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XXII. (XLVII.) évfolyam 10. szám

Hol vannak kedves halottaink?
Az ember életében a halál
nagy figyelmet és fontos szerepet kap. Cicero szerint:
„Senki sem gondol addig a
halálra, míg fájdalom vagy
betegség nem éri”. Egy-egy
ember halála elgondolkodtatja
a még élôket. Sokan úgy vélik,
hogy a halálról nem szabad,
illetlenség beszélni, tabuként
kezelik; pedig nem lenne
szabad. A halált el kell fogadni, beszélni kell róla, mert így
lesz teljes az ember élete. A
halál úgy része az emberi életnek, mint a születés. Aki nem
tartja értelmesnek a halált,
annak nem is értelmes az
élete. Sokan azért tartják értelmetlennek a halált, mert félnek tôle: tudják, hogy biztosan eljön, csak azt nem tudják,
hogy mikor. Seneca szerint:
„A halál kívánása rossz dolog,
de a tôle való félelem még
rosszabb”. Nem szabad ekkora félelemmel élni az életet,
mert akkor nem lesz benne
semmi boldogság. Az értékekkel teli élet a végsô koronát
a halállal kapja meg. Nem
mindegy, hogyan hal meg az
ember. Vas István költô 75
éves korában egy interjú alkalmával így nyilatkozott, amikor a riporter megkérdezte
tôle, hogy mik a tervei: „Jó
halál és semmi más”. Törekedni kell a jó halálra, mert így
lesz az életünk is értékes.
Seneca bölcs mondása szerint:
„Rosszul él az, aki nem tud jól
meghalni”.
Sok embert foglalkoztat,
hogy e földi élet után, mi lesz
az ember sorsa. A hívô ember

abban a tudatban járja földi
élet útját, hogy itt kell megszereznie igaz életével, a szeretet
gyakorlásával azt a készséget,,
amely méltóvá teszi az Istenlátás boldogságára. Isten nemcsak elküldött, de haza is vár
minket.
Halottak napján minden
esztendôben elindulunk a temetô felé. Megállunk szeretteink sírja elôtt és a hervadástól megóvott virágainkkal
mondjuk el szeretetünk néma
vallomását.
A keresztény ember is
emlékezik halottaira, de nem
éri be ezzel, Jézus legmerészebb ígéretére emlékezik:

„Aki bennem hisz, ha meghal
is, élni fog” Hitünk arra tanít,
hogy Isten szereti az embert és
élete ablaka nem a halálra, hanem az örökkévalóságra nyílik.
Harsányi Lajos így fogalmazta meg:
„Amíg a síron élô virág nyit,
Mondhatsz, halál te, nekünk
akármit!
Az éj után, nézd, hasad a hajnal
A búra kedv jô zengô ajakkal
S lelkünkben örök bizalom
ébred,
Hogy a sírban nem halt meg,
csak alszik
Az ÉLET."
Csoszor Erzsébet

Az év gyógyszerésze is
városunkban van
A Magángyógyszerészek
Országos Szövetsége idén
elôször rendezte meg az
„Év Gyógyszerésze” és a
„Kedvenc Patikám” versenyeit.
A Szent Margit Gyógyszertár a múlt évi „Az Év
Gyógyszertára” cím elnyerését követôen, most annak
vezetôje Dr. Dobos Józsefné
Dr. László Erika az év gyógyszerésze címet is elnyerte.
Dr. László Erika a siófoki díjátadáson

- and -

Ára: 115 Ft

„56 fényét ôrizni kell…”

Haas György ünnepi beszédet mond
A kettôs számok jegyében
emlékezett a város. Az 55 éve
kitört forradalom és a 22 éve
kikiáltott köztársaság évfordulóján az 1956-os forradalom
emlékmûvénél ünnepi beszéddel, koszorúzással emlékeztek
meg a városunkban.
Az Óvónôk Kamarakórusával elénekelt Himnusz után
Nagy Kinga: Tóth Bálint: Vigyázzatok az éjszakában címû
versét szavalta el.
Gergely Zoltán ünnepi köszöntôjében a szabadság napjának nevezte október 23-át.
A nemzet szabadsága azonban csak az egyén szabadságával lehet teljes, ha az egyén
boldogul, akkor boldogul a
város is – fejtette ki.
Az ünnepi beszédet mondó Haas György újkori történelmünk legfényesebb ünnepének nevezi a napot.
Ez a szabadságharc volt az,
ami felrázta az egész emberiséget, nem a pénzért, a gazdasági érvényesülésért, hanem az
emberi jogokért harcolt annak
tudatában, hogy egy világhatalommal állnak szemben.
Azonban ma – fejti ki az
ünnepi szónok – minden törekvés arra irányul, hogy ez egy
kommunista reform mozgalom volt.
Nagy Imrével szemben
azonban Tildy Zoltán volt kisgazda miniszterelnök, aki a
Nagy Imre beszédet is írta, tett
a legtöbbet a szabadságharcért.
Haas György kiemeli Albert Camus francia Nobel-díjas
író szerepét, aki a Magyarok
vére címû mûvében úgy fogalmaz, hogy a legázolt magyarság többet tett a demokráciáért, mint a világ többi része.
Az ünnepi szónok befejezésképpen pedig ezt mondja:
Egyetlen feladatunk lehet a jövôre vonatkozóan, hogy '56
fényét megôrizzük.
Az ünnepi beszéd után következett a koszorúzás.
Az ünneplôk a „Fáklyaként

az éjszakában égünk” címû
ünnepi mûsort tekintették
meg a mûvelôdési házban a
Deák Ferenc Gimnázium,
Közgazdasági és Informatikai SZKI diákjainak elôadásában.
Bágyi Rita és Rusvainé Barócsi Katalin rendezte emlékmûsorhoz a gimnázium diákjai tervezték a díszletet, melyek elôtt beleéléssel adták át a
forradalom drámai hangulatát.
Sikerrel csempézték mûsorukba a lélek húrjain mindig
hatni tudó Ha én rózsa volnék… örök érvényô dalt.

A kiállítást megnyitó Balog
Zsuzsanna, – aki éppen 20 éve
lakik Jászárokszálláson – elmondta, hogy a „Gyökerek és
szárnyak” elnevezést, amit a
pályázat mottójaként szerepeltettek egy Goethe idézetbôl
vették, ami így hangzik:
„A legtöbb amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek
és szárnyak.”
Az egybeesés kapcsán,
mely szerint a várossá nyilvánítás évétôl él Jászárokszálláson, Zsuzsa vallomást tesz a
város nyilvánossága elôtt,
hogy jó itt lakni.
A város elég kicsi ahhoz,
hogy az emberek ismerjék
egymást és köszönjenek az
utcán, a gyerekek kerékpárral
járhatnak iskolába, egyedül is
hazamehetnek.
Szeretet és barátság érezhetô a városban – mondja,
majd így folytatja… és elég
nagy ahhoz, hogy aktív közösségi élet legyen zeneiskolával, sportolási és szabadidôs
programokkal.
Több, mint 2000 embert
foglalkoztató ipari parkunk

„Ha én rózsa volnék…”
Az ünnepi mûsort követôen került sor a kiállítás megnyitására. A kiállítás már hagyomány az ünnepi programsorban.
Ezúttal az önkormányzat
által meghirdetett pályázatra
kellett pályamûveket benyújtani a 20 éves város évforduló
alkalmából. A kiírás szerint
fogalmazásban, fotóban, rajzban kellett megörökíteni az
elmúlt 20 év eseményeit.
A fotózás nem ihlette meg
a diákokat, míg irodalmi pályázat is csak egy érkezett.
Gura Bálint 8.b. oszt. tanuló „Egészségügyi változások
az elmúlt 20 évben egy diák
szemével” címmel pályázott.
Rajzban viszont Kiss Gáborné irányításával 29-en
pályáztak.

van, így alacsony a munkanélküliség.
A majdani családalapítók
figyelmét pedig arra hívja fel,
hogy jó Jászárokszálláson élni.
Ezt követôen pályamûvek
értékelésére kéri Ördög Margitot – a zsûri elnökét – aki
elmondja, hogy szinte azonos
értékrendû pályamunkák érkeztek be.
Az értékelésben kiemelte,
hogy az Idôkapu ábrázolása
nem véletlenül ragadta meg a
gyerekeket, hiszen a Jászság
egyetlen újkori szakrális emlékmûve.
Megihlette ôket az utak
építésének megörökítése, ami
kiemelte a várost a vendégmarasztaló sárból, de készült
Folytatás a 2. oldalon
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Tájékoztató a képviselõtestület soron kívüli üléseirõl
- szeptember 2011. szeptember 29-én
tartotta soron kívüli ülését
városunk Képviselô-testülete.
Az ülés fô napirendi pontjai:
Településszerkezeti Terv módosítása; a 3/2005. (IV. 01.)
rendelet (Helyi Építési Szabályzat) módosítása; a REGIO-KOM KEOP - 7.1.1
pályázatához készített Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány megismerése, valamint a polgármesteri felhatalmazás nyilatkozattételre;
REGIO-KOM Társulási Megállapodásának módosítása; a
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás;
a Passzer Nyomdaipari Kftvel kötött megállapodás jóváhagyása.
Farkas Renáta fôépítész
ismertette, milyen módosítások, változások érintik a
településszerkezeti tervet. A
Kossuth út jobb beláthatóságának érdekében a telkek
beépíthetôségének megtartása
mellett a jelenlegi tervezett
szabályozási vonal kötelezô
építési vonallá válik, ill. a szabályozási szélesség visszaáll

a jelenlegi helyére. A másik
módosítás a Deák Ferenc u.
- Prohászka Ottó u. - Kuruc
u. által határolt tömböt átszelô tervezett út megszüntetése volt lakossági kezdeményezésre. A helyi építési
szabályzatot két módosítási
cél érinti. Egyik a lakóterületen egy telken beépíthetô
telekterület 500 m2-es korlátjának kivétele. A következô
módosítási célt az Építésügyi Hatóság kezdeményezte,
miszerint az oldal- és hátsókertre vonatkozó helyi építési
szabályok kerüljenek pontosításra.
„A REGIO-KOM Térségi
Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és DélHevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése" nevû II.
fordulós pályázat beadásához
a Képviselô-testülete a felhatalmazta a polgármestert nyilatkozatot tételre, miszerint
Jászárokszállás település nem
vesz részt más pályázatban,
támogatási konstrukcióban az
adott projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan.

A Képviselô-testület arról is
tett nyilatkozatot, hogy pályázat beadásához elkészült
Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmányban feltüntetett
adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá
a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt, és az abban
bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést ismeri, és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja
a projekt befejezését követô
minimum öt évig.
Dr. Gábris Emese jegyzô
elmondta, hogy a REGIOKOM Társulási Tanács által
módosított Társulási Megállapodást a tagok kérésére úgy
módosították, hogy a szemétszállítási díjról a Társulás
tagjai egymással egyeztetnek,
azt a Társulási Tanács ülésén
megvitatják és azt egységesen
alkalmazzák. A Társulási Megállapodás módosítását minden
tagönkormányzatnak meg kell
vitatni és elfogadni.
A Képviselô-testülete elhatározta a Bursa Hungarica
Felsôoktatási Önkormány-

Egy szemtanú
– visszaemlékezés az 55 évvel ezelôtti eseményekre –
55 éves emlékeket hord
magával városunk egy tisztelt
lakója, Marika néni. A minap
unokája meglepte nagymamáját, mert elvitte arra a
helyre, ahol 55 évvel ezelôtt
lakott. Az átélt emlékeket Marika néni szeretné megosztani az olvasókkal.
1956. október 23-án Marika néni Budapesten, a Práter
utca 14. szám alatt lakott
albérletben. 19 évesen Pesten
dolgozott a konzervgyárban,
mert Jászárokszálláson nem
kapott munkát.
Október 23-án a reggeli
készülôdés után a szokott
idôben indult lakótársával a
gyárba. Amikor az utcára
kiléptek, fiatal gyerekeket láttak, vállukon puskával. Nem
értették, mi lehet, mit keresnek ilyen korán ezek a gyerekek az utcán, és miért van
náluk puska. Kérdéseikre hamarosan választ kaptak, mert
megállították, utasították
ôket, vissza kell fordulniuk,
mert ma itt senki nem megy
dolgozni, itt harc lesz. Marika
néni és lakótársa a lakásuk
ablakából figyelték az eseményeket, mely ahogy az idô haladt, felgyorsult. Egyre több
ember volt az utcán, tankok
dübörögtek végig az addig
békés téren. Kaput zárni, mindenki le a pincébe! – hallották
az utasításokat. A szomszéd
ház ajtaján megmozdult a
függöny, kíváncsi volt az ott
lakó mi lehet kint. A következô percben egy nagy dörrenés hallatszott, és már sajnos
a függöny mögött leselkedô
nem tudhatta meg mi volt.

Kevés volt az élelmük, így
mindenki igyekezett tartalékolni, információt szerezni az
újabb élelmiszerek beszerzésérôl. Az egyik nap jött a hír;
egy kocsiról lehet lisztet, cukrot, kenyeret kapni. Félve merészkedtek elô a pince lakói,
inkább éheznek, de élve maradjanak. Ekkor látták az
utcát, ahol az út közepén egy
kiégett tank volt, rajta megégett emberi testekkel. Tudták, hogy örülni kellene ennek
a látványnak, hiszen ôk az
"ellenségeink" voltak, de belülrôl szívszorongató volt a
tudat: ôket is hazavárta egy
anya, egy feleség, egy gyerek.
Tekintetük a Zrínyi Ilona
Általános Iskolára tévedt, ahol
a gyerekek helyett rengeteg
egymás mellett fekvô halott
volt. Nem voltak már éhesek,
mert ez a látvány teljesen
magával ragadta ôket.
Egy gondolatuk volt most
már csupán: innen haza kell
jutni, híreket szerezni az otthoniakról. Igen, de hogyan?!
Az iskola pincéjében fôztek és
az egyik nap egy ismerôst vélt
felfedezni Marika néni. Elhatározták, hogy elindulnak
haza, ha kell gyalog. A Keletipályaudvarig el is jutottak,
ahol egy Egerbe induló teherautóra még felfértek. Az autó
elindult, bennük a félsz, mikor, ki állítja meg ôket, hazajutnak-e, vagy valahová másfelé lesz az útiránya a teherautónak?
Senki nem beszélt senkivel, mindenki magában mormolt valamit, kérte a jó szerencsét álljon melléje.

Marika néni markában az
albérlô társától kapott 20 forinttal indult haza, Jászárokszállásra. Társa magától vonta
meg a falatot, de bízott benne,
hogy Marika néni tud majd
rajta venni élelmet, hiszen aki
útra kél, soha nem tudja,
meddig megy, hová érkezik.
Gödöllônél állították meg
elôször a teherautót, mindenkit átkutattak, mindent
megnéztek, de amit kerestek,
valószínûleg nem találták, így
elengedték ôket.
Gyöngyöshalászig hozta
ôket a teherautó, majd az autó
indult tovább Egerbe, de hogy
megérkezett-e, soha nem
tudta meg Marika néni. Az
egyik leszálló utasnál puska
is volt, mellyel a levegôbe
lôtt, meg is ijedt mindenki,
fôleg a békésen szüretelô
emberek.
Itt vidéken minden csendes volt, ôk nem értették,
miért van olyan sok ember a
teherautón, miért lövöldöznek. Jászárokszállásra egy
teherautón érkezett haza Marika néni és társa, Gábor.
Marika néni könnyeivel
küszködve mesélte el az 55
évvel ezelôtt átélteket és azt
kívánta; a mai embereknek ne
legyen része az 56-os eseményekben, ne tudják meg mi a
nélkülözés, az állandó rettegés, a létbizonytalanság.
Éljünk békében, örüljünk,
hogy élhetünk, örüljünk minden kis sikernek, és így szerezzünk egymásnak örömet.
Szabó Erika

2011. október 27.

zati Ösztöndíjpályázat 2012.
évi fordulójához való csatlakozását, ennek megfelelôen
az "A" és "B" típusú pályázatok kiírását. Valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a
2012. évi költségvetésében
575.000,-Ft összeggel biztosítja a csatlakozást, valamint
a hátrányos helyzetû szociálisan rászoruló fiatalok továbbtanulásának támogatásához szükséges fedezetet. Gergely Zoltán polgármestert
felhatalmazták a csatlakozási
nyilatkozat aláírására.
Az utolsó napirendi pontban jóváhagyásra került a Képvislô-testület álltal a Passzer
Nyomdaipari Kft-vel Kovács
J. Béla: Volt egyszer egy gyarokparti iskola címû könyv
megjelentetési költégeire a
Dr. Csányi Sándor magánszemély által az Önkormányzat
bankszámlájára e célra utalt
640.000,-Ft + ÁFA, összesen
800.000,-Ft továbbutalásáról
szóló megállapodás. Egyidejûleg felhatalmazza Gergely
Zoltán polgármestert a megállapodás aláírására.
(szgné)
- október A Képviselô-testület 2011.
október 13-án megtartott
ülésén döntött arról, hogy a
„Sikeres Magyarországért”
Önkormányzati Infrastruk-

túrafejlesztési Hitelprogram
keretében (a Dobó úti óvoda
fejlesztésére, a strand termálmedencéjének felújítására,
valamint belterületi utak
építésére, felújítására) pályázattal elnyert beruházások finanszírozására 96.000.000,-Ft
fejlesztési célú hitelt vesz fel.
A Dobó úti óvoda épület
felújítására EU Önerô Alap
pályázat benyújtását határozta
el a Testület, amely az önkormányzat saját forrásainak
kiegészítését teszi lehetôvé.
A Dobó úti óvoda beruházás közbeszerzési eljárásának
lezárására is sor került. A Képviselô-testület jóváhagyta a
beérkezett ajánlatok értékelését és döntött az eljárás eredményérôl. A bíráló bizottság
javaslata szerint nyertes ajánlattevôként a SZOLTISZ
Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t fogadta el,
melynek a kötelezô 5%-os
tartalékkeretet is tartalmazó
nettó ajánlati ára:
99.001.023,- Ft, azaz bruttó
123.751.279,-Ft. Egyidejûleg
a Testület jóváhagyta a vállalkozási szerzôdés tervezetének
tartalmát és felhatalmazta
Gergely Zoltán polgármestert a vállalkozási szerzôdés
aláírására.
Ezt követôen "A REGIOKOM Térségi Kommunális

Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése” elnevezésû projekt II.
fordulós pályázathoz földhasználati jog bejegyzéséhez
készített megállapodást fogadták el a képviselôk.
Az Önkormányzat részt
vesz a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium
által meghirdetett Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER pályázaton. A
pályázati részvétellel a városi
Strandfürdô elôtti parkoló
kialakításához, felújításához
szükséges források biztosítását
célozza meg. A tervezett fejlesztés megvalósulási költsége 20.625.000,- Ft, a pályázaton igényelt támogatás öszszege 9.900.000,-Ft. Ugyancsak a LEADER kiírás keretében pályázik az Önkormányzat a 2012. évi Árokszállási Nyár Programsorozattal kapcsolatban is. A tervezett fejlesztés megvalósulási költsége 4.600.000,Ft, az igényelt támogatás
összege 3.680.000,- Ft. A
támogatás mértéke mindkét
pályázatnál vissza nem térítendô támogatás, a szükséges önerôt a város költségvetésébôl biztosítja.
-nir-

„56 fényét ôrizni kell…”
Folytatás az 1. oldalról
rajz a templom felújításról,
rendezvényekrôl – értékel a
zsûri elnök.
Értékelése után végül az
elsô díjat megosztva Pethes
Enikô és Fehér Réka kapta.
Ezen az esten díjazták „
A virágos Jászárokszállásért”
virágosítási, parkosítási és
környezetszépítô versenye is.
Ezen egy társas ház és 5
családi ház indult. A kis létszámú nevezés miatt valamennyiük fáradozását díjazták.
Ezt követôen a város továbbra is biztosította a baráti beszélgetést az ünneplôknek terített asztal mellett
a mûvelôdési ház kistermében.
- and -

Az egyik elsô díjazott Pethes Enikô, Gergely Zoltán,
Ördög Margit, Balogh Zsuzsanna társaságában
Fotók: Kubacsekné Gulyás Éva

Az ünnepi szónokról…
Haas György 1956-ban,
éppen október 23-án repülte
utolsó köreit, mint vitorlázó
repülô oktató. Parancsnoka
volt a Szentesi Repülôtérnek
és tagja a Magyar Nemzeti
Repülô Szövetségnek.
A Kommunista Párt tagjainak sorába többszöri elbeszélgetés ellenére sem volt
hajlandó belépni, ezért a káder osztály vezetôje, távollétében elbocsátotta repülôtér
parancsnoki pozíciójából.
1965 szeptemberében
emigrált Ausztriába. Már a
lagerbôl írásokat küldött az
Emigráns Magyarok Lapjába.

Ennek kapcsán ismerkedett
meg Varga Bélával – pápai
prelátussal –, aki 1945-tôl
'47-ig az Országgyûlés Elnöke volt, majd az emigrációban az Amerikai Magyar
Híradó munkatársaként tevékenykedett.
A Szabad Európa Rádió
szerkesztôi, mûsorvezetôi elsôsorban az 1945utáni Kisgazdapárt soraiból szervezôdtek, így Varga Béla ajánlására 1977-ben Haas György
a Rádió munkatársa lett
Bécsben.
Itt ismerkedett meg többek között, még a rendszer-

váltás elôtt, Antall József miniszterelnökkel. Ô készítette
vele az elsô interjút.
A rendszerváltást követôen hazatért Magyarországra.
Azóta elsôsorban közíróként,
publicistaként ismerjük.
Írói érdeklôdése a Történelmi Kisgazdapárt jelentôs
egyéniségei és az 1945 utáni
események felé fordult.
Könyvet írt többek között Tildy Zoltánról, Nagy
Ferencrôl, B. Szabó Istvánról, Varga Béláról, Bartha
Albertrôl valamint „14 interjú
Európáról” címmel jelent meg
könyve.
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A polgármester jelenti
A mezôgazdasági vállalkozókat továbbra sem fogadta
kegyeibe az idôjárás. A nagyon
kevés csapadék az ôszi munkákat megnehezíti. Sajnos már
olyan terület is van, ahol az
elvetett repce kitárcsázásra került, mert vízhiány miatt nem
tudott kikelni.
A Szarvágy-patakon lévô
örsi úti híd a tavalyi árvizek
járulékos káraként életveszélyessé vált. A meghívott szakemberek az azonnali bontását
javasolták, a további károk elkerülése érdekében. A baj az,
hogy ennek a hídnak az elbontásával több mint ezer
hektár mezôgazdasági terület
közvetlen megközelítése szûnik meg. A mezôgazdasági
gépeknek ezután az Ipari úton
keresztül kell közlekedniük. A
problémát fokozza, hogy az
Ipari út az ott lévô üzemek
forgalmát is nehezen tudja lebonyolítani, az út mellett parkoló kamionok miatt. Ezt úgy
tudjuk feloldani, hogy az Ipari
út teljes hosszában mindkét
oldalon megállni tilos táblákat
helyezünk el. A Szarvágy-híd
bontását a Mátraaljai Vízgazdálkodási Társulástól megrendeltük, és október végéig a
munka elvégzésre is kerül. A
szükséges kitáblázásokat elvégezzük. Az érintett gazdák
megértését kérem. Egy hídépítô cégtôl új híd megépíté-

sére, illetve mederhíd megépítésére kértem ajánlatot, amelyet október végéig meg is
fognak küldeni. Az elôzetes
számítások szerint egy teljes
értékû híd megépítése 65-70
millió forintba kerülne, míg a
mederhíd 8-15 millió forint
közötti költséget jelent. Pályázati lehetôség jelenleg nem áll
rendelkezésre. A Belügyminisztériumhoz a költségek pontosítása után a vis maior helyzetre hivatkozva beadvánnyal
élünk és segítséget kérünk.
A Szarvágy-patak ipari parki védmûvének megépítésére
pályázatot nyújtunk be, amely
elkészítésével a Magyar Pályázatkészítô Irodát bíztuk meg.
A beadási határidô 2011. november 30. Az elôkészítés jól
halad, a terv engedélyezése folyamatban van. A költségvetés
szerint a beruházás 400 millió
forintba kerül és ehhez 90%os támogatást lehet nyerni, a
10%-ot saját forrásból kell biztosítani. Bízom benne, hogy
az Ipari Parkban lévô több
mint háromezer munkahely és
a város lakóövezetének megvédése érdekében a pályázatunk sikeres lesz.
A városban az elmúlt hónapokban eddig nem tapasztalt
betöréssorozatot kellett elszenvednünk, amely a jelek
szerint véget ért, de sajnos az
elkövetôk megtalálása nélkül.

Azt tapasztaljuk, hogy most
pedig a kerékpárlopások idôszaka következett el. A kerékpártolvajok annyira elszemtelenedtek, hogy a szentmise
alatt a lezárt kerékpárokat is
ellopják a templom elôl. A
Polgármesteri Hivatal udvarára is sokan behozzák a kerékpárjukat, akik a buszhoz igyekeznek. A tûzoltó ügyelet
mellôl és a kapunál lévô kerékpártárolókból is loptak el
kerékpárokat. Ennek megakadályozására négykamerás
rendszert építettünk ki. Ennek
segítségével már a második
napon beazonosításra került
egy tolvaj, aki a magával hozott erôvágóval a lakatot levágva a kerékpárt ellopta.
Ilyen nagy számban kerékpárt
saját részre nem lop senki.
Ehhez orgazda kell, aki olcsó
pénzért megvásárolja, majd
nagy haszonnal eladja ezeket a
kerékpárokat. Ha lakossági
segítséggel az orgazdát megtalálja a rendôrség, akkor a tolvajnak sem lesz érdemes gyûjteni a kerékpárokat. Mindnyájunk érdeke, hogy akinek
"olcsó" kerékpárt ajánlanak fel
megvételre, jelezze a rendôrségnek. A közbiztonság javításához a hatóságok mellett
szükség van minden jóakaratú
emberre.
Gergely Zoltán

Búcsú Négyszálláson
A Jászágó határában található egykori négyszállási
iskola, illetve kápolna már nincs meg. Tavaly emlékkövet állítottak a helyén, de a tervezett idôpontban nem
tudták azt felszentelni. Ezért arra, illetve a búcsúi szentmisére ez év október elsô vasárnapján került sor.
Jászágóról hintóval vitték
ki a vendégeket, de számos
autó is megtette a nem éppen
barátságos utat a falutól a feszületig, illetve a kôtábláig.
A szentmisét a táj neveltje,
Szántó József apát celebrálta
nagy átéléssel, meghatódott
szeretettel.
A szentmisén mintegy százan jelentek meg, köztük egykori pedagógusok és diákok,
hogy emlékezzenek azokra
az évekre, amelyeket ebben a
ma már nem létezô iskolában, kápolnában töltöttek.

Veres István Jászárokszállás
kántora és Sisa Menyhért zenével és énekszóval tette még
emlékezetesebbé az eseményt.
Szántó József atya megidézte
az 1925-tôl 1968-ig mûködô
iskola emlékét, a kápolna harangját, amelyet a Rózsafûzér
Királynéja emlékére szenteltek fel. Megidézte a negyvenhárom év fényét és fájdalmas
pillanatait, korszakát. Kifejezte reményét, hogy Szûz
Mária segítségével lehet a
tragikus fordulatnak boldog
folytatása. A legnagyobb tra-

gédiának az Isten nélkül való
életet vélte. Kifejezte reményét, hogy életre kel az ima,
és akkor emelkedettebbé
válik napjaink élete. A szentségi körmenet után a pápai
és a magyar himnusszal zárták a megemlékezés elsô felét.
Ezután következett a Mozsár
Lászlóné polgármester vezérelte koszorúzás és ajándékátadás. Köszönetet mondtak
mindazoknak, akik itt dolgoztak, s azoknak is, akik az
emlékkô létrejöttét lehetôvé
tették. Különösen megható
volt a már nyolcvan feletti
pedagógusok köszöntése, hiszen ôk megélték e táj minden jellemzô mozzanatát.
Dr. Farkas Ferenc
nyug. fôiskolai tanár

Emlékkô szentelés az egykori Négyszállási tanyasi iskola helyén
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„Bemegyünk mindenhová,
ahová nem szabad.”

A felfedezô út elsô állomása
A behajtani tilos táblák
és az „Idegeneknek belépni
tilos!” feliratok gyakran tesznek keresztbe azon elképzeléseinknek, hogy felfedezzünk különleges tereket, termeket és épületeket.
Kíváncsiságunk és érdeklôdésünk olykor mégis felülkerekedik ezeken a szabályokon, mégha néha meg is
kell torpannunk és visszatolatnunk a kiindulási pontra.
Valami ehhez hasonló kíváncsiság és jókedvkutatás
vezérelte cserkészcsapatunkat, amikor úgy döntöttünk,
hogy idei nyári táborunk
helyszínéül Jászárokszállást
választjuk.
De vajon milyen programokkal lehet megtölteni öt
napot egy olyan városban,
ahol nap mint nap megfordul az ember? Már soroljuk
is az ötleteket.
A polgármesteri hivatal
irodái és a polgármester úr
szobája gyermekként bizony
ritkán esnek utunkba. És hát
mi mással kezdhetnénk egy
városfelderítô tábort, mint a
város kulcsának „megszerzésével”.
Ha megvan a kulcs, jöhet
a terepszemle. Semmit nem
bízunk a véletlenre, máris
célba vesszük a város legmagasabb pontját, a templomtornyot. A több száz lépcsôfok megmászása különösen
megnöveli az ember éhségérzetét, így következô utunk
egyenesen a pékségbe vezet,
ahol az éppen készülô kenyerek és péksütemények "életútját" követhetjük nyomon,
a liszteszsáktól a kemencéig,
sôt, egészen a raktárig. A
t?zoltószertár elôtt elhaladó
járókelôk furcsa "lényekre"
figyelhettek fel az egyik reggelen. Semmi aggodalom!
Ezek is mi voltunk.
Egészen pontosan majdnem hét éves táborozóink
XL-es tûzoltó felszerelésben,
sisakban, egy légzôkészülékkel a hátukon. Mentôállomás,
mentôautó. Teljes kiképzésben volt részünk. Nyakrögzítésben és sebellátásban

már verhetetlenek vagyunk,
és örömmel jelenthetjük be,
hogy táborozóink véroxigénszintje és pulzusszáma a legideálisabb.
Ennyi ismeretség után
jöhet egy nagy városjárás. A
játékszabályok egyszerûek;
egy térkép segítségével egy
órán belül próbáljunk választ
találni a következô kérdésekre:
– Milyen színû a Görbe
János u. 11. postaládája?
– Mi a pontos nyitvatartása a Rákóczi u. 20. alatti
cukrászdának?
– Hány izzót kell a Déryné
u. 41. lakójának a kerti lámpába csavarnia?
És még sorolhatnánk
számtalan kérdést, melyek
miatt táborozóink kénytelenek voltak az egész várost
bejárni.
És ha már azt gondolnánk, hogy több izgalom
nem érhet minket, akkor jön
egy újabb program; bátorságpróba címszóval, villámlás és mennydörgés közepette sétálunk ki a Havasboldogasszony kápolnába,
ahol egy lelkesítô elmélkedésre nyílik lehetôségünk.
Egy újabb nap újabb felderítésre váró helyeket tartogat.
Célunk ezúttal a Búzavirág étterem konyhája és a
Posta egyes helyiségeinek

megismerése volt, ahol az
éppen zajló munkába is betekintést nyerhettünk, valamint a ma már egyre kevésbé népszerû borítékcímzés
"rejtélyes szabályait" ismerhettük meg. A kézmûves
foglalkozások, a papírmerítés, népi játékok, néptánc, a
számháború és a méta, a
szöszmöszgyûjtô verseny és
a vetélkedôk idén is elengedhetetlen programjai voltak
táborunknak.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden említett
intézménynek, hogy látogatásunkat engedélyezve, lelkesen fogadtak minket biztosítva számunkra számtalan élményt és olykor még
meglepetést is.
Köszönjük az egyházközségnek, hogy a tábor
három éjszakáját a közösségi ház udvarán felvert sátrainkban tölthettük, és természetesen hálás köszönet
jár minden támogatónknak
és segítônknek, akik bármilyen formában hozzájárultak táborunk lebonyolításához.
Örömmel jelenthetjük
ki, hogy táborunk mottóját,
miszerint „Bemegyünk mindenhová, ahová nem szabad.”, sikeresen teljesítettük.
- Csáki Zsuzsanna -

A liszteszsákok meghódítása.
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Angliában jártunk
A Széchenyi István Általános Iskola Óvoda és Zeneiskola 26 tanulója 4 szülô és 3
pedagógus vezetésével 2011.
szeptember 25 és október 2.
között angliai tanulmányi
kiránduláson vett részt.
Az utazás gondolata ez év
áprilisában vetôdött fel, amikor a Paradiso Travel utazási
iroda egy igen kedvezô ajánlattal kereste meg iskolánkat.
Egyhetes londoni tartózkodás
esetén ingyen szállást biztosítanak a csoport számára. Rövid megfontolás után belevágtunk a szervezésbe.
Szeptember 25-én végre
elérkezett a várva várt nap.
Hajnali fél 6-kor szülôk,
gyerekek izgatottan várták
az indulás pillanatát. Utunk
Ausztrián, Németországon és
Belgiumon át vezetett Franciaországba, ahol Calais kikötôjében kompra szálltunk,
hogy átkelve a csatornán megérkezzünk Angliába.
Közel másfél órás utazás
után pillantottuk meg Dover
fehér szikláit, ezek köszöntik a
sziget-országba érkezôket.
Elsô
állo-másként
Greenwichbe látogattunk,
ahol megcsodáltuk a világ legpontosabb óráját, és megtapasztalhattuk a 0. hosz-szúsági körön állva, hogy milyen
érzés egyik lábbal a keleti, a
másik lábbal pedig a nyugati
félgömbön állni.
Az egyhetes program minden mozzanatát nehéz lenne
felidézni, ezért a legemlékezetesebb pillanatokból szeretnénk ízelítôt adni.
Megtekintettük az angol
királynô kedvenc rezidenciáját, a Windsori kastélyt, amely
pompás lakosztályaival és
lenyûgözô méreteivel ámulatba ejtett bennünket, valamint
a londoni természettudományi múzeum dínó kiállítását,
ami még a felnôtteket is elkápráztatta.

Szinte hihetetlennek tûnik,
hogy a mi kis csoportunk is a
Buckingham palota elôtt áll,
és az ôrségváltást nézi, vagy a
Big Ben harangjátékát hallgatja a Parlament épülete elôtt.
Amikor néhány hónappal ezelôtt a királyi esküvôt néztük a
Westminster Apátságból, aligha hittük azt, hogy mi is e
falak között sétálhatunk majd.
Felejthetetlen a Towerben
töltött délelôtt, vagy az a csodás panoráma, ami a London
Eye-ról tárult a szemünk elé.
Emlékezetes marad a Madam
Tussaud's Panoptikum, ahol
nem is tudtuk, melyik hírességgel készítsünk közös fotót.
Sétáltunk a Covent Gardenben, és gyakorolhattuk nyelvtudásunkat is az Oxford
street-i vásárlásunk során.
A szigetországnak Canterbury városában tett látogatással, valamint Európa legromantikusabb fôúri otthonaként számon tartott Leeds
kastély megtekintésével intettünk búcsút.
Ezt követôen megbizonyosodhattunk arról, hogy a
technika valóban csodákra
képes, és száraz lábbal is át

2011. október 27.

A zene ünnepe

lehet kelni Angliából a kontinensre. Ehhez nem kell más,
csak behajtani a csatorna alagútba, majd röpke 36 perc elteltével egy 7000 lóerôs mozdony segítségével máris Franciaországban találhatjuk magunkat.
Kirándulásunk utolsó napját Párizsban töltöttük. Ragyogó napsütésben gyönyörködhettünk a Notre Dame, a
Louvre lenyûgözô épületeiben, végigsétáltunk a Szajna
partján, a Tuileriák kertjében,
a Concorde téren és Párizs leghíresebb utcáján a ChampsÉlysées-en is, majd egy fotózás erejéig megpihenhettünk a Diadalív árnyékában.
Ezt követôen hajókirándulásra indultunk a Szajnán és a
nap fénypontjaként az Eiffel
torony tetejérôl csodálhattuk
a francia fôváros látványát.
Nagyon fáradtan szálltunk
autóbuszra, de egyetértettünk
abban, hogy ez a hét életreszóló élményt jelentett valamennyiünknek.
Selyemné Kovács Anna
Csoszor Mária
Dr. Nemodáné Mogyorósi Zita

Szép hagyomány városunkban, hogy minden évben
csatlakozunk a zenei világnap
megünnepléséhez. Ezen a
napon közösen érezheti mindenki, aki zeneiskolásaink
hangversenyén jelen van,
hogy a zene eltölti szívét, lelkét egyaránt.
Kodály Zoltán szavait
idézve:
„Lehet élni zene nélkül.
A sivatagon át is vezet út. De
mi, akik azon fáradozunk,
hogy minden gyerek kezébe
kapja a jó zene kulcsát s vele a
rossz zene elleni talizmánt, azt
akarjuk, ne úgy járja végig
élete útját, mintha sivatagon
menne át, hanem virágos kerteken.”
Valóban, a zene kincs,
sokféle muzsika öleli körül
mindennapi életünket, bátorít, lelkesít, vígasztal; szeret
bennünket, embereket.
A zene a legjobb barátunk,
mindig segít, mindig mellettünk van, bennünk él.

A mi kis színpadunkon
az Árokszállási Óvónôk Kamarakórusa, a szolfézscsoport, hegedûs és zongorista
párosok és a szólisták léptek
fel.
Minden tanszak hangszeresei magas színvonalú mûsorral loptak ünnepet a zeneszeretô hallgatóság szívébe.
Zeneiskolások

A 2. osztályos szolfézscsoport, Szabó Júlia és Banka Sándorné
közös produkciója

Idôsek napját ünnepeltük az
Apartmanházban
Az idén az Idôsek Világnapját a Széchenyi István
Általános és Zeneiskola növendékei köszöntötték nálunk.
Elôször is a második osztályos kisdiákok nyitották meg
a bográcsba fôzött vacsorás
ünnepséget. Aranyos kis vékony hangjukon, kicsit esetlen táncukkal mutatták be és
szavalták el a köszöntôt.
Olyan aranyosak voltak, hogy
könnyes szemmel, de mosolyogva örvendeztünk nekik.
Elnéztük volna még sokáig,
akiknek még mozogtak a
lábaik, azok az asztal alatt
maguk is, ülve járták a táncot.
Nagy tapssal jutalmaztuk
ôket.

Széchenyisek a Big Bennél

A zenei világnap ünnep.
A ZENE ünnepe.
Az 1970-es évek elején
Jehudi Menuhin világhírû hegedûmûvész kezdeményezésére lett október 1-je a zene
világnapja.
Ilyenkor a világ valamenynyi koncerttermében felcsendül a muzsika, a zeneiskolák
dobogóitól kezdve a nagy
koncertpalotákig.

Aztán jött a vacsora, a
finom bográcsos pörkölt,
üdítôk és sütemény. Másnap
aztán eljöttek a nagy diákok,
gyönyörû verseket mondtak.
Annyira szép és megható
volt, torkunkat a könnyek
szorongatták, de aztán nem
szégyelltük és kiengedtük
ôket. Lelkem mélyéig meg
voltam hatva. Végig szaladtak
a gondolataim életem bizonyos fázisain és inkább azoknál a szeretteimnél álltak meg,
akik nem érhették meg ezt a
szép kort.
Tiszta szívvel köszönjük a
kedves diákoknak és a tanároknak ezt a csodálatosan szép
mûsort és kívánjuk mindnyá-

juknak, érjék meg sikerekben,
boldogságban, békében és
egészségben a mi korunkat.
Isten áldását kérem mindnyájukra.
Engedjék meg, hogy ezt a
kis versikét leírjam, amivel
többek között köszöntöttek.
„Ezen a szép napon, nem
kívánunk egyebet,
Kedves lépteidet kísérje
szeretet.
Szívedben béke, lelkedben
nyugalom,
légy nagyon boldog ezen a
szép napon"
Ezt kívánjuk mi is embertársainknak szeretettel.
Tita Valéria Erzsébet ,az
Apartmanház lakója

Olvass, hogy sikeres legyél!
író-olvasó találkozó
E mondattal nyitotta meg
október 5-én Zsíros-Simon
Mária költônô a könyvtárban megrendezésre kerülô
író-olvasó találkozót, aki
nemcsak ír, de verseit mély
átéléssel közvetítette a hallgatóságának. Ez a délután nem
egy hagyományos író-olvasó
- találkozó volt, sokkal több
annál.
A költônô elmondása és
versei hallatán megláttatta
velünk; hogyan sír, zenél,
nevet a lelkünk. Egy költô
nagy felelôsséggel van nemzetéért, hiszen amit ír, ahogyan gondolatait közvetíti
felénk olvasókhoz nem mindegy, hogyan érint meg bennünket. Egy jó vers akkor éri
el célját, ha olvasása, hallgatása közben átéljük, amirôl szól.

Zsíros-Simon Mária az
ország tanítását tûzte ki célul
és ez nagy felelôsség. Versei
hallatán örültem, hogy hazánknak ilyen tanítója is van.
Minden mondata, szava a
régi idôk átélt eseményeit, a
jelen gondjait közvetítette
felénk. A költônôvel együtt
nevettünk, ám a következô
percben együtt könnyeztünk
mindannyian. Ezen a délutánon megtudtuk, hogy az
élet sok kicsi apró öltésekbôl
tevôdik össze, melyhez elengedhetetlen cérna a család, és
az életünk annyit ér, amennyit
meglátunk, megláttatunk belôle.
Hallhattunk szebbnél
szebb szerelmi vallomásokat
a költônô tolmácsolásában,
megtudtuk, hogyan érez és

szeret egy igazi gyermek az
anya iránti, ki már nem hallhatta a csodálatos verset, de
volt itt humor, mese, mely
Ludas Matyi visszatérésérôl
szólt. Mindenkit más-más fogott meg, mint ahogy mindannyian mások vagyunk, de
egy mindenkiben megfogalmazódott: ilyen lámpásokra van ma szüksége Magyarországnak.
Ez évben a könyvtárak jelmondata: Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól. Ezen a napon volt kitôl
és mit tanulnunk.
Köszönjük városunk könyvtárának, hogy lehetôvé tette a
jelmondatban foglaltak megvalósítását.
Szabó Erika

„Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól”
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Fogatosok baráti
találkozója
A szokottnál hûvösebb idôjárás sem vette kedvét az igazi
lovas barátoknak.
„Fogatosok az összetartozás jegyében", ezen gondolat
szellemében rendezték meg
Jászárokszálláson a Fogatosok baráti találkozóját, ezzel
is hangsúlyozva a hagyományok megôrzésének fontosságát.
Már kora reggel szép számmal gyülekeztek a fogatok.
Az ünnepélyes megnyitóra
több,- mint 30 fogat sorakozott fel a Kenyérvári út melletti területen. A rendezvényt Gergely Zoltán polgármester nyitotta meg. Kiemelte: „mint azt a mai nap
is bizonyítja jó célhoz lehet
találni támogatókat.” Hangsúlyozta, a találkozó lényege,
hogy megismertessük azokkal a korosztályokkal, elsôsorban gyerekekkel azokat
az erényeket, amelyek az

állattenyésztéssel kapcsolatban Jászárokszálláson hosszú
múltra visszatekintôen már
el tudtunk érni.
A megnyitó után a fogatosok felvonultak a városban egy tiszteletkör megtételére. Az akadályhajtó tréningen póni, félvér, egyes és
félvér kettes fogatok neveztek be. Déltájban már érezhettük a birka- és sertéspörkölt finom illatát, melyet
Farkas Béla és lelkes kis csapata készített.
Az ebédre mindenkit szeretettel vártak, éhesen biztos
nem maradt senki.
Az egész nap szûnni nem
akaró szél, hideg idô ellenére
a fogathajtás is befejezôdött.
A póni kategóriában az elsô
helyen Rédei Ádám, 2. Farkas
Gergô, 3. Rédei Lajos, a félvér egyesben 1. Tari Tamás,
2. Nagy András, 3. Somodi
Péter, míg a félvér kettesben

Templomunk története
4. rész (a XX. század)

l. Tari Pál, 2. Pethes Ferenc,
3. Molnár Tamás ért el helyezést. Nagy örömmel vihették el a serlegeket,
melyet a WEGER Hungária
Kft. ajánlott fel. A szervezôk
Rédei István, Farkas Gergô
számos díjjal,- különdíjjal
jutalmazták meg a versenyben résztvevô fogathajtókat.
Köszönetet mondtak mindazoknak, akik felajánlásaikkal
támogatták a rendezvényt,
részt vettek a szervezésben,
elôkészületi munkákban és a
vendéglátásban.
Bízunk benne, hogy – az
idôjárástól függetlenül –,
aki ellátogatott a fogatosok
baráti találkozójára, az biztosan jól érezte magát.
Reméljük, jövôre az idô is
nekünk kedvez és emelni
fogja a rendezvény színvonalát.
Görbe Erzsébet

Fogatosok a fô utcán • Fotó: Jónás Mária

„Könyvtárak összefogása
a tudásért”

A 2011-es évben meghirdetett országos mozgalom
gazdája az Informatikai és
Könyvtári Szövetség volt,
melynek ajánlására ebben az
évben a család a kiemelt célcsoport. Ennek jegyében az
október 03-09. között zajló
eseménysor kampánycíme:
Országos Családi Könyvtári
Napok.
Az országos programsorozathoz – a korábbi évekhez hasonlóan – könyvtárunk is csatlakozott. Célunk

az volt, hogy erre az egy
hétre még jobban felhívjuk
magunkra a figyelmet. Lehetôséget adjuk a könyvtárhasználóinknak arra, hogy jobban megismerjék szolgáltatásainkat, babaprogramon,
elôadáson, író-olvasó találkozón vegyenek részt.
Programjaink voltak:
Október 3-án délelôtt
10 órára hívtunk és vártunk
minden anyukát 1-3 éves
gyermekével a „Ringassuk
együtt…” foglalkozásunkra,

2011. október 27.

ahol Kovács Zoltánné Lajos
Krisztina irányításával közösen énekelhettek, mondókázhattak, zenélhettek az érdeklôdôk. A foglalkozás végén a nagyobbak már leporellókat, mesekönyveket lapozgattak vagy kifestôket színeztek. Az anyukáknak szakkönyveikbôl állítottunk össze
kedvcsinálót.
Október 5-én könyvtárunk Zsíros-Simon Máriát
hívta meg, aki író, költô és
elôadómûvész. Író-olvasó

Az 1900-as években Sipos
Géza, Szász Károly, Aczél József, Rakolczai Gábor, Terenyei László, Bozóky János,
Kulhay István, Benke László,
Tasy István és Gyenes Gyula
voltak az árokszállási plébánosok. Néhány jellegzetes szokás, mint például a halott nevének lekiabálása a toronyból,
a Pilátus verés vagy a kolompolás még ebben a században
is megmaradt.
A plébániát földalatti folyosó kötötte össze a templombelsôvel, de mindkét nyílását befalazták. A templom falai eredetileg csak meszelve
voltak és csak 1907-ben festették ki azokat. A hitélet egyik
nagy eseménye volt, hogy településünk szülötte, Aczél József, pappá szentelését követôen, 1910. július 3-án itthon
mutathatta be elsô szentmise
áldozatát. Jelentôs eseményre
került sor 1914. június 7-én.
A Boros Alajos alapította
Keresztény szociális munkásegyesület zászlószentelési ünnepségét tartották ekkor templomunkban. Nehéz idôszak
volt 1919-ben, amikor vörös
zászlót lengetett a jász szél a
templomtoronyban, és a misérôl kijövô hívek géppuskafészekkel találták szemben magukat.
A nyugodtabb idôszak eljöttével, templomunk tetôszerkezetére 1926-ban helyezték el a palafedést. Ebben az
idôszakban a hívek adományaiból pótolták a háborús
célokra rekvirált harangokat.
Az 1937. év júliusában a sok
esô miatt a szentély alatti kripta boltozata meglazult, s beszakadt a szentély kövezete. Már
korábban elnémult a régi orgona, újat kellett vásárolni. Az
új orgonát 1937 novemberében ünnepélyes apáti mise keretében szentelték fel. A Bódis
család felajánlására, Tôsér János szobrászmûvészünk elkészítette a Lurdi barlangot, amit
1939-ben a templomkertben
helyeztek el. Két év múlva,
1941-ben, Csôkör Ferenc asztalosmester új ablakokat készített a toronynak, amit még
ebben az évben Csury Ferenc,
szegedi ezüstkoszorús toronyóra készítô mester munkájának köszönhetôen, új toronyórával is elláttak. Tóth Ferenc
áldozatvállalása tette lehetôvé,
hogy 1942-ben, Palka J. mes-

ter ólomkristály ablakokkal
váltotta ki templomunk régi
ablakait. A békés és fokozatos
épülés-szépülés folyamatát
megakasztotta az újabb világháború. Ezt már nem vészelte
át sérülés nélkül templomunk
sem. A légitámadások áldozata
lett a Szent Pál szobor. Maga
a templom és környéke harci
cselekmények színhelyévé vált.
A toronyban géppuskafészket
helyeztek el a németek, akik
onnan állítólag 30-50 orosz
katonát is lelôttek. Az 1944.
novemberi harcok során az
oroszok végül bejutottak a
templomba és elfoglalták a
tornyot is, majd miután elültek a harcok, szemrehányásokat tettek az apát úrnak, hogy
miért engedte fel a németeket
a toronyba… Ezen kívül korábbi pártfogoltja visszaélésekkel is bevádolta Aczél Józsefet,
akit végül halálos szélütés ért.
Temetése nagy részvét mellett, 1945. június 2-án volt.
Ezzel új fejezet kezdôdött az
egyház életében Árokszálláson
(is). A község életében játszott
részben meghatározó szerepét
elvesztette az egyház, mert az
új hatalom ellenségnek, és
mint ilyent, üldözendônek tekintette. Olyan fura jelenség is
elôfordult azonban árokszálláson, hogy 1946-ban az egyik
hitoktató tagja volt a Kommunista Pártnak. Állítólag
megtörtént, hogy a körmenet
végeztével, a stupellát vivôkkel együtt sietett a párttaggyûlésre. A járási pártbizottságon azonban már 1947-ben
megállapították, hogy az öszszes pap és apáca demokráciaellenes, és az egyházi reakció
fôleg Jászárokszálláson végez
aknamunkát, ahol papok, az
apácák és az úgynevezett szentasszonyok fülbe súgással dolgoznak. Ilyen légkörben, kész
csoda, hogy mégis folytatódott templomunk szépítése.
Az 1947. évben elkészült
Benke László munkája, a Magyarok Nagyasszonya oltár. A
következô, 1948. évben folytatódott a már korábban megkezdett hecckampány, melynek éle ekkor fôleg Fekete
László, a népszerû kántor személye ellen irányult. Nagy felháborodást váltott ki településünk jó érzésû embereiben
az úrnapi körmenet 1950. július 23-án történt megzavarása. A Gépállomás vezetôsé-

gének utasítására, egy vontatós traktor nem tért ki a körmenet elôl. Személyi sérülés
tudomásom szerint szerencsére nem történt.
Miközben folytatódott a
"klerikális reakció" elleni küzdelem, melynek jegyében minden évben botrányos eszközökkel próbálták a hittanra való beíratást megakadályozni,
Benke László a fájdalmas Szûzanya oltárképet is elkészítette
az 1951. évben.
A templombelsô újabb
festésére az 1961. esztendôben került sor. A falfreskókat
Takács István, mezôkövesdi
templomfestô alkotta. A csodálatos kenyérszaporítás is az
Ô alkotása. Ezekben az években, egészen 1968-ig olyan
plébánosa volt Árokszállásnak, aki állítólag Pál János
néven adta le titkos jelentéseit.
A templom új liturgikus terének kialakítása 1970-ben történt szembemisézô oltárral és
ambóval (emelvény a szentély
és a templomhajó határán.)
Ekkor cserélték ki a templomköveket is. A templom tetôszerkezetére 1926-ban elhelyezett palafedést 1981-ben megfordították. Az 1992. évben,
Aczél József után, Gyenes
Gyula személyében újra itteni
születésû plébánosa lett Árokszállásnak. Az 1994. esztendôben az Árokszállásiak Baráti
Köre, a hozzátartozókkal öszszefogva a templom elôterében márványtáblákat helyezett el a II. világháború árokszállási hôsi halottainak emlékére. A következô évben az
orgona generáljavítására és
tisztítására, valamint a gázfûtés teljes kiépítésére került sor.
Új temetôi harangtornyot és
Aczél József emléktáblát szentelték fel 1996-ban. Ennek az
évnek decemberében hagyta
el a nyomdát dr. Kiss József
"Jászárokszállás barokk temploma a 18. században" címû
kötete. Templomunk tetôszerkezetét teljesen felújították
1997-ben. Tóth Pál Péter kezdeményezésére, a hívek összefogásával sikerült a II. világháborúban szétbombázott Szent
Pál szobrot, Szôllösi Enikô
Munkácsy díjas szobrászmûvésszel újra elkészíttetni.
Ebben az évben az oltárképek, a szobrok és a falfreskók
restaurálása is megtörtént.
dr. Földi József

találkozóján – melynek a
„GYÖNGYSZEMEK”
címet adta – mesélt az életérôl, az egyes versek születésérôl, a családjához, a természethez fôzôdô kapcsolatáról.
Az érdeklôdôk egy érzelemdús
program résztvevôi lehettek.
Október 7-én vendégünk
Dr. Tóth Ferenc volt, aki a
gödöllôi Szent István Egyetem docense. „MADARAT
TOLLÁRÓL, EMBERT ISTENÉRÔL” címû könyvét
mutatta be. Az érdeklôdôk

egy tartalmas elôadás részesei
lehettek.

Ádám Gáborné
könyvtárigazgató
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80 éves a Katolikus Karitász
Nem minden napos eseményen vehettem részt Budapesten, a Katolikus Karitász
konferenciájára kaptam meghívást 2011. október 14-ére.
A konferenciát S.E.R.
Erdô Péter bíboros nyitotta
meg, elmondta többek között, hogy Egyházmegyén
belül az Egyházközségekben mûködô karitatív tevékenységek a legfontosabbak.
Ôt követte Soltész Miklós
Szociális, Család és Ifjúságért Felelôs Államtitkár, aki
méltatta a Karitász szerepét
a mai magyar társadalomban.
A nap fénypontja a Veszprémi Fôegyházmegyei Karitász Igazgatója Zagyva Richárd elôadása volt. A Karitász történetét mutatta be,
visszatekintve Szent Erzsébet
karitatív tevékenységére, majd
a XIX. századot részletességében mutatta be. Többek
között tájékoztatta a résztvevôket hogy 1897-ben Németországban, 1901-ben Ausztriában, 1908-ban Svájcban
alakult meg a karitatív mozgalom. Magyarországon is
1900-ban elkezdôdött a karitatív tevékenység, de az elsô
világháború félbeszakította.
1931. október 7-én megalakult Budapesten a Szent
Erzsébet Karitász Központ és
ezzel kezdetét vette Magyarországon a karitász tevékenység. A tizenegy Egyházmegyében sorra alakultak a
csoportok, közöttük volt az
Egyházközségünkben Aczél
József apátplébános kezdeményezésével megalakult karitász csoport is, „Krisztus velünk a nyomorban” jelszóval
mivel ebben az idôszakban
kezdôdött a nagy világválság,
szükséges volt a segítség.
Adomány havi megajánlás-

ból állt, ami lehetett pénz és
természetbeni juttatás (vaj,
túró, tojás, bab, mák, burgonya, liszt, ruhanemô, cipô
stb.). Sajnos ezt a karitatív
tevékenységet 1950-ben felszámolták az ország egész
területén, az akkori társadalmi diktatúra nem engedte a
további mûködést. Az újjászervezôdés Frank Miklós nevéhez fûzôdik 1991. június
14-én.

Szent Erzsébet, Páli Szent
Vince és Prohászka püspök.
A tartalmas elôadásokat
kerekasztal beszélgetés követte, melynek résztvevôi
Németországot képviselô
igazgatónô, Felsô Ausztria
képviselôje, Veszprémi Fôegyházmegyei Karitász Igazgatója Zagyva Richárd és
Ft. Árvai Ferenc az Egri
Fôegyházmegyei Karitász
Igazgatója.

Saflánszkyné Lánczy Zsuzsa budapesti Szt. István Karitász
vezetô, Mádl Dalma karitász jószolgálati nagykövet
és a brüsszeli küldött társaságában
Ez az idôszak, amiben ma
tevékenykedünk.
S.E.R. Spányi Antal megyéspüspök mondotta:
„…Az ember Isten képmására lett teremtve
Legyünk tökéletesek, mint a
mi mennyei Atyánk"
A karitatív tevékenység
apostolkodás, a mai korban
is nagy szükség van rá.
Örömmel segítsünk másokon, szeretet sugározzon belôlünk, vegyük észre az idôseket, magányosakat, betegeket. Tegyünk meg mindent
az emberek földi életük
szebbé tételéért. Legyen
példaképünk Árpád házi

A tartalmas nap zárásaként szentmisén vettünk
részt, melyet S.E.R. Spányi
Antal megyéspüspök celebrált.
Hálát adva azoknak az
elôdeinknek, akik oly nagy
buzgósággal végezték példaértékû karitatív munkáikat,
visszaemlékezvén a 80 évvel
ezelôtt alakult és 20 évvel
ezelôtt megújult Katolikus
Karitászra.

Tóth Lászlóné
Szent Erzsébet Karitász
Csoportvezetô

Családi nap a közösségi házban
2011. október 2-án a Szent
Erzsébet Karitász Csoport
szervezésében újra találkozhattak egyházközségünk családjai (összesen 90 fô, ebbôl
35 volt a felnôtt és 55 a gyermek). A tavaszi találkozó ihlette együttlét délután 13 órakor kezdôdött a Szent István
Közösségi Házban.
14 órától a felnôttek számára Szabó József atya, az
Egri Hittudományi Fôiskola
tanára tartott elôadást a gyermekek énképét meghatározó
sorsdöntô szülôi parancsokról.
Elgondolkodhattunk azon,
hogy sok ártalmatlannak tûnô
mondat gyakori ismételgetése
mennyire beleivódik a gyermek lelkébe, majd pedig generációkon átívelve mérgezheti
meg a családokat. József atya
hangsúlyozta, hogy igyekeznünk kell úgy nevelni gyermekeinket, hogy 10 éves korukra
egészséges énképet alakítsunk
ki bennük. Ennek lényege,
hogy a gyermek elhiggye értékes tagja a családnak, a társadalomnak, akivel Istennek célja

van, hiszen senki sem teremtetett céltalanul. A szülôk számára ez óriási feladat. Ahhoz,
hogy ezt megvalósíthassuk,
elôször magunkban kell rendet tenni. Ha a saját énképem
a helyén van, csak akkor leszek
képes mindezt megvalósítani.
A komoly témát az elôadó
könnyed stílusa tette közérthetôvé. A gyermekek felügyeletérôl Veres Ilona és Csoszor
Erzsébet hitoktatók gondoskodtak.

Az elôadást követôen kötetlen beszélgetésre, játékra
nyílt lehetôség, melyhez az
energiát a finom szendvicsek
és házi sütemények adták.
Ezúton is köszönjük a Szent
Erzsébet Karitász Csoport
szolgálatát, mely ismételten lehetôvé tette, hogy hasznosan
és jó hangulatban tölthessünk
együtt egy délutánt. Reméljük
lesz még alkalmunk részt venni
hasonló rendezvényeken.
-mné-

Családi délután
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Isten kegyelmével egy életen át
A házasság szentsége
Krisztus és az Egyház egységét jelzi. A házastársaknak
kegyelmet hoz arra, hogy
azzal a szeretettel szeressék
egymást, amellyel Krisztus
szerette Egyházát; így a
szentségi kegyelem tökéletesíti a házastársak emberi
szeretetét, megerôsíti fölbonthatatlan egységüket és
megszenteli ôket az örök
életre vezetô úton. A házasságban egy férfi és egy nô az
élet és a szeretet bensôséges
közösségét alkotja egymással, a Teremtô alapította és
saját törvényekkel látta el.
2011. október 15-én,
szombaton délelôtt 10 órakor hálaadó szentmisére jöttek a templomba azok a kedves házaspárok és családjaik,
akik 60, 50 illetve 25 éve
kötöttek szentségi házasságot. 18 házaspár fogadta el
a meghívást. Számukra fontos volt, hogy ünnepélyes
keretek között újítsák meg
házassági fogadalmukat. Ôk
voltak azok a házaspárok,
akik egy életen át megtartották Isten kegyelmével az
ô parancsát, szeretetüket és
hûségüket megôrizték. Keresték és meg is találták Isten
arcát házastársukban.
Simon András idézetével
kívánok hosszú, Isten kegyelmével megáldott boldog életet mindannyiuknak.

50 és 60 éves jubiláns házaspárok
„Semmi sem mond többet
rólad, mint amikor mellém
állsz a bajban és segítesz elhordani életem terheit.
Ezer együtt érzô szó sem ér
annyit, mint erôs kezed,
melyre támaszkodhatom.
Köszönöm, hogy Isten rám
mosolyog a szeretetedben. „
60 éves jubiláns házasok:
Fodor Alajos – André Margit;
Gulyás József – Bolye Margit; Lukács Ernô – Tûzkô
Veronika.
50 éves jubiláns házasok:
Csoszor Ferenc – Szabó Sarolta; Faragó Sándor –
Móczár Margit; Fehér László
– Ballagó Margit; Garics

Ferenc – Busa Éva; Horváth
József – Tóth P. Anna;
Kaszab Gyula – Kókai Mária;
Kaszab Lajos – Kiss M. Ida;
Ördög Sándor – Dóka Margit;
Sütô Sándor – Semegi Katalin; Szôke József – Tóth
Mária; Urvölgyi András –
Csuka Margit
25 éves jubiláns házasok:
Barócsi Zoltán – Patai Márta;
Birinyi János – Széplaki Katalin; Fodor Ferenc – Fügedi
Ágnes; Gergely Gyula –
Móczár György; Molnár
László – Farkas Zsuzsanna;
Terenyei Ferenc – Nagy Erika.
Csoszor Erzsébet

25 éves jubiláns házaspárok

Hagyomány és változás a
Mozgássérült Egyesületnél
2011. október 1-én, szombat délután tartotta a Mozgássérültek Egyesületének városi
szervezete a hagyományos éves
ünnepi taggyûlését. Most is,
mint a korábbi években a
Széchenyi Általános Iskola
Szent Vince úti tornatermében volt, melyet a rendezôk
ez évben is gondosan elôkészítettek, ünnepi ruhába öltöztettek.
A gyûlést levezetô Drapos
Béláné köszöntötte a megjelenteket, köztük Dr. Urbán
Bélát, a megyei mozgássérült
egyesület elnökét, Pál Bélát, a
helyi OTP vezetôjét, Gergely
Zoltán polgármestert és Gyenes Gyula fôesperest, valamint
a jászladányi testvérszervezetet.
A város legnagyobb létszámú civil szervezete - közel
700 fô - az eltelt egy év során
27 fôt vesztett, akik ez idô
alatt haláloztak el. Emlékükre
gyertyát gyújtottak és néma
felállással adóztak.
Utána Pál Béla, a helyi
OTP vezetôje ismertette azt
a négy kormányrendeletet,
amely az év során jelent meg:
a lakás akadálymentesítésérôl, a
mozgáskorlátozottak eddig
adott közlekedési kedvezményrôl, a parkolási igazolvány új beszerzési feltételérôl. Bármilyen hosszan és részletesen ismertette ezeket a rendeleteket, a jelenlévôk nem sok

jót jegyezhettek meg, mert
belôlük a szigorodás; az utánajárás megnehezülése; az
adminisztrációs igazolások
beszerzésének bonyolultsága
érzôdik ki. Pl.: az eddig szükséges 7 pontos házi orvosi
nyomtatvány helyett szakorvosi igazolást kérnek stb. Az
egész engedélyezési folyamatot a rendelet alkotói kivették
a helyi és megyei szervek kezébôl és az OTP megyei szervezetére bízták.
Dr. Urbán Béla – szintén
nem röviden – elmondta, hogy
eddig, 22 évig végezték a
helyiekkel a mozgássérültek
támogatását segítô adminisztrációs feladatokat közmegelégedésre. Országosan ezután,
mintegy 200 tapasztalatokkal
rendelkezô személy veszíti el a
munkakörét azzal, hogy egy
pénzintézethez kerül egy
olyan ügysorozat intézése,
amely banki stílusban tud az
ügyfelekkel foglalkozni, nélkülözve minden humánus hozzáállást. Ez utóbbit már néhány
személynek volt lehetôsége
megtapasztalni. Elmondta azt
is, hogy pl. a lakás akadálymentesítési eljárás lebonyolítása és a hozzá szükséges iratok
beszerzése számításaik szerint
mintegy 30-40 ezer Ft-ba fog
kerülni és elôre kell fizetni.
Ugyanakkor semmi biztosíték
nincs rá, hogy a kérelmezô

megkapja-e a támogatást, vagy
nem? Korábbi gyakorlatban az
egyesület intézésében 95-98%
biztonsággal lehetett rá számítani. Mindez nem más –
mondta, mint a civil szervezetek támogatásának minimálisra való csökkentése, leépítése.
A két hosszúra nyúlt tájékoztatás után ismét a hagyományos "helyi" tájékoztatások
következtek. Gergely Zoltán
polgármester ismertette, hogy
az utcák, járdák építése és felújítása hogyan járult hozzá a
mozgássérültek életének megkönnyítéséhez. Gyenes Gyula
fôesperes köszöntôjében a szeretetet és egymás segítésének
a fontosságát hangsúlyozta.
Fehérné Sárika a helyi csoport vezetôje beszámolt a 9
fôs vezetôség elôzô évi munkájáról, megköszönte nekik is
és a 22 fôs bizalmi csoportnak
is a lelkiismeretes és áldozatos
tevékenységüket. Többen csekély ajándékot is kaptak.
Szünet után ismét a hagyományos, jó hangulatú kulturális mûsor szórakoztatta a jelenlévôket az Extázis Tánccsoport és a Fortuna TSE elôadásában, melyhez a zenét Guba
József szolgáltatta. A jóízû vacsorát ismét a Búzavirág Étterem tálalta, mely alatt és után
barátian beszélgettek a jelenlévôk, hiszen néhányan régen
látták egymást.
Bényi
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Közérdekû tájékoztató (2011. november)

FELKÉSZÜLÉS A TÉLRE!

Mezei Béla

T

2011. október 27.

magánoktató
Tel.: 06-30/945-7036

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

(x)

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
CSATAI BÉLÁT (dédi papát) köszöntjük november 8-án, 94. születésnapján. Köszönjük, hogy ilyen sokáig köztünk él erôben, egészségben,
ami a mi családunk számára minden nap ajándék.
Még sok boldog születésnapot
kívánunk neki: lánya: Marika,
unokái: Dóra, Edit, Szilvia és
Móni, dédunokái: Vivi, Virág,
Katrin, Kristóf és Lili.
Kilencvennegyedik születésnapod alkalmából fogadd múló
lényünk legmélyébôl feltörô
érzéseinket, aggódó, féltô,
rajongó szeretetünknek feléd
áradó meleg sugarait!!
(x)

Tisztelt Olvasók!
2011. szeptemberében megjelent a
KOVÁCS J. BÉLA:
VOLT EGYSZER EGY GYAROKPARTI ISKOLA
CÍMÛ KÖNYVE.
Aki még szeretné megvásárolni a könyvet, a Városi
Könyvtárban megvásárolhatja minden csütörtökön
9 órától 12 óráig.• Ára: 3.700,-Ft

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy idôben készüljünk fel az ôszitéli csapadék fogadására. Az utcán, az árokparton kaszáljuk le az
esetleg még nyárról ottmaradt füvet, gazt, söpörjük össze a
faleveleket. Tisztítsuk ki az árkokat, átfolyókat, átereszeket, hogy a
csapadék ne okozzon gondot sem az ôszi esôzéseknél, sem a
tavaszi hóolvadáskor.
Jászárokszállás Város Önkormányzat Képviselô-testületének a
település köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással, a
települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggô feladatok
végrehajtásáról szóló 9./2001. (VI. 01.) sz. rendeletének értelmében felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy az ingatlan tulajdonosai (használói) kötelesek gondoskodni az ingatlan elôtti, melletti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv,
illetôleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedô teljes
terület gondozása, tisztántartása, kaszálása, hulladék és gyommentesítése hóeltakarítás és síkosságmentesítés, a hulladék
gyûjtôedényzet környezetének tisztántartásáról, az ingatlan melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartásáról, gaztalanításáról, a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítésérôl, kaszálásáról, a járdán felburjánzó gyom kiirtásáról,
valamint a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelô
nyesésérôl.
Mindenkit kérünk, hogy saját és lakótársaik, valamint a balesetek elkerülése érdekében a járdáikat tartsák hó, jég és latyakmentesen!
Hólerakás közterületen csak olyan formában lehetséges, hogy
az a közlekedést és a közszolgáltatási felszerelési tárgyak használatát ne zavarja (pl. vízelzáró csap, csapadéknyelô rács, gáz és
közmû akna fedlap, egyéb közlétesítmény, lámpaoszlop, hirdetôoszlop, stb.).
Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló közutak,
járdák, közparkok, zöldterületek, sétányok, játszóterek, valamint
az ezeken keresztül vezetô gyalogjáró tisztántartása, kaszálása,
síkosságmentesítése a keletkezô közterületi hulladék összegyûjtése és elszállítása a szolgáltató (Víziközmû) feladata.
Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélô anyagokon kívül
(homok, salak, stb.) klorid tartalmú (pl. konyhasó) fagyáspont csökkentô szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatási maximális mértéke 40g/m2-nél több ne legyen. Ezen
anyagok tárolása környezetszennyezést kizáró módon történhet.
Aki e rendeletben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket megszegi, szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig
terjedô pénzbírsággal sújtható.
A Mûszaki Iroda és a Víziközmû munkatársai várják személyesen, írásban vagy telefonon történô észrevételeiket ügyfélfogadási idôben, hétfôn, kedden és csütörtökön 8 és 12 óra között,
szerdán 8 és 12 óra ill. 13 és 16 óra között Jászárokszállás, Árpád
tér 1. szám alatt található Polgármesteri Hivatalban, A. épület,
6. szoba. Telefonos elérhetôségeink: Polgármesteri Hivatal 0657/531-050, -059, -067, -072, Víziközmû 06-57/531-290-es telefonszámon.
Köszönjük együttmûködésüket!
Jászárokszállás Polgármesteri Hivatala
Bakainé Magyari Melinda • mûszaki irodavezetô
PÁLYÁZAT
A jászárokszállási Víziközmû pályázatot hirdet a Jászárokszállási Piac
üzemeltetésére. A pályázati anyag átvehetô a Víziközmû telephelyén
az 5123 Jászárokszállás Deák F. u. 90. szám alatt. A pályázati dokumentáció díja 20.000 Ft.
A pályázatokat 2011. november 15. 12.00 óráig a Víziközmû telephelyén személyesen, vagy postai úton lehet leadni.
Információ kérhetô személyesen a Víziközmû telephelyén 5123
Jászárokszállás Deák F. u. 90 szám alatt, vagy az 57/531-290-es telefonszámon.

Fájó szívvel emlékezünk

MEGEMLÉKEZÉS

EMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk

If. NAGY
LÁSZLÓ
SOÓS ANDRÁSNÉ

SOÓS ANDRÁS

BAGI SÁNDOR

sz. Berta Mária Katalin

halálának 9. évfordulójára

halálának 2. évfordulójára

„Hogy egy édesapa milyen drága kincs,
azt csak az tudja, akinek már nincs.
Mindent adhat az ég kétszer,
márványt, kincset, palotát,
csak egyet nem adhat kétszer,
szeretô édesapát.
Nem az a bánat, amely fáj és
amelytôl könnyes lesz a szem, hanem
az, amit hordozunk szótlanul, egy
életen át, némán csendesen.
Úgy ment el, ahogy élt,
csendben és szerényen,
drága lelke nyugodjék békében!”

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

Szeretõ családja

Szeretõ családja

(x)

halálának
15. évfordulójára
„Mióta elmentél üres lett
a világ,
Ma már a mennybôl
figyelsz reánk,
Ma már az angyaloknak
szól az orgonád,
Mellôlünk távoztál,
De szívünkbôl soha.”
Szeretõ feleséged
és családod

(x)

(1962-2010)
halálának 1. évfordulójára

ORVOSI ÜGYELET
Dr. Bíró Attila
• Katona J. u. 16. Tel.: 433-165
Dr. Kovács Pál • Rákóczi F. u. 1. Tel.: 431-183
Dr. Bíró Attila
• Katona J. u. 16. Tel.: 433-165
Dr. Váradi István • Lehel u. 28.
Tel.: 433-166
mJászárokszálláson az orvosi ügyelet
hétfõtõl péntekig 16 órától 18 óráig tart.
Az orvosi ügyelet telefonszáma: 06-20/980-6600
A jászberényi orvosi ügyelet telefonszáma:
06-56/221-304 (a körzetszám azért 56-os, mert szolnoki
központ kapcsolja a jászberényi ügyeletet)
A Mentõszolgálat telefonszáma: 104

02-05.
07-11.
14-18.
21-25.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9. Tel.: 531-010
Agora Gyógyszertár, Posta köz 1.
Tel.: 531-980
Agora Gyógyszertár, Posta köz 1.
Tel.: 531-980
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9. Tel.: 531-010
Szent Margit Gyógyszertár, Rákóczi u. 9. 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.
01.
06.
13.
20.
27.

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. november 15.
A cikkeket kérjük az alábbi e-mail címre küldeni:
jaszvidek@gmail.com
A következõ Jászvidék megjelenésének ideje:
2011. november 24.

KÖZLEMÉNY
A Dr. Szelenszky István és felesége Jolánka Alapítvány
/adószáma: 18823837-1-16/ kuratóriuma jelen közlemény
útján értesíti azon adózó állampolgárokat, hogy akik a
2009. évi adóbevallásuk során személyi jövedelemadójuk
1%-át alapítványunknak ajánlották fel, azt teljes egészében a meghirdetett célnak megfelelôen tanulók ösztöndíjának kifizetésére használtuk fel.
Ennek, az APEH által kiutalt összege 41.336,- Ft volt.
A kuratórium nevében köszönjük támogatásukat.
Bobák Sándor • Kuratórium elnöke

Fájó szívvel emlékezünk

Fájó szívvel emlékezünk

SÁNDOR BÉLA

PETHES ALAJOS

halálának
5. évfordulójára
„Szomorú az út,
mely sírodhoz vezet,
hol megpihent a
drága apai szíved.
Veled együtt volt
teljes életünk,
nélküled csendben
emlékezünk.”

jászágói lakos halálának
5. évfordulójára

Szeretõ családod

A gyászoló család

(x)

(x)

Szeretõ családja

(x)

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket
fejezzük ki rokonoknak,
ismerôsöknek,
akik szeretett halottunk

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik drága jó húgom,

SZÔLLÔSI
LÁSZLÓNÉ
sz. Sándor Margit

Gyertyákat gyújtunk és
mécseseket,
Ezek a fények
világítsanak Neked,
Örök világosságban,
békességben nyugodj,
Soha el nem felejtünk,
biztosan tudod!

„Megpihenni tértél
fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel viseltél
magadban.
De az emlékeddel
szívünkben maradtál,
számunkra Te soha meg
nem haltál.”

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek.
özv. Sándor Béláné
és családja

BUDAI ILONA
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút,
virágot hoztak.
Külön köszönöm
Dr. Kovács Pál
háziorvosnak áldozatos
munkáját.
Nôvéred: Margit
és barátnôid
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2011. NOVEMBER HAVI PROGRAMOK
KERTBARÁT KÖR
2011november 8-án 17 órakor
Gergely Zoltán polgármester beszámolója az önkormányzat elmúlt évben végzett munkájáról, tervekrôl, elképzelésekrôl
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG
2011. november 8, november 22. 18 órakor
Egyházi elôadás
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
************************************************
PETÔFI MÛVELÔDÉSI HÁZ
2011. november 11-én 10 órakor
Csillagszemû juhász
Miskolci Csodamalom Bábszínház elôadása
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
EXTÁZIS TÁNCCSOPORT • EXTÁZIS TÁNCGÁLA
2011. november 13-án 17 órakor
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
ZENEISKOLA • HEGEDÛ KONCERT
2011. november 18-án 17 órakor
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
FILHARMÓNIA BÉRLETI SOROZAT
2011. november 22-én 14 órakor
Zenélô doboz • Flautandó Fuvolakvartett mûsora
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
*************************************************
VÖRÖSKERESZT VÁROSI SZERVEZETE • VÉRADÓ ÜNNEP
2011. november 25. 15 órakor
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház

Tisztelt Urak! Kedves Hölgyek!
Társastánc tanfolyam indul felnôtteknek,
a jászárokszállási Petôfi Mûvelôdési Házban.
A tanfolyamon olyan klasszikus táncokat sajátíthatnak el a
résztvevôk, mint pl:
KERINGÔK, TANGÓ, CHA-CHA-CHA, SAMBA, ROCK AND ROLL, stb.,
vagyis a ma már alapmûveltséghez elengedhetetlen társastáncokat.
Valamint ezeken kívül, számos más divattáncokat, mint pl: Mambó,
Beat-blue, Twist, Swing, Madison, és sorolhatnám még a megtanulható táncok sokaságát, aminek az önök ideje, és, vagy, kitartása szabhat határt! Tanuljon meg táncolni, hiszen a báli szezon lassan kezdôdik!
Ne csak az asztalnál üljön, és nézze, ahogy mások táncolnak.
JÖJJÖN EL, és adjon magának esélyt, fedezze fel, „fertôzôdjön meg”
a táncolás adta kikapcsolódás örömével,a közös célért „szenvedô”
tanuló közösség húzó erejével!
Próbálja ki, és gyôzôdjön meg róla, hogy a tánctudás ÖNBIZALMAT ad!
A tanfolyam kezdete: 2011.november 09.(szerda) 17.30-19.00
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház Jászárokszállás, Árpád tér 1.
Jöjjön el az elsô ingyenesbemutató óránkra és elôadásunkra

2011. november 09. 17.30 órakor
A tanfolyamot vezeti: BALOGH ERIKA és BALOGH LÁSZLÓ,
a LENDÜLET RT. és a MOONWOOFERS táncosai és vezetôi.
Bôvebb információ, ill. érdeklôdni lehet a
06-20/9789-193, 20/3333-179 telefonszámon.
www.lenduletrt.hu • www.holdugatok.uw.hu

A 2011. évben Jászárokszállás Város Önkormányzata
által meghirdetett

„A VIRÁGOS JÁSZÁROKSZÁLLÁSÉRT”
virágosítási, parkosítási és környezetszépítô
versenyen, a meghirdetett négy kategória közül „Családi
házak” és „Társasházak” kategóriákban kerültek benyújtásra
pályázatok. A tiszteletbeli zsûri minden kedves versenyzôt
meglátogatott, és örömmel tapasztalta, a szépen gondozott,
virágokkal és fákkal teli kertek, épületek elôtti közterületek látványát. A „Családi Házak” kategóriában 5 pályázat,
míg a társasház kategóriában 1 pályázat érkezett. A résztvevôk az október 23.-i ünnepségek keretén belül oklevélben
és tárgyi nyereményben részesültek. Köszönjük a tiszteletbeli zsûri: Drapos Béláné, Bényi András és Tóthné Molnár
Piroska munkáját. Reméljük, hogy a következô évben egyre
többen nevezik be házukat, lakókörnyezetüket a versenybe,
mind emellett biztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy környezetüket ápolva, gondozva segítsék elô, hogy köztereink, közvetlen környezetünk egyre szebb és gondozottabb
legyen ezzel is növelve Városunk településképi értékét.
Köszönjük és gratulálunk minden kedves résztvevônek!
Jászárokszállás Város Önkormányzata
Tájékoztatjuk a kedves gyerekeket, hogy
„A VIRÁGOS JÁSZÁROKSZÁLLÁSÉRT”
virágosítási, parkosítási és környezetszépítô versenyhez
kapcsolódó „GYEREKEK ÉS VIRÁGOK”
rajzverseny eredményhirdetése és a beérkezett rajzok
kiállítása az Árokszállási Téli esték programsorozat
keretein belül kerül megrendezésre.

MEGHÍVÓ
A Jászágó Szeme Fénye Alapítvány kuratóriuma
sok szeretettel hívja és várja, az érdeklôdôket
kilencedik jótékonysági báljára.
A bál ideje:

2011. november 12. 19 óra
Helye: a

jászágói Mûvelôdési Ház nagyterme
A zenérôl és a jó hangulatról:
Harnyos Tamás gondoskodik.

Belépôdíj vacsorával együtt: 3.000,- Ft
A rendezvényen büfé nem üzemel, így ital szabadon behozható!

Jegy vásárlására csak elôvételben van lehetôség
2011. november 4-ig az alábbi elérhetôségeken.
Paksi Józsefné 5124 Jászágó, Petôfi u. 2. Tel.: 06-57/426-175
Mûvelôdési ház-Bordás Anett 5124 Jászágó, Kókai tér 4.
Tel.: 06-57/526-020
E-mail: jaszagomuvhaz@freemail.hu
Amennyiben nem tud részt venni rendezvényünkön, de
támogatni kívánja munkánkat úgy 500,- és 1000,- Ft-os
támogatói jegyek vásárlására van lehetôség
Terdik Anikónál a jászágói postán.

A bál bevételét a jászágói gyerekek kulturális és
szabadidôs tevékenységének a támogatására
kívánjuk felhasználni.
Tisztelettel a szervezôk:
az Alapítvány Kuratóriuma

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

CSICSERGÔ ÓVODÁNK MOSÓGÉPET KAPOTT

BURSA HUNGARICA

Ezúton szeretnem megköszönni az Operatív-2000 Kft.
vezetôjének Móra Gyula úrnak nagylelkû segítségét, támogatását 20.000,- Ft értékben, – valamint az Ács-Agro Kft.
vezetôjének és feleségének Évikének segítô támogatását
szintén 20.000,-Ft értékben járult ahhoz, hogy a nyolc
csoportos óvodánknak meg tudjuk vásárolni az automata
mosógépet. Nagyon örülünk, hisz a csoportokban a gyermekek kulturált étkezéséhez szükséges asztalterítôk szinte
mindennapos mosása megoldódott. A dajka nénik arca is
elégedett. Munkájuk ezáltal könnyebbé vált. Mindig vannak
jószándékú emberek, akik ha tudnak, segítenek. Ôk azok,
akikre már máskor is számíthattunk. Köszönjük!

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATRA
A Nemzeti Erôforrás Minisztérium a 2012. évre is
meghirdette a BURSA HUNGARICA Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot jelenlegi felsôoktatási hallgatók, illetve felsôoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok számára. Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselô-testülete döntött arról, hogy csatlakozni
kíván az ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához is,
ezért kiírja az "A" és "B" típusú pályázatokat.
Az ösztöndíjra az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû, jelenleg
felsôoktatási intézményben tanuló, vagy továbbtanulni
szándékozó érettségi elôtt álló fiatalok jelentkezhetnek.
A pályázati kiírás teljes szövege 2011. október 17-tôl megtekinthetô a Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján, valamint
Jászárokszállás Város honlapján (www.jaszarokszallas.hu).
A szükséges nyomtatványok a Hivatal Hatósági Irodájában
(5.sz. iroda) szerezhetôk be.
A pályázat benyújtásának határideje:

2011. november 14.
Polgármesteri Hivatal

Tisztelettel Csányi Magdolna óvónô
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ÁROKSZÁLLÁSI
TÉLI ESTÉK 2011.
Adventtõl Karácsonyig tervezett rendezvényei
„S mindenik jó szó, mely máskor a légbe
Röpül tán, most beszáll a szív közepébe.
Legkivált az esték ilyenkor mi szépek!
El sem hinnétek tán, ha nem ismernétek.”
Petõfi Sándor: Téli esték

2011. november 26.
09:00-12:00 PARÁZS JÁTSZÓHÁZ
16:00 ÁROKSZÁLLÁSI TÉLI ESTÉK MEGNYITÓJA
Köszöntôt mond: Gergely Zoltán, polgármester
„ÉDESANYÁM RÓZSAFÁJA”
Hagyományôrzés kicsiktôl a nagyokig
Közremûködnek: Tarisznyás Tánccsoport
Parázs Hagyományôrzô Egyesület
Rozmaring Pávakör
A „VIRÁGOS JÁSZÁROKSZÁLLÁSÉRT”
Gyerekek és virágok rajzpályázat eredményhirdetése

Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
2011. december 3. 17 óra
MIKULÁSGÁLA
Fellépnek a Fortuna TSE táncosai
Helye: Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda
és Zeneiskola tornaterme
2011. december 4. 16 óra
KISEBBSÉGEK NAPJA
Megnyitja: Gergely Zoltán, polgármester
Ünnepi mûsor
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
2011. december 5. 15 óra
JÖN A TÉLAPÓ!
Árokszállásra is megérkezik a Mikulás, saját lovas
szánján /hintóval/, segédeivel. Miközben utcáról
utcára jár szaloncukrot osztogat.
2011. december 5. 17 óra
IPARTESTÜLET MIKULÁSI ÜNNEPSÉGE
Helye: Ipartestület Mozi helyisége
2011. december 10. 15:30
ADVENTI HANGVERSENY
Közremûködik: Déryné Vegyeskar
Vezényel: Ferencz Sándor
Árokszállási Óvónôk Kamarakórusa
Helye: Szentháromság Templom
2011. december 10. 19 óra
2011. december 11. 16 óra
WEBER: ELVÁMOLT ÉJSZAKA
Zenés, vígjáték 3 felvonásban
Görbe János Színjátszó Egyesület elôadása
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
2011. december 16. 17 óra
Zeneiskola KARÁCSONYI HANGVERSENYE
a Szentháromság Templomban
2011. december 17.
IDÔSEK KARÁCSONYA
09:00 Szentmise a Szentháromság Templomban
10:30 Köszöntôt mond:
Gergely Zoltán, polgármester
Gyenes Gyula fôesperes, pápai prelátus
Karácsonyi mûsor
Helye: Szent Vince úti Sportcsarnok
2011. december 18. 16 óra
BOLDOG KARÁCSONYT!
Pál Loretta karácsonyi mûsora
Helye: Petôfi Mûvelôdési Ház
2011. december 19-20.
KARÁCSONY A TEMPLOMKERTBEN
2011. december 19-20.
9:00-17:00 ÉLÔ BETLEHEM
2011. december 20. 17 óra
Közös énekléssel dicsérjük az Urat.

TÁJÉKOZTATÁS
A Jászárokszállást Tarnaörssel összekötô földút (Örsi út)
Szarv-ágy patak keresztezésében lévô híd
életveszélyessé vált, ezért elbontásra került.
A földúton Jászárokszállásról Tarnaörs felé, illetve
ellenkezô irányban a közlekedés megszûnt.
Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatala
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Sportlövész hírek
A sportlövész diákolimpia megyei döntôjének megrendezésére a szolnoki MTTSZ
MÁV Lövész Klub lôterén,
október 8-án került sor.
A sportlövészet kilenc
szakágából kettô a légfegyveres kategóriába tartozik;
nevezetesen a légpuska és légpisztoly szakág. A versenyre
36 fô nevezett, ebbôl 6 leány.
Jászárokszállás várost a
Deák Ferenc Gimnázium,
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 3 leány
és 3 fiú tanulója képviselte,
igen eredményesen. A leányok
közül Bodnár Zsófia 1., Czifra
Zsanett 4., míg Rusvai Katalin 5. helyet szerezte meg a
légpuskás vetélkedésben. A
fiúknál szintén légpuskával
Horváth Ádám 4., Farkas
Péter 10., Bocsó István 15.
helyen végzett.
Légpuskás csapatversenyben a leányok 2., míg a fiúk

a 3. helyen végeztek.
A légpisztolyosok versenyében 11 induló közül Bocsó
István 5., és Farkas Péter 7.
helyével csapatban a 2. helyezést értek el, három másik

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Diáksport Tanács
elnöke gratulált a versenyzôknek, akik közül az egyéni
I-III. helyezettek indulhatnak a hódmezôvásárhelyi,

A Deák Ferenc Gimnázium és a Lehel Vezér Gimnázium
lövészeinek sportbarátsága • Fotó: Bodnár Zsófia
csapatot megelôzve.
A verseny ünnepélyes díjátadásán Szabó István Szolnok alpolgármestere, mint a

november 5-i országos megmérettetésen.
Ballagó Ferencné
gazdasági felelôs

Ifjúsági Vándorkupa Jászágón
A hagyományoknak megfelelôen idén október 7-én
ismét megrendezésre került
a Jászágói Önkormányzat által alapított Ifjúsági Vándorkupa. Idén nyolc település vett
részt a megmérettetésen. A
rendezvényt Mozsár Lászlóné
polgármester asszony nyitotta meg, s hívta fel a figyelmet a sportszerû játék fontosságára. A délben megkezdôdött mérkôzések szoros
küzdelemben Jászfényszaru
csapatának gyôzelmét eredményezték. Második Jánoshida, harmadik helyen Jászjákóhalma csapata végzett.
Megválasztásra került a torna

Vándorkupa Jászágón
legsportszerûbb csapata, Jászjákóhalma csapatából keamely idén Jászdózsa lett. A rült ki. Gratulálunk az elért
legjobb kapus Visznek a leg- eredményekhez!
jobb mezônyjátékos JászTalálkozunk jövôre!
fényszaru, a gólkirály pedig
Bordás Anett

Rendõrségi hírek
Büntetôeljárás indult egy
jászárokszállási lakos ellen,
aki október 7-én az éjszakai
órákban egy jászárokszálláson lévô, felújítás alatt álló
családi ház bekerített udvaráról eltulajdonított 10 vödör
lábazati vakolatot 70.000 Ft
értékben. A kiérkezô rendôrök a 26 éves férfit elôállították a rendôrôrsre, akitôl
az eltulajdonított értékek lefoglalásra kerültek, így a lopással okozott kár megtérült.
Gyanúsítottkénti kihallgatása során a bûncselekmény elkövetését elismerte.
Október 9-én a hajnali
órákban a szolgálatot teljesítô kollégák három fôt állítottak elô a rendôrôrsre verekedés miatt. Az eljárás során
megállapításra került, hogy
a három fôbôl csak ketten
vettek részt aktívan a cselekményben. A két helyi férfi az
egyik keresztezôdésben elôzetes szóváltást követôen
verekedett össze, sérüléseik
8 napon belül gyógyulóak.
Garázdaság vétségének megalapozott gyanúja miatt a Jászberényi Rendôrkapitányságon

gyanúsítottként kerültek kihallgatásra.
Bejelentést tett egy helyi
lakos a sérelmére elkövetett
kerékpárlopással kapcsolatban
október 17-én. A sértett a
reggeli órákban a Polgármesteri Hivatal udvarában a
kerékpártárolóban hagyta a
számzáras kerékpárlakattal
lezárt Schwinn Csepel nôi kerékpárját, melyet ismeretlen
személy eltulajdonított. A lopási kár: 15.000 Ft. A térfigyelô kamera felvételének segítségével a kollégák gyorsan
eljutottak az elkövetôhöz,
egy 31 éves helyi lakoshoz,
aki beismerô vallomást tett az
ügyben. Kihallgatása során
több kerékpárlopás elkövetését is elismerte, melyeket a
fenti bûncselekményt megelôzô napokban követett el
Jászárokszálláson. A büntetôeljárás folyamatban van.
A Halottak Napja közeledtével minden évben megnô a temetôket látogatók száma és ilyenkor sajnos megemelkedik azon bûncselekmények száma is, melyeket
temetôkben, illetve a teme-

tôk környékén követnek el.
A bûncselekmények megelôzése érdekében kérjük tartsák be az alábbi tanácsokat!
A temetôben tartózkodásának ideje alatt táskáját,
csomagját mindig tartsa magánál! Ne hagyja ôrizetlenül
se a kerékpárján, se a sírokon!
Ha kerékpárral érkezik gyôzôdjön meg róla, hogy lezárta
és nem hagyott ott értéket!
Amennyiben autóval érkezik a temetôbe mindig húzza fel az ablakot, zárja be az
ajtókat, kapcsolja be a riasztót. Táskát, csomagot, mobiltelefont, személyes iratot,
pénzt és bankkártyát ne hagyjon se az utastérben, se pedig a kesztyûtartóban! Ha
nem tudja magával vinni, zárja
a csomagtartóba, de semmiképp ne hagyja látható helyen!
Amennyiben mégis bûncselekmény áldozatává válik
tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 107-es, vagy
112-es telefonszámok egyikén! Az ellopott bankkártyáját, mobilkészülékét haladéktalanul tiltassa le!
Fazekas-Füzesi Nóra r. fhdgy.
Jászberényi
Rendõrkapitányság

2011. október 27.

Tûzoltóságunk hírei
Az utolsó lapzárta óta
eltelt idôszak eseményei:
Szeptember 18-án hajnalban a Jászberény felé
vezetô úton történt közúti balesethez vonultunk. A helyszínen egy személygépkocsi az
árokba sodródott. A gépjármûvet áramtalanítottuk, A
rendôrségi intézkedés ideje
alatt a helyszínt biztosítottuk,
majd a jármûvet az árokból
kivontattuk,a tulajdonosának
átadtuk.
21-én délelôtt a Viszneki
temetôhöz vonultunk, itt gaz
és szemét égett, melyet eloltottunk.
Másnap délben Tarnaörsre
vonult a tartalék szer. A darazsak a lakóépület mennyezetén
keresztül a lakótérbe jutottak.
24-én este szintén darazsak
veszélyeztetése miatt Erkre
mentünk, közvetlen balesetveszélyt elhárítani.
Szeptember 25-én este a
Gyóni utcába vonultunk Jászberény jelzése alapján. A jelzett helyen a tüzet egy sugár
és kéziszerszámok segítségével eloltottuk.
A 26-a mozgalmas volt.
Délben az Ágói út mellett lévô avartüzet eloltottuk. Állomáshelyre történt érkezés után
Tarnaörsre vonultunk, szintén
avartûzhöz. Még itt kaptuk a
riasztást: a Csányi földút mellett avartûz van. Eloltottuk,
majd hamarosan a Rosenberger gyár mögött 2 hektáron
égô tarló tüzét is eloltottuk.
Este a Tarnaörsi útra kaptuk a
jelzést. Itt avar égett, villanyoszlopot is veszélyeztetett. A
tüzet eloltottuk.
Másnap délben a Jászdózsa felé vezetô útnál a tarlótüzet oltottuk el. Mikor visszaérkeztünk, a temetô mögötti
tarlótûzhöz mentünk. Hamarosan a Vasút utcába mentünk.
Gaz és szemét égett, melyet
eloltottunk.
29-én reggel az Adácsi
földút mellett égett gaz és aljnövényzet. Egy sugárral, és
kéziszerszámokkal a tüzet eloltottuk. Este még egy avartûz volt a Nagyerdônél, itt is
sikeresen beavatkoztunk.
Másnap délelôtt Vámosgyörkre kaptuk a riasztást. A
jelzett helyen száraz fô, avar
égett. A tûz közelében egy PB

palacktároló volt, ezért 2 sugárral avatkoztunk be. Délután
Erkre vonultunk, egy avartüzet oltottunk el.
Október 1-jén délelôtt a
Jászdózsai kanyarhoz kaptuk a
jelzést Egy hektáron égett a nádas, melyet eloltottunk. Másnap egy szarvasmarha a forgalmat veszélyeztette Vámosgyörkön. Az állatot befogtuk.
Harmadikán délben a
Pozsony utcába mentünk darázsveszélyt megszüntetni. Itt
a tulajdonost darázscsípés érte,
ezért a mentôsöket is kellett
értesítenünk. Délután a Széchenyi utca egyik házánál szintén darázsirtás miatt vonultunk. A jelzett helyen a darazsak a plafont átrágva a szobába jutottak. Ezután a helyi
Széchenyi utcában mentünk,
ahol egy faág az elektromos
vezetékre szakadt, melyet kihúzós létra segítségével sikerült eltávolítanunk.
Negyedikén Eger jelzésére
Vámosgyörkön avartüzet oltottunk. Délután Jászágóra
mentünk Kossuth utcába. A
jelzett helyen a darazsak veszélyeztetése miatt kellet beavatkoznunk.
Másnap délután a Gyóni
és a Dobó út keresztezôdéséhez vonultunk, a mentôsök
kérésére.

az avar árokégetés miatt, melyet eloltottunk.
Másnap este a MadáchBlaha utca keresztezôdéséhez
kaptuk a riasztást. Itt egy madár az elektromos vezetékbe
beleakadt. Mivel ez nem tûzoltói feladat,az Émászt értesítettük,további intézkedés érdekében.
Október 13-án este a Kinizsi utcába vonultunk. A kiérkezô mentôszer a kazánházban kipattanó szikra nyomán
keletkezett tüzet eloltotta.
Másnap délután Erkre, a
József Attila utcába érkezett a
riasztás. Száraz fô és avar égett
kb. 6-700 négyzetméteren,
melyet 2 "D" sugárral és kéziszerszámok segítségével eloltottunk. Röviddel éjfél után
az egyik helyi szelektív hulladékgyûjtô égett, melyet sikerült gyorsan eloltani. A kár így
is jelentôs.

A helyszínen egy személygépkocsi a kerítésnek csapódott. A mentôsökkel közösen
sikerült a sérültet kiszabadítani. Teljes útzár mellett történt
a mentés. A sérültet kórházba
szállították.
Október 10-én délután
Vámosgyörk felé vezetô úton,
az OPÁL üzemanyag tároló
mellett égett a tarló. A jelzett
helyen, egy hektáron égett a
nádas, melyet eloltottunk. Este
Erk-Zaránk közötti úton égett
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