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16. Árokszállási Nyár
Rekordszámú nevezőt vonzott az idei birkafőző verseny
156: Ennyi bogrács alatt
szállt fel a füst július 11én
a 16. Árokszállási Birka
főző Versenyen. A verseny
zők száma pedig ennek a
többszörösére
tehető,
mert a nevezők mind
egyike népes csapattal ké
szítette versenyfőztjét. A
főzőverseny mellett több
helyszínen egész napos
programok várták a vá
rosba látogatókat. A ren
dezvény után kijelenthet
jük: csak a nevezők szá
mában van változás, a
program, a kiállítások, a
fellépők színvonala, a né
zelődők száma, valamint a
hőfok az évek során meg
szokott magasságban volt.
Reggel 6 óra, „Jó reggelt
Árokszállás!”, indul a reggeli
trombitás ébresztő, közben a
főzőverseny résztvevői is hangolnak, na nem úgy mint a
trombitások, nekik valamivel
folyékonyabb a torok ébresztő. Aztán húsosztás, tűzgyújtás.

A versenyzők már jól ismerik
a reggeli koreográfiát, gyakorlott kezek húzzák a nevezési
sorszámot, teszik fel az emblémás sapkát a tavalyi póló és a
tavalyelőtti kötény mellé.
Reggel 8 óra, a korán kelők
most isszák a második kávét,
de a verseny hivatalos megnyitása még csak most jön.

visszatérő vendég, idén harmadik alkalommal vesz részt
a rendezvényen. Köszönetét
fejezi ki az idei meghívásért,
majd megnyugtat mindenkit,
a 156 bográcsban rotyogó
birkamennyiség a magyar
gazdák munkájának hála nem
veszélyezteti a magyar juhállományt.

Gergely Zoltán köszöntőt mond. Mögötte Dr. Feldman
Zsolt, Kovács Lázár, Jászkapitányok és feleségeik, Csőke
István alpolgármester.
Először Dr. Feldman Zsolt
agrárgazdálkodásért felelős
helyettes államtitkár szól, aki

Kovács Lázár mesterszakás,
a zsűri elnöke sem első alkalommal jár városunkban, jól

Fogatos barátok újra együtt
Kisjubileumot ünnepeltek
azok a fogatosok, akik immár
5. alkalommal vettek részt a
jászárokszállási VSE fogatos
szakosztályának meghívására a kenyérvári úti füves területen 07. 12-én, az Árokszállási Nyár programsor
másnapján, annak részeként.
Az ünnepélyes megnyitón a
Csillag Mazsorett fellépése
után a város polgármestere
Gergely Zoltán kiemelte:
Nem a mezőgazdaságból
élünk, hanem ipari település
városunk, de fontos, hogy
megmutassuk milyen volt a
hagyományos lovas élet.
Borbás Ferenc Jászkapitány
azt a munkát méltatta melyet
egy ilyen versenyre való felkészülés során végeztek. A sok
munkát tudják kamatoztatni,
emelte ki. Büszkeségre szükség van, arra a tartásra, amit a
fogatok bevonulásakor láthatunk. Majd elkezdődött a fogatok felvonulása a dísztribün
előtt. S valóban, egyenes derékkal, nyakkendőben, kalapot emelve, a rekkenő hőséggel dacolva vonultak a fogatok.

A versenyre 44 nevezés érkezett Az idén elmaradt a
népies hajtás, helyette a kettes fogatok számára CAN-C2
kategóriás versenyszámot
rendeztek.
További kategóriák szabadidős 1-es és kettes fogat és

Póni II. Az ebédszünetben az
előző évekhez hasonlóan sikeres volt a 14 év alattiak részére rendezett kakasfogó
verseny. A világgá eredt 6
kakas után mintegy 30 gyermek iramodott.
A hintóhúzás tavalyi sikerét követve az 5 fős csapatversenyre 5 csapat nevezett.

A nap zárása tombolahúzás volt, a 100 nyereményből egyet letétbe helyeztek.
Rédei István versenyigazgató rendelkezésünkre bocsátotta, hogy lapunkból
tudják meg ezt a szelvényszámot, piros alapon 49

alatta x, melynek nyereményét majd nála vehetik át.
Rédei Istvántól megtudhattuk azt is, hogy a szervezés
alatt végzett intenzív munka
megértésre talált a vállalati
vezetőknél és aktívak voltak
a támogatók is.
– and –

ismeri a helyiek főzőtudományát, erre alapozva jó hangulatú főzést és finom ételeket
kíván a versenyzőknek.
Gergely Zoltán polgármester köszöntőjében szól arról,
hogy egy ilyen rendezvény
sikeréhez nagymértékben
hozzájárulnak az ipari park
cégei és vállalkozói, valamint
a vásárlóképes helyi lakosság. Ehhez kapcsolódóan elmondja, hogy Jászárokszállás 8 ezer lakosára közel 5
ezer munkahely jut, és ez a
szám hamarosan növekedni
fog, hiszen egy új logisztikai
cég települ az ipari parkba,
valamint a már így is hatalmas Rosenberger Magyarország Kft. tovább bővíti gyárkapacitását.
Kiemelendő, hogy a verseny nevezési díja a Jászárokszállás Tehetségéért Alapítvány számlájára futott be.
A rendezvényen idén is
tiszteletét teszi a regnáló
jászkapitány, Borbás Ferenc
és családja, de itt van a já181 tanítási nap után, június
19-én utoljára szólalt meg a
csengő a 2014/2015-ös tanévben. E csengő mindenkinek
mást jelentett. Az 1-7. osztályosoknak 73 nap pihenést,
nyaralást, kikapcsolódást, táborozást. Végzős 8. osztályosainknak végső búcsúzást
attól a helytől, mely több mint
1400 napon át volt a második
otthonuk. Fehér Viktória 7. c
osztályos tanulónk így búcsúzott tőlük:
Várunk a csengőszóra, szóljon
még utoljára.
Kézen fogva átlépünk az
álmok kapuján.
Itt állunk szép ruhában,
összebújva csodát várva.
Elmúlt a 8 év, most mégis félsz.
Sok kedves emlék,
úgy fáj a szív.
Eljött a búcsú, ne sírj, ne félj,
mert nem múlik el minden,
ami jó és szép!
A 8. osztályosokkal együtt
búcsúzott egykori tanító nénijük: Sándor Józsefné és Csikós
Józsefné. Számukra a megérdemelt pihenés, a nyugdíjas
évek következnek. Mindig
csak adni, mint a kút, mely feneketlen és mindenkinek
ugyanúgy ad, ki vizére vágyik,

Kiállítók virágjaik között

Grillázs költemények és csodálóik
szok korábbi kapitánya,
Balla János és felesége is.
A délelőtt a helyi művészeti csoportoké, fellépnek a
Csillag Mazsorettek, a Piros
Pipacsok, a Zumba Táncklub, a Fekete Rózsák, az Extázis és a Zoltán Erika Tánc-

iskola. Közben a pörkölt rotyog, a pohár ürül, az árnyék
fogy.
Déli 12 óra, az ételek lassan
elkészülnek, a zsűri elfoglalja
asztalát a park fái alatt, sokan
irigylik most alkalmi feladatukat. Folytatás a 3. oldalon.

VAKÁCIÓ

Az elmúlt 40 év alatt közel 400
tanítvány sorsát egyengették,
tanították, nevelték a jóra. Kivételes tehetségek, és sok törődést igénylő gyerekek egyaránt megfordultak a 40 év tanításuk alatt. Ők meglátták
ezeket és felkarolták őket. A

a tanítók is ilyenek, - hangzott
Banka Tamás 8.a osztályos köszöntőversében. Adtak ők tudást, szeretetet, simogatást,
egy-egy kedves mosolyt, meg-

Elismerő oklevél a két tanító néninek Birinyi Jánostól
erősítő, biztató pillantást,
mely egy életre meghatározta
egy felnövekvő gyermek
életét. Hiszen a tanító az, aki
megfogja a kezet, kinyitja az
ajtót és megérinti a szívet.
Egy tanító életében minden
év, minden gyermek mást és
egyben egy új kihívást jelent.
Így nagyon nehéz a lantot letenni 40 év, 380 hónap és több
mint 7400 tanítási nap után.

tanítványok magukkal vitték
azt a tudást, amit a tanítójuktól kaptak. – hangzott a tanév
utolsó hetének keddjén a két
nyugdíjba vonuló kollégánk
tiszteletére szervezett búcsúztatón. Régi és mostani tanítványaik hegedűjátéka minden
szemet könnyre fakasztott,
szívhez szóló verseikben megköszönték munkájukat.
Folytatás a 4. oldalon.
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Tájékoztató soros képviselőtestületi ülésről
A 2015. június 30-án tartott ülésen a Jászárokszállás
Város Tehetségért Alapítvány és a Jászárokszállás Városáért Alapítvány beszámolóit, a várost érintő patakok
medrének karbantartásáról
szóló tájékoztatót, rendeletmódosításokat és egyéb előterjesztéseket tárgyalt meg a
Képviselő-testület.
Gergely Béláné képviselő a
Szent Vince utcai iskolaépülettel kapcsolatban interpellált. Érdeklődött, hogy az Önkormányzatnak van-e tudomása arról, hogy a kritikus
állapotban lévő vizesblokk és
a hozzá csatlakozó kiszolgáló
helyiségek átépítésére sor
kerül-e a nyáron. Gergely Zoltán polgármester elmondta,
hogy az Önkormányzatnak
újabb információi nincsenek
a felújítással kapcsolatban.
Bolya Katalin igazgató ismeretei szerint bár meghirdettek iskolabővítési pályázatokat, és a Jászberényi Tankerület valószínűleg pályázott
is, de döntés még nem született. Így nem valószínű, hogy
ezen a nyáron bármilyen beruházás elindulhat.
Csomor János képviselő
hozzászólásában kifejtette, a
pár évvel ezelőtt benyújtott,
ám sikertelen felújítási pályázat után is jelentős összegeket fordított az Önkormányzat az iskolaépületre.
Elvégezték az összes nyílászáró cseréjét és valamennyi
terem felújítását, valamint
LED-es izzók behelyezésével
a világítás korszerűsítését is
elindították.
2013-tól az iskolák fenntartója a Magyar Állam képviseletében a KLIK, így a beruházásokban, fejlesztésekben is
az jogosult eljárni, amelyhez
az érintett önkormányzat
adhat segítséget, de alapvető
feladata a működtetés.
Dr. Olajos Gyula képviselő
a Deák Ferenc utca és a
Szentandrási utca kereszteződésében található „STOP”
tábla miatt interpellált.
Mivel nagyon sokan nem veszik figyelembe a tábla jelzését, javasolta, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét,
hogy az útburkolat felfestésével vagy más módon is felhívják a kötelező megállásra
az autóvezetők figyelmét.
Ismételten kérte, hogy a
volt „Muzsikás” söröző állapota miatt megkereséssel éljenek a hatósághoz, a tiszti
főorvoshoz, jelentsék be a
fertőzésveszélyes helyzetet.
Gergely Zoltán polgármester válaszában elmondta,
hogy a Deák Ferenc utcai kereszteződésben már lemetszették a jelző táblát takaró
faágakat, ha szükséges, a
táblát arrébb is helyezik.
Megvizsgálják a lehetőséget,
hogy útburkolati jelet fesse-

nek fel vagy végső esetben
fekvőrendőrt helyezzenek ki
a kereszteződésben.
Az elhagyott ingatlanokkal
kapcsolatban nagyon sok
egyeztetésen túlvannak. Az
önkormányzatoktól 2013ban elvették az építésügyi
hatósági jogokat, jelenleg a
szolnoki építésfelügyelet hatáskörébe tartozik és hónapokig is eltart a határozatok
meghozatala. Dr. Gábris
Emese jegyző elmondta,
hogy a járványügyi résszel
kapcsolatban a Népegészségügyi Osztály felé lehet jelzéssel élni, de általában
annyi visszajelzést kapnak
ilyen esetekben, hogy amíg
nincs letakarítva a porta,
addig rágcsálóirtással nem
tudnak foglalkozni.
Petró Géza képviselő az ivóvíz minőségével kapcsolatban interpellált. Gergely Zoltán polgármester elmondta,
hogy a víz- és csatornaszolgáltatást biztosító Heves Megyei Vízmű Zrt. a napi fenntartást tudja csak biztosítani
a hálózaton, de fejlesztésekre
nem futja a bevételeiből. Korábban évente 30-40 millió
forintot fordított felújításra az
Önkormányzat. Az üzemeltető váltás óta a Hortobágyi
utcai átkötésre mintegy 1,5
millió forintot költött a cég,
amely korábban már be volt
ütemezve, de további fejlesztéseket nem terveznek. A hálózatban található vakvégek
megszüntetésére, a rendszer
körkörösítésére kész tervekkel rendelkezett az Önkormányzat. Az azbeszt csöveken túl ez a legnagyobb probléma, mert az ott lerakódó
szennyeződés nyomáscsökkenéskor kikerül a hálózatba
és emiatt szükséges a többszöri fertőtlenítés. Az Önkormányzat klórdioxiddal fertőtlenített, a cég is használja ezt
az eljárást, de a hypo olcsóbb
fertőtlenítőszer.
Kazai József képviselő interpellációjában
jelezte,
hogy a Deák Ferenc utca első
szakaszán a Kurucz utcáig
száraz időben is megáll a víz
az árokban. Felhívta a figyelmet arra, hogy amikor a Rákóczi utcai kenyérbolt előtti
parkoló tele van autóval,
akkor a gyerekek iskolába
menet az út szélén közlekednek, ami balesetveszélyes.
Gergely Zoltán polgármester
elmondta, hogy a bolt bővítésekor sokat tárgyaltak a tulajdonossal a parkoló kialakításáról. Az építési engedélyt a jászberényi építésügyi hatóság adta ki, az előírásoknak megfelelően elkészült a parkoló hátul, az üzlet
udvarán. Azonban oda egyetlen vevő sem parkol autóval,
és szokássá vált, hogy a Rákóczi utca úttestének másik
oldalán is megállnak autóval.

Kovácsné Tősér Zsuzsanna
képviselő egy „Megállni és
várakozni tilos!”- tábla elhelyezésének lehetőségét vetette fel. A Polgármesteri Hivatal ezzel kapcsolatban
megkeresi a közútkezelőt,
mivel országos közúton önkormányzat nem helyezhet
el közlekedési táblát.
Jakus József, a Városgondnokság vezetője a Deák Ferenc utcai árok problémájával kapcsolatban elmondta,
hogy a további szakaszokhoz képest mélyebben húzódó árokszint miatt áll
benne a víz. Havonta legalább egyszer takarítják az
átereszeket, de nagyobb
mennyiségű, hirtelen esőzéskor is eldugulnak. A környező utcák vízelvezető
rendszerének teljes átalakítása nélkül végleges megoldást nem érhetnek el.
Szerző Csaba képviselő a
sérült csatornaaknákkal kapcsolatban szólalt fel. Kérte,
hogy a Mátyás király utcán
jelentős mértékben megsülylyedt csatornafedeleket is javítsa ki a Városgondnokság.
A két ülés között végzett
munkáról szóló beszámoló
főbb pontjainak ismertetése
után a Jászárokszállás Város
Tehetségért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Pádár
Antalné elmondta, hogy az
idei évben is kiírják a város
tehetséges diákjai, hallgatói
számára a támogatási pályázatot. Az alapítvány bankszámláján jelenleg nem túl
magas összeg található,
ezért minden felajánlást szívesen fogadnak.
A Jászárokszállás Városáért Alapítvány beszámolójának tárgyalásakor Legény
Béláné kuratóriumi elnök elmondta, hogy az Alapítvány
300.000,- Ft támogatást kapott az Árokszállási Nyár
rendezvényhez kapcsolódóan, amely összegből asztalokat és padokat vásároltak.
A későbbiekben a Jász Ház
udvarán tartandó rendezvényeken fogják ezeket hasznosítani.
Idén a Déryné utca és a
Széchenyi utca kereszteződésében található artézi kút
felújításához egy pályázatot
szeretnének beadni, amelyre
150.000,- Ft-ot biztosít az
Alapítvány.
A Jászárokszállást érintő
patakok medrének folyamatos karbantartásról, valamint a Vámosgyörk és Jászárokszállás közötti területen
védmű építéséről szóló tájékoztatás során Gergely Zoltán polgármester elmondta,
hogy a Szarv-ágy patak elkészült védművének területét
fenntartásra átadják a vízügynek, mivel a patak állami
tulajdonban és fenntartásban van.

A holt ágnak minősülő
Gyöngyös-patak szintén állami tulajdonban van. A patak
időszakos vízfolyásként működik időről-időre, mivel az
ott található csappantyúk egy
részét ellopták vagy nem jól
zárnak, így esős időszakokban az élő ágról nagy mennyiségű víz érkezik a mederbe,
amely veszélyezteti a környéken lévő lakóházakat is.
A vámosgyörki olajtározó
vízelvezető árka hosszú évek
óta problémát jelent, mivel
hozzá igen közel találhatóak
a város víznyerő kútjai. Az
Önkormányzat
szeretne
ezen a részen is védművet
építtetni, amely megoldaná
a város külső részeinek árvízi védelmét.
A Képviselő-testület módosította a 2015. évi költségvetési rendeletet, mert indokolttá vált a Városgondnokság régi ebédszállító autójának cseréje. A vérvételes minták szállításáról júliustól az
Önkormányzat gondoskodik,
melyhez szükséges egy megfelelő gépjármű, mert az OEP
finanszírozás csökkenése és
késése miatt a vérvételi minták szállítását nem vállalta tovább a szállító cég. A Képviselő-testület korábban már
döntött a Városgondnokság
részére egy platós gépjármű
vásárlására közbeszerzés kiírásáról, amely a korábban értékesített Ford Tranzitot
váltja ki. Az ételszállító autó
eladásával és az új megvásárlásával a gépkocsik száma
nem változik.
A szociális rendelet módosítását indokolta, hogy a korábbi helyi rendelet szerint
nem jogosult a szociális étkeztetésre és házi segítségnyújtásra az a személy, aki
után a hozzátartozója ápolási díjban részesül, illetve
akinek ellátását tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződésben vállalták. A szociális törvény szerint azonban
nem zárhatóak ki ezek a személyek az ellátásból, így az
érintett rendelkezéseket hatályon kívül helyezte a Képviselő-testület.
A gyermekvédelmi rendeletet is módosította a Képviselő-testület. A tankönyvtámogatás iskolakezdési támogatássá alakul, amelyet
tankönyv- és tanszervásárlásra lehet felhasználni. Valamennyi, jászárokszállási
általános vagy középiskolai
tanuló, illetve főiskolai vagy
egyetemi tanulmányokat
folytató hallgató jogosult
lehet a támogatásra. Aki ingyenesen kap tankönyvet,
általános iskolánál 2.000,Ft, középiskolánál 4.000,- Ft
támogatást kaphat. Akinek
nem jár ingyenes tankönyv,
ezen összegek dupláját kaphatja meg, főiskolai és egye-

temi oktatásban pedig egységesen 10.000,- Ft lehet a
támogatás. Az ügyintézés
egyszerűsítése érdekében a
tankönyv-, tanszervásárlásról számlát már nem kell
csatolni, elég a kérelemnyomtatvány kitöltése és iskolalátogatási igazolás csatolása és a támogatás folyósítása bankszámlára történő
utalással valósul meg. Az
óvodáztatási
támogatás
szeptembertől központilag
meg fog szűnni, ezért a rendeletből az erre vonatkozó
részeket szeptember 1-től
hatályon kívül kell helyezni.
Többször felmerült már,
hogy a Bursa Hungarica ösztöndíjra való jogosultságot
meghatározó jövedelemhatár
túl alacsony, emiatt kevesebben férnek bele az ösztöndíjpályázatba, mint amekkora
keretet az Önkormányzat
erre biztosít. Ezért a rendeletben módosították a pályázati
feltételeket. A szociális rászorultságon túl a többi feltételt
előnyként veszi figyelembe,
így több, az ösztöndíjra a jövedelemhatár alapján jogosult pályázó közül lehet rangsorolni aszerint, hogy a feltételek közül mennyinek felelnek meg. Az egy főre jutó jövedelemhatárt a családban
élők esetén az öregségi nyugdíjminimum
170%-ában,
azaz 48.450,- Ft-ban, egyedülélőknél pedig 200%-ában,
azaz 57.000,- Ft-ban állapítja
meg a rendelet, amelynek elfogadásával a korábbi 2010es rendeletet hatályon kívül
helyezte a Képviselő-testület,
mert az a hatályos jogszabályszerkesztési előírásoknak már nem felelt meg.
A Testület módosította a
Helyi Építési Szabályzatról
szóló rendeletet, melyben
pontosításokat kellett végrehajtani, illetve a helyi értékvédelmi rendeletre vonatkozó
utalásokat helyezte hatályon
kívül, mivel folyamatban van
egy új rendelet elfogadása.
A továbbiakban a Képviselőtestület döntött a Városi Óvodában a 2015/2016. nevelési
évben indítható óvodai csoportok számáról, melyet 11
csoportban állapított meg.
Engedélyezte a maximális
óvoda csoportlétszámok maximum 20%-kal történő túllépését. Két csoport 29 fős lesz,
a többi csoport ennél kisebb
létszámú, egy csoport 22 fővel
indul szeptemberben.
A Testület döntött a fogorvosi és háziorvosi rendelők
bérleti díjának eltörléséről, a
gimnáziumba 9. évfolyamra
beiratkozott tanulók és a
képviselők részére laptop
biztosításáról, az Önkormányzat tulajdonában lévő
gépkocsi Gergely Zoltán polgármester személyi használatába adásáról. Az előző

évben útépítéssel érintett
több ingatlan esetében az útépítési érdekeltségi hozzájárulás alóli mentességet állapított meg, majd döntöttek a
képviselők a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége tagdíjának megfizetéséről
Az Általános Iskola Alapítványát 470.000,- Ft-tal támogatja az Önkormányzat,
amely összeget a 2015. július
20 – július 31. közötti „Kalandos nyári tábor” programköltségeinek, valamint a táboroztatást végző pedagógusok díjazásának és közterheinek biztosítására fordítanak.
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület ifjúsági csapata erdélyi
kirándulásával kapcsolatos
utazási, étkezési, szállás és
programköltségekre 210.000,Ft támogatást biztosított.
A Képviselő-testület szándéknyilatkozatot tett, mely
szerint 2016. július 9-10.
napján a „Jász Világtalálkozó”
megszervezését vállalja.
A REGIO-KOM Társulás és
Kft. veszteségeinek csökkentése és a Városgondnokság
hulladékszállításával kapcsolatos döntés felülvizsgálata
miatt szükséges intézkedésekről hozott határozatában
a Képviselő-testület aggodalmát fejezte ki a Társulás és az
általa alapított Kft. veszteségének mértéke miatt. Másrészt a Társulás vezetősége
felé kifejezett kérése, hogy a
város képviselőjének jelenlétében tárgyalja újra a jászárokszállási Városgondnokságnak a lakossági hulladékszállításban alvállalkozóként
történő bevonásának ügyét.
Gergely Zoltán tájékoztatójában az iskolatej szerződéssel kapcsolatosan elmondta, hogy a következő
tanévben szeptember 1-től
indul a program. Az állami
támogatás mellé az Önkormányzat fogja biztosítani az
önrészt, a KLIK nem tud
hozzájárulni a költségekhez,
de szerződő partnerként
részt vesz az elszámolás lebonyolításában az iskolán
keresztül. Az általános iskolai évzárón kiosztott könyvek beszerzéséhez 50.000,Ft értékben az Önkormányzat járult hozzá.
Petró Géza képviselő a
Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság elnökeként tájékoztatta a Képviselő-testületet a bizottság döntéséről. A
Bizottság 5 millió forint értékhatár alatti tulajdon értékesítésére vonatkozó átruházott hatáskörében döntött
arról, hogy kettő használt,
hiányos fogorvosi széket értékesít, darabonként bruttó
200.000,- Ft értékben. A harmadik, elavult fogorvosi
szék selejtezésre került.
– nir –
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A polgármester jelenti
Erős aszály van, ha rövidesen
nem lesz csapadék a földekre,
akkor jelentős károkat könyvelhetnek el a gazdák. Augusztus
első felében a kukorica kényszer
silózására kerülhet sor. A homokos részeken már teljesen kisült, az egyéb területeken még
tudná hasznosítani a csapadékot. A napraforgónál is vannak
veszteségek, de ezek kisebbek,
mint a kukoricánál. A búza aratása jórészt befejeződött, 5
tonna/hektárt meghaladó átlaggal, a minősége gyengébb,
mint a 2014. évben volt, a sikér
tartalma átlagban 30 alatti. A
takarmány és a malmi búza ára
közelít egymáshoz ezért kitörési
pont lehet, hogy eleve nagy termőképességű,
akár
7-8
tonna/hektár teljesítményű takarmánybúzafajták vetése. A tej
felvásárlási ára még a kvóta eltörléssel kapcsolatos félelmeket
is túlszárnyalóan alacsony szinten tart. A csökkenés meghaladja a 26%-ot a tavalyi évhez
képest, ez már az önköltséget
sem fedezi.
A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására meghirdetett pályázatra
953 önkormányzat adta be igényét, összesen 28 milliárd forintos támogatást kérve. A pályázatok elbírálása megtörtént és 55
pályázat nyert összesen 1 milliárd forintot. A mi pályázatunk
forráshiány miatt tartaléklistára
került. A tartaléklistáról a döntés 2015. november 15-ig fog
megszületni a felszabaduló források ismeretében. Tehát akkor
van esélyünk, ha az 55 nyertes
pályázó közül valaki nem tudja
megvalósítani a beruházást. Az
utolsó pillanatig reménykedünk
a pozitív elbírálásban.
2015. július 1-től a lakossági
hulladékszállítást a REGIO-KOM
Szállító Kft. végzi Jászárokszálláson. A kukákban kirakott hulladékot elszállítják, a mellé he-

lyezett zsákokat és zöldhulladékot nem viszik el. Emiatt sok panasz érkezik az Önkormányzathoz és a szolgáltatóhoz. A lakossági hulladékszállítás a törvény
szerint heti egy alkalommal egy
120l-es kuka ürítését írja elő,
tehát a szállító a törvényt betartja. 2015. június 30-ig, amíg
mi szállítottunk térítésnélküli
plusz szolgáltatásként vittünk el
minden kirakott hulladékot. A
város tisztaságának megőrzése
érdekében kérek minden jászárokszállási ingatlantulajdonost,
hogy a gyűjtési napokon csak
annyi hulladékot tegyen ki az
utcára, amennyi a rendszeresített kukába belefér. Továbbra is
működtetjük a Városgondnokság melletti zöldhulladék lerakót, ahová minden a kertekben
keletkező fanyesedék, levágott
fű, paprikaszár térítés nélkül elhelyezhető. A Városgondnokság
saját költségén a zöldhulladékot
összedaráltatja, és komposztálásra alkalmassá teszi. A vállalkozásoktól a meglévő szerződések alapján, keddi napokon
gyűjti és a jásztelki lerakóba
szállítja a hulladékot a Városgondnokság gépkocsija.
A nyári szünetet arra használjuk ki, hogy a Széchenyi István
Általános Iskola mindhárom
épületében a szükséges festési
és udvarrendezési munkákat elvégezzük. A főépületben, kettő
tanteremben parketta csiszolása és lakkozása, négy teremben és a vizes blokkban festés
történik. A Szent Vince úti épületben két tanterem, folyosó, vizesblokk, öltözők festése készül
el.A Bank épületnél a külső vakolat javítása és festése, valamint az udvaron több mint 70
négyzetméter nagyságú díszburkolat építése, kerékpártározó kialakítása, kerti csap akna
megszüntetése, sportudvar rendezése van folyamatban. A
munkák elvégzésére külső vál-

lalkozók bevonására is szükség
van. A Parókia felőli kerítést is
külső vállalkozóval készíttetjük
el. A költségvetésbe betervezett
5 millió forintot jelentősen,
szinte duplájára kell növelnünk.
A fejlesztések elmaradása miatt
az épületek állaga romlik, amelyet festéssel és kisebb beavatkozásokkal megállítani nem tudunk. Az oktatási törvény a fejlesztések elvégzését a KLIK részére írja elő és a teljes támogatási összeget a KLIK részére
utalja ki. Nagyon fontos volna a
főépület nyílászáróinak, fűtési
rendszerének cseréje, új vizesblokk építése. A Szent Vince úti
épületnél új vizesblokk építése
és az épület Önkormányzat által
megkezdett szigetelés befejezése, új tantermek és a Banképületben az új vizesblokk építése. A KLIK terveit nem ismerem, hogy ezekből mi valósul
meg a közeljövőben. Az Önkormányzat a ráháruló feladatokat
saját költségvetéséből, támogatás nélkül megoldja, és a fejlesztés területén is szerepet vállal. A
tornaterem felújítására több,
mint 30 millió forintos önrészszel adtunk be pályázatot,
amelynek elbírálása még nem
történt meg.
Örömmel tapasztalom, hogy
a helyi általános iskolából és a
gimnáziumból egyre több diák
jön szervezett formában a Termálfürdőbe, mint a 2014.év
ezen időszakában. További tervünk az, hogy a szeptemberi
nyitva tartást az iskolák igényéhez alakítjuk. A belépőjük költségét teljes egészében az Önkormányzat fedezi, csak az a
feltétel, hogy névsorral és felnőtt kísérővel jelenjek meg a
Termálfürdő pénztáránál hétfőtől péntekig terjedő időszakban. A nyár hátralévő részére
gondtalan kikapcsolódást és
üdülést kívánok!
– Gergely Zoltán –

Soron kívüli ülést
tartott a Képviselőtestület
2015. június 24-én útfelújításokkal és az általános iskola
kistornatermének felújításával
kapcsolatos pályázatok benyújtásáról, illetve a Városgondnokság részére gépjármű
beszerzés közbeszerzési eljárásáról tárgyaltak a képviselők.
Az önkormányzatok számára önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására pályázatot hirdettek meg, többek között belterületi utak, járdák, hidak felújítása célokra.
Az Önkormányzat a benyújtott pályázatban a Délibáb,
Diófa, Fortuna, Pipacs, Rózsa,
Rozmaring, Gagarin utcák felújítására igényel támogatást.
Az utcák teljes hossza 1600 m.
Az érintett utak 3 m szélességben és 5 cm vastagságú kopóréteggel fognak elkészülni. A
csapadékvíz-elvezető rendszer tisztítását és profilozását

is tartalmazza a pályázat. A fejlesztési költség összesen
30.404.979,- Ft, amelyből a támogatás mértéke 50%, legfeljebb 15.000.000,- Ft lehet.
Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására” pályázati kiírásra óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás vagy új
sportlétesítmények létrehozása célokra nyújthattak be
pályázatot a települések.
Az Önkormányzat pályázatának célja a Köztársaság tér
15. szám alatt található tornaterem felújítása. A beruházás
magában foglalja az épület
homlokzatának szigetelését, a
lapostető felújítását, a nyílászárók cseréjét, a villámhárító
rendszer cseréjét, és a fűtési
rendszer korszerűsítését is.
A támogatás maximális öszszege a beruházás költségei-

nek 50 %-a, legfeljebb 20 millió Ft. A projekt fejlesztési költsége összesen 51.491.638,- Ft.
A Városgondnokság intézmény kettő haszongépjármű
beszerzését tervezi, amelynek
becsült értéke az előzetes piaci
felmérések alapján 10.429.689
Ft + Áfa. A közbeszerzési törvény szerinti értékhatárt ez az
összeg meghaladja, ezért közbeszerzési eljárást kell kiírni a
gépjárművek beszerzésére. A
Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Városgondnokság „hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos eljárás” lebonyolításával választja ki a
legjobb ajánlatot. A megvásárolni kívánt gépjárművek a jelenlegi ebédszállító autót és a
már korábban értékesített
Ford Tranzitot váltják, így az
intézmény gépjárműveinek
száma nem emelkedik.
– nir –
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16. Árokszállási Nyár
Rekordszámú nevezőt vonzott az idei birkafőző verseny
Folytatás az 1. oldalról.
Közben a színpadon Kalmár Magda Kossuth-díjas
operaénekes és tanítványai,
Pohly Boglárka és Kollár
Péter Erik nótáznak. Pál
Dénes fellépése alatt már az
utolsó tányérok kóstolásánál
jár a zsűri.

kola focipályáján, ahol zenekarok fellépésével, közös főzéssel telik a nap. A kiállított
autók idén még különlegesebbek: Csajka, Cadillac, veterán Lada és egy óriás Ford.
A helyi Virágkedvelők kiállítása hagyományos programja a rendezvénynek. A

Tűzzománc és fafaragások
Délután helyi énekesek
lépnek fel a Fő téri színpadon: Pál Loretta, Czuczu Veronika, Németh Beáta, Németh Vanda, Kalla Andrea és
Farkas Zsolt szórakoztatják
a főzés izgalmait már maguk
mögött hagyó közönséget.
Amíg a zsűri tanakodik,
nézzünk el a többi helyszínre!
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az Önkormányzati
Tűzoltóság a tavalyi sikerre
való tekintettel idén is Tűzoltónapot tart a Tűzoltóság
udvarán. Mentőkutyás, műszaki mentési és tűzoltási
bemutató minden órában.
Hogy le ne maradjunk róla,
szirénával jelzik a bemutató
kezdetét.
Ahogy átvágjuk magunkat
a bográcsok keltette füstoszlopon az általános iskola bejáratához már messziről hallani, hogy a Csörsz Vezér Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete idén
is már hatodik alkalommal
rendezte meg a népszerű kakaskukorékoló versenyt. De
a kiállítás nem csak a kakasoké, a tagok legszebb kisállatai mind helyet kapnak a felállított ketrecekben, amelyek gazdái sokszor az egészen fiatal korosztályból kerülnek ki.
Folytatva az utat az általános iskola épületében asztalosipari, cukrászati, képzőművészeti kiállítást lehet
megtekinteni, amely helyi és
környékbeli kiállítók keze
munkáját dicséri. De itt van
a gimnázium fotókiállítása
és a helyi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat által szervezett kiállítás is.
Kilépve az épületből fesztivál a fesztiválban hangulat
uralkodik a Járműkedvelők
Baráti Körének veterán autó
kiállításán az általános is-

cégek, vállalkozások ajánlották fel, amely eredményeként összesen több mint
nyolcvan díj került kiosztásra a versenyzők között.
Az egyéb kategória fődíját a
Kacsafutam csapat, a birkapörkölt kategóriáét Kovács
Tibor nyerte.

Ifjak a veteránok között
tagok idén is rengeteg virággal készültek, amivel az általános iskola tornatermét díszítik fel már sok éve.
Tovább haladva a templomban A szerzetes nővérek
visszaemlékezéseiből nyílt
kiállítás.
Délután 3 órát mutat a toronyóra, amikor eredményhirdetésre gyűlnek a nyeremények és a versenyzők a Fő
téri színpad előtt.
Mostanra
megérkezett
Pócs János országgyűlési
képviselő, aki egy-egy dinynyét ajándékoz az emléklapot szerző versenyzőknek,
valamint a legjobb női csapatnak egy ebéddel egybekötött parlamenti látogatást
ajánl fel. A többi díjazott
nyereményét idén is a helyi

Délután 5 óra, asztal,
sátor- és bográcsbontás.
Naptól barnult arcok, füsttől
vörös szemek, a szakácsok a
felszerelés és a nyeremény
elszállításának édes terhén
szorgoskodnak. Nyomokban
még láthatók a verseny maradványai, de lassan kiürül a
Fő tér, és újra átadja a helyet
a forgalomnak.
Jövőre még nagyobbra
teszi a város a saját magának
felállított mércét. A 2016.
évben Jászárokszállás ad otthont a Jász Világtalálkozónak, ami azt jelenti, a 17.
Árokszállási Nyár az eddigieknél is nagyobb szabásúnak ígérkezik.
– Dr. Juhász Dorottya –
Fotó | Szűcs Judit

Kacsafutam csapata Lázár shéffel

Kovács Tibor a fődíjjal és Lázár shéffel
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TÁJÉKOZTATÁS
CSENDHÁBORÍTÁS SZABÁLYAIRÓL
Az elmúlt időszakban több lakossági panasz is érkezett a
Polgármesteri Hivatalba csendháborítás témakörében.
Ezzel kapcsolatban tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot az
alábbiakról.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alap
ján az ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek tartóz
kodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, kü
lönösen a szomszédaikat szükségtelenül zavarnák vagy
amellyel jogaik gyakorlását (ide tartozik a pihenéshez való
jog is) veszélyeztetnék. Az együttélés szabályaival kapcso
latban az egyik legelterjedtebb tévhit, hogy szomszédokat
zavaró, hangos tevékenységet csak este 10:00 óra után
nem folytathatunk. Lehetetlen, ezért a jogszabályok meg
sem kísérlik felsorolni azokat a tevékenységeket, amelyek
indokolatlanul zavarhatják szomszédaink nyugalmát.
Ide sorolható:
• a túl hangos zenehallgatás a napszaktól függetlenül,
• a hétvégi barkácsolás,
• a lakásfelújítás,
• a házibulik,
• a családi események.
Természetesen szó sincs arról, hogy ne lehetne vendégeket
fogadni, családi eseményeket megünnepelni, hétvégén megjavítani a kerítést. Általában felújítási munkákat és zeneoktatást, gyakorlást munkaidőben lehet végezni, hangos háztartási gépeket pedig este 8-9 óráig lehet használni. Általánosságban elfogadott gyakorlat szerint tehát 6:00 és 22:00
óra között lehet „zajosabb” tevékenységeket folytatni, de
akkor sem korlátlanul, a szomszédaink szükségtelen zavarása mellett.
Az együttélési normákat megsértő lakótársat először célszerű személyesen felszólítani, megkérni, hogy halkítsa le a
zenét vagy fejezze be a „tivornyát”. Amennyiben ennek felszólításunk ellenére sem tesz eleget, rendőrségi feljelentéssel
élhetünk ellene. Ugyanis a szabálysértésekről szóló 2012. évi
II. törvény 195.§-a értelmében, aki lakott területen, az ott levő
épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési
eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen
indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások
nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, elköveti a csendháborítás szabálysértését.
A csendháborítás szabálysértés elkövetője 5.000 – 150.000,Ft-ig terjedő pénzbírsággal büntetendő. Ahány szabálysértési
eljárás indul az elkövető ellen, annyiszor lehet ellene pénzbírságot kiszabni. Ha a pénzbírságot az elkövető önként nem
fizeti meg, akkor azt közérdekű munkára vagy büntetés-végrehajtási intézetben letöltendő elzárásra kell átváltoztatni.
A csendháborítás szabályait nem csak belterületen, lakóövezetben, hanem az üdülőövezetben, hétvégi házak esetén is
be kell tartani.
Mindezek ismeretében kérem, hogy a békés egymás mellett
élés szabályait maradéktalanul szíveskedjenek betartani, a
szomszédok szükségtelen zavarását, bosszantását elkerülni.
– Dr. Gábris Emese, jegyző –

Folytatás az 1. oldalról.
A régi idők emlékét idéző:
Mint a mókus énekátirattal
és a jól ismert Rómeó és
Júlia betétdalának átiratával,
majd a Búcsúdallal búcsúztunk mi kollégák, Évitől és
Mancikától. Verseinkben, köszöntésünkben az együtt töltött évek emlékei, átélt eseményei elevenedtek fel a
róluk, nekik készült zenés,
képes összeállításban. Őrizzük lényük üzenetét, de nélkülük mindig üres lesz a szívünkben egy rész.
A tanító jól ismeri az életet.
Kitár számos ablakot, felfed
soksok titkot.
Szemei most is fényesek,
Pedig negyven évig tanított.
Csodálatos az ő élete,
nagydolog mit ő tett.
Aki írni és olvasni megtanított,

Aki az órán nem csak oktatott,
S aki belőlem embert faragott.
Arra végtelen hálával gondolok.
Gyerekesebb kissé,
vígabb másoknál.
Szava nyugtató, ő a tanító.
A tanévzáró ünnepségen Birinyi János, a KLIK Jászberényi
Tankerületének Igazgatója
Csikós Józsefné és Sándor Józsefné tanítóknak Elismerő
Oklevelet nyújtott át a jövő
nemzedékéért végzett áldozatos nevelő-oktató munkájuk elismeréseként.
Köszöntőjében elmondta,
hogy minden diák számára a
legszebb ünnep a tanévzáró,
de ahhoz, hogy most ide eljussanak egész évben szorgalmasan kellett tanulniuk. Itt köszönte meg a pedagógusoknak az egész éves munkájukat.
Gergely Zoltán polgármes-

PéterPál napi aratási ünnepség
„Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma” hangoztatjuk naponta imáinkat,
ám amíg a búzából kenyér
lesz hosszú érési folyamaton
megy keresztül.
Az aratás napját gondosan
meg kellett választani, ennek
kezdete Péter-Pál napja volt.
Ekkor hasadt meg a búza töve.
A nyári hónapokban a növénytermesztők egyik legfontosabb feladata a betakarítás
volt. A búza érésekor a paraszt
emberek gyönyörködve járták
be a határt, tenyerükkel dörzsölték a sárga kalászt, megolvasták a búzaszemeket, megnyugtató arckifejezéssel bólintottak: „az igen jó lesz a kenyerünk” kezdődhet az aratás.

visszaigazolt. Az aratás elengedhetetlen kellékei a sarló és
a kasza volt. A sarlóval való
munka kifejezetten asszonyi
munkának számított, még kaszával csak a férfiak dolgoztak. A marokszedés szintén az
asszony feladata volt, a kévék
bekötése és összehordása
férfi munkának számított.
Így valósult meg a közös
munka öröme, ahol mindenki
kivette a részét az aratásból.
Ezt napjainkban felváltotta a
/modern technikának köszönhetően/ gépekkel történő
munkavégzés, mely könynyebbé, és nem utolsó sorban
gyorsabbá tette az aratást.
Ez alkalommal az árokszállási gazdák 2015.06.20-

Elől a múltidézők, hátul a jelen
A népi megfigyelések szerint e napot követően kezdődött az igazi nyár, amit legtöbb esetben az időjárás is

án immár 8. alkalommal
ismét megrendezték a hagyományos arató ünnepségüket.

VAKÁCIÓ
ter elmondta, hogy sok mindenben gyarapodtak az itt tanuló diákok e tanévben. A
nyárra azt kívánta, hogy szerezzenek minél több tapasztalatot, mert kiművelt emberfőre van szüksége országunknak és ehhez a tudást csakis
az iskolában szerezhetik meg.

a bizonyítványok is ilyenek
lesznek, de aki megtett mindent, az most nyugodtan várja
a bizonyítványosztást. Gazdag
programokkal, élmény dús
nyarat kívánt mindenkinek
melyet ésszel tervezzenek
meg és szívvel éljék át.
Bolya Katalin igazgatónő

Jutalomkönyv büszke tulajdonosai
Kiss Csaba esperes köszöntő
beszédében elsőként a gyerekeket oktató nevelőkhöz fordult. Elmondta, hogy akik másokat igazságra tanítanak
azok csillagként fognak ragyogni. Sokfélék vagyunk –
mondta az esperes úr – és így

tanévzáró beszédében értékelte az elmúlt tanévet. Elmondta, hogy szeptember
még igen távolinak tűnik, a
mai tanévzárón. Minden
évben a legizgalmasabb az 1.
és 8. osztályosok munkája. A
legkisebbeknek azért, hogyan

Az arató ünnep célja az
egykori aratási szokások,
hagyományok felelevenítése, a kézi aratás bemutatása, a korszerű gabona betakarítás.

melyet aratási bemutató követett.
Gergely Zoltán polgármester az eseményhez kapcsolódóan elmondta – a sok tanya
ami körülvett bennünket

Áll a kereszt, hajlik a derék
Márkus Miklós a gazdakör
elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy az
időjárás az elmúlt évektől eltérően most kegyes volt hozzánk, így sikerült a keresztnél megtartani az ünnepséget. A viharos időjárás következtében ledőlt Pengyi
keresztet az Önkormányzat
támogatásának köszönhetően újra a helyére állították,
melyet Kiss Csaba plébános
Úr a szentmisét követően
megáldott, majd Isten áldását kérte az aratásban részt
vevő kézi aratókra, kaszásokra, marokszedőkre, aratógépekre, lovas fogatokra

már egyre kevesebb lesz, sőt
már lassan el is tűnik. A gazdálkodást viszont jó lenne,
ha minél több fiatal választaná, mert nagyon fontos,
hogy a fiatalgazdák tovább
folytassák apáik elkezdett
munkáját. Kiemelte az újonnan megépült híd szerepét,
melyet a helyi gazdák is
megszoktak és örömmel
használják. A résztvevők az
ünnepi ebédet a Búzavirág
étteremben a déli ima közös
elmondása után fogyasztották el, melyet baráti beszélgetés követett.

birkóznak meg a számokkal
és a betűkkel, a 8. osztályosoknak a legfontosabb volt,
hogy az általuk kiválasztott iskolában nyerjenek felvételit.
Az igazgatónő elmondta,
hogy a 607 tanítványukból 113
tanuló kapott kimagasló tanulmányi munkájáért dicséretet
és munkájuk elismeréseként
oklevelet és könyvjutalmat,
melyet városunk Önkormányzata és a KLIK anyagi támoga-

Egy kézfogás, egy oklevél,
egy jutalomkönyv, elismerő
taps, mely egy életre meghatározó egy kisgyerek életében.
Egy minta, egy követendő
példa társainak, akik most
nem részesülhettek e kitüntetésben. Szülőnek, nagyszülőnek büszkeség gyermekük,
unokájuk kiváló eredménye,
egy fénykép, mely örök emlék
marad e szép eseményről.
Tanítványaink magatartása
még mindig jónak mondható,
hiszen az alsó tagozatos tanulók 4,5 a felsős tanítványainknak 4,24 az átlaga - ismertette
az igazgatónő. Mi, tanító nénik
tudjuk, hogy az alsós gyerekek
jó tanulmányi munkájában
nagy része van a gondos, segítő szülői háttérnek. Alsó tagozaton a szorgalmi átlag
4,39, a felső tagozaton 3,77. Elmondta az igazgatónő, hogy
vannak olyan tanítványaink,
akiknek a tanév során nem sikerült elsajátítani a tananyagot, ők felkészítésen vesznek
részt és augusztusban pótvizsgáznak.
Az igazgatónő a nyárra
hasznos tanácsokkal látta el
tanítványaikat, melyben szerepelt az olvasás, a barátokkal való találkozás. Mindenkinek kívánta, hogy okosan
és hasznosan töltse a nyarat.

tásával sikerült megvásárolni.
Ezúton is köszönjük a gyerekek
nevében. Jó volt látni a sok boldog kisgyereket, kiknek kezében az éves munkájuk elismeréseképpen ott volt az elismerő
oklevél és a jutalomkönyv, melyet Bolya Katalin igazgatónőtől vehettek át a legjobb eredményt elérő diákok.

– Görbe Erzsébet –

– Szabó Erika –
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14. Fortuna Táncgála
A jászárokszállásiak életében elmaradhatatlan programnak számít már 16 éve
az Árokszállási Nyár, melynek keretén belül idén 14. alkalommal rendezte meg a
Fortuna TSE egész estés társastánc gáláját. Az egyesület
táncosai és vezetősége hónapok hosszú munkájának köszönhetően minden évben
magas színvonalú műsort ál-

egyszer ők is szeretnének
ilyet viselni. Az este folyamán
a szolnoki Szoldance TSE
három párosa is bemutatkozott nálunk, akiktől standard
és latin táncokat láthattunk.
Az idei sztárvendég a
Fever Dance Group volt, akiket a nézők a Szombat esti
láz című műsorból ismerhetnek. A hat profi táncosból álló csapat, így fogalmaz

Megnyitó
lítanak össze, melyben a
helyi táncosokon kívül vendégszereplőket, sztárvendégeket is hívnak, hogy minél
színesebbé varázsolják az
estét.
A palotást követően Gergely
Zoltán polgármester köszöntőjében elmondta, mennyire
fontos a gyerekek életében
hogy táncolnak és egy csapat
tagjai lehetnek, hiszen a szép
tartás mellett önbizalmat szereznek, melyet az élet minden
területén kamatoztathatnak.
Az este első felében standard
táncokat láthattunk a legkisebbektől egészen a felnőttekig. A kezdő csoport tagjai
bécsi keringőt táncoltak, kezdőknek azonban semmi
esetre sem mondhatók, hiszen magabiztosan, mosolygósan álltak a táncparkettre
családjuk és tánctanáruk legnagyobb örömére. A gyermek
és junior csoport táncosaitól
angolkeringőt és standard
mixet láthattunk. A szünet
előtti utolsó táncként pedig
az ifjúsági-felnőtt csoport egy
új koreográfiát adott elő, ahol
a csábító vagy olykor játékos,
vidám mozdulatok tökéletes
összhangban váltották egymást. A fiatalabb táncosok
szeme azonban eleinte a meseszép – erre a gálára készült
– ruhán akadt meg, hiszen

Keringő formáció

magukról internetes oldalán: „Versenytáncosok vagyunk mióta világ a világ. A

a valóságban is így van, hiszen a nézők olyan profi
show-t láthattak a táncosaktól, amelyben a fiatalok közkedvelt zenéire koreografált
társastáncokat ötvözték a
modern tánc elemeivel,
mindezt megfűszerezve akrobatikus elemekkel. A tánc
iránt érzett szenvedélyük
pedig valóban érezhető volt,
így nem is csoda, hogy a közönség ámulattal nézte műsorukat, miközben szűnni
nem akaró vastapssal jutalmazta őket.
Az este második részében
latin blokk következett, ahol
ismét minden csoport megmutatkozott egy-egy tánc
erejéig. A fiatalabb táncosok
country koreográfiájukkal elkalauzoltak bennünket a
vadnyugatra, a nagyobbak
vérpezsdítő salsát és sambát
táncoltak, míg az ifjúsági csoport paso-tangó tánca zárta
az estét. A táncosok nagy
örömére „Ági néni” is a parkettre lépett, hiszen az elmúlt évekhez hasonlóan

Az ifjak tánca
tánc az életünk, a tánc a
szenvedélyünk. Ezt a szenvedélyt szeretnénk megosztani Önnel.” A szlogen pedig

Püspöki Dávid és PüspökiMarkó Ágnes, a Fortuna
táncpedagógusa is táncolt
egy-egy latin táncot.
Ági az egész estét „végigtáncolta”, hiszen a parkett
széléről minden tánc előtt
biztatta a gyerekeket, hol
mosollyal, hol pedig kézmozdulatokkal jelzett, látszott
mennyire fontos számára,
hogy az a néhány perc a legjobban sikerüljön, lelkesedése a táncosakra is átragadt, hiszen ismét egy sikerekkel teli estét zárhatott a
Fortuna TSE.
– Nagy Kinga –
Fotó | Nagy Mária
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A hagyományőrzés
fesztiválja

Rozmaring népdal kör
Jászalsószentgyörgyön,
2015. júl. 18-19-én XXI. alkalommal találkozott a Jászvilág.
Jászalsószentgyörgy 1999
után másodszor rendezett világtalálkozót,- jelentette be
Szarvák Imre a település polgármestere. Kiemelte, hogy
Dobos Lászlóval a Jászok Egyesületének ügyvivőjével arra az
álláspontra jutottak, hogy a
szervezés során kifejezetten
azt az irányt kövessék, hogy a
hagyományőrzést emeljék ki.
Rákossy Balázs az Európai
Uniós fejlesztés államtitkára
Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter üzenetét tolmácsolta: „Éljék meg az összetartozás élményét. A Jászok az ország államalkotó közössége.”
Pócs János országgyűlési
képviselő ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy a Jászok egységének nem ára,
hanem értéke van. Legnagyobb üzenete a falunapoknak,
világtalálkozóknak,
hogy éljünk. A találkozó kiemelt része a Jászkapitány választás így a regnáló Borbás
Ferenc helyére a következő
évben Talált József került.
A beiktatási ceremóniát
Eszes Béla a Jász önkormányzatok szövetségének
elnöke vezette, melynek
során az új kapitányra kerültek a tradicionális kellékek.
Beiktatták újra a Jászok
Nagykönyvét, hogy az ez évi
látogatók nevei is belekerülhessenek.
A rendezvény keretében
adták át már szintén hagyományosan a Jászságért Díjat,
melyet Dr. Dobos László a Jászok Egyesületének ügyvivője
adott át a kuratórium dönté-

sének megfelelően Gubicz
András emeritus jászkapitánynak és feleségének Csejtei
Erzsébetnek. A díj Ördög Margit városunk szülötte tűzzománca és a vele járó 1 millió
forint. A 2015-ös Civil Vándor-

résztvevőit – melyre már holnaptól készülünk tette hozzá.
Az ünnepélyes protokoll a polgármesterek galamb reptetésével zárult, mely a szabadság
szimbóluma a jász összetartozás jegyében.

díjat és a vele járó 200ezer forintot a Déryné vegyes karnak
ítélték oda. Ezt ősszel adják át.
A rendezvény jogának átadásakor Gergely Zoltán váro-

A délután folyamán a helyi
és a vendég művészek fellépésének adott helyet a színpad. A világtalálkozó másnapján is a hagyományőr-

Gergely Zoltán átveszi a zászlót a jövő évi rendezés jogán
sunk polgármestere elmondta,
hogy a 2016-ban 25 éves Jászárokszállás július 2. hétvégéjén várja a Jászvilágtalálkozó

Bevonul az új Jászkapitány Talált József

zésé volt a főszerep a 3. Jászvirtus nevű népi elemekkel
tűzdelt játékos vetélkedőn.
Ezt Szarvák Imre polgármester is kiemelte, amikor megnyitó beszédében azt mondta:
A virtus megnyilvánulása
annak, hogy rengeteg formája
van a hagyomány őrzésének.
A 15 település 16 pályán
zajló vetélkedése idején, mint
jelkép égett a virtus láng, melyet egy lámpásban városunk
Sztárokszállás nevű csapata
hozott el a jövő évi rendezés
jogán. A versenyt Jászjákóhalma Jakobinusok nevű csapata nyerte.
– and –
Fotó | Horváth Zsolt
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A Deák Ferenc Gimnáziumi
Alapítvány díjazottjai
a 2014/15. tanévben
A Deák Ferenc Gimnáziumi Alapítvány kuratóriuma a következő döntéseket hozta: A magánszemélyektől befolyt
célzott támogatást a diákok étkezésére fordítják. Szeptember végén írnak ki pályázatot a rászoruló diákok számára.
A kuratórium az 1 %-okból befolyt összeget osztja szét
a pályázók között, a kamatokból befolyt összegből a tanulók külföldi utazását támogatja. A pályázat kiírása
szeptemberben meg fog jelenni.
A kuratórium döntést hozott, hogy Surányi Anna 10. A
osztályos tanuló kiemelkedő versenyeredményéért, az
Arany János Irodalmi Versenyen kapott Arany Diplomájáért külön elismerésben részesüljön.

Jutalmak átadása

A 2015 ÉVI ÖSZTÖNDÍJASOK A KÖVETKEZŐK:
Czettler Jenő díját kapta 30 ezer Ft értékben:
Surányi Anna (10. A) az Arany János Irodalmi Verseny
országos első helyezéséért
Az alapítvány kiemelt ösztöndíját
kapta 25 ezer Ft értékben
Érsek Csenge (12. A) felsőfokú angol nyelvvizsga
Csomor Patrik (12. A) középfokú német nyelvvizsgáért,
amit a tavalyi felsőfokú angol nyelvvizsga után teljesített
20 ezer Ft ösztöndíjat kaptak:
Nagy Zsolt (12. A) középfokú angol nyelvvizsga
Csikós Máté Márk (12. A) középfokú angol nyelvvizsga
Boros Vivien (12. A) középfokú német nyelvvizsga
Csomor Albert (13. B) közgazdasági versenyeredmények
az öt év során, angol emelt szintű érettségi, amely középfokú nyelvvizsgát jelent
Bolyós Ildikó (11. A) középfokú angol nyelvvizsga
Patkós Emese (11. A) középfokú angol nyelvvizsga

Rusvainé Barócsi Katalin
15 ezer Ft ösztöndíjat kapott:
Érsek Csanád (9. A) a Savaria országos történelmi verseny Jász-Nagykun-Szolnok megyei döntőjében elért 3.
helyezéséért, a Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny eredményéért
A kuratórium az idei tanévben pedagógus-ösztöndíj kiosztása mellett is döntött, ezt Rusvainé Barócsi Katalin
kapta, aki évek óta eredményesen készíti fel tanulóit az
Arany János Irodalmi Versenyre.
– Móráné László Kornélia –
a Deák Ferenc Gimnáziumi Alapítvány
kuratóriumának tagja

Tanévzáró ünnepség a gimnáziumban
A 2014/15-ös tanév ünnepélyes zárását június 26-án
tartották a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában.
Majkutné Tóth Emma igazgatónő beszédében utalt a
műsorban elhangzó költeményre. Nagy László Repülő
című versében a repülés a
szabadságot jelképezi, amely
a nyári szünetben a diákokra
és a pedagógusokra is vár.
Ehhez azonban meg kell szerezni a beszálláshoz szükséges dokumentumokat, az év
végi, illetve az érettségi bizonyítványt. A repülés eltávolodást jelent, és azt, hogy a magasból vissza lehet nézni az iskolára. A végleg búcsúzók számára óriásivá válik a látóhatár, egyre apróbb lesz az alma
mater. Reményét fejezte ki,
hogy a minden diákot „csillagmotorként húz vissza a szíve”
a nyár leteltével az iskolába.
Az igazgatónő beszédében
kiemelte, hogy ez a tanév is
bővelkedett tanításon kívüli
programokban, ezek lebonyolításában mindig számíthattunk Jászárokszállás Város
Önkormányzatának támogatására. Köszönetet mondott a
segítségért, amelyet az iskolai
jutalomkirándulás, a Határtalanul! pályázat erdélyi diákjainak vendéglátása, sportrendezvények, a strand igénybe
vétele, tíz diák lengyelországi
kirándulása, valamint a karbantartások terén nyújtottak.
Szeptemberben pedig folytatódik a laptop-program: az
Önkormányzat a nálunk tanulmányaikat elkezdő diákoknak iskolai és otthoni
használatra laptopot biztosít.

megyei 10. helyezés, Rédei
Dávid (11. A) megyei 11. helyezés, Érsek Csanád (9.A)
megyei 34. helyezés, Rudas
Balázs (9.A) megyei 40. helyezés, Sárkány Eszter (9.A)
megyei 41. helyezés, André
Mirtill (9.A) megyei 48. helyezés, Major Tamás (9.A) megyei 58. helyezés.
A Károly Róbert Főiskola
által középiskolások számára
rendezett regionális infor
matika csapatversenyen II.
helyezést ért el: Tősér Máté

Rédei Dávid, Farkas Patrícia
Mária (11. A osztályos tanulók) csapata.
A 4 FOR EUROPE uniós
gazdasági versenyen a Csomor Evelin, Ferencz Nóra, Váradi Virág, Váradi Vivien (13.
B) csapat – Jász-NagykunSzolnok megyei 1., regionális
9. helyezés; a Dóka Eszter, Lőcsei Viola, Makó Anna, Veres
Nikolett (12. B) csapat – JászNagykun-Szolnok megyei 2.,
regionális 10. helyezés

Iskolán kívüli versenyered
mények: Csikós Beatrix (9. A)
– ECDS gyöngyösi tánciskola
MLTS megyei 1. helyezés, Csikós Beatrix (9. A) – Firewolf
küzdősport klub Juhász Ferenc Világkupa 1., 2., 3. helyezés, Ádám Vanessza (9. A) – iskolai karácsonyi képeslapkészítő verseny 1. helyezés.

Széttörik a tanévet
(12. A), Vámos Gergely (13.
B) és Versényi Gábor (12. B)
osztályos tanulók csapata.
Nyelvvizsgák:
Gyulavári Dániel (10. A) –
középfokú „C” típusú nyelvvizsga angol nyelvből, Bolyós
Ildikó (11. A) – középfokú „C”
típusú nyelvvizsga angol
nyelvből, Füleki Viktória (11.
A) – középfokú „C” típusú
nyelvvizsga angol nyelvből,
Patkós Emese (11. A) – középfokú „C” típusú nyelvvizsga

A Károly Róbert Főiskola,
„Megújuló energiaforrások
a térségfejlesztés szolgála
tában” címmel rendezett ta
nulmányi versenyén a Csomor Albert, Rostás Gina,
Tomik Edina (13. B) csapat –
4. helyezés
Sporteredmények:
Október 3-án rendezték
meg az Országos Diáksport
Napot. Eredménye: MDSZ
sportszervásárlási utalványa
15 ezer forint értékben.

TANULMÁNYI TÉREN
A KÖVETKEZŐ EREDMÉNYEK SZÜLETTEK
A TANÉV FOLYAMÁN:
Surányi Anna (10. A) az
Arany János Irodalmi Ver
seny döntőjében arany diplomát kapott. Országosan a
legjobb írásbeli dolgozat az
övé lett.
Lőrincz Zoltán (10. A) a
Deák Ferenc Szónokver
seny győztese.
A Savaria országos törté
nelemi verseny Jász-Nagykun-Szolnok megyei döntőjében a 9. évfolyamon Érsek
Csanád (9. A) 3. helyezést,
André Mirtill (9. A) 5. helyezést ért el.
A Savaria országos törté
nelemi verseny Jász-Nagykun-Szolnok megyei döntőjében a 10. évfolyamon Surányi
Anna (10. A) 5., Lőrincz Zoltán (10. A) 6. és Bárdos Péter
(10. A) 8. helyezést ért el.
A Nemzetközi Kenguru
matematikaverseny helye
zettjei: Versényi Gábor (12.
B) megyei 4. helyezés, Farkas
Patricia (11. A) megyei 7. helyezés, Lőrincz Zoltán (10. A)

910. évfolyam lányok:
I. hely Csikós Beatrix (9.
A), II. hely Nagy Alexandra
(10. A), III. hely Farkas Virág
Fatima (9. A)
910. évfolyam fiúk:
II. hely Aladi Simon Alex
(10. A), III. hely Gyulavári
Dániel (10. A)
1112. évfolyam lányok:
III. hely Bolyós Ildikó (11. A)
1112. évfolyam fiúk:
I. hely Szabó Tamás (12. B)
II. hely Bolyki Gyula (11. A)
III. hely Csikós Máté (12. A)
A tanév során 143 ezer forint értékben vásárolhattunk
sportszereket a „Testvériskolai kapcsolat kialakítása” című
TÁMOP-os pályázaton belül.

Ferencz Ágnes

Kovácsné Szabó Ildikó

angol nyelvből, Csikós Máté
(12. A) – középfokú „C” típusú
nyelvvizsga angol nyelvből,
Nagy Zsolt (12. A) – középfokú
„C” típusú nyelvvizsga angol
nyelvből, Érsek Csenge (12. A)
– felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga angol nyelvből, Kárpáti
Alirán Zsófia (12. A) – felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga
angol nyelvből, Boros Vivien
(12. A) – középfokú „C” típusú
nyelvvizsga német nyelvből,
Csomor Patrik (12. A) – középfokú „C” típusú nyelvvizsga
német nyelvből
A Legyél ORSZÁGHos baj
nok! – angol országos ver
senyen több mint 300 csapatból 24. lett: Bolyós Ildikó,

Diákolimpián Jász-Nagykun-Szolnok megyei VI. korcsoportos lány kézilabda
mérkőzések eredményei:
körzeti fordulóban 1. helyezés, megyei fordulóban 2.
helyezés.
Diákolimpián Jász-Nagykun-Szolnok megyei VI. korcsoportos fiú labdarúgás
eredménye: körzeti 3. helyezett.
Májusban a Városi Kihívás
Napi rendezvényen való
aktív részvétel eredménye:
Sportszervásárlási lehetőség
25 ezer forint értékben.
A június 8-i, a helyi strandon megrendezett triatlon
verseny eredményei:

Az idei érettségin kima
gasló eredményeket értek
el a következő tanulók:
Kitűnő érettségi bizonyítványt szerzett: Csomor Patrik, Érsek Csenge, Kovács
Viktória (12. A).
Magyar nyelv és irodalomból 99%-os eredmény: Érsek
Csenge, 96% Csomor Patrik.
Történelemből középszinten
Kiss Kinga 92%, emelt szinten: Érsek Csenge 94%, Csomor Patrik 89%-os eredmény.
Angol nyelvből emelt szinten Érsek Csenge 87%, Papp
Dorka 84%-os eredmény.
Csomor Patrik matematikából 94%, német nyelvből
91%-os eredmény.
Az idén is sokan éltek az előrehozott érettségi vizsga lehetőségével: 22 tanuló tett eredményes előrehozott érettségi
vizsgát informatikából.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szolnoki
tankerülete a kollégák szavazatai alapján az idén három
pedagógusnak adományozott
kitüntető oklevelet: Ferencz
Ágnesnek, Kovácsné Szabó Ildikónak és Rusvainé Barócsi
Katalinnak.
A tanévzáró ünnepségen Lőrinczné dr. Thiel Katalin adta
át a gimnáziumi alapítvány jutalmait. A díjazottak névsorát
külön cikkben olvashatják.
A tanévzáró ünnepség során
– immár hagyományosan – a
diákság képviselője széttörte a
2014/15- ös tanévet jelképező tortát, ezzel édesítve
meg a vakációt. Az igazgatónő
szép nyári szünetet és eredményes feltöltődést kívánt a
gimnázium valamennyi diákjának és dolgozójának.
– Bágyi Rita –
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Jászfa JóPont kirándulás

2003-ban Jászágón megalakult a Jászágó Szeme Fénye
Alapítvány, amely során nem
kisebb célt tűztünk ki, mintAz épületek olyanok, mint
az emberek. Sorsuk és rendeltetésük sokfajtaképpen különböző. Vannak fiatalok és
öregek. Vannak szeretettek és
nélkülözöttek. Vannak jól karbantartottak és elhagyatottak.
Akadnak impozánsak, harmóniát sugárzóak, és akadnak
összeomlás szélén álló, megtörtek.
A Dobó úti óvoda majd kilencven éves épülete sok-sok
jászárokszállási lakos egyik
kedvence. Idős kora mit sem
látszik rajta. A szeretet, a megbecsülés jeleként áll megújulva, erőt sugárzóan. Tudja,
érzi: fontos kettős dolga van.
Őrzi a hajdani diákok ifjúkori,
fénykeretben úszó emlékeit, a
tovatűnt fiatalság szépséges illúzióját. Ugyanakkor vigyázza
a jelenben kisgyermekeink
testi-lelki egészségét, hogy fájdalommentes észrevétlenséggel- az emlékezés láthatatlan
fonalán ereszkedve- őket is a
múltba vigye át.
Az épület újjászületése óta
2015. június 27-én, első ízben
fordult elő, hogy bejárata előtt
„öreg diákok” gyülekeztek.
Nagy P. László hajdani osztálytársaival összefogva 1965 júniusának – végzős nyolcadik
osztályos létük- emlékeit ku-

Sakk a Lehel úti óvodában
tatta. Egykori iskolájuk ölelő
falai közé vágyódtak, feleleveníteni a múltat. Senki ne a ballagás mikéntjeinek felidézésére gondoljon, mert ez volt
azon osztályok egyike, akiknek nem készült tabló, és nem
volt ballagás. Úgy történt az
eset, hogy 1963-ban országos
program keretében lehetőség

hogy támogassuk a községben
élő gyermekek nevelési, oktatási, kulturális, és szabadidős
tevékenységét. A tanév máso-

dik félévében az alapítványunk egy pályázatot írt ki a
jászágói általános iskolás
gyermekek számára. A célunk
az volt, hogy ösztönözzük a
gyermekeket, a jobb tanulmányi eredmény és magaviselet
elérésére valamint az aktív közösségi életre. A tét pedig nem
más volt, mint egy egynapos
kirándulás az alapítvány jóvoltából. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a tanévzárón
került sor, ahol minden osztályból két-két tanuló örülhetett a nyereménynek. Ők voltak azok, akik a meghatározott
szempontok alapján legjobban teljesítettek az osztályukban. A kirándulásra június 25-

én került sor, amikor is egy
egész napot kalandoztunk
együtt a Mátrában. Boboztunk, megtaláltuk a kiutat az
erdei labirintusból, egy jót
ebédeltünk, majd legyőztük a
félelmünket a magasságtól az
erdei kalandparkban és a függőhídon, íjászkodtunk, sétáltunk, és még a kirándulás végére eleredő eső sem rontotta
el a jó hangulatunkat. Bízunk
benne, hogy az Alapítványunk
és a község gyermekei még
számtalan ilyen és ehhez hasonló közös élményekkel gazdagodhatnak az elkövetkező
időszakban.
– Jászfa kuratóriuma –

Óvoda krónika
SZENT JAKAB HAVA  JÚLIUS
nyílt gimnázium létrehozására
a községben. A Deák úti iskolában adtak helyet az új intézménynek, úgy, hogy 1964-ben
az általános iskola elköltözött
a Dobó úti iskola épületébe.
Nagy Lászlónak is ezért lett
sok új osztálytársa az utolsó
évre, s talán éppen ezért maradt el a ballagás. Ez az ötven
évvel ezelőtti furcsa helyzet vi-

levél a sakk táblásjátékra
hívta fel figyelmemet. Sakkozni tudó és nem tudó óvodapedagógusoknak
szóló
Sakk-Ovi weboldal legújabb
részét kínálta az ötletgazda
Ádám Olga. Ingyenes segítségét kínálta ahhoz, hogyan
lehet óvodás korú gyermekek
életébe „belopni” a sakkot.
Mint intézményvezető, azon-

szont semmit sem rontott az
emlékezésen. Szeretetteljes
üdvözlés után ráérősen, megmegállva, egymást segítve, kiegészítve hívták elő az események, helyszínek emlékfoszlá-

nal megéreztem a benne rejlő
nagyszerű lehetőséget. A kicsik nagyon nyitottak minden
új dologra, minden játékra, és
döbbenetesen gyorsan tanulnak. Természetesen nem kel-

Sakk a Dobó úti óvodában
nyait. Három volt tanítójuk:
Kovács Balázsné Csipe Mária,
Gergelyné Kovács Margit, és
Racsko Jánosné Pabar Júlia
megtisztelő jelenléte emelte
találkozójuk színvonalát.
Most következzen egészen
más! Tavasszal számomra nagyon szimpatikus e-mail érkezett az óvodai postafiókba. A

lett kétszer bíztatni a regisztrációra! Majd hamarosan átszellemülten, kisgyermeki izgalommal vártam a soron következő Katica, Egérke, Oroszlán leckék érkezését. A rendszeresen küldött feladatlapok
meggyőztek arról, mind a
sakk játékszabályaival, mind a
gyermeki fejlődés sajátossá-

gaival egyaránt tisztában lévő
„mester” kincset érő tématerveinek kivonatát birtokolom.
A hozzáférési lehetőséget kolléganőimmel megosztottam,
és hamarjában két-két darab
sakk készletet vásároltam
mindkét óvodának. A lehető
legjobbkor, a nyári óvodai élet
idején érkezett a csomag. Az
árnyékba félrevonulva, testileg lecsendesedve, komoly
agytornával, mély tartalommal játszhatnak. Felemelő
érzés volt látni, a sakkot már
ismerő ovisok mekkora türelemmel tanítgatták társaikat.
A legnagyobb inspirációt
azonban a hozzáértő, közösségi szolgálatot teljesítő gimnazista nagy fiúkkal való
együttjátszás adta.
A sakkozás képességfejlesztő hatását sokan, sokszor
vizsgálták már. Megállapították, hogy e szellemi sport jó
hatással van azokra a képességekre, amelyek a sikeres iskolai teljesítményekhez szükségesek. A sakkozás – alapvető gondolkodáson alapuló
lelki folyamatokat és funkciókat működtetve – jótékonyan
hat az értelmi képességek,
mindenekelőtt a megértést és
a problémamegoldást biztosító gondolkodás fejlődésére.
Napjaink rendkívül fontos
dolgaira tanít, melyek tudomásul vétele nélkül nincs meg
a belső harmónia. Megtanít
arra, hogy tanulás nélkül nem
lehet fejlődni, hogy az ellenfelet nem szabad lebecsülni,
hogy nehéz vagy kritikus
helyzetekből is ki lehet jutni,
hogy egyes problémákra számos megoldást lehet találni,
hogy nem szabad a harcot az
első sikertelenségnél feladni,
hogy a problémamegoldást
ismételten újra kell kezdeni,
hogy a vereséget is el kell viselni, hogy a szabályokat kötelező módon be kell tartani.
A sakk tehát fontos személyiségfejlesztő eszköz.
Kedve Olvasó! Sakkra fel!
– Ferenczné Laska Erika –
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KITÜNTETÉSEK
AUGUSZTUS 20.
Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő
testülete a helyi szakmai kitüntetések alapításáról szóló
16/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet (továbbiak
ban R.) alapján, 2015 évben az „Életműdíj a közszolgá
latért” elnevezésű kitüntetésben Sándor Józsefnét, „Já
szárokszállás tanulóifjúságáért” kitüntetésben Csikós
Józsefnét, „Jászárokszállás közszolgálatáért” kitüntetés
ben Tóth Editet, „Jászárokszállás közművelődéséért” ki
tüntetésben Csatai Ilonát részesíti.

SÁNDOR JÓZSEFNÉ FARAGÓ MARGIT
Tanítói diplomáját 1976-ban szerezte a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán. 1977 óta tanít Jászárokszálláson, szakmailag jól felkészült, határozott egyéniség. Az iskolai közösség aktív és meghatározó tagja. Pedagógusként végzett munkája, hivatástudata köztiszteletben áll. 5 éven keresztül az
alsós munkaközösség vezetője volt, munkáját a céltudatosság, következetesség jellemezte. Ötleteivel gazdagította a nevelő- oktató munka eredményességét. Tanítványai éveken
keresztül megyei és országos versenyeken szerepeltek nagy
sikerrel. Egyéniségére jellemző az alaposság, közvetlenség,
kitartó munka. Munkája során figyelmet fordított a tanulási
nehézségekkel küzdő gyermekekre, új módszereket is szívesen próbált ki. 5 éve kiemelkedő feladatot vállalt a kompetencia alapú oktatás bevezetésében. Nevelői egyénisége, közvetlensége miatt, a szülők és tanítványai tisztelik és szeretik.
Kollégáival szemben segítőkész, mindennapi tevékenysége,
tettei példaértékűek.

CSIKÓS JÓZSEFNÉ HERCZEG ÉVA
Tanítói képesítését 1975-ben szerezte a Jászberényi Tanítóképző Intézetben, majd ez évben kezdte meg páyafutását
a jászárokszállási Április 4. úti iskolában. Az iskola összevonását követően a Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola dolgozója 2015-ig, nyugdíjazásáig.
Szakmailag jól felkészült, következetes személyiség. Pedagógusként végzett munkája, gyermekszeretete példamutató.
Munkáját az alaposság, a kitartó munka jellemezte. Különösen nagy figyelmet fordított pályafutása során a hátrányos
helyzetű, a tanulási nehézségekkel küzdő tanulókra. Szakmai
megújulása érdekében folyamatosan képezte magát. Elvégezte a Grafológiai alapismereteket, a Képességfejlesztés az
általános iskola kezdő szakaszában, a Tanulási zavar, veszélyeztetettség a magatartászavarral és tanulási zavarral küszködő gyermekek hatékonyabb megsegítése érdekében képzéseket. Legjobb tudása szerint dolgozott azon, hogy minden
gyermekben felfedezze az értéket, a kiemelkedő képességet.

TÓTH EDIT
A Pénzügyi Iroda dolgozója, adóügyi ügyintézőként fő feladatai közé tartozik az 1990. évi C. törvény alapján a Képviselő-testület által bevezetett helyi adók kivetése, beszedése,
az adók nyilvántartása, illetve az önadózói bevallások feldolgozása. A Magyar Államkincstár részére a kivetési, zárási feladatok és adatszolgáltatások teljesítését, valamint a kincstártól kapott ÖNKADO programok folyamatos módosítását,
karbantartását is ellátja. Pénzügyi ügyintézői, képesített
könyvelői végzettséggel rendelkezik, feladatait mindig lelkiismeretesen, példás szorgalommal, az ügyfelek érdekeinek
szem előtt tartásával látja el. A munkahelyi közösség megbecsült tagja. Munkájára mindig lehet számítani, a választások, népszavazások lebonyolításában hosszú évek óta aktív
szerepe van.

CSATAI ILONA
Jászárokszálláson született, az általános és középiskolát is
itt végezte. Eredetileg egészségügyi pályára készült, de az
életútja egészen más területre vezette: 1976. október 1-től
a Petőfi Művelődési Ház alkalmazottja.1982-ben középfokú
közgazdasági képesítést, 1986-ban középfokú népművelő
szervező - ügyintéző végzettséget szerzett. 1977–től 1986–
ig a művelődési ház gazdasági előadója. 2001-ben ECDL számítógép használói tanfolyamot végzett. Közel négy évtizede
kiemelkedő szorgalommal végzi munkáját hétköznap, hétvégén és ünnepnapokon. Évtizedek óta részt vesz a város
kulturális életének szervezésében, nagy rendezvények lebonyolításában. Munkája során jó kapcsolatot tart a civil szervezetekkel, csoportokkal, segíti törekvéseiket, felismeri azok
közösségformáló erejét. Észrevételeivel, tanácsaival hozzájárul a rendezvények sikeréhez. Figyel a lakossági érdeklődésre. Munkájára mindig lehet számítani. Feladatait mindig
lelkiismeretesen, a „jó gazda szemléletével” és pontossággal
végzi.
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Tájékoztató TÜDŐSZŰRŐ
vizsgálatról
Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatala részéről tá
jékoztatjuk a Lakosságot, hogy az 51/1997. (XII.18.) NM
rendelet alapján, a TBC megelőzése céljából a tüdőszűrő
vizsgálat a településen

A szűrési idő naponta:
hétfő, szerda:
12.30 – 16.30ig
kedd, csütörtök, péntek: 8.30 – 12.30ig

Fizetett hirdetés

2015. augusztus 19től
szeptember 4ig tart.

2015. 08. 21én (pénteken) tüdőszűrés nincs.
2015. 09. 04én (pénteken) a szűrés 8.30 – 12.00ig
tart.
A tüdőszűrés helye változatlanul a volt Orvosi rende
lőben, a Móczár Andor tér 7/a. szám alatt.

– Polgármesteri Hivatal –
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy lehetőségeikhez
mérten az alábbi beosztás figyelembevételével szíves
kedjenek megjelenni a vizsgálaton, hogy a várakozási
idő minél rövidebb legyen. Köszönjük.

Fizetett hirdetés

A tüdőszűrő vizsgálat mindenkinek saját egészsége érdeké
ben ajánlott. A szűrés a 40 éven felüli személyeknek ajánlott
és térítésmentes. A 40 év alatti lakosok térítés ellenében, és
a háziorvos (vagy üzemorvos) által kiállított beutalóval ve
hetik igénybe. A szűrés díját (1.700,Ft) postai csekken kell
megfizetni, melyet a szűrés helyén biztosítanak. 18 év alat
tiak szűréséhez szülői beleegyező nyilatkozat is szükséges.
A szűrés elvégzéséhez a társadalombiztosítási igazolvány
(TAJ kártya) bemutatása kötelező.

2015. augusztus 19. szerda
Ady E. u., Akácfa u., Alkotmány u., Arad u., Arany J. u., Ároki
u., Adácsi u., Bajcsy-Zs. u., Balassa u., Bartók B. u., Blaha
u., Vörösmarty u.

2015. augusztus 24. hétfő
Bogdán F. u., Bem J. u., Dobó u., Dózsa Gy. u., Deák Ferenc
u., Egri u., Kenyérvári u.
Déryné u., Csalogány u., Csikós u., Csokonai u., Csongor u.,
Csörsz vezér u., Csörszárki dűlő, Csuka u., Damjanich u.,
Dankó u., Deák tér, Határ u., Czinka P. u., Eötvös u., Eperfa u.

2015. augusztus 26. szerda
Fáskert u., Fecske u., Fürdő u., Gagarin u., Fűzfa u., Gárdonyi G. u., Görbe János u., Gyóni u., Hársfa u., Hétvezér u.,
Katona J. u., Vak Bottyán u.

2015. augusztus 27. csütörtök
Hattyú u., Hold u., Hortobágyi u., Horváth u., Hunyadi u.,
Jákó u., Jászai M. u., Jókai u., József A. u., Kazinczy u., Rákóczi u., Zrínyi u.

2015. augusztus 28. péntek
Halastó u., Halász u., Kékes u., Kökény u., Kossuth L. u.,
Nyár u., Táltos u., Szentandrási u., Tinódi u., Virág B. u.

2015. augusztus 31. hétfő
Kölcsey u., Kőrösi Cs. u., Mocsár u., Mátra u., Május 1. u.,
Malom u., Magyar u., Kurucz u., Lehel u., Liszt F. u., Köztársaság tér, Nyárfa u., Thiel B. u., Vasút u.

2015. szeptember 1. kedd
Jász u., Mátyás király u., Pethes Mihály u., Madách u., Ócsaifertő dűlő, Örsi u., Ősz u., Pacsirta u., Patak u., Pázmány P.
u., Pethes Imre u., Petőfi u., Piac tér, Pozsony u., Tompa M.
u., Szivárvány u., Tavasz u.

2015. szeptember 2. szerda
Boros A. u., Mikes u., Mikszáth u., Móczár Andor tér, Munkácsy u., Murányi u., Szent István u., Törőcsik u., Városkert
u., Vígh u.

2015. szeptember 3. csütörtök
Kinizsi u., Szent László u., Szent István telep, Szent Vince
u., Szent Margit u., Rózsa u., Somogyi u., Sólyom u., Sándor u., Sport u.

2015. szeptember 4. péntek
Kisfaludy u., Ágói u., Rozmaring u., Reviczky u., Szabadság u., Prohászka O. u., Pusztaszer u., Táncsics M. u., Széchenyi u.,Tél u.

Fizetett hirdetés

2015. augusztus 25. kedd
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REGIOKOM Társulás
EGYÉNI FOTÓPÁLYÁZAT – ALKOTÓI VERSENY

Meghívó
A Nagyárkiak és a Gazdakör szervezésében ismét
megrendezésre kerül a 2015. augusztus 16án a Nagyárki
Búcsú. Jó idő esetén 11 órakor a Nagyárki keresztnél,
rossz idő esetén 9 órakor a Szentháromság templomban.
Ebéd a szokásos módon. Mindenkit szeretettel várunk.

Az Iskolakonyha
2015. augusztus 1024ig
takarítási és karbantartási munkálatok miatt

ZÁRVA TART!

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
alkotói pályázatot hirdetett a településein élő diákok
számára. A 10-18 éves általános és középiskolás fiatalok feladata az volt, hogy egyetlen fotón vagy egy három
darabból álló fotósorozaton keresztül mutassák be, hogyan születhet „hulladékból műalkotás”.
A Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolából öt tanuló nevezett a megmérettetésre, és nagy meglepetésre az első öt helyezettnek járó jutalmat ők hozták el. Az oklevélen túl mindannyian értékes ajándékcsomaggal gazdagodtak, amelyben – a pályázat szellemének megfelelően – újrahasznosított és környezetbarát anyagokból készült termékek
voltak. A tanulók felkészítő tanára Kiss László volt.
Az eredményekhez
gratulálunk.
A díjazott tanulók:
1. Mojzes Viktória
2. Varga Renáta
3. Bárdos Renáta
4. Bárdos Mónika
5. Mojzes Brigitta
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Kukorékoló verseny
és fiatal kisállat bemutató
Az „Árokszállási nyár” rendezvény sorozathoz hagyományosan csatlakozott a Csörsz
Vezér Galamb Díszmadár és

2015-ben „Árokszállás kukorékoló bajnoka” Sisa Katalin
kakasa 58 kukorékolással.
Gratulálunk a győzteseknek.

Kisállattenyésztők Egyesülete
is. Immár 6. alkalommal rendezte meg az Árokszállási kukorékoló versenyt, mely mindig nagy sikert arat az érdeklődő közönségnél. Ezúttal is 3
kategóriában versenyeztek a
dalos kakasok. 13 nevező, 30
egyed kakassal indult a harminc perces megmérettetésen. A törpe kategóriát Tűzkő
Martin (Jászárokszállás) kakasa nyerte 22 kukorékolással. A középtestű kategóriába
Sisa Katalin (Jászárokszállás)
kakasa 58 kukorékolással az
óriás kategóriába Bakai Mihály (Jászárokszállás) kakasa
35 kukorékolással diadalmaskodott. Az összevetés alapján

A rendezvényt színesítették
a bemutatott galambok, díszbaromfik valamint díszmadarak. Meghívott vendégként
részt vettek az Északi régió
Eger, Ózd, Jászberény valamint
a szlovákiai Jovice (Jólész)
egyesületeinek képviselői. A jó
hangulatú találkozót a sok színes programok megtekintése
után elfogyasztott finom birka
pörkölt és a lehűtött italok tették teljessé.
Akik ezen, rendezvényünk
alapján kaptak kedvet e
nemes hobbihoz, várjuk az
egyesületünk soraiba.
– Gulyás Alajos –
Egy. elnök
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2014/2015ös bajnoki év
értékelése
A labdarúgó szakosztályunk
az elmúlt bajnoki esztendőben legnagyobb előrelépését
nem az eredmények terén,
hanem a helyi fiatalok egyre
nagyobb létszámú foglalkoztatásával érte el. Az 5-9 évesek
közötti gyermekek létszáma
jelentősen megnövekedett,
amely nem csak az egyesületünk szempontjából fontos,
hanem a város közösségi életében is. Tavaly nyár óta egy
helyi fiatal, Nagy Zoltán vette
át az ilyen korú gyermekek
foglalkoztatását, aki nem mellékesen testnevelő tanár is

Az U21-es csapat, a
2013/14-es U17-es bajnokságban meghatározó játékosaira épült. A gyenge szereplés
elsősorban a vidéki mérkőzéseken folyamatosan változó,
szűkös létszámnak is betudható. A tavasz folyamán több
közepes sérülés, érettségire
történő felkészülés miatt folytatódott ez a tendencia. A tavasz során, a hazai mérkőzéseken nyújtott teljesítményben
és eredményességében történt
pozitív változás. Az utolsó négy
bajnoki mérkőzés izgalmas és
többször szoros eredménye-

sen 7 pont különbség volt. A
Megyei Magyar Kupában a
csapatunknak sikerült a döntőbe jutnia, ahol a Szajol
együttese ellen, sajnos vereséget szenvedtünk. Egy gyenge
első félidő után, akár még sikerülhetett volna a Kupa elhódítása is. Szajoli KLK – JVSERosenberger 3:2 (3:0)
Összességében csapataink
jó úton járnak, de rúgott gólok
tekintetében szükséges az előrelépés, és ezzel sikeresebbek
lehetünk. A következő bajnokságtól az utánpótlás korosztályokban változás lesz, az ed-

A nyár utolsó versenye
2015. június 27-én harmadik alkalommal rendezték
meg a Csomád kupát. Csapatunk 9 versenyzővel indult,
köztük három első versenyes budókával akik nagy izgalommal várták a megmérettetést. 3 ország 27 csapat
több mint 200 versenyzőjével kezdődött meg a szabadtéri verseny. A bírók előtt
kata, fegyvereskata, önvédelem, submission, light contact, chikara kurabe és semi
contactban indulhattunk . A
versenyszervezők ebéddel
kínáltak minden karatékát.
A napsütötte meleg hosszú
nap eredményes volt 6
arany, 24 bronz és 11 ezüstérmet sikerült hazahoz-

nunk. A kezdők 4 ezüsttel 2
bronzéremmel
járultak
hozzá ,hogy a csapatunknak
a negyedik helyen sikerül-

jön végeznie. Most pedig a
nyáron lazább edzése folytatjuk az őszi versenyekre
való felkészülést.

TŰZOLTÓNAP – 2015

egyben a szomszédos Visznek
településen.
Az U7 és U9-es korosztályban a szezon során Bozsik
fesztiválokon vettek részt,
amely több egyesület közös
edzését és játékos gyakorlatait
jelentette.
Az U11-es csapatunk 10 tornán vett részt a Bozsik Program keretein belül, amely
döntő többségét meg is
nyerte. Az ellenfelek: Jászberényi FC, Jászberényi SE, Jászapáti FK Kft., Jászfényszarui
VSE csapatai voltak.
Az U13-as csapatunk változó, közepes teljesítményt
nyújtott ezen tornák során. Az
ellenfelek: Jászberényi FC,
Jászberényi SE, Jászapáti FK
Kft., Jászfényszarui VSE, Jánoshidai SE csapatai voltak.
A tél folyamán a futsal csapataink U11 és az U15-ös korosztályban szerepeltek a megyei tornán, amelyből az U11es csapatunk a megyei döntőbe jutott, és elérték a 2. helyezést. A kiemelt figyelmet érdemlő U14-es csapatukkal
külön írásban foglalkozunk.
(lásd lentebb)
Az U17-es korosztálynál a
bajnokság előtt jelentős létszám problémák voltak, amely
nagy nehézséget jelentett az év
során. Az őszi eredményeik
még így is bizakodásra adtak
okot. A harmadik helyen tértek
a téli pihenőjükre, ez a bajnokság végén az 5. helyezést jelentette. A tavasz folyamán folytatódtak a létszám gondok és
többször az U14-es csapat játékosainak kellett kisegítenie a
csapatot. Talán ez is szerepet
játszott abban, hogy ők nem
tudták elérni a bajnoki címet.

ket hozott: 2 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség. Ezzel a 16
csapatos bajnokságban, a 14.
helyet sikerült elérnie az ifjúsági csapatunknak.
A felnőtt csapatunknál a bajnokság előtt nem volt komolyabb játékos mozgás, és így
lényegében azonos játékerőt
képviselő csapattal tudtuk
megkezdeni a felkészülést.
Amely során látszott, hogy a
támadásainkat nem megfelelő
mértékben tudjuk góllal befejezni. Az őszi szezon során, az
első 4 vidéki mérkőzésen, 4
rúgott góllal sikerült három
győzelmet elérni. Sajnos ezen
időszak alatt csak egy győzelemmel tudtuk megörvendeztetni hazai pályán a szurkolóinkat. Ezt követően a hátralévő
öt mérkőzésen elért 4 pont jelentősen alulmaradt a várakozásainknak.
A téli átigazolási időszakban
több távozó és érkező volt a
felnőtt csapatnál, de összességében erősödött a játékosállomány. A 14 tavaszi bajnoki forduló első 9 mérkőzésén a várakozásnak megfelelő pontot
sikerült elérni, 4 győzelem, 2
döntetlen és 3 vereséggel, 14
pontot gyűjtöttünk. Az utolsó
5 mérkőzésen szerzett 4 pontnak köszönhetően (mind a
4pont vidéken) 10. helyen
zárta a csapat a bajnokságot.
Ezen a pontok nélkül „közel”
lett volna a kiesés is. Az utolsó
2 hazai mérkőzés megnyerésével elérhető lett volna akár a
7. hely is.
A bajnokságra jellemző kiegyensúlyozottság miatt a 15.
helyen végző Jászfényszaru és
a 7. helyen záró Törökszentmiklós csapatai között össze-

digi U21-17-es bajnokságok
helyett U19-16-os bajnokságban szerepelnek csapataink.
Az U14-es korosztály tornarendszerben fognak játszani. A
felnőtt csapat mérkőzései előtt
nem lesz ifjúsági mérkőzés.
Ezúton is szeretné megköszönni a labdarúgó szakosztály a játékosok egész évi
munkáját és teljesítményét, a
szülők, szponzorok egész évi
segítségét, támogatását. Külön
köszönetet érdemelnek a
szurkolóink, akik 12. játékosként segítették a csapatainkat,
több esetben vidéki mérkőzéseken is.
U14-es csapatunk nagyszerű
szezont tudhat maga mögött.13 győzelemmel, 1 döntetlennel, 4 vereséggel, 84 rúgott és 31 kapott góllal, 40
ponttal a 2. helyen végzett a
szezonban, úgy hogy sokáig
vezette a tabellát. Külön öröm
hogy Kis Márk lett 43 góllal az
összes U 14-es csoport gólkirálya. Igazán büszke lehet erre
a csapatra mindenki, hiszen
évről-évre előkelőbb helyen
végeznek, ami mutatja a fejlődésüket, és ha ez töretlen
marad még nagyon sok szép
sikerben lesz részük. Mindenki
nevében jár a hatalmas GRATULÁCIÓ a srácoknak és csak
így tovább! A csapat tagjai:
Varga Máté, Csáki Kristóf,
Czuczor Bence, Víg Ádám, Kaszab László, Rédei Ádám, Kis
Márk, Uram Dénes,Fodor András, Görbe Róbert, Müller Dániel, Bordás Áron, Nagy Zsigmond, Bobák Attila, Görbe Olivér, Rédei Gergő. Edző: Papp
Tamás
– Jászárokszállási labdarúgó
szakosztály vezetősége –

Az Árokszállási Nyár rendezvénnyel együtt került
megrendezésre a második
TŰZOLTÓNAPI programsorozatunk, amelyre több
száz érdeklődő látogatott el
a nap folyamán.
Az óránként megszólaló
sziréna hangja jelezte a bemutatók kezdetét. Először
tűzoltási bemutatót láthattak az érdeklődők, amikor
is egy égő személygépkocsit

ismerése során vagy még
csak barátkoztak a tűzoltók
munkásságával, azok színezhettek és tűzoltóautót állíthattak össze papírból a gyereksátorban esetleg játszhattak az ugráló várban. Egész
nap lehetőség volt a tűzoltó
technikai eszközök megtekintésére, és kipróbálására. A
tavaly már megismert füstsátor most is sok érdeklődőt
vonzott. Ide kizárólag csak

az Egyesület korábbi eseményein készült fotóiból,
régen és ma használatos
egyenruháiból, illetve a
versenyeken elért oklevelekből és díjakból.
Ezúton is megköszönjük a
lakosság támogatását és az
elismerő szavakat az Egyesület munkájával kapcsolatban.
További támogatási lehetőségek iránt érdeklődni lehet
a Tűzoltóságon a Polgármes-

kellett eloltani majd a későbbiekben egy másik autó
műszaki mentését követhették figyelemmel. Ezután
következett a Kutyákkal az
Életért Alapítvány látványos bemutatója. Majd tálcatűzoltást gyakorolhattak
a bátor jelentkezők, akiknek megkellett küzdeniük a
káreseteknél is felmerülő
füst és hőhatás akadályaival, a védőfelszerelés súlyával, a látási viszonyok hiányával valamint az oltást is
hatékonyan és biztonságosan kellett irányítaniuk.
Akik elfáradtak a különböző mentési technikák meg-

védőfelszerelésben lehetett
belépni és a tájékozódási nehézségek mellett még mentést is gyakorolhattak.
Továbbá az épület nagytermében kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők

teri Hivatal udvarán. Bízunk
benne, hogy a lakosság ezentúl is segíti a munkánkat. Segíts, hogy segíthessünk!
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