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Új legekkel az Árokszállási Nyár

Újra...
Nem új pápa megválasztásáról vagy indián füstjelekrõl van szó: Árokszálláson július 9-én egészen
más okból szállt fel a füst.
A negyven fokos hõség
mellett ez az Árokszállási
Nyár rendezvénysorozat
velejárója immár tizenkettedik éve. Panaszkodunk,
hogy elviselhetetlen a kánikula, szinte vágni lehet a
füstöt, de valójában így szerettük meg ezt az ünnepséget: naptól hunyorogva,
árnyékot keresve, hideg italokat szürcsölve.
A rendezvény közkedveltségét mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy kezdetben az általános iskola udvara is elég volt a húsz-harminc vállalkozó kedvû fõzõnek, ma pedig már az jelent édes terhet a szervezõknek, hogy hol tudnak
helyet adni az egyre több
versenyzõnek.
Kijelenthetjük, mára az
Árokszállási Nyár és a hozzá kapcsolódó birkafõzõ
verseny a legnépszerûbb
rendezvény városunkban.
Ilyenkor nemcsak a helybeliek látogatnak el a Fõ térre, hanem az elszármazottak, sõt külföldi cserediákok is.
A szórakoztató mûsorok közül kiemelendõ a
VálaszÚt zenekar. Az
együttesnek két árokszállási
gyökere is van. Az egyik
Ördög Dóra, aki helyi születésû, és különleges hangjával egyedi hangulatot tud
teremteni. A másik, hogy
az együttesben gitározik
Móczár Andor leszármazottja. Milyen véletlen,
hogy a város történelmi
alakjának utódja éppen az
õsérõl elnevezett Móczár
Andor téren zenélt!
A Kovács Lázárral kiegészült zsûrinek pedig sikerült a lehetetlen: 140 fogás közül kiválasztani azt a
kettõt, amelyek a fõdíjat elnyerik.
És hopp, már el is telt
a 12. Árokszállási Nyár.
De sebaj. Lehet készülni a
13-ra, fõzõleckéket venni,
jókedvû társaságot toborozni, próbafõzést csinálni. A borongós napokra
pedig ott vannak az idén
készült fényképek. Így lesz
télen-nyáron (Árokszállási) Nyár. Juhász Dorottya

XXII. (XLVII.) évfolyam 7. szám

Már a nevezések végén sejthetõ volt, hogy újabb fõzõ
csúcs születik július 9-én a XII. Árokszállási Nyár rendezvénynapján. Akkor pedig, amikor trombitaszóra 140 bogrács alatt lobbant be az ízeket összehozó farakások lángja,
már tudhattuk, hogy a tavalyi 128 fõzõi létszámot túlteljesítve új csúcs született. Bizonyára segített ebben a szervezõk azon ötlete is, hogy tavaly óta egyéb fõzõ kategóriát is
hirdetnek, így a 100 birkapörkölt-fõzõ mellett 40 egyéb,
vadat, halat s egyéb jó alapanyagot felvonultató versenyzõ
az alulról felszálló füstben, s a fölülrõl támadó hõben szövögethette tervét, hogy az így összehozott kellékek a verseny végére gasztronómiai élvezetet nyújtsanak. Kifulladásról tehát szó sincs, a rendezvénynek még vannak tartalékai,
noha ehhez a benne szereplõknek olykor a kifulladásig
helyt kell állniuk.
A XII. Árokszállási Nyár elkezdõdött. Ezért a szervezõk
fõszereplõit, a fõzõket – kik a közönségre összpontosítotórákon át strázsálnak füstben, tak a város különbözõ pontjahõben, fakanállal az élet szín- in a 6:30-tól induló zenés ébpadán – nem kellett ébreszte- resztéssel, így mire az egy hete
ni, hiszen a helyfoglalás a jó megválasztott Borbás Ferenc
placcokért már az elõzõ este jászkapitány elsõ közszereplé-

Jármûkedvelõk motorokkal, közöttük dr. Feldman Zsolt és
Gergely Zoltán polgármester

sére az árokszállási Fõ térre
hintózott, már jelentõs számú
érdeklõdõ érkezett a bográcsok között még elfoglalható
helyekre. Mire a kisbíró vezetésével a mazsorett csoport s
más, színpadon fellépõ elvonult, már az érdeklõdök gyûrûjén vágtak utat maguknak.
A színpadon Gergely Zoltán
polgármester köszöntette a jelenlévõket és azt kívánta, hogy
ezen a nyárra kitalált rendezvényen ne csak a helyiek, hanem minden idelátogató jól
érezze magát.
A meghívást elfogadó dr.
Feldman Zsolt, a vidékfejlesztési minisztérium helyettes államtitkára az eseményt a
gasztronómia ünnepének nevezte, s reményét fejezte ki,
hogy a Jászságban oly népszerû birkapörkölt egy ilyen fesztivállal máshol is ráirányítja a
figyelmet a juhhús fogyasztására. A hintóról lelépõ s családját színpadra kísérõ jászkapitány hozzászólásában Jászárokszállás hagyományõrzésben kifejtett szerepét méltatta.
Kovács Lázár, a fõzést zsûrizõk elnöke biztosította a versenyzõket arról, hogy 140 pálinkát biztos nem fog meginni, de ennyi ételt sem fog
megkóstolni. Ezután a „szakmai” felkészítés után sercen-

Jászkapitány családjával, balra dr. Feldman Zsolt, jobbra
Gergely Zoltán, Szabó Ágnes

Flóra jelenet
Fotók: Szabó Ágota
hettek a gyufák.
A színpadtól eltávolodva a
bográcssoron átvágva került
sor az általános iskola udvarán
és termeiben a kiállítások
megnyitására.
A Csörsz vezér Galamb,

Díszmadár és Kisállattenyésztõk Egyesületének kisállat börzéjén fiatal galamb- és madárbemutató volt, de megtartották 2. kakaskukorékoló versenyüket is, amit Major József
Folytatás a 2. oldalon

A Jász Világ legkisebb települése volt a jász fõváros
A Jász Világtalálkozók
megrendezésében ebben az
évben a legkisebb jász település, Jászivány következett.
A mindössze 409 lelkes település július 1-2-án rendezhette meg a XVII. Jász Világtalálkozót.
A legek sorához kapcsolódóan a helyszínen járva a
szép számú résztvevõt látva
megállapítható volt, hogy
minden bizonnyal a lakos-

ság számához viszonyítva a
legnépesebb világtalálkozót
szervezték az iványiak a találkozók történetében.
A köszöntõk sorában Tari András, Jászivány polgármestere a sikeres szervezés
érdekében a közös összefogást emelte ki. A rendezvény fõvédnöke, dr. Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter a vidéki élet becsületének visszaszerzésére hívta

Az új jászkapitány esküt tesz
Fotó: Terenyei Tamás

fel a figyelmet, míg Pócs János, a térség országgyûlési
képviselõje, Jászapáti polgármestere a nemzetépítés
fontos eseményének nevezte
az ilyen összejöveteleket.
A Jász Világtalálkozók
ünnepi eseménye a Jászságért díj átadása, melyet
ezen a rendezvényen is a Jászok Egyesületének ügyvivõje, dr. Dobos László adott
át Kladiva Imre, jászapáti
esperes plébános, címzetes
kanonoknak, aki a díjhoz
tartozó 1 millió forintot a
jászapáti templom padozatának felújítására ajánlotta
fel.
A világtalálkozó tiszteletére alapított Jásziványért
díjat elsõ alkalommal a település önkormányzata az
óvoda vezetõjének, Csipe
Imrénének ítélte oda. Ezt
követõen került sor a díszünnepség fõ eseményére, a
jászkapitány választására. Az

Városunk pavilonja a világtalálkozón
Fotó: Takács Zoltán
új jászkapitány a 45 éves
Borbás Ferenc lett, kinek esküjét a találkozó résztvevõi
állva hallgatták, majd beiktatását három ágyúlövéssel
is megerõsítették.
A jászsági települések
mûvészeti csoportjai között
városunkból a Csillag Mazsorett Csoport, a Fortuna
TSE, Fekete Rózsák tánc-

csoport, valamint a Parázs
Hagyományõrzõk léptek
fel, de ott volt az utcai árusok között városunk szülötte, a fáradhatatlan citerás
Szundy Lajos is.
A XVIII. Jász Világtalálkozó egy év múlva Jászfelsõszentgyörgyön lesz.
-and-
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Soros ülést tartott a képviselõ- Új legekkel az Árokszállási Nyár
testület
Az önkormányzat képviselõ-testületének soros ülésére
2011. június 30-án került sor.
A képviselõk az alábbi napirendi pontokat tárgyalták: a
Regio-Kom Társulás társulási
megállapodásának módosítása; beszámoló a két ülés között végzett munkáról; a Jászárokszállás Csatornázásáért
Alapítvány mûködésérõl, az
önkormányzati pénzek felhasználásáról szóló tájékoztató; a Jászárokszállási Cukorbetegek Klubja Közhasznú
Szervezet tájékoztatója tevékenységérõl, munkájáról; a
Kertbarát Kör és a Kisállattenyésztõk Egyesületének javaslattétele a környezetvédelem és a környezettudatos
életmód segítésére, komposztálási program megvalósítására, fásításra, valamint a temetõ talajvizének elvezetésére; elõterjesztések.
Gergely Béláné képviselõ
interpellációjában a Közútkezelõ Kht. megkeresését kérte a vámosgyörki utat szegélyezõ füves terület kaszálása
miatt. Egy a város szélén található magánterület tulajdonosának felszólítását is szorgalmazta a terület gyomtalanítása érdekében.
Csomor János képviselõ
elmondta, hogy megtörtént
az általános iskolák elõtti gyalogátkelõhelyek útjeleinek felfestése.
Csõke István képviselõ az
útépítésekkel, felújításokkal
kapcsolatos tervekrõl érdeklõdött.
Gergely Zoltán polgármester válaszában elmondta,
hogy az útkezelõt többször
megkeresték már a gyomirtás
miatt, egyébként a forrásaik
szûkösek, elsõsorban a parlagfû-mentesítésre koncentrálnak. A magántelek tulajdonosával szintén felveszik a kapcsolatot és felszólítják a gyomtalanításra. Az útfelújítások,
útépítések tervezéséhez várja a
képviselõk javaslatait.
A Regio-Kom Társulás
Társulási
Megállapodása
módosításának elfogadása
után a két ülés között végzett
munkáról szóló beszámolót
tárgyalta meg a képviselõtestület.

A Jászárokszállás Csatornázásáért Alapítvány mûködésérõl szóló tájékoztatót Jakus József, a Víziközmû vezetõje ajánlotta be. Elmondta,
hogy az alapítvány elvégezte a
munkáját, az elszámolás folyamatosan zajlik, az üdülõterület LTP és Fundamenta
szerzõdései 2012-ben járnak
le. A befizetések várhatóan fedezni fogják a hitel visszafizetését.
A Cukorbetegek Klubja
részérõl Veres László elnök ismertette a közhasznú szervezet tevékenységét, programjaikat.
A Kertbarát Kör és a Kisállattenyésztõk Egyesülete javaslatai között komposztálási
program beindítása, légkábelek földbehelyezésének szorgalmazása, az utcák megfelelõ
fafajtákkal történõ fásítása, az
utcakép egységessé tétele, a temetõ talajvizének elvezetésének megtervezése szerepeltek.
A további elõterjesztések
között szerepelt a 2011. évi
költségvetésrõl szóló rendelet
elõirányzat-módosítása, a
Jászsági Szolidaritási Alaphoz
történõ csatlakozás elutasításáról szóló javaslat, a II. számú fogorvosi körzet fogorvosi álláshelyére beérkezett
pályázatok elbírálása. A képviselõ-testület döntése értelmében a körzetet ellátó új
fogorvos dr. Szabó Boglárka
lesz. A képviselõk határozatot
hoztak a parlagfû-mentesítési
akció szervezésérõl, pályázati
támogatás elfogadásához és
önerõ növeléséhez, a kulturális intézmények továbbképzési tervének módosításáról. Döntöttek a közmûfejlesztési hozzájárulás elengedésérõl, egy a terület nagyságából adódóan építési teleknek alkalmatlan telek esetében.
A képviselõ-testület határozatot hozott az Önkéntes
Tûzoltóság energiamérõ-berendezéseinek saját nevükre
történõ átírásáról, az Önkéntes Tûzoltóság által tervezett
C épület garázs belsõ padlószintjének süllyesztésével járó
munkálatokhoz tulajdonosi
hozzájárulás megtagadásáról.
Elfogadta az Önkéntes, illetve

a Köztestületi Tûzoltóság számára az önkormányzat tulajdonát képezõ Jászárokszállás,
Széchenyi u. 1. szám alatti ingatlan belsõ udvar használatának megtiltásáról szóló javaslatot, a pályázati önerõ biztosításáról felújított tûzoltó gépjármûfecskendõ és nagy értékû felszerelések beszerzéséhez
szóló korábbi határozat viszszavonását, mivel a elõzõ határozat okafogyottá vált. Határozatot hoztak gépjármû
költségtérítés megállapításáról
az intézményi vezetõk személyének változása miatt, a Jászsági Támogató Szolgálat gazdasági társaság fenntartásában
való átadásának támogatásáról, szándéknyilatkozat közlésérõl a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnak a Jászsági Többcélú Társulás fenntartásába adásáról. Meghallgatták az Oktatási Bizottság
tájékoztatóit a Városi Könyvtár szervezeti és mûködési szabályzatáról, valamint a Deák
Ferenc Gimnázium számítógépeinek selejtezésérõl, valamint a polgármesteri tájékoztatót a 0170/114 hrsz-ú szántónak az önkormányzat részére ajándékozásának elfogadásáról.
A képviselõ-testület zárt
ülésén döntött a jegyzõi pályázatok elbírálásáról, valamint a szakmai kitüntetések
odaítélésérõl. Jászárokszállás
város jegyzõjének választották
dr. Gábris Emesét, városunk
korábbi aljegyzõjét, aki 2011.
július 4. napjától látja el a
jegyzõi feladatokat.
Az idei évben a képviselõtestület Életmûdíj a közszolgálatért kitüntetést adományoz Gyóni Sándornénak, a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselõjének. Jászárokszállás tanulóifjúságáért kitüntetésben részesül Pál Lászlóné,
Jászárokszállás közmûvelõdéséért kitüntetést kap Kókai Jánosné. A kitüntetések átadására az augusztus 20-i ünnepség
keretében kerül sor.
A következõ – közmeghallgatással egybekötött –
soros ülésre 2011. szeptember
8-án kerül sor.
-nir -

Soron kívül ülésezett a
képviselõ-testület
2011. július 21-ei soron
kívüli ülésén az önkormányzat szociális rendeletének módosításáról döntött a képviselõ-testület. A módosítások értelmében a szociális segély kifizetésének feltételeként szabhatják meg a kérelmezõ lakókörnyezetének rendben tartását. A méltányossági közgyógyellátás szabályainál a
családban és az egyedül élõkre

vonatkozó jövedelemhatárokat módosították.
A II. számú háziorvosi
körzettel kapcsolatos feladatellátási szerzõdés megkötésérõl, valamint a Deák Ferenc
Gimnázium, Közgazdasági és
Informatikai Szakközépiskola
iskolaorvosi feladatainak biztosításáról is döntöttek a képviselõk. A döntés értelmében
továbbra is a Dr. Mann és

Társa Bt. látja el ezeket a feladatokat dr. Edelényi Béla
személyében.
A város településrendezési tervének módosításával
kapcsolatosan a szakhatósági állásfoglalásoknak megfelelõen a képviselõ-testület
úgy határozott, hogy nem
tartja szükségesnek környezeti vizsgálatok elvégzését.
- nir -

Folytatás az 1. oldalról
kakasa nyert az adott fél órában számolt 43 kukorékolással.
Az udvaron még a jármûkedvelõk motorkiállítással
rukkoltak elõ. A Flóra Virágkedvelõk a szokásukhoz híven
változatos virágok özönével
töltötték meg a tornatermet.
A Népi Díszítõmûhely kézimunkái – a foltvarrás, a csipkeverõ, a kézmûves, az asztalosipari kiállítás – a tantermekbe csalogatta az érdeklõdõket.
Az elõtérben itt elõször
kiállító, de már több versenyrõl éremmel hazatérõ Dékányné Móczár Edit cukrászati készítményeivel remekelt. Akik a templomba is eljutottak, a Szent Erzsébet Karitász Csoport cserkészek életérõl szóló összeállítását láthatták.
Egyelõre nincs tovább,
vissza a felszálló füstön át –
ami most ugyebár nem a sikeres pápaválasztás füstje – mert
kezdõdik a Miénk a színpad
elnevezésû szórakoztató mûsor, ahol a város amatõr mûvészeti csoportjai léptek fel.
A déli órák vendége volt
Leblanc Gyõzõ és Tóth Éva
magyarnóta-énekes, Roy és
Ádám, valamint a Válaszút
zenekar városunk elszármazottjával, Ördög Dórával, kinek afroamerikai soul énekest
is megszégyenítõ hangja a
legszenvedélyesebb, sörpadon
ücsörgõt is a színpad elé csalta.
S itt dõl meg egy újabb
csúcs, hiszen az Árokszállási
Nyár színpadán még sohasem
volt 250 fellépõ, legyen ez sikerrész azoknak, akik csak azt
jegyezték föl, hogy biztos,
hogy nem a nyári napnak alkonyulatánál léptek fel.
Na meg a hõmérõ higanyszála is az egekben imbolygott.
S biztos többen leigazolták volna a napot a hõmérséklet csúcsának, legalábbis azok,
akik ezt a napot nem máshol,
mint a napon töltötték, akik
már megint nem mások, mint
a fõzõverseny indulói.
Na de eddigre az eredmény is megszületett a támogatók jóvoltából, akik közül
többen nemcsak támogattak,
hanem versenyeztek is, 48 díjat osztottak ki. Például a Rosenberger csapata, akik az év
Arany Bogrács díjasai, és az
ipari park másik cégének, a

A Fõdíjas nyereményével
Fotó: Rankasz Vivien

Biztatásra szorultak a kakasok
Carriernek az italhûtõ felajánlását vehették át, míg õk a Fõdíjasok LCD tv-jét biztosították a fiatal nemzedéket
képviselõ Koós Gergõ és 6 fõs
csapata részére.
I. helyezett a Kisokos fõzõbrigád, díja élõ bárány.
Ugyan csak élõ bárány a
díja az egyéb kategória elsõ
helyezettjének, a Weger csapatának is, akik pandúrgulyást
fõztek. A fõdíj itt a BOSA Bt.
felajánlása, a mikrosütõ Tari
Alíz és csapatáé a kiválóan sikerült füstölt pontygulyásért.
Az Arany Fakanál díj Sulyok Zoltáné, a legjobb fakanálforgató pedig Lénárt
Krisztián lett. A legszebb
bogrács díjára a bölcsõde és
óvoda dolgozóiból álló csapatot tartotta érdemesnek a
zsûri.
Hogy az elõszöriségrõl is
szó essék, mert ez az Árokszállási Nyár is tartogatott
ilyet, a szintén fõzõ és díjat
felajánló Gonda Csaba ötletére elõször hirdettek Étkek
ríme címmel versíró versenyt.
Arra voltak kíváncsiak, hogy
ha a hõség rekkenõ, mily rím-

re serkenõ a fõzõ.
Ezt követõen lehetett némi pakolászás, fazonigazítás
után a templomon túlra, a
Szent Vince úti tornacsarnokba menni, ahol az Árokszállási
Nyár esti programját, a Fortuna TSE jubileumi 10. táncgáláját élvezhették az oda látogatók, mely valóban a nyári
napnak alkonyulatánál kezdõdött és jóval a naplemente
után ért véget.
A Fortuna TSE 10. Táncgáláján több mint 100 táncos
22 formációval adott elõ egy
egész estét betöltõ gálamûsort.
A sztárvendégek: Angyal
András – Natalia Molnarova
profi társastáncosok: NagyKuthy Zoltán – Kuthy Mercedes a Csillag születik sztárjai
mindent megtettek, hogy a
közönséget elkápráztassák
tánctudásukkal.
A 100 szeletes torta tûzijátékkal szintén az ünnep hangulatát és fényét emelte, melyet a táncosok jóízûen fogyasztottak el a szünetben.

Az utánpótlás csoport angol keringõre készül
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A polgármester jelenti
A repce aratása befejezõdött, jó termést takarítottak
be a gazdák és kiemelkedõen
jó áron sikerült azt értékesíteni. A hektáronkénti 2,8 tonnát meghaladó termést nettó
125 000 Ft/tonna áron vásárolták meg. A kereslet élénkülése várható, és az ár elérheti a
nettó 140 000 Ft/tonnát is a
közeljövõben. A búza aratása
is a végéhez közeledik. A vártnál jobb termést és kiváló minõséget takarítottak be. A
3,8-4 tonna/hektár termés, a
nettó 48-50 ezer Ft/tonna ár a
körülményekhez képest jó
eredménynek számít. Az önköltség felett szolid nyereséget
is tartalmaz.
A jászárokszállási Birkafõzõ Versenyt 140 résztvevõvel sikeresen rendeztük meg.
Sok érdeklõdõ érkezett a környezõ településekrõl és az ország távolabbi pontjairól is. Jó
hangulatú, nagyon sok programmal színesített nap volt.
Ezúton is köszönöm a Petõfi
Mûvelõdési Ház, a Víziközmû dolgozóinak és mindazoknak, akik a rendezésben
részt vettek, hogy feladatukat
jó színvonalon teljesítették. Ez
a nap is erõsítette bennem azt
a meggyõzõdést, hogy a kulturált, civil szervezettel közös
rendezvényekre szükség van.
A körforgalom garanciális
bejárását tartottuk a kivitelezõ
Penta Kft. és a felügyeleti szervek képviselõivel. Az útburkolati hibák, a parkolóban található süllyedések 2011. au-

gusztus 31-ig kijavításra kerülnek a garancián belül. A
helyszínen újra meggyõzõdtünk arról, hogy egy sikeres
beruházás volt a jászárokszállási körfogalom megépítése.
A Jász-ház alsóépületének,
istállójának az alapozás nélküli
vályogfala a tavalyi sok csapadék következtében széthasadt
és kifelé megdõlt. Kiviteli
tervvel rendelkezünk a javításhoz, amelyet a mûemlékvédelem szakembereivel közösen
készítettünk el. Pályázati lehetõséget keresünk a beruházás
finanszírozásához. Fontos,
hogy a fiatalok megismerjék
milyen volt egy jászárokszállási gazda portája, háza, istállója
az 1900-as évek elején, ezért a
felújítást meg fogjuk csinálni.
A közmunka-program átdolgozása és az irányításának
Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériumhoz való átkerülése kisebb zökkenõkkel zajlik.
Augusztustól három hónapra
így csak 14 fõnek napi 4 órás
foglalkoztatására kaptunk lehetõséget. Ahhoz, hogy a legsürgõsebb feladatokat ellássuk
és a segélyezettek számát
csökkentsük ennek a létszámnak háromszorosára és 8 órás
foglalkoztatásra lenne szükség. Bízom benne, hogy a
szeptemberre meghirdetett
programokba be tudunk kapcsolódni és lehetõséget kapunk a közmunkások számának növelésére.
A képviselõ-testület módosította Jászárokszállás vá-

ros szociális rendeletét és a
bérpótló támogatás kifizetését feltételekhez kötötte. Az
igénylõnek a portáját, ingatlanát rendben kell tartania, az
nem lehet szemetes, rágcsálóval fertõzött, szomszédokat
irritáló.
Már egy elõzõ módosításnál az átmeneti segélyek
kifizetését is ehhez a feltételhez kötöttük kiegészítve azzal, hogy a segélyezettek kutyáinak oltási könyvét be kell
mutatni. A közösséghez való
alkalmazkodás, a közösségbe
való befogadás feltétele, hogy
mindenki tartsa be az együttélés szabályait. Kérem az
érintetteket, hogy ezeket a
rendeleteket vegyék komolyan és a munkatársaimat,
akik az ellenõrzésben részt
vesznek segítõnek tekintsék
és ne ellenségnek.
A múlt héten viharos széllel érkezett felhõszakadás is
bebizonyította, hogy a vízelvezetõ árkok tisztán tartásának milyen nagy jelentõsége
van. A nagy mennyiségû csapadék szinte egy fél óra alatt
eltûnt a közterületekrõl és
nem veszélyeztetett lakóházakat. Kérem az ingatlantulajdonosokat, hogy az utcai vízelvezetõ árkokat takarítsák folyamatosan és az átereszeket
tisztítsák ki. Közös érdekünk,
hogy a szélsõséges idõjárás
okozta károkat minimalizáljuk, elkerüljük.
Gergely Zoltán
polgármester

Nemzetközi nyári tábor
városunkban
Ismét
Jászárokszállás
adott helyet, immáron hatodik alkalommal az AFS Nemzetközi Csereprogram intenzív nyári táborának. 22 külföldi diák kezdte meg nálunk
magyarországi tartózkodását.
Az AFS egy nemzetközi,
önkéntes alapon mûködõ csereprogram-szervezet, amely
interkulturális
tanuláshoz
nyújt lehetõséget, ezzel is
segítve az embereket, hogy elsajátítsák azt a tudást, képességet és megértést, mely egy
igazságosabb és békésebb világ megteremtéséhez szükséges. A szervezet lehetõvé teszi
az emberek számára, hogy
olyan felelõsségteljes tagjai legyenek egy sokszínû világnak,
akik a békéért és megértésért
dolgoznak.
Hazánkból
1990-ben
utaztak az elsõ résztvevõk külföldi programra. Az AFS azóta több mint 100 középiskolával alakított ki munkakapcsolatot. Programjai keretében évente 80 diák érkezik az
országba, és több mint 100
utazik külföldre. Egy tanévre
szóló, három hónapos, nyári
egyhónapos programokat és
osztálycseréket szervez. Országszerte folyamatosan fejlõ-

dõ önkéntes hálózata segíti
tevékenységét. Mûködését
önkéntesekbõl álló kuratórium és felügyelõ bizottság felügyeli. Tagja a European Federation for Intercultural
Learning brüsszeli székhelyû,
európai interkulturális nevelés
területén elismert nemzetközi
szervezetnek.
Idén a nyári egyhónapos
programból hét napon keresztül négy német, öt hongkongi és tizenhárom amerikai
fiatal vendégeskedett Jászárokszálláson. Fejõs László,
Fejõs Jessica, Ede András, Ley
Szilvia és Mongyi Norbert vezetésével egy teljesen új koncepciójú táborban vehettek
részt a diákok. Számos angol
nyelvû foglalkozás, csapatépítõ játékok, magyar filmest és
tömegsport mellett fontos
volt, hogy a tanulók elsajátítsanak néhány alapvetõ szófordulatot magyar nyelven. A hét
lényege az interkulturális tanulás volt, ennek megfelelõen
került sor különbözõ játékokra és feladatok megoldására az
említett témában. Nagyon élvezték például az „Ismerd
meg Jászárokszállást” nevû játékot, amikor is térkép segítségével kellett bejárniuk váro-

sunkat úgy, hogy a fõbb látnivalókat lefényképezvén egyegy kérdésre válaszoltak. A tábor fénypontjának számított a
közösségi projekt megvalósítása. Ennek a lényege, hogy
egy helyi, az árokszállási közösség életében fontos szerepet játszó intézményben önkéntes munkát végeztek a diákok. A Kossuth úti óvoda bútorainak és egyéb felszerelésének átköltöztetésében segítettek a középiskolás cserediákok. Még egyszer köszönjük
mindenkinek a közremûködést és a lehetõséget, csakúgy,
mint a Fejõs családnak a szállás és a finom ételek biztosítását a hét folyamán.
Július nyolcadikán hagyták el vendégeink a várost, telis-tele új élményekkel. Három hétig fogadócsaládoknál
tartózkodnak, többek között
Pécsett, Budapesten, Veszprémben, a környéken pedig
Atkáron, Hatvanban és Egerben. Az együtt eltöltött idõ
alatt reméljük, hogy a családok is hasonlóan maradandó
emlékekkel gazdagodnak, hiszen egy fiatal befogadása a
világ másik végérõl csodálatos
tapasztalat lehet.
Mongyi Norbert
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Jászberényben ünnepelte a
Csányi Alapítvány a 6. Életút
Napot
Június 24-25-én Jászberényben találkoztak a Csányi
Alapítvány Életút Programjában résztvevõ gyermekek,
hogy bemutassák az ebben a
tanévben egyénileg vagy csoportjukkal közösen készített
projektjeiket és egyúttal megköszönjék az alapító, a támogatók, kurátorok és mentorok
segítségét. Az Életút Napon
kiemelték az Alapítvány diákjainak elmúlt évben elért legnagyobb eredményeit, a legsikeresebb tanulók pedig jutalmazásban is részesültek.
A Csányi Alapítvány –
amely a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács tagja – 2005 óta
támogatja a tehetséges, de
hátrányos helyzetû gyermekeket az Európa-szerte egyedülálló Életút Programmal,
amely hosszú távon, egészen a
diploma megszerzéséig segíti
a fiatalokat. A gyermekeket a
Debreceni Egyetemmel közösen összeállított tehetséget
értékelõ tesztsorozat segítségével illetve a szociális helyzetüket felmérõ családlátogatást
követõen választják ki, emellett az Alapítvány kuratóriumi

tagjai minden esetet egyedileg
is elbírálnak. Ezt követõen az
Alapítvány minden egyes
gyermek számára – kiemelkedõ képességeit és hátrányait figyelembe véve – egyéni fejlesztési tervet készít.
A tehetséggondozás központja minden térségben a
Közösségi Ház, amely Jászberényen kívül Szegeden, Kaposvárott, Nagybajomban és
Pécsett immár 162 gyermek
egyéni fejlõdését segíti, összesen 12 fõállású mentorral.
Az Alapítvány mentorai
az Életút Programban tanuló
gyermekeknek a fejlesztõ foglalkozásokon (idegennyelv, informatika, szövegértés, dráma) kívül szabadidõs programokat is szerveznek, gyakran
szüleikkel együtt is, többek
között színházba, kiállításokra, kirándulásokra és táborokba biztosítanak részvételi lehetõséget, amely által a tanulók
életre szóló élményeket és
egész életen át használható ismereteket gyûjtenek.
Az Alapítvány mentorai
rendszeres iskola- és család-látogatások során tartják a kap-

csolatot az osztályfõnökökkel
és szülõkkel, szerepük nagyon
sokrétû: szociális munkásként, pedagógusként, olykor
pszichológusi segítségként
vagy barátként állnak a gyermekek mellett.
Ünnep az Életút Napon
A Csányi Alapítvány tanulói az Életút Napon megmutathatják tehetségüket és
az év közben elért eredményeiket. Az Életút Napot
2011. június 24-25-én Jászberényben rendezték meg,
ahol mind a 162 diák az idei
tanévben elért eredményeirõl
adott számot. Az Alapítvány
diákjai elõadásokkal, filmbemutatókkal vagy éppen kiállítás keretében mutatták be
egész éves projektmunkájukat. Az eseményen részt vettek a gyermekeken kívül az
Alapítvány támogatói, kuratóriumi tagjai, mentorai és fejlesztõ tanárai. Közösségi házanként a helyi Tehetség Napon a szüleiknek, a helyi támogatóknak és az iskoláiknak
is bemutatják a gyermekek az
egész éves munkáikat.
Dobos Anikó

Péter-Pál napi aratási
ünnepség 2011.
Június 29-e Péter-Pál napja. Ezen a napon kezdõdik az
aratás, mivel a néphit úgy tartja, hogy a búza töve Péter-Pálkor megszakad.
Az aratás hagyományos
eszköze a sarló volt, amelyet
csak a 19. század végén váltott
fel a kasza. Ehhez az idõponthoz kapcsolódik a Sarlós Boldogasszony ünnepe is, amit
három nappal késõbb ünnepelünk.
Az idõjárást megfigyelve
azt tapasztalták, hogy PéterPál után az igazi nyár következik. A régi mondás szerint
„hiába, ha az ember ismeri az
eget, nem szorul sem órára,
sem naptárra, sem iránytûre”.
Sokfelé ekkor fogadták fel a
gazdák a kaszálni tudó részes
aratókat és napszámosokat.
Az árokszállási gazdák
2011. 07. 03-án rendezték
meg a Péter-Pál napi aratási
ünnepséget, amely az aratási
szokások, a kézi aratás megismertetése, munkájának bemutatása volt.
A férfiak kézi kaszával
arattak, a nõk markot szedtek,
majd kévébe kötötték. A modernizálást követõen mindezt
felváltotta a gépi erõ.
Az ünnepség 10 órakor a
templomban kezdõdött szentmisével. Erre az alkalomra
Farkas Mariann és családja felújítatta a Pengyi keresztet,
mely a Palóc üdülõtõl kb. 3
km-re, a Szarv-ágy híd után

Aratópárok: Farkas Béla - Görbe Józsefné és Farkas Gergõ Jónás Alexandra
Fotó: Görbe Erzsébet
kiemelkedõ halmon áll. Dr.
Farkas Miklós a gazdakör elnöke megköszönte a jelenlévõ
híveknek, hogy ilyen sokan eljöttek az ünnepségre – melyen
a jászberényi gazdatársak is
jelen voltak – és megerõsítette, hogy a templomba vezetõ
út mindig járható, azt sosem
mossa el az esõ.
Majd felkérte Gyenes

Gyula fõesperes, pápai prelátust, hogy áldja meg az aratókat és az arató gépeket.
Az ünneplõk az ebédet a
Palóc étteremben, a déli ima
közös elmondása után fogyasztották el, melyet kötetlen, baráti beszélgetés követett.
Görbe Erzsébet
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Templomunk története
Jelenleg folyik és végéhez
közeledik a jászárokszállási római katolikus Szentháromság
templom külsõ felújítása.
Legbecsesebb, szellemi, erkölcsi és fizikai értelemben is legértékesebb mûemlék épületünk megérdemli, hogy történetérõl cikksorozat keretében
is megemlékezzünk.
Mostani, bevezetõ írásunk
a jelenlegi templomunk megépítését megelõzõ idõszakról
szól.
Mivel Árokszállás területe
évezredek óta lakott hely volt,
feltételezhetjük, hogy mindig
is voltak itt olyan kultikus helyek, ahol a mindenkori vallás
szabályai szerint tartottak öszszejöveteleket. Szerintem ilyen
hely lehetett a Havi Boldogasszony kápolna dombja és jelenlegi templomunk helye.
Nem véletlen, hogy nagyon
messzirõl is látszik templomunk tornya, hiszen a Csörszárok töltésére épült. Itt, az árok
mentén õsidõk óta központi
hely lehetett.
Településünk a Csörszárokról kapta nevét. Elsõ említését az 1300-as évekbõl szok-

ták emlegetni, de szerintem az
1291-ben Erdõárka néven feljegyzett tartós település azonos
a késõbb Árokszállásnak nevezett településsel.
Árokszállás hitéletérõl Mátyás király idejébõl van híradásunk. Ekkor már virágzott itt a
vallásos élet. Az igazságos király 1458. évi oklevele az árokszállási parókiáról tudósít.
Gyárfás szerint a gyöngyösi
vagy az egri ferences konvent
tagjai voltak Árokszálláson.
Azért volt a parókia egyedül,
templom nélkül, és csak imaház volt, mert akkoriban vita
folyt arról, hogy Jászberény
vagy Árokszállás legyen-e az új
ferences bázis helye. Végül
Jászberényre esett a választás,
mert Árokszállás túl közel volt
Gyöngyöshöz és Egerhez. Berény egyébként is nagyobb
volt, de azért Árokszálláson
maradhatott néhány ferences.
Korábban vélhetõen szétszedhetõ, összerakható, hordozható fatemplomunk lehetett, de
ez csak feltételezés, mint annyi
minden más. Tudjuk, hogy a
tatárok felgyújtották az egri levéltárat, és ekkor számos, ránk

is vonatkozó oklevél is megsemmisülhetett. Az sem kizárt
azonban, hogy kõbõl épült
temploma volt már ekkor
Árokszállásnak. Ágónak biztosan az volt ebben a korban. Az
1550. évi török adóösszeírás
szerint Ágó faluban Pál pap,
Árokszálláson pedig Máté pap
jelenléte biztosította a hitéletet.
Dr. Szántó Konrád egyháztörténész, teológiai tanár
szerint a ferencesek halhatatlan érdemeket szereztek Árokszállás lakosságának vallási,
politikai, társadalmi közössége fejlõdésének, mûveltségének emelése érdekében. Miután õket a plébánosi tisztség
betöltésében az egyházmegyés papok váltották fel, mindig készséggel siettek a plébánosok kisegítésére.
Lehet, hogy a törökök az
árokszállási templomot is lerombolták, bár errõl nincs híradás. Arról azonban van,
hogy 1630-ban újra épül a
templom, méghozzá Szent
István király tiszteletére.
Elképzelhetõ, hogy 10
évig épült, mert más adat sze-

rint 1640 az építés esztendeje,
ami szerintem a befejezés éve
lehetett. Mivel az 1570 körül
elpusztult ágói templom köveit is felhasználták építéséhez, valószínûsíthetjük, hogy
nagyobb lett elõdjénél. Az
Ágóról hozott kövekbõl még
a templom körbekerítéséhez is
jutott. A két ferences oltárt az
új templomba is átvitték. A
templom egyik aranyozott
ezüstkelyhét 1634-ben készítették, harangját 1643-ban
öntötték. A pozsonyi Herold
mûhelybõl hoztak 1649-ben
harangot templomunkba. Ez
a harang csak 1,5 mázsás volt.
Nagyon kicsi nem lehetett a
templom, mert feljegyezték,
hogy Árokszállás temploma
erõs kõfallal van körülvéve és
306 bérelt ülõhellyel rendelkezik. Ebben a templomban
1656-ban a belgrádi missziós
ferences püspök szeptember
7-én 109 férfit és 166 nõt,
azaz 275 fõt bérmált meg. A
közeli Visznek faluban felszentelte a lutheránusoktól
visszavett templomot is, ahová ezután Árokszállásról járt ki
a plébános. Ebben a korban P.

A Farkas család ünnepe
Június 25-én tíz órára
megtelt a Búzavirág a Farkas József (Dzsazsó) 18721946 és felesége Faragó Mária (Deme) 1882-1965 családja tagjaival, leszármazottaival. Lentitõl Miskolcon át
Debrecenig tevékenykednek
a család mai tagjai. Többségük természetesen a Jászságban maradt, folytatva
õsei mesterségét, de számosan új hazát kerestek maguknak. A kutatások szerint
ma 22 településen élnek
azok, akik foglalkozásuk miatt vagy egyéb okokból elhagyták Jászárokszállást,
szülõhelyüket. Budapestre
kerültek legtöbben, majd
Gyöngyös, Nagyfüged és
Karácsond következik.
Már a fentiekbõl is kiderül, hogy az összejövetelt
alapos vizsgálódás elõzte
meg. Bódis Béláné (Jászárokszállás) és dr. Kovács
József nyugdíjas postaigazgató (Debrecen) vezetésével
a múlt évben kutatás kezdõdött. Ebben a munkában
szinte minden ma élõ családtag részt vett, de az adatgyûjtés oroszlánrészét õk
végezték. Összeállították a
családfát és megszervezték a
családi ünnepet. Nagyvonalúan és kedvesen. Gondosan
és eredményesen kutatták a
gyökereket, az elõzményeket, hogy tudhassuk honnan
jöttünk és hogy alakult az
alapító család sorsa, utódaik
élete. A családfa egy példányát a múlt évben minden
résztvevõ megkapta. De a
kutatás egyéb eredményei is
hozzáférhetõk
lesznek
mindannyiunk számára.
A helybeli asszonyok

süteménnyel járultak hozzá
az éttermi vendéglátás sikeréhez és ennek következtében a közmondásos vendégszeretet is része volt az öszszejövetelnek.
Mindennek következtében a rokonok nagy várakozással tekintettek a találkozás elé. A természet napfénybe öltöztette a tájat, és
ennek köszönhetõen valóban családias hangulat uralkodott az elsõ perctõl az
utolsóig. A rokoni és családi
találkozó résztvevõit a két
szervezõ mellett Farkas József (Jászárokszállás) fogadta és az érkezõk nagy-nagy
örömmel üdvözölték egymást; hamarosan elõkerültek a régi és újabb fényképek is.
Elsõként Farkas Lajos
(Lenti) köszöntötte a megjelent vendégeket:
– Köszöntök mindenkit.
Szervusztok magyarok, szervusztok jászok, szervusztok
rokonok és hozzátartozók.
Amikor Lentibõl Árokszállásra jöttem, mindig meglátogattam Erzsike nénit, Tóth Jánosnét, aki nagy szeretettel
fogadott. A rokoni kapcsolatok ápolásának szép hagyományait folytatta lányuk Erzsike, Bódis Béláné is. Így ma
is õrzi a nagy család régi emlékeit. Arra kérlek benneteket,
hogy most álljatok fel és emlékezzünk mindannyian a családalapító két öregre. Biztosan
örülnek ott fent az égi magasságban annak, hogy mi itt
összejöttünk, és kései utódok
örülhetünk egymásnak.
Ezután dr. Kovács József
beszámolója következett a család történetérõl:

– Nagy öröm mindannyiunk számára ez a találkozás.
Itt jelentem be, hogy a találkozás alkalmából Farkas József
és Faragó Mária családalapító
nagyszülõk sírjára az árokszállási temetõben koszorút helyeztünk el: „Kegyelettel emlékeznek a leszármazottak,
2011. 06. 25.” felirattal. A
családfa összeállítása során
örömmel tapasztaltuk, hogy
milyen sokan vagyunk rokonok. Összesen 250 fõ tartozik
a családhoz, és ezek közül az
egyenesági rokonok száma
168 fõ.
A család hatását tágabban értelmezve, a távolabbi
rokonokat is figyelembe véve, mintegy 2500-3000 személy életére gyakorolt kisebb-nagyobb hatást a Farkas család. Megállapítható,
hogy a család tagjainak közel fele – 115 fõ – szülõvárosában élte le életét és napjainkban is Jászárokszálláson él. Ezen kívül még 14 fõ
él szûkebb hazájában a Jászságban. Ma is él a család
202 tagja, és az ünnepségen
65 fõvel képviseljük a családot.
Szeretettel emlékezünk
meg az elszármazott rokonokról, a ma is távol élõ családtagokról. Õket a jobb megélhetés reménye sodorta el Árokszállásról. A család tagjai szinte maradéktalanul megõrizték
a családi szeretet melegét, kitartottak férjük, feleségük
mellett, felnevelték gyermekeiket. A család tagjainak foglalkozását kezdetben a föld szeretete, a földmûvelés jellemezte. Késõbb azonban a birtokviszonyok változása, a továbbtanulás igénye, a mesterségek

elsajátítása tette igen változatossá a családtagok foglalkozását. Ma már szinte a gazdálkodás és szolgáltatások teljes területén dolgoznak rokonok.
Minden családtag büszke lehet arra, hogy a Farkas rokonsághoz tartozik.
Bódis Béláné hozzászólása:
– Szeretném mindenkinek
megköszönni, hogy támogatták adatgyûjtõ munkámat.
Közeli és távoli rokonok nagy
lelkesedéssel kutattak a hiányzó adatok után és segítették
munkámat. Így sikerült összeállítani a családfát és megszervezni a találkozót. Köszönöm
a helybeli asszonyok segítségét.

Várkonyi Mátyás volt a plébánosunk, aki óriási tekintéllyel
bírt a térségben. A határperek
rendezésében is döntõ szerepe
volt. Az 1600-as évek végén
Kóczián Tamás volt az egyházgondnok, nemes Palla
Gergely és Tóth György a
templomgondnok,
Szabó
Mátyás a harangozó. Kageneck Henrik báró 1703. április 21-én Árokszállásra kocsizott. Szerinte rendes országút
mentén fekszik a település, s
emiatt sokat szenved az átvonuló katonaságtól. A Gyöngyös patakon jó erõs hídja
van, temploma fallal van körülvéve. Szép helyen fekszik,
de olyan kicsi, hogy az öreg
papnak – aki már 30 éve mûködik – meg van engedve naponta kétszer misét olvasni. A
kuruc idõkben a jászberényi
templomba gyûjtötték az adóként beszolgáltatott terményeket, sõt a többi jász község
temploma is gabonaraktár
lett. A Lovagrend földesurasága idején támadás érte a jász
kiváltságokat, a község patronátusi jogát. A lovagrendi
tiszttartó Árokszálláson is lemondásra szólította fel Czétényi Miklós plébánost, s önkényesen Almásy Mihályt jelölte
a plébánosi hivatali tisztségre,

annak ellenére, hogy a jászok
évszázadok óta rendelkeztek a
ius patronatus jogával, plébánosaikat, lelkipásztoraikat szabadon, a földesuraságtól mentesen választhatták meg. Ezt
követõen Almásy Mihály le is
mondott plébánosi tisztségérõl 1711-ben. Utóda 1712ben Máriásy Sándor lett.
Ezekben a válságos években
ismét csak a ferencrendi atyák
siettek a lakosság segítségére
kisegítõ egyházi szolgáltatásaikkal az árokszállási plébánián.
Kyau báró 1714. július 27-rõl
28-ra virradó éjszakát az árokszállási plébánián töltötte.
Megemlítette
naplójában,
hogy „Árokszállás lakói katolikusok, szép templomuk és jóságos plébánosuk van, név
szerint Máriásy Sándor.” Különös, hogy Kyau báró nem
találta kicsinek templomunkat.
A lakosság szaporodásával
azonban a valóban szûknek
bizonyult templom helyén a
hívek felépítették a mostani
barokk stílusú nagy templomot, hozzátoldva a réginek
tornyához, de errõl majd a következõ alkalommal…

Farkas József pohárköszöntõje:
Legyen áldott a föld, amelynek járjuk porát,
Legyen áldott a föld, amelynek fogyasztjuk italát,
Hiszem, hogy van még csillag
fenn a magyar égen,
Nyílik még virág a jászsági réten,
És most itt vagyunk jókedvû
társaság,
Mindenki igya ki végsõkig poharát,
És még iszik mondja szíve,
szája,
Adj Uram szép jövõt erre a
Farkas családra.
Most pedig emeljük poharunk õseink emlékére
És mindannyiunk egészségére.
A finom ebéd után végeérhetetlen beszélgetés kezdõ-

dött. Mindannyian kerestük
felmenõink és saját vonásainkat az egybegyûlteken. Rábukkantunk olyan rokonra,
aki apám és nagybátyám szinte hasonmása volt megjelenésre, de beszédje is emlékeztetett rájuk.
A találkozó, amely zajos és
rohanó világunkban elíziumnak számít, értésünkre adta,
hogy a hagyományõrzés segít
bennünket abban, hogy összetartozásunk igazolását megleljük. Így lehet jövendõ életünk gazdagabb, teljesebb, hiszen múltbeli emlékeink megerõsítenek bennünket abban,
hogy van ereje az emlékidézésnek, a rokoni összetartozásnak és a Jászság szeretetének.
dr. Farkas Ferenc
nyugdíjas fõiskolai tanár

dr. Földi József

Karitász-gyermeknap…
„A mosolyt, amit másoknak küldesz, ezerszeresen kapod vissza”
(Japán közmondás)
… és immár hagyományos Karitász-gyermeknap!
Az idén is sokan engedtek a
szívélyes invitálásnak és jöttek
el a Szent István Közösségi
Házba; rég nem látott ismerõsökkel találkozni, beszélgetni egy jóízût, ismerkedni, új
barátokat szerezni – élvezni a
karitász csoport õszinte vendégszeretetét.
A házigazdák idén is remek programokkal és sokféle finom házi süteménnyel,
teával várták a résztvevõket.
Volt vidám közös éneklés,
kézmûves
foglalkozáson
ügyeskedhetett, akinek ehhez volt kedve, de akár sakkozhatott, vagy 'csak' beszélgethetett, ha akart. A bát-

Ügyes kezek…
rabbjai kimerészkedtek labdázni a szabadba – szóval
kisebbek-nagyobbak találhattak maguknak megfelelõ
foglalatosságot.
A délután végén minden
résztvevõ a karitász csoport

ajándékcsomagjával és boldog
mosollyal távozott.
Köszönjük a Szent Erzsébet Karitász Csoportnak a
nagyszerû délutánt.
- gbm -
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Fesztiválon Horvátországban
A jászárokszállási Fortuna TSE 20 fõs, és a Csillag
Mazsorett 16 fõs csoportja
7 napot töltött Horvátország festõi szépségû városában, Zadarban egy fesztiválon. Ez a Tánc és Zene Fesztivál 2011. június 24–29.
között zajlott, ahol a horvát
és bolgár fellépõk mellett
Veszprémbõl egy fúvószenekar, és a jászárokszállási
táncosok kaptak meghívást.
A három fellépés különbözõ helyszínen volt, így eljutottunk a 15 km-re lévõ
Zaton üdülõvárosba, ahol a
tengertõl mintegy 200 méterre lévõ színpadon adtuk
elõ 40 perces önálló mûsorunkat a közönség elismerõ
tapsa kíséretében. A nagyfellépés az utolsó este volt,
Zadar történelmi városrészében, egy felvonulás után,
ahol a Narodni tértõl egészen a Forum Romanumig
fúvósok kíséretével vonultunk. A többi csoporttal
együtt közel 2 órás mûsort
adtunk nagy sikerrel a híres
bizánci stílusú kétszintes
Szent Donat templom árnyékában. A fellépések mellett volt idõ megismerkedni
Zadar történelmi belvárosával, a zadari Víziorgonával,
a Nap Üdvözlése nevû napelemekbõl álló alkotással is.
Ez alatt az egy hét alatt
sok idõ jutott pihenésre,
fürdésre, a diákoknak jó alkalom volt megismerkedni
más népek kultúrájával, szokásaival, de az angol nyelv
gyakorlásában is nõtt beszédbátorságuk. A városnézõ kisvonat, vagy a hajó-

Tábor a Székelyföldön
Július 14-tõl 18-ig az iskolai tábor keretében Erdélyben
jártunk. Iskolánkból 22 diák
élt az egy hetes táborozási lehetõséggel. Zeteváralján szálltunk meg egy hangulatos kis
táborban. Az odautazás napján a Királyhágó kilátásában
gyönyörködhettünk, és a tordai sóbányát látogattuk meg.
A bányában található sóból az
egész világ összes lakosát el lehetne látni 300 évig. A program után folytattuk az utazást
Zeteváralja felé. Este megérkeztünk, elfoglaltuk a szállást,
megismerkedtünk néhány helyi lakossal. Vendéglátóink szívesen fogadtak, és finom helyi
ételekkel kedveskedtek.
Másnap a Békás-szoros és
a Gyilkos-tó környékét néztük
meg. Lenyûgözõek voltak a
hatalmas, erdõs sziklák, a csordogáló patak és a tóban álló
fenyõtörzsek. Harmadik nap
Zetevár területén néztünk
szét. Egy egész napos kimerí-

A Plitvicei tavaknál

tõ túrán vettünk részt, ahol az
idegenvezetõ bemutatta nekünk az ottani látványosságokat. Délben a hegytetõn nyársaltunk, szalonnát sütöttünk,
majd felmásztunk a kilátóba.
Késõbb egy helyi lakos 200
éves vízimalmát látogattuk
meg, amit a mai napig használnak az emberek. A hosszú
túra után egy zsindelytetõ-készítõ ember mutatta be a mesterség nehézségeit és szépségeit. Erdélyben rengeteg ház
teteje készült zsindelybõl, erre
még ma is van kereslet. Az
utolsó nap délelõttjén a közeli
Székelyudvarhely nevezetességeit tekintettük meg: a gimnáziumot, a templomokat, a
turult, a vasszékelyt és a székelyek számára fontos magyar
történelmi
személyiségek
szobrait. A Fõ téri cukrászdában szerintünk Székelyföld
legfinomabb
süteményeit
kóstoltuk meg. Az aznap délutánt a szálláson töltöttük,

hogy kipihenjük a heti fáradalmakat. A kísérõ tanárok
vetélkedõket szerveztek, pingpongoztunk, fociztunk. A tábort tábortûzzel szerettük volna lezárni, de sajnos jégesõ
esett egész este. Ehelyett végül rögtönzött karaoke versenyt rendeztünk; hihetetlenül jól éreztük magunkat. Hazafelé úton megálltunk Farkaslakán Tamási Áron sírjánál,
valamint a híres korondi vásáron, ahol hagyományos népi
tárgyakat árultak.
Az volt a legszebb a kirándulásban, hogy ilyen távol a
jelenlegi országhatártól mindenki magyarul beszélt. Nagyon jól éreztük magunkat
Erdélyben, még szívesen viszszamennénk pár napra. Köszönjük a kísérõ tanároknak
az egyhetes kirándulást és ezt
a hangulatos tábort!
Érsek Csenge, Kaszab Judit,
Pál Liza, Sulyok Petronella

Fellépésen Zatonban
kirándulás a környezõ szigeteken, mind-mind csodálatos élmény volt. A hazafelé tartó úton megálltunk a
horvátországi nemzeti parkok legszebbikénél, a Plitvicei tavaknál, ami szintén felejthetetlen élmény volt számunkra.
Sokat készültünk erre a
fesztiválra, ami úgy érezzük,
meghozta a gyümölcsét.
Sok szeretetet, elismerést, és
több meghívást is kaptunk a
következõ évekre. Ez alatt

az egy hét alatt jó volt magyarnak lenni Horvátországban. Köszönjük az önkormányzat, a Széchenyi
István Általános Iskola segítségét, a szülõk támogatását, hogy a Jászárokszállás
Városért díjjal kitüntetett
Fortuna TSE és az ötszörös
nívódíjas Csillag Mazsorett
Csoport fesztiválra való kijutását anyagilag is támogatták.
Kovácsné Tõsér Zsuzsanna

Fúrtunk, faragtunk, gyúrtunk,
dagasztottunk…
No meg még sok egyebet csináltunk a június 20.
és 24. közötti napok délutánjain a hagyományõrzõ
kézmûves táborunkban!
Több mint húsz általános iskolás gyermek vett részt
az elsõ alkalommal megrendezett napközis tábori foglalkozásainkon. A kis kézmûveseink kipróbálhatták a gyertyamártás
hagyományos
módját, majd fazekas agyagból edényeket és a saját fantáziájuk szüleményeit formázhatták meg. Sütöttek pogácsát Kriszta nénivel, és persze
énekeltek, táncoltak, játszottak minden nap!
Kedden és csütörtökön a
Jász Ház árnyas udvarán
papírt merítettünk, hangkeltõ eszközöket készítettünk, íjászkodtunk, népi játékokból
csapatversenyt
szerveztünk és a hét fénypontjaként megsütöttünk
faszénparázson közel húsz
kürtõskalácsot, ami persze
el is fogyott…
Szerda a szövés, fonás,
rongybaba-készítés napja
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Nyújtás elõtt gyúrtak, dagasztottak
volt, amit lekváros gombóckészítés elõzött meg.
A tábor záró napján Kisné Tõzsér Melindával nemezeltünk, velem pedig egy kis
kosárkát próbáltunk fonni.
A tábort egy kis vetélkedõvel, az alkotásokból készült
kiállítással zártuk. A kis
mesterek hamuba' sült pogácsával megrakott batyut
kaptak útravalóul.
Reméljük, mindenki jól
érezte magát a táborban, élményekkel gazdagodva tér-

Farkaslaki székelykapu elõtt

Állatkerti kirándulás
Gyermeknap alkalmából
május 27-én kirándulást szerveztünk a jászberényi állatkertbe.
Verõfényes napsütésre ébredtünk, és mindannyian izgatottan vártuk a buszt, hogy
végre elinduljunk úticélunk
felé.
Már a buszon jó hangulat
kerekedett, a gyerekek megbeszélték, hogy milyen állatokkal találkoznak majd, mert
volt olyan kisgyermek, aki
már járt régebben is az állatkertben, de akadt olyan gyermek is, akinek ez volt az elsõ

találkozása a vadállatokkal.
Közösen megnéztük az
oroszlánt, a teknõsöket, láttunk csacsit, pónilovat, lovat,
majmokat, de talán mindenki
számára legemlékezetesebbek
a pingvinek voltak, illetve a
gyermekek számára nagy élmény volt a kecskesimogatás.
Volt aki rögtön ölbe is kapta,
és lelkesen etették a kecskegidákat.
Pihenésként közösen fogyasztottuk el az otthonról
hozott tízórait, pogácsát, kekszet, gyümölcslevet.
A helyi játszótéren a hinta

hettek haza, és batyujukban
nem csak a hamuba' sült pogácsát, hanem dalokat, játékokat, és a kézmûveskedés,
a megtapasztalt kétkezi
munka szépségét, a szabad
alkotás örömét vihették haza…!
Köszönet a Mûvelõdési
Ház dolgozóinak a finom
uzsonnáért és a sok segítségért!
Kovácsné Kriszti és
Kovács Zoltán

Gyülekezõ az indulás elõtt

aratta a legnagyobb sikert.
Délben fáradtan, de élményekkel gazdagodva indultunk haza, és bízunk benne,
hogy jövõre is lesz folytatása
kezdeményezésünknek.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Rosenberger Mo. Kft. vezérigazgatójának, Papp Francisconak,
hogy buszt biztosított a számunkra, illetve a polgármester úrnak, hogy lehetõvé tette
a kis csapat számára ezt a kirándulást.
A bölcsõde dolgozói
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TÁJÉKOZTATÓ TÜDÕSZÛRÕ VIZSGÁLATRÓL

Mezei Béla

T
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Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatala részérõl tájékoztatjuk a
Lakosságot, hogy az 51/1997. (XII.18.) NM rendelet alapján, a TBC megelõzése
céljából a 40 éves és ennél idõsebb lakosok tüdõszûrõ vizsgálata a településen

magánoktató
Tel.: 06-30/945-7036

JÁRMÛVEZETÕI TANFOLYAM

2011. augusztus 8-tól- augusztus 24-ig tart.

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

Felhívás Jászárokszállás Város lakosságához!
Mint, ahogyan arról városunk lakossága több forrásból értesülhetett, a Város
mostani polgármestere, egyebek mellett, ismertette a jelenlegi képviselõk
legutóbbi összejövetelén hozott határozatokat, amelyek érintették Városunk
Önkéntes Tûzoltó Egyesületét, és Önkéntes Tûzoltóságát, ezen keresztül pedig,
Városunk lakosságát.
Az átgondolatlan, a Város lakosságáért érzett felelõsséget nélkülözõ, hozott
határozatok (többek között a Tûzoltóság támogatásának teljes elvonása, a tûzoltó
gépjármûvek garázsban történõ elhelyezésének megtiltása stb.) súlyosan veszélyeztetik a Város lakosságának élet és vagyonbiztonságát, tûzvédelmét, és tûzbiztonságát. Ezért tisztelettel kérjük Városunk lakosságát, Városunk vállalkozóit, hogy
anyagi lehetõségeikhez mérten, támogassák a Városunk Tûzoltóságának, és
Tûzoltó Egyesületének mûködését.
Számlavezetõ pénzintézetünk: OTP Bank NyRt.
Számlaszámunk: 11745121-20005478-00000000
SEGÍTS, hogy SEGÍTHESSÜNK!
Kókai Ferenc
Banka Emánuel
Kohári Richárd
ÖTE parancsnok
ÖT Elnök
ÖT parancsnok
(x)

A szûrési idõ naponta:
hétfõ, szerda: 12-17-ig
kedd, csütörtök, péntek: 8-13-ig
2011. 08. 24-én (szerdán) a szûrés 12-16 óráig tart.
A tüdõszûrés helye változatlanul:
a volt Orvosi rendelõben, a Móczár Andor tér 7/a. szám alatt.
Kérünk minden 40 év feletti állampolgárt, hogy saját érdekében vegyen részt a
szûrésen.
A tüdõszûrõ vizsgálat a 40 éven felüli személyeknek térítésmentes.
A 40 év alatti lakosok térítés ellenében, és a foglalkozás-egészségügyi szakorvos
(üzemorvos) által kiállított beutalóval vehetik igénybe. A szûrés díját (860,-Ft)
postai csekken kell megfizetni, melyet a szûrés helyén biztosítanak.
A szûrés elvégzéséhez a társadalombiztosítási igazolvány (TAJ kártya) bemutatása szükséges.
Jászárokszállás, 2011. július

Polgármesteri Hivatal

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy lehetõségeikhez mérten az alább felsorolt
beosztás figyelembevételével szíveskedjenek megjelenni a vizsgálaton, hogy a
várakozási idõ minél rövidebb legyen. Köszönjük.

Utcák ütemezése a tüdõszûrõ vizsgálat elvégzéséhez:
2011. augusztus 8. hétfõ: Ady E. u., Akácfa u., Alkotmány u., Arad u., Arany J. u.,
Ároki u., Bajcsy-Zs. u., Balassa u., Bartók B. u., Bem J. u., Blaha u., Vörösmarty u.
2011. augusztus 9. kedd: Bogdán F. u., Bem J. u., Dobó u., Dózsa Gy. u., Deák
Ferenc u., Egri u., Kenyérvári u.
2011. augusztus 10. szerda: Déryné u., Csalogány u., Csikós u., Csokonai u.,
Csongor u., Csörsz vezér u., Csörszárki dûlõ, Csuka u., Damjanich u., Dankó u.,
Deák tér, Határ u., Czinka P. u., Eötvös u., Élmunkás u.
2011. augusztus 11. csütörtök: Fáskert u., Fecske u., Fürdõ u., Gagarin u., Fürst S.
u., Gárdonyi G. u., Görbe János u., Gyóni u., Hámán Kató u., Hétvezér u., Katona J. u.
2011. augusztus 12. péntek: Hattyú u., Hold u., Hortobágyi u., Horváth u.,
Hunyadi u., Jákó u., Jászai M. u., Jókai u., József A. u., Kazinczy u., Zrínyi u.
2011. augusztus 15. hétfô: Halastó u., Halász u., Kékes u., Kilián u., Kossuth
L. u., Kókai L. u., Szentandrási u.
2011. augusztus 16. kedd: Kölcsey u., Kõrösi Cs. u., Mocsár u., Mátra u.,
Május 1. u., Malom u., Magyar u., Kurucz u., Lehel u., Liszt F. u., Köztársaság
tér, Nyárfa u., Vasút u.
2011. augusztus 17. szerda: Jász u., Mátyás király u., Pethes Mihály u.,
Madách u., Ócsaifertõ dûlõ, Örsi u., Õsz u., Pacsirta u., Patak u., Pázmány P. u.,
Pethes Imre u., Petõfi u., Piac tér, Pozsony u., Prohászka O. u.
2011. augusztus 18. csütörtök: Boros A. u., Mikes u., Mikszáth u., Móczár
Andor tér, Munkácsy u., Murányi u., Szent István u., Városkert u.
2011. augusztus 19. péntek: Kinizsi u., Szent László u., Szent István telep,
Szent Vince u., Szent Margit u., Rózsa u., Somogyi u., Sándor u., Sport u.
2011. augusztus 22. hétfõ: Kisfaludy u., Ságvári u., Rosenberg házaspár u.,
Reviczky u., Szabadság u., Prohászka O. u., Pusztaszer u., Táncsics M. u.
2011. augusztus 23. kedd: Tavasz u., Tél u., Thiel B. u., Nyár u., Rákóczi u.,
Törõcsik u., Virág B. u.
2011. augusztus 24. szerda: Széchenyi u., Vak Bottyán u., Vígh u.

Közérdekû tájékoztató (2011. augusztus)
ORVOSI ÜGYELET
01-05. Dr. Olajos Gyula • Móczár A. tér 7/a
08-12. Dr. Edelényi Béla • Széchenyi u. 30.
15-19. Dr. Kovács Pál • Rákóczi F. u. 1.
22-26. Dr. Bíró Attila
• Katona J. u. 16.
26-szept.2. Dr. Váradi István • Lehel u. 28.

Tel.: 431-957
Tel.: 431-021
Tel.: 431-183
Tel.: 433-165
Tel.: 433-166

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
07.
14.
20.
21.
28.

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

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

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:
2011. július 25-tôl - augusztus 12-ig a fizikoterápiás rendelés
szabadság miatt szünetel.
2011. augusztus 15-tôl - augusztus 26-ig a fizikoterápia rendelési ideje az alábbiak szerint változik: Hétfô: 12.00-17.00;
Kedd: 12.00-17.00, Csütörtök: 12.00-17.00; Péntek: 9.00-14.00
Helye: Jászárokszállás, Móczár A. tér 7/a. védônôi tanácsadó.
Vérvétel ideje: Szerda 6.30-9.00 • Péntek: 6.30-9.00
Helye: orvosi rendelô
***
A következõ Jászvidék lapzárta: 2011. augusztus 16.
A cikkeket kérjük az alábbi e-mail címre küldeni:
jaszvidek@gmail.com
A következõ Jászvidék megjelenésének ideje:
2011. augusztus 25.

KERTBARÁT KÖR
2011. augusztus 2-án 18 órakor tartja TAGGYÛLÉSÉT
Augusztus 20-i termékbemutató megbeszélése
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE
2011. augusztus 9-én 12:30-kor tartja
születésnapi ebédjét a Palóc Üdülõben Költség tagoknak: 1500,- Ft
Jelentkezni lehet Kókai Bélánénál 2011. augusztus 4-ig.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondok
mindazoknak, akik

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

IVONY
JÁNOS
ifj.VARGA SÁNDOR

ANDRÉ
LÁSZLÓ
Tisztelt Olvasók!
A 2011. májusában megjelent Volt egyszer egy nagyárki tanya iskola címû
könyv megvásárolható lesz a 2011. aug. 14-én megrendezésre
kerülõ nagyárki búcsú napján, továbbá aug. 20-án a Széchenyi iskola udvarán
tervezett Szent István napi ünnepség idején és mûvelõdési házban folytatódó
program alatt.
A könyv megvásárolható a könyv szerzõjénél, Tóth Lászlónénál.
Ára: 3.700,-Ft

EMLÉKEZÜNK

végsô búcsúztatásán részt
vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
mély gyászomban osztoztak.

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

TÓTH P.
BÉLÁNÉ

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

sz. Szabó Borbála

Köszönöm háziorvosunknak,
Dr. Olajos Gyulának
önzetlen segítségét.

„Nem így akartam, szerettem volna
még élni, de a sors kegyetlen,
el kell menni.
Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.”

Szeretô feleséged

végsô búcsúztatásán részt
vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
mély gyászunkban osztoztak.
„Pihenj csendesen,
hol nincs több fájdalom,
De szívünkben itt leszel,
míg élünk e világon.”

Szeretô családod

Szeretô férje és testvérei

Fájó szívvel emlékezünk

Fájó szívvel emlékezünk

Emlékezés

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

Emlékezés

VARGA
BÉLA
KOVÁCS KOVÁCS
ISTVÁNNÉ ISTVÁN
szül. Horváth Margit
halálának
3. évfordulójára

halálának
5. évfordulójára

„Nem múlnak Õk el, akik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek,
Ök itt maradnak bennünk csendesen…"
Szeretõ lányaitok és családjai

KISS NÓRA

KISS NÓRA

halálának
5. évfordulójára

halálának
5. évfordulójára

„Itt vagy velem a lelkem mélyén,
örökre belevésted magad.
Tudom soha nem látlak már,
de jó tudni, hogy velem vagy.
Nem búcsúztunk úgy mentél el,
azt hitted még visszajössz.
Most is látom két szemed,
segítségért könyörög.
Kevés voltam a segítséghez,
s szemed fénye kialudt.
Öleltem a kihûlt tested,
a tudtam, nincs már visszaút.”

„Hulló könnyekkel állok sírod felett,
koporsó bezárta legdrágább
kincsemet.
Megállt egy szív, mely élni vágyott.
Csak az idô múlik, feledni nem lehet,
nehéz az életet élni nélküled.
Felejteni Téged soha nem lehet,
ha bús napjaim le fognak telni,
oda vágyom hozzád megpihenni.”

Soha nem feledünk, nagyon szeretünk:
(x)

halálának
10. évfordulójára

Anya, Apa és húgod Dóri

(x)

JUHÁSZ
IMRE

„Veled együtt volt teljes az életünk,
hogy elmentél elvitted örömünk.
Szívedben jóság és szeretet,
szorgalom és munka volt az életed.
Téged már visszahozni nem lehet,
csak letörölni a könnyeket.
Aludd csendben örök álmod,
soha nem feled családod.”

halálának
10. évfordulójára
„Telhetnek a hónapok,
múlhatnak az évek,
kik szívbõl szeretnek,
nem felednek téged.”

Szeretô feleséged,
gyermekeid, vejed, unokáid

Szeretõ családod

Fájó szívvel: Mama, Papa
(x)

(x)

(x)

2011. július 28.

Jászvidék

„Minden magyar paraszt lába alá
hazát adjunk egy darab földdel”
Szabó Dezsõ

ÁROKSZÁLLÁSI ÜNNEPI HÉT TERVEZETT PROGRAMJA

2011. AUGUSZTUS 14 - 20.

GAZDAKÖRI MEGHÍVÓ

2010. augusztus 14. (vasárnap)

A Jászárokszállási Gazdakör tudatja az „Összes Árokszállásiakkal-Ágóiakkal,” Nagyárok, Négyszállás, Gyarokpart egykori tanyásgazdák leszármazottaival, hogy az Úr 2011. esztendejében, 33 évi kényszerû némasága után,
újra szól a Nagyárki Harang, hirdeti Krisztus születésének 2011. évi ünnepét,
az Ezredévi Magyar Megújulást, Árokszállás, Ágó népe élni akarását, a
gazdák újbóli összefogását, amely egy dicsõ múlt méltó folytatása.
Augusztus 14-én vasárnap ismét megtartjuk a Nagyboldogasszony napi
Nagyárki Búcsút a lerombolt Nagyárki Iskolakápolna felújított keresztjénél.
(esõ esetén a Szentháromság Nagytemplomban)

NAGYBOLDOGASSZONY NAPI NAGYÁRKI BÚCSÚ • ÚJRA SZÓL A NAGYÁRKI HARANG
10:00
12:00
15:00

Árokszállási Ünnepi Hét

2010. augusztus 20. (szombat) SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉG
9:00 Ünnepi szentmise Celebrálja: Gyenes Gyula fõesperes, címzetes pápai prelátus
10:00 Szent István Napi ünnepi beszédet mond:
Dr. Dobos László a Jászok Egyesületének ügyvivõje
Új kenyér megáldása
Szakmai kitüntetések átadása
Ünnepi mûsor. Közremûködnek: Kovács Zoltánné Lajos Krisztina, Parázs Hagyományõrzõ Együttes
Széchenyi István Általános Iskola tanulói
Helye: Széchenyi István Általános Iskola udvara
12:00 Rekviem a tanyákért - Az Árokszállási Tanyavilág 1300 lerombolt tanya
emléktábláinak koszorúzása
A Jászárokszállási Kertbarát Kör termékkiállítása
Helye: Petõfi Mûvelõdési Ház

Az Ünnepi Hét rendezvényeit a Jászárokszállási Gazdakör, az egykori nagyárki tanyásgazdák leszármazottai és a Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház közösen
rendezi.

Újra szól, haza hív a Nagyárki harang!

12:00 Hunyadi János Nándorfehérvári (ma Belgrád) diadala emlékére,
Európa minden keresztény templomában megszólaló déli harangszó
után elimádkozzuk az Úrangyalát, majd elénekeljük a Boldogasszony
anyánk éneket. A felállított sátrakban lehetõség lesz birkapörkölt elfogyasztására, közös ünneplésre, emlékezõ beszél-getésekre.
A felújított és megáldott iskolakút természetes forrásvizébõl meríthetnek a búcsú résztvevõi. A Nagyárki harangot búcsúi körmenettel kísérjük ideiglenes otthonába, a Zárdakápolnába.
15:00 Indul az ünnepi körmenet Árokszállás-Ágó-Nagyárok-hármas útkeresztezõdésnél lévõ kereszttõl. Útvonal: Ágói út - Kossuth Lajos utca Szentháromság tér- Rákóczi Ferenc út - Zárdakápolna. A búcsúi
körmenetbe hívjuk és várjuk Árokszállás hívõ népét. Amikor a búcsúi
menet az Ágói útról a Kossuth Lajos utcára kanyarodik megkondulnak az ÁROKSZÁLLÁSI HARANGOK. A Nagyárki Harang, a
Nagyharang, a II. világháborúban elpusztított, majd Árokszállás népe
adományából 2009-ben újra öntött Szentháromság harang hívó
hangjára kísérjük a Nagyárki Harangot ideiglenes otthonába a
Zárdakápolnába. Lovas legények, fogatolt jármûvek, hintók,
kerékpárosok, személygépkocsik zárják az ünnepi menetet.

Szentmise a Nagyárki Iskola felújított keresztjénél
Koszorúzás a lerombolt Nagyárki Iskolakápolna kõbe vésett emléktáblájánál
Búcsúi körmenet a lerombolt nagyárki tanyák körül
Harangszó, közös ima • Egész napos búcsú
A harang bekísérése a jászárokszállási Zárdakápolnába.
Esõ esetén a búcsúi szentmise a jászárokszállási Szentháromság Templomban kerül megrendezésre.

A NAGYBOLDOGASSZONY NAPI NAGYÁRKI BÚCSÚTÓL
A SZENT ISTVÁN NAPI SZENT JOBB KÖRMENETIG.

10:00 Ünnepi szentmise a Nagyárki Harang hívó hangjára. Néma fõhajtással
emlékezünk elhunyt gazdatársainkra. Köszöntõt mond a Gazdakör
elnöke.
A szentmise után megkoszorúzzuk a lerombolt Nagyárki
Iskolakápolna kõbe vésett emléktábláját. A nagyárkiak nevében koszorúznak: Görbe Józsefné, Bobák Zoltánné, Tóth Lászlóné. Árokszállás
népe nevében koszorúznak: Gyenes Gyula pápai prelátus, Gergely Zoltán
polgármester, dr. Farkas Miklós a Gazdakör elnöke.
Gyenes Gyula pápai prelátus, fõesperes-plébános vezetésével búcsúi
körmenetet tartunk a lerombolt nagyárki tanyák helyén.

9

SZÓRAKOZTATÓ, SZABADTÉRI PROGRAMOK A PIAC TÉREN:
18:00
19:00

Kisgömböc gyermekmûsor hivatásos elõadómûvészekkel
Helyi közremûködõk szórakoztató, zenés mûsora

20:30 „VALAMI MOST KEZDÕDIK EL”
Közremûködik: Cozombolis együttes
21:25 Polgármesteri köszöntõ

21:30 „EZT EGY ÉLETEN ÁT KELL JÁTSZANI…”
HEVESI TAMÁS könnyûzenei koncertje
23:00 Rendezvény zárása

Mindenkit szeretettel várunk!

Hívunk és szeretettel várunk mindenkit a Nagyárki Iskolakápolna Búcsújára.
Kelt: Jászárokszálláson, 2011. év Sarlósboldogasszony napján.
Dr. Farkas Miklós, Gazdakör elnöke

Jászárokszállás Város Tehetségért Alapítvány • 2010.
Jászárokszállás Város Tehetségért Alapítvány 1992. 03.11-én került bejegyzésre a PK.61.055/92/2. számon,
mint közhasznú szervezet.
Az Alapítvány célja: anyagi támogatásban részesíti azokat a tehetséges, jól tanuló Jászárokszállási fiatalokat,
akik számára nehézséget jelent a középiskolai, egyetemi, vagy fõiskolai tanulmányok költségeinek viselése.
A központi költségvetési támogatás felhasználásáról
Az alapítvány 2010. évben nem kapott költségvetési támogatást.
Tájékoztató a vagyon felhasználásáról
Bevételek:
SZJA 1 %
64.826 Ft
Kapott bankkamat
183 Ft
Összesen:
65.009 Ft
Kiadások:
Ösztöndíj kifizetés
110.000 Ft
Bankköltség
11.644 Ft
Összesen:
121.644 Ft
Jászárokszállás Város Tehetségért Alapítvány 2010. évben nyitó egyenlege 163.036+,-Ft volt.
Magánszemélyektõl, cégektõl sajnos nem kapott támogatást az Alapítvány. A személyi jövedelemadó 1%ának utalásából 64.826,-Ft került jóváírásra az alapítvány számláján. Melyet növelt még a banki kamatbevételek összege.
2010. évben 9 fõ részére összességében 110.000 Ft kerül kifizetésre az alapító okirat szerinti támogatás a
tehetséges, jól tanuló jászárokszállási diákok költségeinek fedezésére. Bankköltségre 11.644 Ft kerül
kifizetésre.
Az alapítvány záró egyenlege 2010. december 31-én 106.401 Ft.
Az alapítvány 2010. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
A 2010. évi tevékenységrõl készült közhasznú jelentést az Alapítvány Kurató-riuma 2011. május 16-i ülésén
elfogadta.
Jászárokszállás Város Tehetségért Alapítvány

Jászárokszállás Város Önkormányzata
köszönetét fejezi ki mindazon magánszemélyeknek, vállalkozóknak,
civil szervezeteknek és intézményeknek akik támogatásukkal,
munkájukkal hozzájárultak az 12. Árokszállási Nyár
rendezvénysorozat sikeréhez.

Agócs és Fiai Kft. • B & É Kft. • BOSÁ Bt. • Bundy Magyarország
Kft. • Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskola • Dolgozók Horgász Egyesülete • Farkas Gergô
• Gonda Csaba • Jászbél Termelô és Kereskedelmi Kft. •
Jászkenyér Kft. • Klímatechnikai Horgász Egyesület • Palóc
Üdülô • Rédei István • Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda
és Zeneiskola • Víziközmû • Weger Hungária Kft.

TISZTELT JÁSZÁGÓI LAKOSOK!

feladat vár az önkormányzatunkra.

Minden támogatómnak ezúton is köszönöm a felém irányuló bizalmat, hogy
polgármester lehettem.
A lakosság által választott képviselõ testülettel igyekszünk az itt élõk érdekeit
képviselni, a megjelölt feladatokat ellátni.
Egy települést szolgálni sosem volt úri mulatság, csak a megismerés
hiányában vannak akik ezt gondolják. A Jászság kis pont a Föld térképén, s
benne Jászágó még kisebb, de nekünk, itt élõknek ez a hely a legfontosabb.
Õseink példaértékûek voltak az együttgondolkodásban, a közös ügyek képviseletében. A munkám során megtapasztalhattam azt, hogy az ilyen kis települések
fenntartása, önkormányzatának mûködtetése nagyon nehéz, a testülettõl
felelõsségteljes együttgondolkodást, együttmûködést kíván. A község önkormányzatát irányítani, vezetni, s a településért dolgozni megértéssel, összefogással, bizalommal lehetséges, hogy mindig a legjobb megoldás
születhessen. Békét, nyugalmat szeretnék a településen!
A község életében az alapfeladatok ellátása a legfontosabbak:
• mûködtetni a polgármesteri hivatalt, jelen esetben a körjegyzõséget, amely
kialakítása 2008. 01. 01-tõl ezer fõ alatti településeken kö-telezõ,
• a közoktatás, az óvodai, iskolai nevelés biztosítása, hiszem azt, hogy
Jászágón tanítani érdem, és érdemes.
• az egészségügyi ellátás, benne a háziorvosi, védõnõi, iskola egész-ségügyi
szolgálat, kiegészítve az éjszakai és hétvégi egészségügyi ügyeleti ellátással,
• a szociális ellátások, a családsegítés, jelzõrendszeres és házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idõsek ellátása, gyermekjóléti szolgálat,
ifjúságvédelem,
• a közszolgáltatás, az intézmények fenntartása,
• környezetvédelmi, katasztrófa védelemi, a polgári védelemi feladatok,
• a gazdálkodás, valamint
• fel kell készülnünk a közigazgatás várható átszervezésére.

A hiány csökkentésének érdekében feltétlenül szükség van az Önhibáján Kívül
Hátrányos Helyzetû Települések pályázatának benyújtására, ha lehet soron kívül.
Kérem, hogy a körjegyzõ asszony legyen ebben a segítségünkre, valamint kérjük az országgyûlési képviselõ úr segítségét is, járjon közben az érdekünkben!

Tájékoztatom a község lakosságát, hogy a hivatal átvétele megtörtént. Az
átadáshoz költségvetési illetve vagyon mérleg nem készült. Szeretném, ha
megismernék az önkormányzatunk 2011. június 27-i pénzügyi helyzetét:
• a folyószámláinkon lévõ egyenleg
- 4 450 926.- Ft.
• lejárt határidejû tartozásunk
-7 012 788.- Ft,
• a még le nem járt határidejû
kifizetetlen számlák összege pedig
- 650 378.- Ft,
összesen:
-12 114 092.- Ft.Ez az összeg magában foglalja a korábban a világtalálkozóra felvett
4.300.000.- Ft-ot is, amelybõl már a pályázat elszámolása után 2.500.000.- Ft
március 11-én az önkormányzat számlájára érkezett, de azt az önkormányzatunk
felélte. A hiány a pályázatból még befolyó 1.800.000.- Ft-tal csökkenthetõ. (Az
elszámolás már megtörtént.)
Így a ténylegesen hiányzó összeg a jelenlegi ismereteim szerint -10.314.092.Ft, ha minden adat rendelkezésre állt. Azt gondolom, hogy nem könnyû

MÉG VAN KÉSZLET!
A Városi Könyvtárban elvégeztük a könyvek selejtezését.
A selejtezést követõen lehetõséget adunk minden érdeklõdõnek,
hogy ezekbõl a könyvekbõl válogathatnak és vásárolhatnak.
A könyvek egységára 100,- Ft.
A selejtezett könyvekbõl a könyvtár nyitva tartási idejében még
lehet vásárolni.

Ugyancsak tájékoztatni szeretném Jászágó lakosságát a Jász Világtalálkozó
elkészített mérlegérõl, amelyet Jászágó Község Önkormányzata az elmúlt évi
költségvetési mérlegénél feldolgozott, s be-csatolta azt a Magyar Államkincstárnak. A költségvetési elszámolás anyagából kértem ki az elszámolást:
A világtalálkozó bevételei összesen:
a pályázatból márciusban megérkezett:

A világtalálkozó kiadásai összesen:
Ki nem fizetett számla

4.858.002.- Ft,
2.500.000.- Ft
Összesen: 7.358.002.- Ft
6.296.425.- Ft
168.750.- Ft
Összesen: 6 465 175.- Ft.

Jelenleg tehát az eredmény a következõ: 892.827,- Ft-os haszonnal zárhatjuk a
találkozót, illetve ha megérkezik az 1.800.000,- Ft, akkor pedig 2.692.827,- Ftos pozitív eredménye volt a világtalálkozónak, illetve ekkorra készült el a korábban nálunk dolgozó helyi és vidéki iparosok közremûködésével:
• a felújított idõsek napközi otthona,
• az önkormányzat, a múzeum udvarán, a mûvelõdési ház udvarán és a sportpályán felújított közterületi illemhelyek,
• megtörtént a múzeumi épület oldalának visszafalazása, színezése,
• az orvosi rendelõ, a volt orvosi szolgálati lakás felújítása szintén elkészült.
• elkészült a mûvelõdési ház mellett egy makadám út, amely akkor a találkozót
szolgálta, azóta pedig megkönnyíti az orvosi rendelõbe történõ eljutást.
Mint jászágói állampolgár, teljes szívembõl kívánom, hogy a község lakossága
jól érezze magát, és együtt tegyünk a közös célok megvalósításáért. Kérem a
lakosságot, hogy jó ötletekkel, észrevételekkel segítsék munkánkat!
Bízom az új testület munkájában, a polgármesteri hivatal és az intézmények dolgozóiban, akik Jászágó közös jövõjéért, gyermekeinkért, idõseinkért együtt
tudnak dolgozni. Lesz tartásuk, elkötelezettségük a vállalt feladataik teljesítésében, együttmûködnek Jászágó község létéért.
Kérem, hogy továbbra is õrizzük meg településünk jó hírnevét!
Jászágó, 2011. június 29.
Mozsár Lászlóné
polgármester

Tisztelt Olvasók!
Volt egyszer egy Gyarokparti iskola címmel
könyv jelenik meg 2011. szeptemberében.
A könyvre elõfizetõket gyûjtünk, melynek
elõfizetési ára 3.200,- Ft.
Az elõfizetõk nevét és foglalkozását
a könyv végén feltüntetjük.

A könyvre elõ lehet fizetni 2011. augusztus 12-ig
Bobák Lászlónénál - Ballagó Margit
Jászárokszállás, Déryné u. 13., telefon: 06-57-430 813
Tóth Lászlónál
Jászárokszállás, Déryné u. 59., telefon: 06-20-382 7578
és a Városi Könyvtárban.
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Jászvidék

2011. július 28.

Sportlövõk megyei bajnoksága Tûzoltóságunk hírei
Légfegyveresek megyei bajnoksága
A XII Árokszállási Nyár
záró rendezvényét a Szolnoki
MÁV, a Jászberényi Honfoglalás és a Jász Légfegyveres
Sportlövész Klub 45 fõ
versenyzõje alkotta. Városunk
gimnáziumi tornatermében
Hábencius Ferenc JNKSZ
megyei sportlövõk elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd
Drapos Béláné alpolgármester
asszony megnyitójában külön
is kiemelte a több éves együttmûködést a Deák Ferenc
Gimnázium, Közgazdasági és
Informatikai Szakközépiskolával kialakított sportlövész
kapcsolatok eredményességérõl. Ezek után Ivony János
klubtagunkra emlékeztünk
egy perces néma felállással Bányai Sándor klubtitkár felkérésére. Dobos Mihály a
JNKSZ megyei bírája ismertette a lebonyolítás rendjét,
menetét. Ezt követõen a 45
versenyzõ megkezdte a légpuskával, légpisztollyal az 5
próbát, 20 értékelt lövést 10
m-es távolságra, nyíltirányzékú lõlapokra.
Jász-Nagykun-Szolnok
megye 2011. évi bajnokai és a
helyezettek: Légpuska: Nõk:
I. Fülöp Noémi Szolnok
MÁV (159 ke), II. Novák
Zsófia Szolnok MÁV (146
ke), III. Szabó Irén Jász LSLK
Jászárokszállás (111 ke).
Férfiak: I. Bagi László
Szolnok MÁV (160 ke), II.
Ézsiás Gergõ JB Honfoglalás
(153 ke), III. Zakar Bence
Szolnok MÁV (133 ke).
Légpisztoly: Nõk: I. Fülöp Noémi Szolnok MÁV
(158 ke), II. Hábencius Ferencné JB Honfoglalás (148
ke).

A nõi mezõny légpuska dobogósai
Fotó: Szûcs Judit
III. Novák Zsófia Szolnok
MÁV (123 ke).
Férfiak: I. Bagi László
Szolnok MÁV (172 ke), II.
László Endre Szolnok MÁV
(168 ke), 3. III. Berke Márton
JB Honfoglalás (148 ke).
Nagy érdeklõdés kísérte a
Jász Légfegyveres Klub házi
versenyét is, ahol ugyan szerényebb köregységeket értek
el a versenyzõk, de az elsõ
olimpia óta hirdetjük: a részvétel a fontos!
A házi versenyben légpuskások vetélkedtek, ahol a nõknél: I. Szabó Irén, II. Tariné
Földi Ágnes, III. Magyar Mária, férfiaknál: I. Móra Gábor,
II. Vágó Albert, III. Bányai
Zoltán.
A díjakat Drapos Béláné
alpolgármester asszony és Hábencius Ferencné lõtértulajdonos adta át, nagy ováció köze-

Rendõrségi hírek
Megelõzési tanácsok
A nyári tanítási szünetben
igen sok gyermek közlekedik
napközben akár gyalogosan,
akár kerékpárral. Kérjük a jármûvezetõket, hogy ezért az
eddig megszokottól fokozottabb figyelemmel közlekedjenek, mert fõként gyermekkorú személyek azok, akik a közlekedési szabályokat még nem
teljesen ismerik. E miatt elõfordulhat, hogy váratlanul
lépnek az úttestre, vagy kerékpárral hajtanak keresztül a
gyalogos átkelõhelyeken a kellõ körültekintést elmulasztva.
Nyár lévén sokan most indulnak külföldre nyaralni. Tanácsoljuk nekik, hogy pihenten
vágjanak neki az útnak és
többször álljanak meg, ha fáradtnak érzik magukat. A balesetek bekövetkezése ilyenkor
nagy számban történik elalvás
miatt, ezért figyeljük a szembõl jövõ jármûveket is. Célszerû idõközönként váltani a
jármûvezetõt, így egyszerûbben megoldható a folyamatos

vezetés és pihenés. Azért arra
is ügyeljünk, hogy a jármû is
igényli idõközönként, hogy
megálljunk, hiszen például
egy több órás, melegben történõ vezetéskor a jármû gumiabroncsai oly mértékben
felmelegedhetnek, hogy emiatt durrdefekt következhet be.
Külföldre utazás elõtt fontos
tájékozódni az adott ország
lényegesebb KRESZ szabályairól és telefonszámairól,
mert soha nem tudhatjuk,
hogy mikor lesz rá szükség.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a gépkocsifeltörések és a gépkocsiból történõ lopások megelõzése érdekében nyaralásuk során se
mulasszák el a szükséges vagyonvédelmet! Ha kiszállnak
az autóból, a gépkocsi ajtajait,
ablakait zárják be! Minden alkalommal vegyék magukhoz
az indítókulcsot, ha csak rövid
idõre is elhagyják a jármûvet.
Autójukban ne hagyjanak személyes okmányokat, mobilte-

pette a gyõzteseknek és a helyezetteknek. Alpolgármester
asszony köszönetet mondott
az iskola igazgatójának Majkútné Tóth Emmának a program lebonyolításához nyújtott
segítségéért a hely biztosításával, majd a szervezõk önkéntes tevékenységét is megköszönte. Rendezvényünket
jelenlétével megtisztelte Szerzõ Csaba úr, városunk képviselõ-testületének tagja. Végezetül a csapatok ígéretet tettek
arra, hogy jövõre is indulnak
az Árokszállási Nyár légfegyveres bajnokságon. E hónap
elsõ szombatján került sor
Szolnokon a fekvõlövéses kispuskás minõsítõ versenyre,
ahol Kiss József klubtagunk
II. helyezést ért el, ezzel megvédte tavalyi másodosztályú
minõsítését.
Ballagó Ferencné gazd. fel.
lefont, mûszaki cikkeket, különféle értéktárgyakat, még
üres táskát és ruhanemût se!
A strandok, fürdõhelyek
látogatása során fordítsanak
kiemelt figyelmet saját és
gyermekeik biztonságára!
Minden esetben rendeltetésszerûen használják a medencéket, értékeiket soha ne
hagyják felügyelet nélkül! Folyó vizek esetén gyõzõdjenek
meg a vízmélységrõl, de csak
olyan kijelölt fürdõhelyeken
fürdõzzenek, ahol a parton
táblák, a vízben bóják jelzik a
mélyvíz határát. Felhívnám
továbbá a figyelmüket a vízi
közlekedés szabályainak betartására is! Kísérjék figyelemmel a vízi közlekedést szabályozó jelzõtáblákat, tartsák be
azok utasításait és vegyék figyelembe a jelzéseiket!
Amennyiben bûncselekmény áldozatává válnak, vagy
bûncselekmény elkövetését
észlelik, tegyenek bejelentést a
legközelebbi rendõri szervnél,
vagy hívják a 107-es, 112-es
rendõrségi hívószámok valamelyikét!
Fazekas-Füzesi Nóra r. fhdgy.
Jászberényi Rendõrkapitányság

Június 18-án hajnalban a
gyöngyösi tûzoltóság jelzése
alapján vonult az egység az
Adácsra vezetõ úthoz. Egy
személygépkocsit találtunk a
vámosgyörki Coop áruház
elõtt. A rendõrséget értesítettük, a jármû áramtalanítását
elvégeztük.
Június 29-én délutántól 7
esetben kellett darazsak, illetve
méhek veszélyeztetése miatt
vonulni. Jászágó, Erk, Tarnaörs helyszíneken kellett beavatkozni. Dugólétra, kéziszerszámok segítségével a veszélyhelyzeteket megszüntette az
egység.
Július 16-án tartotta az
egyesület a hagyományos tûzoltóbált a polgármesteri hivatal udvarán.
A hastáncos csoport szí-

nes, látványos mûsorát a lelkes közönség nagy tapssal köszönte meg. Az idõjárás kedvezett a szabadtéri rendezvénynek, ahol a megjelentek
kellemesen szórakoztak késõ
éjszakáig.
Július 17-én délután a
Nagyárki út mellett, a Csány
felé vezetõ úthoz vonultak
tûzoltóink. A jelzett helyen
mintegy három hektáron
égett a tarló, illetve több bála
is. Erõgép segítségével, kéziszerszámokkal, és egy sugárral
a tüzet eloltottuk.
Másnap délben egy nagyvállalat telepe mögötti részen
égett a tarló. Ide három mentõ egységgel érkeztünk. Sikerült a tüzet gyorsan eloltani.
Nádas Illés ÖTE titkár

Felhívás
A FUTÁROK SC
Természetjáró és
Túraszakosztálya
Túrát szervez 2011.
július 30-án
Útvonal: Sirok - Kékes Mátraháza útvonalon.
Hossza: 24 km
Szintemelkedés: 1451 m
Indulás:
oda: Menetrendszerinti
autóbusszal, amely a
központi buszmegállóból indul 06.58-kor
vissza: Mátraházáról
16.47-kor
Esõs idõ esetén a túra
elmarad:
Várunk benneteket!
Szervezõk

Az idén is részt vettünk
a szépkorúak versenyén
Jászladányban voltunk július 13-án a Jász-NagykunSzolnok Megyei Idõsotthonok Szépkorú, de Ifjúszívû
Lakóinak XIII. Kulturális és
Sportversenyén. Igen nagy izgalommal készültünk az
Apartmanház és az ÖNO
„mûvész” tagjaival a részvételre. Meleg idõt fogtunk ki,
és az izgalom is jól megizzasztott bennünket, de 13-án kora
reggel útra készen álltunk. Mire megérkeztünk kísérõinkkel,
már igen sokan voltak a sátorban. A megye nagyon sok intézményébõl érkeztek víg kedélyû, ifjúszívû, szépkorú lakók, ugyanis kint az udvaron
már zajlott a kulturális verseny. Mi voltunk az elsõ fellépõk, el lehet képzelni, hogy
mindnyájan nagyon izgultunk. Közülünk az elsõ színpadra lépõ – a mi aranyos Gizikénk – Papp Károlyné volt,
aki Reviczky Gyula: Imakönyvem címû versét szavalta
el. Én és társaim még soha
ilyen szépen nem hallottuk
senkitõl elmondani ezt a verset. Beleborzongtunk, és bizony még a zsûri szeme is
könnyel telt meg. Így aztán a
mi Giziként I. helyezett lett a
kategóriájában. Az ÖNO is

Sikeres versenyzõink
kitett magáért, és Hegedûs
István sportversenyen nyújtott teljesítményét II., illetve
III. díjjal ismerték el. Megható volt a sok idõs ember lelkesedése. Mindnyájan megmutattuk, hogy még va-

gyunk! Még fel tudunk mutatni mi is valamit, ami érték.
Élni akarunk a magunk módján, de még élni.
Tita Valéria Erzsébet
az apartmanház lakója

2011. július 10-én rendezte meg Szalai Anita a III.
Gyöngyösi Országos Hastáncversenyt, ahol rangos
zsûri pontozta a koreográfiát, a kosztümöt, a tánctechnikát és a zenekiválasztást.
Junior II. kategóriában
Müller Bettina az Extázis
Tánccsoport haladó táncosa
szólójával 2. helyezést ért el.

Anyakönyvi hírek
Jászárokszállás:
2011. június hónapban született gyermekek: Rostás
Ricardó, Lakatos Tamás, Vígh Luca, Farkas Zsaklin
Cintia, Lakatos Dénes, Csuka Gábor, Ördög Luca,
Tóth Jázmin.
2011. június hónapban házasságot kötött: Major
Anikó – Lakatos Dezsõ.
Ezúton búcsúzunk az elhunytaktól: Szántó Sándorné
sz. Farkas Mária 54, Legény Mihályné sz. Tóth Ilona
72, Kovács Ignác 71, Csikós Lászlóné sz. Faragó Éva
81, Hornyák Miklós 68, Szabó László 80, Semegi
Istvánné sz. Faragó Margit 85, Tóth Béláné sz. Szabó
Borbála 78, Varga Sándor 54, Ivony János 51 évet élt.
Jászágó:
2011. június hónapban anyakönyvi esemény nem volt.
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