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Névadóra emlékeztünk
– Táblaavatások a Széchenyi-napon –
A legnagyobb magyar
gondolatai, tettei, tevékenységei a mai ember számára is
példaértékûek. Büszkeséggel
tölt el bennünket, hogy iskolánk az õ nevét viseli, de ez
egyben kötelez is bennünket,
hogy mindennapjainkban az
õ szellemiségének megfelelõen tegyünk, cselekedjünk. Iskolánk életében kiemelkedõ
ünnep névadónkra való méltó
megemlékezésünk. Sokéves
múltra tekint vissza ennek a
hagyománynak az ápolása,
mely tisztelgés névadónk emléke elõtt és egyben felelõsség
is, hogy méltóan õrizzük emlékét, szellemiségét – mondta
megemlékezõ beszédében
Csomor János intézményigazgató úr.
Az elmúlt évben iskolánk fennállásának 70. évfordulójára emléktábla-avatással tisztelegtünk. Ezévi
megemlékezésünk meghívója már sejtette, hogy különleges eseménynek leszünk
részesei szeptember 21-én.
Gróf Széchenyi István születésének 221. évfordulója alkalmából Tõsér János szobrászmûvész, iskolánk egykor
tanára elkészítette Széchenyi
István relief-dombormûvét.
Kérdezheti az olvasó: miért most készült el? Talán
azért, mert tanár úr és Széchenyi István születésnapja
megegyezik. Így a mûvész
késztetést is érezhetett, hogy
még ily szellemi és fizikai állapotban megalkossa a „legnagyobb magyart”. A tanár urat
99. születésnapján köszöntötték a gyerekek, az ünneplõk,
Gergely Zoltán polgármester
úr, Csomor János igazgató úr
és Antal Magdolna, a Diákszervezet vezetõje, aki méltatta életútját, ismertette munkásságát. Tanár úr új alkotása
méltó helyre került, méltán lehetünk büszkék rá.
Egy szobor, mely
Elmélázik szótlan. Átél száz
vérszínû álmot…
Kiáltana, hogy: hé, emberek!
De a nyelve nehéz kõ, hallgat,
mint néma sír.
Csendben sírdogál csak,
Imádkozik a világért,
Õrületében még visszagondol
egyetlen Fiára,
S némaságot szór erre az esendõ
világra.
(Hajas Dávid)

Táblaavatás
E napon Thiel Bernát bíráló bizottság: Zentai Viemléktáblájának az avatására vien (7.a), Surányi Anna
is sor került. Iskolánk elsõ (8.a) és Guba Ádám (8.a)
igazgatójának, a kiváló pe- pályamunkájából hallhatdagógusnak az emléktáblá- tunk részletet az ünnepséját Ördög Gábor mûkõké- gen. Munkájukból kicsenszítõ munkája által csodál- gett, méltán ápoljuk Széchehatjuk meg iskolánk falán. nyi örökségét.
Külön öröm volt számunkA megemlékezést Zentai
ra, hogy az egykori igazgató Vivien így kezdte:
menye, iskolánk volt igazMi, felsõbb évfolyamogatónõje, Thiel Miklósné, sok, bármilyen hihetetlen is,
Klárika néni is részt tudott legalább olyan izgatottan várvenni az ünnepségen. Klá- juk az új tanév kezdetét, mint
rika néni megköszönte csa- az elsõ osztályosok. Ennek
ládja, egykori apósa nevé- egyik oka, hogy a szeptemberi
ben ezt a szép és különleges csengõszóval megkezdõik az
alkalmat, munkájuk elisme- iskolai ünnepségek, megemlérését, méltatását.
kezések idõszaka.
Széchenyi élete, munEzeket várjuk, ezekre kékássága, bölcs gondolatai, szülünk, és közben észre
rendkívül sokrétû tevékeny- sem vesszük, hogy már el is
sége ma is példaértékû. telt a tanév. A sorban az
Örök értékûek, érvényûek, elsõ: az iskolánk névadójánekünk, ma élõ embereknek nak a napja.
megszívlelendõek. SzécheKirándulásokon, váronyi élete, munkássága és sok utcáin járva gyakran tamély hazaszeretete ma is lálkozunk Kazinczy Ferenc,
idõszerû, és minden magyar Kölcsey Ferenc, Vöröspéldaképe kell, hogy legyen marty Mihály, Petõfi Sána haza elõremozdítása ügyé- dor, Kossuth Lajos és Szében – mondta Csomor Já- chenyi István nevével. Pélnos igazgató úr. Életmûve daképeink õk, mert a nemnemcsak saját korára, ha- zetünk
felemelkedéséért
nem napjainkra is kihat.
küzdöttek, mert a haza és
Évek óta iskolánk tanu- haladás jelszava hatotta át
lói részére „Kimûvelt em- életüket.
berfõk sokaságában rejlik a
A reformmozgalom, a
nemzet igazi ereje” címmel megújulás elõadója gróf Szépályázatot ír ki a Diákön- chenyi István volt. Iskolánk
kormányzat. Idén 6 pálya- névadója 1791. szeptember
mû érkezett, mely közül 3 21-én született Bécsben, és
tanuló munkáját emelte ki a
Folytatás a 4. oldalon

XXIII. (XLVIII.) évfolyam 9. szám

Ára: 115 Ft

Szól a csengõ, vár az osztály…
Ez a csengõ az idei tanévkezdéskor máshogy és máshol szólt. Az ünnepség a megszokott központi épület helyett a Szent Vince úti iskola
udvarán volt, de nem azért,
mint két éve, hogy esett az
esõ, hanem azért, mert egy
szépen felújított udvar várta a
gyerekeket, szülõket, nevelõket. Ezzel az ünnepséggel szerettük volna, hogy azok lássák, avassák fel, vegyék birtokukba, akik mindennapjaikat
itt töltik.
Augusztusban lehetõség
nyílt rá az ablakcsere és festés
után, hogy iskolánk udvarát is
a mai kornak és több mint
200 gyerek napi használatának megfelelõen alakítsák ki.
Jó érzés volt végigsétálni az
addig ki-kiálló kövek helyett a
sima burkolaton. Örültünk,
hogy nagyobb lett így a terület, ahol rossz idõ esetén sétálhatnak, mozoghatnak a gyerekek, valamint, hogy eltûnt az
udvarról a vörös salak, így
gyermekeink egészségesebb
környezetben tölthetik szabadidejüket. Köszönetünket
fejezzük ki az önkormányzatnak, az udvar széppé tételében
tevékenykedõ szakembereknek, segítõknek, hogy e felújítást megvalósították.
Csomor János intézményigazgató tanévnyitó beszédében szólt a nyár folyamán történt felújításokról, az új óvoda
átadásáról, a nyári programokról, rendezvényekrõl, táborokról. Az igazgató úr és
Gergely Zoltán polgármester
beszédében kiemelte az iskolákat érintõ változásokat.
Utolsó évnyitó, amikor még

az iskolánk fenntartója az önkormányzat volt. Új változás,
hogy e tanévtõl elsõ és ötödik
évfolyamon bevezetésre került
a mindennapos testnevelés.
Ez a csengõszó az elsõ
osztályosoknak elõször szólalt
meg, Kókai Lászlóné, Erzsike
óvó néninek utoljára. Egy pedagógusnak legszebb ünnep,
ha azok körében lehet utolsó
munkanapján, akik mindennapi munkája során körülvették. Így volt ez ezen az évnyitón, ahol Szalai Vivien elsõ
osztályos tanuló, aki még pár

Tündérország berkeit
bebarangoltam

Vajon milyen lesz az iskola?
hónapja óvodás volt, verssel, lyosok, akiket még az óvó
Gergely Zoltán polgármester nénijük elkísért az évnyitóra,
és Csomor János igazgató verseikkel tették színvonalavirággal köszöntötték nyug- sabbá évnyitónkat.
díjba vonulása alkalmából Er- „Nincs nagyobb csoda, mint a
fehér papíron
zsike óvó nénit.
Kovácsné Tõsér Zsuzsan- megjelenõ fekete betûk,
na tanítónõ, az igazgató és a amelyekbõl megjelenik a
polgármester köszöntötte az világ.”
(Csukás István)
elsõ osztályosokat, szüleiket.
Kívánjuk, hogy legyen ez
A gyermekek nevében Szabó
Julianna 4. a osztályos tanuló a csoda mindenkié, de legverssel köszöntötte az elsõ fõképp az elsõ osztályosoké.
Szabó Erika
osztályosokat. Az elsõ osztá-

Deák-diák az X-faktorban

Loretta a gimnázium
évnyitóján is énekelt
Jászárokszálláson már sokan tudják, hogy milyen nagy
sikere volt Pál Lorettának, a
gimnázium 10.A osztályos

tanulójának az X-faktor címû
énekes tehetségkutató mûsorban. Lori az osztálytársam,
így személyesen is ismerem
õt. Kíváncsi voltam a részletekre is a felkészüléssel és a
versennyel kapcsolatban.
– Mikor és miért döntöttél
úgy, hogy megméretteted magad az X-faktorban?
– Mivel idén töltöttem be
a 16. életévemet, ami az Xfaktor alsó korhatára, úgy
döntöttem, kipróbálom magam. Kíváncsi voltam a szakértõ emberek véleményére,
hogy érdemes-e tovább folytatnom az éneklést. Másrészt

megígértem testvéremnek,
Máriónak, hogy ha megnyerném ezt a versenyt, a nyereményt az õ rehabilitációjára
fordítanám.
– A családod támogatott
ebben a döntésedben?
– Természetesen mindenben támogattak, és mellettem
álltak. A család összes tagja segített nekem a dalok tökéletes
eléneklésében. Ricsi bátyám a
zenei részben, Niki nõvérem
az angol dalok helyes kiejtésében, apukám a véleményét
mondta el, anyukám pedig
egyengette az utamat. Jó,
Folytatás az 5. oldalon
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Közmeghallgatást tartott a képviselõ-testület
2012. szeptember 6-án
tartotta közmeghallgatással
egybekötött soros ülését városunk képviselõ-testülete. A
Petõfi Mûvelõdési Ház nagytermében megrendezett ülés
napirendi pontjai között a
2012. évi költségvetés elsõ féléves teljesítésérõl szóló beszámoló, a városban folyó sporttevékenységrõl szóló tájékoztató, a helyi mentõállomás tevékenységérõl szóló tájékoztató, valamint egyéb elõterjesztések szerepeltek.
Az ülés elején interpellációk megtételére volt lehetõség. Csõke István képviselõ a
júniusi testületi ülésen érdeklõdött a Gyöngyös patak tisztítási munkáival kapcsolatban.
Az akkor feltett kérdésekre az
üzemeltetõ Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság emailben adott választ, mely
szerint a jövõ évi közmunkaprogram függvénye a terület
megtisztításának folytatása.
Ugyanakkor a tanév folyamán
a gyerekek gyakran futnak a
gáton, de a növekvõ bokrok
miatt sok szakaszon nehezen
jutnak át. A képviselõ úr javasolta, hogy vizsgálják meg annak lehetõségét, hogy az önkormányzat segítséget nyújtson a munkagépek üzemanyag-költségeinek biztosításához. A Szarv-ágy patak esetében is közmunkások végezték a munkákat, ott sikeresen lezajlott a medertisztítás.
A nyár eleji ülésen feltett
másik kérdése a Ságvári út,
Déryné utca és Munkácsy utca közötti szakaszának helyreállítására vonatkozott. A közútkezelõ az útpadkákat kijavította, kikátyúzta a gödröket,
hogy ne álljon meg a víz, a kidöntött betonszegélyt a Kossuth utca és a jászágói út keresztezõdésében helyreállította. Ezért sem érthetõ, hogy a
Diófa sörözõ elõtti részt
miért nem javította ki a közútkezelõ, mivel azon a szakaszon a járda is nagyon rossz
állapotban van.
Petró Géza képviselõ elmondta, hogy a Gyöngyös
patak tisztítása a Fáskert utcai
hídig ért el, de az addigi
munkát is csak félig végezték
el. Egy teherautónyi gallyat,
fatörmeléket hagytak ott a
munkások, nem hordták el a
hulladékot.
Gergely Zoltán polgármester válaszában elmondta,
hogy a Gyöngyös patak tisztításával kapcsolatban az
ÉMVIZIG-tõl érkezett válaszlevelet a Polgármesteri
Hivatal továbbította a képviselõknek. Nem az önkormányzat közmunkásai végezték a tisztítási munkát. A
Szarv-ágy patak esetében a
Mátraaljai Vízgazdálkodási
Társulás közmunkásai szép
munkát
végeztek.
Az
ÉMVIZIG nem kereste az
önkormányzatot
amiatt,
hogy pénzügyi gondjai lennének. Másik lehetõség a
probléma megoldására, ha a
Víziközmû az új traktorhoz

beszerzett fûkasza segítségével a gátkoronát megtisztítja.
Az ÉMVIZIG részérõl nem
várható elõrelépés, mert a
térképeiken holtágként szerepel ez a szakasz és az élõ patak
karbantartása is hatalmas feladat számukra. Amennyiben
az igazgatóság nem él az ajánlattal, megkeresik annak lehetõségét, hogy az önkormányzat tehessen lépéseket. A
Gyöngyös patak felújított
hídjánál egy elemet direkt leemelhetõvé tettek, hogy a futókat ne zavarja, de azt a kaput már el is vitték. A kivitelezõ felé ezt jelezték, és az új
elem elkészültét követõen
rögzíteni fogják a kaput.
Tavasszal, a Ságvári úton
található Diófa sörözõ elõtti
útpadkával kapcsolatban elhangzott interpellációt követõen helyszíni bejárásra hívták a Magyar Közútkezelõ
Kht. illetékeseit, akikkel végigjárták a kérdéses szakaszt.
Érdemi lépés azonban azóta
nem történt.
A Gyöngyös patakkal
kapcsolatos interpellációra érkezett választ a képviselõ-testület elutasította, egyben az
ÉMVIZIG intézkedését kérte
a patakmeder és környéke
gyomtalanítására. A Ságvári
úton található Vén Diófa sörözõ elõtti útszakasz ügyében
a Magyar Közútkezelõ Kht.
ismételt megkeresését kérte a
testület, valamint, hogy a Polgármesteri Hivatal vizsgálja
meg a parkoló építése kötelezésének lehetõségeit.
Az interpellációk után
Gergely Zoltán polgármester
a két ülés közötti munkájáról
szóló beszámoló fõbb pontjait
ismertette. A beszámoló a június és szeptember közötti
idõszakot ölelte fel. A Jászok
Világtalálkozóján népes küldöttség képviselte városunkat.
Sikeresen lezajlott a XIII. birkafõzõ verseny és a kísérõ rendezvényei is, melynek ideje
alatt lengyel testvérvárosunk,
Tarlow képviseletében hét fõs
küldöttség tartózkodott városunkban. Megtörtént a felújított tûzoltóõrszoba épületének ünnepélyes átadása és felszentelése. A Kertbarát Kör, a
polgárõrség és az önkormányzat közös szervezésében parlagfûirtásra került sor a
szennyvíztisztító mögötti területen. Augusztusban az iskolakonyha nyári leállása alatt
a Víziközmû egyik dolgozója
elvégezte az éves nyári festési
munkálatokat. A Szent István
napi ünnepségen átadták a
szakmai kitüntetéseket, a Dobó úti óvodacentrum ünnepélyes felszentelésére is sor került. Az új épületben közel
120 óvodáskorú gyermek számára tudnak helyet biztosítani, az óvodai nevelés korszerû
körülmények között folytatódhat a következõ években.
Augusztus végén megkezdõdtek a központi buszforduló felújítási munkálatai. Ennek során új burkolatot kapnak a járdák és a buszöböl, el-

helyeznek egy új, fából készült
buszvárót, valamint a vízelvezetés is megújul.
Csomor János képviselõ a
Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda és Zeneiskola intézményt érintõ változásokról, a nyár folyamán megvalósult óvodafejlesztési, korszerûsítési munkákról, a Szent
Vince úti iskolaudvar burkolatának felújításáról adott tájékoztatást.
Ezt követõen a 2012. évi
költségvetés elsõ félévi teljesítésérõl szóló beszámolót tárgyalták meg a képviselõk.
Amint Gergely Zoltán polgármester beajánlójában kiemelte, az intézmények az
elsõ félévben kiemelt figyelmet fordítottak a takarékos és
megfontolt gazdálkodásra. A
város eredményesen zárta az
elsõ félévet, a tervezett beruházások nagyrészt megvalósultak. Beruházási hitel felvételére nem került sor, a folyószámlahitel állománya 15 997
000 Ft-on állt, ugyanakkor
65 625 000 Ft betétállománnyal rendelkezett az önkormányzat. A személyi kiadások és közterhei jelentik a
költségvetés legnagyobb kiadási tételét, amely 44,63 %on, a munkaadókat terhelõ járulékok 47 %-on teljesültek.
A dologi kiadásoknál az
energia-áremelkedés ellenére
is csak 0,71 százalékkal költöttek többet az elsõ félévre tervezetthez képest. 2012. június
30-án a város hosszúlejáratú
beruházási hitelállománya
506 769 000 Ft. Valamennyi
hitel jó kondíciójú, a legmagasabb fizetendõ kamat 4,5
%, és tizenöt-húsz év kifutási
idejû, magyar forint alapú hitelek találhatók benne. A rövidlejáratú hitel júniusban
visszafizetésre került.
A képviselõ-testület megköszönte a köztisztviselõk és
közalkalmazottak elsõ félévi
eredményes munkáját.
A következõ, a városban
folyó sporttevékenységrõl
szóló elõterjesztést Csomor
János, a JVSE elnökségi tagja
ismertette. A tájékoztató a
JVSE öt szakosztályának –
labdarúgó és kispályás labdarúgó, kézilabda, asztalitenisz,
lovas, kempo szakosztályok –
tevékenységét, eredményeit
foglalta össze.
Szerzõ Csaba, mentõállomás-vezetõ az Országos Mentõszolgálat jászárokszállási
mentõállomás tevékenységérõl adott tájékoztatást. A
mentõállomás 2007. május 1je óta mûködik városunkban.
Jászárokszálláson egy 24 órás
mentõkocsi és 10 dolgozó,
pontosan 5 mentõápoló és 5
mentõgépkocsi-vezetõ teljesít
szolgálatot. A dolgozók szakmai képzése folyamatos, mely
éves képzési, vizsgáztatási
rendszerben történik. Az indulás óta 4729 esethez vonultak ki és 183 064 km futásteljesítmény áll mögöttük. Az elmúlt öt évben a mentõállomás több mint kétmillió fo-

rint összegben kapott támogatást az önkormányzattól,
melyet mentéstechnikai és a
mentés biztonságát növelõ
eszközök beszerzésére fordítottak. Fontosnak tartják,
hogy a lakosságot minél szélesebb körben megismertessék
az elsõsegély-nyújtási ismeretekkel. Az oktatási intézményekben többször szerveztek
tanfolyamot, és rendszeresen
részt vesznek az éves Patikanapon.
A fõ napirendi pontokat
követõen további elõterjesztésekrõl tárgyaltak a képviselõk.
A 2012. évi költségvetésrõl szóló rendeletet a Magyar Államkincstár által kiközölt normatív elõirányzat
változásai, valamint az intézményeknél bekövetkezett
elõirányzat-módosítások
tették szükségessé.
Az önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatának módosítására a 2013.
január 1-jével felálló járási
hivatalokkal összefüggésben
került sor. A járásokhoz kerülnek át az okmányirodai feladatok, a személyi- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos
ügyek, a gyámhivatal, egyes
gyámhatósági feladatok, a
szociális ellátások közül az
ápolási díj, az idõskorúak járadéka és a közgyógyellátás (kivéve a méltányossági közgyógyellátást). Ezzel kapcsolatban szükséges volt módosítani a Polgármesteri Hivatal
alkalmazotti létszámát is.
Az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet módosítását a magasabb szintû jogszabályok változtatásai, valamint azokkal való párhuzamos szabályozás megszüntetése indokolta. A 41/2010.
(II. 26.) Kormányrendelet
vonatkozó része a kedvtelésbõl tartott állatok tartásának
részletszabályait tartalmazza.
Szabályozza azt is, hogy az
állatot úgy kell tartani, hogy
annak tartása lehetõvé tegye
annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környezõ
lakóközösség kialakult élet- és
szokásrendjét tartósan és
szükségtelenül ne zavarja.
Meghatározza a kedvtelésbõl
tartott állatok tartási helyének
méretét is, amely ebeknél mérettõl függõen minimum 1020 m2-ig terjed, a csoportosan
tartott ebek esetében pedig
minimum 6 m2 ebenként.
A közterületek használatáról szóló rendelet pontosítására azért volt szükség, mert
két paragrafusa egymásnak
ellentmondó szabályokat tartalmazott. A módosítás értelmében közterület-használati
engedélyt kell beszerezni a tehergépjármûvek, mezõgazdasági vontatók, munkagépek,
pótkocsik, autóbuszok közterületen való tárolására, kivéve
a felsorolt jármûvek parkolására táblával kijelölt közterületeket.
Az önkormányzati lakások bérletérõl szóló rendelet
módosítását a Deák Ferenc u.

11. szám alatti szolgálati lakás
– nagysága és komfortfokozata szerinti – bérleti díjának 10
000 Ft összegben történõ
megállapítása indokolta. Ezen
kívül az önkormányzat tulajdonában lévõ Árpád tér 1.
szám alatti üzlethelyiséget, a
volt húsbolt épületét, a BIB
Bag in box Rendszerház Kft.
kívánja bérbe venni ötéves
határozott idõtartamra. A
képviselõ-testület a bérleti díjat – a munkahelyteremtés érdekében – kedvezményesen,
havi bruttó 25 400 Ft-ban állapította meg.
Sor került a településrendezési terv (TRT) módosításához tartozó településrendezés céljainak meghatározására.
A testület döntött arról is, hogy
a TRT-módosításhoz kapcsolódó környezeti vizsgálatot a
szakvélemények ismeretében
nem tartja szükségesnek.
Dr. Gábris Emese jegyzõ
ismertette a Gyóni úti óvoda
megszüntetésével kapcsolatban a Kormányhivataltól érkezett törvényességi felhívást.
E szerint le kellett volna folytatni a közoktatási törvény által meghatározott véleményeztetési eljárásokat, mert intézményátszervezésnek minõsül az óvoda megszüntetése.
A Gyóni úti óvoda a Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda és Zeneiskola telephelyeként mûködött, a Kormányhivatal oktatási fõosztályának korábbi tájékoztatása
szerint, mivel a Gyóni úti
óvoda nem önálló közoktatási
intézmény, nem rendelkezik
külön OM azonosítóval, ezért
a véleményeztetési eljárások
lefolytatása nem szükséges. A
Kormányhivatal visszamenõleg nem kötelezte az önkormányzatot, hogy lefolytassa a
véleményeztetési
eljárást,
ezért a képviselõ-testület a törvényességi felhívásban foglaltakat elfogadta.
A Jászárokszállási Strandfürdõ termálmedence korszerûsítése és WC-blokk építése
tárgyú projekttel kapcsolatban tavasszal egy meghívásos
közbeszerzési eljárást már lefolytatott az önkormányzat,
melyet sikertelennek nyilvánított, miután a beérkezett
ajánlatok túl magas kivitelezési összegeket tartalmaztak.
A mostani ülésen nyílt eljárás
megindításáról döntött a képviselõ-testület, amely azt jelenti, hogy az ország minden
részérõl várnak kivitelezési
ajánlatokat.
Az önkormányzat tulajdonában álló Fürdõ u. 13. szám
alatti ingatlan szennyvíz-közmûfejlesztési hozzájárulása
hátralékos összegének elengedésérõl, az Önkéntes Tûzoltó
Egyesület részére az ifjúsági
tûzoltók csopaki katasztrófavédelmi táborba való utazási
költségeinek finanszírozására
való támogatás nyújtásáról is
határozatot hozott a testület.
A polgárõrség kérelmére
az önkormányzat kezességet
vállalt a polgárõrség által fel-

venni kívánt, a térfigyelõ kamerarendszer telepítéséhez
szükséges, a LEADER-pályázaton elnyert 5 000 000 Ft
összegû támogatást megelõlegezõ hitel felvételéhez.
Ezzel kapcsolatban határozatot hoztak arról is, hogy
az önkormányzat a polgárõrség kérelmére a kamerarendszer telepítésére a támogatás
önrészét, 500 000 Ft-ot folyósítja a polgárõrség bankszámlájára. Az önkormányzat
a kamerarendszer kiépítésével
kapcsolatos egyéb költségek
finanszírozását
maximum
500 000 Ft összeghatárig saját költségvetése terhére biztosítja. A kiépített térfigyelõ kamerarendszer fenntartási-üzemeltetési költségeinek finanszírozását Jászárokszállás Város Önkormányzata vállalja.
Az önkormányzat az általa
nyújtott támogatás feltételéül
szabta, hogy a polgárõrség
köteles a rendõrségen egy
munkaállomás telepítésére.
Döntöttek az önkormányzat tulajdonában lévõ,
Gyóni u. 6/B. szám alatt található volt óvodaépület eladásra kijelölésérõl, az ingatlannyilvántartási adatok szerint
névtelen utcaként megjelölt
közterületek elnevezésérõl. Ez
utóbbi azt jelenti, hogy a névtelen utcák a hivatalos nyilvántartásokban is megkapják
a köznapi használatban lévõ
neveket. A változtatás egyetlen családot érint, a többi területen nagyrészt épület sem
található.
Elsõ lakáshoz jutók támogatásáról, valamint önkormányzati belterületi utak burkolatfelújításáról is szavaztak a
képviselõk. A határozat értelmében a Virág Benedek utca,
Prohászka, Hunyadi utcák
közötti szakasza, valamint a
Kékes utca burkolatfelújítására egyszerûsített meghívásos
eljárást indítanak. Támogatták a Magyar utca, Arad utca,
Hortobágyi utca, Zrínyi utca,
Szent István utca szilárd burkolatú kialakítását, melyhez a
tervezési és engedélyeztetési
eljárás lefolytatásával kapcsolatos intézkedések megtételével megbízták Gergely Zoltán
polgármestert.
Az utolsó napirendi pontban Petró Géza képviselõ, a
Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság elnöke adott tájékoztatást a Kenyérvári úton
található három, beépítetlen
ingatlan eladásáról. Az ingatlan értékbecslõ 600 Ft/m2 +
ÁFA áron értékelte fel a
telkeket. A vevõ 500 Ft+ ÁFA
ajánlati árat tett az egyes ingatlanokra, melyet a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság, mivel nem jelentõs a különbség,
egyhangúlag elfogadott.
Gergely Zoltán polgármester az ülés végén megköszönte a részvételt és a közmeghallgatást bezárta. A következõ soros képviselõ-testületi
ülésre 2012. november 22-én
kerül sor a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
-nir-
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A polgármester jelenti
A több mint 30 mm-t
kitevõ esõ az õszi munkákat
segítette, sok helyen egyáltalán lehetõvé tette. Az õszi betakarítást ez a csapadékmenynyiség nem hátráltatta. A kukorica gyenge termést mutat,
az árak ennek megfelelõen nagyon magasak, megközelítik a
80 000 Ft/tonna értéket. Az
abraktakarmány felhasználó
állattenyésztési ágazatok nagyon nehéz helyzetbe kerültek, mert a késztermékek fogyasztói áraiban ez a költségnövekedés még nem jelent
meg. A hús áránál dinamikus
növekedés várható. Fogyasztóként úgy értékelem, hogy az
áremelkedés drasztikus lesz.
A leégett CBA üzlet helyén már csak a kormos vasváz
látható. Nagyon sokan kérdezik, hogy mi lesz a sorsa ennek
az üzletnek, mert jelenleg a
területen munka nem folyik.
Varga Sándorné ügyvezetõ
igazgató asszonnyal nagyon
gyakran beszélek és teszem fel
ugyanezeket a kérdéseket.
Legutóbbi telefonbeszélgetésünk alakalmával is azt erõsítette, hogy az engedélyeztetés folyamatban van. Maga
az építkezés 2 hónapot vesz
igénybe. A tervük továbbra is
az, hogy az új üzlet már a karácsonyi bevásárlások idejére
elkészül. Az önkormányzat részérõl ehhez minden segítséget megadunk. A munkahely
megtartásáról nemcsak beszélni kell, hanem tenni is kell érte,
mert itt 30 munkahely a tét.
A buszforduló rekonstrukciója jól halad és várhatóan
2012. október 10-re el is készül. A buszforduló nagyon
szép sárga színû, a járdák pedig piros színû díszburkolatot
kapnak. Elkészül a fa buszváró
épület is. A beruházás költsége
meghaladja a 20 millió Ft-ot,
amelyhez 90 %-os támogatást
nyertünk, így az önerõ 2 millió Ft összeget jelent.
Felhagyott szeméttelepek
rekultivációjára már 5 éve készülünk. A Regio-Kom Kft.
foglalkozott a tervezéssel és a
pályázat elkészítésével. A projekt támogatása európai uniós
forrásból történik és 100 %-os

mértékû. A Regio-Kom Társulás 33 települése közül 31-et
érint ez a pályázat. Összköltsége bruttó áron megközelíti a
2,6 milliárd forintot. A közbeszerzési eljárást a Regio-Kom
vezetõsége folytatta le és a
Jászberény 31 projektcéget
hirdették ki nyertesként, 2 057
710 950 Ft+ÁFA vállalási
árral. A Jászberény 31 projektcég tagjai: Duna Aszfalt Kft.,
6060 Tiszakécske, Béke út
150., Geohidroterv Kft., 1095
Budapest, Máriási utca 7.,
Mento Kft., 3916 Bodrogkeresztúr. Az alvállalkozók: Tengely-Közmû Kft,. 3300 Eger,
Kõlyuktetõ, valamint Bazaltech Kft., 1125 Budapest,
Szamóca u. 6/b. A munka kezdete: 2012. 05. 02 és befejezése: 2013. 10. 02. A vállalt
garancia az átadástól számított
24 hónap. A munka minõségi
elõírásait a Fidis Piros Könyv
tartalmazza. A pályázat a
KEOP-2.3.0/2F/09-20100007 számon került regisztrálásra. A jászárokszállási munka
kezdése 2012. 10. 30-a, befejezése 2013. 04. 25. A feltárandó, rekultiválandó terület
80 ezer négyzetméter, vagyis 8
hektár. A területen található
szemetet egy rakásra gyûjtik,
tömörítik, majd geotextíliával
takarják, földdel borítják és füvesítik. Ahonnan a szemetet
kitermelik, ott is füvesíteni
fognak, de azt földdel nem töltik fel. A tervek elkészítése óta
eltelt idõben a környezetvédelem nagyon sokat fejlõdött, új
technikai megoldások, új technológiák honosodtak meg.
Elgondolkodtató, hogy mikor
ér oda az ipar alapanyag-igénye, hogy Ma-yarországon is
visszanyerjék az évtizedek alatt
összegyûjtött szemétbõl az értékes anyagokat és újra hasznosítsák. Svájcban már egyetlen egy kilogramm szemetet
sem engednek válogatás nélkül elhelyezni a lerakókban.
Amit újra lehet hasznosítani,
azt kiválogatják, a többibõl pedig elégetés folytán elektromos áramot állítanak elõ, és
csak ennek a hamuját rakják le.
A Regio-Kom Kft. még a
napjainkban összegyûjtött sze-

metet sem válogatja, hanem
azzal ártalmatlanítja, hogy egy
nagy rakásba rakja és tömöríti.
Továbbhasznosításra csak a
szelektív szigetekben gyûjtött
mûanyag, fém, papír és üveg
kerül, amely az összes menynyiségnek csak pár százaléka.
A pályázat megnyerése óta
évek teltek el, ezt az idõt arra
kellett volna kihasználni, hogy
az újrahasznosítás feltételeit a
Regio-Kom Társulás kidolgozza és megteremtse annak
feltételeit. Úgy látom, az utódainknak hagyjuk feladatul ennek megvalósítását.
A város költségvetésében
2 millió forintot biztosítottunk tankönyvtámogatásra.
Azok a gyerekek kaphatnak
támogatást, akik jászárokszállási lakosok, általános iskolába, középiskolába, fõiskolára
vagy egyetemre járnak, és
nem kapnak ingyenes tankönyvet. A Széchenyi István
Általános Iskolába 589 gyermek jár, 294-en részesülnek
gyermekvédelmi támogatásban, ezáltal ingyen tankönyvben. Más településrõl bejáró 8
diák, így 287 tanuló kap önkormányzati
támogatást,
amelynek összege 4000 Ft/fõ.
A Deák Ferenc Gimnáziumban 229 tanuló kezdte meg a
tanévet. Ingyen tankönyvet
kap 73 fõ, és jászárokszállási
lakosként 77 tanuló kap önkormányzati támogatást 6000
Ft/ fõ összegben. A fõiskolára,
egyetemre járó jászárokszállásiak iskolalátogatási igazolás
ellenében 9000 Ft/fõ támogatásra jogosultak. Az önkormányzat ennyivel tudja segíteni a gyermeket nevelõ szülõket. A családok költségvetését az iskolakezdés így is nagyon megterheli, mert a tankönyvek ára a gyermek korától függõn 9000 és 18 000 forint között mozog. Tisztelet
és megbecsülés illet minden
szülõt, aki gyermeke taníttatásáért, ezáltal boldogulásáért
sokszor erõn felül is áldozatot
vállal. Jászárokszállás közössége nevében köszönöm mindannyiuknak, hogy a jövõt
építik.
Gergely Zoltán

Lengyelországi élményeink
Augusztus 12-én hajnalban nagy izgalommal indultunk útnak Lengyelországba.
Jászárokszállás testvérvárosa
Tarlow, ezúttal is, mint minden évben, egy hétre vendégül
látta a Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda és Zeneiskola elballagott nyolcadikosait és a Deák Ferenc Gimnázium Közgazdasági és Informatika Szakközépiskola diákjait. A hosszú útra négy kísérõtanár tartott velünk. Végül körülbelül 12 óra utazás
után érkeztünk meg a szállásunkra, ami a testvérvárosunkhoz közel, Sulejóvban volt.
Lengyel testvéreink minden napra érdekes programo-

kat szerveztek nekünk, és
mindent megtettek, hogy a
lehetõ legjobban érezzük magunkat. Ellátogattunk a baltowi dínóparkba és részt vettünk egy szafari túrán, ahol
közelrõl csodálhattuk meg a
kifutókon az állatokat. Másnap egy tûzkõbányát nézhettünk meg testközelbõl. Szerdán felfedeztük a fõvárost,
Varsót. Sétáltunk a Lazienki
Parkban, és a csoport fiútagjai
örömére a Varsói Nemzeti
Stadionhoz is ellátogattunk.
Délután szabad programként
az óvárost járhattuk be.
Nagyszerû érzés volt a régi
épületek között sétálni, egyben egy új kultúrát megis-

merni. Csütörtökön Sandomierzben idegenvezetõ kalauzolt el minket a város nevezetességeihez. Felmásztunk
a kilátótoronyba, de a város
alatt húzódó pincéket is megtekintettük. Még aznap meglátogattuk és megkoszorúztuk Tarlowban a háborúban
elesett magyar katonák sírját.
Ez volt a kirándulásunk egyik
legmeghatóbb része. A sírnál
elénekeltük a Himnuszt, és a
diákok képviselõi elhelyezték
a koszorúkat. Az utolsó nap,
pénteken, a Visztulán hajókirándulást tettünk. Csodálatos
volt a panoráma, de utazásunk minden állomásán szép
képeket készítettünk.
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Soha Többé!
– Emlékezés a Gazdakör szervezésében –
Új táblát avatott a Gazdakör a Mûvelõdési Ház
lécsõfordulójában,
most
azonban nem a Gazdakör,
illetve annak elnökének Dr.
Farkas Miklósnak az ötletére, hanem egy hatvan éve a
Hortobágyra telepített tanyás gazda, Bobák Miklós
kezdeményezésére.
Mint ahogyan Dr. Farkas Miklós a Gazdakör elnöke az emléktábla-avatást
megelõzõ emlékezõ beszédében elmondta: egy évvel
ezelõtt írt levelet a Gazdakörnek a kitelepítettek nevében Bobák Miklós, hogy a
60 éves évfordulón emléktáblát kellene elhelyezni. A
kezdeményezést a Gazdakör
felkarolta, s az elhurcoltak
emlékére celebrált misét követõen az emléktáblát szeptember 2-án leleplezték.
A tábla a Soha Többé!
felszólítással, annak a 17
árokszállási tanyás gazdának, közöttük kiskorú gyermekeiknek állít emléket, akiket Rákosi ávósai 1952-ben
a Hortobágyra kényszermunkatáborba telepítettek.
A tábla valamennyi elhurcolt nevét megörökíti.
Az emlékezésen a város
polgármestere, Gergely Zoltán megkövette a kitelepítetteket, amikor beszédében
kiemelte: az 50-es években
szörnyû volt élni, azért is,
mert értéktelen volt az emberi élet, nem számított. A
lovakra is jobban odafigyeltek, több gyógyszert kaptak,
mint az ember. Két éves koromban súlyos beteg voltam, és az orvos csak két injekcióval rendelkezett, melyet csak az utolsó pillanatban adott be, ezzel megmentve életem. Évek múlva
derült ki, hogy ebben az
idõben nagy mennyiségû
injekció állt rendelkezésre a
lovak számára, de ekkor már
az injekció szavatossága
lejárt.
Az emlékezésen felszólaló egykori kitelepített, Bobák Miklós, a Gazdakörnek
Bármerre jártunk, elkísért
bennünket az odaadó lengyel
vendégszeretet. Minden programon külön kísérõk vigyáztak ránk. Ezen kívül a tolmácsunk mindenhova velünk
jött, és ha kérdésünk volt,
mindig örömmel válaszolt rá.
Az ország látványosságain
kívül alkalmunk nyílt belekóstolni a lengyel konyhába. Egyszer egy hivatalos díszebéden
is részt vettünk Opatowban,
ahol a környék képviselõi köszöntöttek bennünket. Nagy
meglepetés ért minket, amikor az egyik képviselõ magyar
nyelven üdvözölte a csoportot. Az utolsó este, pénteken a
lengyelek grillpartival készültek. Itt találkozhattunk azokkal a fiatalokkal, akik hozzánk,
Jászárokszállásra látogattak el.
Nagyon sok kedves lengyel

Az emléktáblát leleplezi Farkas Gábor MAÉSZ elnök és
Gergely Zoltán polgármester
eljuttatott levelében a kitelepítés értelmét a föld, a vagyon megszerzésében határozza meg, mely kezdete
volt a több tízezer ha-os
nagyüzemek létrejöttének.
Az ugyancsak felszólaló
Dr. Farkas Gábor a MAÉSZ
(Magyar Családi Gazdálkodók és Õstermelõk Érdekérvényesítõ és Érdekvédõ
Szövetsége Egyesület) elnöke a rendszerváltást követõ
kárpótlás után kialakult kapitalista új földesurak rendszerérõl beszélt.
– Olyan nagybirtokok
ezek, melyeket a tsz nagybirtokokból hoztak létre –
mondta.
Árokszállási példaként
említett egy olyan 1500 haos nagybirtokot, melyet most
egyben kívánnak eladni.
Az új földtörvény-tervezet szerint 2014. május 1.
után az uniós állampolgár
nem számít külföldinek, így
elõfordulhat, hogy nyugateurópai tõkések kezébe kerül az 1500 ha föld fogalmaz Dr. Farkas Gábor és
összefogásra szólít! „Redemptus õseink példájából
merítve összefogással lehet
csak esélyünk földjeink
megtartásra.”

Bobák Miklós visszaemlékezik
Fotók: Tóth Alajos
Hatvan év után, ha már
„Soha Többé!” nem is hurcolnak el földjérõl senkit, de
a földmûvelõ lehet még
szolga saját hazájában és ez
a végszava a MAÉSZ elnök
beszédének is.
Az emlékezés rávilágított
arra is, hogy a föld alól kitörõ
izzó láva csak ritkán kelt riadalmat az emberekben, addig
a földfelszínen a politika folytonos izzásban tartja a kedélyeket a parasztban, majd gazdában, legújabban meg a
földmûvesben.
- and -

Emlékezés a hõsökre
diákot ismertünk meg, igazi
barátságok is kötõdtek. Volt
kulturális mûsor is, ahol mindenki meglepetésére egy magyar dal is elhangzott, amit
egy lengyel diáklány énekelt
el. Jó érzés volt külföldön az
anyanyelvünket hallani. Mi is
készültünk produkciókkal a
partira, amelynek lengyel testvéreink igazán örültek.
Az egy hét alatt szép él-

ményekkel lettünk gazdagabbak. A társaságunk minden tagja jól érezte magát.
Mindenki nevében szeretném megköszönni Jászárokszállás Város Önkormányzatának, hogy támogatta az
utunkat, Tarlow város lakóinak a kedves vendéglátást.
Zsák Zsófia és a program
részvevõi
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Névadóra emlékeztünk

Becsöngettek!

– Táblaavatások a Széchenyi-napon –

– Tanévkezdés a gimnáziumban –

Folytatás az 1. oldalról
1860. április 8-án halt meg
tragikus körülmények között
Döblingben. Róla mindanynyiunknak van valamilyen
képe. Szakállas, magas, dús
szemöldökû, szúrós tekintetû embernek látjuk. Eszünkbe jut róla a Lánchíd, a Magyar Tudományos Akadémia, látjuk a történelemkönyvben, filmeken, a plakátokon. Sokszor hallottuk
már, hogy mit gondoljunk,
és mit érezzünk, pedig õ egy
állandóan vívódó, érzékeny
ember volt. Szeretõ, a kultúra iránt igényes családban
nevelkedett. A papa, a mama, Fanny és Steffiel (azaz
Stefi, a mi Istvánunk) sokszor együtt játszottak. A magánember és a közszereplõ
egymástól elválaszthatatlan.
Õt már a kortársai sem tartották hétköznapi embernek.
Guba Ádám folytatta
megemlékezését Széchenyirõl:
Örökölte apjától a tudatos cselekedeteket és persze
elleste a naplóvezetés szokását. Bizonyára tudják, milyen hasznos, ha le tudjuk
vezetni a nap közben ért izgalmakat. Névadónk többek
között erre használta a naplóírást, mindent leírt a kis
noteszébe, amit mindig magánál tartott. Biztosan úgy,
ahogy én is, Önök is szeretnék a kezükben tartani ezeket a füzeteket, látni a legnagyobb magyar gondolatait,
megismerni hogyan teltek a
mindennapjai. Bizonyára
soha nem unatkozott, hiszen mindig volt mit tennie.
Szerintem õ nem is igazán
politikus volt, hanem egyfajta költõ, aki versek helyett
hidakat és csodálatos építményeket hozott létre négysoros rímelõ sorok helyett.
Ez a mûvészet inkább
arról szólt, hogyan lehetne a
hazát felzárkóztatni azokhoz az országokhoz, melyekbe olyan sokszor látogatott el. Hitetlenkedve vette
észre, hogy szeretett hazája
bármilyen szép és kedves is
szívének, van mit behozni.
Rengeteget utazott Európában, ahol az akkori magyar
ember nagyon elcsodálkozhatott. Miután visszatért
Magyarországra, bizonyára
azt sem tudta, hol kezdje a
munkálkodást, hiszen annyi
mindent kellett javítani, létrehozni, bevezetni, meghonosítani. Persze néhányan
nem értették meg, de sok
lelkes támogatója is akadt.
Olyan volt, mint egy motor,
ami viszi elõre a jármûvet,
de kell a mûködéséhez az
üzemanyag is. Nem mennek
egymás nélkül semmire! Így
volt ez Vele is. Ezért kell becsülni a segítõit is, hiszen
hiába egy nagyon okos ember, ha környezete nem érti
meg. Szerencsénkre sokan
észrevették, hogy „valamit

Az ünnepeltek:
Tõsér János és Thiel Miklósné

A mû és alkotója
azért csak tud az a Széche„Öröm több mint pénz,
nyi István”.
becsület pedig még több!”
Surányi Anna összegezte
Széchenyi nem csak poa legnagyobb magyar mun- litikus volt, hiszen a politikásságát:
kusok nem érik túl a koruTervei legtöbbször meg kat. Nem csak író, számára
is valósultak. A Lánchíd, az írás mindig csak eszköz
amely még ma is Budapest volt: hiszen minden cselekeegyik legjelentõsebb látvá- detében magyar. A legnanyossága, az õ nevéhez fû- gyobb magyar, aki még így
zõdik. Ugyanúgy, mint a is, évszázadokkal halála után
dunai hajózás, a Tisza sza- is példát mutat nekünk.
bályozása. Támogatta a vasEgész életét Magyarorúthálózat megépítését és az szág fejlõdésének szentelte.
egyesült Budapest ötletét. Hazaszeretete, akaratereje
Létrehozta a Nemzeti Ka- és hite segítették elérni célszinót, valamint õ terjesz- jait. Életmûvét tekintve
tette el a lótenyésztés és ló- méltán nevezhetjük õt a legversenyzés szokását.
nagyobb magyarnak.
Könyveket is írt – Hitel,
Surányi Anna a megemVilág és Stádium –, ame- lékezést azzal a Széchenyilyekben megfogalmazta a idézettel zárta, ami a legnareformkor legfõbb céljait.
gyobb magyar egész életét
Az 1848-as Batthyány jellemezte:
kormányban a közmunka„Csak a gyenge szereti
közlekedésügy tárcát kapta.
önmagát, az erõs egész nemSzinte lehetetlen felso- zetet hordoz a szívében.” A
rolni mindent, amit élete fo- Jászvidék októberi számályamán tett Magyarorszá- ban közzétesszük azoknak a
gért. Kevés magyar ember támogatóknak a névsorát,
dolgozott annyit a hazájá- akik hozzájárultak a Thiel
ért, pénzt, idõt, fáradtságot Bernát emléktábla megvalónem kímélve, mint Szé- sításához.
chenyi.
Szabó Erika

2012. szeptember 3-án
reggel 8 órakor éles hangon
megszólalt a csengõ a gimnáziumban. A tanév elsõ csengõszója egyszerre jelezte a tanévnyitó ünnepség kezdetét és
a 2012-13-as tanév legelsõ
perceit. Ez a hang többféle érzelmet ébreszt az emberben: a
becsöngetést általában harsánynak és bántónak érzékeljük, a kicsöngetés sokkal lágyabb hangzásúnak és dallamosabbnak tûnik. A középiskolát kezdõk számára azt a kis
szorongással teli várakozást
jelképezte, amely az új helyzetek elõtt tölt el bennünket,
míg a fölsõbb évesek talán a
viszontlátás örömét és kihívások izgalmait is „belehallották” a csengõszóba.
Majkutné Tóth Emma
igazgató beszédében az iskolai
lét másik fontos kelléke, a
táska került a középpontba:
„..Az iskolatáskák változását látjuk, amióta csak tanulunk. Dédszüleitek még palatáblával indultak iskolába,
majd jöttek az irkák, amit már
össze lehetett fogni fémkerettel, vagy iszákba lehetett tenni
õket. A késõbb sokasodó
könyvek és egyéb kiegészítõk
már megkövetelték a gerinckímélõ hátizsákokat az általános iskolában. A középiskolai
korosztály mindig is rutinos
volt a táskák méretének korlátozásában. Különösen a lányok nagy mesterei annak,
hogyan lehet szolid nõi táskával iskolába járni.
Talán éveken belül eljutunk a modern palatáblához, a
táblagépekhez, amelyek egyben tankönyvtárként is mûködhetnek.
A kilencedikeseket az asztalokon felvonultatva táskák
egész sora várja. Egy lépés a
majdani táblagépek felé. Azokat a laptopokat rejtik, amelyek személyes használatba kerülve tanulói-szakmai pályafutásukat segítik majd.
Nem mindennapi dolog,
hogy egy középiskola így tudja támogatni a kezdõ évfolyamot. Köszönöm nevetekben
is Jászárokszállás Önkormányzatának támogatását,
ami lehetõvé tette, hogy a
szakközépiskolai diákok mellett a gimnazisták is laptophoz
jussanak.”
A tanévnyitó ünnepségen
mindenki kiemelt figyelemmel fordult az „újak” felé. Az
kilencedikes diákokat köszöntötték a tizedikes diáktársaik,

Gergely Zoltán polgármester átadja a laptopokat
az igazgatónõ és a polgármester úr pedig ünnepélyes
keretek között átadták nekik a
laptopokat.
A tantestületben is köszönthetünk új kollégát: Csomor-Fehér Nikolett tavalyi
középiskolai tanítási gyakorlata során szerzett tapasztalatait
az idén óraadó pedagógusként kamatoztathatja. A
nyugdíjba vonuló Ferencz Jánosné irodai munkáját Áfra
Katalin veszi át, Kóczián Eleonóra pedig a gazdasági ügyintézõi feladatokat látja el.
Az igazgatónõ köszöntõ
beszédében Karafiáth Orsolya
A régi táska címû költeményébõl idézett:
Elég régóta még csak rá sem
néztem.
Hányódott gardróbokban, polcokon(…….)
s a bélésen a rozsdaszínû folt
nyilván a széttört rúzs málló
darabja,
vagy a szemhéjtusé, amely
kifolyt.
Megmintáztam egy arcot ott,
belül.
Nézi a szem az összevisszaságot.
Egy torz mosoly a gyûrõdéseken.
Az ismerõs fintorba visszalátok.
A nyáron elhagyatott iskolatáskák kapcsán a következõ kívánságot fogalmazta
meg: „Kívánom, hogy az idei
tanévvel is szaporodjon tanításból-tanulásból nyert tapasztalatotok,
tudásotok.
Olyan élményekkel gazdagodjatok, amelyek egész életre
körbevesznek benneteket, és
táskátok belsõ arcán mosolyt
mintáznak.”
A tanévnyitó ünnepség
rendhagyó módon fejezõ-

dött be, hiszen egyben fel is
adta a tanév elsõ matematika
példáját:
Ha a kiskosárban
ötven körtecsutka,
és a hétpöttyös bögrét
épp széttörte Jutka,
akkor hány nap múlva
érik meg a málna,
s hány befõttes üveg
vár a nagymamára?
Ha Jánoska öcsém
cukorkámat nézi,
és az ízét fejben
gyorsan felidézi,
egy panelház körül
hány kört kell hogy fusson,
hogy nekem a végén
éppen öt szem jusson?
Ha én tíz elmúltam,
nagyapó meg hetven,
hányan házasodnak
a lakónegyedben,
és három hét múlva
meg fog-e jól hízni,
ki nem akar futni,
csak babakocsizni?
Mivel senki nem jelentkezett szaktanáránál a megoldásokkal, a megígért jutalmat, a
sikeres év végi bizonyítványt
sem tudták kiosztani az osztályfõnökök. Annak átvételére
így legközelebb június végén
nyílik lehetõség.
Bízunk benne, hogy a
tanév végére annyi tudással
gazdagodnak a diákok, hogy
sem ez, sem a nehezebb feladványok nem fogják õket
zavarba hozni, és hogy végig
megõrzik humorérzéküket,
amely átsegíti õket a nehézségeken.
Bágyi Rita

Egyesületi hírek
Augusztus 28-án a Palóc
Üdülõben tartott ebéden ünnepeltük a Nyugdíjas Egyesületünk megalakulásának 19.
évfordulóját.
A finom ebéd után Guba
József szolgáltatta a talpalávalót. A jó idõ ismét alkalmat
adott arra, hogy sokan együtt

legyünk és egy kellemes délutánt töltsünk beszélgetéssel,
szórakozással.
Szeptember11-én Olajos
doktor úr volt a vendégünk,
aki az idõseket érintõ betegségekrõl és azok megelõzésérõl, illetve könnyebb átvészelésérõl tartott egy nagyon

jó elõadást.
Szeptember12-én reggel
Gyulára indultunk. A közel 3
és fél órás út után kissé fáradtan, de annál lelkesebben vártuk az idegenvezetõnkkel,
Adorján Lászlóval való találFolytatás az 5. oldalon
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A külsõ fogadó II. rész
Az elõzõ számban megjelent 1800. évi látkép tanúsága
szerint már jó 200 évvel ezelõtt biztosan állt a fogadó
épülete.
A földszintes külsõ fogadóba nemcsak királyok, hanem betyárok is jártak. Legendás betyárbujtató hely volt
az árokszállási hagyomány
szerint. Állítólag maga Rózsa
Sándor is járt itt, de Bogár
Imre, Bede András, Fazekas
Dávid szintén megfordulhatott benne. Az árokszállási betyárok, mint Dékány Sándor
és Szikra Balázs, viszont egészen biztosan otthon érezték
magukat a külsõ fogadóban.
A helyi hagyomány szerint a
gémeskútra kötöttek szalmát
vagy ruhát, ami felhúzott állapotban figyelmeztetõ volt a
szegénylegényeknek, hogy
zsandárveszély közeleg. Ilyenkor a betyárok állítólag a pincébõl nyíló titkos alagúton átmentek az út másik oldalán lévõ malom területére, sõt
egyesek szerint az innen még
a több mint 500 m-re lévõ kápolnába. Más változat szerint
a malomba vezetett az alagút.
Itt a molnártól elkérték a kápolna kulcsát és egy másik
alagúton jutottak el a Havi
Boldogasszony tiszteletére
emelt, a Berek nevû határrészben található kápolnába. Ennek a bizonyos alagútnak nagyon mélynek kellett lennie,
ha volt ilyen egyáltalán, mert
a malom és a kápolna között
már akkor is a Gyöngyös,
vagy más néven gyöngyösi
Nagypatak folydogált. Olyan
legenda is járt szájról szájra
Árokszálláson, hogy a Serfõzõ
ház pincéjébõl mentek a betyárok alagúton a temetõbe,
ahonnan a külsõ fogadóba
már könnyen eljutottak.
Az erre utazó gazdag kereskedõk gyakran betértek
ide, ami kiváló alkalmat adott
a betyároknak a zsákmányszerzésre. A fogadó utcára
merõleges szárnyában volt
egy nagyobb terem, ez volt az
ivó. Ez után következett a szabadkéményes konyha, majd a
fogadós szobája. Az utcai
szárny boltozott termei valamikor vendégszobaként mûködtek. A fogadóhoz tartozott egy fehérre meszelt, hoszszú istálló is, ahol a váltólovakat õrizték.

1960-ban
A postakocsi-állomás a Mari kejj fël! Három deci író,
Pethes család birtokában volt, Haldoklik a bíró. Azt a híres
de magát a fogadót határozott Bogár Imrét Elvitte a ráró.”
idõre folyamatosan bérbe ad- Továbbra is eredeti funkcióját
ta az árokszállási elöljáróság, és látta el az objektum, mert a
nyilván annak a jelentkezõnek Jászárokszállás és Vidéke cíadta oda, aki többet fizetett mû hetilap 1910. március 20érte. Sugárné Koncsek Aranka ai számában – többek között
(Jász történelmi arcképcsar- – arról tudósít, hogy az ároknok, Jászberény 2003.) kuta- szállási ifjak a külsõ fogadótásainak eredményeként tud- ban elhatározták, hogy a viszjuk például, hogy a jászberényi neki fiatalokkal együtt csónaszületésû, majd 1898-ban I. kot készítenek. Az ötlet szeFerenc Józseftõl vámosgyörki rintem már igen jó hangulatelõnévvel nemességet kapott ban születhetett…
Kerékgyártó Árpád, apja, a
Helyi újságunk 1914.
sebész végzettségû Kerék- július 24-ei számából tudjuk,
gyártó Ignác, 1819-ben csalá- hogy ekkor Nemoda József,
dostól ideköltözött Árokszál- gabonakereskedõ vette bérbe
lásra és a külsõ fogadót bérelte a külsõ fogadót, méghozzá 3
a volt Postaútnál.
évre, évi 1665 koronáért, az
Árokszállás elöljárósága addigi 1500 korona helyett.
késõbb új alapokra akarta he- (Nemoda József, Fehér Émán
lyezni a fogadó hasznosítását. és Csuka Bálint közösen alapíA Jászság címû újság 1892. tottak gabonakereskedõ társzeptember 3-ai számában a saságot.)
következõket írták: „A képviAz 1920-as, 30-as évekselõtestület most akarja felad- ben pénzügyõr laktanya lett
ni a tulajdont! A Fehérló ven- az épület. A vendégszobákdéglõt és a külsõ »Jászkürt- ból négy finánc család réhöz« címzett szállodát.” Ez a szére szolgálati lakást alakíkis újsághír is azt valószínû- tottak ki. Pincéiben számos
síti, hogy nem postakürt, ha- emberi csontot találtak, de
nem jászkürt vagy másképpen nemcsak ott! Családunk haLehel kürt van a kapubejárat gyományából ismerem a köfölött. Az újság szerint sze- vetkezõket: anyai nagymagényházzá kellene a fogadót mám, Papp Károlyné, Barátalakítani, mivel Árokszállás tók Mária testvére, Bartók
12 ezer lakosából 1,5 ezer kol- Margit 1924-ben férjhez
dus. Ebbõl azonban semmi ment Mészáros Imre pénznem valósult meg, mivel az ügyõr felvigyázóhoz. Õk is a
1800-as évek vége felé és az külsõ fogadóban kaptak
1900-as évek elején továbbra szolgálati lakást. Nem tudis 'rossz lányok' kínálták szol- tak azonnal beköltözni, mert
gáltatásaikat a vendégszobák- a szobákban már elkorhadt a
ban. Kadi Mari híres-hírhedt hajópadló, ki kellett azt csekaszírnõ volt a külsõ fogadó- rélni. Amikor a munkások
ban, de másnak is nevezhet- szedték fel a deszkákat, döbnénk. Még nótában is meg- benetes látvány tárult a szeörökítették: „Három deci tej- mük elé: emberi csontvázak
fël, Kadi Mari kejj fël! Három feküdtek a padló alatt.
deci író, Elszaladt a bíró.” A
(folytatás következik)
nóta másik, hosszabb változata: „Három deci tejfël, Kadi
dr. Földi József

Egyesületi hírek
Folytatás a 4. oldalról
kozást. Bevezetõjében elmondta: minden tájnak, térségnek megvannak a legszebb
ékszerei, melyek értékeikkel
beragyogják az egész vidéket.
Békésben ez a gyöngyszem
Gyula.
Neve a honfoglalás kori
magyarság egyik fejedelmi
tisztségére utal. Itt született
Erkel Ferenc, itt található a
szülõháza, amelyben emlékmúzeum dokumentálja a
nagy zeneszerzõ életét, mun-

kásságát. A belváros reprezentatív egyházi és középületei
között található a Gyulai Vár.
Lenyûgözõ látvány az egykori
szigeterõd gótikus téglavára,
egyik sarkán kerek ágyútoronnyal, a rondellával. Az ország legépebben megmaradt
gótikus lakópalotájában és kápolnájában kõbõl készültek az
ajtókeretek, ablakok, sarokkandallók. Számtalan szökõkút, szebbnél szebb épület,
ami jellemzi ezt a szép és kedves városkát. Délután voltunk

a Százéves cukrászdában, ahol
a bútorzat részben eredeti, tonett garnitúrákkal és carrarai
fehér márvány asztalokkal,
pulttal, díszítõfestéssel és dísztárgyakkal. Fáradtan, de sok
új élménnyel gazdagodva értünk haza.
Szeretném felhívni a figyelmét minden tagunknak,
hogy az õszi természetjáró túra kiírását majd figyeljék vagy
érdeklõdjenek nálam.
Az Egyesület nevében: Kókai
Béláné egyesületi titkár
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Deák-diák az X-faktorban
Folytatás az 1. oldalról
hogy a barátaimra is számíthattam, próbáimon sokszor
jelen voltak, és együtt izgultak
értem.
– Ahhoz, hogy a mentorok elé állhass, már több elõválogatón kellett túljutnod.
Izgultál-e a színpadon?
– Életem legnagyobb és
legemlékezetesebb pillanata
volt, mikor elõször álltam az
X-faktor színpadán. A kuliszszák mögött nagyon izgultam, de mikor megláttam a
közönséget és a mentorokat,
rögtön elszállt minden félelmem, hiszen a színpadon
voltam, „hazaérkeztem”. Azt
hiszem, amíg élek, nem fogom elfelejteni azt a napot.
– Milyen érzés volt a négy
híres mentor és elismert énekes, Geszti Péter, Keresztes
Ildikó, Malek Miklós és Nagy
Feró elõtt énekelni?
– Eddig televízión keresztül láthattam õket, most viszont már személyesen is, és
tényleg nagyon kedvesek voltak velem. Nagyszerû érzés
volt, hogy ilyen elismert és
nagyszerû énekesek elõtt mutathattam meg a tehetségemet, ennél már csak az volt
jobb, hogy mind a négyüktõl
pozitív kritikát kaptam. A közeljövõben szeretnék rockot,
bluest, jazzt énekelni, hogy
minél színesebb egyéniség
legyek.
– Véleményük egybehangzó igen volt, dicsértek.
Mit gondolsz, mégis miben
kellene még fejlõdnöd?
– Ennyi idõ alatt is szereztem tapasztalatot, kaptam
tanácsot, és igyekszem õket
megfogadni. Remélem, ha
meg is változik az életem, a
személyiségem nem fog, nem
szeretnék más ember lenni.
Bízom benne, hogy egyszer
egy elismert, híres énekesnõ
válik belõlem, aki az egész világot bejárja.
– A színpadon, a zsûri

A Nevesincs Színkör egyik sikeres darabjában
kérdésére válaszolva elárultad,
hogy Zorántól a Kell ott fenn
egy ország címû dalt azért választottad, hogy beteg testvérednek énekelj, neki adj erõt.
Tetszett neki a produkciód?
– Igen. Úgy gondolom,
hogy Márió annyira örült annak, hogy ezt a dalt neki ajánlottam fel, hogy észrevettünk
nála apróbb javulásokat, például azt, hogy a fejét a szokottnál jobban meg tudja fordítani. Azt hiszem, neki is emlékezetes marad az a nap.
– Számomra furcsa, de annál jobb érzés volt látni téged
a tv-ben. Máshogy viszonyulnak az ismerõsök hozzád,
hogy látták a sikeredet?
– Számomra nagyon új
még, hogy akárhova megyek,
felismernek az emberek. A
barátaim nagyon örültek,
hogy a tv-ben láttak, az ismerõseim közül sokan gratuláltak, és nem telik el úgy nap,
hogy ne állítsanak meg az
utcán.
– Árokszállás közönségét
már többször is megríkatta a
hangodban rejlõ sok-sok érzelem, most egy egész ország
könnyezett rajta. Gondoltad
volna, hogy ekkora érzelmeket vált ki a hangod?
– Igazából nem gondoltam, hogy ennyi ember lelkére
tudok hatni. Ahogyan az internetes portálokon és az újságokban írták: „Az egész orszá-

got megríkatta”. Ez a mondat
nagyon jól esett. Elõször azt
hittem, hogy a családi helyzetem miatt érzékenyült el a közönség, de annak nagyon örülök, hogy Keresztes Ildikó és
Ördög Nóra nem sajnálatból
sírtak, hanem a hangom miatt.
– A zsûri adott egy visszajelzést, hogy érdemes az
énekkel foglalkoznod, van
hozzá tehetséged. Hogyan
szeretnéd továbbfejleszteni a
hangod?
– A mindennapokra bevezettem a napi kétórás intenzív
gyakorlást. Talán énektanárhoz is elmegyek, de ha nem sikerülne, akkor bízom benne,
hogy boldogulni fogok egyedül is.
– Az éneklés mellett van-e
más terved az életben?
– Nagy szerelmem a színészet, tagja vagyok a Nevesincs
Ifjúsági Színkörnek Jászárokszálláson. Az éneklés mellett
szeretnék musicalszínész lenni, hiszen imádom a színdarabokat. Remélem, hogy a magam elé tûzött céljaimat sikeresen valóra tudom váltani.
Azt, hogy Lori meddig
jutott el a vetélkedõn, nem
árulhatja el, de ha szombatonként fél 8-kor nézik az
RTL Klubon az X-faktort,
minden kiderül. Sok sikert és
örömöt kívánok a mûsorhoz,
az énekléshez és az élethez is!
Érsek Csenge

Az érzékeny búcsú befejezése
Mottó: „Mélységes mély a
múltnak kútja.”
(Thomas Mann)
És én ebbe a kútba egyre
gyakrabban belenézek. Nem
régen, amikor a régi óvodámat búcsúztattam, folyton
eszembe jutott két felejthetetlen tanítómesterem. Mind a
ketten daduska nénik voltak,
és a kettõjük nevelési módszerét ötvözve alakítottam ki
saját pedagógiai elveimet.
Az egyik alacsony, gömbölyû, telt volt, jóságosan, de
némi szigorral nevelgetõ.
Ha õ nyitotta reggelenként az óvodát, mindig nyugalom várt. A két kis széket
összefordította (így fért el kényelmesen) ölébe vett egy
mesekönyvet, feltette a szemüvegét. Maga köré ültette a
korán érkezõket, ilyenkor nem
csinált semmi mást. Megkérdezte hangsúlyozottan: Mi-

lyen verseket tanultatok mostanában? Meghallgatta a tanultakat, majd õ is olvasott
nekik. Nyugodtan, csendben
szólt, soha nem veszekedett.
A másik daduska néni magas, szikár alkat, rakoncátlanul, szeretve nevelgetõ. Ha õ
fogadta a korán érkezõket, akkor minden teremajtó nyitva
állt, és az ott lévõ óvodások
szaladgálhattak, kiabálhattak
kedvükre. Õ pedig energikusan (óriási munkabírása volt)
végezte munkáját. Idõbe tellett mire rendet raktam az apróságok között.
Mondanom sem kell õt
szerették jobban, mert nemigen nevelt, csak szeretett.
Tudta jól, nagymamaként
(élete végéig gyakorló nagymama maradt), mi kell a gyermeknek.
Így tanultam meg kettõjüktõl, hogy néha kell a fék-

telen szaladgálás, ugyanakkor kellenek a lefektetett
szabályok is.
Nagyon kiegészítették
egymást, sohasem haragudtak
egymásra. Egyikük volt a
nyugalom, az állandóság, másikuk a nyugtalanság, a változás, de mindketten tele voltak
„kozmikus” szeretettel. Talán
még van, aki emlékezik rájuk?
Bözsike néni és Jusztika
néni, akik számomra, tudatlan
kezdõnek megmutatták, hogyan kell nevelni, gyereket
szeretni.
Azt gondolom egy ember
addig él, amíg emlékeznek rá,
emlegetik. A mai napig velem
vannak, egyre gyakrabban
emlegetem õket. Emlékezzenek velem mások is, és akkor
örök életûek lesznek.
Nagyon megérdemlik!
Bobák Zsuzsanna
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Akik bennünket is naggyá tettek
– Legény Béláné tanító néni –
A nyugdíjasnak semmi
gondja, csak egy a dolga…
halljuk a jól ismert strófát. Aki
úgy él és annyi társadalmi tevékenységet lát el, mint Legény Béláné Aranka tanító néni, nincs ideje unatkozni.
Egész életében meghatározó
volt a segítségnyújtás, másokon való segítés.
Aranka tanító néni ez évben vehette át 50 év elismeréseképpen Jászberényben, az egykori fõiskolán az
aranyoklevelét. Ott vette át,
ahol 1959-ben kezdte a tanítás rejtelmeit megismerni.
1962. augusztus 2-án eskütétel után kapta meg a friss
diplomáját, 4-én pedig élete
párját, a férjét. Így ez évben
kettõs ünnep volt Aranka
néni életében, diploma és
házassági évforduló.
Jászárokszállás szülöttje
Aranka tanító néni, akit számos helyen, fórumon láthatunk, aktív életet él. 1998 óta
a Nyugdíjas Egyesület elnöke,
õ szervezi a nyugdíjas társainak a programokat, az elõadásokat, kirándulásokat, ünnepeket. Ha névnap, akkor
Aranka néni virággal a kezében köszönt bennünket, régi
és új tanítókat, de nem feledkezik meg az Apartmanház lakóiról sem, hiszen vállalta a
Nyugdíjas Egyesület nevében
a lakók köszöntését.
Hogyan tud Aranka néni
ennyi mindent ellátni? Mindennapjait jól szervezi. A piaci
napokon jut ideje nyugdíjas
társaival a presszóban találkozni, ahol a bevásárlás után
jólesik egy kis beszélgetés. Beszélgetés után a bevásárolt termékekbõl szívesen süt, fõz.
Szellemi frissességét keresztrejtvényfejtéssel tartja frissen.
Kedvenc idõtöltése a sudokuzás, szereti a kihívást, szinte
nincs újság, melynek rejtvé-

nyét meg ne fejtené. Ha ismerõsei körében valaki nem tud
egy rejtvényt megfejteni, õt
keresik, mert rajta még egy
sem fogott ki. Lakásában kis
könyvtár van, a könyvek árából más egy autót vett volna,
õ inkább még egy könyvet.
Mi tudjuk, amit Szerb Antal is
leírt: „Aki a könyveket szereti,
rossz ember nem lehet.” Városi könyvtárunk könyvei között már-már alig akad olyan,
amit ne olvasott volna. Ma
már elõnybe részesíti a jó hangulatú könyveket, melyet képes egy éjszaka alatt elolvasni.
„Mert a könyv is életet él,
mint az ember. Így él az emberben a könyv, s a könyvben
az ember.” (Babits Mihály)
Akkor – emlékszik vissza –
nem kellett fegyelmezni a gyerekeket, pedig több mint 40
gyermek járt egy osztályba.
Tanulmányai befejezése
után fél évig Felsõszentgyörgyre került gyakorlatra.
Emlékezetes év volt ez számára, mint kezdõ pedagógusnak, aki május elsejére lõcsös kocsit festett a felvonulásra. Elsõ tanítványai 4. osztályosok voltak 1962-ben, a
mai gimnázium helyén lévõ
Deák úti iskolában. Egy év
múlva a Dobó úti iskolába
került, ahol 2. osztályosok
oktatását bízták rá. Tanítása
során a véletlen vagy a sors
hozta így, de 3. osztályt soha
nem tanított, sokáig 2. osztályos volt. 33 tanítási éve alatt
8 igazgatója volt és a város 4
iskolájában mindenhol tanított: sok jó képességû gyereket indított el pályáján. Szerette az eleven gyerekeket,
talán azért is, mert õ is ilyen
volt. Egyszer – emlékszik
vissza – a tanító nénije a
székhez kötötte a kezét, hogy
ne mocorogjon a székén.
Máskor a fiús osztályba he-

lyezték át, hogy ott majd
„megjavul”, de õ ott nagyon
jól érezte magát, nem kívánkozott vissza a lányos
osztályba.
Minden évben járt családlátogatásra, ahol sok tapasztalatot szerzett, melyet most
nyugdíjasként is jól tud hasznosítani.
Fiatal tanítóként, feleségként és családanyaként is jól
összehangolta idejét, mert a
tanítás mellett szívesen táboroztatott gyerekeket. Így táborozása során bejárta az országot: Csillebérc, Nagyvisnyó,
Zamárdi, Tatabánya és még
lehetne sorolni az emlékezetesebbnél emlékezetesebb táborokat. Nem múlt el tábor,
hogy túrát ne szerveztek volna, melyet Kiss Pista tanár bácsi vezetett, és az egyszerûen
megközelíthetõ út helyett
több kerülõvel vezette el a túrázókat az aznapi céljukhoz.
Talán a legemlékezetesebb kirándulásuk mégis az volt,
mikor rendõri felvezetéssel érkeztek meg az Országházhoz.
Most is sokat utazik férjével, mivel lányai és unokái távol élnek városunktól, így
gyakran kelnek útra, hogy
meglátogatassák õket. Nyugdíjasként is jól be kell osztania
az idejét, hogy a hónap elején
lévõ nyugdíjas gyûlésen részt
tudjon venni, és itthon legyen
a hónap végén az oktatási bizottság gyûlésein, ahol bizottsági tag. A Városért Alapítvány kuratóriumi elnökeként városunk fejlõdésében is
nagy szerepet vállal. Ha nyár,
akkor az Árokszállási Nyáron
a zsûriben kóstolgatja a birkapörkölteket.
33 év alatt sok tanítványa
volt, így sokan ismerik, ha az
utcán meglátják üdvözlik.
Aranka néninek mindenkihez
van egy kedves szava. Ha vele

Egy újabb jó történet, mely
örömet okoz
beszélgetünk – ha egy kis idõre is – de megnyugszunk.
Hangjából, beszédébõl sugárzik a nyugalom és az õszinte
szeretet. Arcán soha el nem
fogyó mosoly, mindig van
egy-egy jó története, ami felvidít bennünket. Ha kérdez,
van ideje, hogy megvárja a
választ, melyre kíváncsi is.
Szívesen emlékszem vissza
azokra az évekre, mikor
együtt tanítottunk. Én még
fiatal tanító voltam, Aranka
néni már sok éves tapasztalatát osztotta meg velem és fiatal társaimmal, számos tanítási
fortélyt adott át nekünk.
Sok éves munkájának elismeréseképpen 1990-ben a
Mûvelõdési Minisztérium miniszteri kitüntetését vehette át,
majd 1995-ben, nyugdíjba
vonulása alkalmából a hosszú
idõn keresztül végzett színvonalas szakmai tevékenysége elismeréséül a Jászárokszállás tanulóifjúságért kitüntetést. E
kitüntetéssel ismerte el városunk Aranka tanító néni oktató-nevelõ és társadalmi
munkáját.
Gratulálunk Aranka tanító
néni aranyokleveléhez. Kívánjuk, hogy jó egészségben
szervezze tovább a gyûléseket,
programokat,
ünnepeket,
nyugdíjas társaival, családjával, unokáival éljen meg még
sok szép évet.
Szabó Erika
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Ötven évre
emlékeztek
Osztálytalálkozóra jöttek össze 2012. augusztus
25-én az 1962-ben a jászárokszállási Deák úti általános iskolában végzett tanulók. A 10 évvel ezelõtt
rendezett találkozón elhatározták, hogy az 50 éves
jubileumot megünneplik tanáraik, osztályfõnökük körében. Kimondani is sok,
hogy fél évszázaddal ezelõtt
fejezték be tanulmányaikat,
a szárnyas idõ gyorsan
elröppent.

keztek külön-külön azokra
az elhunyt tanítókra és tanárokra, akik az elsõ osztálytól
tanították õket, valamint a
négy osztálytársra, akik már
nem lehettek közöttük.
A Búzavirág étterem fehér asztalos kínálata, vezetõjének figyelmessége minden igényt kielégített. Az
osztály résztvevõit és a tanárokat, Kalla Tibort és Gyõzõ Gyulát csoportképpel
ajándékozták meg a szervezõk. Közös ebéd elfogyasz-

Sajnos Szabó Magdolna,
szeretett osztályfõnökük
egészségi okok miatt nem
tudott részt venni, de egy
nagyon kedves levéllel köszöntötte volt tanítványait.
Szívesen emlékezett vissza
arra az iskolára, ahol pedagógusi pályáját elkezdte. A
levél felolvasása után nagynagy szeretettel gondoltak
rá a megjelentek.
A rendhagyó osztályfõnöki órán, túl a hatvanon,
nyugdíjasként beszámoltak az
elmúlt idõszakról. Sokan boldog nagyszülõként az unokák
nevelésében segítenek.
Ezek után a meggyújtott
gyertya fénye mellett emlé-

tása után még késõ estig felszabadultan, jókedvvel folytatódott a visszaemlékezés a
régi tanévek élményeirõl,
csínytevéseirõl.
A szervezõk: Bordás Ágnes, Farkas Márta, Görbe
Zsuzsanna és Kovács Zoltán
munkájának eredménye a
szép számmal összejött osztály, ami bizonyítja az egykori iskolához, tanárokhoz,
osztálytársakhoz való ragaszkodást. Végezetül az elválás úgy fejezõdött be,
hogy viszontlátásra 3 év
múlva. Úgy legyen!
Gyõzõ Gyula igazgató

Tíz év után újra együtt a
Deák-diákok
Szeptember 1-jén, szombat délben felcsendül a gimnázium csengõje. Különös jelzés egy különleges alkalomra,
hiszen a bejáratnál egykori
Deák-diákok csapata várakozik. Miután üdvözöljük – esetenként bizony nem kis nehézségek árán – újra felismerjük egymást, ismét belépünk
azon az ajtón, amelyet tíz évvel ezelõtt utoljára csuktunk
be magunk mögött, búcsút
mondva a gimis éveknek. A
csengõ mellett Majkútné Tóth
Emma igazgatónõ és Jakus
Péter tanár úr fogadnak bennünket.
Miközben egykori tanáraink lelkesen vezetnek fel
bennünket régi tantermünkbe, rá kell döbbennünk, hogy
bizony nem csak mi változ-

tunk rengeteget az elmúlt tíz
évben, hanem az iskola is. A
lépcsõn felérve felfedezzük új
helyén az osztály tablóképét.
Továbbhaladva mindenkinek
feltûnik a folyosó szép új burkolata, valamint az, hogy bizonyos helyiségeket már rácsos ajtóval zárnak, hiszen számos termet magas szintû
technikai felszereltséggel láttak el.
Egykori tantermünkben
kis csalódottsággal konstatáljuk, hogy a korszerûsítésbõl ez
a helyiség sem maradt ki, és
ennek bizony áldozatává váltak az általunk igen kedvelt
háromszemélyes iskolapadok
is. A kétszemélyes asztalokkal
berendezett teremben hirtelen
nehezen tudjuk eldönteni, hol
is foglaljunk helyet, és végül

rendhagyó módon félkör alakban helyezkedünk el a jubileumi osztályfõnöki órához.
Majkútné tanárnõ nagy
szeretettel és meghatódva köszönt minket, majd elõkerül
az osztálynapló, melynek segítségével névsor szerint haladva kezdjük meg beszámolóinkat az érettségi utáni életünkrõl. A beszélgetést nem
egyszerû szálán tartani, hiszen
mindenki tele van mondanivalóval és kérdésekkel, így végül egy maratoni, három órás
osztályfõnöki óra kerekedik az
eszmecserékbõl. Mint kiderül,
nagyon érdekes és eltérõ életutakat jártunk be mindannyian.
Akad közöttünk mára bankár,
kozmetikus, informatikus, opciókereskedõ, nyelvszakos tanár, agrárvállalkozó, adószak-

Akik nem késtek el az osztályfõnöki óráról
(balról jobbra: Fodor László, Pethes Sándor, André Zsanett, Hovanecz Balázs, Csombok József, Faragó
Orsolya, Farkas Gábor, Szentirmay Réka, Petõ Judit, Balogh Adrienn, Kovács Gábor, Dobos Nóra)
értõ, és multinacionális cégnél
dolgozó diplomás is. A lányok
közül idõközben néhányan
már édesanyák lettünk, ezért
egyesek az osztálytalálkozó
ideje alatt is ingáztak az iskola
és a babára felvigyázó nagy-

szülõk között. A külföldön
szerencsét próbálók száma is
megszaporodott, és mostanra
többen is stabil egzisztenciát
teremtettek maguknak Németországban, Hollandiában
vagy Belgiumban.

Mondhatjuk tehát, hogy
ahányan vagyunk, annyifelé
sodort minket az élet. Az
egyéni beszámolók során
azonban szinte mindenki utal
arra, milyen sokat jelentett
Folytatás a 7. oldalon
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Azok a csodálatos hatvanas évek
– avagy a beatkorszak diszkrét bája –
10/IV. fejezet
(Ebben a részben folytatjuk a helyi Nagy Generáció
illusztris képviselõinek bemutatását, a teljesség hiánya
miatt érzett legnagyobb sajnálatunk mellett.)
Nem hiányozhatott a társaságból az örökvidám Dondász, más néven Dondoló
sem, huncutkás bajuszával.
Ritka képességekkel áldotta
meg a Teremtõ: nem létezett
olyan rossz vicc, amin õ ne tudott volna teli szájjal röhögni.
Ezáltal a sanzonbéli szép Mariához vált hasonlatossá, aki –
ha még emlékszünk – mindig
csak nevetett. Másik különleges képessége volt, hogy egyedi stílusban tudta utánozni a
nagybõgõ hangját, különös
súlyt fektetve a felhangos ritytyentésekre. Ezzel a hangulat
nála mindig garantálva volt.
Produkcióját fáradhatatlanul
szolgáltatta a haverok szórakoztatására utcán, kocsmában,
esküvõn, vagy nagygyûlésen.
Mellette Dzsalína egy talpig komoly, megfontolt fiatalember benyomását keltette. A
csajok szédítése terén azonban
vitathatatlan gassmani kvalitásokkal rendelkezett. Hódításainak sikerét olaszos sármja
adta, hatásfokát az ész mákonya. A „szemeid, akár anyukámé” stílusú avítt bókokat
olyan szinten tudta elegyíteni
a relativitáselmélet szépségeivel, hogy ezek után nemigen
akadt lány, aki holdfényes éjszakán, a park sötét fái alatt,
önként ne omlott volna karjai-

ba. Egyéniségének e markáns
entellektüel vonása mindamellett a legkevésbé sem
akadályozta õt abban, hogy
aktívan kivegye részét az arénázás mámorító örömeibõl,
melynek mibenlétérõl a késõbbiekben lesz módunk átfogó képet kapni.
Stupír – ismerjük el – tudott adni magára. Laza volt és
kimért, mint egy feles a büfében, és mindig elegáns. A
beatkorszakban õ képviselte
az örök jampit. A James
Deanre hajazó amerikai stílust
merészen ellenpontozta a levegõsebb olasz vonallal,
amennyiben a bõrdzsekit a
még mindig verhetetlen orkánkabátra cserélte. Bámulatos gyorsasággal reagált a divathullámok változásaira, legyen szó csõnadrágról, trapéz- vagy párhuzamgatyáról.
Az állandóságot rajta csak a
végpontok, az Elvis-frizura és
a tûhegyes orrú cipõi képviselték, nem kevés munkaórát
okozva ápolásukkal pedáns
gazdájuknak. Na és a fésû a
farzsebben, amit olyan gyakran kapott elõ, mint ma a mobiltelefont szokás. A roki, a
lepkézés úgy a lábában volt,
mint a zsebében a szotyola,
amibõl sosem fogyott ki. Ez
volt az akkori idõk alternatív
rágógumija, amerikait ugyanis nemigen lehetett kapni, és
ez közelebb is állt a magyar
ember lelkéhez, mert jobban
lehetett tõle köpködni. Egyet
szólt, kettõt köpött, belõtte
séróját, miközben alakja köré

a Brillantin és Pitralon vont
messzire köszönõ aurát.
Magda és Böske egyetlen
buliról sem hiányozhatott. Elválaszthatatlanok voltak, mint
a Kessler nõvérek. Habár õk –
romák lévén – inkább mozdonyszõkék voltak, és még
csak nem is hasonlítottak egymásra, de hát tudjuk, minden
hasonlat sántít. A petrezselyemárusítás nem az õ formájuk volt. Ha éppen nem akadt
táncpartnerük, akkor egymással ropták, úgy, hogy még a
sarkuk is kirepedt. Amikor az
elsõ szám felhangzott, már
perdültek is középre. Ilyenkor
igazi revüsztároknak érezhették magukat valami madridi
mulatóban. Tõrõlmetszett
boszorkányok voltak, szemükben bengáli tüzekkel. Fõleg a nem cigány pasikra hajtottak, és jaj volt annak, akire
kivetették hálójukat.
Az idõsebb Rucska fiú,
Jóska, a csöndes, illemtudó
vendégek közé tartozott, tizennyolc éve dacára, akár egy
joviális angol öregúr. Õ szintén zenész volt; hegedûjén
olyan mesterien játszotta kotta
nélkül Rimszkij Korszakov
Dongóját, hogy még a fullánkot is ott éreztük a fülünkben.
Az avatott ítész jogán gyakran
mondott kritikát a számainkról. Ezek többnyire pozitívak voltak, és mindig azzal
végzõdtek, hogy: „Srácok,
igazán megtanulhatnátok már
a Tremeloes-tól azt, hogy: lá,
la lá-la-lá-lá-lá lá, lá!”
De nehogy kifelejtsük az

A jászárokszállási SIEMENS
zenekar

Az örökvidám Dondász

Stupír – ismerjük el – tudott
adni magára
ördöngös elõtáncost, a nagy
lepkézõt, a fékezhetetlen lábú
adácsi Gyurit sem, aki új tartalommal töltötte meg a parkett ördöge elnevezést. Senki
nem tudott olyan hajtûkanyarokban cikázni partnerével a
táncolók között, mint õ. Ha
megjelent, máris rendelt egy

Valóban ismeri ön városunkat?
– Képes rejtvény az Országos Könyvtári Napok keretében –
A megfejtõktõl azt várjuk,
hogy nevezzék meg azt a jászárokszállási épületet vagy
köztéri építményt, amelynek
részletét felfedezik a képeken.
A helyes megfejtést személyesen adhatják le a Városi
Könyvtárban, vagy küldhetik
el a jaszvidek@gmail.com
címre 2012. október 4-ig
(csütörtökig).
A helyes megfejtõk között 1 éves Jászvidék elõfizetést és meglepetés ajándékokat sorsolunk ki. A sorsolás
idõpontja: 2012. október 5.
(péntek) 15 óra. Helye:
Városi Könyvtár.

1.

3.

2.

4.

Papírmerítés a könyvtárban
2012. szeptember 17-én
és 19-én kézmûves foglalkozásra hívtuk meg az általános
iskola 3. és 4. osztályos tanulóit a Városi Könyvtárba. A
kellemes napsütéses idõ kedvezett nekünk és a könyvtár
udvarán tartottuk meg a – sokak számára még ismeretlen –

5.
papírmerítési foglalkozásokat.
Kovács Zoltán és Kovácsné Lajos Krisztina meséltek a
papírkészítésrõl, a papírmerítés folyamatáról, majd megkezdõdött az önálló munka, a
szitálás, préselés stb.
Mindenki merített legalább 1 papírt, de a legtöbben
- akik a leggyorsabbak voltak 2-3 papírral indultak vissza az
iskolába..
Ádám Gáborné

Próba közben a Gagarin színpadán
számot: „Gyerekek, most azt, hajtott fel: „Gyerekek, reméhogy Genie a lámpással!” – és lem lesz egy kis ramazuri, ma
már pördült is, mint a búgó- olyan verekedhetnékem van!”
csiga, figurát figurára halmoz- Igen elégedett ember lehetett,
va. Szívesen dicsekedett azzal, mert ez a kívánsága elég gyakhogy bejáratos az Omegáék- ran teljesült.
Simon András vele ellenhoz. – De ti jobbak vagytok,
mint õk! – tette hozzá mindig. tétben vékonydongájú, langaBanka Paja szintén a törzs- léta srác volt. Hogy kötekedõ,
vendégek közé tartozott. Mo- fõképp, hogy agresszív lett
kány, tömör fickó volt. Foglal- volna, az így ebben a forkozására már nem emlék- mában nem igaz. Hogy mégis
szem, de emlékeim mozivász- feltûnõen gyakran futott bele
nán fõállású fenegyerekként valamilyen balhéba, csupán
maradt meg. Alakja nem a ci- annak volt köszönhetõ, hogy
zelláltabb lélektani történé- az aranyszabályt, miszerint ne
sekkel jellemezhetõ ember fi- fogadj el pofont idegentõl, a
gurája. Ha Dosztojevszkij õt legnagyobb lelkiismeretességválasztja hõséül, aligha kerül gel betartotta. Sohasem mabe a világirodalom klassziku- radt adós. Különös tehetsége,
sai közé. A nyers gyakorlati- hogy rosszkor legyen rossz heasság képviselõje volt. Wes- lyen, csak az ellenfeleinek jeternfilmekben látunk hozzá lentett rosszat. A papírforma
hasonlókat. „Minek a dolgo- nem jött be. Támadói rendkat túlbonyolítani, amikor szerint alábecsülték képessémindent el lehet egyszerûen is geit, és ez lett a vesztük, mivel
intézni?” – hangzott ars poeti- kevesen használták az eszüket
cája. Nyilván így látta ezt he- az öklök párbeszédében úgy,
lyesnek a természet is, azért ál- mint õ.
Ajánlott
zeneszámok:
dotta meg olyan szép bikaforma idomokkal. A verekedést Shadows: Genie With The
afféle szabadidõs sportként, Light Brown Lamp, Tremehobbiból mûvelte. Az elõre loes: Even The Bad Times
megfontoltság szándéka nála Are Good
(folytatása következik)
nem volt vitatható. Sokszor
valósággal éhezett egy kis buBobák Ferenc
nyóra. Már kora este így só-

Tíz év után újra
együtt a Deákdiákok
Folytatás a 6. oldalról
számára az a gimnáziumi
évek során szerzett tudásalap,
melyre a következõ évek folyamán építkezett. Többen
tesznek említést az ebben az
idõszakban elsajátított idegen nyelvtudás késõbbi jelentõségérõl, ami különösen
igaz a külföldön, illetve a
multinacionális
cégeknél
munkát vállaló egykori Deák-diákok esetében. De akad
olyan is, akiben – saját bevallása szerint – olyan mély nyomot hagyott egykori tanáraink intõ szava, hogy a mai
napig fel tudja idézni azokat,
és bizonyos helyzetekben
fontos döntéseket is ezek fényében hoz meg.
Az osztályfõnöki óra befejezéseként közösen elfogyasztjuk az osztály tortáját,
melynek díszítése a negyedikes osztályfotónk ehetõ
formában. Ezt követõen az
új multimédiás teremben
megnézünk egy videoösszeállítást gimis éveink fonto-

sabb és viccesebb eseményeirõl, mint például a bundásbál, a szalagavató mûsorunk és a ballagásunk. Tíz év
ugyan nem olyan nagy idõ,
akadnak mégis, akik saját
magukat is nehezen tudják
azonosítani a felvételeken,
így a nagy felismeréseket
még nagyobb nevetések követik. Ebben a jó hangulatban folytatjuk tovább tanárainkkal együtt a végül éjszakába nyúló beszélgetéseket az Il Diavolo étteremben.
A félnapos program sok
szép élménnyel gazdagított
minket. Jó érzés volt egy kicsit újra visszacsöppenni abba a családias, figyelem- és
szeretetteljes légkörbe, amely
a gimnáziumban mindig is
körülvett bennünket, és közösen nosztalgiázni azokról
az évekrõl, amelyek minket
egységgé kovácsoltak és azóta
is összetartanak.
A 2002-ben érettségizett
12. A nevében Petõ Judit
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Jászvidék

Mezei Béla

T

A Jászsági Civil Vándordíjat és a vele járó 200.000,forint elismerést harmadik alkalommal ítélte oda
„A Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma.

magánoktató
Tel.: 06-30/945-7036

A 2012. évi JÁSZSÁGI CIVIL VÁNDORDÍJAT
az ÁROKSZÁLLÁSIAK BARÁTI KÖRE
(Jászárokszállás) nyerte el.

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

www.pizzaexpress.ewk.hu

Nincs kedve ebédet fôzni?
Váratlan vendégek jöttek?
Megéhezett munkahelyén?
HÍVJA A
06/30-423-9557
VAGY 05/57-433-127
TELEFONSZÁMOT
A HÁZHOZSZÁLLÍTÁS DÍJTALAN!

Az ÁBK 1995 óta tagszervezete a Jászok Egyesületének.
A két szervezet eredményes együttmûködése közös
rendezvények megtartásában, emléktábla-állításban,
helytörténeti kiadványok megjelentetésében
egyaránt megnyilvánult.
Az Árokszállásiak Baráti Köre benyújtott pályázati
munkaterve támogatásra méltó, mert jelentôs
hozzájárulás a Jászság közösségi, szellemi arculatának
formálásához.
A díjat 2012 ôszén adják át Jászárokszálláson, az
Árokszállásiak Baráti Köre közgyûlésén.
*******************************************
Az ÁROKSZÁLLÁSIAK BARÁTI KÖRE

november 03-án
(szombaton) délelôtt 10 órakor
a Petôfi Mûvelôdési Ház nagytermében tartja

2012. ÉVI KÖZGYÛLÉSÉT,

Fizethet bankkártyával vagy SZÉP kártyával is
A HÉT MINDEN NAPJÁN MENÜRENDSZERÛ
ÉTKEZTETÉST BIZTOSÍTUNK!

NAPI MENÜ 680,-Ft
*** HOSSZABB ELÔRENDELÉS ESETÉN KEDVEZMÉNY!!***
Hidegtálak, melegtálak készítését vállaljuk!

(x)

melyre mind a tagságát, mind a munkája iránt
érdeklôdôket és a támogatóit is szeretettel várja.
A rendezvény a helyi Szentháromság Templomban
9 órakor szentmisével kezdôdik, majd utána a hôsök
emlékmûveit koszorúzzuk meg.
Vezetôség

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ
2012. október 7-én
15 órakor
a Jászágói Négyszállási iskola helyén felállított
emlékkônél szentmisével egybekötött

megemlékezést tartunk.
A szentmisét Szántó József celebrálja.
Gyülekezés a jászágói Községházánál 14 órakor.
Minden érdeklôdôt szeretettel vár
Jászágó Község Önkormányzata

2012. szeptember 27.

A Piros Pipacsok Kulturális Egyesülete

JÓTÉKONYSÁGI GÁLÁT
szervez
három árván maradt gyermek megsegítésére.
Farkas Regina • Farkas András • Farkas Alex
A Jótékonysági Gála fôvédnöke: Drapos Béláné
Jászárokszállás alpolgármester asszonya.
Idôpont: 2012. október 5. /péntek / 16 óra
Helye: Jászárokszállás, Petôfi Mûvelôdési Ház
Fellépnek: a helyi civilszervezetek és egyéni elôadók.
Képkiállítás: Miksi István képeibôl
Szeretettel várunk minden együtt érzô embert.
SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

Változás az állattartás szabályaiban

Közérdekû tájékoztató (2012. október)
ORVOSI ÜGYELET
01-05.
08-12.
15-19.
24-27.
29-31.

Dr. Kovács Pál
• Rákóczi F. u. 1. Tel.: 431-183
Dr. Bíró Attila
• Katona J. u. 16. Tel.: 433-165
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
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)

Fontos telefonszámok:
Mentõszolgálat: 104 • Tûzoltók: 105 • Rendõrség: 107
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
07.
14.
21.
23.
28.

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

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. október 16.
A cikkeket kérjük az alábbi e-mail címre küldeni:
jaszvidek@gmail.com
A következõ Jászvidék megjelenésének ideje:
2012. október 26. (péntek)

Dr. Szabó Tamás Országgyûlési képviselô fogadóóráján továbbra is
személyesen biztosít lehetôséget a település lakossága számára azon
kérdések megbeszélésére, amelyek során képviselôként segítségre
lehet egy probléma megoldásában, vagy hozzásegíthet egy állampolgárt
a tervei megvalósításához.
Október 5. 15:00-17:00 • November 9. 15:00-17:00
December 7. 15:00-17:00
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal "B" épület Tárgyalóterem

FEJLESZTÉS

Az egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 115/2012. (VI.11.) Korm. rendelet 2012. augusztus 1-jén
lépett hatályba, mely jelentõs szigorítást, a jogszabályi elõírások változását idézte elõ.
Az állatvédelmi bírság alapösszege tizenötezer forintra változott, és a jogsértés körülményeitõl függõen százötvenezer forintig terjedhet. Állatvédelmi hatóságként a jegyzõ, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága jár el.
Az ebeket testtömegüktõl függõen három kategóriába sorolja a jogszabály, és ettõl függõen változik a kutya számára biztosítandó
terület nagysága is (a kennel alapterülete, illetve a megkötve tartott kutya részére biztosítandó kikötõ eszköz hossza). 20 kg alatti kutya esetén min. 10m2 terület, ill. 4m hosszú kötél vagy lánc; 20-40 kg közötti súly esetén min. 15 m2 terület, ill. 6 m lánc;
40 kg feletti kutya esetén pedig min. 20 m2 terület, ill. 8 m lánc.
Az ebek farkát csak az állat hét napos koráig szabad kurtítani.
2013. január 1-jétõl négy hónaposnál idõsebb ebet csak transzponderrel - azaz chippel - megjelölve lehet tartani.
A Korm. rendelet szerint tilos gerinces állatot kör alakú kalitkában, vagy gömb alakú akváriumban, és gerinces állat kifejlett
egyedét 30 liternél kisebb ûrtartalmú térben tartani.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény, valamint a mezõgazdasági haszonállatok tartásának
állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III.31) FVM rendelet szabályozza a haszonállatok tartásának, gondozásának
körülményeit. Ennek értelmében az állattartás céljára szolgáló létesítmények elhelyezésére, építésére és karbantartására az építésügyi, az állategészségügyi, a környezet- és természetvédelmi, valamint a közegészségügyi jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A tartás helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Az eb tartója az ebösszeíráskor köteles a jogszabályban meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az állattartást szabályozó jogszabályok jegyzéke megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal belsõ hirdetõtábláján.

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

VIRÁG VÁSÁR
VÉGKIÁRÚSÍTÁS

Tanulási nehézséggel
küzdõ
(diszlexia, diszgráfia,
diszcalculia)
gyerekek terápiája.
Olvasáshoz, íráshoz,
számoláshoz szükséges
részképességek
fejlesztése.

30-50%-al
OLCSÓBBAN!

Kérdéseikkel, problémájukkal forduljanak
hozzám bizalommal.
Jakus Edina
gyógypedagógus
e-mail:
jakuse83@gmail.com
Tel.: 30/467-5427
(x)

TULIPÁNFÁK (MAGNÓLIA)
699 FT-tól.
***
KERTI THUJÁK KRIZANTÉNOK
399 FT-tól
***
SZOBANÖVÉNYEK
499FT-tól

OKTÓBER 06-ÁN
SZOMBATON A PIACTÉREN
A BAROMFI BOLT
MÖGÖTT
(x)

Polgármesteri Hivatal

„Magyarország az én hazám” címmel immáron 3. alkalommal elõadássorozat
indul a jászárokszállási Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban!
Az idei sorozat középpontjában a „NEMZET” mint ,agyonemlegetett, módszeresen elcsépelt kifejezés az elõadók központi
témaköre, más-más megközelítésbõl!
2012. Szent Mihály, /Földanya/ hava 28. napja péntek 18 órai kezdettel
„Emeld fel fejedet büszke nép” Géczi Gábor elõadása
Géczi Gábor: fizikus, tanár, a debreceni Atommagkutató Intézet egykori kutatója
2012. Mindenszentek, /Magvetõ/ hava 5. napja péntek 18 órai kezdettel
Mi a nemzet? Dr. Bene Gábor elõadása - Dr. Bene Gábor: Közjogász, Alkotmányjogász
2012. Mindenszentek, /Magvetõ/ hava 19. napja péntek 18 órai kezdettel
Koppány vezér és Szent István király - Szántai Lajos elõadása
Szántai Lajos: Mûvelõdéstörténész
2012. Mindenszentek, /Magvetõ/ hava 26.napja péntek 18 órai kezdettel
Humanizmus vagy emberszeretet? - Dr. Tóth Ferenc elõadása - Dr. Tóth Ferenc: Agrármérnök Gödöllõ

Emlékezés

Emlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

Fájó szívvel emlékezünk

JAKUS
JÓZSEFNÉ
sz. Fehér Margit
halálának 11. évfordulójára
„A múltba visszanézve
valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Adhat az Isten márványt,
kincset, palotát,
csak egyet nem:
szeretô édesanyát.”

KASZAB ANTAL
halálának 10. évfordulójára
„Addig vagy boldog,
míg van, aki szeret,
aki a bajban megfogja a kezed,
s hogy milyen fontos is volt
neked, csak akkor érzed,
ha nincs már veled.”
Szeretô feleséged
lányod, fiad, menyed
és a kis unokád

Szeretô családja
(x)

(x)

2012. szeptember 27.

Jászvidék

2012. OKTÓBERI HAVI PROGRAMOK
KERTBARÁT KÖR
október 2-án 18 órakor TAGGYÛLÉS
Program: Szôlôtermesztés és borkészítés
Elõadó: Móczár Sándor • Feladatok a kiskertekben
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
ZENEISKOLA • október 3-án 18 órakor ZENEI VILÁGNAP
*************************************************
PIROS PIPACSOK KULTURÁLIS EGYESÜLETE
JÓTÉKONYSÁGI GÁLA Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
október 5-én 16 órakor
Farkas Regina - Farkas András - Farkas Alex megsegítésére
Fôvédnök: Drapos Béláné, alpolgármester asszony
Fellépnek: Városi civil szervezetek- egyéni elôadók
Képkiállítás: Miksi István képeibôl
*************************************************
JÁSZKUN VILÁG - 2012.
október 13-án
Gyermek és Ifjúsági mûvészeti szemle elôválogatója
*************************************************
ZENEISKOLA • október 17-én 9.30 óra OVIS KONCERT
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház

2012. október 23-án 17 órakor
az Ipartestületben ünnepi megemlékezést tartunk,
majd kitüntetések átadására kerül sor.
Csikós László Ipartestület elnöke
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TÁJÉKOZTATÓ
a kötelezõ rácsatlakozásról a közmûves ivóvíz-ellátási- és szennyvíz-elvezetési hálózatra,
talajterhelési díj egységdíjának emelésérõl
Ezúton tájékoztatjuk a jászárokszállási ingatlantulajdonnal rendelkezõ polgárokat településünk vonatkozásában az alábbi
törvényi változásokról.
Közmûves ivóvízellátás- és szennyvízelvezetési rendszerre való kötelezõ rácsatlakozás
A víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény rendelkezik arról, hogy az ingatlan tulajdonosa köteles
az ingatlant az ivóvízhálózatra és a szennyvízhálózatra beköttetni ha a közmûves ivóvízellátás vagy a közmûves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához szükséges víziközmû-rendszer a közterületen az ingatlanról mûszakilag elérhetõ
módon kiépült és mûszakilag rendelkezésre áll, és az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz kötõdik. Adott
ingatlan tekintetében mentesül a tulajdonos a vízellátó rendszerre történõ bekötési kötelezettség alól, ha hatályos vízjogi
üzemeltetési engedéllyel üzemeltet saját célú vízellátó létesítményt, a szennyvízelvetõ rendszerre történõ bekötési
kötelezettség alól, ha hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel üzemeltet egyedi szennyvízkezelõ létesítményt, egyedi zárt
szennyvíztárolót vagy saját célú szennyvíztisztító telepet. A jegyzõ az ingatlan tulajdonosát közérdekbõl kötelezi az ingatlan beköttetésére, és ezzel a víziközmû-szolgáltatás igénybevételére.
Kérünk minden ingatlantulajdonost, aki a víziközmû-hálózatokra még nem csatlakozott, hogy a fenti törvény rendelkezései szerint az ingatlant mielõbb a csatornahálózatra/ ivóvízhálózatra beköttetni szíveskedjen. Tájékoztatjuk Önöket, hogy
az idei év során hatósági ellenõrzést végzünk az érintett ingatlanokon a fenti kötelezettség teljesítésének biztosítása
céljából.
Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos tudnivalókról és kötelezettségekrõl
Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az útépítési és közmûvesítési hozzájárulásról szóló
27/1999.(XII. 16) valamint az egyes helyi adók és közszolgáltatási díjak módosításáról szóló 20/2011. (XI.25.) önkormányzati rendeletei értelmében, a 2000. január 1. napját követõen létesített és a települési önkormányzat
közmûberuházása - .vízvezeték, szennyvízcsatorna - által érintett építési telkek tulajdonosai egyszeri útépítési és
közmûvesítési hozzájárulást kötelesek fizetni.
Az ivóvíz- és csatornahálózatra való rákötés, valamint lekötés díját az Önkormányzat az alábbiakban állapítja meg:
- ivóvíz hálózatra egyszeri rákötési díj
100.000,-Ft
- csatorna egyszeri rákötési díja lakossági egységenként
280.000,-Ft
- csatorna egyszeri rákötési díja jogi személyeknek minden megkezdett napi 500 literenként 280.000,-Ft + ÁFA.
A rákötésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a csatornarendszerre csatlakozó magánszemély a fent meghatározott
egyszeri rákötési díj lakossági egységenkénti 50%-át, azaz 140.000,-Ft-ot elõzetesen megfizeti.
A víz/szennyvíz rendszerre való rákötés egyszeri díjat a Polgármesteri Hivatal részére, mint a Víziközmû Társulat jogutódja, kell megfizetni a "Befejezett Víziközmû Beruházás Elszámolási számlára" (számlaszám: 11745121-1540965608110000).
Talajterhelési díj összegének változása
Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 20/2004. (VI.25.)
rendelete alapján Jászárokszállás város közigazgatási területén azokra a szennyvíz-kibocsátókra terjed ki, akik a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya
alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaznak.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (Ktd.) 11.§ (1) bekezdésében meghatározott kibocsátó a talajba juttatott szennyvíz után talajterhelési díjat köteles fizetni, melynek mértékét a Ktd. alapján kell megállapítani és megfizetni.
Egyedi vízbeszerzés esetén (nem ivóvízrendszerbõl nyert víz), mérési lehetõség hiányában a felhasznált vízmennyiség
átalánymértéke 11 m3 / fõ / év.
Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinél a közcsatorna kiépítésre került, de mûszakilag - az ivóvízellátást és a szennyvízcsatorna szolgáltatást nyújtó Víziközmû igazolása szerint - nem áll számára rendelkezésre.
2012. 02. 01. - tõl hatályos jogszabályi változás, a 27/2004.(XII.25.)KvVM rendelet szerint "B" jelû érzékeny terület miatt a
talajterhelési díj egységdíja 1800.-Ft/m3 összegre növekedett.
A megemelt díjjal elõször 2013. márciusában kell számolni, amikor a 2012. évrõl kell bevallást adni, aki nem köt rá a szennyvíz-hálózatra. A fent említett törvény alapján a 2012. február 01-jétõl fogyasztott víz után kell 1800.-Ft/m3 összeggel
számolni. A 2012. március 31-ig fizetendõ díjban változás nincs az elõzõ évekhez képest, mivel a talajterhelési díj mindig
az elõzõ év (jelen esetben 2011.) vízfogyasztása alapján kerül elszámolásra.
A csatornahálózatra, illetve az ivóvízhálózatra való csatlakozáskor a szolgáltatási szerzõdést a Víziközmû (Jászárokszállás,
Deák F. u. 90.) irodájában lehet megkötni.
Felmerülõ kérdései kapcsán kérem az alábbi telefonszámon vegye fel a kapcsolatot Jászárokszállás Víziközmûvel: 06-57430-106, valamint a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjával: 06-57-531-050.
Köszönjük együttmûködésüket!
Jászárokszállás Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala
Bakainé Magyari Melinda
mûszaki irodavezetõ

RAJZPÁLYÁZAT
Jászárokszállás Város Önkormányzata, a Deák Ferenc
Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskola és a Petôfi Mûvelôdési Ház
rajzpályázatot hirdet a városban tanuló diákok számára

Regék szárnyán címmel.
Ezzel az irodalmi témával szeretnénk a fiatalokat inspirálni arra,
hogy egy számukra érdekes regét vagy mondát illuszt-ráljanak, és
felfedezzék, milyen szoros kapcsolat létezhet az irodalom és a
képzômûvészetek között.
Jelentkezni korosztályok szerint három kategóriában lehet:
I. kategória: általános iskola 7.-8. osztály
II. kategória: középiskola 9.-10. osztály
III. kategória: középiskola 11.-12. osztály
Az alkotások szabadon választott színes technikával (színes
ceruza, kréta, pasztell, tempera, vízfesték, akrill, stb.)
A/4-es vagy A/3-as méretben készülhetnek.
(Egy pályázó újonnan készült alkotásokkal, több képpel is pályázhat.)
A mûveket paszpartuzva kérjük, hátoldalára írják rá az alkotó nevét,
címét, iskoláját, osztályát, és hogy melyik kategóriában nevez. Kérjük,
minden alkotáshoz csatolják A/ 4-es lapon az illusztrált, ihletet adó
szövegrészt is.

A rajzpályázat beadási határideje: 2012. október 17.
A kész alkotásokat a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és
Informatikai Szakközépiskolába (5123 Jászárokszállás, Deák
Ferenc u. 59.) várjuk.
A beadás után szakmai zsûri választja ki minden kategóriában a
nyertes alkotásokat, figyelembe véve a technikai kidolgozottságot,
ötletességet és hogy a kép mennyire járul hozzá az irodalmi szöveg
megértéséhez, átéléséhez.
Az eredményhirdetésre a 15:00 órakor kezdôdô
városi október 23-i ünnepség keretében kerül sor.
A legjobb alkotásokat az érdeklôdô közönség a jászárokszállási
Petôfi Mûvelôdési Házban november 9-éig megtekintheti a
pályázati kiírással megegyezô címû mûvészeti kiállítás keretében.

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
2012. október 1-7.
Az idei évben az összefogás programsorozat az Európai
Unió „Az aktív idôsödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve 2012” eseményeihez kapcsolódik.
Fontos szempont a többgenerációs programok életszerû megjelenése. Az európai év fontos célkitûzése, hogy az emberek
testileg és szellemileg is egészségesek maradjanak, így tevékenyebb szerepet játszhassanak a munkaerôpiacon és abban a
közösségben, ahol élnek. A 2012-es év három területen igyekszik elôsegíteni az aktív idôskort: foglalkoztatás, társadalmi
szerepvállalás, önálló életvitel.
A Városi Könyvtár a korábbi évekhez hasonlóan idén is bekapcsolódott az országos kezdeményezésbe. Olyan programokat
állítottunk össze, melyekkel reméljük felkeltjük régi és leendô
olvasóink érdeklôdését.
PROGRAMJAINK:
2012. október 2. (kedd) 13 - 17 óráig
„DUNÁN INNEN…” címmel filmvetítés Magyarország
nemzeti parkjairól. Az ismeretterjesztô filmben az érdeklôdôk megismerhetik „Dunán innen…” természeti kincseit, értékeit és megcsodálhatják a nemzeti parkokat.
2012. október 3. (szerda) 8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
„LEHETÔSÉGEK AZ INTERNETTEL” – nyugdíjasok a
számítógép elôtt. Megmutatjuk, mit tud, és milyen lehetôségeket kínál a számítógép. Segítünk tájékozódni a
világhálón.

2012. október 4. (csütörtök) 13 - 17 óráig
„…DUNÁN TÚL” címmel filmvetítés Magyarország nemzeti parkjairól. Folytatjuk a filmvetítést Magyarország Dunán
túli részén.
Az ismeretterjesztô filmben az érdeklôdôk megismerhetik
Dunántúl természeti kincseit, értékeit és megcsodálhatják
a nemzeti parkokat.
VALÓBAN ISMERI ÖN VÁROSUNKAT? - Képes rejtvény
A Jászvidék 2012. szeptemberi számában képrészleteket
adunk közre. A megfejtôktôl azt várjuk, hogy nevezzék meg
azt a jászárokszállási épületet, vagy köztéri építményt,
amelynek részletét felfedezi a képen.
A helyes megfejtést személyesen adhatják le a Városi Könyvtárban, vagy küldhetik el a jaszvidek@gmail.com címre
2012. október 4-ig (csütörtökig).
A helyes megfejtôk között 1 éves Jászvidék elôfizetést és
meglepetés ajándékokat sorsolunk ki.
A sorsolás idôpontja: 2012. október 5. (péntek) 15 óra.
Helye: Városi Könyvtár
KIHAGYHATATLAN LEHETÔSÉG 2012. október 1-5-ig.
A tárgyévre ingyen lehet könyvtári tag mindenki, aki
érvényes nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezik.
Programjainkra várunk minden érdeklôdôt.
TANULJUNK, OLVASSUNK, SZÓRAKOZZUNK EGYÜTT!
Ádám Gáborné könyvtárigazgató
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Jászvidék

Aranyérem Karcagon
A Jászárokszállás VSE
Asztalitenisz Szakosztály felnõtt csapata mellett már sok
tehetséges fiatal tûnt fel.
Most egy ígéretes tehetség, a 14 éves Gura Bálint ért
el szép eredményt a Karcagon
megrendezett Alkotmány Kupán. Kilenc mérkõzésbõl
nyolcat megnyert, ezzel
aranyérmes lett. Távolabbi
célja nem kevesebb, mint a
tavasszal megrendezésre kerülõ Diákolimpia országos
döntõje. Felkészülését a felnõtt csapat egy emberként segíti és támogatja.
Gratulálunk az elért eredményhez és további sikereket
kívánunk!
Zsidei László
szakosztályvezetõ

Labdarúgó öregfiúk
találkozója
Az idei évben sem maradt
el a hagyományosnak számító
öregfiúk találkozója, mely
már a tizennyolcadik volt.
Színhelye az Ipartestület
klubhelyisége volt. A szervezést Csikós László és Bagi
László vállalta fel.
A remek környezet, a
résztvevõk nagy létszáma biztosíték volt egy kellemes délután eltöltésére. Amíg a kondíciónk és életkorunk engedte, mérkõzéssel egybekötve
rendeztük meg a találkozóinkat. Akkor még nem okozott gondot az esetleges ellenfelek legyõzése, az úgynevezett harmadik félidõ. Már a
megváltozott viszonyok ellenére is felemelõ érzés volt
együtt lenni a régi játszótársakkal és akkori csapatvezetõkkel, Méri Lajossal és Bolyós Pállal is.
Csikós László üdvözölte a
megjelenteket, majd egy percben az elhunyt játékostársakra
emlékeztünk (Kiss B., Rédei
T., Csordás P., Szaka J.). Rövid beszédében méltatta a csapat eredményességét, az
együtt töltött hosszú éveket,
sikereket, kudarcokat, a szurkolók szeretetét és a város vezetõinek támogatását. Úgy tûnik, hogy az öregfiúk több évtizedes játék után egy életre
szóló függõséget kaptak a focitól. Talán szerencsésnek is
mondhatják magukat, hiszen
azon városok játékosai közül,
akikkel hatalmas mérkõzéseket
vívtunk, már-már alig van játékos, mondta Gyõzõ Gyula, a
csapat volt játékosa és edzõje.
Majd a játékosok és szakmai

vezetõk mondták el élményeiket. Persze, mind leírni
hosszadalmas volna, de nagyon feltûnõ volt, hogy milyen jól emlékeztek vissza a játékosok a régi szép idõkre.
Sikeres és izgalmas, eseményekben gazdag volt ez a
néhány évtized. Ezek az öszszejövetelek nemcsak a jó hangulatot biztosítják, de tanulságos emlékezéssel szolgálnak a
mai utódoknak is. Abban az
egy-két évtizedben, amikor
csapatunk szinte mindig az
élvonalban volt, dobogós helyezéseket értek el, beírták nevüket Jászárokszállás sporttörténetébe. Igaz, nem volt
nyolc idegenlégiós, esetleg
egy vagy két játékos, de senki
sem távozott más csapathoz,
hiszen a szívükre hallgattak,
pedig sokan mehettek volna.
Még ha furcsa is – NB I-be is.
Sikerünk értékét növelte,
hogy a feltételeket illetõen
nem voltunk elkényeztetve.
Nálunk soha nem volt anyagi
dotáció, legfeljebb mérkõzés
után tíz deka Fradi kolbász és
egy korsó sör. De mi nem is
vágytunk többre, szurkolóinkat tiszteltük, mely kölcsönös
volt, hiszen számtalanszor éjfélig várták a csapat érkezését.
Volt, aki Gyõzõ Gyula edzõi
munkáját dicsérte: hosszú
évekig volt a csapat edzõje,
rengeteg sikert ért el csapatával. Méri Lajos a csapat szakmai irányításáról beszélt. Ha
valakirõl el lehet mondani,
hogy sokat tett a labdarúgó
csapatért akkor az Õ. Nagyon
szerette ezt a szép játékot és
mindent megtett a játékoso-

kért. Szintén sokat tett a csapatért Bolyós Pál, és akire
büszkén emlékezett: segítõje,
Farkas János. Közösen sokat a
tettek labdarúgókért. A játékosok névsorára gondolom
sokan szívesen emlékeznek,
hiszen nem mindennapi játékosok voltak. Bagi L. – Cservölgyi M. – Kóczián S. – Czagány J. – Meleghegyi B. – Kovács L. – Faragó L. – Szabó
Öcsi – Muntyán T. – Varga
Gy. – Csikós L. – Novák I.
Egy pillanatra szeretnék
megemlékezni a százéves jubileumról. Egy színvonalas
rendezvény volt, hiszen személyével megtisztelte a rendezvényt Kû Lajos, Fenyvesi
Máté, Mészöly Kálmán, és a
Magyar Labdarúgó Szövetség
alelnöke is.
Szeretném megköszönni a
játékosok nevében is, hogy
meghívást kaptunk az új öltözõ átadására, mely imponálóan néz . Talán egy jó csapat
hiányzik, és minden adva lesz
a szurkolók és játékosok igényének kielégítésére.
Polgármester úr támogatását sem szeretném elfelejteni, köszönjük a segítséget.
Végül talán annyit, hogy egy
fegyelmezett, jó kis társaság
a miénk, akkor sem sértõdtek meg, mikor mérkõzés
közben jogosan vagy jogtalanul, bántották õket. Tudtuk, hogy õk mindig gyõztes
csapatot szeretnének látni, de
sajnos ilyen nincs.
A rendezvény végén úgy
köszöntünk el egymástól,
hogy jövõre újra találkozunk.
B. L.

Labdarúgó naptár
– A megyei I. osztályban játszó labdarúgó csapatunk mérkõzései –
2012. 10. 06. (szombat) 14:00
2012. 10. 14. (vasárnap) 14:00
2012. 10. 20. (szombat) 13:30
2012. 10. 28. (vasárnap) 13:30

Szajol Klub – Jászárokszállási VSE
Jászárokszállási VSE – Újszászi VVSE
Mezõtúri AFC – Jászárokszállási VSE
Jászárokszállás VSE – NKSE Jászberény

2012. szeptember 27.

Tûzoltó egyesületünk hírei
A Létesítményi és Önkéntes Tûzoltóságok Országos Szövetsége (LÖTOSZ)
július 8-15. között rendezte
meg a VII. LÖTOSZ Ifjúsági Szakmai Tábort. A tábornak idén Fonyód település adott otthont. A táborban 8 ifjúsági tûzoltónk
vett részt. Minden nap szakmai oktatások és érdekes bemutatók gazdagították a
gyerekek ismereteit. A tábor
végén minden ifjúsági tûzoltó különbözõ nehézségû
szintvizsgát tehetett, amit
sikeresen teljesítettek is ifjú
tûzoltóink. A vizsgákon túl
természetesen sok-sok élménnyel tértek haza. Ezúton köszönjük a támogatását polgármester úrnak.
A júliusi lapzárta óta
eltelt idõszakban összesen
38 káreset történt (Jászágó,
Tarnaörs, Visznek, Vámosgyörk, Jászárokszállás településeken). Két esetben történt mûszaki beavatkozás, 6

A Jászárokszállási Önkormányzati Tûzoltó-parancsnokság
tiszteletadása látható
esetben fakidõlés miatt kellett vonulni, avar, gaz, fû
égése miatt 22 esetben vonultak, darázsveszély miatt
egyszer, míg lakás veszélyeztetése miatt két alkalommal vonult az egység. A vasútállomás melletti komposztálóhoz 5 esetben vonultunk
oltani. Az oltásoknál több
esetben is segítettek az Ön-

kéntes Tûzoltó Egyesület
tagjai is.
A 2001. szeptember 11-i
terrortámadások több ezer
ember halálát okozták, több
száz tûzoltó áldozta fel életét
a mentés közben. Rájuk emlékeztünk ma, 11 év után,
így a helyi tûzoltóságunk
egysége is.
Nádas Illés ÖTE titkár

Rendõrségi hírek
Korábban büntetõeljárást indítottunk ismeretlen
tettes ellen, aki 2012. május
28-ra virradóan dolog elleni
erõszak alkalmazásával behatolt egy Madách utcai lakóházba, és onnan mûszaki
cikkeket és aranyékszereket
tulajdonított el. A lopással
okozott kár: 1 450 000 Ft.
A rongálással okozott kár:
30 000 Ft. Az eljárás során
egy helyi lakosú 55 éves
férfinál házkutatást tartottak
a kollégák, ahol több, a fenti
a betörésbõl származó mûszaki cikket foglaltak le. A
férfit gyanúsítottként hallgatták ki az ügyben.
Augusztus 10-én bejelentés érkezett a rendõrségre, mely szerint egy jászárokszállási családi ház udvaráról az éjszaka folyamán
több, cserepes dísznövényt
tulajdonított el ismeretlen
személy. Ezen cselekményével 100 000 Ft lopási kárt
okozott a sértett részére. Az

eljáró rendõrök aznap egy
helyi lakosú 19 éves férfi
házánál az eltulajdonított
növényeket lefoglalták. A
férfi gyanúsítottkénti kihallgatása során az ügyben beismerõ vallomást tett. Megállapítást nyert, hogy a lefoglalt növények közül 3 db
két másik, július hónapban
elkövetett bûncselekménybõl származott.
Egy 37 éves helyi lakosú
személy, továbbá annak
gyermekkorú fia ellen indult
büntetõeljárás, mivel augusztus 31-én, az éjszaka folyamán egy Mátyás király
utcai családi házból fém
használati tárgyakat, illetve
fémhulladékokat kíséreltek
meg eltulajdonítani. A kiérkezõ rendõrök az elkövetõket a helyszínen elfogták. A
férfit gyanúsítottként hallgatták ki az ügyben, mely
során a bûncselekmény elkövetését elismerte. Ellene
kiskorú veszélyeztetése mi-

Anyakönyvi hírek
Jászárokszállás:
2012. augusztus hónapban született gyermekek: Bernát Noémi, Füleki Hunor, Farkas Attila, Fekete Eszter Szilvia, Vajner Hanna Olga, Szalai Boglárka, Kónya Karina, Ludányi Lilla.
2012. augusztus hónapban házasságot kötött: Horváth Csilla – Kaszab Adrián, Baksa Sarolta – Vörös
Dávid, Vigh Krisztina – Cserna Lajos Zoltán, Paksi
Rita – Major László, Barakonyi Andrea – Várdai Péter, Tomcsányi Adél – Guba Zoltán, Bódis Lívia – Dóka László.
Ezúton búcsúzunk az elhunytaktól: Mogyoró
Lászlóné sz. Nyers Irén 84, Gyõzõ György 73, AgócsBódis Csenge 3, Gebhard Józsefné sz. Bobák Borbála
54, Ördög Attila Sándorné sz. Rózsa Andrea 42,
Csáki Balázs 78, Kátai Zsolt 43, Barócsi Béláné sz.
Dóka Jusztina 89 évet élt.
Jászágó:
2012. augusztus hónapban született gyermek:
Füzeséri Ákos.
Házasságkötés, halálozás nem volt.

att is megindult a büntetõeljárás.
Sajnos sokan figyelmen
kívül hagyják a KRESZ-nek
azon elõírását, miszerint kerékpárral a gyalogosokra
vonatkozó szabályok szerint
kell az úttesten áthaladni,
vagyis a gyalogos-átkelõhelyen csak és kizárólag a kerékpárról leszállva, azt tolva,
gyalogosként lehet áthaladni. A gyalogátkelõhelyek
környékén a gépjármûvezetõk gyalogosokra számítanak, ezért is jelent nagy veszélyt, amikor egy kerékpáros hirtelen, nagy sebességgel kerékpározik át az úttesten. A kollégák a következõ idõszakban továbbra is
kiemelten ellenõrzik a kijelölt gyalogos átkelõhelyen
való tiltott kerékpározást.
Fazekas-Füzesi Nóra r. fhdgy.
Jászberényi
Rendõrkapitányság
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