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Csengõszó
2011. augusztus 31-én 17
órakor ismét megszólalt 71
nap pihenõ után iskolánk
csengõje. Ünneplõbe öltözött
512 tanítványunk és 78 elsõ
osztályosunk, akiket elkísértek
szüleiken kívül az óvó néni is
az évnyitóra.
Jó volt ismét egymást látni. Hallani a gyerekek zsivaját,
akik egymás szavába vágva
mondták nyári élményeiket.
Csomor János intézményigazgató tanévnyitó beszédjében szólt a nyári táborokról,
az iskolai felújításokról, átszervezésekrõl. E tanévtõl a Szent
Vince úti iskolában tanulnak
az 1–3. osztályos gyerekek,
míg a 4. osztályosok a Pethes
útra költöztek. A 4. osztályosok tantermeit a nyáron kifestették, a parkettát felcsiszolták, lakkozták. Elmondta az
igazgató úr, hogy a Szent
Vincén egy tanulócsoportnak
alakítottak ki tantermet. E
tanévtõl a Lehel úton már
csak óvodások lesznek.
Gergely Zoltán polgármester úr örömét fejezte ki,
hogy ilyen sok tanulója lesz e
tanévtõl a városnak. Külön
köszöntötte az elsõ osztályosokat és a végzõs diákokat,

biztatta õket a minél jobb
eredmény elérésére.
Elmondta, hogy a város
mindig is kiemelt feladatának
tartotta az oktatást. Az elmúlt
2 év alatt a sikeres pályázatok
gazdagították a várost és az iskolát. Ezek mûködtetéséhez a
szükséges anyagi fedezetet a
város biztosítja.
Évnyitónk hagyományaihoz híven az óvodások kedves, mosolyra derítõ versei
következtek, melynek megszervezéséért és az óvodai felkészítõ munkáért köszönetünket fejezzük ki: Manyika,
Zsuzsika, Erzsike és Ildikó
óvó néniknek.
Zsákné Urvölgyi Edina

Jubileumi emlékezések
tanító néni köszöntötte az elsõsöket és elmondta, hogy az
elmúlt év során bebizonyították a szülõknek és az óvó néniknek, hogy elég nagyok és
okosak ahhoz, hogy iskolásak
legyenek, itt új napirend, új
szokások, új feladatok várnak
rájuk. Kérte õket, hogy vegyék komolyan a tanulást, tanuljanak, viselkedjenek iskolánk hagyományaihoz híven.
A 2011/2012-es tanévre
legyen elõttünk példaként
Vergilius bölcs mondása:
„Élj az új lehetõséggel
gyermek, így jutsz fel a csillagokig!”
Szabó Erika

Az elsõsök

Volt egyszer egy gyarokparti
iskola
Egy könyvbemutató margójára
Újabb könyv született. A
négyszállási és nagyárki tanyavilágnak emléket állító kötetek
után most itt a harmadik a
sorban: Kovács J. Béla: Volt
egyszer egy gyarokparti iskola
címû könyve. A mûvet szeptember 24-én mutatták be a
Búzavirág étteremben.
Furcsa dolog, milyen erõsen kötõdhetünk a föld egy
darabkájához, amelyet sajátunknak vallunk. Erõs lánc ez,
amely eloldhatatlan köteléket
fon körénk. Ha el is távolodunk tõle, idõnként ránt egyet
a láncon, hogy emlékeztessen
bennünket, honnan is jöttünk.
A szülõföld hívó szavának engedelmeskedve és az õsök emlékének tisztelegve jelent meg
hát a könyv.
A történet egy évvel ezelõtt kezdõdött. Ekkor kereste
fel Bobák Lászlóné és Tóth
László – egykori gyarokparti
diákok – a városi könyvtárat,

hogy a négyszállási és nagyárki iskolát bemutató könyvek
után szülessen egy Gyarokpartról is. A könyvtár elvállalta – a sorozat elõzõ köteteihez
hasonlóan – a szervezõ mûhely szerepét, és elkezdõdött a
munka. A könyv megírására
Kovács J. Bélát kérték fel, aki
azonnal igent mondott a felkérésre.
Kovács J. Béla Jászárokszálláson született. Az Egri
Tanárképzõ Fõiskolán és az
ELTE-n szerzett diplomát.
Tanított általános és középis-

Ára: 115 Ft

kolákban, óraadó volt az
ELTE BTK-n. Késõbb az Állami Gorkij Könyvtár tudományos titkáraként, tudományos fõmunkatársaként dolgozott. Budapesten él, de haza mindig Árokszállásra jön.
Egyik fõ kutatási területe a jászok történelme. Tudományos munkájába így beleillik a
gyarokpartiakról szóló mû.
Motivációja azonban személyesebb. Édesanyja Gyarokparton született, félig tehát
szülõhazája a táj. Azt mondja,
Folytatás a 4. oldalon

220 éves a névadó, 70 éves az iskola
Iskolánk gyermekszervezete ez évben a hagyományt
folytatva gr. Széchenyi István
Kimûvelt emberfõk sokaságában rejlik a nemzet igazi ereje
címmel ünnepi beszédíró pályázatot hirdetett 7-8. osztályos tanulók részére.
A pályázatokat a magyar
irodalom és nyelvtan tantárgyakat tanító pedagógusok
munkaközössége és iskolánk
gyermekszervezetének képviselõi bírálták el.
A formai és tartalmi követelményeket legjobban kialakító tanulók DÖK-i, tantárgyi
dicséretben, emléklapban és
tárgyi jutalomban részesültek.
Az igényes, Széchenyi István szellemiségével azonosuló, a mai kor gyermekének követendõ példát adó pályázatok
közül a nyertes ünnepi beszédet Gura Bálint 8. b osztályos
tanuló készítette. A gyõztes
beszédet az ünnepségen
Major Balázs olvasta fel.
Tisztelt Vendégeink, Tanáraink! Kedves Diáktársak!
Ünnep a mai nap iskolánk
életében. Intézményünk név-

Ünnepelnek a széchenyisek
adójára, Széchenyi Istvánra reformmozgalom kezdeméemlékezünk. De mi az ünnep nyezõje, kiváló államférfi,
és meddig tart? Egy nap? Né- 1791. szeptember 21-én szühány óra? Vagy csak percek, letett Bécsben, fõnemesi csapillanatok? Márai Sándor így ládban. Fiatalon katonának
ír: „Az ünnep különbözés. Az állt, részt vett a napóleoni háünnep mély és varázsos rend- borúkban, harcolt a népek
hagyás.” A mai nap varázsát csatájában.
Széchenyi István szellemisége
Késõbb sokat utazott.
hatja át. Hajtsunk fejet együtt Nyugat-Európában történõ
a legnagyobb magyar emléke útjai során felismerte hazája
elõtt, és legyünk büszkék arra, elmaradottságát. Osztályából
hogy iskolánk az õ nevét vi- elsõként ismerte fel a polgári
seli!
Gróf Széchenyi István a
Folytatás a 4. oldalon

Falunap és szüreti mulatság
Jászágón
Idén rendhagyó módon
augusztus 27-én kerültek
megrendezésre a hagyományos falunapi programok. A
kora reggeli órákban benépesült Jászágó központja,
lelkes csapatok készültek a
tizenegyedik birkahúsfõzõ
versenyre. Hét órakor az
ünnepi megnyitót követõen
harminchárom csapat szállt
harcba az idei legfinomabb
jászágói birkapörkölt címért
és természetesen az Andromeda Travel által biztosított
fõdíjért. Kilenc órakor ünnepi szentmise vette kezdetét a helyi templomban,
ahol megszentelõdött a kenyér. Tíz órától az Ágóiak
Baráti Egyesülete várta tagjait a mûvelõdési házba országos találkozójára éves
közgyûlésére. Ezzel egyidõben a parkban felállított
színpadon kezdetét vették a
szórakoztató programok.
Néptánc összeállítással ked-

Részlet a felvonulásból
veskedtek a közönségnek a
jászárokszállási elsõ osztályos tanulók, õket Atesz rap
hipp-hopp produkciója követte. Az Extázis tánccsoport tagjai a mesés keletet
varázsolták a színpadra,
majd a jászárokszállási Kangoo Jumps Team tagjainak
bemutatója következett. Az
idei mûsorból a helyi amatõr elõadók sem hiányoztak,
az õ mûsorszámaikat is lát-

hatta az érdeklõdõ közönség. E közben a bográcsok
felõl egyre finomabb illatok
szálltak, a hangulatot pedig
a Nosztalgia Duó tagjai fokozták tovább. Lassan elkészültek a finomabbnál finomabb pörköltek, de mielõtt
megtudhattuk volna, hogy
ki fõzte az idén a legízletesebbet, Jászágó Község Önkormányzata adta át kitünFolytatás a 7. oldalon
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Jászvidék

Tájékoztató a képviselõtestület soros ülésérõl
2011. szeptember 8-án a
Petõfi Mûvelõdési Ház nagytermében került sor az õszi
közmeghallgatásra és soros
testületi ülésre. A napirendi
rend szerint a két ülés között
végzett munkáról szóló beszámolót, a 2011. évi költségvetés félévi teljesítésérõl szóló
beszámolót, a Jász Légfegyveres Sportlövész Klub Egyesület 2008. évi tevékenységérõl szóló tájékoztatót, valamint további elõterjesztéseket
tárgyaltak meg a képviselõk.
Gergely Béláné képviselõ
interpellációjában a vámosgyörki út szegélyének kaszálásával kapcsolatban a megtett
intézkedésekrõl érdeklõdött.
Petró Géza képviselõ a BajcsyZsilinszky utca újbóli füvesítését javasolta. Kovácsné Tõsér
Zsuzsanna képviselõ térfigyelõ kamerák telepítésével kapcsolatos pályázati lehetõségek
keresését szorgalmazta. Kérte,
hogy a rendõrség legalább a
forgalmasabb utaknál lévõ
iskolaépületek környékén biztosítson járõrözõ rendõrt a
reggeli órákban. Csõke István
képviselõ kérte, hogy a következõ soros ülésig kérjenek tájékoztatást a rendõrségtõl a
közbiztonság helyzetérõl, az
elmúlt idõszak eseményeirõl,
ne várják meg a szokásos beszámolási idõszakot. Tolmácsolta a Május 1. utca lakóinak kérését, mely szerint az
önkormányzat szélesítse meg
a hídhoz vezetõ járdát a könynyebb közlekedés érdekében
és javasolta a járda-felújítási
munkák folytatását.

Gergely Zoltán polgármester válaszában elmondta,
hogy a vámosgyörki úton a
Közútkezelõ Kht. elvégezte a
kért munkákat. A város szélén
található telek tulajdonosa
szintén ígéretet tett arra, hogy
a területet rövid határidõn belül rendezni, gaztalanítani fogja. Az adminisztrációs feladatok gyorsabb elvégzésének segítésére az önkormányzat átadott egy számítógépet a
rendõrõrs számára. Az elmúlt
hetekben a sorozatos betörések miatt minden éjszaka két
járõrözõ rendõr volt Jászárokszálláson. A megjelent LEADER kiírásban a polgárõrség
fog benyújtani pályázatot térfigyelõ kamerák telepítésére,
amelynél az önrész biztosításához segítséget ad az önkormányzat. Támogatta, hogy a
rendõrségi beszámolóra korábbi idõpontban kerüljön
sor, errõl értesíteni fogja a
Jászberényi Rendõrkapitányság vezetõjét és a helyi õrs parancsnokát is. Bakainé Magyari Melinda mûszaki irodavezetõ elmondta, hogy a Bajcsy utca érintett lakóit felkeresik és felkérik a gyomtalanításra. A füvesítés a beruházás része volt, ezért nem célszerû
külön forrást áldozni erre,
mert az éves bejáráson hibaként feltüntethetõ a kivitelezõ
felé, akinek díjmentesen újra
kell füvesítenie a területet.
Azonban a továbbiakban is
kérik a lakóktól a rendszeres
gyomtalanítás elvégzését. Gergely Zoltán polgármester javasolta, hogy ne várják meg az

egyéves bejárást, még most érvényesítsék a garanciát, mert a
füvesítésre szeptember a legalkalmasabb idõszak. Bakainé
Magyari Melinda mûszaki irodavezetõ a járdafelújítással
kapcsolatban elmondta, hogy
a második félév során szeretnék a javításokat elvégezni,
sok esetben a lakosok vállalták
a munkát, az önkormányzat
biztosítja a szükséges alapanyagot. Még tart a felmérés,
mely utcákban újítsák fel a járdákat. Jelenleg mintegy 2 millió forint áll rendelkezésre erre
a célra.
A két ülés között végzett
munkáról szóló beszámolót
követõen a 2011. évi féléves
beszámolót tárgyalták meg a
képviselõk. Gergely Zoltán
polgármester összefoglalójában elmondta, hogy a város a
kitûzött fejlesztési célokat meg
tudja valósítani, az intézmények további mûködése biztosított. Új dolgozót csak nagyon indokolt esetben lehet
felvenni, az intézmények közötti átcsoportosítást részesítik elõnyben. Az önkormányzat minden számlát idõben kiegyenlített, a hitelek
visszafizetésére rendelkezésre
állnak a források, nem került
sor kötvénykibocsátásra sem.
Minden intézményben csak
bevételarányosan lehet kiadásokat vállalni a második félévben is. A csatorna-beruházással együtt összesen 504 452
000 Ft hitelállománya van az
önkormányzatnak, melynek
egy része húsz éves futamidejû, kedvezményes kamatozású

Templomunk története
3. rész (a XIX. század)
Az 1801. évben 5500 lélek lakta Árokszállást. Az 5
görög kivételével mindnyájan római katolikusok voltak. Az 1852. évi adatok
szerint már 8310 lakosa volt
településünknek. Két görög
és nyolc izraelita kivételével
mindenki a római katolikus
vallást követte. Az 1881. évi
adatok szerint a 12 794 fõnyi összlakosságból 12 582en voltak római katolikusok.
Ekkor már 180 izraelita,13
kálvinista, 8 evangélikus és
11 egyéb más vallású volt.
A század elején Nyitrai
Gáspár volt a plébános, majd
õt követte idõrendi sorrendben Papp Ferenc, Némethy
József, Tabody Péter, Bakos
Antal, Törõcsik József és Sipos Géza. A kántorokat hoszszú ideig a Nagy család biztosította templomunk számára.
Aczél József apát-plébánosunk nagyapja Aczél Cyrill, és
dédnagyapja Aczél János harangozó volt Árokszálláson az
1800-as években. A harangozók kötelessége volt „a plébánost a betegekhez jövet-menet

kísérni, a templomot a piszoktól tisztítani, a felszerelvények
épségére felügyelni, minden
14 napban új ostyát sütni, harangozni misére, takarodóra,
felhõ elibe, temetésre, haldoklásra stb. minden szükségesrõl
gondoskodni”. Kiemelten
fontos szerepe volt egyházi
életünkben a templombíróé,
aki talán a mai egyháztanácsi
elnöknek felelt meg leginkább. Ez a hivatal a kegyúri
jogok jászsági kiváltságos gyakorlásával függött össze.
Pethes András jászkerületi kapitány, az általa építtetett templomi kriptába temetkezett 1805-ben. Korábban körbekerített temetõ
volt a templomkertben, de
mindebbõl az 1800-as évek
elsõ harmadában már semmi sem látszott. Ekkor a haldoklók
csengettyûjével
együtt már hat harangja volt
a templomnak és hét oltára.
A toronyban órát is elhelyeztek. Három szobor volt
a településen: az 1806-ban
felújított és 1884-ben lebontott nagyon régi Szent-

háromság szobor, a Pethes
András által 1783-ban építtetett Szeplõtelen Szûz Mária szobor, valamint a Nepomuki Szent János szobor,
amit Pethõ Mihály készíttetett valamikor az 1700-as
évek második felében. Rigó
Ferenc jászberényi apát-plébános 1806. július 10-én
„nagy nép sokaság és több
pap jelenlétiben áldotta
meg”. Az 1800-as évek elején a torony mindkét oldalánál 2-2 kõszobor állt és a
torony elején már megvolt a
Szûz Mária szobor is. Öt
kõkeresztje is volt a városnak: a sekrestye mellett, a
város alsó részén, Ágón, az
öreg temetõben, és a külsõ
fogadónál a Pethes kereszt.
Az újabb temetõben Tót
Apollo is csináltatott 1822ben egy kõkeresztet.
Az 1831. évben a nagy
kolerajárvány áldozatait alig
gyõzték az árokszállási papok eltemetni. Volt olyan
hónap, amikor több száz halott is volt.
AZ 1848-49-es szabad-

2011. szeptember 29.

hitel. Rövid lejáratú folyószámlahitel összege 147 117
000 Ft volt, munkabérhitelt
nem vettek fel.
Kérte, hogy a helyi adó
vagy szolgáltatási díj elmaradással bíró lakosok keressék
fel a Polgármesteri Hivatalt
közös megoldás találása érdekében. A követeléseket elengedni nem lehet, mert nagyon
sok kiadásnak szolgálnak fedezetül.
A sportlövész klub tevékenységérõl és középtávú elképzeléseirõl szóló tájékoztatóját Risai László elnök ismertette.
Az elõterjesztések között a
szociális rendelet és a gyermekvédelmi rendelet módosításáról döntöttek a képviselõk.
Az aljegyzõ helyettesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánították. Ezt követõen a Szervezeti és Mûködési
Szabályzatról szóló rendeletet
módosították, melynek értelmében a Hatósági Iroda vezetését irodavezetõ látja el a továbbiakban. A folyószámlahitelkeretet módosította, majd
az intézmények alapító okiratainak változásait fogadta el a
testület. Engedélyezte a Deák
Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola részére német
nyelv tanításához félállású státusz létesítését, elfogadta az
intézmények selejtezési szabályzatainak felülvizsgálati kötelezettségérõl szóló határozati javaslatot. Lakbérkedvezmény iránti kérelem elutasításáról, lakásvásárlás helyi támogatásáról, az Önkéntes Tûzoltóság Jászárokszállás Alapszabályának módosításának elutasításáról, majd a tûzoltóság
elnökségi üléseirõl készült
jegyzõkönyvek és jelenléti ívek

bekérésérõl döntöttek a képviselõk. Határozatot hoztak az
Önkéntes Tûzoltóság elnökségbe és felügyelõ bizottságába delegált tagok, dr. Wirth
István és dr. Szlávik József
visszahívásáról, valamint a
tûzoltóság energiamérõ-berendezéseinek saját nevére történõ átírásáról szóló korábbi
határozat módosításáról. Eladásra jelölték ki a Rosenberger Magyarország Kft. mögötti részen található öt darab
beépítetlen területet, döntöttek a Gyóni utca 24. szám
alatti ingatlanból 211 m2 terület megvásárlásáról, melyen
a Dobó úti óvodacentrum
elõtti parkolót fogják kialakítani. Az önkormányzat belterületi útjainak burkolatfelújítása is folytatódik, a Virág Benedek utca Deák út – Prohászka utca és a Prohászka –
Hunyadi utcák közötti szakasza burkolatának és a járdájának felújításáról szóló javaslatot is elfogadták.
A város hatályos belterületi határvonalának megváltoztatására is sor kerül a
0320/34 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásával. Elutasították a Bajcsy u. 22. szám
alatti telek szennyvíz-közmûfejlesztési hozzájárulás elengedésére vonatkozó kérelmet,
mivel az jelenleg építési telek,
amely a vonatkozó jogszabályok betartásával épülettel beépíthetõ.
A Széchenyi István Általános Iskola tanulói közül az
angliai tanulmányi kiránduláson 24 tanuló, a párizsi tanulmányi kiránduláson 3 tanuló
vesz részt. Az önkormányzat
gyermekenként 5000 Ft, öszszesen 135 000 Ft összegû támogatást nyújt az utazásra a
költségvetés tartalékkeretének

terhére.
A képviselõ-testület elfogadta a polgármester Agócs és
Fiai Kft.-vel és a Porfesték
Forgalmazó Kft.-vel kötött
együttmûködési megállapodásaival kapcsolatos beszámolóját. A két vállalkozás pályázati részvételének feltétele
volt, hogy több támogató
partnert jelöljenek meg.
Utolsó napirendi pontként a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak a 425
hrsz-ú beépítetlen terület mûvelési ágú ingatlan eladásáról
szóló tájékoztatóját hallgatta
meg a testület. Az 5 000 000
Ft értékhatár alatti ingatlanok
esetében a bizottság döntési
joggal bír.
A képviselõ-testület következõ soros ülésére 2011. november 24-én kerül sor, az
alábbi napirenddel:

ságharc idején az egyházi teendõket három káplán látta
el. A nemzetõröket a táborba két lelkész kísérte el: Tabody Péter plébános és Mihályi Károly káplán. Emléküket 2008 óta emléktábla is
hirdeti a templom elõterének falán. Plébánosunk tábori papi szolgálatát három
év börtönnel „jutalmazták”
szabadságharcunk leverése
után a császári hatóságok.
Gondolom azt is felrótták
neki, hogy 1849. február
22-én, híveivel együtt kitörõ lelkesedéssel fogadta és
köszöntötte Kossuth Lajost
és Görgey Artúrt. A jelenetet a városháza falát díszítõ
freskón meg is örökítette
Jász-Faragó Sándor. Még
ebben az évben, 1849. április 2-án Leiningen-Westerburg Károly dandártábornok templomunk tornyából
Hatvanig ellátott különleges távcsövével, és innen figyelte a Zagyva-híd birtoklásáért zajló csatát. Így ír errõl naplójában: „Egy órakor
értem Árokszállásra, ott találtam a Knézics-dandárt.
Alig telepedtek le hadaim,
már híre jött, hogy Hatvannál verekszenek. Betértem a
helységbe, fölmentem a
templom tornyára, s onnét

kitûnõ távcsövemmel elég
jól áttekinthettem a csata
egész mezejét. Damjanichhoz hívtak, és tõle azt a parancsot kaptam, hogy induljak Hatvanra segítségül.”
Április 3-án és 4-én Kossuth
Lajos Tabody Péter plébános
vendége volt, majd Vukovics
Sebõ igazságügyi miniszter
is a parókián vendégeskedett.
Érdekes megfigyelést olvashatunk 1865-bõl, Rodicky Jenõtõl: „Vasárnap van,
beharangoznak. A népség tódul a templomba. Valami rokonszenves telivér külföldi
tourista aligha nem szentelne
egy pár sort a Jászság selyemiparának. A nõk úsznak a selyemben.”
Komoly károkat okozott a
Jászságban az 1868. évi földrengés. Ellentétben más jász
településekével, a mi templomunk nem rongálódott meg,
jóllehet komoly rezgéseket lehetett nálunk is érezni.
Móczár Alajos polgármester az 1879. március 9-én
tartott képviseleti ülés jegyzõkönyvének tanúsága szerint egy új toronyóra beszerzése érdekében megindított
eljárások eredményét mutatta
be a tanácsülésen. A beadvány a torony akkori hiányait

is feltárta, és a következõ
helyreállítási munkálatokat
javasolta: „1-ör a porticus felett lévõ bolthajtás annyira el
van már kopva, hogy annak
kiépítése többé el nem odázható. 2-or a toronyba vezetõ
lépcsõk, karfák a szükséghez
képest kijavítandók és padlókkal ellátandók. 3-or a torony az ottani fertelmes bûztõl azonnal megtisztítandó,
és tisztántartása akként eszközlendõ, hogy az ajtó mindig zárva tartassék, és elegendõ kulcsokkal ellátassék. 4-er
hogy a város õrzése a toronyõrök által alkalmasabb módon eszközöltethessék, és
tûzvész esetén, a zászló azon
irányban, melyben a tûz van,
kitûzethessék, más városok
példájaként egy toronyablakokat körülfutó vas rácsozat
volna készítendõ.”
A Jász-Nagykun-Szolnok címû újság 1882. november 19-ei száma az új
árokszállási parókia felavatásáról tudósít: „Impozáns
épület. Törõcsik József prépost és fõesperes fényes lakomát adott. A város színejava jelen volt. Boldog község, melynek oly derék papja van, mint Árokszállásnak.”

1./ Beszámoló az önkormányzat 2011. háromnegyedévi gazdálkodásáról
Elõadó: Gergely Zoltán
polgármester
2./ Beszámoló a 2011. évi
felújítási terv idõarányos teljesítésérõl
Elõadó: Dr. Gábris Emese
jegyzõ
3./ Az önkormányzat
2012. évi költségvetési koncepciója
Elõadó: Gergely Zoltán
polgármester
4./ Az önkormányzat
2012. évi belsõ ellenõrzési tervének jóváhagyása
Elõadó: Dr. Gábris Emese
jegyzõ
5./ Helyi adók és közüzemi díjak felülvizsgálata
Elõadó: Dr. Gábris Emese
jegyzõ
6./ Egyebek
-nir-

dr. Földi József
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A polgármester jelenti
A mezõgazdasági õszi
munkákat nagy mértékben
nehezíti, hogy a 2011. évben
az utolsó számottevõ esõ július 30-án volt. Ha ránézünk a
naptárra, már szeptember végét írjuk. A talajmunkákat a
szárazság miatt lehetetlen végezni, legalább 60 mm csapadék kellene ahhoz, hogy a
szántás, tárcsázás a megfelelõ
ütemben végezhetõ legyen.
Az elvetett repce is a csapadékot várja, hogy ki tudjon kelni. Ezek a munkálatok már a
következõ évet alapoznák
meg. Az idei betakarítás jól
halad, a napraforgónak már
több mint a felét a magtárban
tudhatjuk. Az átlagtermése
25-27 q/hektár és az ára kiemelkedõen jó, meghaladja a
105 000 + ÁFA értéket tonnánként.
A Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda és Zeneiskola a névadó, gróf Széchenyi István születésének
220. évfordulója alkalmából
rendezett koszorúzási ünnepséget emléktábla-avatással
egészítette ki. Az iskola fõépület elkészültének 70. évfordulója alkalmából azt az emléktáblát avattuk fel, amelyet
Tõsér János tanár úr készített
az 1941. évi átadásra. Településünk lakóinak élni akarását,
jövõbe vetett hitét ékesen bizonyítja, hogy a II. világhá-

ború sújtotta években, 194041-ben iskolát építettek. Az
emléktábla kalandos utat járt
be, az iskola padlásán találták
meg összetörve a tetõt javító
munkások és restaurálás után
került vissza méltó helyére az
épület fõbejárata mellé. A
restaurálást és az iskola falán
történõ elhelyezést Tõsér János tanár úr felügyelte, szakmai tanácsaival segítette. Ezúton is köszönöm áldozatos
munkáját!
Az elmúlt hetekben a városban jelentõs számú betörés, kerékpárlopás történt. A
rendõrség sûrített szolgálattal,
éjszakai járõrözéssel a bûncselekmények számát jelentõsen
csökkentette. Halaszthatatlan
feladat a rendõri állomány
megerõsítése és a rendõri jelenlét fokozása. Az önkormányzat részérõl minden támogatást megadunk ami rajtunk múlik a hatékony munkavégzéshez. Ez alatt üzemanyag-támogatást, szolgálati
lakásokat, jármûvek – kerékpár, motorkerékpár – biztosítását és az üzemeltetés költségeinek átvállalását, számítástechnikai eszközök átadását
értem. A rendõrség központosított szervezet, a vezénylésekbe beleszólni nem tudunk. A polgárõrség és a
rendõrség közötti együttmûködést javítani kell, erre

már meg is tettük az elsõ lépéseket. Nagyon jó megoldás
volt az, amikor a polgárõrök
és a rendõrök közösen járõröztek, sajnos erre az utóbbi
idõben már nincs lehetõség. A
lakosság részérõl minden jelzés fontos ezért kérem, hogy
ha a helyi rendõrõrsön nem
érhetõ el a szolgálat, akkor a
107-es számon kérjenek intézkedést, vagy munkaidõben a
polgármesteri hivatal központi 57/531-050-es számára
telefonáljanak. A betörések jelentõs részénél nagy értékû
szerszámokat, eszközöket tulajdonítottak el a bûnözõk,
amelyeket vagy utcai árusoknak, vagy orgazdáknak adtak
tovább. Kérem városunk polgárait, hogy utcai árusoktól –
még ha nagyon jó üzletnek
tûnik is – ne vásároljanak semmit, mert nem lehet az, hogy
tisztességes úton jutnak hozzá
az árusok olyan gépekhez,
amelyeket negyed áron kínálnak. Ilyen ajánlatokkal házalókról is jelzést kell adnunk a
rendõrségnek, hogy az áruk
eredetét leellenõrizhessék.
Közösen sokat tehetünk a biztonságunk fokozásáért, figyeljük az idegenek mozgását a
város területén, vigyázzunk
saját és polgártársaink értékeire!
Gergely Zoltán

Tanévkezdõ gondolatok…
Az iskolai ünnepségek
sorában talán az évnyitó tûnhet a legunalmasabbnak és
legfájdalmasabbnak. Mit is
lehet mondani szeptember
elsején a tanulóknak, ami a
fájó veszteséget, a nyári szünet
elmúltát feledteti?
Könnyû a dolog az általános iskolába induláskor,
amikor az elsõ osztályba érkezés misztériuma már hónapokkal elõtte megelõzi az
eseményt. A késõbbiekben a

évnyitóra, mint az évzáróra.
Kell, hogy legyen valami az
iskolában, ami évrõl évre mosolyt csal az arcokra. A varázs
ugyanis ott marad az együtt
töltött órák emlékeiben. Mint
a táblás társasjátékokon, akár
veszítünk, akár nyerünk, újra
akarjuk, tovább akarjuk játszani. Elviseljük, ha a libajátékban verembe esünk, ha egyszer-kétszer kimaradunk a játékból, ha nem dobunk hatost, de örökké fellelhetõ ben-

nak össze a fejezetek. Visszatérõ karakterekkel, jól ismert
arcokkal találkozhatunk újra
és újra. Persze, mint minden,
ez is unalmas lenne változatosság nélkül. Így a mi regényünkben is új helyszínek és
váratlan baráti, szerelmi szálak szövõdnek évrõl évre.
Az idén például 23 tanulónk nyári vendégszereplésre
indult Jászárokszállás Város
Önkormányzatának nagylelkû
támogatásával a lengyelorszári
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Új igazgatója van
a gimnáziumnak
– Majkutné Tóth Emma a változásokról, tervekrõl –
A két ciklusban is igazgatói munkakörben dolgozó
Vereb András kinevezésének
lejárta után nem pályázott az
igazgatói tisztségre. A négy
pályázó közül a város önkormányzata a 2011/12-es tanévtõl 5 évre Majkutné Tóth Emmát nevezte ki a Deák Ferenc
Gimnázium, Közgazdasági és
Informatikai Szakközépiskola
élére. A volt igazgató szakpedagógusként tanít tovább az
intézményben, míg helyettese, Bolya Katalin távozott a
gimnáziumból. Az új igazgató Kovácsné Szabó Ildikót
kérte fel helyettesének.
Az évnyitót és a tanévnyitó értekezletet követõen kérdeztem Majkutné Tóth Emmát a változásokról, tervekrõl.
– Milyen változás történt
még a tantestület összetételében?
– Két új kollégát alkalmaztunk teljes állásban. Ingesné Cseresznyési Csilla tanárnõ informatikát, Kaszabné Papp Krisztina tanárnõ
német nyelvet tanít. Félállásban még egy német szakos kolléga, Mizsei Edit segíti munkánkat. Ezen kívül
két óraadó tanárt alkalmazunk Ferencz Ágnest (történelem) és Kalocsai Máriát
(ének).
– Hogyan alakul a diáklétszám a 2011-12 tanévben az
elmúlt tanévhez képest?
– A diáklétszám nõtt, hiszen az idén érte el a nyelvi
elõkészítõ évvel indult szakközépiskolai osztály a 13. évfolyamot, õk júniusban érettségiznek. Így kilenc osztályunk van.
A 2010/2011. évben
218 tanulónk volt. A 2011.
szeptember 18-i adatok
alapján 238 diák tanul intézményünkben.
– Milyen változásokat tervez?
– A munkatervünkben

Majkutné Tóth Emma
elfogadott változások a tanulmányi munkára és az iskolán
kívüli programokra terjednek
ki. Tovább erõsítjük a képzést
egy multimédiás szaktanterem kialakításával, ami az informatikai és közgazdasági
szakirány csoportjai mellett a
Károly Róbert Fõiskola támogatásával beinduló tõzsdepiaci foglalkozásoknak is helyet biztosít.
Mindenképpen szeretném
kihasználni a közgazdasági
szakirány által biztosított lehetõséget arra, hogy a gimnazista diákjaink is hasznosítható
pénzügyi ismereteket szerezzenek.
Kapcsolódva a Kémia
Nemzetközi Éve 2011 elnevezésû programhoz, õsszel
projekthetet szervezünk, amibe pályázataikkal bekapcsolódhatnak az általános iskolások is.
Fontosnak érzem a humán terület erõsítését különbözõ olvasásra buzdító pályázatok felkarolásával, színházlá-

togatások szervezésével.
Preventív gerinctornát vezettünk be a tartáshibák megelõzésére és javítására.
Egy középiskola életébõl
nem hiányozhat az énekkar
sem, ami erõsítheti az egy-egy
fellépésre készülõ vagy csak
örömzenélõ csapat összekovácsolódását.
– Milyen kényszerû intézkedésekre, változtatásokra van
szükség a körvonalazódó új
oktatási törvény ismeretében?
– Az új oktatási törvényrõl szinte naponta lehet mást
és mást hallani. Ezek a média
hírei, amelyek számunkra
nem jelentenek jogforrást.
Ezekhez nem igazodhat egy
iskola igazgatója. A hatályba
lépõ törvények és végrehajtási
rendeletek jelölik majd ki továbbhaladásunk útját, remélhetõleg úgy, hogy hasznosítani tudjuk az oktatás-nevelés
terén szerzett tapasztalatainkat, és meg tudjuk valósítani
terveinket.
-and-

Sajtóközlemény
Befejezõdött az útburkolat felújítás a Bajcsy-Zsilinszky utcában

A 9-es diákok az igazgatónõ tanévkezdõ gondolatait hallgatják
taneszközök beszerzése nem
vált ki többé csodálattal teli
érzelmeket, hiszen tudjuk jól,
a legszebb iskolatáskával is az
iskolába indulunk, ahol a tanulás hétköznapjai várnak. A
varázs elmúlt…
Valami miatt azonban a
diákok ugyanolyan mosolygósan, vidáman érkeznek az

nünk a homo ludens, a játékos ember. Részei szeretnénk
lenni egy nagy társasjátéknak.
Az iskola tökéletes erre:
vannak állandó szereplõi, a játék szabályait hamar megtanuljuk, kijátszásukra erõfeszítéseket teszünk.
Teleregényhez hasonlóan
itt is évadokká, tanévekké áll-

Tarlowba, ott „lengyelkedhetett” egy hétig.
Kedves Diákok, Kedves
Szereplõk!
A casting megtörtént, itt
állnak közöttünk azok a kiválasztottak, akik a 2011/12es évad (tanév) új szereplõivé
választattak. Még bizonytalan
Folytatás a 7. oldalon

Sikeres zárásához közeledik a 85,8 millió forint európai
uniós támogatásból megvalósuló Jászárokszállás Város Önkormányzata által fenntartott
Bajcsy-Zsilinszky utca infrastruktúrafejlesztési projektje.
A 149 534 146 forint
összköltségû beruházás támogatási intenzitása 57,4 %.
A Bajcsy-Zsilinszky B.V. gyûjtõút a város északi részét kapcsolja be a központi településrészbe. A projekttel megvalósult az útburkolat és a járdaburkolat felújítása, kiépítése,
gyalogátkelõhely kialakítása, a
zöldfelület növelése (4206
m2), utcafásítás (84 db), utcabútorok kihelyezése (7-7 db

pihenõpad és 60 l ûrtartalmú
hulladékgyûjtõ), zárt jellegû
csapadékvíz-elvezetõ rendszer
kiépítése. A nyomvonalban
található közvilágítási oszlopok és lámpák áthelyezésre
kerültek, valamint kandeláberek kihelyezésére is sor került.
A projekt eredményeit a 800
fm felújított út, a megnövekedett napi forgalom és az elérési idõ csökkenése jelentik.
A kivitelezés befejezõdött, a forgalomba helyezési
eljárás lezárult. Jelenleg a projektzárás, a kifizetési és jelentési dokumentációk összeállítása zajlik.
A fejlesztés a településközpontok tehermentesítését és a

közvetlen közúti közlekedési
kapcsolatok fejlesztését szolgálja. Javulni fog a lakosság
közszolgáltatásokhoz való
hozzáférése, valamint csökkenni fog a közúti közlekedés
okozta környezetterhelés. A
fejlesztés hozzájárul a város, a
térség, Magyarország, valamint az Európai Unió fejlõdéséhez egyaránt.
Bõvebb információ:
Név/cím: Gergely Zoltán
polgármester, 5123 Jászárokszállás Árpád tér 1.
Telefon/fax: 57/531-050,
57/531-053
E-mail:
gergely.zoltan
@jaszarokszallas.hu
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Kettõsség jegyében
Iskolánk életében egy különleges nap volt szeptember 21-e. Névadónk, gróf Széchenyi István születésének 220. évfordulóját ünnepeltük, valamint a fõépület átadásának 70. évfordulója alkalmából emléktábla-avatásra került sor. Az alábbiakban Csomor János
intézményigazgató ünnepi beszédét közöljük.
„Tiszteld a múltat, hogy bontjuk az iskolát?
– a gyerekek hangtalanul,
érthesd a jelent és munkálkodhass a jövõn” – mondta szomorúan nézték a kezdõdõ
gróf Széchenyi István, a leg- munkát, amíg a tanítók el
nagyobb magyar, akinek isko- nem vezették õket ideiglenes
lánk, a Széchenyi István Álta- otthonukba, a város különbölános Iskola, Óvoda és Zene- zõ helyeire, leginkább egyesüiskola büszkén és rendíthetet- letek épületeibe.
Az építkezés másfél évig
lenül õrzi emlékét. Széchenyi
üzenetei ma is olyan szilárdan tartott. Az alapkõletételre
állnak, mint a Lánchíd vagy az 1940. április 21-én került sor.
Az új elemi iskolát 1941. okAkadémia.
A mai nap kettõs ünnep tóber 19-én szentelték fel.
városunk és iskolánk életében: Egy modern, minden kívánanévadónk születésnapja és az lomnak megfelelõ új iskolát
iskolaépület megépítésének avatott fel a község ezen a napon.
70. évfordulója.
Az új iskolát a legnaMerüljünk egy kissé a
múltba, idézzük fel elõdeink- gyobb, a leghazaszeretõbb
nek az ifjúság nevelése körül magyar, Széchenyi István születésének 150 éves évfordulókifejtett munkásságát.
1937. május 13-án a köz- ján adták át, a nevét is Széségi képviselõ-testület ülésén chenyi Istvánról kapta. Jásztárgyalják a központi iskola árokszállás község képviselõtestülete a nagy magyar emléépítésének ügyét.
Még ebben az évben, kének áldozott ezzel, az új is1937. augusztus 26-án a kép- kola hivatalos neve: Magyar
viselõ-testület egyhangúlag tá- Királyi Széchenyi Állami Elemogatta az iskola megépíté- mi Iskola lett.
Ezzel október 19-e telesét. Döntés született arról,
hogy az iskolának központi pülésünk egy újabb állomása
fekvésûnek kell lenni, a már lett. Zászlódíszbe öltözött az
meglévõ régi iskolaépület a új népiskola korszerû épülete.
központi iskola helyén kerül- Árokszállás ünnepelt!
Szintén elkápráztatta az
jön megépítésre. A központi
fekvésû iskola felépítésének ünneplõket a központi népiscéljára Aczél József apát úr tel- kola épületének nagyszerûsége,
két a község megvásárolja az stílusbeli tisztasága, mely egy
iskola közvetlen szomszédsá- haladni vágyó és tudó község
gában udvar céljára, egyben ízlését, mûvelõdési igényét dielhatározza, hogy a Takarék- cséri. Szép, tetszetõs rajta minpénztár által kilátásba helye- den. Árokszállás népe büszke
zett 100 000 pengõs kölcsönt örömmel, határtalan szeretettel
az iskolaépítés céljára felveszi, és bizalommal tekint a pompás
továbbá 30 000 pengõ állami épületre, ahol féltett kincsét, a
támogatást is kap a közokta- nemzet jövõjének biztosítékát:
gyermekét készítik elõ az új
tásügyi kormányzattól.
A döntést követõen 1940. magyar életre!
Ennek tiszteletére márhúsvét utáni kedden, március
26-án reggel 7 órakor kezdtek ványtáblát helyeztek el az épüa munkások az iskolabon- let aulájában, emléket állítva
táshoz:
ezzel mindazoknak, akik szel– a gyerekek tömegesen lemiekben, anyagiakban támegjelentek az iskolájuk, má- mogatták az iskolaépület
sodik otthonuk elõtt
megépülését. A márványtáb– a munkások még évõd- lát Tõsér János szobrászmûtek is velük: örültök-e, hogy vész, mûvész-tanár készítette

el kézi véséssel, akinek több
munkája is a város különbözõ
közintézményeit díszíti.
Az új Széchenyi Állami
Elemi Iskolát Thiel Bernát
igazgató úr vette át, beszédében a következõkrõl emlékezett meg:
Köszönetet mondott a
tervezõ, építõ mérnök úrnak –
Gaál Jánosnak –, a kivitelezést végzõ iparosoknak, a képviselõ-testületnek, hogy szorgalmazták az iskola megépítését. A tornyosuló háborús
felhõk dacára a munka bár nehezen, de mégis befejezõdött.
Meg kell említenem Thiel
Bernát igazgató úr fáradhatatlan munkásságát, aki minden
igyekezetével azon volt, hogy
gyermekeink számára az új iskolát kedvelt otthonná varázsolja.
Iskolánk az 1967-es tanév végéig viselte Széchenyi
István nevét. Központi intézkedés révén megszüntették e
név viselését.
Még elevenen él bennem,
amikor 1990-ben az iskola
igazgatójaként a nevelõtestület, a tanulóifjúság és a szülõk
támogatásával kértem az iskola megépítésekor adományozott névadó, Széchenyi István
nevének újrafelvételét. Jászárokszállás Községi Tanács a
névváltoztatást támogatta,
1990. augusztus 1-jétõl újra
Széchenyi István Általános Iskola vagyunk.
A történelem nem csak az
iskola névének változását hozta, hanem az épület aulájában
elhelyezett márványtábla is lekerült. A márványtábla évtizedeken keresztül épületünk
pincéjében, majd a kazánházban összetörve várta, hogy eljöjjön az idõ, mikor újra méltó helyére kerülve, emléket állíthat mindazoknak, akik a
rendkívüli idõk ellenére is lehetõséget nyújtottak, támogatták, felépítették e korszerû
épületet.
Az elmúlt évek tapasztalatai megerõsítettek abban,
hogy mindazoknak, akik
szakmai hozzáértésükkel,
Folytatás a 6. oldalon

Volt egyszer egy gyarokparti
iskola
Egy könyvbemutató margójára
Folytatás az 1. oldalról
mintha anyja szólt volna hozzá – Sütõ András szavaival:
„Rólunk is írhatnál már egy
könyvet, fiam.” És õ írt. „Se
nem vidámat, se nem szomorút: igazat.”
Csomor János, az általános iskola igazgatója köszöntõjében arról beszélt,
hogy a gyarokparti iskola
tanárai sokat tettek azért,
hogy az iskola méltó legyen
hivatásához: emberséget,
tiszteletet, tudást adtak át
diákjaiknak.

Dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivõje
a méltatását így kezdte: „Az
ország négy sarkából érkeztünk, de egyben közösek vagyunk: hisszük, hogy Árokszállás a világ közepe. Mi,
ágóiak is így gondoljuk ezt,
mert nem válik el a kuckó a
kemencétõl.” Recenziójában
kiemelte, hogy a könyv nemcsak a gyarokparti iskoláról
szól: több annál. Szól a magyar királyi iskolatörténetrõl, a
családról, az életrõl a tanyán és
magáról a történelemrõl: há-

borúról, kitelepítésekrõl, terménybeadásról. „Ne bánjuk,
ha egy-egy könnycsepp ráhullik, kemény fedeles, le lehet
törölni.”
A kötet másik méltatója
Dr. Farkas Ferenc, a szerzõ
egykori tanára, a magyar tanári pályán elindítója. Farkas
tanár úr kiemelte: „Olyan értékekrõl szól a könyv, amelyek
híján kevesebb lenne a világ. A
hajdaniak derûvel élték meg az
életet, minden gondjával-bajával együtt.”
A könyv megjelenését és
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Jubileumi emlékezések
220 éves a névadó, 70 éves az iskola
Folytatás az 1. oldalról
reformok szükségességét. Társadalmi és gazdasági átalakulást sürgetett, és nem riadt
vissza az áldozatvállalástól
sem. Az egyik leggazdagabb
arisztokrataként 1825-ben
egy éves jövedelmét ajánlotta
fel a Magyar Tudományos
Akadémia megalapítására.
Fontosnak tartotta a honpolgárok kulturáltságának és
iskolázottságának elõmozdítását. Gondolatát így fogalmazta meg: „Kimûvelt emberfõk
sokaságában rejlik a nemzet
ereje.” Példáját sok fõnemes
követte, nagyobb összegekkel
támogatták tervét.
1830-ban megjelenik a
Hitel címû mûve, mely a magyar polgári átalakulás programjának összefoglalója. Késõbb a Világ és Stádium címû
munkáiban kifejti és pontosan
megfogalmazza a reformkor
legfõbb céljait, a feudalizmus
eltörlését, a jobbágyfelszabadítást, a közteherviselést.
Élesen támadja saját osztályát, a nemességet, akik a haladás akadályozói.
Konkrét programot fogalmaz meg az ország megreformálására.
Írásai mellett gyakorlati
tevékenységet is végez. Nevéhez fûzõdik – a teljesség igénye nélkül – a Duna hajózhatóvá tétele, a gõzhajózás megindítása, gõzgép alkalmazása,
a Lánchíd megépítése, a Tisza
szabályozása, a Nemzeti Kaszinó létrehozása, lóverseny,
lótenyésztés fejlesztése.
Népének szeretete, haladásba vetett hite, áldozatkészsége, akaratereje, gyakorlati
munkássága méltán emeli a
magyar történet nagyjai közé.
Nem tisztem munkásságát méltatni, nem is tehetem,
életmûve önmagáért beszél.
Elgondolkodom
viszont
azon, mire is kell, hogy tanítson minket, felnövekvõ nemzedéket szellemisége? Nem is
tudok rangsort állítani hazaszeretet, hit, áldozatkészég, felelõsségtudat, akaraterõ, tettbemutatását az anyai ágról
gyarokparti gyökerû Dr. Csányi Sándor, az OTP Bank
elnök-vezérigazgatója magánszemélyként támogatta. A kötet elõszavában gyerekkori tanyai emlékeirõl mesél a szülõhelyéhez ezer szállal kötõdõ
bankár.
Farkas tanár úr méltatásában említette a latin mondást:
minden könyvnek megvan a
maga sorsa. A mondat talán
fordítva is igaz: minden sorsnak megvan a maga könyve.
Ha ez így van, akkor a gyarokpartiak életének, sorsának
egy igaz letéteményese a most
megjelent kötet. Egy letûnt
kor lenyomata, mely a gyarokpartiakról, de nem csak a
gyarokpartiaknak szól.
Juhász Dorottya

A méltó helyére került felújított táblát Csomor János és
Gergely Zoltán leplezték le
Fotók: Kiss László és Vitéz Balogh Balázs
vágy között.
Évszázadok teltek el azóta, de azt gondolom, hogy
soha ilyen fontosak nem voltak ezek a szavak. Mostanra
ezek a kifejezések feladattá, sõt
kötelességgé váltak. Tudjuk,
hisz naponta halljuk, hogy
igen nehéz évek állnak elõttünk, sok akadályt kell leküzdenünk. Ennek a folyamatnak
mi, diákok is részesei vagyunk.
Szorgalmas tanulással, kötelességtudattal, fegyelmezettséggel, akaraterõvel és kitartással kell helytállnunk. Most
ez a dolgunk. Néhány év múlva mi is felnõttek leszünk.
Kötelességünk lesz becsülettel, áldozatos munkával, a
nehézségek vállalásával kivenni részünket a Magyarország
sikerességéért vívott „harcból.”
Ezen a rendhagyó napon,
amikor Széchenyi Istvánra
emlékezünk, ha csak percekre
is, álljunk meg és gondoljunk
bele abba, hogy ez a rendkívüli hazafi egész életében népe
felemelkedéséért tevékenykedett. A dicsõ múlt pedig a jelenben helytállásra kötelez.

Igyekezzünk hát feladatainkat maradéktalanul teljesíteni, s megtalálni helyünket e kicsiny országban,
hogy hasznossá tehessük
magunkat jelenben és jövõben egyaránt.
Arany János örökbecsû
szavaival zárom a megemlékezést:
„Serdülj, kedves ifjú –
még egyszer a kelyhet! –
Nõj elég nagyra – betölteni helyed!”
E napon a koszorúzást,
ünnepi beszédet és táblaszentelést követõen tanulóink és a
vendégek megtekinthették iskolánk folyosóján a Széchenyi István munkásságáról
szóló kiállítást. Újszerûség
volt e napon, hogy a háború
elõtti és utáni iskola képeket,
tanulókat, viseletet, tanárokat
bemutató fotókiállítást szerveztek a magyar és történelem munkaközösség tagjai.
Ezúton köszönjük Gonda
Csabának, Vitéz Balogh
Balázsnak és Antal Zsoltnak
a képeket, így gyermekeink is
megismerhették az elõdöket.
Szabó Erika
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Tájékoztatás a 2011. évi
népszámlálásról
A 2009. évi CXXXIX.
törvény alapján Magyarország
területén a 2011. október 01jén 0 órakor fennálló állapot
alapulvételével népszámlálást
kell tartani. Az adatfelvételre
2011. október 01. és 2011.
október 31. között kerül sor a
településen található lakásokban, lakott üdülõkben, lakott
egyéb lakóegységekben és a
közösségi szálláshelyeken. A
népszámlálás során kérdõívet
kell kitölteni a lakóhelyrõl és
mindenkirõl, aki ott életvitelszerûen él. A népszámlálási
adatfelvételt megelõzõen a
számlálóbiztosok
minden
címre eljuttatják az adatszolgáltatói csomagot, amely tartalmazza a lakás- és a személyi
kérdõív 1-1 példányát és a
tájékoztató levelet.
A népszámlálási kérdõívet
ki lehet tölteni önállóan interneten vagy papíron, valamint
a számlálóbiztosnak válaszolva. Az internetes és a papír
alapú önkitöltésre 2011. október 01. és 2011. október
16. között van lehetõség. Az
internetes
válaszadás
a
www.enepszamlalas.hu oldalon történik, az ehhez szükséges azonosítót az adatfelvételi
csomagban található lakáskérdõív tartalmazza. A papír alapú kérdõív önálló kitöltése
esetén a számlálóbiztos ellátja
a megfelelõ számú személyi
kérdõívvel az adatszolgáltatót,
mivel a minden lakásba eljuttatott adatszolgáltatói csomag

csak 1 db lakás és 1 db személyi kérdõívet tartalmaz. A kitöltött kérdõíveket a számlálóbiztosnak kell átadni, amikor
az ismét felkeresi az adott címet. Aki nem kíván az önálló
kitöltés módszerével élni, az a
számlálóbiztosnak személyesen válaszolva (interjú) teljesítheti az adatszolgáltatási kötelezettségét.
Elõször a lakáskérdõív
kérdéseire kell válaszolni, ezt
követõen pedig a személyi
kérdõíveket kell kitölteni anynyi személyrõl, ahányan a lakásban laknak. Mindenkirõl
külön személyi kérdõívet kell
kitölteni, aki életvitelszerûen
él a lakásban, akár be van oda
jelentkezve, akár nincs.
Az adatszolgáltatás név
nélkül történik. A válaszadás
kötelezõ, kivéve a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a
tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket. A kitöltött kérdõívek adatai csak statisztikai célra használhatóak.
A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a személyi igazolvánnyal együtt érvényes
igazolvánnyal rendelkeznek,
hivatalos személynek kell tekinteni õket.
Akik adatszolgáltatási kötelezettségüknek a fenti idõszakban nem tettek eleget,
azoknak 2011. november 01.
és 08. között kell jelentkezniük népszámlálási összeírás
céljából a Polgármesteri Hi-

vatalban (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.).
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét a házszámok, ajtószámok kihelyezésének fontosságára, a postaládák
kihelyezésének szükségességére, hiszen a számlálóbiztosok
csak így tudják 2011. szeptember 27. és 30. között minden adatszolgáltatóhoz eljuttatni az adatszolgáltatói csomagot. Az adatszolgáltatói
csomag nem reklám vagy szóróanyag, hanem a népszámlálás nélkülözhetetlen nyomtatványait tartalmazza!
Ha valaki az adatszolgáltatást megtagadja, vagy szándékosan és nyilvánvalóan hamis
adatot szolgáltat, szabálysértést követ el és 50 000 Ft-ig
terjedõ pénzbírsággal sújtható.
A népszámlálással kapcsolatban bõvebb információ a
www.nepszamlalas.hu honlapon, valamint a 06-80-200014 és a 06-80-200-224 ingyenesen hívható telefonszámokon kapható. A népszámlálásról szóló lakossági tájékoztató filmek megtekinthetõek a Városi Könyvtárban
(5123 Jászárokszállás, Köztársaság tér 1.), illetve a
www.nepszamlalas.hu honlapon.
Dr. Gábris Emese
jegyzõ
települési népszámlálási felelõs

Ártatlanul kivégzett
árokszállási gazdalegények
Mi az igazság az 1919. áprilisi kivégzések körül?
A közelmúltban jelent
meg Jászberényben a Szülõföldünk a Jászság címû helytörténeti olvasókönyv. A
könyv 174. oldalán – többek
között – a következõket olvashatjuk: "A proletárdiktatúra
áldozatai a Jászságban: 1.
Jászárokszálláson: 1919. április 8-án Dobák Imre, Gedei
László, Tompa Balázs.
A Jász-Nagykun-Szolnok
megyei forradalmi törvényszék Jászárokszálláson lefolytatott tárgyalásán halálra ítélte
õket, mert fegyverrel támadtak a március 22-i zendülés lecsendesítésére érkezett karhatalomra. Az ítéletet azonnal
végrehajtották."
Sajnálatos módos számos
formai és tartalmi hiba csúszott ebbe a rövid, Árokszállással foglalkozó rész szövegébe. Elõször is a nevek helyesen: Bobák Imre, Gedei László, Torba Balázs. Ebben az
idõszakban valóban szerepet
játszott egy Dobák nevû is, de
nem Árokszálláson, hanem
Jászkarajenõn: Dobák Imre,

29 éves földmunkás, írni-olvasni nem tudó vöröskatona a
Verõ-féle
tengerészzászlóalj tagja 1919. május 4én, délelõtt 10 és 11 óra között, a mise után kivégezte
(agyonlõtte) Kósa József 41
éves plébánost és Hornyik
Károly 30 éves segédlelkészt.
Dobákot a Magyar Királyi Bíróság 1920. 10. 19-én a B
1167/15. 920. sz. ítéletével
halálra ítélte.
Gedei Lászlót nem április
8-án, hanem április 4-én végezték ki. A vád: fosztogatásban, rablásban való részvétel volt.
Bobák Imre és Torba Balázs nemhogy fegyveres, de
semmiféle támadást nem intézett a vöröskatonák ellen. Teljesen ártatlanul végezték ki
õket. A két gazdalegény Tóth
Ferenc pénztáros Szentandrási
utcai házában, annak Margit
nevû leányával beszélgetett a
szobában az esti órákban, mikor egy lövésszerû durranás
hallatszott. Évtizedekkel késõbb derült ki, hogy egy vagy

két környékbeli gyerek idézte
elõ valamivel a zajt, amit a járõrözõ vöröskatonák lövésnek
véltek. Tóth Margitka kiment
a lövésféle után, behúzta a kaput, majd lecsavarta a petróleumlámpát. A katonák meghallották a kapuzajt, behatoltak a házba és elvitték a legényeket. A statáriális bíróság
golyó általi halálra ítélte õket,
amit a temetõben végre is hajtottak. A kivégzés helyén lévõ
kõkereszten a mai napig is
láthatók a golyónyomok.
dr. Földi József
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Tájékoztatás
a helyi szociális rendelet módosításáról és a kereskedelmi
tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés változásairól
Jászárokszállás Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2011. szeptember 8. napján tartott soros ülésén a szociális törvénnyel összhangban módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2006. (III. 31.)
rendeletét.
A rendelet szerint a települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt:
a) a szociális törvényben
meghatározott feltételek
szerinti jogosultnak (normatív lakásfenntartási támogatás), valamint
b) az önkormányzati
rendeletben meghatározott
feltételek szerinti jogosultnak (helyi lakásfenntartási
támogatás).
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az
a személy,
– akinek a háztartásában
az egy fogyasztási egységre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át (jelenleg 71 250 Ft-ot), és
– a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
A települési önkormányzat a normatív alapú lakás-

fenntartási támogatás kiegészítéseként helyi lakásfenntartási támogatást nyújt
azon jogosultaknak,
– akinek háztartásában
az egy fogyasztási egységre
jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (jelenleg: 28
500 Ft-ot), továbbá
– a normatív alapú lakásfenntartási támogatás havi
összege nem haladja meg a
3000 Ft-ot.
A kiegészítésként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás összege havonta
1000 Ft, mely egy évre kerül megállapításra.
A támogatás megállapítása iránt külön kérelmet
nem kell benyújtani, a feltételek fennállása esetén a jogosultság megállapítására a
normatív lakásfenntartási
támogatás megállapításával
egyidejûleg, hivatalból kerül
sor.
A helyi lakásfenntartási
támogatás elsõsorban természetbeni szociális ellátás
formájában, és a lakásfenntartással összefüggõ azon
rendszeres kiadásokhoz kerül kiutalásra, amelyek megfizetésének elmaradása a ké-

relmezõ lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket a
Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján (5. számú
iroda) folyamatosan, minden hétfõn és szerdán (ügyfélfogadási idõben) lehet
benyújtani.
Tájékoztatom a Tisztelt
Lakosságot, hogy Jászárokszállás Város Jegyzõje hatáskörébe és illetékességébe
tartozó kereskedelmi tevékenységgel és mûködési engedélyekkel
kapcsolatos
ügyintézés 2011. szeptember 26. napjától az alábbiak
szerint alakul:
Az ügyintézés helye:
Polgármesteri Hivatal Okmányiroda („B” épület)
Ügyintézõ neve: Kovácsné Kaszab Éva
Az ügyintézés kizárólag
az ügyintézõvel elõre egyeztetett idõpontban történik!
Idõpontot a +36 57
531 070-es telefonszámon
kell kérni.
Pelyvásné dr. Támba
Krisztina
hatósági irodavezetõ

Kettõsség jegyében
Folytatás a 4. oldalról
munkájukkal közösségük,
városuk fejlõdéséért tettek,
tesznek, elismeréssel, köszönettel tartozunk. Ezért az
elmúlt évben úgy gondoltam, hogy iskolánk építésének 70. évfordulója alkalmából a márványtáblát restauráljuk és méltó helyére
helyezzük. Kérésemet városunk polgármestere, Gergely Zoltán készségesen támogatta, s megbízott a feladattal.
A restaurálási munkálatokat Ördögh László és fia,
Ördögh Gábor kõfaragó
mesterek végezték, akik
ipartestületünk tagjai. A
mesterek gondos kézi munkával összeragasztották a
darabokra tört táblát, pótolták a hiányzó részeket, betûket, és felhelyezték az iskola
falára. Munkájukat a tábla
egykori készítõje, Tõsér János tanár úr ismételten segítette. Köszönet munkájukért.
Hálásan köszönöm mindenkinek, aki akár jó szóval,
akár tettel támogatta vagy
elõsegítette ezen iskola felépítését, s szívembõl kívánom, legyen jutalma az,
hogy ezen iskolából kikerülõ ifjúság sok-sok évtizeden
keresztül hálatelt szívvel hirdesse áldozatos készségüket
és kulturális érzéküket.
Eltelt 70 év. Az iskola
épülete ma is szép. Jól illesz-

kedik a város központjába.
Méltó a feladatához. A tantermek rendezettek, jól felszereltek. Taneszközeink
korszerûek, megfelelnek a
kor kihívásainak. Köszönhetõ mindez elsõsorban fenntartónk, Jászárokszállás Város Önkormányzatának. A
negyed évszázadra visszatekintve nevelõtársaimmal
erõinkhez és lehetõségeinkhez mérten olyan iskolai
élet, helyi nevelési rendszer
megvalósításán
fáradoztunk, mely a benne érdekeltek – nevelõk, szülõk és az
önkormányzat – együttmunkálkodásán alapszik.
Elsõsorban gyermekeink
javára, és nem utolsósorban
megelégedésére, amennyire ez
csak lehetséges, részvételükkel
és általuk mûködik.
Az elkövetkezendõ években tovább kell gyarapítanunk gyermekeink tudását,
formálnunk kell személyiségüket. Szülõnek, nevelõnek
kötelessége gyermekeink jövõjének tervezése, mely egyre nagyobb kihívás évrõl évre. Arra kell törekednünk,
hogy a kezeink között felnövekvõ generáció olyan alapokat kapjon, hogy felnõtté
válva stabil alapköve legyen
nemzetünknek. Tiszta lelkiismerettel állítom, hogy iskolánkban az elvárásokhoz a
feltételek biztosítottak. Ahhoz, hogy az elõttünk álló
tanévek sikeresek legyenek,

sok mindenre van szükség.
Arra, hogy pedagógus kollégáim a továbbiakban is áldozatosan végezzék munkájukat, arra, hogy Ti, kedves
tanulóink, kövessétek a pedagógusok útmutatását, folyamatosan és rendesen tanuljatok és tisztességesen viselkedjetek, arra, hogy a
szülõk az iskolával, a pedagógusokkal együttmûködjenek, hogy folyamatosan
kapcsolatot tartsanak. Szükség van arra is, hogy Jászárokszállás Város Önkormányzata az oktató-nevelõ
munkához szükséges feltételeket a következõ tanévekre
továbbra is „jó gazdaként”
biztosítsa.
Hiszem, hogy a gyermekek iránt érzett felelõsség, a
tudásba vetett hit és a nevelõtestület
következetes
munkája, a szülõk és a fenntartó támogató segítsége garanciája céljaink megvalósításának.
Adja Isten, hogy mi valamennyien, akik most itt
vagyunk, sok-sok nemzedéket nevelhessünk fel az Isten, a haza és a magyar család szeretetében, a szebb és
boldogabb magyar jövõ számára.
Széchenyi szavaival: „Ifjak, felnõttek, tegyük hát dolgunkat egy szebb jövõ reményében!”
Csomor János

2011. szeptember 29.

Jászvidék

Bonjour!
Jászárokszállás talán valamennyi lakója tudja már,
hogy 2011 a kémia éve, hiszen a Jászvidék olvasóit folyamatosan tájékoztattuk a
verseny folyamatáról, eredményérõl és a nyereményutunkról.

gyógyszerek, meghallgattunk
egy prezentációt a Sanofiról,
és körbejárhattuk a laboratóriumokat. Aznap este egy elõkelõ halétteremben finomabbnál finomabb ételekbõl
választottunk.
Másnap reggel bebaran-

Útban Párizs felé
Végre szeptember 16-án
hajnalban elindultunk Párizsba! Eddig még nem utaztunk
repülõn, így a fel- és leszállás
furcsa volt, de nagyszerû érzés
a felhõk közül nézni a földet.
Miután megérkeztünk, ellátogattunk a Sanofi gyógyszergyárba, mert ez a cég volt a
verseny háttértámogatója. Itt
láthattuk, hogyan készülnek a

goltuk a városközpontot, váároltunk és megnéztük a
Notre Dame-ot. Nemcsak
kívülrõl, belülrõl is gyönyörû
volt. Teli hassal indultunk az
Eiffel-toronyhoz, hosszú várakozás után lifttel mentünk fel
a torony tetejébe. A kilátás lélegzetelállító volt, ahogy ez a
hatalmas város elterült a
messzeségben. A házak pici

pontoknak, az emberek apró
hangyáknak tûntek. Az esti
órákban a Champs-Élysées-n
sétáltunk, és bejártuk a butikokat.
Az utolsó napon a
Louvre-ot tekintettük meg.
Mivel ez a múzeum hatalmas,
nem tudtuk bejárni az egészet, de a legfontosabb mûalkotásokat így is láttuk: a híres
Mona Lisát, a milói Vénuszt,
az archaikus Apolló-torzót, az
egyiptomi kiállítást, mindez
nagy élmény volt. Napóleon
diadalívének megtekintése
után már nem maradt idõnk
Párizsban gyönyörködni, mert
el kellett érnünk a repülõt.
Szerencsésen hazaérkeztünk, minden nagyszerû volt:
a város, a francia konyha, a
szállás (a Szajna partján), a
hangulatunk, szóval hihetetlenül jól éreztük magunkat.
Szeretnénk megköszönni még
egyszer mindenkinek, aki segített nekünk, támogatott
bennünket ezzel a párizsi úttal
kapcsolatban. Külön köszönjük felkészítõ tanárnõnknek,
Kaszabné Ócsai Klára tanárnõnek és Dr. Finta Zoltánnnak, a Sanofi kémiai fejlesztési
vezetõjének, hogy elkísértek
és kalauzoltak bennünket Párizsban!
Érsek Csenge, Horváth Natália
és Pál Liza

Tanévkezdõ gondolatok…
Folytatás a 3. oldalról
tekintetekkel ugyan, de hamarosan tudni fogják, mit kell
tenniük, ha indul a csapó. Fogadjuk õket szeretettel, tegyünk meg mindent közösen
azért, hogy kibontakoztathassák tehetségüket, és iskolánk
új arcai legyenek. Thaiföldrõl
érkezett vendégdiákunk, Sarocha Supappornchai a 10. A
osztály munkájába kapcsolódik be.
A befutott színészek, sztárok csapata a másik oldalon
foglal helyet. Õk már tudják,
hogy hamarosan kiírják õket a
sorozatból, de addig a legtöbbet kell kihozni alakításukból,
hogy késõbb egy újabb sikertörténet részeseivé válhassanak.
Az évadzárón elbúcsúzott
szereplõk közben felvételijük
után új történetekbe kezdtek
az informatika, a gyógyszerészet, biológia, mûszaki tudományok, turizmus, egészségügy, logisztika, gazdálkodás
világában…

Örömmel jelentem be,
hogy André Lívia tanárnõnek
augusztu 10-én kislánya született, ezúton is gratulálunk neki.
Fájdalmas változásról is
szólnom kell, július elsején váratlanul eltávozott közülünk
iskolaorvosunk dr. Mann Ildikó. Gimnáziumunk iskolaorvosaként volt alkalmunk hoszszú évek alatt megismerni õt.
Most, mikor visszagondolunk
ezekre a közös pillanatokra,
megidézõdik elõttünk kedves
alakja, fanyar humora, kitartása, határozott nevelési elvei,
hite az egyetemes emberi értékekben. Hisszük, hogy tartalmas élete példát mutat, és lelke bennünk tovább él. Emlékezzünk rá szeretettel.
Ahogy a filmgyár, a színház, üres színészek nélkül, úgy
az iskola sem iskola diákok
nélkül. Higgyétek el, hogy az
üres iskolaépületnek még a
szaga is más.
Nyáron igyekeztünk újítani a díszleteken. Legfontosabb változás, hogy az emeleti
kisterem helyén multimédiás

szaktantermet alakítottunk ki.
A munkálatok befejezõdtek, a
berendezés október elejére a
helyén vár benneteket.
Ebben a teremben az informatika és közgazdaságtan
oktatásán túl befektetési, tõkepiaci programon is részt vehettek. Ez a program a Károly
Róbert Fõiskola Befektetési
Alapjának támogatásával indul, és számít a pénzforgalom
és tõzsde iránt érdeklõdõ gimnazisták és szakközépiskolások részvételére.
Sorozatokat lehet készíteni,
de tartalmatlan sorozat vagy
film mellé nem érdemes leülni.
Azon leszünk, hogy közös filmünket napról napra megtöltsük értékes tartalommal.
Kedves Diákok, Kollégák!
Arra buzdítalak benneteket, hogy írjuk tovább közösen a Deák Ferenc Gimnázium Informatikai és
Közgazdasági Szakközépiskola történetét saját magunk és a nézõk örömére és
okulására…..”
Majkutné Tóth Emma
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A Csicsergõ Óvoda
bemutatkozik
Bezárta kapuit a Kossuth úti óvoda és szélesebbre nyitotta kapuit a Lehel úti
óvoda, amely 2011. szeptember elseje óta fogadja a
Kossuthos gyermekeket is.
A Kossuth úti óvoda
1948 óta mûködött óvodaként. Sokunknak személyes
érzelmi kötõdése van hozzá,
hisz ott kezdtük gyermekként az ismerkedést a közösségi élettel, majd felnõttként bizalommal oda vittük
gyermekeinket is, és egyben
a munkahelyünket is jelentette. Életünk darabkáját
hagytuk a falak között. Jó
szívvel gondolunk rád Kossuth úti óvoda!
A változások velejárói
életünknek, így most már
tekintsünk bizakodva a jövõ
felé. Nyáron költözködtünk,
és a fenntartó segítségével
óvodát varázsoltunk az
emeleti tantermek helyére.
A nevünk Csicsergõ
óvoda lett. Vezetõje Csikós
Lászlóné, helyettese Nagy
Ferencné. Jelenleg nyolc

A táborozók
csoportot indítunk. Összesen 226 óvodás csicsergésétõl lesz hangos az épület. A
földszinten három, az emeleten 5 csoportot hoztunk
létre. A földszinten tornaszoba biztosítja a gyermekek számára a szervezett
mozgás színterét. Az emeleten fejlesztõ szobát alakítottunk ki, ahol ideális körülmények között tudja a fejlesztõ pedagógus fogadni a
gyermekeket.
Az épület elhelyezkedése
adja az udvar megosztását,

ebéddel vártak bennünket.
Ezt követõen egy sétát tettünk
a településen, ahol megtekinthettük nevezetességeiket. A
nap gyorsan eltelt, így nekünk
is búcsút kellett venni vendéglátóinktól. Hazafelé még
megtekintettük Bény csodálatos templomát és tájházát,
majd egy kellemes sétát tettünk Esztergomban. Este fáradtan, de élményekkel gazda-

Csoportkép Nyírágón
gon értünk haza Jászágóra,
ahová szeretettel várjuk nyírágói barátainkat.
BA

Balogh Gyuláné

Falunap és szüreti mulatság
Jászágón
Folytatás az 1. oldalról
tetéseit. Eszerint idén Jászágóért díjban részesült Fehér János és Guba Béla. A
Vöröskereszt helyi szervezete is a falunapi program keretében adta át kitüntetéseit
jubiláló véradóinak. Gratulálunk a kitüntetetteknek!
Ez követõen a mûsorok sorát a Parázs Hagyományõrzõ Egyesület zárta fergeteges mûsorával. Ezt követõen a fõzõverseny résztvevõi kerültek a középpontba,
hiszen elérkezett a várva
várt eredményhirdetés, miszerint az idén a legfinomabb pörköltet Koczka Attila készítette. A nap folyamán látogathatók voltak kiállításaink, a kézimunka,
gyöngy, virág, termények,
Tõzsér Gábor fotó, Román
Márta grafikái. A kiállítások
sorát a 20 éves Jászok
Egyesületének munkásságát
bemutató vándorkiállítás

A fõzõverseny díjazottjai
színesítette. A délelõtti
programok után egy kis pihenés következett, majd öt
órakor útjára indult a kisbíró által vezetett szüreti felvonulás. Számtalan lovasból, hintóból állt a menet, a
csõszlányok és legények pedig vidám táncukkal kedves-

Kirándulás Nyírágóra
Az Ágóiak Baráti Egyesületének éves programjában kiemelkedõ helyen áll az õszi országjáró kirándulás. Az idei
évben az egyesület vezetõsége
és tagjai úgy döntöttek, hogy
az ország határait elhagyva a
szlovákiai Nyírágóra látogatnak. Az út bár hosszú volt, de
a festõi táj és vendéglátóink
kedves fogadtatása kárpótolt
minket, hiszen finom bõséges

aminek örülünk, hisz ekkora
létszám esetén a zavartalan,
balesetmentes udvari élet
feltétele a korosztályok elválasztása. Ez nem jelenti a rugalmatlanságot, kivételes
helyzetek mindig adódnak.
Már két hete itt élünk és
a gyermekeknek tetszik,
amit nyújtani tudunk.
Befejezésként mit is kívánhatnék mást, mint hogy
boldog csicsergéstõl legyen
hangos az óvoda!

Jelenet a mûsorból

kedtek a falu lakóinak és a
menetet kísérõ vendégeknek. A napot egy jó hangulatú, hajnalig tartó bállal
zártuk. Ezúton szeretnénk
köszönetünket kifejezni,
mindazoknak, akik támogatták rendezvényünk sikeres lebonyolítását.
BA
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A jászárokszállási VIZIKÖZMÛ értesíti a város lakosságát, hogy

magánoktató
Tel.: 06-30/945-7036

2011.október 11- október 21-ig
lomtalanítást végez.

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

Jászárokszállási Városi Sportegyesület
közhasznúsági jelentése • 2010.
BEVÉTELEK:
Összes közhasznú tevékenység bevétele
Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás
Központi költségvetésbõl SZJA 1%
Helyi önkormányzattól
Egyéb
Pályázati úton elnyert támogatás
Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel
Vállakozási tevékenység bevétele
Összes bevétel
KIADÁSOK
Közhasznú tevékenység ráfordításai
Anyagi jellegû ráfordításai
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenés leírás
Egyéb ráfordítások
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Anyag jellegû ráfordítások
Személyi jellegû ráfordítások
Összes ráfordítás

Közérdekû tájékoztató (2011. október)

LOMTALANÍTÁS

Mezei Béla

T

2011. szeptember 29.

ezer Ft
7943
7479
262
5937
1280
150
243
71
1649
9592
ezer Ft
9855
5770
3958
120
7
1213
362
851
11068

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak akik
adójuk 1%-val, és felajánlásaikkal támogatták a sportegyesület
munkáját.

ÉRTESÍTÉS!
A Jászárokszállási VÍZIKÖZMÛ ezúton értesíti a
Tisztelt Lakosságot, hogy

2011. szeptember 19-tõl megkezdi a városi
vízhálózat szokásos õszi tisztítását.
A mosatás várható befejezési ideje: 2011. 10. 09.
A mosatás idõtartama alatt a vételezett víznek esetleges elszíne-zõdése,
jellegzetes szaga elõfordulhat, azonban ez nem befolyásolja annak felhasználhatóságát, és fogyasztásra való alkalmasságát.
A fenti idõszak alatt kérjük türelmüket és megértésüket,
az Önök felé történõ szolgáltatási biztonság megteremtése érdekében
végzett munkánk során!

A fenti idõ alatt nem csak a szilárd burkolatú utcákba mennek
be, a szállítójármûvek, hanem a földes utcákba is. A lomtalanítás
során az ingatlanok elé kirakott használt bútorok, berendezési
tárgyak, ócskavasak DÍJMENTESEN elszállításra kerülnek. A
lomtalanításkor nem szállíthatunk el veszélyes, ill. kommunális
hulladékot, kerti hulladékot, rossz háztartási eszközöket, elektronikai hulladékot és építési törmeléket.
Kérjük a lakosságot, hogy azon utcákban ahol a lomtalanítás
és a heti szemétszállítás egy napra esik, a kommunális és a
lomtalanításra kitett szemetet elkülönítetten pakolják ki.
A lomtalanítás az alábbi ütemezéssel történik:
Október 11. (kedd): Rákóczi u., Szabadság u., Malom u., Thiel B. u.,
Fürst S. u., Táncsics u., Lomb u., Rózsa u., Örsi u., Jász u.,
Rosenberger u., Fürdõ u., Nógrád u., Szivárvány u., Zöldmezõ u.,
Bokréta u., Nádas u., Strand u., Napsugár u., Fortuna u., Délibáb u.,
Napfény u., Hajnal u., Liget u., Pipacs u.
Október 12. (szerda): Szentandrási u. és zsákutcái a Hunyadi
utcáig, Élmunkás u.,Murányi u., Vígh u., Hunyadi u., Bem u.,
Arad u., Szent László u., Vak B. u., Czinka u., Zrínyi u., Dankó u.,
Bartók u., Gyóni u., Gárdonyi u., Dobó u., Õsz u., Csongor u.,
Pusztaszer u., Hortobágyi u.
Október 13. (csütörtök): Déryné u., Munkácsy u., Liszt F.u.,
Kazinczy u., Szent István u., Boros A. u., Gagarin u., Kölcsey u.,
Jókai u., Kókai L. u., Halastó u.
Október 14. (péntek): Deák F. u., Prohászka u., Posta köz.,
Piactér., Móczár A. tér, Jákó u., Csalogány u., Balassa u.,
Kurucz u., Virág B.u., Pozsony u., Szentandrási u., Deák F.u. Hunyadi u. között, Deák tér, Városkert u., Hétvezér u., Akácfa u.,
Pethes M.u., Mátyás K.u., Alkotmány u., Nyárfa u.
Október 17. (hétfõ): Kossuth L.u., Madách u., Blaha u., Dózsa
Gy. u., Magyar u., Petõfi u., Arany J. u., Görbe J. u., Tompa M.
u., Szent Margit u., Kõrösi Cs.u., Vörösmarty u., Kinizsi u.,
Ságvári u., Vasút u.
Október 18. (kedd): Széchenyi u., Sándor u., Bogdán u.,
Pacsirta u., Sólyom u., Fecske u., Adácsi u., Sport u., Kilián u.,
Eötvös u., Hámán K. u., Határ u., Mikszáth u.
Október 19. (szerda): Reviczky u., Kisfaludy u., Katona u.,
Pethes I.u., Csörsz u., Törõcsik u., Lehel u., Horváth u., Csokonai u.,
Patak u., Tavasz u., Egri u., Kenyérvári u., Mátra u., Május l. u.,
Köztársaság tér
Október 20. (csütörtök): Bajcsy u., Szent István tp., Csuka u.,
Somogyi u., Hold u., Fáskert u., Tinódi u., Ady u.
Október 21. (péntek): József A.u., Jászai u., Pázmány P.u.,
Kékes u., Tél u., Nyár u., Hattyú u., Damjanich u., Csikós u.,
Mikes u., Halász u., Mocsár u., Szent Vince u.
Városunk, lakókörnyezetünk tisztítása és tisztántartása
érdekében szervezett lomtalanítás végrehajtásához kérjük a
lakosság segítõkész közremûködését!

A Jászárokszállási VÍZIKÖZMÛ
értesíti Jászárokszállás város lakosságát, hogy

Tisztelettel: VÍZIKÖZMÛ

Fõzzön játszóteret! program

2011. október 24-28. között
elektronikai hulladék anyagok

2011. évben Jászárokszállás Városa is részt vett a Delikát8 által meghirdetett
"Fõzzön játszóteret!" programban. Sok vonalkódot gyûjtöttünk, de sajnos nem
eleget, a szerencse sem állt az oldalunkra, hogy új játszóteret nyerjünk.
Reméljük, hogy senkinek nem szegte kedvét és továbbra is lelkesen gyûjti a
Delikát8 vonalkódokat.
Jövõre is benevezzünk, minél több vonalkód érkezik településünkrõl, annál nagyobb az esély a nyerésre. Nagy lehetõség áll az összetartó közösségünk elõtt,
hiszen továbbra is garantáltan játszóteret kap az a település mely:
- összesen, vagy
- a lakosok számához viszonyítva a legtöbb pályázatot küldi be.
Köszönjük minden kedves résztvevõnek a beküldött vonalkódokat, külön köszönet
Bobák Lajosnénak és Kókai Bélánénak. Köszönjük együttmûködésüket!
Polgármesteri Hivatal, Bakainé Magyari Melinda, mûszaki irodavezetõ

begyûjtését végzi a telephelyén (Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 90.),
08.00 - 15 00 között
az erre a célra, rendelkezésünkre bocsátott gyûjtõkonténerben.
A gyûjtõkonténerben átvételre kerülnek a használhatatlan,
elavult háztartási kisberendezések, híradástechnikai,
informatikai berendezések hulladékai.
(televízió, bojler, rádió, hûtõgép, konyhai kisgépek, kávéfõzõ,
elektromos játékok, barkácsgépek)
Köszönjük a városunk tisztasága érdekében végzett
együttmûködésüket!
VÍZIKÖZMÛ

Fájó szívvel emlékezünk

Fájó szívvel emlékezünk

EMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk

A CSALÁDSEGÍTÕ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT
A NEHÉZ HELYZETBEN
ÉLÕ CSALÁDOK
SZÁMÁRA
SZÍVESEN FOGAD A
LAKOSSÁGTÓL
GYERMEKRUHA, CIPõ
ÉS GYERMEKJÁTÉK
FELAJÁNLÁSOKAT
CÍM:
JÁSZÁROKSZÁLLÁS,
MÓCZÁR ANDOR TÉR 7.
TEL.: 06-57/431-036

CSÁKI BALÁZSNÉ
sz. Kókai Margit
halálának 1. évfordulójára
1 éve már annak, hogy minket itt
hagytál, búcsúzni sem tudtunk,
mert csendben a kórházban 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, lányod
és családja

(x)

JAKUS
JÓZSEFNÉ

A jászberényi orvosi ügyelet telefonszáma: 06-56/221-304
(a körzetszám azért 56-os, mert a szolnoki központ kapcsolja
a jászberényi ügyeletet)
A Mentõszolgálat telefonszáma: 104
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
02.
09.
16.
23.
30.

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

Tel.: 531-010
Tel.: 531-980
Tel.: 531-980
Tel.: 531-010
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:
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. október 18.
A cikkeket kérjük az alábbi e-mail címre küldeni:
jaszvidek@gmail.com
A következõ Jászvidék megjelenésének ideje:
2011. október 27.

„… A HARANG ÉRTED SZÓL.”

- In memoriam Dr. Mann Ildikó

-

Elment közülünk egy ember.
Ember, akinek voltak jó és rossz napjai,
mint mindannyiunknak.
Bajok, betegségek, nehézségek és boldog
percek látogatták meg, de közben végezte
a dolgát: gyógyított.
Napjait telefoncsengések, ajtókopogtatások szabdalták fel
hosszú éveken át.
Nem könnyû hivatást választott, de még nagyon betegen
is ott ült a székén nyugodtan, s gyógyított, amikor már Õt
is gyógyították.
Persze, a beteg ember arra nem mindig gondol, hogy az
orvosa ugyanúgy lehet beteg, nyûgös. Ildikó doktornô már
nagyon betegen látta el betegeit.
Azután csendben elaludt és magával vitte párja nyugalmát,
terveit, mohói kacaját, mosolyát, szaktudását.
Hûséges betegei pedig elveszítették azt, akitôl gyógyulást
vártak, lelki vigaszt. Mert doktornônk a betegek lelkével
mindig törôdött, de már nagyon fáradt volt.
Bocsánat doktornô, ha türelmetlenül vártuk
a rendelôben, mert ilyen sokszor elôfordult.
Most már nyugodtan várnánk, csak várhatnánk!
NYUGTATÓ, GYÓGYÍTÓ SZAVAIT,
EMLÉKÉT MEGÕRIZZÜK.
Szabóné Bobák Zsuzsanna

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

ÉLIÁS
ISTVÁNNÉ
sz. Rózsa Borbála
/Bogyóka/

CSIKÓS
ZOLTÁN

halálának 10. évfordulójára

halálának
5. évfordulójára
„Múlnak az évek,
te nem vagy már velünk,
de tovább élsz szívünkben
és csak rád emlékezünk”

„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Adhat az Isten márványt,
kincset, palotát,
csak egyet nen:
szeretõ édesanyát.”

Szeretõ édesanyád,
gyermekeid:
Andrea és Tamás

Szeretô családja

sz. Fehér Margit

(x)

ORVOSI ÜGYELET
Dr. Bíró Attila
• Katona J. u. 16. Tel.: 433-165
Dr. Váradi István • Lehel u. 28.
Tel.: 433-166
Dr. Gyenes Miklós • Kisfaludy u. 11. Tel.: 431-021
Dr. Olajos Gyula • Móczár A. tér 7/a Tel.: 431-957
mJászárokszálláson az orvosi ügyelet
hétfõtõl péntekig 16 órától 18 óráig tart.
Az orvosi ügyelet telefonszáma: 06-20/980-6600

03-07.
10-14.
17-21.
24-28.

(x)

temetésén részt vettek, utolsó
útjára elkísérték és
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönetet mondok
Gyenes Gyula fõesperes úrnak
a meghatóan szívhez szóló
miséjéért.
Dr. Kovács Pálnak és Antal
Béláné gondnoknak az önzetlen
segítségéért, valamint
Veres István kántornak és
Galuska Mihály káplánnak a
méltó búcsúztatásáért.

Irénke néni

SZÁNTÓ
BALÁZSNÉ
sz. Márkus Margit
utolsó útjára elkísérték, sírjára
virágot, koszorút helyeztek és
mély fájdalmunkban osztoztak.
„Istenünk, kérünk,
vedd helyettünk oltalmadba Õt,
Tárd ki kapudat, nyugodni
vágyó lelke elõtt.”

Szeretô család

2011. szeptember 29.

2011. OKTÓBER HAVI PROGRAMOK
HÜLLÕKIÁLLÍTÁS
2011. október 4 - október 9. • 09.00-18.00-ig
DÍSZÁLLAT ÉS ÁSVÁNYBÖRZE
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
NÉPI JÁTÉK - NÉPTÁNC SZAKKÖR
Óvodások részére:
okt. 4; 11; 18; 25 (keddi napokon) 16:00-16:45-ig
Alsó tagozatos diákok részére: okt.5; 12; 19; 26
(szerdai napokon) 16:30-17:30
Vezeti: Kovács Zoltánné Lajos Krisztina
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
KERTBARÁT KÖR 2011. október 4-én 18 órakor
ÉLJÜNK EGÉSZSÉGESEN …
Vargáné Dr. Fekete Valéria igazgató fõorvos elõadása
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
ZENEISKOLA
2011. október 27-én 9:30-kor
KONCERT ÓVODÁSOK RÉSZÉRE
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
TARISZNYÁS JÁTSZÓHÁZ
2011. október 29-én 9 órakor
A népi játszóházat vezeti:
Kovács Zoltán és Kovács Zoltánné Lajos Krisztina
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
KRISTON INTIM TORNA TANFOLYAM!
2011. október 13-án 17 órakor
Oktató: dr. Horváthné Daróczy Gabriella
okleveles Kriston Intim Torna tréner
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház

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 elõtti emlékmûre kerülnek.

Jászvidék
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AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI
MOZGALOMHOZ CSATLAKOZVA
A KÖVETKEZÕ PROGRAMOKKAL
VÁRJUK Az ÉRDEKLÕDÕKET

2011. október 3. (hétfõ) 10-11 óra
"Ringassuk együtt…"
foglalkozást tart Kovács Zoltánné Lajos Krisztina,
ahol a résztvevõ anyukák közösen énekelhetnek,
mondókázhatnak 1-3 éves pici gyermekeikkel.

2011. október 5. (szerda) 15 óra
GYÖNGYSZEMEK
Zsíros-Simon Mária
író, költõ és elõadómûvész író-olvasó találkozója

2011. október 7. (péntek) 16 óra
"MADARAT TOLLÁRÓL, EMBERT ISTENÉRÕL"
címû kötetét bemutatja Dr. Tóth Ferenc
Helyszín: Városi Könyvtár

TANKÖNYVTÁMOGATÁS MÁS TELEPÜLÉSEN
TANULÓ FIATALOKNAK
Jászárokszállás város Képviselõ Testülete 2 millió forintot
különített el a 2011. évi költségvetésében diákok tankönyvtámogatására.
Az Egészségügyi,- Szociális és Családvédelmi Bizottsága ezúton tájékoztatja városunk eljáró diákjait, hogy lehetõségük
van tankönyvtámogatás igénylésére, amennyiben az
oktatási intézményben ilyen jogcímen ellátást nem kaptak.
A támogatáshoz a 2011. évben érvényes személyi jövedelemadóról szóló törvény értelében, a tanuló vagy hallgató
nevére kiállított (tankönyv,- szakkönyv, jegyzet) számlát kell
csatolni valamint az oktatási intézmény igazolását - a nappali oktatási rend szerinti - tanulói, hallgatói jogviszonyról.
Az igényelhetõ összeg:
Általános iskolások esetében:
Középiskolások esetében:
Fõiskolások, egyetemisták:

4.000,- Ft/fõ/év
6.000,- Ft/fõ/év
9.000,- Ft/fõ/év

A kérelmek beadási határideje 2011. szeptember 1. napjától
2011. november 30. napjáig terjed, melyet a Polgármesteri
Hivatal Szociális és Családvédelmi Csoportjánál lehet benyújtani.
A határidõ elmulasztása jogvesztõ.

A Gyöngyösi Városi Televízió adásai
A jászárokszállási magazin sugárzási idõpontjai:
kéthetente szerda 19:45
ismétlése vasárnap 18:35
Mivel havi magazin, az új adáshoz képest
2 hétre van az ismétlés.
A SZEPTEMBERI ÚJ ADÁS IDÕPONTJA:
szeptember 28. szerda
ismétlése: vasárnap
Ismétlése: október 12. szerda
ismétlése: vasárnap
AZ OKTÓBERI ÚJ ADÁS IDÕPONTJA:
október 26. szerda
ismétlése: vasárnap
Ismétlése: november 9. szerda
Ismétlése: vasárnap

19:45
18:35
19:45
18:35
19:45
18:35
19:45
18:35

A testületi ülésekrõl készült összefoglaló az ülést
követõ szombaton 14:30-tól kerül sugárzásra,
ismétlése 2 héttel késõbb azonos idõpontban.
(október 1-jén lesz a legutóbbi ülés összefoglalójának
ismétlése)

A VÁROSI ADÁS MÛSORA
HÉTFÕ

9 - 11-ig
17 - 19-ig
KEDD
17 - 19-ig
SZERDA
17 - 18-ig
18 - 19-ig
19 - 20-ig
20 - 21-ig
CSÜTÖRTÖK 9 - 11-ig
17 - 19-ig
PÉNTEK
9 - 11-ig
16 - 18-ig
18 - 19-ig

Képújság
Képújság
Képújság
Képújság
Aktuális /heti magazin mûsor/
Képújság
Aktuális /ismétlés/
Képújság
Képújság
Képújság
Képújság
Péntek este

/jelentõsebb városi vagy kistérségi események/

19 - 20-ig Képújság
20 - 21-ig Péntek este /ismétlés/
SZOMBAT 9 - 10-ig Képújság
10 - 11-ig Aktuális /ismétlés/
17 - 19-ig Képújság
VASÁRNAP 9 - 11-ig Képújság
16 - 18-ig Képújság
18 - 19-ig Péntek este /ismétlés/
A mûsorváltoztatás jogát a szerkesztõség fenntartja.

1 9 5 6
JÁSZÁROKSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2011. OKTÓBER 23-ÁN 15 ÓRAKOR
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉS
A KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSÁNAK ÉVFORDULÓJA
TISZTELETÉRE ÜNNEPSÉGET RENDEZ.
15:00 KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉG
HIMNUSZ
SZAVALAT
KÖSZÖNTÕT MOND: GERGELY ZOLTÁN polgármester
ÜNNEPI BESZÉDET MOND: HAAS GYÖRGY közíró, publicista
KOSZORÚK ELHELYEZÉSE
SZÓZAT
Helye: Fõtéri emlékmû
15:30 ÜNNEPI MÛSOR A DEÁK FERENC GIMNÁZIUM,
KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA
DIÁKJAINAK ELÕADÁSÁBAN
16:00 „EURÓPA A POLGÁROKÉRT”
GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK KIÁLLÍTÁS
Megnyitja: BALOGH ZSUZSANNA, tanárnô
A kiállítás megtekinthetô 2011. november 4-ig.
Helye: Petõfi Mûvelõdési Ház

MEGHÍVÓ
2011. október 2-án 15 órakor
a Jászágói Négyszállási Iskola helyén felállított
emlékkônél szentmisével egybekötött
megemlékezést tartanak.
A szentmisét Szántó József celebrálja.
Gyülekezés a Jászágói Községházánál 14 órakor.
Minden érdeklôdôt szeretettel vár
a Jászágói Községi Önkormányzat

(x)
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Hazai terepen is bizonyítottak
az Árok Kempo versenyzõi
2011. szeptember 24-én
rendezték meg a III. KeletKempo Nyílt Országos Bajnokságot a Védelem Holding Kft. és a P.F.Z. Nemzeti
Kft. támogatásával. A rendezvényt Baráth László a Védelem Holding Kft. tulajdonosa nyitotta meg a jászárokszállási Szent Vince úti sportcsarnokban. A bajnokságon
15 klub közel 150 versenyzõje mérte össze tudását különbözõ kategóriákban. A küzdelmek a sportcsarnok közepén felállított ketrecben, valamint a mellette elhelyezett 2
páston zajlottak. Természetesen a rendezvény szervezõje,
az Árok Kempo Dojo is képviselte magát a bajnokságon.
A klub versenyzõi mindannyian jól szerepeltek a rendez-vényen: Fodor Dávid 3 kategóriát nyert meg, ezzel õ lett a
bajnokság legeredményesebb
versenyzõje, Danyi Ervin
arany, Csikós Ádám arany,

Küzdelem ketrecben és páston
Tóth Norbert arany, Krkelics
Milán arany, Breszkó Bence
arany, Torma Krisztofer arany
és Varga Károly ezüstéremmel
lett gazdagabb. A legtechnikásabb versenyzõnek járó címet
a bírók Csikós Ádámnak
ítélték.
Az elkövetkezõkben az
Árok Kempo Dojo tagjai
már a novemberi, Olaszországban megrendezendõ

Érdekesség
Egy különös dolgot szeretnék megosztani a Jászvidék Tisztelt Olvasóival.
Szerintem ritkán fordul elõ
egy település életében, illetve egy család életében, ami

most Jászágón megesett. Az
történt ugyanis, hogy megszületett augusztus 30-án a
kisunokám Dávidka, aki jelenleg Jászágó legfiatalabb
lakosa, ugyanakkor közsé-

Rendõrségi hírek
Egy helyi szórakozóhely
elõtti teraszról ismeretlen
személy dolog elleni erõszak
alkalmazása nélkül hamutartót és alumínium székeket tulajdonított el szeptember 11-én az éjszakai órákban. A szórakozóhely üzemeltetõje a bûncselekményt
csak záráskor észlelte, a lopási kárt 36 000 Ft-ban jelölte meg. Az ügyben az eljárás folyamatban van.
Büntetõeljárást indítottunk ismeretlen tettes ellen,
aki szeptember 15-ére virradóan Jászárokszálláson az
egyik kft. tulajdonát képezõ
tehergépkocsi katalizátorát
kivágta és eltulajdonította.
A lopással okozott kár: 200
000 Ft, a rongálással: 10
000 Ft kár keletkezett. A
bejelentõ a tehergépkocsival
kora reggel munkába indult,
amikor annak beindítása
után furcsa hangot hallott.
Elindulást követõen észlelte
a bûncselekmény tényét,
majd értesítette a rendõrséget.
Iskolába indulása elõtt
lezáratlanul hagyta kerékpárját a Polgármesteri Hivatal
udvarában egy helyi fiú, akinek gyalogosan kellett a suli
után hazamennie szeptember
16-án, mert amíg õ iskolában
volt ismeretlen személy eltulajdonította a jármûvét. A helyi rendõrõrsön a fiú nagyma-

mája jelentette be a lopás tényét, valamint azt, hogy a
bûncselekmény elkövetésével
25 000 Ft kár érte õket.
Szeptember 20-án szintén kerékpárlopásról érkezett bejelentés hatóságunkhoz. Egy helyi hölgy tett bejelentést a sérelmére elkövetett kerékpárlopás ügyében.
Az egyik helyi élelmiszerüzlet elõtt hagyta lezáratlan
állapotban kerékpárját, bement vásárolni, és mikor 10
perc múlva kijött, már nem
találta meg. Az eltulajdonított camping típusú kerékpár értéke: 15 000 Ft. Az
esetet észlelve rögtön a
rendõrõrsre ment ismerõsével, aki látta, amint egy férfi
eltulajdonítja a kerékpárt.
Az elkövetõt megnevezni
nem tudta, viszont jó személyleírást adott róla. Ez
alapján a helyi járõr leellenõrizte azon embereket, akikre a személyleírás illett,
majd az egyik helyi lakosnál
feltalálásra került a kerékpár.
Az 53 éves férfi ellen szabálysértési eljárás indult tulajdon elleni szabálysértés
elkövetése miatt.
A fenti esetekbõl is láthatják az olvasók, hogy a vagyon
elleni bûncselekmények körében jellemzõ a kerékpárlopás.
Kérem Önöket, hogy a bûncselekmények megelõzése végett kerékpárjukat mindig jól

WTKA Világbajnokságra
készülnek.
Várnak mindenkit csapatukba, akik kedvet éreznek a harcmûvészetekhez.
Edzéseiket a szokott idõben
hétfõn, szerdán és pénteken
18:00-19:30-ig tartják a kis
tornateremben. A felnõttek
edzését Kardos Ignác, a
gyermekekét Csikós Ádám
és Tari Dávid tartja.
günk legidõsebb lakosa a 92
éves édesanyám (Modé Jánosné), vagyis Jászágó legidõsebb és legfiatalabb lakosa is egyazon családban, a
mi családunkban él. Mindketten jó egészségnek örvendenek.
Barta Ferencné
Jászágó
látható helyen, rögzített
tárgyhoz lakatolják le (pl. fa,
oszlop, kerítés)! A lakat lehetõleg érje át a vázat és a kerekeket is! Jegyezzék fel jellemzõit, ismertetõjegyeit (típus,
vázszám, méret, szín, felszerelések), hogy esetleges eltulajdonítás esetén könnyen azonosítható legyen!
Tájékoztatom a lakosságot, hogy augusztus hónaphoz képest szeptember 22ig csaknem tizedére csökkent a betöréses lopások
száma Jászárokszálláson. A
betöltetlen körzeti megbízotti helyekre pályázatot
hirdettünk, amelyekre jelenleg is vannak jelentkezõk.
Idekerülésük egyik feltétele,
hogy megfelelõ lakáshoz
jussanak, melyben remélhetõleg az önkormányzat segítséget nyújt. Hatóságunk
mindent megtesz azért,
hogy a közterületi szolgálatellátást erõsítsük Jászárokszálláson. Hetente több alkalommal fokozott ellenõrzést tartunk, melyek minden bizonnyal a lakosság
szubjektív biztonságérzetére
is hatni fognak. Az ellenõrzések során gépkocsizó és
gyalogos szolgálatellátást
egyaránt végrehajtanak a
kollégák, mely során minden esetben intézkedés alá
vonják a szabálysértések, illetve bûncselekmények elkövetõit.
Fazekas-Füzesi Nóra r. fhdgy.
Jászberényi Rendõrkapitányság

2011. szeptember 29.

Tûzoltóságunk hírei
Az utolsó lapzárta óta
eltelt idõszak eseményei:
Augusztus 19-én délben
érkezett a szolnoki tûzoltóságtól jelzés: a Visznek felé vezetõ úton tûz van. A kiérkezõ
egység 2 db D sugárral és
kéziszerszámok segítségével a
mintegy 2 hektáron égõ bozótos tüzét eloltotta.
Másnap a Tavasz utcába
történt a riasztás. A jelzés szerint egy garázs égett. A felderítés során megállapításra került: szemét és gumi égett, kéziszerszámokkal a veszélyt
megszüntettük.
21-én délután a jászdózsai
kanyar elõtt égett a gaz, avar.
Puttonyfecskendõvel,
egy
sugárral és kéziszerszámokkal
a tüzet eloltottuk.
Egy nappal a késõ délutáni órákban a Dobó utca
egyik lakásához vonultunk,
ahol a darazsak a lakótérbe bejutva a lakókat veszélyeztették.
Nem sokkal késõbb újabb jelzés érkezett: Jászágón a szeméttelep ég. Gaz és szemét
égett másfél hektáron, melyet
eloltottunk.
23-án este a Nyár utca
egyik házába mentünk darazsakat irtani. Másnap délután
Erkre mentünk, szintén a darazsak veszélyeztetése miatt.
25-én délután a Deák Ferenc utca egyik háza elé érkezett a riasztás Itt a munkagép egy gázvezetéket szakított
el. A gázrobbanás elkerülése
érdekében a helyszínt védõsugárral biztosítottuk, miközben a TIGÁZ szakemberei is
a helyszínre értek. Még a délután folyamán avartûzhöz vonultunk a Vámosgyörk felé
vezetõ úthoz. Egy sugár és kéziszerszámok segítségével a
tüzet eloltottuk. A késõ esti
órákban a vámosgyörki szeméttároló telepre vonultunk,
ahol 2 sugárral és kéziszerszámokkal a tüzet eloltottuk.
Másnap reggelre újabb tûz keletkezett, amihez már a jászberényi vízszállító autó és erõgép segítségét is igénybe kellett venni. Délután még egyszer vonultunk a vámosgyörki
szeméttelepre, ahol a késõ esti
órára sikerült a tüzet eloltani.
Visszaérkezés után nem sokkal a jászárokszállási Somogyi
utcába vonultunk, ahol a da-

razsak veszélyeztetése miatt
kellett beavatkozni.
27-én este a Tavasz utcában a darazsak veszélyeztették
a lakókat, sikeresen beavatkoztunk.
Másnap délelõtt Erken,
majd délután és este Jászárokszálláson avatkoztunk be
a darazsak ellen.
Szeptember 1-jén délután
a Széchenyi utcába vonultunk, itt egy nagy méretû fa
kidõlt a kerítésre és az úttestre.
Az egység motoros láncfûrésszel és dugólétra segítségével a veszélyt megszüntette.
Másnap délelõtt majd délután a Deák Ferenc, illetve az
Eötvös utcába vonult az egység. Mindkét helyen a darazsak veszélyeztetése miatt
avatkoztunk be.
Egy nappal késõbb este a
Pusztaszer utca egyik házához
kaptuk a riasztást. A jelzett helyen avar, szárazfû égett, melyet egy sugárral és kéziszerszámokkal eloltottunk.
4-én délután és este darazsak veszélyeztetése miatt vonultunk Jászárokszállásra a
Széchenyi utcába, illetve Tarnaörsre a Ságvári utcába, ahol
a veszélyhelyzetet megszüntettük.
Következõ napon az esti
órákban szintén a Széchenyi
utcába kaptuk a riasztást,
most a mentõszolgálat jelzése
alapján. A jelzett helyre kiérve
egy sérült életét próbálta a helyi mentõszolgálat majd a
jászberényi mentõ ügyelete is
megmenteni. Félpályás útzárral biztosítottuk a helyszínt.
Szeptember 7-én este a
Vámosgyörk felé vezetõ út
mellett jelzett tüzet egy magánszemély. A szemét- és
avartüzet az egység eloltotta.
A következõ két napban
három esetben avatkoztunk
be a darazsak elleni védekezésben Tarnaörsön, Erken és

Jászárokszálláson.
Szeptember 10-én délben
a Tavasz és Adácsi utca keresztezõdéséhez kaptuk a jelzést. A kiérkezõ egység a jelzett helyen a farakás és az alsó
épületnél keletkezett tüzet
eloltotta.
Másnap 4 esetben vonultunk (2-2 alkalommal) Tarnaörs és Jászárokszállás területére, darázsirtásra.
12-én délután a Deák
Ferenc utca végéhez vonultunk. Mintegy 400 négyzetméteren égett az avar és a nád,
melyet eloltottunk.
Másnap délután a Rákóczi
utcába vonultunk, a darazsak
a lakókat veszélyeztették. Éjfél
után Vámosgyörkre vonultunk. Itt a vasúti töltés mellett
égett az aljnövényzet, melyet
kéziszerszámokkal eloltottunk. Állomáshelyre érkezés
után újra Vámosgyörkre
mentünk, ahol szintén aljnövényzet tüzét oltottuk el.
Szeptember 15-én elõször
Erkre, majd a Tarnaörs–Jászdózsai úthoz vonultunk,
mindkét esetben avartüzet oltottunk el. Késõ délután a
Visznek–Nagyfüged közötti
útszakaszra vonultunk. A jelzett helyen tarló és nád égett,
melyet egy sugárral, puttonyfecskendõvel és kéziszerszámokkal eloltottunk.
Másnap délután egy személygépkocsi az útról lesodródva a szántáson landolt. A
jármûvet áramtalanítottuk,
miközben a mentõk és a rendõrségi intézkedés idejére a
helyszínt biztosítottuk.
A hónap folyamán eladásra került az egyesület tulajdonát képezõ Mercedes fecskendõnk. Ezt a pénzt a pályázaton nyert STEYER fecskendõ
önrészének
törlesztéséhez
használjuk fel.
Nádas Illés ÖTE titkár

Anyakönyvi hírek

JÁSZVIDÉK
Jászárokszállás város közéleti
havilapja

Jászárokszállás:
2011. augusztus hónapban született gyermekek:
Kolompár Péter, Joanovics Janka Lívia, Balázs
Adrienn, Baranyi Lilla, Molnár Norina.
2011. augusztus hónapban házasságot kötött: Kaszab
Edit – Hajdu Huba, Dr. Horváth Boglárka – Major
Csaba.
Ezúton búcsúzunk az elhunytaktól: Ócsai Lászlóné
sz. Guba Anna 64, Lakatos Jánosné sz. Tóth Erzsébet
81, Guba Sándor 56, Ficzek Ferenc 66, Csikós
Ferencné sz. Budai Franciska 90, Márkus Lászlóné sz.
Nagy Anna 78 évet élt.
Jászágó:
Augusztus hónapban születés, házasságkötés nem
volt.
Ezúton búcsúzunk az elhunyttól, a 47 évet élt
Stiftinger Antaltól.
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