a lovaskocsikázás a falu utcáin
és külterületén. A számtalan
látnivaló és információ után
nagyanyáink konyhájába vezetett az út, ahol a szervezõk
töklecsóval várták az éhes és
megfáradt résztvevõket.
BA

Tavaszköszöntõ
programok
Idén április 30-án délelõtt sportolni, kikapcsolódni hívtuk községünk lakóit.
Így rendhagyó módon és
helyszínrõl rajtoltak el 9 órakor az ötödik Futágó futóverseny résztvevõi. A közel
negyven induló 3 korcsoportban állt rajthoz és indult
versenybe az általános iskola
elõl, hogy teljesítse a távot.
A verseny során a következõ
eredmények születtek:
Gyermek korcsoport: I.
Simon Adrienn, II. Bereszkó
Szabina, III. Csõke Viktória,
I. Bornemissza Márk, II.

Szántó Ádám, III. Takács
Dávid.
Ifjúsági korcsoport: I.
Karácsonyi Beáta, II. Breszkó Dominika, III. Németh
Tünde,
I. Kocsis Mátyás, II. Farkas József, III. Tõsér Tamás.
Felnõtt korcsoport: I.
Rézmûves Richárd, II. Takács Norbert, III. Homonnai Krisztián.
A futóversenyt követõen
a gyermekek játékos vetélkedõn mérhették össze tudásuFolytatás a 7. oldalon
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Tavaszköszöntõ
programok
Folytatás a 6. oldalról
kat, ahol az ügyességi feladatok mellett logikai feladatokat is meg kellett oldaniuk
a csapatoknak, hogy gyõztesen kerülhessenek ki a megmérettetésbõl. A délelõtti
sportprogramok után este a
hagyományõrzõ tavaszköszöntõ tábortûz ünnepélyes
meggyújtására vártuk közsé-

Jótékonysági koncertet szervezett a Jászsági
Beteg Gyermekekért Alapítvány

günk lakóit. S hogy az idén
is fellobbanhassanak az ünnepi lángok, a fiatalok gondos gyûjtõmunkájának eredménye, amelyért ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani nekik. Kérjük õket a
jövõben is ápolják és õrizzék
meg az utókornak ezt a szép
hagyományt.

A Jászsági Beteg Gyermekekért Alapítvány jótékonysági koncertet szervezett 2011.
május 14-én 16 órakor a Petõfi Mûvelõdési Házban. A
koncerten Pál Loretta és Lakatos Imre elõadásában gyö-

nyörködhetett a közönség.
Köszöntõ beszédet mondott
Dr. Földi József az alapítvány
kuratóriumi tagja. A rendezvényen közremûködtek háttértáncosként a Fortuna TSE,
a Fekete Rózsák, és a Piros Pi-

pacsok táncosai. A befolyt
összeget Pál Márió rehabilitációjára, illetve betegemelõ
megvásárlására ajánlották fel.
Az alapítvány nevében megköszönöm mindazoknak, akik
eljöttek a koncertre és ado-

mányaikkal támogatták Máriót. Köszönöm azoknak is,
akik nem tudtak ugyan ott
lenni, de támogatásukról biztosítottak.
Köszönettel:
Pálné Margó

BA

Loretta, háttérben a Fortuna TSE párosa (Csikós Nikolett Selyem László)

2011 a családok éve
Bemutatkozik a
Jármûkedvelõk
Baráti Köre
A tavalyi birkafõzõ versennyel egy idõben rendezett
veterán kiállítás sikerén felbuzdulva, a polgármester úr
javaslatára civil szervezet alapításába vágtunk szervezõtársammal, Faragó Lászlóval.
Úgy gondoltuk és az Ipartestület vezetõje is úgy látta jónak, ha szakosztályként mûködünk, a testületen belül.
Ám Csikós úr gyorsan megijedt a növekvõ taglétszámtól
és eltanácsolt az Ipartestületbõl. Az önálló egyesület bejegyzése folyamatban van. A
május elsejei veterán kiállításhoz már 20 fõvel fogtunk.
Négy hónapos szervezõ munka, rengeteg telefon és sok
ember munkája valósult meg
a felvonulásban. A 110 meghívottból 30-an a Mátra Veterán Egyesület tagjai, a többiek környezõ településekrõl
jöttek. Reggel 9-tõl gyülekeztünk a strand elõtt, kávéval és
pogácsával vártuk az érkezõket. 60 motor, 2 traktor, 30
autó, 2 tûzoltóautó, 1 busz és
1 stabil motor vett részt a fel-
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vonuláson. A közönség nagy
számban integetett végig az
út mentén, de a felújított Bajcsy utcán már tömeg volt. A
piactéri megérkezés után a
polgármesteri hivatal jóvoltából ebédet kapott minden
résztvevõ, közben az egyesületünk tagjai zsûrizésen dolgoztak. Ennek eredményeként 22 díjat osztottunk ki támogatóink jóvoltából. Külön
köszönjük Tóth Béla úrnak,
az õ közremûködése révén jöhetett ide Tatabányáról az
IK55-ös faros Ikarus, valamint Lévay Sándor úr kabrió
tûzoltóautója. A helyi tûzoltóság is komoly segítséget nyújtott. Még alig múlt el ez a rendezvény, de már szervezzük a
következõt, amely modern
motor felvonulás lesz a birkafõzõ versenyre. Távolabbi terveink között szerepel egy börze, kerékpárverseny és repülõnap megrendezése. Ezekben
minden tagunknak jut bõven
tennivaló.

Gyülekezõ a felvonulás elõtt

Müller Péter

Számos programot rendez az idén a római katolikus
egyház, hogy ráirányítsák a
hívek figyelmét a család szentségére. Május 14-ére a Szent
Erzsébet Karitász Csoport jóvoltából 70 család kapott
meghívást a családi napra.
A templomban szentmisével kezdtük a napot, majd a
Közösségi Házban folytatódott a program. Délelõtt, amíg
a gyerekek kézmûves foglalkozásokon vettek részt, addig a
felnõtteket Gyenes Gyula pápai prelátus köszöntötte. Veres
Ilona hitoktató a Teremtés történetérõl tartott vetítést, majd
betekintést nyerhettünk a Karitász és a MÉCS családcsoport munkájába és egész éves
programjaiba. A gyerekek közben vetélkedtek az udvaron:
volt kötélhúzás, zsákban futás.
A fák árnyékában ebédeltünk
és a délután további részét közös játékkal töltöttük. Csoportokban vetélkedtünk egymással, és bizony észre sem
vettük az idõ múlását! Az eredményhirdetés már kora este
volt a tábortûznél, a csapatokat
ajándékokkal lepték meg a
szervezõk.
Azt gondolom, a legfiatalabbtól a legidõsebbig mindenki jól érezte magát, gyerekek barátkoztak össze, kicsit
kiléptünk a hétköznapok rohanásából, beszélgettünk…
gondolatok indultak el, milyen jó lenne, ha jobban odafigyelnénk egymásra, több idõt
töltenénk együtt a szeretteinkkel! Jó volt együtt látni kisebb és nagyobb családokat,

még jobb lenne több nagycsaládot!
Sajnos tény az, hogy a
KSH adatai szerint 2010-ben
csak 90 350 gyerek született,
6,3 %-kal kevesebb, mint az
elõzõ évben. Persze tudom, a
bizonytalan gazdasági környezet… Sajnos ma Magyarországon nagy a különbség a
tervezett és a valóban megszületõ gyermekek száma között. Sokat jelenthetnek a családpolitikai intézkedések, a
családbarát munkahelyek, a
részmunkaidõ, adókedvezmények és még sorolhatnám, de
sajnos a szemléletünkkel is baj
van, azt hiszem az egyén és a
társadalom részérõl egyaránt.
Sok dolog felértékelõdött a
család helyett a mai világban,
ami viszont csak ideig-óráig
tartó örömet vagy elégedettséget nyújthat! A ma gyermeket vállaló fiatal szülõk sokkal
kevesebb pozitív mintát látnak, alig vannak többgenerációs családok, hiányoznak hát
alapvetõ ismereteik és készségeik, de támogató hátterük is!
Ha igazán családbarát
nemzetté szeretnénk válni,
ami nélkül a gazdasági felemelkedés is reménytelen, támogatnunk kell a családokat a
gyermekvállalásban, hogy
megszülethessenek azok a 2.
és 3. gyerekek is, akiket ma
még nem is „terveznek”!
Szembe kell mennünk a ma
zajló értékrendváltozással! Azt
gondolom, sokat tesz ezért a
Szent Erzsébet Karitász Csoport és a MÉCS családcsoport is!
Szabó Csabáné

A vetélkedõk eredményhirdetésére mindenki kíváncsi volt

Lakatos Imre és a Piros Pipacsok tagjai
Fotó: Szûcs Judit

Futással a békéért
Immár második alkalommal futott városunkon
keresztül a világharmónia
futás. A világ összes földrésze több mint 140 országában eddig milliók vettek
részt ebben a különleges futásban, amelynek egy célja
van, hogy erõsítse a nemzetek közötti barátságot. 13
európai országon áthaladó
3000 kilométeres útvonalon

mónia futást a szeretet, a
béke és egység jegyében indította útjára 1987-ben.
Úgy gondoljuk 2011-ben,
ha lehet, még nagyobb jelentõsége van ennek az öszszefogásnak, hiszen forrong
az egész világ. Mi tanítványainkkal tettünk és teszünk
azért, hogy Sri Chinmoy
szelleme ébren éljen és még
sokáig élvezhessük a békét.

a korábbi évekhez hasonlóan az idén is több száz iskola csatlakozott e nemes
célhoz. Így volt ez május
18-án, amikor városunkon
is keresztülhaladt a futás. Iskolánk tanulói, tanítói
együtt futottak a Gyöngyösrõl érkezõ futókkal,
hogy mi is mellé álljunk, futásunkkal erõsítsük a béke, a
futás üzenetét. Az alapító
Sri Chinmoy a Világhar-

Öröm volt látni a sok futót, akik megmozdultak e
napon és így részesei lehettünk e nemes cél továbbfolytatásának.
E napon is, mint számos
rendezvényen iskolánk mazsorett csoportjának, tánccsoportjának, és énekkarának mûsora tette színvonalasabbá e nemes cél ügyét.
Szabó Erika

Fotók: Szûcs Judit

8

Jászvidék
Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban
Ktv.) 10.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Mezei Béla

T

2011. május 26.

magánoktató
Tel.: 06-30/945-7036

ORVOSI ÜGYELET

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZÕ munkakör betöltésére.

JÁRMÛVEZETÕI TANFOLYAM

2011. június 20 - június 24-ig 13-17óráig.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idejû, 1 évig tartó
közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda - 5123
Jászárokszállás, Árpád tér 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: könyvelési feladatok ellátása; költségvetési jelentések, zárszámadás elkészítése; munkáltatói
hitelek ügyintézése.
Illetmény, juttatások: a Ktv. szerinti illetmény és juttatások.
Pályázati feltételek:
• Pénzügyi és Számviteli Fõiskola, vagy Államigazgatási Fõiskola vagy
Közgazdaságtudományi Egyetem ÉS regisztrált mérlegképes könyvelõi
igazolvány megléte államháztartás szakirányon,
• legalább két év könyvelõi gyakorlat,
• magyar állampolgárság, • cselekvõképesség • büntetlen elõélet,
• felhasználói szintû számítógépes ismeretek.
A pályázathoz csatolni kell:
• részletes szakmai önéletrajzot,
• a végzettséget igazoló okiratok másolatát,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• önkormányzati költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat,
• az éves kötelezõ szakmai továbbképzésen való részvétel igazolása.

A TÁBORBAN UZSONNÁT
ÉS VÁLTOZATOS PROGRAMOT BIZTOSÍTUNK.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2011. MÁJUS 31.

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

KEDVES SZÜLÕK! KEDVES GYEREKEK!
A Petõfi Mûvelõdési Ház

HAGYOMÁNYÕRZÕ, KÉZMÛVES
NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORT
szervez ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK részére

A 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 pályázati eljárás, a pályázat elbírálásnak módja, rendje:
A pályázatokat a polgármesterbõl, az aljegyzõbõl és a pénzügyi irodavezetõbõl álló Bíráló Bizottság bírálja el. A Bizottság fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 09.
Az állás betölthetõ:
2011. július 04. napjától, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.
A pályázatokat Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatala címére
(5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.) személyesen vagy postai kézbesítés útján kell benyújtani, zárt borítékban „Pályázat pénzügyi ügyintézõi munkakörre” megjelöléssel.

A népi játszóházat vezetik:
Kovács Zoltán és Kovács Zoltánné Lajos Krisztina

Jelentkezni és a tábor költségét
2011.június 10-ig lehet befizetni
Információ:57/531-062

SZENT MARGIT GYÓGYSZERTÁR

Köszönetnyilvánítás

meghívja Önt a 2011.06.08-án tartandó patika napjára.
A nap témája:
KÖZÉPPONTBAN A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS
Program:
9.00 Megnyitó: a vendégeket köszönti Dr. Dobos Józsefné, a gyógyszertár
vezetõje
Köszöntõt mond: •Gergely Zoltán polgármester • Gyenes Gyula
érdemes fõesperes
Elõadást tart:
• Dr. Samu Antal /MOSZ alelnöke, a gyógyszerészi gondozás atyja/: a
gyógyszerészi gondozás fontosságáról
• Dr.doc. Simon Kis Gábor /MOSZ elnökségi tag/: „Egészség a gyógyszertárból”
• Daiki Tenno: a gyógyszerészi gondozás informatikai támogatottság
lehetõségeirõl
• Dr. Olajos Gyula az orvos-gyógyszerész együtt mûködése a gyógyszerészi
gondozásban
• Dr. Váradi István orvos a kardiovascularis megbetegedés
megelõzésérõl
• Országos Mentõszolgálat jászárokszállási Mentõállomás bemutatója
• Csiszár Anikó állapotfelmérés
• Dr. Németh Andrásné képi kifejezés-pszichológus
17.00-ig folyamatos ingyenes vércukor- vérnyomás- és koleszterinszintmérés
16.00-kor nyereménysorsolás a résztvevõk között

Ezúton szeretném
megköszönni minden
kedves rokonunknak,
barátunknak és
ismerõsünknek,
hogy férjem

BORDÁS
JÁNOS

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
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
05.
12.
13.
19.
26.

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

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.
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. június 21.
A cikkeket kérjük az alábbi e-mail címre küldeni:
jaszvidek@gmail.com

Emlékezés

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

SZERZÕ LÁSZLÓ

GÖRBE JÓZSEF

halálának
5. évfordulójára

halálának
20. évfordulójára

„Hiába borult rád a temetõ csendje,
szívünkben élni fogsz mindörökre.
A halál egy csendes álom,
de az elválás szívet tépõ fájdalom.”

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
megpihent a drága apai szíved.
Veled együtt volt teljes életünk,
nélküled csendben emlékezünk.
Te már nyugszol, mély hant alatt,
de a szívünk örökké tied marad.”

„Pihenj csendesen,
hol nincs több fájdalom,
de szívünkben itt leszel,
míg élünk e világon.”

Nyugodj békében.
Fiaid: Laci, Tibi
és keresztanyád

Szeretô családja

(x)

Emlékezés

Emlékezés

Emlékezés

Emlékezés

Emlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

Fájó szívvel emlékezünk

Fájó szívvel emlékezünk

Fájó szívvel emlékezünk

Fájó szívvel emlékezünk

PÁDÁR
ISTVÁN

NAGY
LÁSZLÓ

ifj. ANDRÉ
LÁSZLÓ

halálának
20. évfordulójára

halálának
30. évfordulójára

halálának
20. évfordulójára

halálának
22. évfordulójára
és

„A szíved pihen,
a miénk vérzik,
Az idõ múlik,
feledni nem lehet,
Fájó az életet élni
nélküled.”

„Mint gyertyaláng
lobban el az élet,
mint gyors folyó
rohannak az évek,
mint fájó emlék
dereng a múlt,
virággal üzenjük, hogy
szép volt a múlt.”

Kik szívbõl szeretnek
sohasem felednek.

ANDRÉ
LÁSZLÓNÉ

Emléked szívünkben
örökké él.

sz. Pethes Borbála
halálának
5. évfordulójára

Szeretô nõvéred
és keresztfiad

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

özv. PALÓCZ
BÉLÁNÉ
sz. Füleki Margit
halálának
1. évfordulójára
„Pihenj csendesen
hol nincs több fájdalom,
de szívünkben itt leszel
míg élünk e világon.”

Szeretô családod
Szeretô feleséged
és fiad
(x)

id. ANDRÉ
LÁSZLÓ

Szeretô családja
(x)

(x)

Tel.: 531-010
Tel.: 531-010
Tel.: 531-010
Tel.: 531-980
Tel.: 531-980

Fájó szívvel emlékezünk

sz. Farkas Mária

Szeretettel várjuk!

Tel.: 433-166
Tel.: 431-021
Tel.: 431-957
Tel.: 431-077

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

végsõ búcsúztatásán részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek,
mély gyászunkban osztoztak.

Bordás Magdolna

Dr. Váradi István • Lehel u. 28.
Dr. Gyenes Miklós • Kisfaludy u. 11.
Dr. Olajos Gyula • Móczár A. tér 7/a
Dr. Mann Ildikó • Széchenyi u. 30.

Köszönetnyilvánítás

CSOSZOR
LÁSZLÓNÉ

temetését jelenlétükkel
megtisztelték

06-10.
14-17.
20-24.
27-júli.1.

A következõ Jászvidék megjelenésének ideje:
2011. június 30.

További felvilágosítás:
Szabóné Hegedûs Zsuzsanna pénzügyi irodavezetõtõl
kérhetõ a 57/531-066-os telefonszámon.

a Petõfi Mûvelõdési Házban.

A

Közérdekû tájékoztató (2011. június)

(x)

Szeretô lányod és unokád (x)

Felesége,
gyermekei, unokái

(x)

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

FÜLEKI
BÉLÁNÉ
sz. Gedei Anna
végsõ búcsúztatásán részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétet nyilvánításukkal mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

2011. május 26.

Jászvidék
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2011. JÚNIUS HAVI PROGRAMOK
KRISTON INTIMTORNA
2011. június 2. 17:30
Jelentkezés: 57/531-062 telefonszámon
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
SZÉCHENYI I. ÁLT. ISK., ÓVODA ÉS ZENEISKOLA
2011. június 7-én 18 órakor
TÁNCSZAKKÖRÖSEINEK BEMUTATÓJA
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
SZÉCHENYI I. ÁLT. ISK., ÓVODA ÉS ZENEISKOLA
2011. június 8-án 18 órakor
CSILLAG MAZSORETT CSOPORTJÁNAK BEMUTATÓJA
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
KERTBARÁT KÖR
2011. június 9-én /csütörtökön/ 18 órakor
TAGGYÛLÉST TART
Program:
A Kertbarát Kör és a Kisállattenyésztõk Egyesületének
javaslattétele a környezetvédelem és a környezettudatos
életmód segítésére, komposztálási program megvalósítására, fásításra valamint a temetõ talajvizének elvezetésére.
Elõadó: Bényi András
Az anyag a Képviselõ Testület június 30-i ülésén kerül
elõterjesztésre
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
VÉRADÁS
2011. június 14-én 9:00-15:00-ig
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE
2011. június 14-én
Bográcsolás a Jász Házban a Nyugdíjasok Egyesülete
tagjai részére
Helye: Jász Ház
*************************************************
ZENEISKOLA
2011. június 15-én 18:30 órakor
TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
A JÁSZSÁGI BETEGGYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
JÓTÉKONYSÁGI GÁLÁT RENDEZ
2011. június 18-án 17 órakor
A befolyt összeget Mezei Gábor rehabilitációjára használják fel. Közremûködnek városi amatõr elõadók és mûvészeti csoportok.
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház

A GYERMEKVÉDELMI JELZÕRENDSZER
MÛKÖDÉSÉRÕL
Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
a 2011. április 28. napján tartott soros ülésén elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról
szóló beszámolót. A beszámoló felöleli a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat, a gyámhatóság és a gyámhivatal éves
munkáját, tartalmazva a vonatkozó 149/1997. (IX.10.) Korm.
rendelet 10. számú mellékletében elõírt követelményeket:
• a település demográfiai mutatói
• az önkormányzat pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásainak bemutatása
• a jegyzõi hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések
• a városi gyámhivatal hatósági intézkedéseinek bemutatása
• a felügyeleti szervek ellenõrzéseinek alkalmával tett megállapítások
• a bûnmegelõzési program fõbb pontjainak bemutatása
• az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttmûködés
• a jövõre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása.
Cikkemben a beszámolóból a gyermekvédelmi jelzõrendszer
mûködésének fontosságát emelném ki. A gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény rendelkezései szerint a jelzõrendszer tagjai a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el a gyermekek családban történõ nevelkedésének elõsegítése, a veszélyeztetettségük megelõzése és megszüntetése érdekében.
A jelzõrendszer tagjai Jászárokszállás településen:
• Védõnõi Szolgálat • háziorvosok • házi gyermekorvosok
• közoktatási intézmények • Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat • gyámhatóság • Gyámhivatal • rendõrség • pártfogó
felügyelõk • Cigány Kisebbségi Önkormányzat.
A jelzõrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a Gyermekjóléti Szolgálatnál; valamint
kötelesek hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztetõ ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által elõidézett súlyos veszélyeztetõ magatartása esetén. Ilyen jelzéssel azonban nem csak a jelzõrendszeri tagok, hanem bármely
állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselõ társadalmi
szervezet is élhet.

JÚLIUS 09. szombat
06:30

08:00

08:30

ZENÉS ÉBRESZTÕ A VÁROS KÜLÖNBÖZÕ PONTJÁN
Széchenyi u. – Munkácsy u. keresztezõdése • Ságvári u. – Kossuth u. keresztezõdése
• Szentandrási u. – Deák u. keresztezõdése • Örsi u. – Lomb u. keresztezõdése •
Örsi u. – Rákóczi u. keresztezõdése • Fõtér
ÜNNEPI MEGNYITÓ
Az Árokszállási Nyár 2010 rendezvény megnyitja Gergely Zoltán polgármester
XII. ÁROKSZÁLLÁSI BIRKAFÕZÕ VERSENY
A versenyt indítja KOVÁCS LÁZÁR séf, a zsûri elnöke
Helye: fõtéri parkoló
KIÁLLÍTÁSOK MEGNYITÁSA
- FLÓRA VIRÁGKEDVELÕK EGYESÜLETÉNEK virágkiállítása,
virágkötészeti bemutató
- Asztalos ipari kiállítás
- Csipkeverõ kiállítás - Nép Díszítõ Mûhely kézimunkáinak kiállítása
- Foltvarró kiállítása - Kézmûves termékek kiállítása - Modern motor bemutató
Helye: Széchenyi István Általános Iskola Óvoda és Zeneiskola központi tornaterme

CSÖRSZ VEZÉR GALAMB DÍSZMADÁR ÉS KISÁLLATTENYÉSZTÕK EGYESÜLETE KISÁLLAT BÖRZÉJE
- II. Árokszállási Kukorékoló Verseny
- Fiatal galamb- és madár bemutató, állatsimogatás
Helye: a Széchenyi István Általános Óvoda és Zeneiskola
központi épületének udvara
KIÁLLÍTÁS a Szentháromság Templomban
08.30 ZRÍNYI MIKLÓS BARANTA H.M.H. SE
HAGYOMÁNYOS MAGYAR HARCMÛVÉSZETI BEMUTATÓJA
Helye: Fõ téri színpad
10:00 SZÓRAKOZTATÓ MÛSOR
Fellépnek: - városi egyéni mûvészeti csoportok
- Széchenyi István Általános Iskola Óvoda és Zeneiskola tanulói
12:00 JÓ EBÉDHEZ SZÓL A NÓTA!
LEBLANC GYÕZÕ és TÓTH ÉVA nóta mûsora
13:00 ROY ÉS ÁDÁM Helye: fõtéri színpad
14:00 XII. ÁROKSZÁLLÁSI BIRKAFÕZÕ VERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE
15:00 VÁROSI ELÕADÓK MÛSORA
Helye: fõtéri színpad
19:00 FORTUNA TSE TÁNCGÁLÁJA a Szent Vince úti Sportcsarnokban
Fellépnek: meghívott tánccsoportok, Fortuna TSE táncosai
KIEGÉSZÍTÕ PROGRAMOK
10:00-14:00 Kézmûves foglalkozás gyermekeknek a fõtéri park
10:00 Pónilovaglás • sétakocsikázás • városnézés • Modern motor bemutató
EGÉSZNAP VIRÁG-, KÉZMÛVES VÁSÁR

JÚLIUS 10. vasárnap
08:00

JNSZ MEGYEI LÉGFEGYVERES BAJNOKSÁG
Helye: Deák Ferenc Gimnázium Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
09:00-16:00 KIÁLLÍTÁSOK MEGTEKINTÉSE
10:00 HAGYOMÁNYÕRZÕ JÁTSZÓHÁZ
Helye: Széchenyi István Általános Iskola Óvoda és Zeneiskola központi épületének udvara

A jelzõrendszer tagjaitól a Gyermekjóléti Szolgálathoz 2009. és
2010. évben érkezett jelzések számát és megoszlását a következõ táblázat tartalmazza:
Jelzést tevõ szervezetek

Jelzések száma
2009.
2010.
Közoktatási intézmények
33
80
Rendõrség
1
15
Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája
10
15
Pártfogó felügyelõk
4
6
Védõnõi Szolgálat
4
2
Más gyermekjóléti szolgálatok
---2
Egyéb szervek
2
---Összesen
54
120

A táblázatból is látható, hogy a 2010. évben a jelzések száma, így a veszélyeztetett gyermekek felderítése, a megfelelõ intézkedések megtételének lehetõsége számottevõen nõtt. A gyermekek jelentõs részénél magatartászavar,
teljesítményzavar, a család nem megfelelõ életvitele,
anyagi, megélhetési, lakhatási problémái okozták a veszélyeztetettséget.
Fontos, hogy a gyermekek veszélyeztetettségérõl, elhanyagolásáról, bántalmazásáról, igazolatlan iskolai hiányzásairól a gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek minél elõbb tudomást szerezzenek. Így talán elkerülhetõ a
gyermekek családból történõ kiemelése, elõsegíthetõ a
családban történõ nevelkedésük a gyermekvédelmi rendszer kevésbé drasztikus formáinak keretében (családtervezési, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés tanácsadás,
alapellátás, védelembe vétel, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény biztosítása).
Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy
ha környezetükben azt észlelik, hogy egy gyermek veszélyhelyzetben van, haladéktalanul értesítsék az illetékes
hatóságokat, hiszen a gyermekvédelmi jelzõrendszer csak
az állampolgárok, valamint a jelzõrendszeri tagok kölcsönös együttmûködésével mûködhet hatékonyan.
Dr. Gábris Emese • aljegyzõ

ÁROKSZÁLLÁSI NYÁR
2011. JÚLIUS 9-10.
Jászárokszállás Város Önkormányzata
és a Petõfi Mûvelõdési Ház

2011. július 9-én
rendezi a város fõterén a

XII. Árokszállási
Birkafõzõ Versenyt
A versenyzõk két kategóriában indulhatnak: 1. Birkapörkölt • 2. Egyéb
1. BIRKAFÕZÉS
A versenyzõ maga biztosítja:
- TÛZALÁTÉTET
- tüzelõanyagot - CSAK FÁVAL LEHET FÕZNI!
- fõzési kellékeket

2. EGYÉB KATEGÓRIA
A versenyzõ maga biztosítja:
- TÛZALÁTÉTET
- tüzelõanyagot - CSAK FÁVAL LEHET FÕZNI!
- fõzési alapanyagot és kellékeket

A szervezõk biztosítanak minden
versenyzõnek 4 kg birkahúst.
Nevezési díj: 4000-Ft
A versenyben a zsûri csak a szervezõk által
kiadott birkahúsból készült pörköltet minõsíti!

A versenyzõk kötelesek magukkal hozni az
alapanyag vásárlásáról szóló számlát
vagy a hús bevizsgálásáról szóló igazolást!
Nevezési díj: 1000-Ft

A TERÜLETEN CSAK A NEVEZÉSI DÍJAT BEFIZETETT VERSENYZÕK FÕZHETNEK!
A rendezõ szervek a versenyzõk által kiállított tárgyakért felelõsséget nem vállalnak!
NEVEZNI A PETÕFI MÛVELÕDÉSI HÁZBAN LEHET.
2011. július 1-ig • Információ: 57/531-062
A LEGEREDMÉNYESEBB VERSENYZÕK ÉRTÉKES DÍJAT KAPNAK!
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Tûzoltóságunk hírei
Az utolsó lapzárta óta
eltelt idõszak eseményei:
2011. április 23-án délután egy Jászberény felé haladó kocsi ismeretlen okokból
letért az útról és a vasúti átjárónál a vasúti fényjelzõtáblának csapódott, ezt kitörte és a
sínekre esett. Az üzemanyag
kifolyt. Vonult az 1-es szer és
a mûszaki mentõ. A közvetlen
veszélyhelyzetet megszüntettük.
Jelzés érkezett április 25én az esti órákban, miszerint
Erk fõterén szelektív hulladékgyûjtõk égnek. Kiérkezésünkkor már teljes terjedelmükkel
égtek. A kár másfél millió forint körüli. Mivel gyújtogatás
valószínûsíthetõ, így tûzvizsgáló is a helyszínen volt.
Április 27-én délután a Ficzek tanyához vonultunk a
bejelentés alapján. A jelzett
helyen kb. 3 hektáron foltokban gaz, avar, illetve kupacba
összerakott gumi égett a tanya
mellett közvetlenül, ezért vonult mind a 3 szerünk! A tüzet eloltottuk.
Két nappal késõbb ebéd
után a Kossuth úti óvoda elõtt
2 személygépjármû ütközött.
A sérült jármûvet az útról levontattuk, az intézkedés idejére a helyszínt biztosítottuk.
Jelzés érkezett április 30-

án délben Tarnaörsrõl, miszerint a Petõfi utca egyik házában méhek veszélyeztetik az
ott lakókat. Az egység a veszélyhelyzetet méhész szakember segítségével megszüntette.
Ifjúsági tûzoltó csapatunk
sikeresen szerepelt az országos
katasztrófavédelmi verseny
jászberényi és megyei döntõjében (külön cikkben).
Május 3-án a Táncsics utca végére vonultunk, ahol kb.
500 négyzetméteren égett a
fû, szemét. Az égést 2 db D
sugárral és kéziszerszámokkal
megszüntettük. Az eset kár
nélküli.
Május 8-án este a Szabadság utca egyik házába vonultunk kéménytûzhöz. Itt
egy lakóház egyik kéményének belseje izzott. A padlás felõl sikerült a veszélyt megszüntetni.
Másnap délután – a viharos szél hatására – a jelzés
alapján a Csuka utcába vonultunk. Itt az egyik lakóház tetején a bádogot megbontotta, a
járókelõket veszélyeztette. Az
egység kihúzós létra segítségével a közvetlen veszélyt
megszüntette.
Május 10-én délelõtt érkezett a jelzés: Erk és Zaránk
között száraz fû, avar ég. A

Rendõrségi hírek
Április 29-én reggel a
Jászberényi Rendõrkapitányság ügyeletére Jászárokszállásról érkezett bejelentés, miszerint az egyik sertésteleprõl ismeretlen tettes dolog elleni
erõszak alkalmazása nélkül 28
db, egyenként 15 kg-os növendék sertést tulajdonított el.
A bûncselekménnyel okozott
lopási kár: 230 000 Ft, rongálási kár nem keletkezett.
Egy Rákóczi úti lakos tett
feljelentést ismeretlen ellen,
aki május 10-re virradóan
rácsfeszítés módszerével behatolt tanyájába és onnan különféle fémbõl készült tárgyakat,
alkatrészeket tulajdonított el.
Lopási kár: 50 000 Ft, rongálási kár: 5000 Ft.
Jelentõs kárt okozott a sértett részére az az elkövetõ, aki
május 14-én 19.00 és május
15-én 09.00 óra közötti idõben a városi strand területén az

egyik üzlet ablakán található
mûanyag redõnyt feltolta, a
szúnyoghálót kiégette, és onnan szeszesitalokat, valamint
édességet tulajdonított el. A
bûncselekménnyel okozott kár
több, mint 250 000 Ft.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2011. január 1-jétõl
egy országos program keretén
belül megyénkben, így illetékességi területünkön is mûködik a "Tett – program az áldozatokért és a tettesekért" elnevezésû bûnmegelõzési program. Az Áldozatsegítõ Szolgálat szolgáltatásai bõvültek
az Önkéntes Segítõ Hálózat,
valamint a nap 24 órájában
hívható Áldozatsegítõ Vonal
kialakításával. A bûncselekmények áldozatainak megsegítésére a Szolgálat személyre
szabott felvilágosítást nyújt,
segít az ügyintézésben, bizonyos feltételek teljesülése ese-

helyszínt csak Visznek irányából lehetett megközelíteni. A
jelzett helyen, 4-5 hektáron
száraz fû, avar, tarló égett, melyet egy sugárral és kéziszerszámokkal eloltottunk.
Két nap múlva a Szent István teleprõl érkezett jelzés az
esti órákban: valami fekete
füsttel ég. Az egység kiérkezésekor már eloltották a tüzet,
tûzoltói beavatkozás nem történt. Rendõrségi intézkedés
alatt a tulajdonos elismerte a
kábelégetést, illetve az ezzel járó füstképzõdést.
Május 14-én este két avaraljnövényzet tûzhöz is mentünk. Elõször a Rosenberger
gyár mögötti részen kellett
egy hektáron a tüzet eloltani,
majd a Határ utcában lévõ
összehúzott száraz fû égését
szüntettük meg kéziszerszámokkal.
Május 21-én délelõtt tartja
az Önkéntes Tûzoltó Egyesület a120 éves jubileumi közgyûlését a polgármesteri hivatal udvarán, ahol az új fecskendõ is átadásra kerül.
Az új fecskendõvel nemcsak erõsödik, hanem minõségileg is magasabb szintre
emelkedik a város és a környezõ települések tûzvédelme,
tûzbiztonsága. Az ünnepi eseményrõl következõ lapszámunkban részletesen beszámolunk.
Nádas Illés ÖTE titkár

tén azonnali pénzügyi segélyt
ad, lehetõség van jogi segítségnyújtásra, illetve állami
kárenyhítésre. Amennyiben
bûncselekmény áldozatává
vált és segítségre van szüksége, hívja az ingyenesen hívható 06-80/225-225 telefonszámot, ahol az Áldozatvédelmi
Szolgálat munkatársaitól tájékozódhat lehetõségeirõl.
Felhívom a személy- és
vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységet
végzõ ügyfelek figyelmét,
hogy az igazolványok cseréjét
a lejárat elõtt két hónappal
kezdjék meg hatóságunknál.
Lejárt igazolvánnyal ugyanis
nem végezhetnek személy-,
vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységet.
A Jászberényi Rendõrkapitányság igazgatásrendészeti
alosztályán minden héten,
kedden és szerdán 08.00-tól
12.00-ig és 13.00-tól 15.30ig van ügyfélfogadás.
Fazekas-Füzesi Nóra r. fhdgy.
Jászberényi Rendõrkapitányság

2011. május 26.

Sportlövészet
A közelmúltban Nagykõrösön rendezték meg a
Három megye légpuskás
versenyét. A Jász Légfegyveres Sportlövész Klub versenyzõje, Bodnár Zsófia, a
Jász-Nagykun-Szolnok megye csapatával elsõ helyezést
ért el. Ugyancsak õ végzett
az iskolai válogató elsõ helyén, úgy légpuskás, mint a
légpisztolyos versenyszámban.
A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és
Informatikai Szakközépiskola légpuskás válogatóján a
fiúk versenyén I. Dósa Richárd (136 KE), II. Farkas
Péter (123 KE), III. Bócsó
István (114 KE) helyezést

Az iskolabajnokság helyezettjei: Farkas Péter, Dósa Richárd,
Bócsó István
Fotó: Majorné Nagy Mária
ért el. Gratulálunk, és eredményes felkészülést kívánunk az október 8-án Szolnokon rendezendõ megyei

diákolimpián való szerepléshez.
Ballagó Ferencné
gazd. fel.

Ifjúsági tûzoltóink sikerei
2011-ben is megrendezésre került az országos katasztrófavédelmi verseny. Jászárokszállást mind középiskolás, mind általános iskolás korcsoportban egyesületünk ifjúsági tûzoltói képviselték. Az
áprilisi jászberényi fordulóban
általános iskolás csapatunk
második helyezést ért el, illetve megkapta a legfegyelmezettebb csapatnak járó elismerést. Középiskolás csapatunk
elsõ helyezést ért el Jászberényben, és ezzel továbbjutott
a Szolnokon, május elején
megrendezésre kerülõ megyei
döntõbe. A megyei fordulóban, nagyon szoros küzdelemben, néhány ponttal lema-

radva harmadik lett középiskolás ifjúsági csapatunk. A
harmadik helyezésen túl több
különdíjat is átvehettünk:
Szolnoki Helikopterbázis különdíja a legfegyelmezettebb
csapatnak, fogyasztóvédelemi
pályán nyújtott teljesítményért oklevél, a veszélyes
anyagok pályán elért legjobb
eredmény díja és a környezetvédelmi pályán legjobban teljesítõ csapat díját vehettük át.
Mint a díjakból is látszik, a
verseny elég sokrétû volt. Az
elsõsegély ismeretektõl kezdve
a tûzoltáson át a polgári védelmi ismeretekig több területet
is felöleltek a feladatok. Köszönetet mondunk Bódi Csa-

Anyakönyvi hírek
Jászárokszállás:
2011. április hónapban született gyermekek: Mudris
Gellért, Szekeres Szilárd, Tóth László, Tõsér Levente
Vilmos.
2011. április hónapban házasságkötés nem volt.
Ezúton búcsúzunk az elhunytaktól: Bordás László 87,
Kóczián Sándor Béla 53, Nagy Ferenc 81, Füleki Béláné
sz. Gedei Anna 55, Kozma Balázsné sz. Szerzõ Mária 95,
Bordás János 71, Fehér József 82, Márkus Tünde 48,
Valter Mártonné sz. Pethes Irma 65, Rácz Gáborné sz.
Farkas Magdolna 67 évet élt.
Jászágó:
2011. január hónapban született gyermek: Dobos Lara
Zoé.
2011. április 30-ig házasságkötés nem volt.
Március, április, május hónapban elhunytak: Gergely
Jánosné sz. Papp Irén 81, Gergely Balázsné sz. Bódis
Margit 81, Kácsor Lászlóné sz. Gál Ilona 75, Gergely
István 52 évet élt.

bának a veszélyes anyagok terén adott segítségéért, illetve
Szerzõ Csaba mentõállomás
vezetõnek az elsõsegély felkészítésben való részvételéért.
Általános iskolás csapattagok:
Bódi Martin, Major Dániel,
Paál Tamás, Soós Dávid, Soós
Dániel. Középiskolás csapattagok: Soós Gergõ, Bódi Csaba, Dóka Bálint, Szerzõ Sándor, Szikra Adrián. Csapatok
felkészítõje: Tekse Csaba ifjúsági tagozatvezetõ. Gratulálunk az elért szép eredményekhez! (Tekse Csaba tudósításából).
Nádas Illés ÖTE titkár
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