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Tíz éves a szentendrei külsõ
fogadónk
Méltó megemlékezés a jubileumról
Tíz éve már, hogy 2001.
május 26-án az ÁBK szervezésében felavattuk a külsõ fogadó mását a szentendrei falumúzeumban („magyarul”:
skanzen). Az akkori – ragyogóan sikerült – ünnepségrõl
Gyõzõ Gyula, az ÁBK budapesti csoportjának vezetõje
részletesen beszámolt a Jászvidék 2001 júniusi számában.
A 10 éves évfordulóról való megemlékezésre 2011. május 28-án, szombaton került
sor Szentendrén. Az ünnepségre két autóbusszal érkeztek
Árokszállásról az ÁBK vezetõi
és tagjai, az önkormányzat
képviselõi, a könyvtár és a
mûvelõdési ház vezetõi és
munkatársai, valamint nem
utolsósorban a Parázs együttes táncosai. A köszöntõ beszédek sorát André Béla nyitotta meg, akinek a fejébõl –
ahogyan õ fogalmazott – kipattant az a lokálpatrióta gondolat, hogy meg kellene emlékezni a 10 éves évfordulóról.
Tréfásan világvárosnak nevezte Árokszállást, mert 100 kilométert utaztak ugyan otthonról, mégis Árokszállásra érkeztek. Köszöntötte dr. Cseri
Miklós fõigazgatót, akinek
köszönhetõ külsõ fogadónk
hû másának létrejötte. Megemlítette továbbá, hogy egy
nála nagyobb lokálpatriótának (a cikk szerzõjének – a
szerk.) meg az köszönhetõ,
hogy megmaradt az eredeti
fogadó Árokszálláson. Dr.
Cseri Miklós válaszbeszédében elmondta, hogy szinte beleszeretett a mi öreg fogadónkba. Azt is a tudomásunkra hozta, hogy mi most nem
is az Alföldön vagyunk, hanem a Balaton-felvidéken,
ugyanis ez utóbbi projektbe
sikerült a külsõ fogadót becsempészni, amit szerencsére
senki nem vett észre, így zöld
lámpát kapott a megvalósítás.
Ezután Drapos Béláné, Csikós Katalin alpolgármester
asszony emelkedett szólásra.
Sajnálkozását fejezte ki öreg
külsõ fogadónk jelenlegi állapota miatt. Megjegyezte,
hogy hosszú önkormányzati
képviselõi pályafutása során
mindössze egyetlen döntését
bánta meg, mégpedig a külsõ
fogadó eladását. Kifejezte

Drapos Béláné átadta a város ajándékát Hadnagy
Leventének, az étterem vezetõjének.
A kép Bobák László A külsõ fogadó címû festménye

Ismét ünnepel a katolikus egyház
Húsvét után csodáltuk a feltámadt Krisztust, majd
mennybemenetelét ünnepeltük. Pünkösdöt, a keresztény
egyház születésnapját ebben az évben június 12-én, vasárnap ünnepelte a keresztény világ. A pünkösd elnevezés a
görög pentekosztész, azaz ötvenedik szóból származik.
Egyházközségünkben,
mint minden évben május
hónapjában járulnak az elsõ
szentáldozáshoz a felkészített gyerekek.
2011. május 22-én, vasárnap délelõtt 9 órakor
nagy izgalommal készültek
a gyerekek és szüleik az elsõ
szentáldozásra. A gyermekek elõzõ nap elvégezték az
elsõ szentgyónásukat, hogy
tiszta lélekkel vehessék magukhoz Jézus Krisztus Titokzatos Testét. Az utolsó
vacsorán Jézus ezekkel a szavakkal adta a kenyeret apostolainak: „Ez az én testem,

amelyet értetek adok”.
Ugyanezt tette a kehellyel:
„Ez a kehely az Újszövetség
és az én véremben, amelyet
értetek ontok”. Majd hozzátette: „Ezt cselekedjétek emlékezetemre!” (Luk 22, 1920)
Jézus akkor is, mint minden szentmisében jelen volt
az Oltáriszentségben, istenségével és megdicsõült emberségével. A felkészült gyerekek ünnepélyes szentmisében vehették magukhoz Jézus Krisztus Titokzatos Testét, amelyet Gyenes Gyula
pápai prelátus, plébános

A 10 éves Parázs a 10 éves árokszállási fogadóban
Szentendrén
azonban abbéli reményét,
hogy a több évszázados épület
fog még régi fényében tündökölni. Ennek a reménynek a
jegyében adta át a szót Papp
Zoltánnénak, az ÁBK elnök
asszonyának, akinek szintén
szívügye a nevezetes épület
város számára történõ megmentése, azonban anyagi eszközök hiányában ez még várat
magára. Reméljük, hogy unokáink is látni fogják a híresnevezetes csárdát és postakocsi állomást.
A beszédek elhangzását
követõen a kezdetektõl eltelt
évek során bámulatos fejlõdésen keresztülment Parázs
együttes fergeteges és színvonalas mûsorát élvezte végig az
ünneplõ közönség. A rövid
szünetekben, akárcsak 10 évvel ezelõtt, most is Kovács
Zoltánné, Lajos Krisztina szórakoztatott bennünket énekével.
Végezetül nem ünneprontásként, de néhány ténnyel
szeretném a külsõ fogadónkkal kapcsolatban elterjedt
alaptalan állításokat megcáfolni. Kezdem a bejárat fölött látható kürttel, ami postakürtként került a köztudatba. Ez
nem postakürt, hanem jász-

kürt vagy másképpen Lehel
kürt. A Jászság címû újság
1892. szeptember 3-ai számában a következõket írták:
„A képviselõtestület most
akarja feladni a tulajdont! A
Fehérló vendéglõt és a külsõ
»Jászkürthöz« címzett szállodát.”
Szinte minden, a témával
foglalkozó írás 1712-re teszi a
svéd király árokszállási elõfordulását. Azért, mert ez a nevezetes király XII. volt a svéd
Károly királyok sorában, még
nem 1712-ben taposta lovával
a jász földet, hanem 1714ben! A harmadik téves állítás
szerint a király megszállt nálunk a külsõ fogadóban.
Amíg nem vettem a fáradságot és nem olvastam el XII.
Károly, a „Vasfejû”-nek nevezett svéd király szárnysegédjének naplóját, magam is ezt
terjesztettem. A naplóból kiderül azonban, hogy nálunk,
meg még nagyon sok helyen,
nem szállt meg a király, csak
lovat váltott. Ez a tény nem
kisebbíti fogadónk érdemeit,
mert nem azért nem szállt
meg, mert elégedetlen lett
volna a színvonallal, hanem
azért, mert egyszerûen nem
Folytatás a 2. oldalon

Ára: 115 Ft

szolgáltatott ki 24 gyermeknek és 4 felnõttnek.
2011. június 19-én
Szentháromság vasárnapján
templomunk búcsújának
ünnepe volt.
Az ünnepélyes szentmise
keretében Palánki Ferenc
püspök atya szolgáltatta ki a
bérmálás szentségét 24 fiatal részére.
A jászárokszállási, jászágói, tarnaörsi és viszneki
fiatalok felnõtté válásához
legnagyobb segítséget a bérmálás szentségében kapták.
„Vedd a Szentlélek ajándékának jelét!” imádkozta a
püspök atya bérmálás közben.
Keresztény hitünk tanítása szerint a keresztségben
újjászületünk vízbõl és
Szentlélekbõl, ezáltal leszünk
Isten fogadott gyermekei, az
örök élet várományosai.
Istengyermeki életünk
csak addig egészséges, amíg
növekszik. Ezt a növekedést
biztosítja az imádság, Isten
igéjének hallgatása és a
szentáldozás. Felnõtté válásunkban a legnagyobb segítséget a bérmálás szentségében kaptuk. Ebben a szentFolytatás a 2. oldalon

Ébredõ testvérvárosi kapcsolat
Május 27-én a késõ délutáni órákban érkeztünk meg
Szerzõ Csaba képviselõ társammal a lengyel testvérvárosunkba Tarlowba. A városházánál Leszek Walczyk polgármester úr és az önkormányzat
tagjai fogadtak bennünket.
Programunk Baltowban,
a szálláshelyünkön kezdõdött,
ahol egy munkavacsora keretében a polgármester úr ismertette az elkövetkezendõ
két nap programját, majd
megbeszélést folytattunk a két
város további kapcsolatépítésének lehetõségeirõl és a teendõkrõl.
Szóba került a gyermekek
csereüdültetése, melyhez az
önkormányzatunk által benyújtott pályázat sajnos nem
nyert támogatást. Leszek Walczyk polgármester úr közölte,
hogy a jászárokszállási gyermekek fogadásához Tarlow
város önkormányzata számára az anyagi fedezet biztosított,
ezért részükrõl az üdültetésnek
nincs akadálya. A lengyel és a

Képviselõink, Szerzõ Csaba és Csõke István koszorúzás után
Tarlow polgármesterével, Leszek Walczyk úrral az emlékhelynél
magyar gyermekek barátságának erõsítését, hazájának, kultúrájának megismerését mi is
fontosnak tartjuk, ezért ígéretet tettünk, hogy hazaérkezésünket követõen a polgármester úrral és az önkormányzatunk többi képviselõjével próbálunk anyagi lehetõséget biztosítani az üdültetés megvalósításához.
Kezdeményeztem a városi
és a nemzeti zászló cseréjét,

majd átadtuk Leszek Walczyk
polgármester úrnak a XII.
Árokszállási Nyár rendezvényeire szóló meghívót.
Május 28-án az idegenvezetõnk segítségével megismerhettük a dinoszauruszok
történetét és megtekintettük a
környék turisztikai látványosságát, a Dínó Parkot. Délután
Ujazd városában várjátékokon vettünk részt.
Folytatás a 2. oldalon
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Soron kívüli testületi üléseket
tartott a képviselõ-testület
2011. május 26-án soron
kívüli ülést tartott a képviselõtestület a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Napirendek
között szerepelt: Fogorvosi
pályázat kiírása, az alapítványok kuratóriumi tagjainak
megválasztása és az alapító
okiratok módosítása, szakmai
kitüntetéshez elõkészítõ bizottság tagjainak megválasztása, rövid lejáratú hitel igénybevételérõl döntés, Szabó
Benedekné helyettesítõ jegyzõ
megbízatása, Jászdózsa Község Önkormányzatával zeneiskolai képzés tárgyában kötött együttmûködési megállapodás módosítása, és a Pénzügyi Bizottság tájékoztatója
ingatlanok eladásáról.
Elsõként a testület döntött
a fogorvosi pályázat kiírásáról,
melyre azért volt szükség,
mert a korábbi pályázat nyertese többszöri felszólítás ellenére sem kötötte meg a szerzõdést az önkormányzattal.
Ezért a testület a korábbi
nyertes pályázatot eredménytelennek hirdette és új pályázatot írt ki.
Ezt követõen Jászárokszállás Város Tehetségért Alapítvány és a Jászárokszállás
Városáért Alapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztására került sor, miután a há-

roméves mandátumuk letelt.
Ezután az alapító okiratok kerültek módosításra, amikben a
kuratóriumi tagok és a háromról öt évre történõ mandátummódosítás is átvezetésre került.
A testület döntött a szakmai kitüntetést elõkészítõ bizottság tagjainak megválasztásáról is, melynek elnöke: Drapos Béláné alpolgármester,
tagjai: Kovácsné Tõsér
Zsuzsanna és Szerzõ Csaba
képviselõk lettek.
A rövid lejáratú 85 897 194
Ft-os hitel igénybevételérõl is
pozitívan döntött a testület. A
Bajcsy utca építésére elnyert
pályázat utófinanszírozású,
ezért van szükség a pályázaton
elnyert összeg hitelként történõ felvételére, melybõl kiegyenlítésre kerülnek a számlák.
Következõ napirend volt
Szabó Benedekné helyettesítõ
jegyzõ felkérése a június 30-ai
soros ülés levezetésére, melyet
a testület egyhangúan támogatott.
Az ülés végén a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság
tájékoztatta a testületet a Kossuth út 13. és a Kossuth út 16.
szám alatti ingatlanok eladásáról. A szerzõdések megkötésére a bizottság felhatalmaz-

ta a polgármestert és az alpolgármestert.
2011. június 3-án soron
kívüli ülésen döntött a képviselõ-testület az önkormányzat tulajdonában álló, a vasút
területe mellett álló épület,
udvar megnevezésû ingatlanon lévõ volt cukorgyári mérlegház és mérleg elnevezésû
felépítmény bruttó 600 000
Ft vételáron való megvásárlásáról. A tulajdonos vállalta,
hogy a vételár fejében a felépítményt és a mérleget saját
költségén a talajszintig visszabontja és elszállítja.
Az épület elbontására a
hatósági engedélyek megszerzése érdekében volt szükség a
hulladékudvarhoz vezetõ út
kialakítása céljából.
A képviselõ-testület döntött arról is, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tartalékkerete terhére
1 000 000 Ft összegû támogatást biztosít az általános iskolai és gimnáziumi tanulók
2011 augusztusában sorra kerülõ, a lengyel testvérvárosba
történõ utazásának költségeihez. A támogatás felhasználása során a jászárokszállási
lakcímmel rendelkezõ diákok
elõnyben részesülnek.
-Be- -Nir-

Tíz éves a szentendrei külsõ
fogadónk
Méltó megemlékezés a jubileumról
Folytatás az 1. oldalról
volt erre ideje. Errõl a nevezetes útról így ír Benda Kálmán: „A lakott helyeket lehetõleg elkerülve, Kolozsváron,
Zilahon át Debrecennek,
majd onnan a pesti útra fordultak, s részben lóháton,
részben kocsin vágtattak Bécs
felé, csak néhány órás pihenést engedtek maguknak,
többnyire lovat váltottak.”
„November 22-én éjjel a Keleti-tenger partján fekvõ stralsundi erõd kapuján két lovas
kért bebocsátást.” „Károly és
kísérõje 16 nap alatt 2150
kilométert tett meg, idegen,
részben ellenséges területen,
ahol felismerésük végzetes következményekkel járhatott

Dr. Cseri Miklós, a Skanzen fõigazgatója is köszöntötte az
árokszállásiakat
volna. De ha még erre nem
tekintünk, akkor is ez volt a
történelemben ismert legnagyobb
lovasteljesítmény.”

(Benda Kálmán: XII. Károly
(Akadémia Kiadó, Budapest,
1967)
dr. Földi József

Ébredõ testvérvárosi kapcsolat
Folytatás az 1. oldalról
Vasárnap a II. világháborúban a Visztula menti harcokban elesett magyar katonák tiszteletére celebrált szentmisén vettünk részt, majd elhelyeztük koszorúnkat a
templom melletti emlékhelynél, ahol a hat évvel ezelõtti
látogatásom alkalmával a hõsök tiszteletére egy hársfát ül-

tettem.
Délután az Önkormányzati Napon a térség több önkormányzati vezetõjével és
dolgozójával ismerkedtünk
meg.
Hétfõ reggel a városházán
búcsúztunk el lengyel barátainktól, akiktõl látogatásunk
alkalmával igaz baráti szeretetet és tiszteletet kaptunk.

Együtt töltöttünk el egy kellemes hétvégét, felébresztve a
két város közötti „alvó” barátságot.
Csõke István
önkormányzati képviselõ
Ui.: A két város gyermekeinek csereüdültetéséhez
az anyagi lehetõséget a 2011.
június 3-ai soron kívüli
testületi ülés biztosította.

2011. június 30.

Patikanap
Gyógyszerészi gondozás a Szent Margit Patikában
A Szent Margit Gyógyszertár június 8-án ötödik alkalommal csatlakozott az Országos Patika Naphoz. A tavalyi év a Szent Margit Gyógyszertár számára két országos
elismerést hozott:
– a 2010. évi Patika Napra
benyújtott kiemelkedõ pályázatért elismerésben részesítették a gyógyszertár kollektíváját,
– elnyertük az Év Patikája
címet.
Az idei Patika Nap központi témáját – gyógyszerészi
gondozás – pedig szinte erre a
gyógyszertárra írták. Évek óta
központi szerepet tölt be nálunk a gondozás, ezt jelzik a
mindenki számára nyitott rendezvényeink, a civil szervezetek felkérésére tartott ismeretterjesztõ elõadások, szûrések.
A rendezvény az idén is
hangsúlyozta, hogy nem a betegség gyógyítása, hanem
megelõzése a fõ cél. Ennek
kapcsán a látogatók ingyenesen regisztráltathatták magukat egy számítógépes szûrési
programba. A program célja,
hogy a résztvevõ havi rendszeres mérésekkel képet kapjon egészségi állapotáról, a
normál értékektõl való eltérés
esetén kereshessen orvosi segítséget. Itt hangsúlyozódik a
gyógyszerész és házi orvos
szakmai együttmûködése. A
Smart Life Controll Program
kidolgozója, Daiki Tenno is a
rendezvény meghívott elõadója volt.
A regisztált 130 látogató
egy apró szúrást követõen
megtudhatta koleszterin-, cukor-, lipidparaméterét és
húgysavszintjét. Ezeket, és a
kiegészítõ adatokat (haskörfogat, testmagasság, testsúly,
vérnyomás, életkor) felvitték a
számítógépes rendszerbe, ami
azonnal kiértékelte azokat, és
mindenki írásbeli összefoglaló
értékelést kapott jelenlegi
egészségi állapotáról és életkilátásairól.
Ez a gyógyszerészi gondozáshoz kapcsolódó program a továbbiakban folyama-

A patika sikercsapata (Lengyelné Budai Kinga, Faragó
Attiláné, Meleg Nikoletta, dr. Dobos Józsefné dr. László Erika,
Járomi Istvánné, Duka Magdolna, Budai Ferencné)

Ritka pillanat – a mentõautó, mint kiállítási tárgy
Fotók: Szûcs Judit
tosan elérhetõ gyógyszertárunkban.
A rendezvényt megnyitó
dr. Dobos Józsefné dr. László
Erika után Gergely Zoltán
polgármester és Gyenes Gyula érdemes fõesperes fûzte tovább a bevezetõ gondolatokat.
A rendezvény elõadói között köszönthettük dr. Samu
Antalt, a MOSZ alelnökét és
dr. Simon Kis Gábort, a Corvinus Egyetem docensét, akik
a gyógyszerészi gondozás szerepérõl és fontosságáról szóltak. Elõadást tartott még dr.
Olajos Gyula az orvos–gyógyszerész együttmûködésrõl, dr.
Váradi István pedig a kardiovascularis megbetegedés megelõzésésérõl beszélt.
A mentõállomásról kivonult esetkocsi a legnagyobb sikert az óvodások és kisiskolá-

sok körében aratta, minden
négyzetcentiméterét
meg
akarták ismerni és birtokba
akarták venni. Szerzõ Csaba, a
mentõállomás vezetõje nagy
lelkesedéssel mutatta be az
„igazi” mentõkocsit.
A szakmai programot kiegészítette dr. Németh Andrásné képi kifejezés-pszichológus tanácsadása. A rendezvény lebonyolításában a házigazda feladatait idén is a Deák
Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatika Szakközépiskola diákjai látták el.
A rendezvény zárásaként
délután 4 órakor tombolasorsolás volt a szûrésekben is
részt vett vendégek között.
Több értékes ajándék került
kisorsolásra.
Faragó Attiláné
Szántó Zsuzsanna

Ismét ünnepel a katolikus egyház
Folytatás az 1. oldalról
ségben a keresztség óta bennünk lakó Szentlélek újabb
kegyelmi ajándékokkal gazdagítja életünket. Megerõsít
hitünkben és szeretetünkben, sõt magát a Szentlelket
kapjuk ajándékba.
Méltán nevezzük a bérmálást a küldetés szentségének. Isten elvárja nagykorúvá növekedõ fiataljaitól,
hogy a keresztény hit világosságával és a szeretet melegével megajándékozzák
embertársaikat, vagyis tanúságot tegyenek Jézusról.
„Ha engeded, hogy életed hajóját

Fotók: Majorné Nagy Mária
A Szentlélek lendítse
elõre,
Akkor megtapasztalhatod,

Mit jelent a szeretet sodrában élni.”
Csoszor Erzsébet
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A polgármester jelenti
A tavalyi csapadékból jó
lett volna áthozni erre az évre
legalább vagy 100 milliméternyit, mert kb. ennyi hiányzik
az elmúlt idõszakból. Az õszi
vizes idõszak miatt az árokszállási határba kevesebb búza
került földbe, mint máskor,
ennek megfelelõen a megtermelt összes mennyiség is kevesebb lesz. Elérkezett az aratás ideje, a becslések 3,4-3,6
t/hektár körüli búzatermést jeleznek. Az árak még magasak,
de a gazdák nagyon kevés
mennyiségre kötöttek szerzõdést, amely még vissza is üthet.
A város május 1-jén méltóképpen ünnepelte meg várossá avatásának 20. évfordulóját. Ezúton is köszönöm
mindazoknak, akik elfogadták
meghívásunkat és jelenlétükkel emelték a rendezvény
rangját. Külön öröm volt az,
hogy testvértelepülésünk, Tarlow küldöttsége felvállalta a
közel 1200 km-es utazást és
együtt ünnepelt velünk.
A sportöltözõ átépítésére
beadott pályázatunkról még
nem született döntés, a legutóbbi információk szerint június végén ül össze a bizottság. Bízom benne, hogy meg
fogjuk kapni a támogatást és
még ebben az évben az építkezést el tudjuk kezdeni.
A debreceni VÁTI irodában az óvodacentrum támogató szerzõdését aláírtam. A
közbeszerzés elõkészítése jól
halad és reális esély van arra,

hogy július elsõ hetében meg
is fog jelenni. A kiviteli terv
részletezni fogja a burkolóanyagok színét, méretét, a
napkollektorok tetõbeillesztését és minden olyan részletet,
amely a kivitelezés során a
vitákat megelõzheti.
Jászárokszálláson jó minõségû ivóvíz folyik a csapokból.
Ahhoz, hogy ez így is maradjon folyamatos fejlesztésekre
van szükség az ivóvízhálózaton. A Vámosgyörki út mellett lévõ három kútból kettõt
felújítottunk a tavalyi árvizet
követõen. A harmadik kútnak
a felújítását több, mint
500 000 Ft értékben július
hónapban fogjuk elvégezni. A
sportpályánál lévõ központi
vízmû telepünkön olyan érzékelõket szereltünk fel több,
mint 1,5 millió forint költséggel, amelyek a hálózatra kimenõ víz minõségét ellenõrzik és
a legkisebb eltérés esetén a
rendszert blokkolják a kezelõk
riasztása mellett. Öt darab tolózárat újítunk fel, cserélünk
ki közel 2 millió forintos költséggel, ezáltal csõtörés esetén
kisebb területeket kell lezárnunk, így növeljük az ellátás
biztonságát. Az idén 1000 darab vízórát kell kicserélnünk a
mûszaki érvényesség lejárta
miatt. Az elsõ körben jászárokszállási vállalkozókat kerestünk meg árajánlatkéréssel.
A beérkezett ajánlatok magasabbak, mint amennyi a terveinkben szerepelt. A legkedvezõbb 1600 Ft/db munka-

díjról szól, a tavalyi évben másik településrõl jött vállalkozó
1400 Ft/db áron vállalta
ugyanezt a munkát. Mindent
meg fogunk tenni, hogy jászárokszállási vállalkozó végezze
el ezt a munkát, ezért az árról
további tárgyalások lesznek.
Remélem, hogy sikerülni fog
a megegyezés. Amennyiben
nem, akkor külsõ vállalkozókat is meg fogunk keresni.
Nagyon örülök neki,
hogy a 2011. évi EU élelmiszersegély program elsõ fordulójában 8159 kg élelmiszert
fog kapni Jászárokszállás. A
Polgármesteri Hivatal udvarán lévõ épületekben 2011.
július 7-én csütörtökön 8-tól
14 óráig és július 8-án pénteken 8-tól 12 óráig lehet átvenni a csomagokat. A gyermekvédelmi támogatásban
részesülõk ugyanezen idõpontokban a Családsegítõ Szolgálat irodáiban vehetik át az
adományt. A részletekrõl
Jászárokszállás város honlapján és a hirdetési helyeinken
adunk további tájékoztatást.
Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt az Árokszállási
Nyár rendezvényeire, ahol a
helyi fellépõk mellett országosan ismert személyiségek mûsoraiban gyönyörködhetnek.
Reményeim szerint 120 bográcsban fog fõni az utolérhetetlen ízû jászsági birkapörkölt. Jöjjenek el, kóstolják
meg!
Gergely Zoltán
polgármester

Játszva tanulás – tanulva játszás
Örömmel értesítettük korábban minden olvasónkat arról, hogy Jászárokszállás Város Önkormányzata pályázatot nyert „A kulcskompetenciák fejlesztéséhez szükséges
informatikai infrastruktúra
megteremtése Jászárokszálláson” címmel, melynek pályázati azonosítója: TIOP-1.1.107/1-2008-0100 kedvezõ elbírálásban részesült. Iskolánk
a pályázaton 21 369 344 Ft
vissza nem térítendõ támogatást nyert, melyen kizárólag új
eszközöket lehetett beszerezni.
Beszerzésre került: 53
db iskolai PC, 12 db tantermi csomag (interaktív tábla
+ projektor + laptop), alkalma-zási szerver, WIFI csomag, tantermi csomag oktatáshoz.
A digitális táblák a kijelölt
tantermekben elhelyezésre kerültek, a rendszer mûködõképes. Folyamatosan zajlik a számítógépek cseréje, elhelyezése
a termekben. A számítógépteremben a pályázattal lehetõvé
vált a teljes számítógéppark lecserélése.
A pedagógusok felkészítõ
tanfolyamon vettek részt, (30
nevelõ, két csoportban, 1010 órában) ahol elsajátíthatták, illetve bõvíthették ismereteiket az interaktív táblák
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Megtörtént a Bajcsy utcai
beruházás zárórendezvénye
Jászárokszállás Város Önkormányzata pályázati támogatást nyert el A jászárokszállási Bajcsy-Zsilinszky utca
burkolat-felújítás, zöldfelület
kialakítása, vízelvezetés címmel az Észak-alföldi Operatív
Program keretében. A támogatási szerzõdésben elõírt
kommunikációs kötelezettségek keretében került sor a projekt zárórendezvényre 2011.
május 27-én 11 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
A rendezvényen meghívottként jelen voltak az önkormányzati képviselõk, bizottsági tagok és intézményvezetõk
mellett a Colas Út Zrt., mint
kivitelezõ képviselõi, Kollár
László úr a beruházás mûszaki ellenõre, Bakainé Magyari
Melinda mûszaki irodavezetõ,
valamint Jakab Szabolcs tanácsadó a projekmenedzsment feladatokat ellátó MAPI
Zrt. képviseletében. Továbbá
megjelentek az érintett Bajcsy
utca lakói is.
A rendezvény keretében
Gergely Zoltán polgármester
tájékoztatta a megjelenteket a
beruházás
eredményeirõl,
költségeirõl és nehézségeirõl.
A beruházás eredményeként létrejött egy teljesen
megújult 6 méteres pályatest,
vízlevezetõ rendszer, akadálymentesített 150 cm széles járda, füvesített és 80 db fával
betelepített zöldterület, pihenõpadok és szemétgyûjtõ edények elhelyezése a közterületen, megújított gépkocsibejárók, 19 becsatlakozó utca burkolatának megerõsítése és
akadálymentesítése a csatlakozó részen, Gyöngyös-patak

hídja felújításra került, a felvezetõ járda új korlátot kapott és
szintén akadálymentesítésre
került, és 11 db elektromos
oszlop áthelyezése megtörtént. Továbbá az út kezdeti
szakaszán gyalogátkelõhely
került kialakításra a szükséges
megvilágítással.
Támogatott költségek:
Építési költségek 142 275
000 Ft, projekt elõkészítés költsége (tervezés, közbeszerzés 1.
forduló) 2 354 321 Ft, szolgáltatások igénybevétele (kommunikáció, könyvvizsgálói díj,
mûszaki ellenõri díj, hatósági
díjak) 2 621 400 Ft.
Nem támogatott költségek:
Pályázatkészítés költsége 3
000 000 Ft, projekt menedzsment díj 2 147 425 Ft, kiviteli
terv készítés 2 500 000 Ft,
közbeszerzés (2. forduló) 625
000 Ft, ÉMÁSZ mûszaki ellenõr 286 420 Ft, tervkiegészítés 200 000 Ft, villamos
terv kiegészítés 300 000 Ft.
Polgármester úr megköszönte a tervezõk (Ócsai

András, Hajas Gyula, Marosi
Csaba) munkáját, az érintett
lakosok türelmét és jobbító javaslatait, a mûszaki ellenõr és
a mûszaki iroda szakszerû irányítását, a kivitelezõ Colas Út
Zrt. jó minõségû munkáját,
valamint az ÉMÁSZ segítõ
közremûködését. Az elkészült
munkákra 5 éves garancia
van, amelyen belül az esetleges meghibásodásokat a cég
ki fogja javítani.
A rendezvényen az érdeklõdõk megtekinthették az eredeti terveket, a beruházás elõtti, a közbeni valamint a jelenlegi állapotról készült fényképfelvételeket. A rendezvényen megjelent lakosok elégedettségüket fejezték ki és gratuláltak a beruházás megvalósításához.
A rendezvény zárásaként
állófogadásra invitálta a polgármester úr a megjelent vendégeket, majd interjú keretében tájékoztatta a média megjelent képviselõit.
Nagy Gábor
mûszaki ügyintézõ

Források:
A pályázaton elnyert támogatás: 55 %
85 897 194 Ft
Saját forrás
45 %
70 411 952 Ft
Források mindösszesen:
100 % 156 309 566 Ft

Évzáró rendezvények a
jászágói óvodában

A résztvevõk és a segítõk
használatában, a digitális tananyag készítésében. A lelkes
pedagógusok ismereteiket tovább gyarapíthatták Érsek
Attila IKT mentor segítségével, aki kiscsoportos foglalkozások keretében segített
az önálló digitális anyag tervezésében, készítésében. Az
új eszközök iránt igen nagy a
lelkesedés a diákok, pedagógusok körében egyaránt. A
pályázat hivatalos záró rendezvényén, 2011. május 25én videofilmrõl láthattuk,
hogy a tanulók és a nevelõk
milyen nagy örömmel vették
birtokba az újonnan beszerelt
eszközöket. Betekintést kaptunk 12 osztály munkájába,

ahol láthattuk, hogy milyen
lelkesen, magabiztosan használják már a digitális táblákat. Reméljük, ez a lelkesedés
csak tovább fokozódik.
Reményeink szerint a
következõ 5 évben – ennyi
idõre vállalta az önkormányzat a fenntartást – jelentõs
eredményeket érünk el nemcsak lexikai tudásban, hanem egyéb kompetenciák
fejlesztése terén is. Bízunk
benne, hogy az új eszközökkel a pedagógusok segítségével sikerül gyermekeink
tanulási vágyát felkelteni,
fenntartani és felkészíteni
tanulóinkat az élethosszig
tartó tanulásra.

Május 28-án búcsúztattuk el ünnepélyesen a 201011-es óvodai nevelési évet.
Az év eseményeit, történéseit összefoglaló bevezetõ
után vásári forgatagba hívtuk
meg a jelenlévõket. A vásári
kikiáltókkal, népi játékokkal
tarkított összeállításban szerepelt óvodánk apraja-nagyja.
Az angol foglalkozásra
járó gyerekek rövid ízelítõt
adtak angol nyelvi tudásukról: énekeltek, mondókáztak,
mesét játszottak.
Hagyomány, hogy az évzárón búcsúznak el iskolába
készülõ nagycsoportosaink az
óvodától. A 6 búcsúzó nagycsoportos izgalommal készült
erre a napra. Csillogó szemmel ölelgették a gyönyörû virágcsokrokat, ajándékokat.
Köszönjük mindazon
magánszemélyek és szervezetek segítségét, akik bármilyen
módon támogatást nyújtottak 2010-11-ben óvodánknak!

A nevelési év utolsó nagy
eseménye a gyermeknapi rendezvényünk volt június 3-án.
Ezen a napon a gyerekek
együtt játszhattak anyukájukkal, apukájukkal, kistestvéreikkel az óvodában. Játékos
versenyeken mérhették össze
ügyességüket, volt lufifújás,
buborékfújás. Közben a dajka
néni néhány lelkes anyukával
bográcsban elkészítette ebédre a paprikás krumplit, palacsintát és gofrit sütöttek.
Ebéd után a sportpályán
várták remek programok a
gyermekeket Bordás Anett, a
helyi mûvelõdési ház vezetõ-

je szervezésében. Minden
kisgyerek vágya, hogy belülrõl is megcsodálhassa a tûzoltó- és a mentõautót, így
rögtön megrohamozták ezeket. A rendõrkutyás bemutató nagy tetszést aratott még
a felnõttek körében is. Hoszszú sorban várakoztak a lovaglásra vágyó gyerekek, sokuk vágya teljesült azzal,
hogy lóháton egy nagy kört
tehetett a pályán. Köszönjük
azok segítségét, akik a programok
megvalósításában
részt vettek!
Kácsorné Sulyok Ildikó
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Elrepültek a kék madárral…
Egy borongós szombati
nap a Nap a felhõk mögé
bújt, majd sugarait 9 órára
kibontotta. Vidámmá és
mégis szomorúvá téve e napot, amikor 61 diákunk búcsúzott.
Milyen diákok voltak a
búcsúzó 8. osztályosok? Kíváncsian vártuk a 8 év munkájának elismeréseként tanítványaink eredményét.
Ám az idõjárás másként rendelkezett, beborult, és szemerkélt az esõ. Talán az a
néhány esõcsepp, mely a
ballagó diákokra hullt, a természet elköszönõ és örömkönnye volt, így intve búcsút a végzõs diákjainknak.
Mûsoruk láttán elfelejtkeztünk az idõjárásról, az
égi áldás helyett szemünkbõl a könny kicsordult,
ahogy hallgattuk a szebbnél
szebb szívhez szóló verseiket, énekeiket. Verseikben
elmondták 8 éves tapasztalataikat, érzéseiket, köszönetüket névre szólóan tanító
néniknek, tanárjaiknak. Egy
kék madár, mely fejük felett
szállt – Papp Dorka díszleteként – mindvégig vigyázott rájuk. Azt kívántuk; bár
soha ne érne véget. Diákok,
mûsort összeállító osztályfõnökök, segítõ tanárok, hálásan köszönjük e csodás
összeállítást.
E nap bearanyozásaként
a komor felhõk mögül kibújt a Nap, és így a díjátadásnak mindannyian részesei lehettünk. 2011. év legeredményesebb tanulója címet a lány tanulók közül
megosztva kapta Érsek
Csenge és Kaszab Judit 8. a
osztályos, valamint a fiúk
közül Csomor Patrik 8. a és
Szõlõsi Attila 8. b osztályos
tanuló. Az Ipartestület elnöke, Csikós László, Kalla
Andrea 8. b osztályos tanulót részesítette jutalomban.
Ballagó diákjaink a 8 év
alatt igen sokrétû tevékenységben vettek részt, számos
területen mérették meg magukat. Mi hallgatók csak
csodálkoztunk, hogy a kiváló tanulmányi munka elérése mellett hogyan jutott idejük ily sokféle versenyen kiváló eredményt elérni, spor-

Az egyik nagy csapat – az általános iskola vidám ballagói

A vigyázó kékmadár
tolni, zenélni, énekelni, szavalni, pályázatokra pályamûveket készíteni, melyeken országos eredményeket
értek el.
Voltak õk gyerekek?
Igen, voltak, és remélem,
még sokáig azok is maradnak, hallva vidám kacagásukat, csivitelõ hangjukat. A
végzõs diákok neve hallatán
elõttünk, tanító nénikben
felelevenedtek elsõ osztályos
arcvonásaik. És ím, hogy elszállt 8 év, most õket ünnepeljük, nekik díszítették fiatalabb társaik a tantermeket, folyosókat. Könnyes
szemmel néztünk rájuk,
ahogy virágcsokorral a kezükben búcsúztak a tantermektõl, iskolájuktól. Arcukon a mosoly komolysággá
változott, õk, akik még pénteken önfeledten énekeltek,
álruhába bújva búcsúztak
azoktól az intézményektõl,
ahol eddigi életüket élték.
Ballagó tarisznyájukba sok
szép gondolat, tanács került
Gergely Zoltán polgármester úrtól, Csomor János in-

tézményigazgató úrtól, és a
búcsúztató 7. osztályosoktól.
Mi felnõttek tudjuk, eddig volt a felhõtlen, gondtalan gyerekkor, mikor a tanáraik, osztályfõnökök, féltve
irányították tanítványaikat,
terelték a jó út felé.
Kedves végzõs diákok!
Kívánjuk, hogy a vágyaitok,
az elképzeléseitek valósuljanak meg és vigyázzon rátok
a kék madár, melyet tudjuk,
hogy nem kell távoli országokban keresni. A kék madár mindig veletek lesz, ha
szeretitek egymást, és örültök az élet legkisebb ajándékainak is. De mindig elrepül, ha bántjátok egymást,
ha irigykedve figyelitek a
mások örömét. Mert a kék
madár maga a boldogság, és
kalitkája az emberi szív.
Éljetek a kék madár tanítása szerint, kövesse utatokat, vigyázzon lépeitekre!
Szabó Erika

Évzáró és búcsú az egykori
iskolától…
Végre elérkezett a gyermekek által oly várva várt
vakáció, június 17-én elhangzott az idei tanév utolsó csengõszója a jászágói iskolában. Délután 16 órakor
kezdetét vette a tanév ünnepélyes lezárása. A jelenlévõket Surányi Mária tagintézmény vezetõ köszöntötte,
majd beszámolt az elmúlt
tanév eseményeirõl, a diákok tanulmányi versenyeken
elért szép eredményeirõl. A

jutalomkönyvek kiosztását
követõen a búcsúzó diákoké
lett a fõszerep. A tagintézmény vezetõ asszony bátorító, kedves szavakkal bocsátotta útra ballagó diákjait, a
hatodikos társaik pedig felelevenítették az együtt töltött iskolás éveket és azok
emlékezetes pillanatait. A
végzõsök egy szál virággal
és megható szavakkal köszönték meg pedagógusaiknak, szüleiknek az értük tett

fáradozásaikat. Ezt követõen még egyszer végig járták
az egykori iskolát, maguk
mögött hagyva az eltelt
nyolc év megannyi szép emlékét. A nyolcadikosok búcsúztatását követõen már
csak a bizonyítványosztás
maradt hátra, amely után
kezdetét vehette az oly hõn
áhított szünidõ. Kívánunk
kellemes, aktív pihenést valamennyi diáknak és pedagógusnak!
BA

2011. június 30.

Esemény ~ eredménynaptár
Június lett és ismét véget
ért a szorgalmi idõ, az osztálytermek tábláira felkerült a vakáció. E hónapban az utolsó
nagy hajrára készültek tanítványaink, hogy a bizonyítványukban a lehetõ legjobb érdemjegy, minõsítés kerüljön.
E tanévtõl már csak az elsõ
osztályosok kaptak szöveges
értékelést, a többi évfolyamokon ismét érdemjegyek kerültek a bizonyítványokba.
Május és június hónapban
az osztályok tanulmányi kirándulásokat szerveztek az ország különbözõ területeire.
Így ismerkedtek hazánk szép
tájaival, nevezetességeivel. A
tantestület Sándorfalván és
Szegeden járt.
Május utolsó napján gyermeknapot szerveztünk. Hagyománnyá vált, hogy az alsós
tanulók 12 próbán vesznek
részt, ha az idõjárás engedi,
kint a szabadban. A tanító nénik játékos és ügyességi feladatokat szerveznek a gyerekek részére. Volt itt zsákbafutás, zoknicsata, kötélhajtás,
mocsárjárás, kislabdadobás,
szlalomfutás, madárfelismerés, képösszerakás, pingponglabdahordás. A verseny elõtt
erõgyûjtés, táplálkozás, melyet az iskolakonyha dolgozóinak és az SZMK-s szülõknek
köszönünk. A verseny végén
értékelés, jutalmazás: alma-

Versenyzõink
chip és jégkrém várta a fáradt Árokszállási könyvcimborák
csapatokat.
Iskolánkban sikeresen leA Bendegúz Ifjúsági
Akadémia országos döntõ- zajlott a Könyvcimborák
pályázat.
A
jében Tûzkõ Dávid (6. a) tör- Klubja
ténelembõl a 10. helyezést 2010/2011-es tanévben a
Széchenyi István Általános Isérte el.
A Kálti Márk Országos kola, Óvoda és Zeneiskola
Történelmi Verseny 3. fordu- könyvtára olvasási versenyt
lója után örömmel értesül- hirdetett. Európai uniós pátünk tanítványaink szép sike- lyázat keretében célul tûztük
rérõl: Érsek Csanád (5. c ) 5. ki az olvasáskultúra fejlesztéhelyezést, Varga Károly (5. a) sét. A diákoknak egy regényt
18. helyezést, Érsek Csenge kellett elolvasniuk három rész(8. a) 7. helyezést, Csomor letben az év folyamán. Tanév
Patrik (8. a) 16. helyezést, Ré- végén a Könyvcimborák
dei Tamás (7. c) 6. helyezést, Klubjának tagjai közé fogadZsák Zsófia (7. c) 7. helye- tuk azokat a tanulókat, akik
zést, Lengyel Ármin (7. c ) 9. elolvasták a könyvet, és helyehelyezést, Érsek Csenge (8. c) sen oldották meg a hozzá
7. helyezést ért el. A szép kapcsolódó feladatokat. Így
eredményekhez gratulálunk iskolánkban 244 fõvel, tanutanulóinknak és felkészítõ ta- lóink 42%-ával megalapítotnáraiknak Antal Magdolná- tuk az Árokszállási Könyvnak és Selyemné Kovács An- cimborák Klubját.
Bódisné Mezei Mária
nának.
könyvtáros
Szabó Erika

Vakáció
Ismét itt a nyár, kezdõdik
a vakáció már.
Június 18-án hivatalosan
is befejezõdött a 2010/2011es tanév. E tanév igen mozgalmas volt, számos szép sikert
értek el tanítványaink a versenyeken. Két nyertes pályázatunk is volt, így felsõs tanulóinknál 3 tanulócsoportban
tanulói laptoppal ismerkedtek, a másik nyertes pályázatnak köszönhetõen a tavaszi
szünet után 12 tanteremben
interaktív táblát helyeztek el,
melyet nevelõk és tanítványaink nagy örömmel fogadtak, és lelkesen próbálták ki,
használtak.
Csomor János intézményigazgató úr tanévzáró beszédjében elmondta, hogy e tanévben 296 alsós tanuló közül
az elsõ osztályosak 30 %-a kiválóan teljesítette a tantervi
követelményeket, 40 %-a jól
megfelelt és 29 %-a megfelelt
minõsítést kapott. 72 tanuló
kapott kimagasló tanulmányi
munkájáért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért
oklevelet és könyvjutalmat.

272 felsõs tanuló közül 32 diák kapott tanulmányi munkájáért, magatartásáért és szorgalmáért oklevelet és könyvjutalmat az igazgató úrtól. Szólt
az év folyamán zajló versenyek eredményeirõl, megyei,
országos helyezésekrõl, városi, országos rendezvényekrõl
az ott elért szép sikerekrõl. Elmondta, hogy nyáron két külföldi táborban és egy fellépésen vesznek részt tanítványaink, valamint azt is megemlítette, hogy a nyár folyamán nyári napközit biztosítunk azon tanulóink részére,

akiknek szülei dolgoznak. Évzáró ünnepségünkön hagyomány a Szelenszky István és
felesége Jolánka alapítvány
díjának átadása. E tanévben
Horváth Natália és Pál Loretta részesült jutalomban.
Tanévzáró ünnepségünkön búcsúztunk két kollégánktól, akik megérdemelt pihenésükre készülnek; Tõsérné
Katika takarító nénitõl és Kaszabné Veronka daduska nénitõl.
Igazgató úr megköszönte
a szülõknek, gyermekeknek,
kollégáknak az egész éves
munkáját és kellemes nyári
szünidõt kívánt mindenkinek.
Szabó Erika

Vajon milyen lesz a bizonyítványom?

Véradás Jászágón
Az idei évben május 17én került megrendezésre a
Vöröskereszt helyi szervezete által a községi véradónap. A szervezet aktívái már
a véradást megelõzõ hetek-

ben elkezdték a gondos
szervezõmunkát, amelynek
köszönhetõen igen szép
számmal jelentek meg a segíteni vágyók. Az elõzetes
vizsgálatok alapján 24-en

válhattak véradóvá, akik közül sokan rendszeres véradók. Köszönjük önzetlenségüket, hogy vérük felajánlásával segítenek embertársaik gyógyításában.
BA
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50 éves találkozó
A Deák Ferenc Gimnázium fõbejárata elõtt gyülekezett 2011. 06. 04-én fél 11kor az 50 éve itt ballagott osztály. Ez már egy kis történelem. Az egykori polgári iskola
után általános iskola lett, ahol
mi végeztünk 1961-ben.
Elrepült 50 év. Bizony néhányan néztünk egymásra:
vajon Te ki vagy? Bevonulva a
régi osztálytermünkbe Pádár
Antal jelentést adott Sándor
Gyula tanár úrnak, egykori
osztályfõnökünknek és Gyõzõ
Gyula igazgatóhelyettes úrnak. Végül is a 25 fõs osztályból 17-en jelentünk meg. Sajnos 3 osztálytársunktól csak 1
perces néma felállással tudtunk búcsút venni. Közös
fényképeszkedés után meg-

kezdõdött a rendhagyó osztályfõnöki óra. Névsor szerint
mindenki elmondta dióhéjban élete történetét, családjáról, unokáiról mesélt. A beszámolók után az osztályfõnök úr, majd az igazgatóhelyettes úr fejezte ki abbéli örömét, hogy az elveszett mag
nem meddõ talajba hullott.
Mindenki sikeresen megállta
helyét az életben. Elmondták,
hogy nem csak nekünk 50
éves ez a találkozó, hanem nekik is. Számukra azért is nagy
öröm itt lenni, mivel nekik is
ez az elsõ 50 éves találkozó
pályafutásuk alatt. Az életutakat meghallgatva elmondták,
hogy büszkék ránk, és arra,
hogy annak idején egy ilyen
osztályt engedhettek útjára. A

közös beszélgetések után Vereb András igazgató úr ismertette az iskola történetét, töretlen fejlõdését, majd körbevezetett a számunkra nagyon
megújult patinás intézményben.
Ezek után átvonultunk a
Búzavirág Étterembe. Pezsgõs fogadás után elfogyasztottuk a bõséges ebédet, és iszogatás közben folytatódtak a
beszélgetések. Elõkerültek a
családról, unokákról a fényképek, sõt az akkori idõkbõl emlékkönyvek is. Családias hangulatban telt el a délután, melyet Lénárt Bandi ragyogó
énekhangjával színesített. Mire a búcsúzkodásra került a
sor, meghozták az emlékbögréket is. Rajta Jászárokszállás
címere és az osztályképe.
Köszönjük ezt a csodálatos napot a szervezõknek, különösen Pádár Antalnak, aki
ismeretlenbõl elõvarázsolt
minden címet és felvette a
kapcsolatot osztálytársainkkal.
Bízom abban, hogy 5 év múlva legalább ennyien találkozunk, és addig is kívánok mindenkinek jó egészséget és sikert a következõ évekhez.
Osztálytársatok: Bordás Gyula

Ha pünkösd, akkor
Jászárokszállás-Újireg
kerékpártúra
Mint minden évben, az
idén is pünkösd hétvégéjén érkeztek az árokszállási kerékpározók. Június 11-én szombaton, hajnali 4 órakor indultak
Jászárokszállásról Újiregre,
ami nem kis táv, hiszen 240
km. Tizenharmadik alkalommal, tizenhárman kerekeztek
hozzánk.
Amíg õk két keréken rótták a kilométereket, a falubeliek lelkes kis csapata sem tétlenkedett. Mindenkinek megvolt a feladata. A faluházban
fõzték a vacsorát, terítették,
díszítették az asztalokat az esti
vendégfogadásra. Gizi néni a
segítõivel, jól megszokott
konyhájában készítette a rétest. Délután kb. 5 óra körül a
polgármesteri hivatal elõtt
gyülekezett néhány lelkes kerékpáros, aki vállalkozott arra,
hogy elbicikliznek a jászok elé.
Meglepetés és érdekesség képpen az újiregi polgármester úr
és a jegyzõnõ tandem kerékpárral indult útnak. Most
azonban nem a hagyományok
szerint Iregszemcsén találkoztunk, hanem Medgyes-pusztán. A kerékpártúra résztvevõinek érkezését körülbelül
18 órára vártuk a Jász emlékmûnél. Hamarosan meg is érkeztek, közöttük két új kerékpárossal, akik elõször teljesítették a távot. Szinte mindenki régi jó ismerõsként, barátként, rokonként üdvözölte
egymást. Kevéske szusszanás,
frissítõ ital és pogácsa fogyasztás, közös beszélgetés
következett. Ezután az emlék-

mûnél Jankó Róbert polgármester úr beszédét hallgattuk
meg és szokásainkhoz híven
közös gyertyagyújtással adóztunk az 1930-ban kitelepült
80 család emlékének. A megemlékezés része, hogy immár
sajnos nyolcadik alkalommal a
temetõbe is megkoszorúznak
egy sírt, Csikós Sándorét, a
nagypapámét. Míg élt, õ volt
az, aki megteremtette az elõfogadás hagyományát. Találkozóhelyük Iregszemcsén a
„Fehér Galamb” udvarában
volt.
Az este a faluházban folytatódott. Miután mindenki elfoglalta a helyét a vacsoraasztalnál, tapssal köszöntöttük ismét az ide kerékpározókat.
Ezután Jankó Róbert polgármester köszöntötte a vendégeket és megajándékozta õket
egy fából készült ládikával,
természetesen nem üresen.
Ezután elfogyasztottuk a finom vacsorát, ami a tyúkhúsleves feltálalásával kezdõdött,
bele való csigatésztával, amit
az ügyes kezû nyugdíjas klub

tagjai „pödörtek”. A következõ fogás õzpörkölt burgonyával, fasírozott és sült oldalas.
Desszertként sütiket és nagyon finom házi rétest fogyaszthattunk.
A vacsora után kötetlen
beszélgetésre, régi szép emlékek felelevenítésére került sor.
A jövõvel kapcsolatos terveink
között érdeklõdést keltett az a
felvetés, hogy néhány éven
belül Újiregrõl egy kis csapat
is megpróbálja teljesíteni ezt a
férfias távot. Az éjszakába
nyúló beszélgetést ki rövidebb, ki hosszabb ideig bírta.
Tekintettel arra, hogy a kerékpárosok másnap reggel ismét
útra keltek, hagytuk õket egy
kicsit pihenni. Néhány óra alvás után hamar megvirradt és
elérkezett a visszakerekezés
ideje. A reggeli elfogyasztása
után még a faluvégen egy rövid megállás Pethes Józsi bácsinál. Jól lehûtött frissítõvel,
búcsú kézfogással indultak haza a kerékpárosok, akik elõtt
ismét 240 km volt a táv.
Varga Martina
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Veterán autók szakosztálya
avagy válasz Müller Péter Bemutatkozik a Jármûkedvelõk
Baráti Köre címû cikkére
Kedves Péter!
Megdöbbenve olvastam
cikked bevezetõ mondatait,
melyben azt híreled, hogy
„Csikós úr gyorsan megijedt a
növekvõ taglétszámtól és eltanácsolt az Ipartestületbõl”. Ez
egyszerûen nem igaz! Minden
civil szervezet örül, ha soraiba
be szeretnének lépni, pláne ha
többen egyszerre!
De kezdjük az elején:
Megkerestetek bennünket, hogy veterán autók szakosztályát szeretnétek indítani
(Mondjuk én idáig csak a
sportban hallottam a szakosztály kifejezést, de lehet, az
én mûveltségem hiányos.)
Kész tervetek volt egy kiállítással egybekötött felvonulásra-bemutatkozásra. Ehhez
kértétek az Ipartestület anyagi
segítségét.
A vezetõség akkor alakult
újjá, átadás-átvétel volt, kértük
türelmeteket. Az ötletet jónak
találta a vezetõség, s javasoltam, hogy önálló szervezetként jegyeztessétek be magatokat a Cégbíróságon. Felhívtam figyelmedet, hogy ilyen
szervezeteknek nyilvántartási,
könyvelési, beszámolási, bevallási kötelezettségeik vannak, alapszabályban és egyéb
szabályzatokban kell mûködésüket rögzíteniük. De mivel
az Ipartestület ezekkel rendel-

kezik és van autószerelõket tömörítõ csoportja, legyetek ennek része! Ezután majd minden héten összejöttünk az
Ipartestület irodájában, ahol
megválasztottátok a vezetõiteket, a szervezõ embert személyedben, és egy kapcsolattartót az Ipartestület vezetõségével. Ezeken a megbeszéléseken szerettük volna az álláspontokat közelíteni egymáshoz:
Ti ragaszkodtatok az általatok kigondolt éves pénzbeli
összeghez, mi kevesebb anyagi segítséget ajánlottunk, más
egyéb lehetõség mellett
(Megbeszéléseitekhez hely,
világítás, fûtés, adminisztráció, telefon, fénymásolás,
faxolás biztosítása. Kiállításotokhoz szervezésbe besegítés.)
Ti közöltétek, hogy banki
átutalás is lehetséges lesz a támogatóktól, mi (a vezetõség
aláírási joggal bíró tagjai) külön bankszámlát nyitottunk,
hogy önállóan tudjuk az ilyen
pénzeszközt kezelni.
Én felajánlottam, hogy a
könyvelést külön elkészítem a
„szakosztálynak”, hogy lássátok hogyan alakul elképzelésetek, s a további terveiteket
ehhez tudjátok igazítani. Azt
mondtátok, hogy túlbonyolítom a dolgot.
Csikós úr még az Ipartes-

tületek Országos Szövetsége
és a Területi Szövetség vezetõjét is megkereste, hogyan
tudnátok a mai viszonyoknak
megfelelõen a szervezeten belül megfelelõen mûködni. Ezt
feleslegesnek ítéltétek.
Végül az Ipartestület vezetõsége azt kérte, hogy legalább az alapító tagjaitok legyenek ezentúl tagjaink. A válasz az volt, hogy van, aki már
tag, 3-4 fõ beléphet, a többiek
„nem tudnak azonosulni az
Ipartestület szellemiségével”.
Nos ezután a 3 hónapi
„egyezkedés” után szavazott a
vezetõség egyhangúlag amellett, hogy a veterán autók
szakosztályát NE fogadjuk be!
Azt tanácsoltuk, hogy
Gyöngyösön van kimondottan ilyen egyesület, forduljatok hozzájuk!
Kedves Péter! Mindezek
ellenére örülök, hogy jól sikerült a bemutatkozás, s az én
verzióm lesz a befutó, azaz
mint írod: „Az önálló egyesület bejegyzése folyamatban
van”.
Kívánok ehhez sok sikert,
közelebbi, távolabbi terveitek
megvalósításához egészséget!
Majorné Papp Ágnes
gazdasági vezetõ
Az Ipartestület vezetõsége
ezt a témát lezártnak tekinti.

Irány Párizs!
2011. a kémia nemzetközi
éve. Ennek kapcsán sok programot szerveztek az iskolánkban, de számunkra a Felszínelõk pályázat volt a legérdekesebb. A pályázat célja, hogy
népszerûsítse a kémiát, megszerettesse a diákokkal, és észrevegyük, hogy a mindennapi
életünkben hogyan vesz körül
bennünket a kémia. Az iskolánkból egy csoportos és egy
egyéni pályázat készült. A csoportos kategóriában a Csodaszer házilag címû prezentációval indultunk. Csapatunk tagjai: Érsek Csenge, Horváth
Natália és Pál Liza. A bemutatónk a fokhagyma fontosságát, történetét, vitaminjait és
hatóanyagait mutatta be. Különleges fokhagymacseppeket
készítettünk, amelyek fontos
szerepet játszanak egészségünk megõrzésében.

Csenge egyéni kategóriában is pályázott A sarjadó élet
címmel. A munkám a búzacsíráztatásról szól. A magvakat különbözõ élettani hatásoknak tettem ki, más típusú
vízzel öntöztem, különbözõ
fényviszonyokat teremtettem.
A végsõ következtetésem,
hogy nem szabad túl sok mesterséges anyagot használni, hiszen anélkül is meg lehet teremteni számukra az ideális
körülményeket.
Amikor elkészültünk a pályázatunkkal, nem gondoltuk,
hogy ilyen nagy sikere lesz a
bemutatónknak a zsûri és a
közönség körében. A zsûri felállított egy szakmai sorrendet:
ezen a listán a Csodaszer házilag és A sarjadó élet címû videónk is II. helyezést kapott.
Ezután a zsûri 13 pályamunkát választott ki, amelyeket

közönségdíjra jelöltek. A facebook közösségi oldalon lehetett szavazni ezekre a videókra. Az a csapat vagy egyéni
versenyzõ, amelyik a legtöbb
szavazatot kapta, egy párizsi
utat nyert. Mindkét videónk
bekerült a legjobb tizenháromba, így esélyessé váltunk a
fõdíjra. Minden ismerõst értesítettünk errõl a lehetõségrõl,
és kértük õket, hogy szavazzanak, és szóljanak barátaiknak,
rokonaiknak. Sokáig közel
ugyanannyi szavazatot kapott
a közös munkánk és egy másik csapat bemutatója. Az
utolsó órákban dõlt el a verseny. Nagyon izgultunk, de
meglett az összefogás eredménye, és május 31-én délben
kihirdették a szavazás végeredményét: mi kaptuk a legtöbb szavazatot, ezáltal megnyertük a párizsi utazást.
2011 szeptemberében
egy hosszú hétvégét fogunk
eltölteni a francia fõvárosban, ahova felkészítõ tanárunkkal, Kaszabné Ócsai
Klára tanárnõvel megyünk.
Hihetetlenül örülünk ennek
az útnak, és köszönjük szépen mindenkinek, aki szavazott ránk, kampányolt értünk, és segített elérni a célunkat.
Érsek Csenge, Horváth
Natália, Pál Liza 8. a

Elõfogadás Medgyes-pusztán

A „párizsi” lányok
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Mezei Béla

Közérdekû tájékoztató (2011. július)

magánoktató
Tel.: 06-30/945-7036

ORVOSI ÜGYELET
04-08.
11-15.
18-22.
25-29.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Péter Pál napi aratóünnepség 2011.
MEGHÍVÓ

Jászárokszállás, 2011. Péter Pál havában.
Dr. Farkas Miklós Gazdakör elnöke.
Az ebéd megrendelhetõ a Palóc étteremben, valamint: Görbe Józsefné,
Bobák Zoltánné, Márkus Miklós, Pádár Lászlóné, Tóth Zoltánné
szervezõknél. Ára:1950,- Ft személyenként.

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

id. PETHES GÉZA
halálának
13. évfordulójára
és

„A múltba visszanézve
valami fáj.
Akit szerettünk nincsen
köztünk már.
Így múlik el az egész életünk.”

Tisztelt Olvasók!
A Városi Könyvtárban elvégeztük a könyvek selejtezését.
A selejtezést követõen lehetõséget adunk minden érdeklõdõnek, hogy
ezekbõl a könyvekbõl válogathatnak és vásárolhatnak.
A könyvek egységára 100,- Ft.
A selejtezett könyvekbõl 2011. július 18-tól a könyvtár nyitva tartási idejében
lehet vásárolni. AMÍG A KÉSZLET TART!

Tisztelt Olvasók!

Volt egyszer egy Gyarokparti iskola
címmel könyv jelenik meg
2011. szeptemberében.
Az õsszel megjelenõ könyv
az egykori tanyavilágnak, a
lerombolt tanyasi iskolának
állít emléket, mely a Gyarokparti iskola diákjainak, tanárainak, a gyarokpart népének
visszaemlékezéseinek, történeteinek gyûjteménye lesz.
Sok régi fotóval, hiteles dokumentumokkal válik teljessé az
iskolatörténeti könyv, melynek
szerzõje Kovács J. Béla.
A Volt egyszer egy Gyarokparti
iskola címû könyvre elõfizetõket gyûjtünk, melynek elõfizetési ára 3.200,- Ft.
Az elõfizetõk nevét és foglalkozását a könyv végén feltüntetjük.
A könyvre elõ lehet fizetni 2011. augusztus 12-ig
Bobák Lászlónénál - Ballagó Margit
Jászárokszállás, Déryné u. 13.
Telefon: 06-57-430 813
Tóth Lászlónál Jászárokszállás, Déryné u. 59.
Telefon: 06-20-382 7578 és a Városi Könyvtárban.

Köszönetnyilvánítás

Fájó szívvel emlékezünk

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

SZÁNTÓ
SÁNDORNÉ

NAGY
JÓZSEFNÉ

„Múlnak az évek
Te nem vagy már velünk,
De tovább élsz
szívünkben és csak
Rád emlékezünk.”

sz. Kóczián Etelka
halálának
3. évfordulójára

Hely és idõpont: Petõfi Mûvelõdési Ház
2011.07.01 16.00 óra
Vetítés után a rendezõvel kötetlen beszélgetés.

Köszönetnyilvánítás

halálának
5. évfordulójára

PETHES
GÉZÁNÉ

Szervezõ:
Jászsági Hazafiak Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület

Emlékezés

if. PETHES GÉZA

Farkas Máriát
utolsó útjára elkísérték,
sírjára virágot, koszorút helyeztek és
mély fájdalmunkban osztoztak.

„Nincs már holnap,
ennyi volt az élet.
Emlékezzetek rám
s én a szívetekben élek.”

Szeretô fiad és unokáid

Szeretõ család

sz. Farkas Valéria
végsõ búcsúztatásán részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek
el és mély fájdalmunkban osztoztak.
„Elmentem tõletek
nem tudtam búcsúzni
Nem volt idõm el kellett indulni
Itt hagytam szívetekben
emlékem örökre
Ha látni akartok, nézzetek az égre
Álljatok meg síromnál csendesen
Ne feledjetek el soha sohasem.”

Szeretõ fia, menye és
unokája

Szeretô unokád
(x)

(x)

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

mJászárokszálláson az orvosi ügyelet
hétfõtõl péntekig 16 órától 18 óráig tart.
Az orvosi ügyelet telefonszáma: 06-20/980-6600
A jászberényi orvosi ügyelet telefonszáma megváltozott.
2010. február 1-tõl a 06-56/221-304 számon hívható.
A Mentõszolgálat telefonszáma: 104

„Mindennapi kenyerünket
add meg nékünk ma!”

„ÁROKSZÁLLÁSI ÜNNEPI HÉT
A NAGYBOLDOGASSZONY NAPI NAGYÁRKI BÚCSÚTÓL
A SZENT ISTVÁN NAPI SZENTJOBB KÖRMENETIG”
elõünnepeként
a Jászárokszállási Gazdakör, a Magyar Családigazdálkodók
és Õstermelõk Érdekvédõ és Érdekérvényesítõ Szövetsége
MAÉSZ, a Polgármesteri Hivatal támogatásával, 2011. július
3-án vasárnap ismét megrendezi a hagyományos Péter Pál
napi arató ünnepet a Pengyi keresztnél.
Az aratóünnep célja az aratási hagyományok felelevenítése, egykori aratási szokások, a kézi aratás megismertetése,
a korszerû gabona-betakarítás, az arató-cséplõgép munkájának a bemutatása és a közös ünneplés.
A strand elõtt 8:30-kor gyülekeznek az ünnepelni vágyó
hívek az aratópárok, kézi kaszások, marokverõk, traktorok,
az arató-cséplõgépek, mezõgazdasági gépek, lófogatok, lovas
legények.
Az ünnepi menet negyed 10-kor nemzeti, városi és egyházi
lobogók alatt vonul a Pengyi kereszthez.
A szentmise délelõtt 10 órakor kezdõdik az 1900-ban
épített, 2008-ban a vihar által ledöntött, majd az árokszállási
gazdák adományából helyreállított Pengyi keresztnél.
A helyreállított keresztet Farkas Mariann családi vállalkozása újította fel 2011 júniusában Jászárokszállás hívõ közönsége számára.
A szentmise után elénekeljük a Himnuszt, majd a Boldogasszony Anyánk éneket.
A szentmisét követõen bemutatjuk az egykori kézi aratást, a
korszerû arató-cséplõgép munkáját.
Gyenes Gyula pápai prelátus, fõesperes, plébános megáldja,
a kézi aratókat, arató párokat, a kézi aratószerszámokat, a
traktorokat, arató-cséplõgépeket, lovas fogatokat, lovasokat,
a learatott búzarendeket, a kicsépelt tiszta búzát az „Életet,”
Az áldásosztás után, déli 12 órakor, az árokszállási harangok, köztük a II. világháborúban elpusztított, majd 2009-ben
újraöntött és megszentelt, Szentháromság harang hangjára
közösen elimádkozzuk az Úrangyalát.
Tisztelettel meghívjuk az ünnepségre a gazdatársakat, az
összes árokszállásiakat, Jászágó, Visznek, Vámosgyörk, Jászárokszállás és Vidéke települések híveit és gazdálkodóit.
Kérjük, az ünneplõket, hogy egy-egy szál virágot nemzeti
színû zászlócskát hozzanak magukkal és helyezzenek el a
Pengyi kereszt tövébe.
Az ünnepséget követõen közös ünnepi ebéd a Palóc étteremben. Orjaleves, sertéspörkölt burgonyával, jász kenyér,
savanyúság, matyókrémes.
A strandon fürdési lehetõség biztosított.

Dr. Kovács Pál • Rákóczi F. u. 1.
Dr. Bíró Attila • Katona J. u. 16.
Dr. Váradi István • Lehel u. 28.
Dr. Gyenes Miklós • Kisfaludy u. 11.

03.
10.
17.
24.
31.

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

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

A gyógyszertárak nyitva tartási ideje:
Hétfõtõl-péntekig 7.30-tól 18.30-ig
Szombaton 7.30-tól 12.00-ig
Kéthetenként felváltva vasárnap 8:00-tól 10:00-ig zárt ajtó mellett
ügyelet. A szombat délutáni és a vasárnapi ügyelet éjszaka is megszûnt.
Fizikoterápia rendelési idõ:
Hétfõ: 8.00-13.00 • Kedd: 11.00-16.00 • Csütörtök: 8.00-13.00
Péntek: 11.00-16.00 • Helye: orvosi rendelô
Vérvétel ideje: Szerda 6.30-9.00 • Péntek: 6.30-9.00
Helye: orvosi rendelô
***
A következõ Jászvidék lapzárta:
2011. július 19.
A cikkeket kérjük az alábbi e-mail címre küldeni:
jaszvidek@gmail.com
A következõ Jászvidék megjelenésének ideje:
2011. július 28.

Jászágó idõközi választás eredménye
2011. június 19.
Polgármester: Mozsár Lászlóné
Képviselõk: Racskó Anikó, Csajkás Lajos, Jenes Miklós, Dr.
Szlávik József

Emlékezés

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

BOBÁK SÁNDORNÉ
sz. Dósa Katalin
(1936-2006)
halálának 5. évfordulójára
„Öt éve már annak, hogy minket itt
hagytál, Búcsúzni sem tudtunk, mert
csendben elaludtál. Elcsitult a szíved,
mely betegen dobogott, Megpihent a két
kezed, mely értünk dolgozott.
Itt maradt emlékül két kezed munkája,
Az nyújt nekünk vigaszt,
hogy nem éltél hiába.”
Szeretõ férjed, két fiad
és családjuk.

SZABÓ BÉLA
(1952-2010)
halálának
1. évfordulójára
„Nem múlnak Õk el,
akik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek,
Õk itt maradnak bennünk
csöndesen…”

Szeretõ családod

(x)

GYÁSZHÍR
Elhunyt az
Apartmanház
szeretett lakója

(x)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

CSIKÓS
LÁSZLÓNÉ
sz. Faragó Éva
Hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk,
kedves emlékét megõrizzük.

Az intézmény lakói
és dolgozói

LEGÉNY
MIHÁLYNÉ
sz. Tóth Ilona
végsõ búcsúztatásán részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek,
mély gyászunkban osztoztak.
„Megállt egy szív,
mely értünk dobogott,
megpihent egy kéz,
mely értünk dolgozott."

Szeretô családod

2011. június 30.

Jászvidék

2011. JÚLIUS HAVI PROGRAMOK
PIROS PIPACSOK KULTURÁLIS EGYESÜLET
2011. július 17-én CSALÁDI NAPOT TART
Helye: Jász Ház
*************************************************
KERTBARÁT KÖR
2011. július 30-án tapasztalatcserére utazik a
rákóczifalvai Kertbarát Körhöz.

ÁROKSZÁLLÁSI ÜNNEPI HÉT
TERVEZETT PROGRAMJA
2011. AUGUSZTUS 14 - 20.
***
2011. AUGUSZTUS 14. /VASÁRNAP/
NAGYBOLDOGASSZONY NAPI NAGYÁRKI BÚCSÚ
ÚJRA SZÓL A NAGYÁRKI HARANG
10:00 Szentmise a Nagyárki iskola felújított keresztjénél
Koszorúzás a lerombolt Nagyárki Iskolakápolna
kõbe vésett emléktáblájánál
Búcsúi körmenet a lerombolt tanyák körül
12:00 Harangszó, közös ima
Egész napos búcsú
Délután a harang bekísérése a jászárokszállási
Zárdakápolnába.
Esõ esetén a búcsúi szentmise a jászárokszállási
Szentháromság Templomban kerül megrendezésre.

2011. AUGUSZTUS 20. /SZOMBAT/
9:00

Ünnepi szentmise
Celebrálja: Gyenes Gyula fõesperes, pápai prelátus
10:00 Szent István Napi ünnepi beszéd
Új kenyér megáldása
Szakmai kitüntetések átadása
Ünnepi mûsor
Helye: Széchenyi István Általános Iskola udvara
12:00 Rekviem a tanyákért - Az Árokszállási Tanyavilág
1300 lerombolt tanya emléktábláinak koszorúzása
Helye: Petõfi Mûvelõdési Ház
SZÓRAKOZTATÓ, SZABADTÉRI PROGRAMOK A PIAC TÉREN
18:00 Kisgömböc gyermekmûsor hivatásos
elõadómûvészekkel
19:00 Helyi közremûködõk szórakoztató, zenés mûsora
20:55 Polgármesteri köszöntõ
21:00 „Valami most kezdõdik el …”
Közremûködik: Cozombolis együttes

Születésnapi ünnepség az
Apartmanházban
Nagyon szép ünnepség zajlott le az Apartmanházban. Ugyanis most ünnepeltük két lakótársunk,
Kaszab Antalné Margit
néni 91. és Kaszab Ignácné Amália néni 94. születésnapját. Ilyenkor szép
köszöntõket mondanak, nótázunk, finom sütit és
üdítõket fogyasztunk, majd alpolgármesterünk, Drapos
Béláné mondott kedves, szép köszöntõt és adta át mindkettõjüknek a pénzjutalmat, ami ilyenkor jár a szépkorúaknak gyönyörû virágcsokor és egy-egy torta kíséretében. Száraz szem nem maradt. Még a köszöntõt
mondottak szemébõl is folyt a könny. Az öröm és egy kis
bú, amit a múlt iránti nosztalgia csalt a szemekbe. Olyan
nagyon megható pillanatok ezek, amiket csak az érzi, aki
közel van ehhez a korhoz, és látja az elmúlt évek nyomait, a valamikor olyan üde, takaros, kedves lényeken.
Hisz sokan iskolatársaik voltak. Talán táncoltak a
lagzinkon és részt vettek gyermekeik keresztelõin, majd
együtt örvendtek a gyermekeik maturáján.
Tita Valéria Erzsébet
az Apartmanház lakója

90 éves születésnapján köszöntötték…
2011. május 26-án
Gergely Zoltán polgármester és Zsólya Zoltánné
anyakönyvvezetõ köszöntöttea 90 éves születésnapját ünneplõ Kácsor
Emánuelt lánya, veje, 3
unokája és 1 dédunokája
körében.

9

10

Jászvidék

Tûzoltásra felkészülni…
Idén 2011. május 28-án
Jászapáti adott otthont a
jászsági önkéntes tûzoltók
versenyének. A versenyen
szép számmal megjelent csapatok stafétában és kismotorfecskendõ szerelésben
mérték össze tudásukat. Az
idén megrendezett versenyen Jászágó felnõtt férfi
csapata mellett elsõ alkalommal gyermekcsapatával
is képviselte magát a megmérettetésen. A versenyt elszánt felkészülés, lelkiismeretes gyakorlás elõzte meg,

melynek
eredményeként
gyermek csapatunk kategóriájában negyedik, felnõtt
csapatunk pedig a kilen-

cedik helyet szerezte meg.
Gratulálunk az elért eredményhez!
BA

Egy jól tájékozódó lány
- a diákolimpia egyik bajnoka városunkban lakik A Magyar Köztársaság
Tájfutó Diákolimpia Bajnoka
feliratú kupát vehetett át a
Nagykanizsa-Kistolmács
környéki lankákon május 2122-én megrendezett kétnapos
tájfutó verseny után Rusvai
Katalin.
Az elsõ napon rövid távon
még 3., a másodikon a normál távon viszont már a bajnoki címet jelentõ elsõ helyezett lett 17-18 éves lány kategóriában. Mivel Katica még
csak 17, így jövõre még
duplázhat.
Katica ezt követõen június
11-én Piliscsabán még egy középtávú országos harmadik helyezést is elért. Eredményességét és kiegyensúlyozottságát
fokozza az a tény, hogy a

nevezett versenyeken õ volt az
egyetlen, aki versenytársaival
szemben a dobogó valamelyik
fokán mindig állhatott..
Katica sikerének titka,
hogy 9 éves korától évente
legalább 20 tájfutó verseny
résztvevõje volt.

Rendõrségi hírek
Június 5-én hajnali 03.00
óra körüli idõben igazoltatásra került két helyi lakos Jászárokszállás belterületén, akik
egy kézikocsit toltak. A kocsin
lévõ különféle vashulladékokról azt állították, hogy lomtalanításból származnak. Ekkor
még a kollégáknak nem volt
tudomása fémlopásról. Másnap reggel az egyik helyi kft.
vezetõje feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, miszerint a
hétvége folyamán a telep területérõl nagy mennyiségû vasat
tulajdonítottak el. Ekkor a helyi rendõrõrs dolgozói kivonultak az elõzõ éjszaka folyamán igazoltatott két személy
lakására, akiknél 200 kg vasat
foglaltak le. A 28 éves és a 23
éves férfiakat a rendõrõrsre
bûncselekmény elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt
elõállították, ahol gyanúsítottként hallgatták ki õket. Az
ügyben végzett további adatgyûjtés és nyomozati cselekmények során a maradék 700
kg vashulladékot még aznap
lefoglalták Hevesen az egyik
méhtelepen, melyek a sértett
részére visszaadásra kerültek.
A 28 éves elkövetõt más bûncselekmény elkövetése miatt
azóta õrizetbe vették.
Egy bank tett feljelentést

ismeretlen tettes ellen, aki
március 22-én egy magyarországi IP címrõl egy holland
bank által kibocsátott, általa
illegálisan megszerzett bankkártya adatait felhasználva egy
internetes áruházban nagy értékû számítástechnikai eszközöket vásárolt. A bûncselekménnyel okozott kár közel
800 000 Ft. Az eljárás során
foganatosított nyomozati cselekmények eredményeképpen
az ügyben a mai napig négy
fõ került gyanúsítottként kihallgatásra. A jászárokszállási
lakosok a bûncselekmény elkövetését elismerték. A lakásukon tartott házkutatások
során a Jászberényi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztályának nyomozói nagy értékû
és nagy mennyiségû számítástechnikai eszközöket foglaltak le. Az elkövetõknek csalás bûntett elkövetése, valamint készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel visszaélés vétsége miatt kell a bíróság elõtt
felelnie.
A rendõrök ismételten napi rendszerességgel fogják ellenõrizni a kerékpárosokat,
melynek az is oka, hogy megnövekedett az ittasan kerékpározók által okozott balesetek száma. Ebben az évben a

S mint ahogy elmondta,
az ez évi sikereket a sikeres téli
alapozással érte el.
Többször vállalkozott 20
km-es futásokra a Mátrában,
de háromszor Mátrafüredrõl
Kékestetõre is felfutott az
alapozás során.
-and Jászberényi Rendõrkapitányság illetékességi területén kettõ halálos kimenetelû közlekedési baleset történt, melynek okozója mindkét esetben
kerékpáros volt. Az eljárás során megállapítást nyert, hogy
mindkét kerékpáros ittasan
vezette kerékpárját. A közlekedési balesetek bekövetkezésében további baleseti okként
jelentkezik a figyelmetlen vezetés, amelyben a hirtelen jött
nagy meleg is szerepet játszik.
Ezért arra kérjük a jármûvezetõket, hogy a jármûben menet közben szellõztessenek,
vagy használják a légkondicionáló berendezést. Folyadékpótlásról gondoskodjanak, lehetõleg minél több vizet fogyasszanak. Az elmúlt napokban tapasztalhatták, hogy
egyik pillanatról a másikra hirtelen záporok alakulhatnak ki,
ezért nagyon fontos az ablaktörlõ és mosó berendezések
megfelelõ szinten tartása, továbbá nem elhanyagolandó,
hogy a záporok kezdeti szakaszában az úttest burkolata
igen csúszóssá válik. Ilyenkor
csökkentsék a sebességüket,
kerüljék az intenzív fékezéseket és ügyeljenek arra, hogy a
jármû ablakain hirtelen keletkezõ pára is komoly baleseti
forrást jelenthet.
Fazekas-Füzesi Nóra r. fhdgy.
Jászberényi Rendõrkapitányság

2011. június 30.

Tûzoltóságunk hírei
Az utolsó lapzárta óta
eltelt idõszak eseményei:
Május 15-én két alkalommal is vonultunk a Határ utcában, ahol gaz, fû, valamint
aljnövényzet égett. Kéziszerszámokkal beavatkoztunk, a
tüzet eloltottuk.
Május 22-én este a Deák
Ferenc utca egyik lakóházához kaptuk a riasztást Jászberénytõl. A jelzett helyre 2 szerrel vonultunk. Itt egy lakóház
szobája égett. Az áramtalanítással, gázelzárással egyidõben
megtörtént az oltás is. Bár a
lakásban jelentõs kár keletkezett, még így is sikerült megmenteni nagy vagyoni értéket.
Másnap délben az egyik
helyi vállalathoz vonultunk. A
jelzett helyen a portásfülke
környékén a méhek az ott lévõket és az érkezõ dolgozókat
veszélyeztették. Méhész közremûködésével sikerült a veszélyt megszüntetni.
Újabb jelzést kaptunk: a
Gárdonyi utca egyik házának
kéményébe a villám belecsapott. A helyszíni vizsgálat
alapján a cseréptörmeléket és
a lehulló téglákat eltávolítottuk, a közvetlen veszélyt megszüntettük, az esetet a hivatal
felé jeleztük, mivel a ház lakatlan volt.
Május 24-én az esti órákban Jászágóra vonultunk. A
jelzett helyen avar, aljnövényzet égett, melyet egy sugárral
és kéziszerszámokkal eloltottunk.
Egy nappal késõbb újabb
villámcsapás miatt vonultunk.
A Széchenyi-Eötvös utca sarkánál lévõ nagyfeszültségû
transzformátorba csapott a
villám. Az ÉMÁSZ-t értesítve
kezdtük meg az elsõdleges
kárelhárítást.
Május 26-án – egy jelzés
alapján – a József Attila utca
egyik házához vonultunk,
ahol egy macska a fa tetején
tartózkodott, közel az elektromos vezetékhez. Egy dugós
létra segítségével a macskát lehoztuk.
Másnap délután a Jászágó
felé vezetõ útra vonulunk. A
közútra egy nagy méretû fa
dõlt, a forgalmat veszélyeztette. Kéziszerszámokkal beavatkozva a veszélyt megszüntettük.
Este a Jászberény felé ve-

Az új gépjármûfecskendõ mûszaki átadásán. A képen balról jobbra: Lippai Gábor a HEROS RT. mûszaki igazgatója, Varga
Sándor a HEROS RT. gazdasági igazgatója, Banka Emánuel az
Önkéntes Tûzoltóság elnöke, Kókai Ferenc az Önkéntes Tûzoltó
Egyesület parancsnoka, Kristóf István tûzoltó ezredes az OKF
mûszaki fõosztályának vezetõje
zetõ út mellett jeleztek tüzet.
Itt száraz fû, gumi, szemét
égett, melyet eloltottunk.
Május 28-án reggel a Kisfaludi utca egyik lakóházához
vonultunk. A jelzett helyen a
méhek a lakókat, illetve a
járókelõket veszélyeztették.
Az útszakaszt lezártuk, amíg a
méhész a veszélyt megszüntette.
Május utolsó napján az
Egri út melletti területre vonultunk. Mintegy egy hektáron égett a tarló, száraz fû.
Kéziszerszámokkal beavatkoztunk, puttonyfecskendõvel, és egy sugár segítségével a
tüzet eloltottuk.
Június 16-án a szolnoki
tûzoltóság jelzése alapján vonultunk a templom elõtti részre. A jelzett helyre az 1-es
szerrel vonultunk, ahol addigra a kismotorkerékpár tüzét
eloltották. Ugyanekkor másik
jelzést is kaptunk: a jászdózsai
elágazásnál egy gázpalackszállító teherautóról egy gázpalack leesett, a mögötte haladó
személygépkocsi ráhajtott, és
a gázpalack az autó alá szorult. Az egyes szer, valamint a
mûszaki mentõszer is a helyszínre vonult. Az egység a palackot az emelõszer segítségével kiszabadította.
Rendõrség és a szolnoki
ADR csoport közben értesítve lett, akik közben meg is
érkeztek, valamint a gázszállító megbízottját is a helyszínre

Anyakönyvi hírek
Jászárokszállás:
2011. május hónapban született gyermekek: Görbe
Olivér, Tanczig Dávid.
2011. május hónapban házasságkötés nem volt.
Ezúton búcsúzunk az elhunytaktól: Nagy Józsefné
sz. Farkas Valéria 88, Gebhardt László 90, Csoszor
Lászlóné sz. Farkas Mária 79, Papp Borbála 86,
Ördög Béláné sz. Guba Mária 67, Dósa Alajosné sz.
Szabó Amália 87, Legény Ignácné sz. Bobák Anna 80,
Mezei János 86, André László 73, Gulyás László 56,
Major Balázsné sz. Szikra Margit 92 évet élt.
Jászágó:
2011. május hónapban születés, házasságkötés nem
volt.
Ezúton búcsúzunk az elhunyttól: Bordás Balázs 85
évet élt.

rendelték. A vizsgálat alatt a
jármûrõl leesett gázpalack tartalmát közremûködésünkkel a
mentesítõ csoport átfejtette.
Június 17-én a déli órákban a Hámán Kató utcába vonultunk, ahol darazsak veszélyeztették az elektromos feszültség közelében dolgozó
szakembert. A veszélyt megszüntettük.
Június 7-én Budapesten
megtörtént az új gépjármûfecskendõ mûszaki átadása.
A Jászvidék újság jelen
számának megjelenésekor
már az új gépjármûfecskendõ
is a város tûzbiztonságát erõsíti, megkezdõdtek a gyakorló
vezetések, valamint folytatódik a fecskendõben lévõ szerek kezeléséhez szükséges gyakorlati tudnivalók elsajátítása.
Jászárokszállás város lakosságának ezúton is szíves
tudomására hozzuk, hogy a
Jászvidék korábbi számában
megjelentekkel ellentétben a
város mostani képviselõ-testülete egyetlen fillérrel sem támogatta az új gépjármû fecskendõ beszerzését ugyanúgy,
mint ahogyan nem támogatja
a Tûzoltóság mûködtetését, és
az Önkéntes Tûzoltó Egyesület mûködését sem!
A hagyományõrzõ tûzoltóbál július 16-án kerül megrendezésre.
„Segíts, hogy segíthessünk!”
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