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Történelmi barátság és jász értékrend Szent István ünnepén
A lengyel-magyar ezeréves történelmi barátság egyik
pillére Jászárokszállás és a
lengyel Tarlow testvérvárosi
kapcsolata. A lengyel delegáció idén másodszor, a húsz
éves város május 1-jei ünnepe
után augusztus 20-án is vendégünk volt. Az ünnepi beszédet ebben az évben Dr. Dobos
László mondta, aki a jász
értékrend nemzetivé emelkedésérõl beszélt.

Az iskolaudvaron megtartott szentmisét Gyenes
Gyula címzetes pápai prelátus celebrálta. Ezt követõen
Jakus Boglárka szavalt és a
Gyöngyharmat Kamarakórus énekelt.
Az ünnepi szónok Dr.
Dobos László, a Jászok
Egyesületének ügyvivõje
történeti visszatekintéssel
kezdett. Végigkísérte Szent
István örökét a trónra keGyömgyharmat és a tarlowi diákok közös himnusza

Az ünnepi szónok, Dr. Dobos László kenyeret szel

rülésétõl a Szent László király közbenjárására megvalósuló szentté avatásán át
a Szent Jobb máig mitikus
történetéig. Kiemelte, Szent
István jelen van mindennapjainkban: szobrai, emlékmûvei templomok, közterek díszei, névadója számtalan intézménynek, a tízezresünkön naponta találkozunk
arcképével. A szónok Szent

Újra szólt a nagyárki harang
Augusztus 15-e, Nagyboldogasszony napja az egyházi év legnagyobb Máriaünnepe.
Az egyház e napot hivatalosan Szûz Mária mennybemeneteleként ünnepli. E jeles
nap sokfelé búcsúnap is egyben. Minden keresztény katolikus ember úgy ünnepli,
hogy templomban szentmisén vesz részt. A jászárokszállási gazdakör, az egykori nagyárki tanyás gazdák leszármazottjai is immár 12. alkalommal tartották meg a néphagyomány szerint a Nagyboldogasszony napi nagyárki búcsút.
A szentmise elõtt közösen
mondta el Reményik Sándor

Templom és iskola címû versét Farkas Botond Miklós,
Farkas Bendegúz, Farkas Lehel. Ezt követõen néma fõhajtással emlékeztek az elhunyt
gazdatársakra, akik már sajnos
nem lehetnek közöttünk.
Dr. Farkas Miklós, a Gazdakör elnöke külön említést
tett azokról, akik hozzájárultak a napi rendezvényhez.
Megköszönte
Gyenes
Gyula pápai prelátus fõesperes
plébános segítségét, aki lelki
támogatással is folyamatosan
segíti a Gazdakör munkáját,
így a nagyárki búcsú megtartását is. Köszöni Veres Istvánnak az egyházközség kántorának, hogy a búcsúkon mindig
részt vett. Köszönte Gergely

Hív a harang

Zoltán polgármester gondoskodó és segítõkész munkáját
és azt, hogy eddig minden búcsúi körmeneten velünk
együtt ünnepelt, Drapos Béláné alpolgármester asszony és a
Víziközmû dolgozóinak segítségét, illetve Petró Géza közremûködését, hogy járható
úton tudjuk megközelíteni
Nagyárkot, külön köszöni
azoknak a gazdatársaknak,
akik rendbe tették a volt iskolakápolna környékét és elhozták a Zárdakápolnából a nagyárki harangot. Köszöntõjében
elmondta, hogy a csodából
további csoda támadt, mert a
33 évig elnémított harang
megszólalásával feltámadt az
egykori tanyavilág szellemisége. Az újra megszólaló harang
helyi ünnepségek egész sorát
indította el és cselekvésre késztette Árokszállás-Nagyárok
népét. A nagyárki harang helyi csodákat idézett elõ. 2009
június 7-én a Szentháromság
napi búcsún felszentelt szentháromság harangot. Az új harang a II. világháborúban elpusztított harang helyett
Árokszállás népe kizárólag saját 8 millió Ft adományából
öntette. Majd hozzátette: jelenleg is több olyan igény
megvalósítása elõtt állunk,
amely, ha Árokszállás népe

István keresztényi és államszervezõi érdemeit hangsúlyozva elmondta: "Ma azért
vagyunk itt, hogy hitünkben
erõsödjünk, és nemzeti tudatunkban gyarapodjunk".
Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Dr. Dobos
László e kapcsán szólt a
Nemzet Kenyerérõl, melyet
a Kárpát-medence magyarlakta településeirõl érkezett
akarja, meg tud valósulni. Például az elpusztított tanyák újraépítése. Ma már hivatalos
kormányprogram foglalkozik
a tanyák újraépítésének lehetõségével, valamint búcsúnk
jelmondata, amely a meghívón is olvasható "Minden magyar paraszt lába alá hazát adjunk egy darab földdel." Itt is
adott a lehetõség a családi gazdaságok kialakítására, amit
szintén támogat a kormány,
ösztönözi, segíti e gazdaság
létrejöttét.
Az ünnepi szentmise a
nagyárki harang hívó hangjával vette kezdetét, melyet
Gyenes Gyula pápai prelátus,
fõesperes-plébános celebrált.
Közben kiosztásra került a
Tóth és Szántó család részérõl
elkészített szentképek.
A fõesperes úr vezetésével,
harangszó mellett, lobogókkal
együtt, közös énekléssel búcsúi körmenetre került sor, az
egykori tanyavilág tiszteletére,
a nagyárki tanyák helyén.
A szentmise végén megkoszorúzták a lerombolt
Nagyárki Iskolakápolna kõbe
vésett emléktábláját.
A már megszokott pogácsa, sütemény sem maradhatott el, melyet Tóth Lászlóné
és Szántó Istvánné készített.
A déli harangszó után került elfogyasztásra az ünnepi
ebéd, melyet kötetlen baráti
beszélgetés követett.
A nap méltó befejezése-

A kitüntetettek: Kókai Jánosné, Pál Lászlóné
és Gyóni Sándorné
lisztbõl pécsi kezdeményezésre sütöttek idén elõször.
A Jászok Egyesületének
ügyvivõje, jászágói gyökerû
szónok elmondta: "Sosem
volt korábban, hogy a jász
értékrend – az, hogy a magunk urai vagyunk – a nemzet értékrendjévé emelkedjen."
Majd így fejezte be
beszédét: "A határok lebomlásával, az áru, a tõke, a

munka Európai Unión belül
megvalósuló szabad áramlásával Magyarország nemcsak a 93 ezer km2, hanem a
325 ezer, a Szent István-i".
A fõesperes által megáldott új kenyeret Dr. Dobos
László szegte meg.
Az államalapítás ünnepére Jászárokszállásra érkezett
lengyel delegáció vezetõje,
Folytatás a 2. oldalon

Az egykori iskola emléktáblája

A nagyárki menet
Fotók: Görbe Erzsébet
ként a harangot visszaszállították ideiglenes otthonába, a
Zárdakápolnába, melyet fogatolt hintók, lovas kocsik, lovasok, de volt, aki kerékpárral
kísért, útközben több alkalommal megállva a harangot
megkondítva.

Reméljük és bízunk benne, hogy a 13. nagyárki búcsú
ismét méltó helyén kerül megrendezésre, ezzel is kifejezve
az egykori tanyavilág emlékét,
történetét, szépségét.
Görbe Erzsébet
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Soron kívüli ülést tartott a
képviselõ-testület
2011. augusztus 3-i ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta a képviselõ-testület: Az önkormányzat
2011. évi költségvetésének
módosítása, a képviselõk tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása, az önkormányzat tulajdonában lévõ 14 db ingatlan kijelölése eladásra, a Településrendezési Tervvel kapcsolatos módosítási szándékok jóváhagyása, JNSZ
TISZK Társulási Megállapodás módosításának, valamint a
településrendezési
eljárás

lefolytatásával és a kerékpárúttal kapcsolatos problémák
rendezésével kapcsolatos beszámoló elfogadása.
Szabóné Hegedûs Zsuzsanna pénzügyi irodavezetõ a
2011. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatban elmondta, hogy a központosított elõirányzat változása, a normatív támogatás,
valamint az szja-jövedelem
különbség
mérséklésének
csökkenése tette szükségessé a
módosítást.
A települési képviselõk

tiszteletdíjáról és költségtérítésérõl szóló rendelet egyes rendelkezéseivel kapcsolatban a
megyei kormányhivatal törvényességi észrevételt tett. Dr.
Gábris Emese jegyzõ ismertette a módosítandó részeket.
A bizottsági elnökök és tagok
tiszteletdíjának meghatározásakor a korábbi rendelet feltételes módban fogalmazott.
Ez a feltételes mód sérti az Alkotmányban foglalt jogbiztonság követelményét, annak
ellenére, hogy a rendelet mellékletében szerepeltek a konk-

rét összegek. A rendelettervezetben ezt konkretizálták, az
összegekben nem történt változás. A másik módosítás,
hogy a rendeletben a képviselõknek járó költségtérítés vonatkozásában konkrétan fel
volt sorolva, hogy milyen
költségek minõsülnek költségtérítést megalapozó szükséges
költségnek. Ez a felsorolás egy
kizárólagosságot feltételezõ
felsorolás, viszont ezek a költségek nem határozhatók meg
pontosan, és a vonatkozó törvény sem ad felhatalmazást a
képviselõ-testületnek ilyen jellegû korlátozásra. Ezért az
érintett részt hatályon kívül
helyezte a testület. A következõ napirendi pontban az önkormányzat tulajdonát képezõ, többségében az Egri és az

Történelmi barátság és jász értékrend Szent
István ünnepén
Folytatás az 1. oldalról
Leszek Walczyk, Tarlów polgármestere köszöntõjében
örömét fejezte ki, hogy a
testvérvárosi kapcsolat az elmúlt négy év után az õ polgármestersége alatt újra szorosabbra fonódott. A mély viszonyt kifejezendõ egy kacér
lányt ábrázoló festményt ajándékoz a városnak, amely Tomasz Oska lengyel zenész
Omega elõadása után a
Gyöngyhajú lány címet is
kaphatná.
Szakmai kitüntetést ebben az évben három kiemelkedõ szakmai munkát végzõ
személynek ítélte oda a képviselõ-testület.
“Életmûdíj a közszolgálatért” kitüntetésben részesült Gyóni Sándorné, aki
Szolnokon végzett könyvelõként, és 1999 óta a Polgármesteri Hivatal munkatársa.
“Jászárokszállás tanulóifjúságáért” díjat kapta Pál
Lászlóné tanítónõ. Pályafutását a jászárokszállási általános
iskolában kezdte 1974-ben,
azóta is az iskola dolgozója.
“Jászárokszállás közmûvelõdéséért” kitüntetést vett
át Kókai Jánosné nyugdíjas
könyvtáros, aki 1972 és
1995 között dolgozott a
Városi Könyvtárban.
A kitüntetéseket Gergely
Zoltán polgármester, Drapos Béláné alpolgármester,
és Dr. Dobos László adta át.
Az ünnepi mûsorban fellépett az általános iskola néptánc szakköre és a Parázs
Hagyományõrzõ Együttes.
Mindannyian rutinosak az
augusztus 20-i mûsorokban,
évek óta színesítik énekükkeltáncukkal a délelõtti mûsort.
A Tarlow-ból érkezett
diákok az elmúlt két hetet
városunkban töltötték, elõtte pedig a jászárokszállási
gyerekek nyaraltak Lengyelországban. Az újdonsült barátság jegyében a magyar iskolások lengyel népdallal
köszöntötték a vendégeket.
A Tarlow-i diákok pedig a
lengyel aratóünnep szim-

Debütálnak a kicsik

A Kertbarát Kör kiállításán

Vendégdiákok a piactéri színpadon

A sikeres Cozombolis
bólumát, egy búzakalászból
készült templomot nyújtottak át a városnak, remélve,
méltó helyre kerül templo-

munkban. Majd magyar és
lengyel gyerekek közösen
énekelték a lengyel himnuszt és a magyar Szózatot.

Az ünnepi mûsor alatt
megérkezett a Tarlow melletti település alpolgármestere, aki nyaralását éppen
Magyarországon tölti, és a
Tarlow-iakról hallva pár órára elszakadt a családtól,
hogy részt vegyen az ünnepségen. Mindezt õ maga
mondta el, hiszen kitûnõen
beszél magyarul.
Az általános iskola udvara
után a Mûvelõdési Házba sétált a tömeg a "Rekviem a tanyákért" emléktáblák koszorúzására. A kisteremben a
Kertbarát Kör tagjainak zöldségeibõl, gyümölcseibõl nyílt
kiállítás. Gergely Zoltán polgármester és Drapos Béláné
alpolgármester, a Kertbarát
Kör elnöke kiemelték, a kiállított termékek nem vagy alig
tartalmaznak vegyszereket.
Ennek bizonyításául kóstolásra buzdították a megjelenteket, akik a zöldségeket-gyümölcsöket ízlelve helyeselnek:
ez igazán bio.
A délutáni programok 18
órakor kezdõdtek. Gyermekmûsor nyitotta a sort, ekkor
még akadt üres hely a Piac téren, a rekkenõ hõségben ki
strandon, ki otthon hûsölt. A
nézõszám az idõ elõrehaladtával, és a hõmérséklet csökkenésével arányosan növekedett.
19 óra után már népes közönség elõtt lépett színpadra Kalla
Andrea, Lakatos Imre, Németh Józsefné, Pál Loretta, a
Zumba Fitness-es lányok, az
Extázis hastáncosai és a lengyel cserediákok.
Az est leszálltával Gergely Zoltán polgármester
köszöntötte a jelenlévõket.
Szent István máig érvényes
és követendõ vezéreszméjérõl, az összefogás fontosságáról beszélt.
A Cozombolis együttes
színpadra lépését üdvrivalgás fogadta. Az esti programot és az ünnepi rendezvénysorozatot Hevesi Tamás zárta, koncertje fergeteges hangulatban ért véget
nem sokkal 23 óra után.
Juhász Dorottya

2011. augusztus 25.
Adácsi utak által határolt területen található telkek eladásra
kijelölésérõl döntöttek a képviselõk.
A
Településrendezési
Tervvel kapcsolatban a belterületi utak nyomvonalának, az
építési és a belterületi szabályozási vonalak alakításáról,
majd a JNSZ Szakképzésszervezési Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról tárgyalt a testület.
Gergely Zoltán polgármester tájékoztatta a képviselõket arról, hogy a településrendezési eljárással kapcsolatban az eljárási törvény rendelkezéseinek megfelelõen a fõépítész egyeztetõ tárgyalásra
hívta össze a rendezési tervvel
kapcsolatban véleményezési
joggal bíró hatóságokat. Az

egyeztetésen csak a megyei
közlekedési felügyelet munkatársa vett részt.
A hatóság jelenlévõ képviselõje úgy ítélte meg, hogy a
településrendezésben megjelölt cél és a Kossuth úti kerékpárút használatbavételi eljárása összefügg egymással. A tárgyalás során arra jutottak,
hogy a kerékpárút engedélyezési és a településrendezési
terv módosítási eljárása nem
köthetõ össze. Az önkormányzat véleménye továbbra
is az, hogy a két eljárást külön
kell kezelni és lefolytatni.
A képviselõ-testület legközelebb 2011. szeptember 8án tartja soros, közmeghallgatással egybekötött ülését.
-nir-

Magánvélemény a
szolidaritásról
"Szolidaritás:
1. Közös, kölcsönös kötelesség és segítségvállalás
2. összetartozás, közösségvállalás, közös érdek
alapján
3. egyetemleges, együttes kötelezettség, felelõsség"
(Bakos Ferenc: Idegen
szavak és kifejezések szótára, 818. oldal)
Sokszor halljuk (tapasztaljuk) felelõsséggel gondolkodó emberek szájából:
nincs az emberekben szolidaritás. Sajnos én is hasonlókat tapasztalok. Mivel legtöbb dolgot a hivatásom
szemszögébõl nézek, itt a
munkaadók kölcsönös segítségvállalásáról szeretnék
véleményt alkotni.
Egy óvodáskorú gyermek nevelése mellett nagyon nehéz a mostani anyukáknak felelõsséggel, harmonikus gyermekkort teremteni
gyermeküknek/gyermekeiknek.
A
nagymamák még dolgoznak, így a kicsiknek bármilyen problémájával az édesanyák magukra maradnak.
(ha az apuka itthon (helyben, országon belül) dolgozik, még segíthet, esetenként).
Minden munkahelyen
dolgoznak felelõs beosztásban apukák, anyukák.
Tudniuk kellene (hiszen
legtöbbjüknek is van saját
családja) mennyi gonddal
jár ebben a korszakban a
gyermeknevelés (betegség,
óvodába hordás, óvodából
elhozás stb.)
Hol van bennünk az
egyetemleges, együttes felelõsség?
Két, három mûszakban
(sõt túlórákkal), hogyan lehet boldog, elégedett gyermekkort biztosítani? Ez a
korszak nyomot hagy a kicsik lelkében, az itt ért hatások kihatnak felnõtt életükre. Miért nem lehet a kisgyermekes anyákat egy mûszakban, mondjuk 7-15-ig
alkalmazni?

Szomorúan hallgatom a
panaszkodó anyukát: van,
hogy délután jelentik be, késõbbig kell maradnia. Öszszedõl az egész reggeli
programozása, telefonálhat
fûnek, fának (ha van egyáltalán mozgatható családtag), hogy segítsen a gyermekét elvinni az óvodából.
A felettese ezzel abszolút
nem törõdik? Vagy: Anyák
napi mûsor készült, napokig
kellett az adott édesanyának
az illetékeshez járogatnia,
mert meg szeretné nézni
gyermekét délután fél 5-kor.
Sorolhatnám vég nélkül
azokat az eseteket, amelyeket emberségesebben meg
lehetne oldani, ha jelen lenne a szolidaritás. Igenis figyelembe kellene vennie az
adott munkáltatónak van-e
kiskorú gyermeke az alkalmazottjának. Ebben a korszakban minden családanyát
megilletné a pozitív diszkrimináció. Majdnem minden
nõ átesik ezen az idõszakon,
így megkapnák ezt a bánásmódot igazságosan.
Nem ismerem városunk
munkahelyeit belsõ szervezettségük szempontjából,
de tudom, mindenhol van
(vagy legalábbis kellene lennie) a humán erõforrásért
felelõs szakember. Olyan
szép "címe" van, de õ hol
van, amikor segítség kellene? Lehet egyáltalán hozzá
fordulni, mikor adódik valamiféle probléma? Ismeri õ
egyáltalán azokat az embereket, akiket õ vesz fel? Lemegy egyáltalán a dolgozók
közé (valaki) a közhangulatot megfigyelni, meghallgatja a problémáikat (valaki)? (Tudom a szakszervezet
már a múlté.)
Persze mondhatják az illetéseket, hogy könnyû kritizálni látatlanban, laikusként. Ebben igazuk van, de
az embert nem lehet rabszolgaként kezelni a XXI.
században. Tudom, el lehet
menni, ha nem tetszik a
Folytatás a 3. oldalon
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A polgármester jelenti
A jászárokszállási határt
járva örömmel tapasztalom,
hogy nincsenek parlagon
hagyott területek, gondozott,
szépen mûvelt táblákat találok. Ugyanez sajnos nem
mondható el a dûlõutak melletti területekrõl, itt sok a
gyom és helyenként a szemét
is. Ennek fölszámolásáért közösen kell tennünk a földtulajdonosokkal és a bérlõkkel
egyetemben. Munkatársaimmal részletesen felmérjük az
elvégzendõ feladatokat, a dûlõutak állapotát, a fasorok ritkítási lehetõségeit, a rendezettebb környezet kialakítása
érdekében.
A Szarvágy-patak tisztításán jelenleg is dolgoznak a
Mátraaljai Vízgazdálkodási
Társulás munkatársai, gépei és
jelentõs számú közmunkás is.
A tervek szerint egészen
Hortig ki fogják takarítani a
medret. Nagy feladatot jelent,
hogy a már kitisztított szakaszokon a nád és a bokrok ne
erõsödjenek meg, ne sûrûsödjenek be. Erre már vannak
környezetkímélõ vegyszeres
eljárások, amelyeket alkalmazni kell.
A közbeszerzési értesítõben 2011. augusztus 19-én
megjelent a Dobó úti Óvodacentrum építésével kapcsolatos pályázatunk. Várjuk a kivitelezõ cégek jelentkezését. A

pályázati anyag 200 000 Ftért vásárolható meg a Polgármesteri Hivatal mûszaki irodáján. A közbeszerzési eljárás
befejezése szeptember végére,
október elejére várható. A beruházás még ebben az évben
elkezdõdik és 2012 június végére a tervek szerint be is fejezõdik.
A városközpontban található körforgalom 5 éve,
2006-ban került átadásra. A
garanciális javítások 2011.
augusztus 19-ére elkészültek.
A Penta Kft. jó minõségben,
határidõre elvégezte a munkálatokat.
A buszforduló átépítésével
kapcsolatos közbeszerzés elõkészítés alatt van. Várhatóan
2011 szeptember végére a kiírás meg fog jelenni, amelyet
az értékelés követ. A tervek
szerint a kivitelezés 2012 tavaszán fog megkezdõdni és ezáltal nemcsak a buszforduló, hanem a környezõ járdák is
megújulnak, díszburkolatot
kapnak.
2011. szeptember 1-tõl
december 31-ig 16 közmunkás alkalmazására kaptunk
lehetõséget nyolc órában, 70
%-os bértámogatás mellett. A
fõ feladat a belvíz-elvezetõ árkok tisztításának folytatása, a
tönkrement járdák felújítása,
közterületek gondozása, tisztítása lesz. Nagyon örülök en-

nek a lehetõségnek, mert a
programba bevont embereknek segély helyett munkát tudunk biztosítani. A városban
olyan fontos feladatokat tudunk elvégezni, amire szükség
van ahhoz, hogy településünk
biztonságosabb és élhetõbb
legyen.
A város képviselõ-testületének határozata alapján a
Víziközmû intézmény szakemberei elkészítették a település tûzcsapjainak felülvizsgálatát. Az elkészült anyagot
megküldtük a jászberényi tûzoltóságnak, kérve szakvéleményüket, amelyet térítés nélkül
biztosítani fognak. A felméréstõl és a szakvéleménytõl azt
várjuk, hogy az egész város területén egyenletesen elhelyezett, mûködõ tûzcsapok hálózata fog kialakulni. A szükséges forrásokat az idei és a jövõ
évi költségvetésbõl biztosítani
fogjuk.
Az allergiában szenvedõ
polgártársaink már érzik,
hogy virágzik a parlagfû. Kérek minden jóakaratú jászárokszállási lakost, hogy a saját területének parlagfû-mentesítését végezze el! Ez is,
mint annyi minden az életünkben, csak közösen sikerülhet!
Gergely Zoltán, polgármester

Miért szeretek az
Apartmanházban lakni?
Ha egy mondatban foglalnánk össze, akkor azt
mondanám, hogy már ez az
én otthonom! Immáron
hatodik éve lakom itt. Igaz
eleinte nehéz volt, hisz ott
hagytam a házamat, megváltam kedves bútoraimtól,
hozzám nõtt csecsebecséimtõl, mert tudtam, hogy
közeleg az idõ, mikor már
segítség kell ahhoz, hogy
életemet, amit még kapok a
jó Atyától egyedül nem vagyok képes fönntartani. Nehéz volt és nagyon fájó! Bizony eltelt nem kevés idõ,
míg kezdtem megszokni, és
olyan szeretettel ragaszkodtam mindenhez, ami még
"otthoni".
Ma már nem úgy van,
hogy három generáció is
otthon él! Hiába van akárhány gyerekünk, egyik sem
tud beteg, idõs emberrel törõdni, hisz örülnek, ha van
munkájuk és el tudják magukat és családjukat tartani.
Bizony sokan még segíteni
sem tudják öreg szüleiket.
Nekem nagy szerencsém
volt, hogy rátaláltam az
Apartmanházra. Most már
tényleg igazi otthonomnak
érzem. Belaktuk a ránk esõ
részt, és ahogy erõnk engedi, mindig szépítgetjük.
Szabadon élünk, néha, igaz
ritkán, de el is tudunk

utazni kicsit "üdülni". Most
már nem nagyon, mert a
nagy világválság minket sem
hagyott ki a megszorításokból.
Azért jó érezni, hogy
biztosítva vagyunk a lakás,
koszt és ellátással. Nap mint
nap látom, hogy mindezek a
nehézségek ellenére a nõvérkék hogyan gondozzák fekvõ társainkat. Fürösztik,
tisztába teszik, pépesítik ételeiket. Igen jó tudni, hogy
ha netán ránk kerül a sor,
minket sem fognak elhanyagolni.
Persze, mint minden
nagy "családban", vannak
súrlódások, de ezek nem
tartósak és ez így jó. Nem

utolsósorban érezzük, hogy
állandóan van aki "figyel"
bennünket, óv és gondoskodik rólunk. Biztonságérzetet
ad, és ezúton köszönöm a
magam és a ház nevében az
igazi, kölcsönös ragaszkodást és szeretetet. Igen jó
gazdánk van, tartsa meg nekünk a jó Atya sokáig!
Hát ezért szeretek én az
Apartmanházban lakni! Engedjék meg nekem, hogy
Tamási Áron gondolatával
zárjam cikkemet.
"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon
legyünk benne".
Itthon vagyok.
Tita Valéria Erzsébet
az Apartmanház lakója
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Aratás után
Aratásra ma már sokan
csak nosztalgikus képekben
emlékeznek, melyeket a
sarló, kasza és bõ gatya formájában jelentet meg néhány média vagy hagyományõrzõ együttes. Ez a
kép fõleg a már földtõl
elszakadt és városi lakóvá
vált embereknek ad emlékpótlót.
Én most a mai, a helyi
munkáknak, a vetéstõl a
betakarításig megvívott csatának az eredményérõl próbálok képet adni.
Ezt a képet a Kossuth
Zrt. elnök-igazgatójának –
Petró Gézának – a segítségével rajzoljuk meg. Az õ
gazdaságának az aratási
tényszámai pótolják a sarlót,
a kaszát, és más nosztalgiakeltõ eszközt. Ezek a
valós aratási tényszámok,
amelyekbõl a következõ év
alapjait, a kalászosok és más
ágazatok évet indító költségét lehet biztosítani.
Ugyanakkor ennek a bevételébõl lehet és kell a szövetkezethez
kapcsolódó
tulajdonosok és az ott dolgozók megélhetését is
megteremteni.
Tehát nem mindegy,
hogy melyik évben hogyan
fizet, milyen bevételt produkál a kenyérgabona, mint
legnagyobb bevételû ágazat.
Képet írtam az elején, s
tudva lévõ, hogy a szemrevételezni kívánt képet
elõször távolabbról kell
nézni.
Nézzük mi is távolabbról az aratási eredményt
egészen a mag elvetésétõl,
ami az elmúlt év õszén volt.
Hogyan és mikor történt a vetés?
Röviden: rendkívül nehéz körülmények között és
nagy költségráfordítással.
A 2010-es év páratlanul
csapadékos volt – szeszélyes
eloszlásban. Mindig akkor
volt nagy esõ, amikor nem
kellett volna. Kezdõdött ez
augusztus közepén: amikor
három nap alatt 80 mm
özönvízszerû esõ esett. De a
szeptemberi sok csapadék is
hozzájárult, hogy éves szinten 850-900 mm-t mérjünk,
ami majd háromszorosa a
sokévi átlagnak. Talán a
"novemberi nyár" járult
leginkább hozzá, hogy a

gazdálkodók a tervezett
területû búza 2/3-át el
tudják vetni. Igaz, hogy
több táblában csak "szórva
vetési" módszert tudtak
alkalmazni, mert a vetõgép
megfeneklett. Ez pedig a
vetõmag vízre vagy a sárba
történõ kiszórását jelenti.
Az így kiszórt magszemeknek nincs alkalmas
magágya.
Télen kb. 3000 ha vízborításos területet lehetett
megbecsülni a város határában, ami havonta 100200 ha-ral csökkent csupán.
A jó májusi nevelõidõ így is
kb. 400 ha "tocsogóst"
talált, és mi már kezdtük
megszokni, hogy a berényi
út két oldalán nemcsak vadkacsák röppennek fel, hanem hófehér gémek is emelgetik óvatoskodva hosszú
lábaikat, válogatva a sokféle
vízi rovarban, azt hívén,
hogy a Tisza-tóban tapicskálnak.
Júniusban a szokatlan
hõségben "megszorultak"
(megaszalódtak) a májusban oly ígéretes szemek a
kalászokban.
A Kossuth Zrt.-ben az
aratás a repcével kezdõdött,
melynek termésátlaga bár
kevesebb a szokásosnál – 27
q/ha – a jó ára miatt elfogadható eredményt adott.
A tavaszi árpát a tervezett 350 ha helyett 100
ha-on sikerült termelni és
sörárpaként értékesíteni. A
kiesõ foltokban szudáni fû
lett vetve takarmányozási
célra.
Búzát és õszi árpát a már
említett szórva vetés segítségével is csak 1800 ha-on sikerült vetni, pedig 400 haral több volt a vetésforgóba
tervezve. A búza 35 q/ha, az
õszi árpa 45 q/ha termésátlagot produkált. A júniusi
hõség miatt a sikértartalom
csak 23-27 lett, de így is
5000 Ft/q körüli áron vennék meg a kereskedõk. (2-3
évvel ezelõtt 2500 Ft/q árat
is alig adtak meg érte.)
A Zrt. az összes piacra
szánt terményét le tudta
tárolni, számítva arra, hogy
gabonahiány fog mutatkozni a hazai és a világpiacon egyaránt, ami a tavaszi
hónapokban nagyobb árat
fog eredményezni.

Az elmúlt év esõzése viszont egy új "betegség"
megjelenését hozta a kalászosoknál – a donutoxinét –
amely az értékesítés területén jelenthet akadályozó
tényezõt – ha sok lesz a
búza. (Ami majdnem olyan
kiszámíthatatlan, mint az
idõjárás, vagy a valuták árfolyamváltozása)
A koraiak – tavaszi árpa,
repce – után két mûszakban
dolgozva elvégezték a talajelõkészítést, ahová lucernát
fognak vetni. Most a
szalmabálák betakarítása
van soron, melyet nem
értékesítenek – bár lenne rá
vevõ – mert a szarvasmarhaállomány részére szükséges.
Beszélgettünk egy még
újabb és váratlanabb "csapásról", mely a magyar
mezõgazdaságot érinti: a
GMO mentesítésrõl is. A
helyi és más jászsági kukoricatermelõket ez ideig nem
érinti, mert õk a kukorica
vetõmagot korábban és más
kereskedelmi
szervektõl
vásárolták meg, mint a most
"kínpadra vont" termelõk.
Ezt a "fenomenális" rendeletet a kormány szakigazgatási szerve márciusban
találta ki, mondván: ezzel
mi sziget leszünk Európa és
a világ mezõgazdasági
tengerében. (Ahol már
sehol vagy alig alkalmazzák
a GMO mentes termények
elõállítását, az EU sem
preferálja kiemelten.) De
hazánkban 5000 ha kukoricát
és
az
érintett
területekhez 400 méter
távolságon belül esõket
úgyszintén meg kellett semmisíteni. Ennek a kárértéke
meghaladja a 10 milliárd forintot. A szaktárca ígérete
szerint év végéig az érintetteket kártalanítják "valamibõl" (vagy ha nem, eggyel
több be nem váltott ígéret
lesz).
De az aratás témakörénél maradva csupán
csak érzékeltetni szerettem
volna, hogy mennyi tényezõ
befolyásolja a végsõ eredményt, amit lehet ünnepelni
nótázva, népviseletben vagy
összeráncolt
homlokkal
kutatva a jövõ heteit,
hónapjait.
Bényi

Magánvélemény a szolidaritásról
Folytatás a 2. oldalról
rendszer, és ha a dolgozó
nem tudja összeegyeztetni a
magánéletével a munkahelyi
problémáit, hiszen sokan
várakoznak a gyár kapujában felvételre. Így azonban
nem csodálkozhatunk azon,
miért nem születik kis hazánkban elég gyermek. Mire
szüljék az édesanyák? Éreztetni kellene a dolgozóval,
hogy õ is egy érzõlény, aki

megértést, segítséget vár,
mert ha nem kapja meg ezt,
akkor kiégetté, embertelenné válik társadalmunk.
Mi lesz így a jövõ nemzedékkel? Készítem fel õket
a nagybetûs életre, egy szép,
emberséges világot feltárva,
de ha kilépnek a "kapukon"
mi is vár majd rájuk?
Kérem azokat az embertársaimat, akik magasabb
széken ülnek, ne feledjék
azokat, akik megteremtik

nekik a könnyebb életmódot. Egy munkahelyen minden, mindennel összefügg,
egymásért van minden. A
gyengébb pozícióban lévõt
viszont igenis megilleti a
szolidaritás, legfõképp, ha
kisgyermekét/gyermekeit
nevelõ Édesanya.
(Lehet nincs igazam,
ezért írtam magánvéleményt.)
Szabóné Bobák Zsuzsa

4

Jászvidék

Templomunk története
2. rész
Valahányszor elmegyek az
árokszállási templom elõtt,
mindig megcsodálom és elcsodálkozom. Megcsodálom,
mert gyönyörû és monumentális alkotás. (Hát még belülrõl milyen szép ez a barokk
templom!) Elcsodálkozom,
mert bámulattal adózom
XVIII. századi õseink teljesítményének és emlékének. Bevallom, magam sem értem,
hogyan voltak képesek õseink
annyi nyomorúság, megaláztatás, kifosztatás, háborúság
után, óriási anyagi és nem
csekély véráldozattal terhes
idõk után nem túl sokkal, be-

lefogni a templomépítésbe és
befejezni azt. Az új templom
építésének a Bars vármegyei
Csata községbõl 1758-ban
idekerült Tóth Adalbert plébános volt az élharcosa, az új
barokk templom és a plébánia
ház újjáépítése az õ nevéhez
fûzõdik. Érkezésekor Árokszállás lakossága folyamatosan
növekedett, olyannyira, hogy
1760-ban már megnehezítették a betelepedést. Ekkor 419
család élt itt, melybõl 296
redemptus volt, de 67 % még
máshol lakott 1720-ban.
A jelenlegi barokk stílusú,
egyhajós, öt boltszakaszos, a

Bobák László festménye a templomról

Szentháromság tiszteletére
szentelt templom alapkövének
ünnepélyes letétele az új fundamentumban 1761. május
17-én volt. A plébános irányította az építkezést, finanszírozta az anyagköltségeket.
Ahhoz, hogy a város biztosítani tudta a plébánia és a
templom át- és újjáépítési
költségeit, az új templom belsõ berendezését a virágzó plébániai gazdaság is hozzájárult.
Természetesen az egri érsekség nélkül sem épülhetett volna meg az új templom. Esterházy Károly egri érsek építészeti irodát hozott létre. Az
iroda 100 templom építésénél
mûködött közre. Fõleg egri
mesterekkel dolgoztattak, de
Gyöngyösrõl, sõt a Jászságba
Pestrõl is hozattak építõmestereket.
Mai templomunkat 1761
és 1767 között építették a korábbi, szûknek bizonyult helyén. Költségkímélés céljából
a templomtestet a korábbi
épület tornyához csatlakoztatták. Ekkor már Nyitrai Gáspár volt a plébános. Esterházy
Károly püspökhöz 1779-ben

Akkor vagyunk igazán boldogok,
ha Isten parancsát, üzenetét
megtartjuk
Kezdte ünnepi beszédét
Novák István atya, aki a
jászberényi Jézus Neve Plébániáról érkezett, hogy közösen ünnepelhessük 2011
augusztus 7-én, vasárnap a
Havas Boldogasszony Kápolnánk búcsúját.
Most is mint minden évben, imádságos lélekkel zarándokoltunk ki a kápolnához, követve szüleink, nagyszüleink példáját, hogy kérjük Szûz Mária segítségét
mindennapi életünkhöz.
A környezõ településekrõl is jöttek a Máriát tisztelõ
hívek. (Adács, Jászberény,
Jászágó, Jászdózsa, Tarnaörs, Visznek…)
Novák István atya prédikációjában kiemelte, hogy
minden ember próbáljon
megújulni hitében. Kezdjük
újra Istenhez kötni életünket, Jézus Krisztusra építeni
mindennapjainkat. Szeretettel közelítsünk az emberek
felé, és olyan emberek legyünk, akik számára fontos
a másik. Keresztény hitünkben legyen megújulás, és
mindennapi
életünkben
váltsuk is azt valóra.
Az ünnepi szentmise
után körmenetet tartottunk
a kápolna körül és a közös
agapé elfogyasztása után
baráti beszélgetésre került
sor.
Sokan bementek a ká-

Emlékezés a kápolnánál

Elõkészület a ceremóniához
polnába, Szûz Mária segítségét kérni, hogy imádságaik, fohászaik egyéni kéréseik meghallgatásra találjon.
"Amíg szívem dobog
Szûz Mária, nem szûnik

szeretni téged soha.
Szívem szerelme, hódolat szaván, sóhajt fel hozzád:
Üdvözlégy anyám!"
Csoszor Erzsébet

2011. augusztus 25.

írt levelében kifejti, hogy szeretné lebontani az öreg tornyot, mert félõ, hogy rádõl az
új templomhajóra. Kettõs torony építésére szeretné megnyerni a püspököt, olyanéra,
amelyet Esterházy a birtokán,
Pápán építtetett. A püspök
nem támogatta a tervet, leginkább azért, mert nem látta
biztosítva az építési költségek
fedezetét, így 1787-ben a
templom régi tornyát 4,5 öllel
= 8,50 méterrel építõtéglából
készült falazással megemelték
és toronysüveggel látták el. A
kétszárnyú, copf stílusú fõkapu a régi alapokon áll. A toronygomb 1791-ben történt
felhelyezésével 42,24 méter
magas lett a tornyunk, magasabb, mint Jászberényé! Különös azonban, hogy Jászapáti
kettõs tornyú templomot
építhetett. Igaz, ezt korábban
(1743 és 1759 között) és gr.
Barkóczy Ferenc egri püspök
szentelte fel. Visszatérve
templomunkra, oromzatán, a
tetõszerkezet peremén barokk
kõszobrokat helyeztek el. A
dél felõli talapzatra Szent Pál
apostol és Szent László király,
az északi talapzatra pedig
Szent Péter apostol és Szent
István király szobra került.
Templomunk barokk stílusú,
egyhajós, öt boltszakaszos. A
külsõ majdnem teljesen dísz-

telen, csak az oromzat barokk
kõszobor alakjai és az említetten kívül a két oldalsó kapuzata érdemel említést. A kapuk
feletti kronosztichonos felirat
az építési idõt örökíti meg. Az
északnyugati (bal oldali) bejárat felirata: Largo bonorum
fonti deo uni ac trino Arokszállásiensis statuere; vagyis
"Minden javak bõséges forrásának, a háromságos egy Istennek építették az Árokszállásiak 1767-ben." A délkeleti
(jobb oldali) kapuzat felirata:
Honori sanctae triadis senatus
cum populo; vagyis "A Szentháromság tiszteletére az elöljáróság és a nép". Nyitrai Gáspár 1785-ben 21 manuálos
orgonát vásárolt. A közhiedelemmel ellentétben nem a kiscelli trinitárius templomból,
hanem Mariazellbõl került
hozzánk az orgona. A templom 44,41 m hosszú, 15,22 m
széles és 24,57 m magas. Az
egyszerû külsõ mellett gazdag
enteriõrt találunk. A csehsüveg-boltozatos mezõket hevederívek és vaskos, három részes párkánnyal koronázott
falpillérek választják el egymástól. Megemlítendõ, hogy
a boltozati harántívek ilyen
nagy tereknél ritka módon
nem félkör-, hanem kosárívesek, amely szerkezeti merészséget is mutat. A belsõ egysé-

ges barokk összhatású. Azzá
teszik a fõ- és mellékoltárai, a
padok, a szószék, a két gyóntatószék. A fõ és a két mellékoltár Kracker János Lukács
(1717–1779) munkája. A fõoltár a Szentháromságot ábrázolja. A két angyal a fõoltárnál
a pápai Esterházy fõtemplom
angyalaival egyezik. A templombelsõ eredetileg csak meszelve volt. A mellékoltárok
legsikeresebb darabjai: az ország felajánlása Szûz Máriának, majd a hajóban a keresztlevételt ábrázoló jelenet.
A hajó bal oldalán található a
barokk, fából készült szószék,
díszes baldachinnal. Két dombormû ékesíti: A magvetõ és a
Szentháromság. A két gyóntatószék szintén barokk. Földalatti folyosó vezetett a plébániáról a templomba. Pethes
András jászkerületi kapitány 6
személyes kriptát építtetett
1769-ben. Több mint tíz éven
át meg kellett elégedni a régi
torony 4 harangjával, mert a
plébánia és a város csak az
1790-es években tudta összegyûjteni az új harangok megrendeléséhez és beszerzéséhez
szükséges pénzt. 1799-ben
két nagyharangot vásárolt a
város. Az egyik 16, a másik 8
mázsás harang volt.
dr. Földi József

Szakmai nap Rákóczifalván
Július 30-án Rákóczi-falván vendégeskedtek a Jászárokszállási Kertbarát Kör
tagjai.
A 2009-tõl városi rangot
kapott Rákóczifalva Rákóczi
nagyfejedelem egykori birtokán épült. Vadászkastélyának
anyagát beépítették a templom, az iskola és a városháza
épületébe, így õrzik az emlékét. Szinte minden középületben – vagy a nevében, vagy
szoborként – megjelenik Rákóczi.
Simon Györgyné Erzsike
a Rákóczifalvai Kertbarát Kör
vezetõ helyettese fogadta csoportunkat a Közösségi Házban, ahol Almády Emil a faiskola társtulajdonosa, a kertbarát kör tagja tartott elõadást,
mutatta be a faiskolát, ahová a
nagy esõzés miatt nem tudtunk ellátogatni.
Itt ismerhettük meg azt a
különleges – 2 pengéjû –
szemzõkést, amivel a diót oltják be, így lehetõvé válik,
hogy a magoncként növekvõ
dió 2 év után termõvé váljon.
A szakmai program után
ismerkedtünk Rákóczifalvával. Meglátogattuk a 45 lakót
ellátó Idõsek Otthonát.
A Hõsök terén egy nagy
térben – körben – van az I– II.
világháborús emlékmûvek, az

Rákóczifalvi tablókép
56-os emlékmû és a trianoni
emlékmû. Gyönyörû kopjafák
õrzik emléküket a hõsöknek.
Ezek a kopjafák a településen
megrendezett fafaragó táborban készült alkotások. A
növényeket, tujákat, virágokat
a kertbarátok ültették.
Megpihentünk a Millenniumi emlékpark rózsalugasában.
Megnéztük az 1893-ban a
váci püspök adományából, a
Rákóczi vadászkastély és a
hívek adományozásából épült
római katolikus templomot.
Rákóczifalva különleges
múzeumát, a Maci Múzeumot is meglátogattuk. Az 5
éve mûködõ múzeum vezetõje elmondta, hogy a gyûjtemény Balázs Antal tulajdonos 25 éves gyûjtõmunkájával
jött létre. 1600 db maci lát-

Ha kapunk, adunk is
Ismét támogatja a Szent
Erzsébet Karitász Csoport a
krízishelyzetben lévõ családokat.
Az Egri Fõegyházmegyei

Karitász Központtól beiskolázási támogatásra kapott a jászárokszállási karitász csoport
pénzt, melyet utalvány formájában tanszersegélyként juttat-

ható itt különbözõ kornak
megfelelõ öltözetben, 3,5 cmtõl 115 cm nagyságig. Itt
látható Latabár Kálmán macija is.
A macik mellett négy kontinensrõl 2000 db díszdoboz
is látható, de gyönyörû stílbútorok, használati tárgyak is
részei a gyûjteménynek.
A galériateremben pedig
mindig valamilyen ideiglenes
kiállítás látható. Most Kõvári
Ferenc fõvadász trófea- és
fegyvergyûjteményét nézhettük meg.
A sok élmény után viszszatértünk a Közösségi Házba. Itt a késõi estebéd és baráti
beszélgetés után viszontlátogatásra hívtuk a vendéglátónkat, majd indultunk haza.
Pné
hat el a krízishelyzetben lévõ
családoknak.
Mintegy 18 családot tudtunk ilyen formában támogatni.
Szent Erzsébet Karitasz
Csoport
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A mozgáskorlátozottak
közlekedési kedvezményeinek
és a parkolási igazolvány
igénylésének változásai
2011. július 02. napján
hatályba lépett a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban
Rendelet), amely hatályon kívül helyezte a vonatkozó
164/1995. (XII. 27.) Kormányrendeletet és szigorította
a személygépkocsi szerzési és
átalakítási
támogatások
(együttesen: közlekedési kedvezmények) jogosultsági feltételeit.
Az új szabályozás értelmében a súlyos mozgáskorlátozottság tényét a továbbiakban
nem a szakorvos vagy a háziorvos által kiállított I. fokú orvosi szakvéleménnyel (közismert nevén: 7 pontos papírral) kell igazolni, mivel a Rendelet alapján csak a mozgásszervi fogyatékosságára tekintettel fogyatékossági támogatásban részesülõ, a mozgásszervi fogyatékosságára tekintettel magasabb összegû családi pótlékban részesülõ, valamint a BNO-kód XIII. fõcsoportjába (csont-izomrendszer
és kötõszövet betegségei) tartozó vezetõ diagnózisra tekintettel megállapított, legalább
40 %-os egészségkárosodással
rendelkezõ személyek minõsülnek súlyosan mozgáskorlátozottnak. A közlekedési kedvezményekre való jogosultság
ugyanakkor már nincs jövedelmi feltételhez kötve.
A szerzési és átalakítási támogatás iránti kérelmeket
már nem a jegyzõnél, hanem
közvetlenül a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál (5000 Szolnok, Ady E.
u. 35-37.) kell benyújtani a
következõ dokumentumok
csatolásával:
a) a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló,
aa) az 1998. évi XXVI.
törvény (Fot.) szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat másolata, vagy
ab) az 5/2003. (II.19.)
ESZCSM rendelet (Mr.) 3.
számú mellékletében meghatározott, hatályos igazolás
má-solata, vagy
ac) a szakértõi szerv vagy
jogelõdje által az egészségkárosodás minõsítése során kiadott, a BNO kód XIII. fõcsoportjába (csont-izomrendszer és kötõszövet betegségei)
tartozó vezetõ diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40 %-os egészségkárosodást igazoló hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolata, és
b) a súlyos mozgáskorlátozott vagy a szállítást végzõ
személy érvényes vezetõi en-

gedélyének, átalakítási támogatásnál a gépjármûvezetõi
alkalmasságot tanúsító szakvéleménynek a fénymásolata,
valamint nyilatkozata arra
nézve, hogy nem áll a jármûvezetéstõl eltiltó jogerõs bírói
ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt, és
c) a szállítást végzõ személy írásbeli nyilatkozata, valamint a hozzátartozói kapcsolatot és a súlyos mozgáskorlátozott személlyel legalább 1 éve közös háztartásban élõ vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek,
vagy testvér esetén a közös
háztartásban élést igazoló dokumentum fénymásolata, és
d) a keresõ tevékenység
folytatását igazoló dokumentumok, vagy a tanulói, képzési
jogviszony fennállását igazoló
dokumentumok, vagy a kérelmezõ nyilatkozata a gyermek egyedülállóként nevelésének tényérõl, vagy a szakértõi
szervnek vagy jogelõdjének a
hadigondozásról szóló törvény szerinti hadi eredetû fogyatkozás fennállását igazoló
szakvéleménye, és
e) a súlyos mozgáskorlátozott és a szállítást végzõ
személy nyilatkozata arról,
hogy a kérelem benyújtását
megelõzõ 7 éven belül õ
maga vagy rá tekintettel
más személy nem részesült
közlekedési kedvezményben, és
f) szerzési támogatásnál
új jármûnek minõsülõ személygépkocsi vagy a mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelõ
mûszaki feltételekkel rendelkezõ, újnak nem minõsülõ, de legfeljebb 4 éve forgalomba helyezett sze-mélygépkocsi esetében a súlyos
mozgáskorlátozott vagy a
szállítást végzõ személy nyilatkozata arról, hogy a lízingszerzõdés megkötését
vállalja.
A kérelem-nyomtatvány
beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján vagy letölthetõ a
www.jnszmkh.hu honlapról.
A kérelem benyújtásának határideje a 2011. évben szeptember 15., a 2011. évet követõen pedig minden év
március 31.
A szerzési támogatás új
személygépkocsi vásárlása esetén 900 000 Ft, egyéb esetben
a vételár 60 %-a, de legfeljebb
600 000 Ft. Az átalakítási támogatás mértéke pedig az átalakítás költsége, de maximum
90 000 Ft.
A közlekedési támogatás
igénylésénél (melynek alapösszege 7000 Ft/év) 2012.
december 31-ig a 7 pontos

papír felhasználható akkor, ha
végleges állapotot állapít meg,
vagy ha a következõ felülvizsgálat idõpontjaként a közlekedési támogatás iránti kérelem
benyújtására meghatározott
idõpont (2012. április 30.)
utáni idõpontot jelöl meg.
2011. július 02-tól új 7 pontos papír nem állítható ki. A
közlekedési támogatás iránti
kérelmet továbbra is a Polgármesteri Hivatal Szociális
Irodájához kell benyújtani.
A parkolási igazolványok
esetében a már kiállított parkolási igazolványok az érvényességi idejükön belül felhasználhatóak. A 7 pontos papír parkolási igazolvány
igénylésére és hatályának
meghosszabbítására az érvényességi idején belül, de legkésõbb 2011. december 31-ig
használható fel.
Parkolási igazolványra a
továbbiakban az a személy
jogosult:
a) aki a 141/2000. (VIII.
9.) Korm. rendelet értelmében látási, értelmi vagy mozgásszervi fogyatékosnak, vagy
autistának minõsül
b) akit 2001. július 01-jét
megelõzõen vaknak minõsítettek
c) aki az 5/2003. (II.19.)
ESZCSM rendelet 1. számú
melléklete szerint vaknak vagy
gyengénlátónak (K.1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L. 15.), értelmi fogyatékosnak
(M.1-2.) vagy autistának
(N.1.) minõsül és ezt:
– a súlyos fogyatékosság
minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló
141/2000. (VIII. 9.) Korm.
rendelet szerinti, a súlyos
fogyatékosságra vonatkozó
szakvéleménnyel vagy szakhatósági állásfoglalásssal,
vagy
– a vakok személyi járadékának bevezetésérõl szóló
1032/1971. (VII.14.) Korm.
határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM
rendelet 4. számú mellékletében meghatározott nyilvántar-tási lappal, vagy
– a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.)
ESZCSM rendelet 3. számú
mellékletében meghatározott
igazolással igazolja.
A parkolási igazolvány kiállításával, illetve érvényességének meghosszabbításával
kapcsolatos ügyintézés változatlanul az Okmányirodában
történik.
Dr. Gábris Emese
jegyzõ
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Tájékoztatás
Jászárokszállás Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2011. július
21. napján tartott soron
kívüli ülésén a szociális
törvénnyel
összhangban
módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2006. (III.
31.) rendeletét.
Ennek megfelelõen bérpótló juttatás csak annak a
nem foglalkoztatott, 55 év
alatti, a jövedelmi feltételeknek és az egyéb jogszabályi
elõírásoknak megfelelõ személynek állapítható meg, illetve csak annak folyósítható tovább, aki házát, kertjét
rendben tartja az alábbiak
szerint:
– az általa életvitelszerûen lakott ingatlan udvarának
és kertjének rendben tartása,
az ott található szemét és
lom eltávolítása, az udvar és
a kert gondozása, gyommentesítése
– az ingatlan elõtti járdának (járda hiányában egy
méter széles területsávnak)
és a járda melletti zöldsáv
úttestig terjedõ teljes terü-

letének a gondozása, tisztán
tartása, szemét- és gyommentesítése
– az ingatlan, valamint a
hozzá tartozó udvar, kert
rágcsálóktól, kártevõktõl
való mentesítése
– az állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása.
Ezeket a feltételeket a jogosultság megállapítását követõen is folyamatosan fenn
kell tartani, melyet a Hatósági Iroda munkatársai
rendszeresen
ellenõrizni
fognak.
Ha a lakókörnyezet
rendben tartása feltételének
a bérpótló juttatásban részesülõ személy nem felel meg,
nem tesz eleget, a jegyzõ az
elvégzendõ tevékenységekre
legalább 5 napos határidõ
kitûzésével felszólítja. Ha
ezen felszólításnak a jogosult nem tesz eleget, akkor
az 1993. évi III. törvény
(szociális törvény) 36. §-a
alapján a bérpótló juttatását
meg kell szüntetni. Ebben
az esetben bérpótló juttatásra csak akkor válik újból

jogosulttá, ha a szociális törvényben
meghatározott
együttmûködési idõt újból
teljesíti a Munkaügyi Központtal és gondoskodik lakókörnyezete rendben tartásáról.
A helyi szociális rendeletben módosultak a méltányosságból megállapítható
közgyógyellátás szabályai is.
Az új szabályozás szerint
méltányosságból – egy évi
idõtartamra – közgyógyellátásra jogosult az a személy,
akinek családjában az egy
fõre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %át, egyedül élõ esetén a 230
%-át, és a havi rendszeres
gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 25%-át. Ez nem szigorítást jelent, a jövedelemhatárok nem csökkentek, csak differenciálva lettek egyedül élõ és családban
élõ személyek esetére.
Dr. Gábris Emese
jegyzõ

Alapító Okiratok módosításáról
Jászárokszállás Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 87/2011.
(V.26.) határozatával döntött a Jászárokszállás Város
Tehetségért Alapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztásáról, a 88/2011. (V.26.)
határozatával pedig az Alapítvány Alapító Okiratának
módosításáról.
Az Alapítvány kuratóriumi tagjai a döntést követõen:
– Pádár Antalné - elnök
– Gyenes Gyula - társelnök
– Csomor János - tag
– Czuczu Krisztián - tag
– Fehér Lászlóné - tag
– Kovács Zoltán - tag
– Majkutné Tóth Emma tag.

Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege ügyfélfogadási idõben
megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
A tájékoztatásra a 2006.
évi LXV. törvény 1.§ (2)
bekezdésének f) pontja
alapján került sor.
Jászárokszállás Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 90/2011. (V.
26.) és a 119/2011. (VI.
30.) határozataival döntött
a Jászárokszállás Városáért
Alapítvány Alapító Okiratának
módosításáról,
a
89/2011. (V. 26.) határozatával pedig az Alapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztásáról.

Az Alapítvány kuratóriumi tagjai a testületi döntést
követõen:
– Legény Béláné - elnök
– Ádám Gábor - tag
– Bobák Ernõ - tag
– Gergely Zoltán - tag
– Gyenes Gyula - tag
– Móra Gyula - tag
– Tomán János - tag.
Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege ügyfélfogadási idõben
megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
A tájékoztatásra a 2006.
évi LXV. törvény 1.§ (2) bekezdésének f) pontja alapján
került sor.
Jászárokszállás Város
Önkormányzata

Jászárokszállás Városáért Alapítvány közhasznúsági jelentése 2010.
Jászárokszállás Városáért Alapítvány 2001.06.28-án került bejegyzésre PK.62.734/2001/11.
számon, mint közhasznú szervezet.
Az Alapítvány célja: Jászárokszállás Város közigazgatási területén a közhasznú szervezetekrõl
szóló 1997.évi CLVI. Törvény 26 § c./ pontjában megfogalmazott, és az alapító okiratban a 2/119. sorszám alatt felsorolt tevékenységek támogatása.
A központi költségvetési támogatás felhasználásáról
Az Alapítvány 2010. évben nem kapott költségvetési támogatást.
Tájékoztató a vagyon felhasználásáról
Bevételek:
Vállalkozástól, magánszemélytõl
189.809 Ft
kapott támogatás
Kapott bankkamat
29.117 Ft
SZJA 1%
33.975 Ft
Összesen:
252.899 Ft
Kiadások:
Kút felújítás
1.809.129 Ft
Banköltség
14.896 Ft
Összesen:
1.824.025 Ft
Jászárokszállás Városáért Alapítvány 2010. évi nyitó egyenlege 1.798.866 Ft volt, melyet vállalkozásoktól, magánszemélyektõl kapott támogatás, a személyi jövedelemadó 1 %-nak felajánlásából valamint banki kamatbevételek összege növelte meg. 2010 évben kifizetésre került a
strandfürdõ melletti melegvizes kút, és járda térburkolat felújítása, pad és szemétgyûjtõ elhelyezése a kuratóriumi döntésnek megfelelõen. Bankköltség kifizetése után szemétgyüjtõ elhelyezése a kuratóriumi döntésnek megfelelõen. Bankköltség kifizetése után 2010. december 31-i
záró egyenleg 227.740Ft.
Az Alapítvány 2010. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak akik felajánlásaikkal támogatták és
segítették alapítványunk munkáját. A 2010. évi tevékenységrõl készült közhasznúsági jelentést az
Alapítvány Kuratóriuma 2011. május 16-i ülésén elfogadta.
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Magyar-lengyel barátság
2011. augusztus 7-én indultunk a lengyelországi Tarlowba, Jászárokszállás testvérvárosába. Az általános iskola
végzõsei és a gimnázium tanulói vettek részt ezen a kiránduláson. Összesen 40 diák és
4 kísérõ pedagógus élt az utazás lehetõségével.
Elsõ nap a hosszú buszozás után a helyi polgármesteri
hivatalban köszöntöttek bennünket, aztán rögtön a szállásra indultunk. Másnap a baltowi Dino-parkba látogattunk
el. Itt életnagyságú dinókat
láttunk, és a feltételezett szokásaikról, életmódjukról kaptunk rövid beszámolót. Még
aznap megnéztük a közeli Safari Parkot, ahol rengeteg
õzet, szarvast, vaddisznót,
struccot, kecskét, bölényt láttunk szabadon. Ezután dönthettünk, hogy strandolni vagy
bevásárolni megyünk, többen
választottuk a fürdést. Az ottani polgármester sokáig tanult Magyarországon, így
magyarul üdvözölt minket, és
tudtunk vele beszélgetni is.
Harmadik nap a majdaneki
haláltáborban néztük meg,
milyen körülmények között
éltek a zsidók a második világháború idején. Az ott elpusztított emberek emlékére koszorút helyeztünk el a hamvaiknál. Megrázó élményekkel
hagytuk el a koncentrációs tábort. Lengyelország legnagyobb folyóján, a Visztulán is
hajókáztunk. Utána szétnéztünk egy városban, Kazimierz
Dolnyban, ahol volt egy kis

Fõzõverseny a falunapon
Újiregen is csúcs született

Vendéglátóinkkal Varsóban
szabadidõnk, és tudtunk szuveníreket vásárolni. Szerdán
meglátogattuk a fõvárost, Varsót. Ott megnéztük a királyi
palotát, majd a Fõ téren sétálgattunk. Az idegenvezetõnktõl megtudtuk, hogy mennyi
közös esemény van a két nép
történelmében. Másnap elmentünk túrázni egy hegyre,
ahol szép kolostorokba és várakba tértünk be. Itt is találtunk magyar emlékhelyet,
Szent Imre herceg szobrát. Az
utolsó nap Tarlowot és környékét néztük meg, itt pedig a
magyar háborús hõsök sírját
koszorúztuk meg. Délután
egy közös magyar-lengyel kultúrmûsort adtunk elõ, néptáncoltunk, énekeltünk.
Nagyon szép emlékeink

maradtak errõl a kirándulásról: vidám hangulat, jó közösség, új barátok, hosszú utazások, vendégszeretõ emberek.
Ezúton is szeretnénk megköszönni polgármester úrnak
és a városi önkormányzat képviselõ-testületének tagjainak,
hogy lehetõvé tették, hogy
ismét létrejöjjön ez a kapcsolat
a magyar és lengyel diákok
között. Köszönjük a kísérõ
pedagógusok fáradhatatlan
munkáját és segítségét. Reméljük, jövõre is lehetõségünk lesz egy hasonló uta-zásra, és mi is nagy szeretettel
várjuk a lengyel fiatalokat.
Érsek Csenge
Kaszab Judit
Kovács Viktória
Sulyok Petronella

Mi történt Annával?
Gimisek gyilkossági nyomozása
A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola kiemelkedõ tanulmányi eredményekkel rendelkezõ és kulturális programokban aktívan
részt vevõ diákjai jutalomkiránduláson vehettek részt a
szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.
Különleges program keretében korabeli bírósági tárgyalás esküdtszékének tagjaiként dönthettünk egy megtörtént haláleset ügyében.
Megérkezésünk után "tárgyalóterembe" vezettek bennünket, ahol egy múzeumpedagógus felvázolta a nyomozás
menetét és ismertette velünk
Horváth Anna történetét.
"Szabó Ferenc Horváth
Annát kéreti,
de az anyja igen nagyon
ellenzi.
Édesanyám ne ellenezz
babámtól,
ha megakarsz menteni a
haláltól.
Kis koromban eljegyeztük
mi egymást,
De a sírig el sem is
hagyjuk egymást."
/Horváth Anna balladája/
Horváth Anna a 19. századi normák alapján szembe-
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került szüleivel és a falu közösségével. A kiváltó ok egy jellemzõ korabeli probléma volt:
a lány másba volt szerelmes,
mint akinek szánták. Az ellentétek Anna várandósságával
kiélezõdtek, és az egyre fokozódó érzelmi teher végül a fõhõs halálához vezetett. Minderrõl , az eseményeket lépésrõl
lépésre bemutató filmbõl értesültünk. Az érkezésünkkor kapott nyomozati füzetben rögzíthettük a gyanúsnak, illetve
fontosnak ítélt információkat.
Ezt követõen a múzeumi
vezetõnk elkalauzolt bennünket a filmben megjelenõ helyszínekre. Így betekintést nyerhettünk a korabeli életkörülményekbe és kultúrába, az
eredeti helyszínen készíthettünk jegyzeteket a nyomozati
munkához.
Visszatérve a "tárgyalóterembe", a filmet folytatva
meghallgattuk mintegy tíz tanú vallomását, ezek egyre
több kételyt, s ugyanakkor lelkesedést ébresztettek bennünk
a nyomozás iránt. Végül mint
az esküdtszék tagjainak, nekünk kellett döntést hozni.
Mindenki egyénileg döntött a
saját megérzései alapján. Ezt
követõen megbeszéltük az

eset etikai hátterét és esetleges
tudományos magyarázatát is.
Valószínû, hogy Anna nem
gyilkosság áldozata lett, hanem a tóból jövõ kénes gázok
okozták a halálát. A falubeliek
pedig rájöttek arra, hogy ha
megbeszélték volna a problémákat, ha nem hagyták volna
magára Annát, akkor nem
történt volna meg a tragédia.
Ennek kapcsán szóba került a
szülõkkel való kapcsolat, a
gyermekvállalás kérdése, a különbözõség kezelése, a falu
közösségének ereje, a hiedelmek világa és az egyéni érzelmek megnyilvánulása.
Kirándulásunk végén bejártuk az tavaly nyáron megnyílt Észak-magyarországi
Régió területét és jellegzetes
házait. Reméljük, hogy jövõre
is részt vehetünk hasonlóan
érdekes és elgondolkodtató
programokon!
Mindenkinek õszintén
ajánljuk, hogy egy hétvégén
látogasson el a Szentendrei
Skanzenbe!
Bodnár Zsófia és Rusvai
Katalin
11.A oszt. tanulók

A falunap keretében július
23-án rendezték meg az újiregiek VI. Mesterszakács Fõzõversenyüket. A szabályok szerint itt kakaspörköltet kellett
fõzni. Ebben az évben minden eddigi versenyt meghaladó létszámmal 18-an vettek
részt.
A rendezvényt részvételével megtisztelte és a fõzõverseny zsûritagjaként aktív szerepet vállalt az árokszállásiak
alapította Újiregen a mintegy
három napot eltöltõ Bordás
Ferenc jászkapitány, aki külön
köszöntötte az elszármazott
jászokat és az újiregieket. A
fõzõverseny zsûri elnökének a
korábbi árokszállási birkafõzõ-versenyeket nyerõ Bordás
Gyulát kérte fel Jankó Róbert,
Újireg polgármestere. A zsûri
értékelésének eredménye a helyi Hentes csapat gyõzelme.
Az Árokszállásról versenyzõ
Terenyei Tamás és társa, valamint az általános iskola csapata nem sokkal maradt le a
dobogóról.
Az újiregiek nagy szeretettel fogadták a mintegy 30 fõs,
Árokszállásról érkezõ delegációt, kiknek élén Drapos Béláné alpolgármester, Csomor
János, Szerzõ Csaba önkormányzati képviselõk álltak.
A falunap ünnepélyes pillanata volt az emlékezés az
1930-ban kitelepült falualapító nyolcvan családra, a tiszteletükre épített emlékmûnél.
Az ebéd elõtt érkezõ ismét
odakerékpározó Kocsis Lászlót és Legény Ágnest nagy
tapssal fogadták, akik csatlakozói voltak az önkormányzat által biztosított tyúkhúslevesbõl és marhapörköltbõl
álló ebédhez. A Jó ebédhez

szól a nóta Leblanc Gyõzõ és
Tóth Éva hangján jutott az
ünneplõk közé, de a helyi fellépõk is kitettek magukért a
közönség szórakoztatása érdekében. Az esti programban a
Sramli Kings együttes elõadását élvezhették a falunapozók.
Az újiregiek vendégszeretetére jellemzõen este még
grillkolbászos vacsorával látott
vendégül minden jelenlévõt, s
csak azt sajnálták, hogy a hajnalig tartó bálról az árokszállásiak buszos résztvevõi már
este 10-kor távoztak. Na persze, ha figyelembe vesszük a
két település közötti 240 kmes távolságot aznap már õk
sem tértek nyugovóra.
-and-

Zsûrizik a jászkapitány

Falunapi hangulat

Nyugdíjas hírek
Immár sokadik éve,
hogy az egyesületünk a nyár
végén, közös ebéden jön
össze. Így volt ez ebben az
évben is. Augusztus 9-én a
Palóc Üdülõben tartottuk
18. születésnapi ünnepségünket. Sokan eljöttek,
hogy gondtalan délutánt

töltsünk együtt. Jelenlétével
megtisztelt Gergely Zoltán
polgármester, a Cukorbetegek Egyesületének elnöke,
Veres László, és a Mozgáskorlátozottak Egyesületének
helyi vezetõje, Fehér Lászlóné is.
A közösen elfogyasztott

finom ebéd után Guba Józsi remek hangulatot varázsolt a kikapcsolódáshoz, és
a délután hátralevõ részében.
Köszönjük a Palóc Üdülõ dolgozóinak a kedves és
figyelmes kiszolgálást. Reméljük, hogy jövõre ismét
együtt ünnepelhetjük a 19.
születésnapot.
Kókai Béláné
titkár
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Jászvidék

Közérdekû tájékoztató (2011. szeptember)

PÁLYÁZAT

Mezei Béla

T

2011. augusztus 25.

AZ ÉV ÖNKÉNTES TÖRTÉNETE

magánoktató
Tel.: 06-30/945-7036

2011. június 5.

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

Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatala

EBOLTÁS
Tájékoztatom Jászárokszállás Város lakosságát, hogy a
164/2008.(XII.20.) FVM rendelet a 3 hónaposnál idõsebb ebek
veszettség elleni kötelezõ védõoltását rendeli el.
A védõoltást szeptember hónapban kell végrehajtani.
Az oltás a Magyar Állatorvosi Kamara határozata alapján díjköteles:
3.000.-Ft/db.
Az ebek kötelezõ féreghajtása 10 testsúly kg-onként 100.- Ft/db.
Az oltatlanul maradt ebek tulajdonosait a pótoltás befejezése után, a
kerületi fõállatorvos minimum 15.000.- Ft Bírság megfizetésére kötelezi.
Az oltáskor az elmúlt évi eboltási bizonyítványokat hozzák
magukkal! Az elveszett könyvek cseréje díjköteles, 500 Ft/db.
Az eboltás helye és idõpontja:
2011. szeptember 12-én hétfõ:
• 7-10-óráig a sportpályával szemben lévõ területen
• 13-16 óráig az Operatív 2000 Kft. parkolójánál (volt Faipari Ktsz.)

Az Öko-Jász Egyesület pályázatot hirdet „Az év
önkéntes története" címmel! Várjuk azon személyek
történeteit, beszámolóit, akik eddigi életük során valamely civil szervezetnél önkéntes munkát végeztek
(vagy jelenleg is végeznek).
Kérjük, térjen ki a beszámolóban arra, hogy mely
szervezetnél, mikor és milyen önkéntes tevékenységet
végzett, mi motiválta, hogy érezte magát.
Ha tud, egy fényképet is csatoljon a történethez!
A pályázatok minimum terjedelme:
fél oldal - maximum 2 oldal
A pályázatokat erre a címre várjuk: okojasz@gmail.com
A beérkezett írások elérhetôk lesznek 2011.10.01- tôl
az Öko-Jász Egyesület honlapján:
http://www.okojasz.hu oldalon (Önkéntesség rovat)
Beadási határidô: 2011. december 31.
A beadott pályázatokra 2012. január 1. és január 31
között lehet szavazni az Öko-Jász Egyesület honlapján.
A legtöbb szavazatot kapott beszámoló írója a
Magyar Kultúra Kiadó termékébôl szabadon levásárolható utalványt kap. (1 IP-címrôl csak 1 szavazatot fogadunk el!)
VÁRJUK A TÖRTÉNETEKET!
Öko-Jász Környezetvédelmi, Környezetgazdálkodási,
Kulturális és Turisztikai Egyesület
5123 Jászárokszállás Víg u. 7/a
Email: okojasz@gmail.com
Web: http://www.okojasz.hu

2011. szeptember 15-én csütörtök:
• 13-16-óráig a Faragó malomnál (volt gázcseretelepnél)
Pótoltás 2011. szeptember 17-én szombat:
• 7.00-9.30-ig a Polgármesteri Hivatal udvarában.
Jászárokszállás, 2011. augusztus 16.
Dr. Gábris Emese jegyzõ

Dr. Szûcs Imre városi fõállatorvos

MEGHÍVÓ
A VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT IDÉN IS SZERVEZ
ANYATEJES VILÁGNAPI MEGEMLÉKEZÉST.
2011. SZEPTEMBER 2-ÁN A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
FÉL 10-TÕL KÖSZÖNTJÜK A GYERMEKÜKET FÉL
ÉVNÉL HOSSZABB IDEIG SZOPTATÓ ANYUKÁKAT
ÉS A TEJADÓKAT. IDE MEGHÍVOTT VENDÉGEINKET
VÁRJUK SZERETETTEL.
A KÖSZÖNTÕ UTÁN 10 ÓRÁTÓL DR ÖRDÖG JÁNOS
TART ELÕADÁST A NAGYTEREMBEN:
• MI FOLYIK ITT?
• ÖNTSÜNK TISZTA VIZET A POHÁRBA!
• A VÍZ AMI MEGBETEGÍT
TÉMÁKRÓL.
AZ ELÕADÁSRA A TÉMA IRÁNT ÉRDEKLÕDÕKET VÁRJUK.
VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT

MÉG VAN KÉSZLET!
A Városi Könyvtárban elvégeztük a könyvek selejtezését.
A selejtezést követõen lehetõséget adunk minden érdeklõdõnek,
hogy ezekbõl a könyvekbõl válogathatnak és vásárolhatnak.

A könyvek egységára 100,- Ft.
A selejtezett könyvekbõl a könyvtár nyitva tartási idejében még
lehet vásárolni.

Fájó szívvel emlékezünk

TISZTELT OLVASÓK!
Valószínûleg nagyon sokan tudják, hogy
a II. világháborúban elhunytak nevét - 1989. évben márványtáblába véstük, hogy ezzel is
emlékezzünk a háború áldozataira.
Kérjük, azokat, akiknek elhunyt hozzátartozójuk még nincs
feltüntetve, de szeretnék, hogy nevük a táblára kerüljön,
jelezzék a Városi Könyvtárban.
Az összegyûjtött nevek a Takarékszövetkezet elôtti
emlékmûre kerülnek.

Emlékezés

Emlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

Fájó szívvel emlékezünk

PALIK
ANTALNÉ

PALÓCZ
JÓZSEF

sz. Csikós Erzsébet

halálának
1. évfordulójára

halálának
3. évfordulójára

ORVOSI ÜGYELET
08.26.-09.02.Dr. Váradi István • Lehel u. 28.
05-09. Dr. Gyenes Miklós • Kisfaludy u. 11.
12-16. Dr. Olajos Gyula • Móczár A. tér 7/a
19-23. Dr. Edelényi Béla • Széchenyi u. 30.
26-30. Dr. Kovács Pál • Rákóczi F. u. 1.

mJászárokszálláson az orvosi ügyelet
hétfõtõl péntekig 16 órától 18 óráig tart.
Az orvosi ügyelet telefonszáma: 06-20/980-6600
A Mentõszolgálat telefonszáma: 104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
04.
09.
18.
25.

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

„Szomorú az út, mely
sírodhoz vezet, megpihent
a drága apai szíved.
Veled együtt volt teljes
életünk, nélküled csendben
emlékezünk.
Te már nyugszol,
mély hant alatt, de a szívünk
örökké tied marad.”

Szeretô lánya, fia
és családjuk

Szeretô családod

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: 2011. szeptember 20.
A cikkeket kérjük az alábbi e-mail címre küldeni:
jaszvidek@gmail.com
A következõ Jászvidék megjelenésének ideje:
2011. szeptember 29.

Dr. Szabó Tamás
országgyûlési képviselõ úr
2011. második félévében
Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatalában
az alábbi idõpontokban tartja fogadóóráit:
Szeptember 2.:
Október 7.:
November 4.:
December 2.:

Fájó szívvel emlékezünk

Fájó szívvel emlékezünk

15:00-17:00
15:00-17:00
15:00-17:00
15:00-17:00

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

TÓTH SÁNDOR
halálának
1. évfordulójára

ÖRDÖG
SÁNDOR

Életünk boldog és szép volt veled,
az 53 évet feledni nem lehet.
Örök az arcod, nem száll el szavad.
Minden jóságod
a szívemben maradt.
Nem fogom már elgyengült kezedet,
nem simogatom ôszülô fejedet,
nem vigasztalom a fájó szívedet.
Maradt a csend. Nyugodjál békében.

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

Szeretô felesége és családja

Szeretô családod

(x)

Fájó szívvel emlékezünk

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.

Emlékezés

„Számunkra Te sohasem
leszel halott, örökké élni
fogsz, mint a csillagok.
Drága jó szívét, két dolgos
kezét áld meg atyám,
s mi köszönjük,
hogy Ô lehetett a
mi édesanyánk.”

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

(x)

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

BOBÁK
JÁNOS
(1956-2006)

SZABÓ ISTVÁN

RÉDEI BÉLA

halálának
9. évfordulójára

halálának
1. évfordulójára

„Örök álom zárta le két szemed,
megpihenni tért dolgos két kezed.
Üres a ház, ha édesapa nincs,
örökre eltûnt a drága kincs.
Nem tudja senki, mi az a fájdalom,
amíg édesapját nem fedi sírhalom.
Csak az tudja, akinek már nincs,
S ha majd mi is elindulunk
arra az útra, gyere elénk,
hogy találkozzunk újra.”

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
megpihent a drága apai szíved.
Veled együtt volt teljes az életünk,
nélküled csendben emlékezünk.
Te már nyugszol, mély hant alatt,
de a szívünk örökké tied marad.”

Szeretô családja

(x)

Szeretô felesége,
lánya és unokái
(x)

MÁRKUS
SÁNDOR

CSALÁRI BÉLÁNÉ

halálának
9. évfordulójára
„Ha virágot látok,
Te jutsz az eszembe,
ha nevedet hallom,
könny szökik a szemembe.
Ha pihenni térek, rólad álmodom,
ha reggel ébredek, érted imádkozom.
Szívemben helyedet
nem pótolja semmi,
míg a földöm élek nem foglak feledni.”

„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.”

Szeretô feleséged

Szeretô férje és családja

sz. Nagy M. Mária
halálának 5. évfordulójára

(x)

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

(x)

Szeretô feleséged, fiaid,
menyeid, unokáid (x)

halálának
5. évfordulójára
„Nem az a fájdalom,
melytôl könnyes a szem,
hanem amit a szívünkben
hordunk némán, csendesen.”
Soha nem feledünk:

Szeretô családod
(x)

2011. augusztus 25.
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2011. SZEPTEMBER HAVI
PROGRAMOK
KERTBARÁT KÖR
2011. augusztus 27. 16 órakor
KÖZÖS NÉVNAPOT TART.
Jelentkezni lehet:
Tûzkô Sándorné, Jászárokszállás, Sándor u. 3.
Tel.: 06-57/433-170
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
VÉRADÁS
2011. szeptember 13-án 9:00-15:00-ig
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
TARISZNYÁS JÁTSZÓHÁZ INDUL
2011. szeptember 24-én 9 órakor
Részvételi díj: 1200-Ft/alkalom
Információ: 06-57/531-062
A népi játszóházat vezeti:
Kovács Zoltán és Lajos Krisztina
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház

„A kultúrát nem lehet örökölni, az elõdök kultúrája
egykettõre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem
szerzi magának.”
(Kodály Zoltán)

MEGHÍVÓ

A XIII. JÁSZÁGÓI FALUNAP
RENDEZVÉNYEIRE

Augusztus 27.

(szombat)

Program
07.45
09.00
10:00
10:00
10:30
11:00
11:15
12:00
12:15
12:30
13.00
17.00
20.00

Birkahúsfõzõ verseny megnyitása (a polgármesteri hivatal elõtti park)
Ünnepi szentmise
Ágóiak Baráti Egyesületének éves közgyûlése, országos találkozója (mûv.ház)
Atesz (szabadtéri színpad)
„Kelet varázsa”- Extázis Tánccsoport mûsora (szabadtéri színpad)
Kangoo Jumps bemutató - (Jászárokszállási Kangoo Jumps Team)
Zenés percek Vígh Zoltánnal (szabadtéri színpad)
Jászágói Népdalkör mûsora (szabadtéri színpad)
Vöröskeresztes kitüntetések átadása (szabadtéri színpad)
Parázs Hagyományõrzõ Egyesület mûsora (szabadtéri színpad)
Birkahúsfõzõ verseny eredményhirdetése
Szüreti felvonulás
Szüreti bál (mûv.ház)
A jó hangulatról a SWING- zenekar gondoskodik.
Éjfélkor tombola
Tombola felajánlásokat köszönettel fogadjuk!

A birkahúsfõzõ verseny és a tombola fõdíja:
az Andromeda Travel Kft. által biztosított
4 fõs szállás Görögországban, Makrygialos üdülõhelyen
A rendezvény ideje alatt egész nap látogatható kiállítások:
20 éves a Jászok Egyesülete, kézimunka, virág, termény,
iskolatörténeti, helytörténeti és néprajzi gyûjtemény,
„Öregház”

Ilyen még nem volt!
Utánpótlás csoport indul!
Új utánpótlás csoport indul a PARÁZS néptánccsoport
szervezésében!
Ha szeretsz mozogni, táncolni, énekelni, szeretnél, vagy
tudsz népi hangszeren játszani, szeretnél egy összetartó, jó
közösséghez tartozni, együtt szerepelni, utazni, ünnepelni,
megmutatni kultúránk szépségeit, vagy csak a mozgás
hiányát érzed, esetleg ötleteiddel szeretnéd a PARÁZS
tevékenységét erõsíteni,

köztünk a helyed!
Elsõsorban 12 éves kortól várjuk a fiúk-lányok jelentkezését. Felsõ korhatár nincs. Utánpótlás csoport megbeszélése,
elsõ próba

2011. szeptember 07. 18:00 a Petõfi
Mûvelõdési Házban.
Az utóbbi idõszakban az egyesületünk munkáját segítendõ,
érkezett egy citera felajánlás. Köszönjük szépen Lengyelné
Szalai Juditnak a citerát és ígérjük, hogy nálunk jó kezekben lesz, és bízunk benne, hogy a hangszer viszontlátható
lesz rövidesen a színpadon. Továbbra is várjuk felajánlásaikat, legyen az akár népviselet, akár hangszer, vagy
csupán jó ötlet.
Mindnyájunknak további eredményes munkát és gyümölcsözõ együttgondolkodást kíván a PARÁZS Hagyományõrzõ
Egyesület vezetõsége.

BÖRZE
A Csörsz Vezér Galamb Díszmadár
és Kisállattenyésztõk
Egyesülete Jászárokszállás

KISÁLLAT BÖRZÉT
RENDEZ
Helye: Jászárokszállás fedett piac
Ideje:

2011. szeptember 25.
vasárnap 7:30-tól
Állatorvosi igazolás szükséges!
Minden érdeklõdõt szeretettel vár a rendezõség!

és a Rendezõség

Délelõtt 9.30-tól a gyermekeket légvárral várjuk.
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Kitépni gyökerestõl
A város két civil szervezete, a Kertbarát Kör és a
Polgárõrség tagjai – mintegy 25 fõ – július 25-én parlagfû-mentesítési akcióra
készültek. A polgármesteri
hivatal udvarán a kétkezi
munkások meghallgatták
Bényi András agrármérnök
tájékoztatóját a parlagfûrõl,
a növény agronómiájáról,
szaporodásáról, a pollenképzésrõl, a magérlelés és
egyéb biológiai tulajdonságairól. A tájékoztató mellett
gyakorlatban is bemutatta a
növényt. Az ismertetés kiterjedt a növény által okozott allergiás tünetek felismerésére és arra is, hogy a
pollennel való érintkezést
milyen módszerrel lehet
csökkenteni. Ezt követõen a
csapat kivonult a parlagfûvel szennyezett területre. A
mentésítés az Ipari út
végén, a szennyvíztisztító
környékén történt. Legtöb-

ben kézzel húzogatták a töveket – ez a leghatásosabb
módszer – néhányan kaszával, kapával munkálkodtak.
Ez a program a JászNagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat támogatásával valósult meg. Városunk a
Parlagfû-mentesítési Alapból 181 250 Ft támogatást
nyert. A pályázat tárgyát képezte egy parlagfû-mentesí-

A Jászárokszállási Városi
Könyvtár tisztelettel meghívja Önt

Kovács J. Béla
Volt egyszer
egy gyarokparti iskola

Tûzoltóságunk hírei

tési program megszervezése.
A pályázati összeg a
mentesítéshez
szükséges
eszközök és védõfelszerelések beszerzésére nyújt fedezetet.
A két civil szervezet a
korábbi években is aktívan
közremûködött a parlagfûmentesítési akcióban.
Kovács S.

Aki még nem vásárolta meg, de
még szeretné… lehetõsége van rá
Tisztelt
Olvasók!

Búzavirág
Étterembe

MAJOR BÉLÁNÉ
VOLT EGYSZER
EGY
NÉGYSZÁLLÁSI
TANYAI ISKOLA

(Jászárokszállás,
Köztársaság tér 5.)

címû könyve
újra megvásárolható

címû könyve bemutatójára a

2011. szeptember 24-én 15 órára
A kötetet dr. Dobos László a Jászok
Egyesülete ügyvezetõ elnöke
és dr. Farkas Ferenc ny. fõiskolai tanár
mutatja be
A könyvbemutató helyszínén a könyv a
3700,- Ft-os eladási ár helyett 3200,- Ftért kapható

Vásárlási igényeiket jelezzék a Városi
Könyvtárban személyesen, vagy a 06-57531-040 telefonszámon, továbbá a
Jászágói Mûvelõdési Ház és Könyvtárban
a
06-57/526-020-as telefonszámon.

Rendõrségi hírek
Augusztus 13-án 01.30
óra körüli idõben Jászárokszálláson a Munkácsy és Boros utca keresztezõdésénél a
járõrszolgálatot teljesítõ rendõrök üvegcsörömpölésre lettek figyelmesek, majd két személyt vettek észre, akik gyalogosan közlekedtek az utcán.
Pár házzal arrébb a fûben két
ágynemûhuzatba csomagolva
porcelánokat, terítõket találtak a kollégák. A két személyt
igazoltatták, akik elszámoltatásuk során tagadták, hogy
bármit is elkövettek volna.
Másnap délelõtt bejelentés érkezett a rendõrõrsre, hogy
egy állandóan nem lakott
Munkácsy utcai ingatlanba az
éjszaka folyamán betörés történt. A járõrök által megtalált
és talált tárgyként a rendõrõrsre beszállított tárgyakat a
sértett egyértelmûen felismerte, melyek részére visszaadásra
kerültek. Az éjszaka folyamán
igazoltatott személyeket, mi-

vel a bûncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsíthatóak voltak, elõállították
a rendõrõrsre. A két helyi férfit gyanúsítottként hallgatták
ki, azonban a bûncselekmény
elkövetését továbbra is tagadták. A büntetõeljárás folyamatban van.
A jászárokszállási vasútállomás szolgálattevõje megállította az állomás környékén
járõrözõ kollégákat augusztus
15-én a délutáni órákban, és
elmondta, hogy ismeretlen
személyek megrongálták és eltulajdonították a vasúti szerelvény közlekedését jelzõ készülék trafóját. A bûncselekménnyel okozott kár 50 000
Ft, rongálási kár 10 000 Ft.
Ezzel egy idõben látták, amint
a vasúti sínpályától nem
meszsze két fiatal személy sétál. A járõrök igazoltatták a
két személyt. A 10 és 11 éves
fiú az esettel kapcsolatban elkövetõként merült fel, akik el-

2011. augusztus 25.

számoltatásuk során elmondták, hogy a vasúti síneknél
voltak, és onnan két darab trafót loptak el, amit egy pólóba
tekerve a kollégák a síneknél
megtaláltak. A szülõk jelenlétében történt meghallgatásuk
során egy korábbi bûncselekményt is beismertek.
Felhívom az állampolgárok figyelmét, hogy a nyári
rendezvényeken való részvételük során is fordítsanak kiemelt figyelmet a vagyonbiztonságra! A különféle programok alatt is vigyázzanak értékeikre! Az önöknél lévõ táskákat bezárva, becsatolva szorítsák magukhoz, hogy ha valaki
hozzányúl azonnal észrevegyék! Ha társasággal szórakoznak, figyeljenek oda egymásra is! Gépjármûveiket zárják be, abban értékeket ne
hagyjanak! Kerékpárjaikat
minden esetben – lehetõleg
térfigyelõ kamera által megfigyelt, vagy egyéb forgalmas
helyen – rögzített tárgyhoz
lakatolják le!
Fazekas-Füzesi Nóra r. fhdgy.
Jászberényi Rendõrkapitányság

Az utolsó lapzárta óta
eltelt idõszak eseményei:
2011. július 19-én délután Erken darazsak veszélyeztették a lakókat a Kassai
utcában. A kiérkezõ egység
dugólétrával és kéziszerszámokkal a veszélyt megszüntette.
Másnap este Tarnaörsre, a
Deák Ferenc utcába vonultunk. Itt méhek jutottak be a
lakóépületbe. Beavatkozás
után a veszélyhelyzet megszûnt.
Július 20-án délelõtt viharos szél és az esõ érte el Jászárokszállást, és néhány környezõ települést, melynek
eredményeként megszólaltak
a segítséget kérõ telefonok,
összesen 28 esetben. Fakidõlés, tetõmegbontás, kéménydõlés miatt történt a legtöbb
kármentés. Jászárokszálláson
8, Tarnaörsön 9, Erken 11
esetben történt beavatkozás a
2 nap alatt.
23-án délelõtt a Csokonai
utcába vonultunk. Itt egy lakóépületre dõlt egy nagyobb
faág, a tetõt megrongálta.
Dugólétrákkal és kéziszerszámok segítségével a veszélyhelyzetet
megszüntettük.
Még ezen a napon délben Tarnaörsre vonult az egység. A
jelzett helyen egy elektromos
óraszekrénybe a méhek beköltöztek, a lakókat veszélyeztették. Méhész segítségével oldottuk meg a problémát.
Július 24-én reggel Erkre
kaptuk a riasztást. Egy nagyméretû fa kettéhasadt, veszélyhelyzetet okozva ezzel. Dugólétrával, kéziszerszámokkal a
veszélyt megszüntettük.
Július 26-án délben Tarna-

örsre vonultunk darazsak veszélyeztetése miatt.
Másnap délután Erkre, a
Fõ térre riasztották az egységet. A közterületen egy kettéhasadt fa veszélyeztette a lakosságot. Láncfûrésszel, dugólétrával beavatkoztunk.
Még innen egy másik helyre, a
Blaskovics utcába vonultunk,
ahol egy nagyméretû gesztenyefa ága okozott veszélyt. A
veszélyhelyzetet megszüntettük.
Július 29-én reggel Vámosgyörkre vonultunk, az egri tûzoltóság jelzése alapján.
Mivel lakóépületben történt
robbanásról érkezett a jelzés, a
romok alatt személy van, így
mindhárom vonuló szerünkkel indultunk a kárhelyre. A
jelzett helyen a robbanás az
épületet romba döntötte, a tetõszerkezet megsemmisült.
Az egység megkezdte a romok átvizsgálását. A sérültet a
mentõsök ellátták, majd késõbb mentõhelikopterrel kórházba szállították. ÉMÁSZ,
TIGÁZ, és a rendõrségi intézkedés alatt teljes útzárral biztosítottuk a helyszínt.
Augusztus 4-én délelõtt
Tarnaörsrõl érkezett a segélyhívás, a háztulajdonos kért segítséget. A darazsak a padlásról a mennyezetet átfúrva a
konyhába jutottak, a lakókat
veszélyezetve. Kéziszerszámokkal a veszélyt megszüntettük. A darazsak csípése miatt orvosi beavatkozásra is
szüksége volt a tulajdonosnak.
Még ezen a napon még egyszer vonultunk Tarnaörsre,
szintén darazsak veszélyeztetése miatt. Este pedig Jászágóra vonultunk, ahol szintén

sikerült a darázsveszélyt elhárítani.
A jászberényi tûzoltóság
jelzése alapján vonultunk augusztus 7-én délután a jászdózsai kanyarhoz. Itt több hektáron égett a tarló. Kéziszerszámokkal, és egy "D" sugár
segítségével a tüzet eloltottuk.
8-án délután és este is
szintén Tarnaörsre vonultunk.
Mindkét esetben darazsak veszélyeztették a lakókat, a veszélyhelyzeteket megszüntettük.
Az Arany János utcába, lakástûz eloltásához kért segítséget egy helyi lakos 11-én
délután. Az egységek kiérkezése elõtt a tüzet eloltották.
Rendõrségi vizsgálatra került
sor, mivel kábel-getés gyanúja
merült fel.
Vámosgyörkre vonult az
egység, a hevesi tûzoltóság riasztása alapján12-én hajnalban. A jelzett helyen egy személygépkocsi az útról le-tért,
eleje megsérült. Az áramtalanítását elvégeztük, a helyszínt biztosítottuk a rendõrségi vizsgálatig.
Augusztus 14-én dél-után
tartotta az egyesület tisztújító
közgyûlését. Mivel a vezetõség mandátumának lejárta
elõtt lemondott, a közgyûlés
új vezetõséget választott,
melynek tagjai:
Elnök Major József, parancsnok Kohári Richárd,
míg a vezetõség többi tagja:
Banka Emánuel, Jáger Gábor, Majorné Kaposznyák
Ágnes, Nádas Illés, Szerzõ
Sándor, és Tekse Csaba.
Nádas Illés ÖTE titkár

Anyakönyvi hírek

JÁSZVIDÉK
Jászárokszállás város közéleti
havilapja

Jászárokszállás:
2011. július hónapban született gyermekek: Móczár
Dominik, Bobák Zsombor, Novák Balázs, Szabó Alexa.
2011. július hónapban házasságot kötött: Hevér Edit Szõke András, Csordás Dorina - Nagy Róbert.
Ezúton búcsúzunk az elhunytaktól: Majzik László
István 71, Dr. Edelényi Béláné Mann Ildikó 62, André
László 83, Soós Lászlóné sz. Juhász Katalin 52, Lólé
Gyuláné sz. Farkas Anna 77, Tóth Ignácné sz. Major
Julianna 86, Demény Ferenc 71, Ördög Sándor 86,
Csikós Béláné sz. Bobák Sarolta 74, Nemoda Béláné sz.
Farkas Zsófia 70, Farkas András 77, Kóczián Béláné sz.
Erki Ilona 83, Nagy József 75 évet élt.
Jászágó:
2011. július hónapban született gyermekek: Molnár
Lilla és Csajkás Anna.
Házasságkötés, halálozás nem volt.
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