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Anyák
napjára
Grosics Gyulától, az
aranycsapat kapusától
egy interjúban megkérdezték, miért nem volt
ott az édesanyja soha a
meccsein. Válaszként egy
történetet mesélt el.
Kezdõ futballista korában az anyukája minden mérkõzésére elment,
és az elsõ sorból drukkolt
neki. Egyik alkalommal
esõre állt az idõ, így az
asszony magával hozott
egy fém esernyõt (nem
azt a mai, eldobhatós fajtát).
Elkezdõdött
a
meccs, és a tizedik percben az ellenfél csatára
csúnyán megrúgta Grosicsot, aki ettõl összeesett.
Fájt a sérülés, de hát elõfordul ilyen a fociban.
Grosicsné utána egyre
idegesebben fészkelõdött
a lelátón. A szünetben aztán lement a pálya szélére, és a kemény fém esernyõjével jól megverte az
ellenfél játékosát. Mert az
õ kisfiát senki sem bánthatja, és még egyszer
meg ne merjen ilyet csinálni. Akkor mondta az
edzõ, hogy Grosics anyuka jobb, ha többet nem
jön el szurkolni.
Nem ilyen az anyai természet? Az elsõ sorban ül
a fontos pillanatoknál. Ha
fáj valami, azt a többszörösének érzi. Ha szomorúak vagyunk, abba kicsit
belehal. Ha bántanak,
megvéd. Olyan, mint egy
õrangyal. Sõt, annál még
sokkal több, mert szövetséges, barát, pszichológus,
ápolónõ, menedzser, mesterszakács és törzsszurkoló
is egyben.
Juhász Dorottya
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Tavaszköszöntõ Fortuna kupa
Április 22-én vasárnap – 3
év kihagyás után – újból megrendezésre került Jászárokszálláson a Fortuna TSE szervezésében az ilyenkor már megszokott és táncos körökben
igen kedvelt tavaszi táncverseny. A tánc világnapját 1982
óta minden év április 29-én, a
neves balettmûvész
Jean
Georges Noverre születésnapján ünneplik. Városunkban a Fortuna TSE egy héttel
korábban ezzel a táncversenynyel tisztelgett az ünnep elõtt,
amelynek célja többek között
a tánc népszerûsítése volt a

fiatalok körében.
A párosban versenyzõk
standard és latin formációkban mérhették össze tudásukat, a délután folyamán pedig
az egyesület számára formációs versenyre is sor került.
Ezen a szép tavaszi napon
közel 50 páros lépett a táncparkettre, és örömmel állapíthattuk meg, hogy a Fortuna TSE majdnem minden
táncosa részt vett ezen a versenyen. Más városokból is érkeztek versenyzõk, mint például Szolnokról és Füzesabonyból is.

Gyermek I. Haladó standard dobogósai:I. Nemoda Milán Major Anikó, II. Király Elõd - Szabó Julianna, III. Huszár
Kevin - Ballagó Liliána

Az álmok útján
– Varázslatos utazás az Extázissal –
Észak-Amerika, KözelKelet, Távol-Kelet, a táncban
utazás varázslatos állomásai.
A country, amikor a cowboy kockásingben, farmerban,
kalapban, pisztolyával nem lõ,

hanem táncra perdül, újra az
együttes táncai között, hogy
majd a lányok kiharcolják a
„magyarított változatot”, a Valami Amerika címû sikerfilm
zenéjére koerografált táncot.

Valami Amerika

Ujjcines hastánc

Nem volt könnyû dolga
tehát az öttagú, táncpedagógusokból álló zsûrinek. A közönséget szerencsére a kiváló
hangulatú és gördülékeny
mûsorvezetés igen jól szórakoztatta. Külön öröm volt továbbá, hogy minden kategóriában állhatott árokszállási
versenyzõ a dobogóra.
A zsûri egybehangzó döntése alapján a Fortuna TSE a
formációs verseny minden kategóriájában arany minõsítést
szerzett.
A nagyszerû hangulatú
versenyt végignézve bátran
állíthatjuk, hogy szerencsére a
versenytáncnak, mint a mozgáskultúra egyik meghatározó
elemének – van jövõje városunkban. Mindez természetesen nem mûködhetne ilyen
nagyszerûen a szülõk és a vezetõség munkája nélkül. Külön köszönet illet tehát mindenkit, aki hozzájárult ezeknek a fiataloknak emlékezetessé tenni ezt a kora tavaszi vasárnapot 2012-ben itt, Jászárokszálláson.
Majorné Nagy Mária
A keleti varázslatot, a hastáncot, amivel az együttes az
elmúlt 9 évben meghatározója önmagának, a program középsõ részében láthattuk. A
nyolcvan percen át folyamatosan lüktetõ zene ebben a
mûsorrészben a négycsoportos hastánchoz, a fátyoltánchoz adta a ritmust, hogy majd
a dobszólóra táncolás tovább
fokozza a lüktetést és a közönség figyelmét.
Az Extázis együttes életében táncban az új világ nem
Amerika, hanem a távol-keleti India. A tanárnõ, Kubacsekné Gulyás Éva az India
Álmok útján címû filmsorozat táncos epizódját látva
döntött úgy, hogy ezt a mozgáskultúrát is színpadra kell
vinnie táncosaival. A számukra még szokatlan táncmozdulatok – a klasszikus
adisszi, booly woodi – nagy
feladat elé állította a lányokat
és asszonyokat. Kaszab Zsanett és Kovács Katalin mégis
saját koerográfia bemutatására vállalkozott egy olyan
stílusú táncfajtával, ahol még
a szemgolyó is táncol. Az alkalomra 30, új szárikat idézõ
fellépõruha készült.
A táncok elõtt száribemutató volt, amikor megcsodálhattuk a hat méter

Junior II.- Ifjúsági kezdõ standard dobogósai: I. Tóth Áron Müller Bettina, II. Szõlõsi Attila - Polyák Patrícia, III. Pethes
Kálmán - Bolyós Ildikó

Junior II. Ifjúsági haladó: I. Törõcsik Dániel - Pesti Petra, II.
Szekeres Péter - Faragó Dorina, III Szikra Adrián - Szikra
Bettina
Fotó: Majorné Nagy Mária

Kovács Katalin, Kaszab Zsanett

Indiai tánc
hosszú, ezüstösen csillogó
selymet.
Az április 22-én a zsúfolásig megtelt mûvelõdési házban rendezett Extázis gála

Fotó: Kubacsek Éva
méltó ráhangolója volt a hétvégén zajló városnapi ünnepségsornak, melyen õk is újra
színpadon lesznek.
- and -
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Jászvidék

Kitüntetettjeink 2012
Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselõtestülete a helyi kitüntetések
és címek adományozásának
rendjérõl szóló 7/1992./III.
26./ önkormányzati rendelet
alapján 2012.évben Jászárokszállás Díszpolgára elnevezésû
kitüntetésben Papp Franciscot, a Rosenberger Kft. ügyvezetõ igazgatóját részesíti.
Papp Francisco 2003-ban
került kapcsolatba a jogelõd
céggel, a Calber & Son Kft.vel, ahol mint pénzügyi vezetõ tevékenykedett, majd kinevezték cégvezetõnek.
A korábbi telephelyrõl,
az Ipari útról irányította határtalan lelkesedéssel és
munkabírással az új Rosenberger Kft. megépülõ létesítményét. Kezdetben mintegy 100 fõvel termelt a cég,
jelenleg 1400-1500 fõ dolgozik kulturált, jó körülmények között.
Az elmúlt idõszakok
eredményességéhez nagyban hozzájárult, hogy vezetésével kitûnõ csapatmunkát
sikerült létrehoznia. Összehozta, irányította az elvégzendõ feladatokat úgy, hogy
magas szinten szolgálják ki a
vevõket, partnereket és minden elvárásnak megfeleljen.
Mindenrõl tud, mindent
átfog, irányít, legjobb képességei szerint. Megérti mások
problémáját és lehetõségeihez
mérten igyekszik segíteni.
Bizonyítja ezt:
– nagyon sok helyi lakosnak biztosít munkalehetõséget,
– támogatja az óvodát,
– a sportolókat,
– dolgozói beteg gyermekének havonta jelentõs öszszegben élelmiszercsomagot

ad, és nem utolsósorban az
Árokszállási Nyár fõ támogatója évek óta.
Jó kapcsolatot épített ki a
város vezetésével, a szomszéd
üzemekkel. Mindig többet és
többet szeretne elérni, amit
bizonyít, hogy megalapította
a CNC-s részleget is.
További tervei között szerepel még az üzem bõvítése és
új termelõ részleg létrehozása,
hogy további új feladatokat is
megoldjon, új munkahelyeket
teremtsen.
Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselõtestülete a helyi kitüntetések
és címek adományozásának
rendjérõl szóló 7/1992./III.
26./ önkormányzati rendelet
alapján 2012. évben JászárokszállásVárosért elnevezésû kitüntetésben Dr. Földi Józsefet
részesíti.
Dr. Földi József nyugdíjas okleveles közgazdász,
helytörténész Jászárokszálláson született. A Marx Károly Közgazdasági Egyetem
pénzügyi szakán szerzett
diplomát. Három minisztériumban, három idegenforgalmi vállalatnál és négy
bankban dolgozott. Utolsó
munkahelye a PSZÁF volt.
Summa cum laude doktorált, devizagazdálkodási
szakkönyvet írt.
Angol, orosz, török
nyelvvizsgát szerzett. Kilencszer lefutotta a maratoni
távot, ifjúsági labdarúgó válogatott kerettag.
Bábáskodott a jelenlegi
százforintos érme megszületésénél, mint a jelenlegi bankjegyek jó részénél is.
Dr. Földi József több
mint 40 éve kutatja Jászárokszállás, a Jászság és a já-

szok történetét, nyelvét, néprajzát stb. Elért eredményeirõl
publikációkban, könyvekben,
tanulmányokban, újságcikkekben számol be.
Szenvedélyes lokálpatrióta, igazi árokszállási, bárhová
vesse a sorsa, sosem feledkezik meg szülõhelyérõl. Alapító és vezetõségi tagja az
Árokszállásiak Baráti Körének. Az alakulást követõen
részt vett a budapesti csoport
megszervezésében és három
évig vezette is azt. Szabadideje nagy részét Jászárokszállás
érdekében tölti.
Feleségével megakadályozták a Külsõ Fogadó lebontását és Szentendrére történõ szállítását. Jászárokszállás
szellemi hagyatékának õrzõje
és ápolója. Munkájára, segítségére mindig lehet számítani, helytörténeti ismereteire
építeni.
A Jászvidék havi lapban
évek óta rendszeresen jelennek
meg írásai.
Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselõtestülete a helyi kitüntetések
és címek adományozásának
rendjérõl szóló 7/1992./III.
26./ önkormányzati rendelet
alapján 2012. évben Jászárokszállás Városért elnevezésû
kitüntetésben Csikós Miklóst
részesíti.
Csikós Miklós Jászárokszálláson született, végzettsége villamosmérnök. Fontos
számára az egészséges életmód, a népi hagyományok õrzése, ápolása és támogatása.
2006-ban a Petõfi Mûvelõdési Ház havonta jelentette meg a Programsorolót,
melyet a Csikós Miklós által
vezetett CSÉM-INFORG
Kft. támogatott. A mûvelõ-

Volt egyszer egy serházunk
– A pincéje még megvan –
Amikor a mostani Bajcsy-Zsilinszky utcán végigmegyünk, és mielõtt felmennénk a hídra, nem is
gondolnánk, hogy milyen
ipartörténeti emlékünk közelében haladunk el. Itt állt
ugyanis ennek a városrésznek, a Serházszögnek a névadója, a serfõzõ ház. Magam
sem gondoltam volna pár
évvel ezelõtt, hogy ha az
eredeti épület már nincs is
meg, de a pincéje még megvan! A minap elhunyt Fodor
Alajos (Isten nyugosztalja!)
egy alkalommal, mikor szüleim sírjához igyekeztem, õ
pedig jó szokásához híven a
kerítést támasztotta, szerencsémre közölte velem, hogy
megvan a serház pincéje. Segítõ szándékú lakosainknak
köszönhetõen megnézhettem és le is fényképezhettem
a több mint 300 éves, nevezetes pincét. A pince kb. 15
m hosszú, épségben van,
használható, falában még
ott van a serfõzõ üstöt tartó

két karika is. A hátsó, már
lebontott pincerészt – állítólag – a betyárok is használták, és alagúttal volt összekötve a patak túlsó oldalával.
Az 1800-ban készült
rézkarc-látképen megörökítette a mûvész a serházat is.
Jól látszik az akkor még
Serfõzõ-híd vagy Serház-híd
(a mai Temetõ-híd) város
felõli lábától nem túl nagy
távolságra Visznek felé a ferdén álló komoly méretû
épület. A képen a serfõzõ
ház nem L alakú, mint késõbb, de az is lehet, hogy a
mûvész nem törekedett élethû pontosságra. A mai temetõ sem látszik a rézkarcon, pedig 1787-ben már
megnyitották – Pethes Mihálynak köszönhetõen. Az is
elképzelhetõ azonban, hogy
a rézkarc nem 1800-ban, hanem jóval korábban készült.
Faragó Jánosnénak, Anci
néninek a Csörsz utcában lakó
Pittner László mesélt az egykori serházról. Elmondása

szerint több mint 300 éve,
egy ismeretlen nevû zsidó ember építette. Az biztos, hogy
az épület már 1699-ben állt és
üzemelt, mert szerepel Pentz
Kristóf híres-hírhedt összeírásában. Természetes, hogy víz
mellé, az akkor még kiváló
minõségû vizet szállító Gyöngyös-patak mellé építették. Itt
a jégbeszerzés sem okozott
nehézséget. Mivel a Pentz-féle
összeírás idejében még nem
került a Jászság a Német Lovagrend birtokába, kijelenthetjük, hogy a serház vagy a
török idõkben, vagy még azokat megelõzõen készült, nem
kizárva azt sem, hogy a felszabadító háborúk katonaságának potenciális kereslete miatt
hozták létre.
Meglepõ, hogy a Német
Lovagrend képviselõje, Kageneck Henrik 1703. április
21-én kelt naplóbejegyzésében két serfõzõ házat is említ Árokszálláson. Minden
más forrás csak egy serházról tudósít.
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Nézzünk tükörbe!
dési háznak tárgyi eszközöket adományozott, gyermekrajz pályázatok díjazását
szponzorálta.
Természetjáró és Sportturisztikai Szakosztály keretén
belül rendszeresen szervez és
vezet túrákat.
Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselõtestülete a helyi kitüntetések
és címek adományozásának
rendjérõl szóló 7/1992./III.
26./ önkormányzati rendelet
alapján 2012. évben Jászárokszállás Városért elnevezésû kitüntetésben Kaszab Katalint részesíti.
Kaszab Katalin Jászárokszálláson született, végzettsége textilipari üzemmérnök.
Kaszab Katalin a Petõfi
Mûvelõdési Házban Élettér
Klubot vezet, a résztvevõk
elõadásokat hallgatnak az
egészséges életmódról, az
egészséges táplálkozásról, fõzõtanfolyam keretében hasznos tanácsokat szerveznek.
Fontos feladatának tekinti az egészséges és tudatos
táplálkozás ismeretének átadását az ifjúság számára. Egészségmegõrzõ Napokat tartott
az általános iskolások részére.
Elvégezte a Hagyományok Házában a népi játszóházvezetõi, illetve szövés-fonás tanfolyamot. Elsajátította a csipkeverés technikáját, melyet továbbadott tanfolyam keretében a helyi érdeklõdõknek. Rendszeresen
tart népi-kézmûves játszóházi foglalkozásokat a Petõfi
Mûvelõdési Házban és az
Árokszállási Nyár rendezvénysorozaton.
Hagyományõrzõ munkáival számtalanszor találkozunk
kiállítások alkalmával.
A serfõzõ mesterek sem
az idevalósiak közül kerültek
ki. Állítólag a Felvidékrõl jöttek ide az elsõ serfõzõ mesterek. Maga az épület községi tulajdonban volt, és a
communitas idõrõl idõre
bérbe adta azt. Az 1743. évben Németországból érkezett ide Kóber Ignác serfõzõ,
aki még ebben az évben, december 17-én feleségül vette
Stengel Erzsébetet. A két esküvõi tanú Veigl Károly
gyöngyösi illetõségû árokszállási serfõzõ mester és
Kalmár András jegyzõ volt.
Veigl Károly feltételesen bejegyeztette magát a földváltók közé az árokszállási fõjegyzõi hivatalban, de nem
volt pénze a redemptios föld
árának kifizetésére. Az általa
jegyzett két kötel fõd (20
hold) végül a plébánia birtokába került. Az 1750. évben
már Nyúl Ferenc volt a serfõzõ ház haszonbérlõje. Az üzletágat késõbb beszüntette az
árokszállási tanács és a serfõzõ házat, mint ami „romlandó és hasznot nem hajt”,
1784-ben az itt állomásozó
katonaság beszállásolására
használták. Pár év múlva,
1788-ban azonban sikerült

Gondolom, mindenkiben
elindított valamilyen érzést,
gondolatot ez az elõadás, hisz
a mindennapi életrõl láthattunk egy kissé elborzasztó, a
gondokkal szembesítõ elõadást. Sokunkban megfogalmazódott a kérdés: valóban
ezt tesszük egymással, valóban ilyenek vagyunk? Engem
személyesen nagyon felzaklatott mindaz, amit láttam, hallottam. A darab egy nagyon
mély sebet tépett fel bennem,
hiszen 2011. október kilencedikén édesanyám itt hagyta az

életet és bennünket.
Az Osonó Színházmûhelynek, szeretteimnek és
barátaimnak köszönhetem,
hogy mára már jobban érzem magamat. Úgy gondolom, igazat mondott Fazakas Misi, amikor az elõadás
után azt mondta: „Az élet
nem állt meg, az élet megy
tovább, s neked élned kell,
az idõ majd segít.” Köszönettel tartozom mindenkinek, aki tartotta bennem a
lelket. Versemet édesanyám
emlékének ajánlom:

Legsötétebb óra
15 éve, hogy anyám világra
hozott,
S csak négy hónapja, hogy a
világban egyedül hagyott.

Most már tudom, megnyugodtál, jól érzed magad,
Én ígérem, emléked örökre
velem marad.

Csak négy hónapja, de végtelen idõnek tûnik,
Az is, míg felettem egy
bárányfelhõ szétfoszlik.

Hiszem, hogy te segíted az
utam,
Nem hagyod soha, hogy
feladjam.

Egy óra, a legsötétebb, lehunyom szemem,
S kérve-kérem, ne hagyjon
magamra engem.

Tudom, hogy velem vagy,
nem hagytál el,
S te tudhatod, hogy lányod
helyes útra lel.

De mit számít már, hangom
elveszett,
Nem talál már rá, csak halk, s
rekedt.

Tudhatod, hogy jó nevelést
kapott,
Láthatod, két lábra állni megtanult.

Míg odakinn sütött a nap, az
én lelkem reszketett,
S ordított, kiáltott, a sírástól
remegett.

Tudhatod, hogy ki fog tartani,
S téged soha nem fog feledni.

Várlak vissza, suttogom
nevedet,
Ordítom: anya, kiáltom:
szeretlek.
S amíg az indulat bennem lassan elgyengül,
Azt mondom, hiányzol, kérdem, miért hagytál egyedül?

Bár nagyon is hiányzol neki,
Tudja, hogy meg kell tanulni
élni.
Érzi, hogy vele vagy, hogy
neked nem fáj semmi.
Reméli, hogy büszke vagy, s õ
bármit meg tud tenni.
Drabik Ildikó 9.B

A néhai serház pince bejárata
újból bérbe adni a gyön-gyö- serfõzõket az iparûzõk részsi püspöki serfõzõnek. Secl letes felsorolásában. (Ami az
György volt a serfõzõ egy árokszállási emberek alkohol1794. december 5-ei anya- fogyasztási szokásait illeti,
könyvi adat szerint, majd még 1925-ben is közel
1806-ban Szél György és Já- nyolcszor annyi bort mértek
nos, gyöngyösi lakosok let- ki a kocsmákban, mint sört.)
tek az utolsó bérlõk, a régi Hosszabb távon nem váltotserfõzõ mesterek emlékét õr- ta be a serfõzõ ház a hozzázi azonban a mai napig is fûzött reményeket, mert az
Árokszálláson a serfõzõ je- árokszállásiak korábban halentésû Braxátor családnév. gyományosan borivók volErrõl a Családnevek Jász- tak. Szerintem addig prospeárokszálláson címet viselõ, rált a serfõzés nálunk, amíg
most megjelenõ könyvem- idegen, fõleg német nemzeben bõvebben is írok. Palu- tiségû katonaság állomásogyay Imre 1854-ben már zott településünkön.
nem említi az árokszállási
dr. Földi József
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A polgármester jelenti
A várva várt esõ megérkezett, egy kicsit fellélegezhetünk. A mennyisége lehetett
volna több is, de már ez is aranyat ér. A növényeket egyelõre az mentette meg, hogy
nem volt túlságosan meleg, ha
kevesebb csapadékkal is, de
ilyen borongós idõvel köszönt
ránk a május, akkor még egy
közepes termésben reménykedhetünk. A határban lévõ
földutak az önkormányzat kezelésében vannak, a törvény
erejénél fogva. A beruházásainknál keletkezõ földet a
földutak javítására használjuk
fel. Az utakat szegélyezõ fasorok ritkítását õszre tervezzük,
a felmérése és a fakivágási engedély megkérése folyamatban van. A földutakat úgy lehet karban tartani, ha besüt
bele a nap.
A tûzoltó-õrszoba megrepedt falának javítására 4
jászárokszállási vállalkozót
kértünk fel. Pályázatot ketten
adtak be, Baranyi László és
Varga Károly. A tervdokumentációban a fal visszabontása majd újraépítése, új alapozás, kettõ darab mûanyagablak beépítése, parkettaburkolat lefektetése lett elõírva.
A tervezõi költségvetés ezen
munkálatokra bruttó 4 791
511 forintot irányzott elõ.
Baranyi László erre a munkára bruttó 3 530 594 forintos, Varga Károly bruttó 5
026 946 forintos ajánlatot
adott. A kivitelezéssel Baranyi László urat bízzuk meg.

A helyiség belsõ festését az
önkormányzat saját dolgozójával fogjuk elvégeztetni.
A Dobó úti óvodacentrum mûszaki átadása megkezdõdött. 2012. május 2-án 10
órára hívtuk össze a szakhatóságok képviselõit a helyszíni
bejárásra. A felmerülõ problémák kijavítására ezután még
két nap áll a kivitelezõ rendelkezésére. 2012. május 5-tõl
napi 100 000 forintos kötbért
kell fizetnie a kivitelezõnek,
amennyiben az építési területrõl nem vonul le, és az épületet nem adja vissza az önkormányzatnak. A használatbavételi engedélyhez még szükség
van 12 darab személygépkocsi parkoló megépítésére is. A
kivitelezés pályáztatása folyamatban van, a szükséges terület megvásárlása megtörtént.
Minden remény megvan arra, hogy augusztusban a használatbavételi engedélyt megkapjuk és szeptember elsejétõl
az új óvodacentrum fogadja
pici lakóit. 1930-as évekbeli
iskolaépület új feladattal teljesen megújulva, több mint 20
éves hányattatás után újra az
oktatás ügyét szolgálja.
A sportöltözõ területét átadtuk a kivitelezõ Ventó Kft.nek, aki jól halad a bontási
munkálatokkal. Már egy bajnoki mérkõzés is lezajlott,
ahol komolyabb fennakadást
nem okozott, hogy sátrakban
kellett öltözni a játékosoknak.
Szerencsére csak ötletszinten
felmerült, hogy konténereket

béreljünk az elkövetkezendõ 5
mérkõzésre, vagyis 10 hetes
idõtartamra. Az árajánlat szerint 2,5 millió forintba került
volna ez a megoldás. Túl drágának ítéltük. A Kossuth Zrt.tõl térítés nélkül kapott egy
darab sátorral és a 140 ezer
forintos összköltségen megvásárolt további 2 darab sátorral
sikerült megoldást találni. A
rendezvényeinken ezek a sátrak a késõbbiekben is felhasználhatóak lesznek.
Itt a tavasz, nyiladozik a
természet. A parkokba nagyon sok virágot fogunk elültetni az idén is. 2012. április
30-án 10 órára hívom a kedves olvasót a Piac térre. A Flóra Virágkedvelõk Egyesületével karöltve 1000 darab virágpalántát fogunk kiosztani, azzal a már több mint 10 éve
visszatérõ kéréssel, hogy minden megkapott virágpalántához még legalább 5 darabot
vásároljanak. Öltöztessük virágdíszbe környezetünket, ültessük el a palántákat a házunk elõkertjébe és balkonjára
mindnyájunk örömére. Tegyünk közösen a „Virágos
Árokszállásért”!
Közelgõ Anyák napja alkalmából kívánom minden
édesanyának, hogy gyermekeiben legyen sok öröme,
családi életében sok boldogsága.
Isten éltesse az Édesanyákat!
Gergely Zoltán

Nyugdíjas találkozó a
Polgármesteri Hivatalban
A hagyományok folytatásaként ebben az évben is
megérkezett a polgármester
úr meghívója, melyben 2012.
március 20-án nyugdíjas találkozóra várja a Polgármesteri
Hivatal volt dolgozóit.
A találkozónak a hivatal
díszterme adott otthont. A
volt dolgozók, ma már nyugdíjasok egymás után érkeztek.
A meghívott 20 fõbõl 18-an
jöttek el. Jelen volt a legrégebbi és a frissnyugdíjas is.
A rendezvényen részt vett
Drapos Béláné alpolgármester
asszony (a találkozó megalapítója) és jelenlétével megtisztelt bennünket Dr. Gábris
Emese jegyzõ is.

A találkozó elsõ részében
a polgármester úr tájékoztatott a város múlt évi eseményeirõl, fejlesztésekrõl, beruházásokról. Beszámolt a pályázatok eredményérõl, a
2012-es év feladatairól.

Kedves meglepetésként
vásárlási utalvánnyal ajándékozott meg bennünket.
A délelõtt további része
terített asztal mellett, beszélgetéssel, gyorsan és kellemesen telt.
Mné

Uniós támogatásból új raktárcsarnokot épít a Lég-ACÉL Kft.
A Lég-ACÉL Kft. 58
329 281 Ft összegû, vissza
nem térítendõ uniós támogatást nyert el, az ÉAOP1.1.1/D-11-2011-0055 jelû, telephely-fejlesztés tárgyú pályázatával.
A vállalkozás fõ tevé-

kenysége fémszerkezetek
gyártása. Ezen tevékenység
magas színvonalú acélszerkezetek, tûzi vízvezetékek
gyártását és kiépítését foglalja magába.
A projekt célja a társaság
tulajdonában lévõ telephe-

lyen, Jászárokszálláson a
Vasút utcában egy új raktárcsarnok felépítése, 1 075 07
m2 hasznos alapterülettel.
Az új csarnokkal kibõvíthetõ a gyártás, több megrendelés teljesíthetõ, melynek eredményeként a cég
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Roma kultúra
A létezõ roma kultúrát bemutató és annak fennmaradásáért tevékenykedõ Piros Pipacsok Kulturális Egyesület szervezte meg városunkban Roma Kultúra Napi rendezvényét a Mûvelõdési Házban
április 14-én 15 órától.
Az Árokszállási cigányok
képekben címû vetítés jó hangulatú összejöveteleiket, különbözõ programokban való
részvételüket jelenítette meg.
A vetítés után Fehér Ferenc, a Piros Pipacsok Egyesület vezetõségi tagja köszöntötte a megjelenteket. Köszöntõjében a másság elfogadásának fontosságára hívta fel
a figyelmet, amihez kisebbségbarát környezetre van
szükség. Az etnikai békéhez
mindkét fél józanságára, türelmére szükség van. A kultúrával kapcsolatban pedig azt
mondta: Nincs kevésbé értékesebb kultúra csak „más”.
Minél színesebb és egyedi egy
település kultúrája, annál gazdagabb a kulturális élete.
Drapos Béláné alpolgármester ünnepi beszédében kiemeli Oláh Pál a Nemzetiségi
Önkormányzat vezetõjének és
Pál Béláné a Piros Pipacsok
Kulturális Egyesület elnökének szerepét programjaik szervezésében, akikkel, mint
mondta: az évek során nem
csak kollégák, hanem jó barátokká lettek. Örömmel jelenti
be, hogy nálunk nincs romamagyar ellentét, annak ellenére, hogy itt is elõfordulnak kirívó esetek.
A továbbiakban az alpolgármester a munkavégzés
fontosságára hívta fel a figyelmet. Aki akar dolgozhat – jelentette ki. Ipari parkunkban
3500 munkahely van, de ezek
betöltéséhez is szükséges a 8
osztály elvégzése – teszi még
hozzá és a szülõket arra szólítja mindent tegyenek meg,
hogy gyermekeik a 8 osztályt
elvégezzék.
Tájékoztatásul elmondta,
hogy február 1-jétõl 25, április 1-jétõl viszont már 30 fõ
közmunkás foglalkoztatására
van lehetõsége a városnak. Itt
a munkavállalók nagy része
roma származású, akik becsülettel dolgoznak.
A munkavégzés mellett
fontos a hagyományõrzés és
ebben a Piros Pipacsok fontos
szerepet játszanak – fejezte be
ünnepi beszédét Drapos Béláné alpolgármester.
A kulturális programban
árbevétel-, illetve versenyképesség növekedésre számít.
A cég jelenlegi piaci helyzete
stabil és rendelkezik azokkal
a gépekkel és berendezésekkel, amellyel a megrendeléseket legyárthatja. A
meglévõ telephely gyártás és
raktározás szempontjából is
szûkösnek bizonyult, ezért
vált szükségessé az új csarnok megépítése.
Jelenleg a Lég-ACÉL
Kft. 4 fõt foglalkoztat, a bõvüléssel még további 4 dol-

Cigány himnusz éneklése a Romano Glaszoval

Jelenetben a Piros Pipacsok

A sikeres Romano Glaszo. Quintin Bart, Dénes Edina,
Lakatos Sarolta, Dénes Patrícia és Lakatos György
Németh Józsefné Bari Károly: éves Dénes Edina pedig évek
Azt hiszitek, Balogh Renáta óta nyeri az országos népdalRostás Farkas György: Szár- éneklõ versenyeket.
mazás címû versét mondta el.
A zenekarvezetõ Lakatos
A cigány himnuszt már Györgytõl megtudtuk azt is,
együtt énekelték a Romano hogy a mai Romano Glaszo
Glaszo – Emberi Hang nép- az 1976-78 között mûködõ
zenei együttessel, majd Vára- együttes 1992-ben újraéleszdi Virág és Váradi Vivien he- tett változata mikor is cigány
gedûjátéka után következett középiskolásokként álltak ösza sztárvendég, a Romano sze az együtt zenélésre. 1993Glaszo. Az együttes vezetõje ban népzene kategóriában
Lakatos György megköszön- megnyerik a Ki mit tud tehette, hogy a meghívókon is ségkutató versenyt. A mai forsztárvendégként
illették máció 2009-tõl, a lányok felõket, de mint mondta, mi cseperedésétõl datálható, akik
nem akarunk sztárok lenni, között egyikük a lánya, de
egyszerû emberek vagyunk már 12 éves fia is részt vállal a
zenekar sikerében, aki gitáron,
csak zenélni szeretünk.
Aztán zenéltek is, bár a dobon és kanalakkal játszik.
A mai napon bõgõn játzene „csak” kíséret volt ahhoz
„a három a kislány” ének- szott zenéjük rajongója, a kahanghoz amilyet két 13 éves nadai Quintin Bart, aki két
és egy 15 éves lány hallatott a éve önkéntes tevékenykedõ
Magyarországon.
Mûvelõdési Ház színpadán.
A Romano Glaszo –
A magyar, szerb, orosz, cigány népdalokat éneklõ lá- Emberi Hang sikeres fellényok nagy hatással énekelték pése után a Piros Pipacsok
József Attila: Tiszta szívvel cí- Kulturális Egyesület táncomû versét is. Tehették ezt is, sainak és énekeseinek felléhiszen énektudásukkal mind- pésével zárult a Roma Kulhárman az Állami Operaház túra Városi Napja.
- and kórusában énekelnek, a 15
gozót szeretne alkalmazni
lakatos munkakörben. A beruházás 2012 márciusában
indult, befejezése 2012
õszére várható.
„A projekt az Európai
Unió támogatásával, az Eu-

rópai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával
valósul meg.”
(x)
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Jászvidék

Czettler Jenõ nyomában
A jászárokszállási születésû kisgazda agrárpolitikus
életpályáját a Jászvidék címû lap olvasói bizonyára jól
ismerik. Most azonban a tragikus sorsú közgazdász életének nem a helyi, illetve a fõvárosi vonatkozású szakaszaira kívánom felhívni a figyelmet.
Czettler Jenõ életéhez
kapcsolódóan unikális mûvészeti jelentõsége miatt feltétlenül be kell mutatni az
olvasóknak az immár 25 éve
a Pest megyei Szõd község
katolikus
templomának
szentélye mögött álló Szent
Orbán pápa szobrot.
A Szõd melletti csörögi
szõlõhegyen valamikor az
1950-es évek közepéig állt a
Czettler-kúria néven ismert
épület (2. kép). Azt, hogy ki
volt az építtetõje és mikor
emelték e nemesi úrilak falait,
ma még nem tudjuk. Vélhetõen nem Czettler volt az
épület megrendelõje, hanem

csak vásárolta a korábban
épült ingatlant. Talán a Budapesthez viszonylag közeli,
mintegy 30 kilométerre lévõ
csörögi szõlõkben álló hajlékban keresett és talált a politikai tevékenysége során azilumot. Szõlõbirtokának bizonyítéka a szõdligeti egyházközségnek 1932-ben felajánlott 3 hektoliter saját termelésû szõlõbõl készült bor is. A
helytörténeti irodalom 1945ben Vácott is említést tesz róla, mint 162 holdas, a földreformot megelõzõ egyik legjelentõsebb birtokosról. Egy
bizonyos: Czettler, az általa
birtokolt impozáns kúriaépület déli oldala mellé, az elsõ magyar kõszobrásznõvel,
Istvánfi Hildegarddal (mûvésznevén: Hildával) 1938ban elkészíttette a fagyosszentek közé tartozó Szent Orbán
pápa 2,5 méter magas mészkõszobrát. A szobor talapzata
latin nyelvû feliratának fordítása a következõ: „Készítette
Istvánfi Hildegard az 1938.
évben. Készíttette Czettler Jenõ professzor, magyar királyi
titkos tanácsos. Szent Orbán

könyörögj érettünk. Az Eucharisztikus év és Szent István
jubileumi esztendejének emlékére”. A szobor elkészültét
követõ években megrendelõje
többször fordult levélben a
váci püspökhöz, amiben a
szõlõjében felállított szobor
elõtt, a szent ünnepén (május
25.) szabadban tartandó
szentmise bemutatásának engedélyezését kérte. A szobor
teljes pompájában; a pápai
ornátusban, tiarával a fején,
baljában a hármas kereszttel,
jobbját áldóan a hegy termése
fölé emelve, szinte sámánisztikus erõvel ûzte el a hegy déli
lankáiról az ártó késõ tavaszi
fagyokat (1. kép). Azonban e
dombos tájék jámbor hívei
által a XX. század elsõ felében
évenként a szobornál végzett
processzió és fohász sem óvhatta meg a fagytól a szõlõket, mivel az elmaradt gazdag termésért a nép bosszúból rituális-szimbolikus elégtételt vett a kõszobron, és
mindkét karját letörte. Az évtizede már Csörög községhez
tartozó egykori borszülõ hegyen álló kúriát Czettler halálát (1953) követõen széthordták, ma már csak alapjai
és a kapuzat vázában végzõdõ
oszloppárja látható a mindent
elborító lí-cium között.
A vincellérek védõszentjét
megformáló jelentõs alkotásnak mondható szobor a teljes
pusztulástól csak a Szõdre
szállítás és az 1987-ben történt restaurálás (hiányzott a
karja, orra, a kezébõl a pápai
kereszt) által lett megrendelõje, Czettler Jenõ emlékének
tisztelegve megõrizve.
Volentics Gyula (Szõd)

„Hallgasd, mit szíved áhít…”
Városunkban jártak már
neves színészek, zenészek és
zenekarok, tapsunkkal jutalmaztuk elõadásukat, de mindig úgy éreztem: valami hiányzik. Elõadásukkal nem
tudták mindazt a személyes
kötõdést nyújtani, mellyel zeneiskolás tanítványaink varázsolnak el bennünket évek óta
elõadásaikkal.
Miért is más az õ játékuk,
mint a híres embereké? Õk itt,
a szemünk elõtt cseperednek.
Játékukat figyelemmel kísérhetjük, izgulunk értük, láthatjuk fejlõdésüket, bátor-bátortalan kiállásukat, megszeppenéseiket. Játékaik elkápráztatnak, mindig tudnak újat és elragadót adni nekünk, hallgatóközönségnek.
Április 20-án a szolfézscsoport vidám dalcsokorral
nyitotta a zeneiskolások tavaszi hangversenyét. Ezen az estén a gyerekek zongora-, hegedû- és gitárjátékkal varázsoltak el bennünket. Volt itt
szóló és négykezes, tanítvány
és tanári játék. Ahogy megszólaltak a hangszerek és
ahogy megszólaltatták azokat
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Monetary - közgazdálkodj
okosan!
– Infláció költségei – avagy az árstabilitás címû esszével újra a
legjobbak között –
Az árak és az infláció az
emberek mindennapi alapvetõ kérdéseihez tartoznak, így
fontos, hogy tisztában legyünk az infláció fogalmával
és mozgatórugóival. Diákként csak arról kell döntenünk, hogyan költsük el zsebpénzünket, azonban nemsokára már saját rendszeres jövedelemmel fogunk rendelkezni. Fizetésünk egy részét elköltjük majd, másik részét félre fogjuk tenni. El kell gondolkodnunk, hogy megtakarításainkat milyen formában
tartjuk, hogyan fektessük be.
A jó befektetõi döntések következményeként elérhetõ hozam valamelyest ellensúlyozhatja az infláció okozta elértéktelenedést, sõt hozzájárulhat vagyonunk jelentõs gyarapodásához.
Ezeket a tartalmakat járták körül a Magyar Nemzeti
Bank középiskolásoknak szervezett Monetary vetélkedõjének kérdései. A verseny célja,
hogy kiegészítve a középiskolai tananyagot, segítse a résztvevõ csapatokat a gazdasági
és pénzügyi ismeretek elsajátításában.
A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolából
két csapat vágott bele a küzdelembe. Októbertõl áprilisig
zajlott a verseny. Az elsõ négy
hónapban havi egy alkalommal egy-egy 25 közgazdasági
kérdésbõl álló tesztet kellett
kitöltenünk. A sokszor becsapós kérdések ellenére mindkét
csapat 97%-os teljesítményt
nyújtott. A verseny szabályai
szerint pontszám-azonosság
esetén az a csapat juthatott a

A Deák-Diák csapat tagjai az Magyar Nemzeti Bank
képviselõivel
területi döntõbe, amelyik a
legjobb esszét írta. A mi régiónkban is így alakult, nekünk
is esszét kellett benyújtanunk
a továbbjutáshoz. Végül Deák-Diák csapatunk az ország
legjobb esszéjével került be a
területi döntõbe. A szegedi
régióba Csongrád, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok
és Békés megye tartozott.
A csapat tagjai voltak: Ács
Lili és Szabados Lili (12. B),
Lévay Melitta (11. B) és Goda Regina (11. A).
Infláció költségei – avagy
az árstabilitás témában írt eszszénket április 5-én Szegeden
a regionális döntõben prezentációnkkal védtük meg.
Az eredményhirdetés hatalmas öröm volt számunkra,
hiszen a 223 induló csapatból
végül országosan megszereztük a 13. és a régióban a 44
csapatból a 4. helyezést.
A jövõben számos olyan
döntést fogunk hozni, amely
befolyásolja anyagi helyzetünket, ezért megfelelõ
pénzügyi ismeretek nélkül
nagyobb az esélye, hogy
nem a számunkra legelõ-

nyösebb pénzügyi ajánlatot
választjuk, vagy esetleg roszszul döntünk. A felkészülés
során hasznos és érdekes ismereteket szerezhettünk a
jegybankról, a makrogazdaságról, a pénzügyi befektetésekrõl.
Összemérhettük
erõnket más diákokkal is,
így a tanulás egyben izgalmas játék is volt. Reméljük,
a jövõben is szerveznek hasonló versenyeket, ahol tovább bõvíthetjük szakmai ismereteinket.
a Deák-Diák csapat tagjai
P.S.
Diákjaink további eredményes felkészülésében nagy lehetõséget jelenthet, hogy saját költségvetésünk és az önkormányzat
nagyvonalú támogatását felhasználva minden a 2012/13.
tanévben a jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában középiskolai tanulmányait elkezdõ diák laptopot kap otthoni használatra .
Majkutné Tóth Emma
igazgató

’48-as vacsora

A „mûvésznõ” és tanára:
Gonda Zsanett és Pál Katalin
a „kis mûvészek”, elõttünk
megjelentek a mûvek: szinte
hallottuk a mozdony zakatolását, az ácsok munkáját, magunk elõtt láttuk a hegymászót, aki az utolsó erõforrásait
keresi, hogy felérjen a célba,
láttuk a kis négert egy fergeteges zongorajátéknak köszönhetõen, és szinte álomba merültünk az altatódalon.
A hegedûcsoport ismét
elkápráztatta a közönséget

játékával. Úgy gondoltuk,
ezt már nem lehet fokozni,
de tévedtünk, mert az elõadás végén szûnni nem akaró
tapssal jutalmazta a közönség Nemoda Regina és tanárnõjének, Gaál Andreának
a négykezes játékát.
Ezen az estén az idõ
megszûnt létezni számunkra,
csak a zene melegsége hatotta át létünket.
Szabó Erika

Március 17-én ismét megrendezte a jászárokszállási
Gazdakör a 48-as vacsorát,
felelevenítve a II. világháború
elõtti tradíciót, amikor a gazdák március idusán ily módon
emlékeztek meg az 1848-49es forradalomról és szabadságharcról.
Az este szentmisével kezdõdött, melyet a szabadságharcban résztvevõ jászárokszállási honvédekért és a magyar hazáért ajánlottak fel a

Görbe Kitti elszavalja a
Nemzeti dal címû költeményt

Dr. Farkas Miklós a gazdakör elnöke ünnepi beszédet mond
szervezõk. Ezt követõen Gyenes Gyula fõesperes-plébános,
pápai prelátus megáldotta a
2008-ban felavatott ’48-as
emléktáblát a templom fõbejáratánál, majd a városunk nevében koszorúk elhelyezésére
került sor.
Az est a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Házban folytatódott. Dr. Farkas Miklós a gazdakör elnöke köszöntötte a
vendégeket.
Görbe Kitti elszavalta Petõfi Sándor: Nemzeti dal c.
költeményét, ezt követõen
Kovács Zoltánné Lajos Krisz-

tina ’48-as dalai csendültek fel,
melyet Dr. Farkas Gábor, a
MAÉSZ elnökének ünnepi
beszéde követett.
A mûsor zárásaként a Parázs Hagyományõrzõ Egyesület néptánc produkcióját
csodálhattuk meg. Ízletes vacsorával, táncmulatsággal zárult az ünnepség. A talpalávalóról ez alkalommal Guba
József gondoskodott.
Mindazok, akik jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt, egy szép hagyomány
újjáéledésének lehettek szemtanúi.
Görbe Erzsébet

2012. április 26.
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„Meseszép
mesekép”
Vajon mit rejt ez a cím? A
törökszentmiklósi Kölcsey
Ferenc Általános Iskola meseíró- és illusztráló pályázatot
hirdetett. Iskolánk tanulói
közül Gura Bálint 8. b osztályos tanuló a Gézugazda címû meséjével elsõ helyezést
ért el. Gratulálunk Bálintnak,
és a felkészítõ tanáraiknak
André Péternének és Kiss
Gábornénak.

– Várj csak, mielõtt indulnánk, hozok egy kis szíverõsítõt magamnak.
Gyorsan hazaszaladt, és
zsebrevágott egy tele butykost.
– Na, így lesz az igazi! Útra fel! – kiáltott az ég felé, nevetett, csak úgy csillogott a
maradék foga.
A törpe csodálkozva vonogatta szemöldökét, és
csettintett hármat. Egy ha-

Gura Bálint 8. b osztályos tanuló a megyei díjátadó ünnepségen

Gézugazda
Egyszer volt, hol nem
volt, volt egyszer egy szegény parasztember. Élete értelmének tekintette a földmûvelést és az állattenyésztést. Úgy hívták, hogy
Gézugazda. Jó magas, nagydarab parasztember, holdvilághoz hasonló kerek, piros
arca csak úgy sugárzott az
elégedettségtõl ha jó volt a
termés, és volt kellõ mennyiségben bor. Elöl két foga hiányzott, mert egyszer úgy
felöntött a garatra, hogy a
kecskét és a lovat összekeverte, és megpróbálta szegény kecskét megülni. Ám
ezt az ötletet a jószág nem díjazta, és egy pontosan irányzott szájbarúgással viszonozta
a gazda kedvességét.
Egy forró nyáron, úgy
június végén, iszonyatos, tikkasztó hõség jött, és egész
hónapban 35-40 fokos meleg fullasztotta a tájat. Már a
tücskök sem ciripeltek, akkora hõség volt. Valamelyik napon kiment a gazda földre,
hogy a termést megnézze.
Megdöbbenve látta, hogy
teljesen ki van száradva minden, a talaj fel van repedezve.
Dühében belerúgott a földbe. Nem vette észre a lába
alatt lapuló kis törpét, aki éppen a Nemzeti Sportot olvasta, és õrjöngött, mert kikapott a kedvenc focicsapata.
Ahogy a rúgás eltalálta, a fejével az újságot beszakította,
és beleállt nyílegyenesen a
földbe. Gyorsan kiugrott a
földbõl így szólt:
– Ne rugdoss! Nem látod,
hogy éppen újságot olvasok?!
– Ki vagy te?
– Hát nem látod? Én egy
törpe vagyok, és a Napot
szolgálom.
– Tehát a te mûved ez az
iszonyatos hõség és aszály?
Mit gondolsz, mibõl fogok
így megélni? Vigyél engem
tüstént a Naphoz, szeretnék
beszélni vele!
– Lehet róla szó – szólt a
törpe egy vállrándítással.

talmas szõnyeg jelent meg
elõttük. Gézu tátott szájjal
bámult, és megkérdezte,
hogy ez szõnyeg? Erre a
törpe azt válaszolta:
– Nem. Ez egy hatalmas
sakktábla, ami néha átalakul
madárrá, és körberepüli a Földet. Amúgy igen, ez egy varázsszõnyeg. Pattanj fel!
A gépezet pedig beindult,
és elkezdett az égbe repülni.
Egyszer csak a távolból egy
óriási palota rajzolódott ki.
Besétáltak, és láttak egy hatalmas asztalt, egy kövér ember
ült mellette. Megkérdezték tõle, hogy mi lett az esõvel meg
a Nappal. Erre azt felelete,
hogy az esõt rabul ejtette, a
Napnak pedig azt parancsolta, hogy nem nyugodhat le.
Csak akkor engedi el õket, ha
lesz olyan legény e vidéken,
aki egyszerre több bort tud
meginni, mint õ.
Gézu már verte a mellét,
mert ha borivásban olimpiát
rendeztek volna, nem lenne
ellenfele. Rögtön asztalra kerültek a poharak és a boroshordók. Elkezdték az ivást.
Akkora harc, küzdelem volt,
hogy már belefáradtak rendesen a poháremelgetésbe, és
iszonyatos tempót haladva
gurították le a tele kupákat.
Három nap, három éjjel ittak
folyamatosan. Végül Gézu
nyert. A kövér ember nem
bírta tovább. Lefordult a
székbõl és elterült a padlón.
Gézugazda pedig kiszabadította az esõt, a Napot pedig
elküldte aludni. Az esõ és a
Nap pedig hálából megígérte,
hogy olyan termés, mint a következõ években lesz, még a
világtörténelemben sem volt.
Így is lett. Bõséges esõ
áztatta a mezõt, az emberek
ugráltak örömükben, és ezt
kiáltozták:
– Köszönjük neked, Borosgézugazda!
Gézu azonban annyira
másnapos volt, hogyha száz
kürt szólt volna a feje mellett,
akkor sem ébredt volna fel.
Gura Bálint, 8.b
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Esemény ~ eredménynaptár
Április az eredményhirdetések hónapja. E hónap tanítványaink életében a versenyek befejezését, munkájuk
beteljesedését jelenti. Szép sikereket értek el tanítványaink
megyei és országos versenyeken, ezzel tovább öregbítették iskolánk hírnevét, és országszerte megismertették
Jászárokszállás nevét.
A Zrínyi Matematikaverseny országos döntõjét
idén Kecskeméten rendezték
meg április 4-6-ig. Iskolánkat
Varga Nikolett képviselte, aki
a megyei döntõn elsõ helyezést ért el. Niki az ország 19
megyéjébõl nagy városok
nyertes tanulóival mérte össze
tudását, és méltán lehetünk
büszkék rá, hiszen a 11. helyezést érte el. Ezen az országos
versenyen több száz tanuló
mérte össze tudását a különbözõ évfolyamokon. Gratulálunk Nikinek és a felkészítõ
Zsákné Urvölgyi Edina tanító
néninek.
Felsõs tanulóink idén elõször neveztek a Nemzetközi
Kenguru Matematikaversenyre. Az országból 500 tanuló
vett részt e versenyben. Iskolánkból Olajos Márton (5.a)
19., Lõrincz Zoltán (7.b) 16.
helyezést ért el. Gratulálunk,
és bízunk benne, az idei tapasztalatokkal jövõre még
jobb eredményeket tudnak tanítványaink elérni.
A NyelvÉsz megyei versenyen Bóna Szilvia (2.a) 7.,
Horváth Ákos (3.a) 5., Surányi Anna (7.a) 7., Tóth László (8.b) 6., Bólyós Ildikó (8.c)
6., Zsák Zsófia (8.c) 5. helyezést ért el.
A Simonyi Zsigmond
Kárpát-medencei helyesírási
versenyen a legjobb eredményt elérõ tanulókat hívták
be. Így iskolánkból Banka Tamás (5.a), André Mirtill (6.c),
Surányi Anna (7.a), Tóth
László (8.b) osztályos tanulók
képviselik az évfolyamaikat. A
verseny április 21-én volt, az
eredményrõl a következõ számunkban számolunk be.
Megyei versenyhez érkezett a 7 mérföldes csizmában
heted 7 határon át országos
mesevetélkedõ, melynek megyei fordulója április 19-én
volt Szolnokon. Iskolánkból a
4. a csapata, a Keresztespókok
képviselték Felsõ-Jászságot. A
megyébõl 197 csapat nevezett. A megyei döntõbe 11
csapat jutott be, melybõl iskolánk Keresztespókok csapata
az 5. helyezést érte el. A csapat tagjai: Bognár Bence, Olajos Ágnes, Sándor Evelin,
Zsigri Nikolett és a póttag,
Antal Flóra.
„A világ szomjas, mert mi
éhesek vagyunk” címmel a víz
világnapjára hirdetett rajzpályázaton Görbe Milán (1.c),
Polyák Bálint (1.c), Dorkó
Gréta (2.b) osztályos tanulók
alkotását jutalmazta a zsûri.
Tanulóink Szolnokon az ÉVIZIG-nél rendezett igen színvonalas eredményhirdetésen
és az azt követõ megven-

dégelésen vehettek részt.
„Az egészséges élet” címû
rajzpályázaton Nagy Zétény
(1.a) és Tûzkõ Csenge (3.a)
tanulók munkájának elismeréseként egy-egy görkorcsolyát
vehettek át a MEGGY KERTTÉSZ Szövetkezet képviselõjétõl, Bíró Csabától.
A környezetvédelmi hónap keretén belül meghirdettük tanulóink körében a hulladékgyûjtést. Úgy gondoljuk,
hogy még kis korban kell elkezdeni a tudatos nevelést,
hogy felnõtt korukban is tegyenek környezetünk szépítéséért, újrahasznosításért. Az
alsós tanulók gyûjtõmunkájában nagy segítséget nyújtottak
a szülõk, ezúton is köszönjük
segítõ munkájukat. Papírból
16 740 kg, vasból 1 240 kg
gyûlt össze.
Április 14-én a Teleki Pál
Országos Földrajz-földtan
megyei fordulóján Rédei Tamás (8.c) 3. helyezést ért el,
Lõrincz Zoltán (7.b) 6. helyezett lett.
Az alsós tanulók e hónapban a harmadik elõadást tekinthették meg Egerben a
Gárdonyi Géza Színházban.
Évek óta bérletük van tanítványainknak az ergi színházba,
de az utolsó elõadás – mely a
Csíksomlyói passió volt –
után azt mondtuk: ez volt a
legszívhezszólóbb, mely a
nagypénteki játék az emberi
nem bûnbeesésérõl és megjavulásáról szólt.
A zeneiskolás tanulók és a
zene iránt érdeklõdõ árokszállási lakosok a Filmharmónia
hangversenysorozatban ez évben megismerhették a Morotva népzenei együttest, valamint a Flautando fuvola kvartettet, és Rossini muzsikájának segítségével kísérhették
végig Hamupipõke jól ismert
történetét a Szolnoki Szimfonikus Zenekar kíséretében,
mely szûnni nem akaró vastapsot kapott.
Alsó tagozaton évek óta
hagyomány a verssel a költészetért versmondó délelõtt,
mellyel nagy költõnkre, József Attilára emlékezünk. E
napon a verset, a költészetet
szeretnénk tanítványaink körében népszerûsíteni. Ezen a
délelõttön a gyerekek tolmácsolásában elhangzott versek
mellett hallhattunk megzenésített verseket, amelyeket a
gyerekek énekeltek mozgásos
kísérettel. A dolgok változnak. A vers örök.
Április 22. a Föld napja.
Alsós tanítványaink 23-án e
naphoz méltóan zöld ruhában
gyalog, kerékpárral, görkorcsolyával jöttek iskolába, csatlakozva a felhíváshoz: „autómentes nap” legyen Földünk
napja. Bolygónk kialakulásáról
egy ismeretterjesztõ filmet
néztek meg. A megemlékezés
során is hangsúlyozták verseikben, hogy tenni kell bolygónk megmentéséért. Ezt követõen tettekkel is bizonyították, hogy fontos szerepük van
már nekik is a mozgalomban.

A „hétmérföldes” csapat

A „vizes” nyertesek

Díjátadás

A NyelvÉSZ nyertesei
Iskolánk környékérõl összeszedték a szétdobált szemetet.
Az összegyûjtött szemetet a
szelektív hulladékgyûjtõbe rakták. Munkájuk közben megfogalmazták: ha nem dobjuk el,
nincs mit összeszedni. Erre
neveljük tanítványainkat.
Beteg a mi Földünk, ki
lesz gyógyítója?
Felnõttek okozzák, minden gyerek tudja.
A rosszakat ezért meg
kéne büntetni.
A matematika bajnoka
Legjobban õk tudják,
Az iskolájuk körül rendet
nem szabad bántani.
tartanak.
Tanító néni mondta, paBíznak, a felnõttek meg
zarló az ember.
fognak változni.
Rengeteg sok szemét van,
Ránk, gyerekekre kell neúton-útfélen.
kik csak gondolni.
Gyerekeknek mondják,
Rájönnek a jövõnkért,
védjék meg a Földet.
meg kell ezt tenni!
De a nagyok mégis to(Horváth Mária)
vább szemetelnek.
Valljuk: „A természet
Az iskolások tudják, hogy tönkretétele és a természet véezt nem szabad.
delme a fejekben kezdõdik.”
Fát, virágot ültetnek, pél- (Werner)
dát mutatnak.
Szabó Erika
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A Jászárokszállási
Strand- és termálfürdõ

Mezei Béla

T

magánoktató
Tel.: 06-30/945-7036

2012. évre tervezett jegyárai, valamint nyitva tartása
JEGY-, ÉS BÉRLETÁRAK

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

TARISZNYÁS KÉZMÛVES TÁBOR
Azon gyermekek részére, akik szeretik az alkotást,
a kézmûveskedést, akik szeretnének egy tartalmas hetet
eltölteni barátaikkal, ismerõseikkel!
Idõpontja: 2012. JÚNIUS 18 - 22-ig
délutánonként 13:00 - 17:00 között.
Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és a Jász Ház udvara!
Részvételi díj: 6500-Ft/fõ
Jelentkezési határidõ: 2012. június 12.
Jelentkezés, díjbefizetés:
Petõfi Mûvelõdési Ház 06-57/531-062
Egyéb információ: Kovács Zoltán 06-20 / 579 7178

A KÉZMÛVES TÁBOR RÉSZLETES PROGRAMJA:
1. nap: Június 18. hétfõ "KUKORICÁS NAP"
Kukoricát morzsolunk, darálunk, szitálunk, fõzünk, a csutkából
babát, a szárából játékot, hangszert, a fosztásból babát készítünk.
Uzsonna: kukoricakása! Tánc, ének és játék.
Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház
2. nap: Június 19. kedd " …MÉG A KÁKÁN IS CSOMÓT KERESÜNK…"
Népi játékok készítése vízparti növényekbõl.
Uzsonna: Nudlit készítünk közösen! Tánc, ének és játék.
Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház
3. nap: Június 20. szerda KÉSZÍTSÜNK EGYÜTT FÉNYKÉPALBUMOT!
Papírmerítés kézzel, növényi díszítéssel.
Uzsonna: Lepénysütés kövön, helyben õrölt búzából.
Tánc, ének és játék. Helyszín: Jászház udvara
4. nap: Június 21. csütörtök Kerekítünk, gömbölyítünk, gyúrunk, bodza
puskát készítünk! Agyagozunk: edényt és vendégköszöntõt, majd bodzapuskát készítünk. Uzsonna: Lekváros gombóc! Tánc, ének és játék
Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház
5. nap: Június 22. péntek Kürtöskalács sütés, hangoskodunk (?) és sokat
játszunk! Népi játékok vetélkedõje, hangkeltõ kotkoda készítés,
íjászkodás! Uzsonna: Kürtöskalács sütés! A szülõk is vendégeink
egy kóstolóra… ha marad… Tánc, ének és játék
Helyszín: Jászház udvara

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Jegyek, bérletek típusa
Jegyek, bérletek egységára (Ft)
1 Felnôtt jegy
820
2 Diák-, nyugdíjas jegy
630
3 16 óra utáni jegy
470
4 Korlátlan felnôtt 20 alkalomra szóló bérlet
13.800
5 Korlátlan diák-, nyugdíjas
10.700
20 alkalomra szóló bérlet
6 Korlátlan felnôtt 7 alkalomra szóló bérlet
5.120
7 Korlátlan diák-, nyugdíjas
3.960
7 alkalomra szóló bérlet
8 Úszóbérlet 30 alkalomra
8.530
9 Úszóbérlet 7 alkalomra
2.280
10 Látogatójegy, mozgáskorlátozott jegy
390
11 Úszójegy
410
NYITVA TARTÁS:

Május hónapban
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

Júniustól - Augusztusig

Szünnap
10-19 óráig
10-19 óráig
10-19 óráig
10-19 óráig
10-19 óráig
10-19 óráig

Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

9-19 óráig
9-19 óráig
9-19 óráig
9-19 óráig
9-21 óráig
9-21 óráig
9-19 óráig

Szeptember hónapban

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várnak a szervezõk:
Petõfi Mûvelõdési Ház, Kovácsné Lajos Krisztina és Kovács Zoltán

Köszönetnyilvánítás

2012. április 26.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik szeretett
férjem, drága jó édesapánk

Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

Szünnap
10-19 óráig
10-19 óráig
10-19 óráig
10-21 óráig
10-21 óráig
10-19 óráig

A szezonnyitás tervezett dátuma: 2012. április 28.
A szezonzárás tervezett dátuma: 2012. szeptember 16.
/ A termálmedence felújítása esetén lehetséges,
hogy a szezonzárás augusztus 31.-én lesz./

A Deák Ferenc Gimnázium,
Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskola

2012. május 5-én
(szombaton) 10 órakor
tartja hagyományos
ballagási ünnepségét.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket és a régi Deák-diákokat.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik szeretett fiunk

PAPP LÁSZLÓ
CZAKÓ TIBOR
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.

SZABÓ LÁSZLÓ

temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, utolsó
útjára elkísérve mérhetetlen
fájdalmunkban osztoztak.

CSIKÓS
ALAJOSNÉ
sz. Sándor Erzsébet

„Itt hagytál mindent,
amiért küzdöttél.
Szívünkben itt él emléked örökre,
mosolygós arcod
itt maradt szívünkben.
Soha feledni Téged nem lehet.”

temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek , mély
fájdalmunkban osztoztak.

„Nem ezt akartam, nem így akartam,
szerettem volna még élni, de a halál
könyörtelen volt, el kellett menni.”

Fájó szívvel édesanyád
és bátyád

Gyászoló felesége, lánya,
fia, menye, veje és unokái

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

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

A gyászoló család

A gyászoló család

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

Köszönetnyilvánítás

Emlékezés

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

FODOR
ALAJOS

DÓSA LÁSZLÓ
halálának
11. évfordulójára

MÓCZÁR JÓZSEF
halálának
5. évfordulójára
„Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sohasem kértél,csak adtál,
örökké itt hagytál.
Elfelejteni Téged soha nem lehet,
Te voltál a jóság és szeretet.
Elvitted a fényt és meleget,
Csak egy sugarat hagytál:
az emlékedet.”
Szeretô felesége, fia,
menye és unokái
(x)

CSIKÓS ALAJOS
halálának
3. évfordulójára
„Megpihen a dolgos, jó nagypapai szív,
Áldás és hála övezi e sírt.
Bizalmas barát voltál,
s drága édesapa,
Bánatos családnak most ôrangyala.”

Szeretô családja
és munkatársa

temetésén részt vettek,
sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoztak.

„Múlik az idô,
de a fájdalom nem csitul,
Szemünkbôl a könny
naponta kicsordul.
Tudjuk, hogy csodára
hiába várunk,
Nyugodjál békében,
szívünkbôl kívánjuk.”

„Megpihen a dolgos jó apai szív,
áldás és hála övezi e sírt.
Szeretô férj voltál, drága édesapa,
bánatos családodnak most az
ôrangyala.”

Szeretô családja
(x)

„Elmentem tôletek
nem tudtam búcsúzni,
nem volt idôm erre,
el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem
örökre, ha látni akartok,
nézzetek az égre.”

Gyászoló család
(x)

Közérdekû tájékoztató (2012. május)
ORVOSI ÜGYELET
07-11.
14-18.
21-25.
29-02.

Dr. Váradi István • Lehel u. 28.
Tel.: 431-166
Dr. Gyenes Miklós • Kisfaludy u. 11. Tel.: 431-021
Dr. Olajos Gyula • Móczár A. tér 7/a Tel.: 431-957
Dr. Edelényi Béla • Széchenyi u. 30. Tel.: 431-077
mJászárokszálláson az orvosi ügyelet
hétfõtõl péntekig 16 órától 18 óráig tart.
Az orvosi ügyelet telefonszáma: 06-20/980-6600

A jászberényi orvosi ügyelet telefonszáma: 06-56/221-304
(a körzetszám azért 56-os, mert szolnoki központ kapcsolja a
jászberényi ügyeletet)

A Mentõszolgálat telefonszáma: 104
A Rendõrség telefonszáma: 107
01.
06.
13.
20.
27.
28.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9. Tel.: 531-010
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9. Tel.: 531-010
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9. Tel.: 531-010
Agora Gyógyszertár, Posta köz 1.
Tel.: 531-980
Agora Gyógyszertár, Posta köz 1.
Tel.: 531-980
Agora Gyógyszertár, Posta köz 1.
Tel.: 531-980

A gyógyszertárak nyitva tartási ideje:
Hétfõtõl-péntekig 7.30-tól 18.30-ig
Szombaton 7.30-tól 12.00-ig
Kéthetenként felváltva vasárnap 8:00-tól 10:00-ig zárt ajtó mellett
ügyelet. A szombat délutáni és a vasárnapi ügyelet éjszaka is megszûnt.
Fizikoterápia rendelési idõ:
Hétfô: 08:00-13:00 • Kedd: 11:00-16:00
Csütörtök: 08:00-13:00 • Péntek: 11:00-16:00
Helye: orvosi rendelô
Vérvétel ideje: Szerda 06:30-09:00 • Péntek: 06:30-09:00
Helye: orvosi rendelô
***
A következõ Jászvidék lapzárta: 2012. május 22.
A cikkeket kérjük az alábbi e-mail címre küldeni:
jaszvidek@gmail.com
A következõ Jászvidék megjelenésének ideje:
2012. május 31.

Dr. Szabó Tamás országgyûlési képviselô
2012. május 4-ére tervezett fogadóórája
elmarad.

ÖRÖKRE ELNÉMULT A DUDA
Folytatódik a bajnokság, jönnek a meccsek,
da valahogy minden más. Valahogy minden
nagyon más. Jönnek a csapatok és várjuk,
hogy megszólaljon a duda, fölharsanjon a
megszokott HAJRÁ ÁROKSZÁLLÁS rigmus.
„De csak a csend szól ránk.” Azért, zúg a tömeg, de nagyon
hiányzik az a vezér-szólam. Hiányzik, hogy szinte elsônek ért
oda gratulálni Sandernak, vagy Gergônek, vagy bárkinek, aki
bevágta a szépítô vagy az egyenlítô, de fôleg a gyôztes gólt.
Hiányzol, nagyon hiányzol az itthoni meccsekrôl, de idegenben
is csak elcsuklott hangon tudunk válaszolni, mikor kérdezik,
hogy hol van az a srác, tudjátok, aki annyira szerette ezt a
csapatot. És akkor megtörten mondjuk, hogy messzi útra ment,
elvitt magával egy futball labdát, egy dudát és az álmait. „Sit
tibi terra levis.” Legyen neked könnyû a föld és álmodj gyôztes
meccseket.
Nyugodj békében Papp Laci.
Nagy Béla

Emlékezés

Köszönetnyilvánítás

GUBA
SÁNDOR

„Nem a halál fáj,
hanem a szeretet”
/ Sylvie Matton /

halálának
6. évfordulójára

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

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

Szeretô családja:
Jászágóról és
Jászdózsáról

BANKA
EMÁNUELT
utolsó földi útjára elkísérték,
sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
gyászunkban
ôszintén osztoztak.

Gyászoló család
(x)

2012. április 26.

Jászvidék

2012. MÁJUS HAVI PROGRAMOK
FÕZÕKLUB
2012. május 4-én 17 órakor
ZÖLDSÉGES RAKOTTAS MIKRÓBAN
Készítsünk közösen gyors és finom ételeket, amelyeket a
foglalkozás végén közösen elfogyaszthatunk. Az itt elkészített ételek receptjeit mindenki hazaviheti.
Szeretettel vár minden kedves Hölgyet és Urat a vendéglátó:
Inges Istvánné - Marika
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
TARISZNYÁS JÁTSZÓHÁZ /népi, kézmûves játszóház/
2012. május 5-én (szombaton) 9-12 óra között
A programból:
- Virágszõnyeg szövése növényi alapanyagokból és íjászat
- játék, tánc, HANGSZEREK
A népi játszóházat vezetik: Kriszta néni és Zoli bácsi
Helye: Jász Ház
*************************************************
KERTBARÁT KÖR
2012. május 8-án 18 órakor
Egészségügyi elõadás az egészséges életmódról, az idõskori
problémák megbeszélése
Elõadó: Dr. Olajos Gyula, háziorvos
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
CUKORBETEGEK KLUBJA
2012 május 15-én 14.30 órakor
A legkorszerûbb vércukormérõ bemutatása:
Kuszka Orsolya 77' Elektronika -Trend vércukormérõ.
Tesztcsíkok kedvezményes vására: C-teszt Personal géphez.
1-et fizet 2-õt kap! Magyar termék, magyar munkahely!
A májusi mátrai természetjáró túra pontos tervezete, idõpontja.
Nyári programelõzetes.
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
"ÉG ÉS FÖLD ÖLELÉSÉBEN A GYERMEK RAJZOK
ÜZENETE"
2012. május 17-én 17 órakor
MOLNÁR V. JÓZSEF, magyar néplélek kutató elõadása.
Szeretettel várunk minden szülõt, óvónõt, tanárt és mindenkit,
aki kíváncsi rá és nyitott arra, hogy megtanulja a gyermekrajzok "képolvasását". Az elõadás témájához, szellemiségéhez
kapcsolódó könyvek és DVD-k a helyszínen megvásárolhatók.
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
ZENEISKOLA OSZTÁLYHANGVERSENYE
2012. május 24-én 16.30 órakor
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház

ÚJ KÖNYV!
Megjelent dr. Földi József legújabb
könyve, ami a
Családnevek Jászárokszálláson

7

MEGHÍVÓ A VÁROS NAPI PROGRAMSOROZATRA
JÁSZÁROKSZÁLLÁS, 2012. ÁPRILIS 27 - MÁJUS 1.
2012. ÁPRILIS 27. (PÉNTEK)
16:00 "ÚT ÉS ÚTITÁRSAK" - Kovács Mária dedikálással egybekötött könyvbemutatója a Petõfi Mûvelõdési Házban

2012. ÁPRILIS 28. (SZOMBAT)
GÖRBE JÁNOS SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZÜNK A MOZIBAN
16:00 GÖRBE JÁNOS táblájának koszorúzása • Emlékezés a színészre • Kiállítás megnyitó
19:00 PIERRE VEBER: ELVÁMOLT NÁSZÉJSZAKA zenés vígjáték a Görbe János Színjátszó Egyesület
elõadásában - Belépõdíj nincs.
AZ EMLÉKKIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETÕ: 2012. április 29 - május 1. 9-18 óráig
GÖRBE JÁNOS A FILMVÁSZNON - a filmvetítések ingyenesen látogathatóak (lásd. részletes program)

2012. ÁPRILIS 29. (VASÁRNAP)
09:15 FITT - SPORT - NAP • Különbözõ sportolási lehetõségek egész nap részletes program alapján
Helyszín: Deák Ferenc Gimnázium

2012. ÁPRILIS 30. (HÉTFÕ)
VÁROS NAPI PROGRAMOK A PIAC TÉREN
10:00 "VIRÁGOS ÁROKSZÁLLÁSÉRT" VIRÁGBÖRZE • A Flóra Virágkedvelôk Egyesületének szervezésében
és Jászárokszállás Város Önkormányzatának támogatásával.
15:00 VÁROS NAPI ÜNNEPSÉG
Ünnepi beszéd • „Jászárokszállás Díszpolgára” és „Jászárokszállás Városért” kitüntetések
ünnepélyes átadása
16:30 ZENÉS, SZÓRAKOZTATÓ MÛSOR A helyi kulturális tánccsoportok mûsora
18:00 VENDÉGÜNK: VARGA FERI és BALÁSSY BETTY népszerû, zenész házaspár
19:00 ZENÉS, SZÓRAKOZTATÓ MÛSOR HELYI KULTURÁLIS CSOPORTOK
KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL
20:30 ÖRDÖG DÓRA ÉS VENDÉGEI - akusztikus könnyûzenei mûsor
22:00 RENDEZVÉNY ZÁRÁSA

Esõ esetén a Város Napi szabadtéri programokat a Mozi épületében tartjuk a tervezett idõpontok szerint.
VÁROS NAPI ÜNNEPSÉG KÖZREMÛKÖDÕI: • ÁROKSZÁLLÁSI ÓVÓNÕK KAMARAKÓRUSA • CSILLAG MAZSORETT TÁNCCSOPORT •
EXTÁZIS TÁNCCSOPORT • FEKETE RÓZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET • FORTUNA TSE • KOVÁCS ZOLTÁNNÉ LAJOS KRISZTINA • PARÁZS
HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYESÜLET • PÁL LORETTA • PIROS PIPACSOK KULTURÁLIS EGYESÜLET • SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,
ÓVODA ÉS ZENEISKOLA TANULÓI • TARISZNYÁS NÉPTÁNC • ZOLTÁN ERIKA TÁNCCSOPORT • ZUMBA SPORTCSOPORT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA
A Dr. Szelenszky István és felesége Jolánka Alapítvány kuratóriuma ismét pályázatot hirdet a 2012/13-as tanévre - közép és felsõfokú oktatási intézményekben
tovább tanulók, vagy már ott tanulmányokat folytató jászárokszállási lakhellyel rendelkezõ diákok részére - tanulmányi ösztöndíj elnyerésére az alábbi fel-tételekkel:
- jó vagy jeles tanulmányi átlag
- családi szociális helyzetének bemutatása
- oktatási intézmény véleménye, javaslata.
A pályázathoz szükséges jelentkezési lapokat az oktatási intézményekben, vagy az
alapítvány székhelyén a plebánia hivatalban szerezhetõk be.
A pályázatok beadási határideje: 2012. május 31.
Cím: Plebánia Hivatal Jászárokszállás
A pályázat eredményérõl 2012. június 25-ig küldünk értesítést.
Alapítvány Kuratóriuma

címet viseli. A szerzõ közel 300 oldalon mintegy 3000 családnevet mutat be lexikonszerûen. A könyv ára
2500 forint.
További információ a szerzõ telefonszámán (06-30-397-5363), vagy elektronikus levelezési címén
(foldijo46@t-online.hu) szerezhetõ be.

Jótékonysági koncert
A Piros Pipacsok Kulturális Egyesület
Jótékonysági koncertet szervez
Jászárokszálláson
a Petõfi Mûvelõdési Házban

2012. május 12-én /szombaton/
15 órakor,
melyre szeretettel várnak
minden érdeklõdõt.

A befolyt összeget
Asztalos Gyuszika
rehabilitációjának
a megsegítésére
költi.

Információ: 06-30-269-8694
GYERMEKNAPI KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ

Május 19-én
délután 14 órai kezdettel a JÁSZ HÁZ udvarán.

MEGHÍVÓ
A Piros Pipacsok Kulturális Egyesület
szeretettel meghívja Önt az

ANYÁK NAPI ünnepségére
2011. május 6-án 17 órára
a Petôfi Mûvelôdési Házba.

Változatos foglalkozásokkal várjuk az alkotni, játszani
vágyó gyerekeket:
Lehet majd nemezelni, csuhét, gyékényt fonni, hangszereket készíteni, babát varrni, népi ügyességi játékokat
kipróbálni, íjászkodni, a kisebbeknek horgászni.
Szünetben uzsonna!!!
A piciket
foglalkozás várja 16 órától!
A RÉSZVÉTEL INGYENES!
(Esõs napon a Petõfi Mûvelõdési Házban találkozunk!!)

Rendezvényünket támogatta :

Petõfi Mûvelõdési Ház • "A Lehel úti Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány
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Jászvidék

Elbúcsúztattuk bajtársunkat

A napokban vettük végsõ
búcsút a jászárokszállási temetõben bajtársunktól, Banka
Emánueltõl, a Magyar Tûzoltó Szövetség alelnökétõl.
Olyan bajtársunkat temettük el, akire a magyar önkéntes tûzoltó társadalom sokáig emlékezni fog, aki példaképül szolgál a mai és az eljövendõ tûzoltó generációk
számára egyaránt.
Visszatekintve
Banka
Emánuel gazdag életútjára,
láthatjuk, hogy a család, a polgári szakmai életút mellett milyen sokat fáradozott a közügyekben is.
A közgazdasági technikum elvégzése után ellenõrként, majd bankfiók-vezetõként dolgozott, közben a bankárképzõt is elvégezte 1992ben. 1995-tõl, 2004-es nyugdíjba vonulásáig az OTP megyei igazgatóságán revizori
munkakört töltött be.
Sokat fáradozott azon,
hogy települése fejlõdjön.
Egészen fiatalon kötelezte el
magát a közéleti tevékenység
mellett, és 40 éven keresztül
választott képviselõként vett
részt a település közéletében.
Húsz esztendõn keresztül
mint tanácstag, és további 20
évig mint önkormányzati
képviselõ. Sokat tett szeretett
lakóhelye várossá nyilvánításáért, az ipartelepítés beindításáért, az infrastruktúra fejlesztéséért.
Ennyi közéleti tevékenység mellett különösen elismeréssel kell szólnunk arról,

hogy mennyi energiát fordított az immár országos méretûvé vált áldozatos munkájára,
amelyet a magyar önkéntes
tûzoltó mozgalom elismeréséért, szakmai színvonalának
javításáért végzett.
A tûzoltók, legyenek bár
fõfoglalkozásúak vagy önkéntesek, arra esküsznek fel, hogy
embertársaik életét, vagyonát
megvédelmezik, akár saját testi épségük kockáztatásával is.
Mint oly sokan a tûzoltók közül, Emánuel is már
gyerekkorában, 10 évesen
bekerült a tûzoltók nagy családjába, és az ifjúsági tûzoltók között ismerkedett a késõbb szenvedélyévé váló hivatás alapjaival.
Késõbb, immár komoly
családapaként, bankfiókvezetõként megválasztották a
Jászárokszállási Önkéntes
Tûzoltó Egyesület elnökévé.
Ettõl az idõponttól kezdve
az egyesület vezetése mellett
foglalkozott az önkéntes
tûzoltó egyesületek megyei,
majd országos problémáival,
szakmai érdekképviseletükkel. 2005-2009 között a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tûzoltó Szövetség alelnöke, 2008-tól haláláig a
Magyar Tûzoltó Szövetség
alelnöke.
Országos alelnökként, az
Önkéntes Tûzoltó Tagozat
elnökeként nagyon nagy fába
vágta a fejszéjét, amikor
2008-ban a politikai döntéshozókkal elõzetesen egyeztetve, külön törvényjavaslatot kívánt az Országgyûlés
elé terjeszteni az önkéntes
tûzoltó egyesületek érdekében, mert a tûzvédelmi törvénybõl kimaradt még az
önkéntes tûzoltó egyesületek
neve is.
Nyugodtan kijelenthetjük,
hogy a 2008-ban elfogadott
önkéntes tûzoltó egyesületi
törvény nélküle nem született
volna meg. Fáradhatatlanul
érvelt, küzdött, hogy az ön-

kéntes tûzoltók a törvény által
megkapják azt az erkölcsi elismerést, amelyet áldozatos
munkájukért a jelen és jövõ
nemzedékei is megérdemelnek. A katasztrófavédelmi
rendszer jogszabályi megújítása után a törvény szövege
szinte változatás nélkül bekerült a tûzvédelmi törvénybe,
és végrehajtására megszülettek azok az intézkedések,
amelyekért Banka Emánuellel
közösen küzdött az önkéntes
tûzoltók többezres tábora.
Büszkén mondhatjuk,
hogy a tûzoltókért végzett fáradságos küzdelmének legszebb állomása volt, amikor
kollégáival közösen nézett le
az Országgyûlés karzatáról,
és látta, hogy az Országgyûlés tagjai egy emberként,
pártátállásra való tekintet nélkül, felállva, a tûzoltók felé
fordulva tapsolták meg az
önkéntes tûzoltókról szóló
törvény elfogadását, elismeréssel adózva egyben az áldozatos munkájuknak.
Elszorult szívvel vettük tudomásul kedves kollégánk és
barátunk elvesztését, aki mindig kimeríthetetlen energiával
vetette bele magát a munkába, akire mindig lehetett számítani, akinek a nehéz helyzetekben mindig volt valamilyen biztató szava, egyéniségében hordozva azt a tûzoltói
hozzáállást, hogy a küzdelmet
sohasem szabad feladni.
A földi küzdelem egy
eredményekben gazdag életutat követõen Banka Emánuel
számára véget ért.
A magyar önkéntes tûzoltó társadalom történelmében maradandó értékeket létrehozó munkássága álljon
örök példaképként az eljövendõ nemzedékek elõtt.
dr. Bende Péter
nyugalmazott tûzoltó vezérõrnagy, volt fõvárosi tûzoltóparancsnok, Magyar Tûzoltó
Szövetség elnöke

Ahogyan a víz tükrözi az arcot…
– Az Osonó Színházmûhely vendégjátéka –
Másodjára nyílt lehetõségünk megtekinteni a mára
már híressé vált Osonó Színházmûhely megdöbbentõ elõadását. A mostani darab címe:
Ahogyan a víz tükrözi az arcot. Kíváncsian és izgalommal
vártuk jöttüket és az újabb
elõadásukat, hiszen tavaly már
belopták magukat a szívünkbe, így igazán megtisztelve
éreztük magunkat, hogy újra
ellátogatnak kis iskolánkba.
A fekete vászonnal felöltöztetett tornateremben padokon, földön ültünk, miközben a színészek testközelben játszottak. Az elõadás anyagát saját élményeikbõl, kommentekbõl, az
életbõl ellesett pillanatokból
állították össze. Felidézték a
boldog gyermekkort, vala-

mint nagyszerû, élethû játékukkal bemutatták az ifjúkor és a felnõttkor buktatóit (drog, cigi, alkohol).
Ez a darab ténylegesen
tükröt tartott elénk, hogy lássuk, hogy valójában mi is zajlik körülöttünk a világban,
hogy az emberek milyen meggondolatlanul tudnak cselekedni, azzal pedig mekkora
lelki sérüléseket okozhatnak
másoknak, de kiváltképp a saját gyermekeiknek. Rávilágított a valódi tényekre, nem
kendõzte el azokat. Számos
olyan információkat is tartalmazott, amikrõl eddig még
nem volt tudomásunk, egyszóval nagyon tanulságos volt
ez a darabjuk is.
A Színházmûhely elõadását most is érdeklõdõ fi-

gyelem övezte, s nagy sikert
aratott a diákok körében. Az
elõadás után lehetõségünk
nyílt a színészekkel való találkozásra. Nagyon élvezetes volt ez a csoportos beszélgetés velük, türelemmel
és odafigyeléssel fordultak
felénk. Beavattak minket
mindenbe, amire kíváncsiak
voltunk, õszintén beszéltek
életükrõl, pályájukról, munkásságukról. Köszönjük a
lehetõséget!
Nagy szeretettel várjuk
az Osonó Színmûhely társulatát újra Jászárokszállásra, a
Deák Ferenc Gimnáziumba!
Reméljük, hogy jövõre
ismét találkozunk!
Bokros Zsüliett és Pál
Karolina 10.B

2012. április 26.

Sportlövész hírek
A nyári olimpia évében
különösen jelentõs szerep jut
az évente megrendezésre kerülõ diákolimpiai versenyeknek. Immár hagyománnyá válik a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolá-ban a
diákolimpiai iskolai válogató
megrendezése sportlövészetbõl, azon belül is légfegyverrel.
Az iskola tornatermében
március 19-én Majkutné Tóth
Emma igazgatónõ nyitószavával a balesetmentes légpuskásverseny végén az érmek és oklevelek kiosztásával új csapat
formálódik a megyei és országos megmérettetésre. A 10 fõs
induló létszámból az egy szem
leány induló Bodnár Zsófia
152 köregységgel elõzte meg a
fiúkat. Az új reménységek fiúknál: I. Balázs Vince (X. A)
109 ke, II. Bodnár Simon (IX.
A) 108 ke, III. Nyúl Péter (IX.
B) 102 ke.
Risai László sportlövész
oktató készíti fel a csapatot az
októberi Jász-Nagykun-Szolnok megyei döntõre. Hajrá
deákosok!
Ballagó Ferencné

Bajnokok és helyezettek

Lõállásban

Tûzoltó egyesületünk hírei
– Ifjúsági tûzoltóink sikerei –
Tekse Csaba bajtársunktól
az alábbi híreket kaptuk:
2012. április 17-én került megrendezésre az ez évi
felmenõ rendszerû katasztrófa-védelmi ifjúsági verseny
kirendeltségi fordulója Jászberényben. A fordulóra egy
általános iskolás és egy középiskolás csapattal nevezett
be egyesületünk. A 11 állomáshelyes pályán katasztrófavédelmi, tûzoltási, elsõsegély
nyújtási, iparbiztonsági és
közlekedési ismeretekbõl kellett számot adni a versenyzõknek. Mindkét csapatunk a
korcsoportjában aranyérmes
lett, ezen kívül középiskolás
csapatunk különdíjban is részesült. Gyõzelmünk révén
egyesületünk általános iskolás
és középiskolás ifjúsági tûzoltói ott lesznek a Szolnokon
megrendezésre kerülõ megyei döntõben.
Az általános iskolás csapat
tagjai: Bódi Martin, Major
Dániel, Szerzõ Natália, Gyõri
Bence és Soós Dávid. A középiskolás csapat tagjai: Soós

Gergõ, Dóka Bálint, Bódi
Csaba és Szikra Adrián. Felkészítõ: Tekse Csaba ifjúsági
tagozat vezetõ. Gratulálunk a
szép eredményekhez!
Szomorú szívvel búcsúztunk Papp László tûzoltó bajtársunktól, aki tragikus hirtelenséggel hunyt el. Gyertyagyújtással tisztelegtünk az
összetartáson fényképe elõtt.
Papp László (1963-2012)
bajtársunk már 30 évig volt az
egyesület aktív tagja. Vonulások alkalmával mindig lehetett rá számítani. Segítette a fi-

Anyakönyvi hírek
Jászárokszállás:
2012 március hónapban született gyermekek: Kovács
Dzsenifer Rebeka, Móczár Márk, Gephardt Levente
László, Papp András, Juhász Borka, Szõke Tibor, Vasali Dániel Tibor, Süvege Gergõ.
2012 március hónapban házasságot kötött: Dudás
Krisztina - Turóczi Gábor.
Ezúton búcsúzunk az elhunytaktól: Papp László 49,
Banka Emánuel 65, Czagány Jánosné sz. Kaszab
Margit 70, Zarnóczki Sándorné sz. Tõsér Jusztina 82,
Csoszor Alajosné sz. Tóth Valéria 81, Tõsér Alajosné
sz. Baranyi Gizella 88, Czakó Tibor 56, Barócsi
György Béla 89, Farkas Józsefné sz. Szajkó Franciska
69 évet élt.

atal tûzoltók beilleszkedését a
közösségbe, igaz bajtárs volt.
Nádas Illés ÖTE titkár
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