„Mindennapi kenyerünket
add meg nékünk ma! "

Péter Pál napi arató ünnepség 2014. június 29-én.
Ünnepi ebéd a Palóc üdülő éttermében.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Engedjék meg, hogy Péter Pál ünnepén hadd köszöntsem Gyenes Gyula pápai prelátus, főesperesplébánosunkat abból az alkalomból is, hogy 22 éve jött haza szülővárosába Jászárokszállásra, hogy
itt szolgálja Egyházát, Árokszállás népét, szülővárosát Jászárokszállást.
Gyenes Gyuszi, egykori elemi iskolai osztálytársam, „ iskolai színésztársam”
( János Vitéz, Erős János, Mézeskalács, Kutya van a kertben stb. ) gyerekkori barátom, hazajött,
hogy lelki vezetője legyen Jászárokszállás és az ide tartozó települések népének, hogy
megvalósítsa, léleképítő munkája mellett, azt a „ templomépítő,” építkező munkát, amit
templomunk és egyéb egyházi létesítményekkel kapcsolatban végzett.
Soha ilyen gyönyörű állapotban még nem volt templomunk, a Szentháromság Nagytemplom, soha
ennyi felújítást és szépítő munkát még nem végeztünk templomunkban.
Gyenes Gyula főesperes -plébános Úr, főesperesi-plébánosi munkája mellett tevékeny résztvevője,
segítője volt azoknak a helyi csodáknak, amelyek Jézus Krisztus születése 2000. évfordulója, a
Magyar Millennium, a Magyar Államiság ezer esztendős évfordulója ünnepét követően jöttek létre
Árokszálláson. Ezeket a helyi csodákat, időrendben az „Emléklapon” soroljuk fel, az Úr 2000.
évében megtartásra kerülő Nagyboldogasszony napi Nagyárki Búcsú 15. évfordulóján, 2014. év
Nagyboldogasszony ünnepén.
Kr.u. 2000-ben, 33 évi kényszerű némasága után újra megszólaló Nagyárki Harang előidézte helyi
csodák sorozatának tevékeny résztvevőjeként Gyenes Gyula főesperes-plébános Úr minden
rendezvényünkön szentmise áldozat bemutatásával is a helyi csodák megteremtésének
közreműködőjeként vett részt.
Az ünnepség részeként Csikós László az Ipartestület Elnöke átadja ajándékát Gyenes Gyula
főesperes-plébánosnak.
Egykor, ”Jászszentandrás faluvá avatásán, Jász-Árokszállás főbírója tartalmas ünnepi beszédként
mondta :
„Árokszállás nevibe leteszem a tövibe. „
A Gazdakör 6 puttonyos tokaji eszencia orvosságát misebor szerű ajándékként, szeretetünket,
minden tiszteletünket és nagyrabecsülésünket sűrítettük össze.
Szerény ajándékunk átadásán, hadd mondjam én is röviden:

„A Gazdakör nevibe odadom a kezibe.”
Köszönjük 22 évi áldozatos munkáját Gyenes Gyula Pápai Prelátus
Főesperes-Plébános Úr !
Kelt: 2014-ben Péter Pál ünnepén Jászárokszálláson.
Dr. Farkas Miklós
Gazdakör elnöke.

EMLÉKLAP
Nagyboldogasszony napi Nagyárki Búcsú
2000-2014

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI
NAGYÁRKI ISKOLAKÁPOLNA KERESZTJE

„Ébredj magyar!
Termőfölded másoknak terem!
Gonosz irányba sodor
ez a megveszekedett új történelem!”
Wass Albert

„Hass, alkoss, gyarapíts
s a Haza fényre derül!”
Kölcsey Ferenc

„Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma!”

Péter Pál napi ünnepség
2014. június 29.
Gyenes Gyula pápai prelátus, főesperes-plébános
ünnepi köszöntése alkalmából.
15. éve, hogy az Úr 2000. esztendejében 33 évi kényszerű némasága után újra szól a

NAGYÁRKI HARANG
Az újra megszólaló harang helyi csodák létrejöttét segítette elő, ezek a csodák a helyi
polgári szervezetek közreműködésével valósultak meg, főként a Jászárokszállási
Gazdakör és a Magyar Családigazdálkodók és Őstermelők Érdekvédelmi Szövetsége,
a MAÉSZ munkája eredményeként.
Ettől kezdve, hagyományteremtő szándékkal, minden egyes helyi eseményt,
ünnepséget a Templomban, szentmisével kezdtünk, Isten nevében, a Szentháromság
Nagytemplomban, a Havas Boldogasszony Kápolnában, vagy a Nagyárki Búcsún,
mint annak idején „ széchenyis, szentimrés, zárdás” kisiskolás korunkban az irkánk
első lapjára írott jelmondat utalt rá.:
„ISTEN NEVÉBEN KEZDEM EL!”
A 15 év alatt megtartott rendezvényekre, elvégzett munkákra minden esetben Isten
áldását kértük, az isteni áldást plébánosunk, Gyenes Gyula pápai prelátus főesperes
adta meg. Főesperes-plébános Úr minden egyes ünnepi szentmisét személyesen
mutatott be, ezzel is külön megtisztelte Jászárokszállás hívő népét, támogatta a helyi
csodák megvalósulását, a polgári szervezeteket, így a Gazdakört és a MAÉSZ
Egyesületet. Köszönjük áldásos tevékenységét Gyenes Gyula pápai prelátus,
főesperes-plébános Úr!

A következőkben felsoroljuk a Jászárokszálláson megvalósult, a fáskamrában elrejtett
majd rejtekhelyi fogságából kiszabadított és 33 évi kényszerű némasága, Krisztus
születése utáni 2000. évben és a Magyar Millennium Évében újra megszólaló Nagyárki
Harang előidézte helyi „csodákat,” hirdetve Krisztus születésének 2000. örömünnepét
és a Magyar Millennium ünnepét.
Jászárokszálláson 2000. és 2014. években
a Nagyárki harang által” létrejött” helyi csodák
1. Az Úr 2000. ESZTENDEJÉBEN, NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPÉN 33 ÉVI
KÉNYSZERŰ NÉMASÁGA UTÁN ÚJRA SZÓL A NAGYÁRKI HARANG.
2. Azóta minden évben megtartjuk a Nagyboldogasszony napi Nagyárki Búcsút a
lerombolt Nagyárki Iskolakápolna, és a lerombolt nagyárki tanyák helyén, Nagyárkon.
3. Új haranglábat építettünk a Nagyárki Harang ideiglenes otthonában a Zárda
Kápolnában.
4. Ettől kezdődően Jászárokszállás város minden évben megrendezi az
ÁROKSZÁLLÁSI ÜNNEPI HETET A NAGYBOLDOGASSZONY NAGYÁRKI
BÚCSÚTÓL A SZENT ISTVÁN NAPI SZENTJOBB KÖRMENETIG.
5. Felújítottuk Szabó János és családja anyagi támogatásával, a Nagyárki Iskolakápolna
keresztjét.
6. Újra vizet ad az Iskolakápolna kútja Nagy Pál Anna és a Tóth Pál testvérek
segítségével.
7. Emléktáblán örökítettük meg a Zárdakápolnában az árokszállási egykor volt
tanyavilág dűlőútjai nevét.
8. A Gazdakör és az Ipartestület bronz emléktáblát avatott az Ipartestület egykori
Elnökének a Nagyárkon született Soós Antalnak.
9. Emléktáblát avattunk Kaszab Anna árokszállási születésű színművésznek.
10. Emléktáblát avattunk a Gazdakör épület felújítása alkalmából. A Gazdakör épülete
jelenleg Petőfi Sándor Művelődési Ház néven szolgálja Árokszállás népét.
11. 2004-ben emléktáblát avattunk a Gazdakörben az egykor volt árokszállási
tanyavilág, majd 1000 lerombolt tanya egykori tanyásgazdáinak emlékére.
12. 2005-ben emléktáblát avattunk Jászárokszállás és Vidéke 213 lerombolt tanya
egykori tanyásgazdáinak emlékére
13. Rekviem a tanyákért című könyvecskében emléket állítottunk az egykori
tanyásgazdáknak. Az egykori tanyásgazdák, gazdálkodók az iparosok, a
munkások és a földmunkások együttes munkája nyomán épült, fejlődött
Jászárokszállás 14000 lakosú várossá.
14. Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulóján a
Szabadságharcban részt vett Jász- Árokszállási hősökről,:644 ismeretlen nevű
honvéd-és 66 huszár, a 13 ismert nevű honvédtiszt, a 115 ismert nevű honvédról
és Tabódi Péter és Mihályi Károly tábori lelkészről a Szentháromság templomban
elhelyezett márványtáblán emlékezünk meg.
15.Hagyományújrateremtő szándékkal minden évben megrendezzük a „48-as Vacsorát”

március 15-e előestéjén.
16. 2008. Péter Pál ünnepére helyreállítottuk, a több mint 80 éve létesített, a vihar
ledöntötte Pengyi keresztet, és az újra megáldott keresztnél, hagyomány teremtő
szándékkal megrendeztük az első árokszállási aratási ünnepséget.
Gyenes Gyula főesperes-plébános a Pengyi keresztnél tartott szentmise után
megáldotta az aratókat, az arató gépeket és az aratási szerszámokat, szállító járműveket.
17. A 2008. évi Nagyboldogasszony napi Nagyárki Búcsún kezdeményeztük a II.
Világháborúban elpusztított Szentháromság Nagyharang újraöntését.
18. 2008. decemberében a Szentháromság Nagyharang újraöntésében kételkedők,
kishitűek meggyőzése érdekében egyértelműen állást foglaltunk az új Szentháromság
Harang 2009. évi Szentháromság napi búcsún történő felszentelése mellett. Nagy
bátorságot adott és erőt merítettünk abból, hogy Gyenes Gyula főesperes plébános
minden
alkalommal,
egyértelműen a Szentháromság Harang
2009. évi
Szentháromság napi búcsún történő felszentelése mellett állt ki és imájában is és
tevőleges segítségében is támogatást, lelki támaszt nyújtott a harang újraöntésnek
megszervezésében.

A SZENTHÁROMSÁG NAGYHARANG.

19. A 2009. március 15-ei 48-as vacsorán a Gazdakör vendégei, példamutatóan,
felajánlottak 100.000 Ft-ot az új harangra, valamint helyben összeperselyeztünk közel
50.000 Ft-ot, melyet a helyszínen adtunk át Gyenes Gyula főesperes plébánosnak.
20. A 48-as Vacsorán aláírás gyűjtést kezdeményeztünk és 122 aláírást
gyűjtöttünk a Szentháromság Nagytemplomba tervezett televíziós és rádiós
átjátszó állomás más helyen történő kiépítésére.
21. 2009. május 24-án vasárnap délután 2 órakor a Város határában a gr. Széchenyi
István utcában ünnepélyesen fogadtuk az új harangunkat és ünnepi menetben

kísértük a Szentháromság Nagytemplomba. Köszöntőt mondott Dr. Farkas Miklós, a
Jász Himnuszt Banka Sándorné énekelte, Dsida Jenő: Harangszentelésre című
költeményét Farkas Gábor szavalta el:
„ Hallgassátok, ha szól a harangunk
És azt mondja : Lám gyűlölet csatában
Véreztem el idegen föld ölén,
De új harangunk boldog új dalában
Kicsiny falumba visszatértem én.
Hallgassátok, ha szól a harangunk
s esengve, csengve kong a templomon
hogyan hirdeti az élet igéjét,
mely kivirul minden bús romon.
Mert e harangban beszél ö, ki elment
s Krisztushoz jutott a halálon át,
beszél édesen, itthoni beszéddel
barátod, fiad, testvéred, apád.”

Az új Szentháromság Nagyharangot a város nevében fogadta Gergely Zoltán
Polgármester és dr. Farkas Miklós a Gazdakör elnöke.
A Szentháromság Nagyharangot ünnepélyesen átvette Gyenes Gyula főesperesplébános.
22. 2009. június 7-én a Szentháromság napi búcsún szenteltük fel Jászárokszállás új
harangját a Szentháromság Nagyharangot, melyre Árokszállás népe mintegy 8 millió
Ft-ot adományozott. 1,5 forint feletti adománnyal járult hozzá az új haranghoz Dr.
Csányi Sándor egy milliót adott Morvai László. Az új harangot Lengyelországban
öntötték.
23. 2010. januárjában megalakítottuk A Családigazdálkodók és Őstermelők
Érdekérvényesítő és Érdekvédő Szövetségét a MAÉSZ Egyesületet.
24. 2010-ben a Nagyárki Búcsún ünnepeltük, hogy tíz éve újra szól, a pusztítás elől
megmenekült Nagyárki Harang.
25. 2012. augusztus 20-án a Gazdakörben megkoszorúztuk Fekete László
emléktábláját, és a róla elnevezett, Fekete László Dísztermet.
26. 2012. szeptember első vasárnapján emléktáblát avattunk a Gazdakörben, a
Hortobágyra kényszermunkatáborba elhurcolt jászárokszállási tanyásgazdák és
családjuk emlékére.
1952. augusztus 9-e éjszakáján Rákosi ÁVÓ-s pribékei elhurcoltak 17 árokszállási
tanyásgazdát,
asszonyokat
és
kiskorú
gyermekeket
a
hortobágyi
kényszermunkatáborba: Bobák József 1901, Bobák Józsefné 1902, Bobák József
ifjú,.1927, Bobák Géza 1936, Kaszab Pál 1910, Kaszab Pálné 1912, Kaszab Pál
ifjú,1936, Legény Mária 1921, Legény Balázsné 1895, Legény Sándorné 1904,
Melegh B. Géza 1894,Melegh B. Gézáné 1899, Melegh B. Sarolta 1925, Bobák
József 1904, Bobák Józsefné 1909, Bobák József ifjú 1932, Bobák Miklós 1934.
A Jászárokszállási Gazdakör és MAÉSZ Egyesület büszke Árokszállás népe erkölcsi,
anyagi támogatásában is megnyilvánuló bizalmára és arra, hogy az új Szentháromság

Nagyharang, a Nagyárki Harang, a Hortobágyra elhurcoltak emléktáblája, a majd 1300
jászárokszállási lerombolt tanya emléktáblájának elkészítése, a „48-as” Forradalom és
Szabadságharc árokszállási hőseire való megemlékezés és mind azokra az ünnepi
rendezvényekre, amelyek megrendezésének gondolata egybeesett Árokszállás Népe
gondolatával, kívánságával és megvalósításának akaratával.
A bizalmat és elismerést a legnagyobb kitüntetésnek fogadjuk el, mert ezt a
kitüntetést Árokszállás Népe adományozta a Gazdakörnek és a MAÉSZ Egyesületnek.
Nem hivatalnoki döntéssel, de össznépi akarattal, tisztelettel, megbecsüléssel,
bizalommal és Árokszállás Népe rokonszenvező hozzájárulásával, azzal, hogy
Árokszállás népe nevében és támogatásával újra együtt szólhatnak az „összes”
Ároszállási harangok, megemlékezve is tiszteletben részesítettük a lerombolt
tanyák tanyásgazdáit és a kényszer-munkatáborba elhurcolt tanyásgazdákat.
Ezt a teljes bizalmat és elismerést jelentő kitüntetést Árokszállás Népe adományozta
a Jászárokszállási Gazdakörnek és a Magyar Családigazdálkodók és Őstermelők
Érdekérvényesítő és Érdekvédő Szövetsége Egyesületnek.
Köszönjük.
Dr. Farkas Gábor
MAÉSZ elnöke

Dr. Farkas Miklós
Gazdakör elnöke

AZ ÚJ HARANGNÁL DÍSZŐRSÉGET ÁLLNAK A 48-AS KIS HUSZÁROK.

A NAGYÁRKI HARANG BEKÍSÉRÉSE A ZÁRDA KÁPOLNÁBA.

ÚJRA VIZET AD A NAGYÁRKI ISKOLAKÁPOLNA KÚTJA.

ÚJRA VIZET AD A NAGYÁRKI ISKOLAKÁPOLNA KÚTJA.
ÚJRA VIZET AD A NAGYÁRKI ISKOLAKÁPOLNA KÚTJA.

DSIDA JENŐ: HARANGSZENTELÉSRE CÍMŰ KÖLTEMÉNYÉT
FARKAS GÁBOR SZAVALJA.

FEKETE LÁSZLÓ EMLÉKTÁBLA AVATÁS.

