Az ÁBK ünnepi közgyűlése

2019. november 29.

– 25 éve nyitotta meg kapuit a Jász Ház –

Jubileumi megemlékezéssel, valamint a hozzá
rendezett kiállítással kezdődött az ÁBK (Árokszállásiak Baráti Köre) közgyűlés előtti programja a
már hagyományos, emlékező koszorúzást követően november 9-én, a
művelődési házban.
Az emlékező séta a templommal szembeni parkban, a
II. világháborúban elesettek
emlékkövénél
kezdődött,
majd koszorút helyeztek el
Czettler Jenő országgyűlési
képviselő emlékoszlopánál. A
II. világháborús emlékműnél,
már a takarékszövetkezet
előtti parkban az emlékezés
Barta Zoltán és Barta Attila játékával, a megható "Nem látlak többé" dallamaira folytatódott, majd a szomszédos I. vi-

lágháborús emlékműnél fejeződött be, ahol a Rozmaring
Népdalkör katonadalt énekelt.
A művelődési házba érve
megdöbbentő összhangban
összerendezett fényképkiállítás tárult a tagság és az érdeklődők elé. Az időutazást
a Jász Ház 25 éves fennállása
ihlette. Az első képes paravánon a Jász Házból származó
életképek voltak láthatók,
melyeket a TV2 Poggyász
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utazási magazinja rögzített
április 27-i ittjártakor. A
mellette lévő paravánon látható képek a Jász Ház vendégkönyvébe írt bejegyzéseket örökítették meg az 1994.
október 29-i megnyitás óta.
A harmadik paravánon cikkeket, írásokat olvashattak
az érdeklődők a Jász Házról,
a Jász Ház területén tartott
eseményekről, ÁBK hírlevéllel. És nem maradhatott le a
Jász Ház megvalósításának
gondolata, mely már az ÁBK
alakuló gyűlésén, 1986. november 1-én megfogalmazódott, vagyis nem lehetett
más a negyedik fényképes
paravánon, mint az alakuló
ülésen készült képek az akkori és későbbi vezetőkről.
Ilyen örök értékű díszlet
előtt folytatódott az ünnepi
közgyűlés. A Barta testvérek

újra trombitát fújtak, a Rozmaring Népdalkör pedig dalcsokorral járult az ünnepléshez. Ezt követően a programot levezető Faragó Lászlóné kiemelte, rendkívüli
esemény, hogy a Jász Ház 25
éves, majd Ádám Gáborné
olvasta fel Dr. Földi József 25
éves a Jász Ház című történelmi összeállítását azok
névsorával, akik a megvalósítást anyagiakkal támogat-

ták. Az ünnepi program
része volt a Hidi Tánciskola
növendékeinek fellépése, hiszen nyári tánctáboruknak a
Jász Ház is helyszíne.
Ördög Józsefné, a művelődési ház igazgatója a Jász Ház
mindennapjairól, folyamatos
fejlesztéséről adott tájékoztatást. Gergely Zoltán, a
város polgármestere köszönetét fejezte ki az alapítóknak, hogy sikerült közösségi
térré tenni. A Jász Ház jövőjével kapcsolatban kifejtette,
hogy állaga tapasztással tartható fenn, amire egyre kevesebben vállalkoznak, a cserepezés már csak bontásból
származhat, de sikerült tartalékot vásárolni. Az ünnepség vetítéssel folytatódott, a
Jász Ház képei villantak fel
zenei aláfestéssel.
A közgyűlés hagyományos
része az elhunyt tagtársakra
emlékezés. Azonban most
először a gyertyaláng emlékező erejét ének is erősítette, az Örökre szépek című
dal Zentai Vivien Zóra előadásában.
A megemlékezés után a közgyűlés a határozatképesség
megállapításával folytatódott,
amit a 65 fő jelenléte biztosított. Kovács J. Béla elnök távolmaradása miatt a beszámolót
Csikós Miklós elnökhelyettes
tartotta. Először megköszönte
Kovács Bélánénak a program
megrendezését, majd beszámolója elején a többi civil
szervezettel való együttműködés jelentőségét emelte ki.
Ugyanakkor a civil szervezetekkel karöltve, a városvezetésre is számítva szeretnék tovább erősíteni a kapcsolatot a
kirajzott településekkel (Újireg, Kerekegyháza, Hantos,
Nagylók, Jászszentandrás).
Folytatás a 3. oldalon.

– Az 1956-os forradalomra emlékeztünk –

Október 23-án az 1956os forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk országszerte. Azon a
63 évvel ezelőtti őszi
napon elődeink példaértékű összefogásról és hősiességről tettek bizonyságot. A reménysugarat jelentő forradalmi lelkesedés, a terror és az elnyomás elleni küzdelem az
egész országot megmozgatta. Városunk minden
évben megemlékezik erről
az ünnepről, koszorúzással, ünnepi műsorral tiszteleg őseink nagysága
előtt.
Az ’56-os emlékmű előtt felsorakozó koszorúzók és megemlékezők a Himnusz eléneklése után Makay R. László: Csak
– vers 56-ért című költeményét
hallhatták Kaszab Sára 11. A
osztályos tanuló előadásában.
Ezt követően Gergely Zoltán
polgármester köszöntötte a

döntést hoztak, mely sokak
számára bebörtönzést vagy
halált hozott. 1957 tavaszán
még mindig terror uralkodott
városunkban.
A beszédet követően az önkormányzatok, pártok, intézmények és civil szervezetek
helyezték el koszorúikat,
majd a Petőfi Művelődési Ház-

Csikós Gábor ünnepi beszédet mond
ban folytatódott a megemlékezés a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Infor-

Dr. Gábris Emese és Gergely Zoltán megkoszorúzza az '56os emlékművet
résztvevőket. Megköszönte,
hogy évről-évre ennyi ember
fontosnak tartja, hogy megemlékezzen ’56 hőseiről és tetteiről. 1956-ban Magyarország
példát mutatott hősiességből.
Ma már talán nem is tudjuk
igazán értékelni szabadságunkat, melynek gyökerei ekkor
eredtek – mondta. A köszöntő
végén felkérte Csikós Gábor
történészt, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Ünnepi szónokunk áttekintéséből a magyarországi események mellett a
városunkat érintő történéseket
is megismerhettük. Jászárokszálláson október 26-án csákányokkal felszerelt fiatalok ledöntötték a szovjet emlékművet és leverték a gyűlölt jelképeket. Ezzel a helyi események
is kezdetüket vették. Ezzel az
összefogással egy életre szóló

alapján. A nagyszerű műsor
bemutatásáért Gergely Zoltán
polgármester minden résztvevő diák számára felajánlott
egy ingyenes színházlátogatást.
A kiváló színpadi előadást
Simó Lászlóné Dr. Béres Bernadett rendezte. A díszlet tervezésében Kubacsekné Gulyás Éva, míg a zenei betétek

matikai Szakgimnázium diákjainak „Napló, 1956” című ünnepi műsorával.
A gimnazisták egy színdarabot vittek színpadra, mellyel
felelevenítették a forradalom
és szabadságharc legfontosabb
történéseit, eseményeit, mindezt két korabeli diák naplója

Az ünnepi műsor szereplői

betanításában és a zongorakíséretben Gonda László működött közre.
A megemlékezést követően a
Jászárokszállás Város Tehetségért Alapítvány díjainak átadása következett, ebben az
évben már második alkalommal. Ezúttal 12 fiatal érdemelte
ki a támogatást. Összesen
420.000,- Ft-ot tudtak kiosztani a kimagasló eredményeket
nyújtó közép- és felsőoktatásban tanuló diákok között.
Jászárokszállás Város Önkormányzata és a Jász-NagykunSzolnok Megyei Építészek Kamarája rajzpályázatot hirdetett
általános iskolás tanulók részére „Nagyapáink házai” címmel. Az elkészült munkákat a
kamara elnöke, Makai István
értékelte. Elmondta, a rajzokat
nézve eszébe jutott gyermekkora, hiszen nagyapja is vidéki
házban élt. A rajzpályázat minden résztvevője jutalomban
részesült.
Folytatás a 2. oldalon.
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70 éve a „Rögös Úton”
Jászvidék • 2019. november 29.

– Jubileumi gyűlés a Kossuth Zrt-nél –

A "rögös utak" szervezője
és lebonyolítója 10 és 20
éve Szabó Béla, az akkori
elnök volt. Tragikus hirtelenséggel bekövetkezett
halála után Petró Géza lett
az
elnök-vezérigazgató.
Nyugdíjba vonulását követően Held Tamás vitte tovább a gazdaság vezetését.
A jubileum idejére azonban a jelenlegi elnök-vezérigazgatóra, Fodor Ferencre hárult, hogy hogyan
tovább a "rögös úton". A
hagyomány folytatásához,
hűen az elődhöz, Szabó Bélához megszervezte, kollégáival lebonyolította a 70
éve a "Rögös Úton" jubileumi rendezvényt november 16-án, az étteremmé
öltöztetett Szent Vince úti
tornateremben.

ségét, a demokrácia születését. Viszont nagyon keveset foglalkozunk a társadalom alapelemével, az emberrel. 1990-ben megtörtént az agrárium arcul csapása, az agrárértelmiségből
zöld bárók lettek, a szövetkezet szocialista csökevény,
tagjai kolhoz tagok lettek. A
gazdaság elvesztette földjének közel felét és vagyonának 25% - át 1992-ben.
Közel 50 főt kellett elküldeni, lenyugdíjazni stb.,
megpecsételve emberi sorsokat, hogy meg tudjon felelni a megváltozott körülményeknek. A '90-es évek
végétől újra megerősödtek
a társas vállalkozások elgyengítésére tett politikai
törekvések. A 2000-es év
elejétől az európai uniós

összefogást, megértést és kitartást.
Az ünnepi köszöntőt követően került sor azok jutalmazására, akik 50-60 év
között vannak jogviszonyban a szövetkezettel, majd
azokat köszöntötték ajándékcsomagokkal, akik több
mint 40 éve dolgoznak a
szövetkezetben.
Horváth Gábor MOSZ főtitkár hozzászólásában kijelentette, tisztelegni jöttem, majd kiemeli, a tsz
olyan hagyományt követ,
amit követni kellene másoknak is, majd azt
mondta, elődeink porain
élünk, múltunkat tisztelni
elemi föltétel. Semmi szégyellni valónk nincs. Nem
szolgáltunk rá, hogy ezt a
rendszert bűnösnek nevez-

Az érkezők regisztrálása
után – ahol ajándékcsomagot kaptak a 70 éves jubileumra emlékeztető feliratokkal, valamint tombola
jegyet – került sor Fodor
Ferenc ünnepi köszöntőjére,
megemlékezésére.
Sokat vívódtunk, kell-e egy
ünnepség, megemlékezés,
hiszen rögös volt az út.
Igen, meg kell állni rohanó
világunkban, levegőt venni,
erőt meríteni elődeink kitartásából, összefogásából
– fejtette ki beszéde elején
az elhatározás tényét. Majd
magas szakmai kvalitású
elődjére emlékezve így
folytatta: Engedjétek meg
nekem, hogy ne értékeljem
az elmúlt 70 év gazdasági,
politikai, termelési történéseit. Elsősorban azért, mert
kiváló elődöm, Szabó Béla
megtette az 50, illetve 60
éves évfordulón, részletesen
felszínre hozta a múlt történéseit.
A rendszerváltáskori időről, amikor ellehetetlenítették a szövetkezeti gazdálkodást, így fogalmazott: a
rendszerváltást sokszor és
sokan értékelik tudósok,
történészek, akadémikusok
a gazdaság teljesítőképes-

csatlakozásra való felkészülés újabb rögöket görgetett elénk. Majd mostanra
újra felparcellázták a határt, oda jutunk, hogy újra
a családi gazdaságok kellenek. Sokak számára a pénz,
a vagyon szerzése a cél,
közben elvesznek az emberi értékek: az odafigyelés, a barátság, az együttérzés, a tisztelet, szeretet.
Nehéz jó döntést hozni, ha
összefogás helyett széthúzás van, külön érdekcsoport, külön gondolkodás.
Beszédének befejező részében így fogalmazott: Az ünnepi rendezvény kapcsán
megállapíthatjuk, hogy nagyon viszontagságos volt ez
a 70 év, szinte mindig másként volt nehéz. Emlékezzünk azokra az elődeinkre,
akik összehordták a gazdaság vagyonát, akik évtizedeken keresztül gyarapították
eszközeinket, akik összetartották a szövetkezet állományát, hogy mi itt ma dolgozhassunk. Kegyelettel gondoljunk azokra, akik idő
előtt eltávoztak a földi világból. Az elkövetkezendő
időszak sem lesz sokkal egyszerűbb, ezért kívánok mindenkinek erőt, egészséget,

zék. Legyen nyugodtan tartásuk, a múltunkat nem
szabad szégyellnünk.
Az ünnepi műsort a Délibáb Citerazenekar kezdte,
városunk 6 éve alakult
együttese, kiemelt arany
minősítésű Nívó-díjas. Az
utánuk fellépő Fodor Gábor
énekes, dalszerző – mint kiderült, az elnök-vezérigazgató fia – 10 éve foglalkozik
énekléssel, gitározással,
dal- és szövegírással. Saját
szerzeményei mellett nagyon jól szólt a Szállj el kismadár című ismert magyar
sláger, de a Beatles: Yesterday című dalát is kiemelkedően adta elő. Kovács Zoltánné Lajos Krisztina és
Molnár László szereplése
az idei Déryné-díjasok profi
összjátéka volt. A népzenész tárogatón, furulyán, citerán, szaxofonon játszott,
amihez Krisztina énekelt,
de olykor dobolt is hozzá.
A tombolahúzás után az
ünnepi asztal étellel is
megtelt, hogy egy közös
vacsorán, baráti beszélgetéssel töltsék e ritkán
adódó alkalmat, a sztárvendég, Vadkerti Imre fellépéséig.
– and –

Megalakult
az új képviselő-testület

2019. október 30-án, a Polgármesteri Hivatal dísztermében kezdetét vette a 20192024 közötti ciklusra megválasztott képviselő-testület ünnepélyes alakuló ülése. Bobák
Tiborné, a Helyi Választási Bizottság elnöke elmondta,
hogy az október 13-ai önkormányzati választás során
minden az előírásnak megfelelően, rendben zajlott.
A képviselői, majd a polgármesteri eskü szövegét
Pető Judit, mint a legfiatalabb képviselő olvasta elő a
törvényi előírásoknak megfelelően. Ezt követően sor került a polgármester illetményének és költségátalányának megállapítására. Illetménye 2019. október 13. napjától kezdődően változatlanul
a helyettes államtitkár illetményének 60%-ában, azaz
havi bruttó 598.300,- Ft -ban
lett megállapítva, a költségtérítése 89.745,-Ft. A polgármesterek illetménye és költségtérítése jogszabályilag
meghatározott összegű. A
képviselő-testületnek, mint
munkáltatói jogkört gyakorlónak határozatában deklarálnia kell az illetmény és a
költségtérítés összegét.
A következő napirendi
pontban a törvényi előírásnak eleget téve a képviselőtestület Dr. Gábris Emese
jegyző javaslatára jóváhagyta az SZMSZ felülvizsgálatát azzal a kiegészítéssel,
hogy az SZMSZ módosítását

Tájékoztató
képviselő-testületi ülésről
2019. november 14-én
soron kívüli ülést tartott a
képviselő-testület. A város
településrendezési eszközeinek 2019. évi módosításaival kapcsolatos véleményezési eljárás során
beérkezett véleményeket
fogadta el a testület, illetve
a nem képviselő bizottsági
tagok választásának megismétlésére került sor. A
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság külső tagjainak Bobákné Petró Krisztinát és Szabó Erikát választották meg. Az Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottság második külső
tagjának Csikós Róbertet,
az Egészségügyi, Szociális
és Családvédelmi Bizottság második külső tagjának Éliásné Csuka Erikát
választották meg a képviselők.
– nir –

a következő soros képviselőtestületi ülésre beterjesztik.
Ezt követően Gergely Zoltán polgármester javaslatot
tett az alpolgármester személyére. A testület titkos
szavazással Szerző Csaba
képviselőt alpolgármesterré
választotta. Tisztségét társadalmi megbízatásban látja
el. Az alpolgármester tiszteletdíját a korábbi alpolgármester tiszteletdíjának megfelelő összegben, azaz havi
bruttó 172.700,- Ft-ban állapították meg, melynek 15%ában meghatározott összegű
költségtérítésre is jogosult,
melynek összege 25.905,- Ft.
Ezt követően a bizottsági elnökök és tagok megválasztására került sor. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság elnökének Pető Judit, az Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottság elnökének Antal Péterné
Szerző Ildikó, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság elnökének
Fehér Lászlóné képviselőket
választották meg. A Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság
képviselő tagjainak Gonda
Csaba Józsefet és Kaszab
Zsoltot, az Oktatási, Sport és
Ügyrendi Bizottság képviselő
tagjainak Farkas Szilviát és
Kaszab Zsoltot, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság képviselő
tagjainak Farkas Szilviát és
Kubacsek Józsefet választotta
meg a képviselő-testület. Az
Oktatási, Sport és Ügyrendi

Bizottság nem képviselő tagjának Majkutné Tóth Emmát,
az Egészségügyi, Szociális és
Családvédelmi Bizottság nem
képviselő tagjának Tóth Lászlónét választották meg, akik
szintén letették az esküt. A
többi nem képviselő tag megválasztása sikertelen volt az
érvénytelen
szavazások
miatt. Új testületi ülésre lesz
szükség, ahol a szavazást
megismétlik. A bizottságok
csak a sikeres szavazás esetén
tudnak megalakulni és megkezdeni érdemi munkájukat.
Végezetül delegálásokról
döntött a képviselő-testület.
A gimnázium intézményi tanácsába az önkormányzat
képviselőjeként Kubacsek Józsefet, az általános iskola intézményi tanácsába Pető Juditot delegálta. Az Apartmanház és a Bölcsőde érdekképviseleti fórumába Fehér Lászlóné képviselőt delegálták.
Az alakuló ülés Dr. Gábris
Emese jegyző tájékoztatásával zárult. A képviselői öszszeférhetetlenségről,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, köztartozásmentes adózói adatbázisba
való felvételről, képzésen
való részvételről tájékoztatta a képviselőket és a nem
képviselő bizottsági tagokat.
A következő soros testületi
ülésre 2019. december 03án 14:00 órakor kerül sor a
művelődési házban.
– BB –

Napló, 1956
– Az 1956-os
forradalomra emlékeztünk –

Folytatás az 1. oldalról.
A rajzpályázaton
elért eredmények:
I. kategória: 1-2. osztály:
1. hely: Farkas Konrád (2. a)
és Győző Edina (2. a)
2. hely: Baranyi Lilla (2. c)
és Süveges Gergő (2. a)
3. hely: Kaszab Laura Mia
(1. c) és Ördög Luca (2. a)
különdíj: Kelemen Karolina
(2. b) és Kerek Dávid (2. c)

II. kategória: 3-4. osztály:
1. hely: Ballagó Veronika
(4. b) és Szabó Olivér (4. a)
2. hely: Barna Kincső (4. a)
és Elek Anna (3. a)
3. hely: Bíró Csanád (4. a)
és Klemencz Szebasztián
Máté (4. a)
különdíj: Kocsi Petra (3. a)
és Pethes Polett (3. a)
III. kategória: 5-6. osztály:
1. hely: Botos Gina (6. b)
2. hely: Dudás Ádám (6. a)

és Ördög Enikő (6. a)
3. hely: Bódis Patrik (6. a)
A megemlékezés keretén
belül egy fotókiállításnak is
otthont adott a Petőfi Művelődési Ház. A TAK ESSZENCIÁK
című kiállítás tallózás a megyei
Településképi Arculat Kézikönyvek képeiből. A kiállítást
Sisa Béla műemléki szakügyintéző nyitotta meg. Beszédében
elmondta, a megemlékezés
során az alábbi mottó fogalmazódott meg benne: „Házam, s
hazám”. A tanulók rajzai és a
kiállított fotók hazánkhoz kapcsolódtak, míg a gimnazisták
kiváló előadása hazánkat, történelmünket, magyarságunkat
erősítette benne.
A kiállított képeket november 6-ig tekinthetik meg az
érdeklődők.
– Nagy Kinga –
Fotó | Szűcs Judit

A polgármester jelenti
A várva várt eső megérkezett.
Az őszi vetések megerősödve
várják a telet. A téli csapadékra
is nagy szükség van, mert a hó
alatt tovább erősödnek az
ősziek. Az év vége a számadás
időszaka. Értékelik a gazdák a
termés mennyiségét, minőségét, az elért árbevételt. Mindezeket figyelembe véve a 2019es esztendő közepesnél kicsivel
jobbra sikerült. A költségek növekedését nem követték a terményárak. Kivételt csak az állattenyésztés jelentett nagy áremelkedésekkel szinte minden
termékénél.
A postakút felújítása befejeződött. A teljes 170 méteres kutat
béléscsővel kellett ellátni, mert
a 1999-ben beépített cső több
helyen kilyukadt és a szűrőrész

is átszakadt. Az új kút fúrása 12
millió forintos nettó összegbe
került volna, a felújítás kijött
ennek a feléből. A vizet bevizsgáltattuk és az eredmény jó minőségű ivóvíz. A kutat megnyitottuk, és örömmel látom, hogy
sokan viszik a vizet a megújult
postakútról.
A művelődési ház műszaki átadása megkezdődött. Rövidesen elbontásra kerülnek az állványok és teljes pompájában
csodálhatjuk meg ezt a szép
épületet. A felújítással nem csak
szép lett, hanem a nyílászárók
cseréjével, a falak és a födém
szigetelésének köszönhetően
gazdaságosan működtethető is.
A nagyteremben távirányítóval
vezérelhető redőnyök javítják a
komfortérzetet.

Az útépítési munkálatok
még mindig folyamatban vannak. A határidőket a cég nem
tartotta be, ezért kötbérigényt
jelentettünk be, amelyet
számlakibocsátás követett. A
feltárt hibákból már jópárat
kijavítottak, illetve kijavítás
alatt vannak. Csak első osztályú minőséget fogadunk el és
fizetünk ki.
Közeleg a karácsony, az év legbensőségesebb ünnepe. Díszítsük fel otthonainkat kívül is,
ezzel adva hírt örömünkről!
A város épületeinek, tereinek
feldíszítése megkezdődött. Új
elemként a tavaly megcsodált
két szarvashoz megérkezett a
szánkó is, és így teljes a fogat.
– Gergely Zoltán –

ÁBK ünnepi közgyűlése
– 25 éve nyitotta meg kapuit a Jász Ház –

Folytatás az 1. oldalról.
Mint mondta, fontos a hagyományos programok folytatása,
melyek között a Redemptio emléknapja és az Összetartozás
Napja meghatározott időpontban van, míg a többi program időpontja egyeztetés kérdése, melyeket majd ÁBK hírlevélben is
közölni fognak, valamint a Jászvidék hasábjain is, hogy az egyesületi életet közelebb vigyék a tagsághoz.
Bobák Sándor a számvizsgáló jelentés összegzésében
425.000,- Ft záró pénzösszegről tájékoztatta a tagságot.
A hozzászólásokban Kovács Béláné Újireg és Kerekegyháza
vendégfogadásának magas színvonalát emelte ki, aminek viszonzásában még fejlődnünk kell, ezt Csikós László is megerősítette. Ugyanakkor sajnálatukat fejezték ki, hogy a város képviselői a hozzászólások idejére nem maradtak.
– and –

Élet a Jász Házban

Jászvidék • 2019. november 29.

3

A Jász Ház fenntartásáról,
működtetéséről megnyitásától kezdve Jászárokszállás
Város Önkormányzata gondoskodik.
A Jász Ház karbantartása
folyamatosan
történik.
2004-ben elkészült az akadálymentesítése,
mellyel
együtt a stílszerű kőlapokkal
burkolt járda az ámbitus kő
lábazatát is megerősítette.

(május 1-től szeptember 30ig) szerdai napokon a nyitvatartást, más időpontokban
bejelentkezés alapján fogadjuk a látogatókat és mutatjuk be a gyűjteményt. A belépés díjtalan.
A tájház menedzselése,
idegenforgalmi prospektusokban való szerepeltetése
folyamatos.
Igyekszünk
minél „élőbbé” tenni a Jász

A Jász Ház nem csak a
múltnak ad teret, hanem a
mai hagyományőrzésnek is.
Rendszeresek az összejövetelek a Jász Ház udvarán.
Az árnyas, füves udvar kellemes helyszín a különböző
egyesületek összejövetelei
számára. Rendezvényt szervez az Árokszállásiak Baráti
Köre, a Virágkedvelők Klubja,
a Kertbarát Kör, a Nyugdíja-

2004-ben a vezetékes ivóvíz bekötése és egy díszkút
felállítása megtörtént.
2014-ben pályázati és önkormányzati támogatásból
újjáépült a gazdasági épület,
melyben helyet kapnak a
mezőgazdasági és a régi
mesterségek gyűjteményének darabjai.
A gazdasági épületben
került kialakításra a vizesblokk. Ezzel egy időben
nyitott színnel és kemencével gazdagodott a közösségi tér.
A munkálatokat ifjabb Sisa
Béla műemlékvédelmi szakügyintéző felügyelte.
Ez a beruházás nagyban
hozzájárult a Jász Házban
megvalósuló programok bővítéséhez.
1994-2001-ig a Jász Ház
tárlatvezetéséről Nagy Ferencné Marika néni gondoskodott, aki a Széchényi utca
25. szám alatt lakott.
A művelődési ház 2002ben kapta új feladatként a
Jász Ház gyűjteményének
bemutatását és az ottani
programok megszervezését.
Biztosítjuk az idegenforgalmi szezon ideje alatt

Házat. Sok csoportos látogatója van a gyűjteménynek az
ország számos vidékéről és
külföldről.
A 25 év alatt a világ számos
országából érkeztek vendégeink. Többek között: Ausztráliából, Amerikából, Belgiumból, Ciprusról, Erdélyből,
Észtországból, Franciaországból, Kínából, Norvégiából, Svájcból, Thaiföldről, Törökországból, Ukrajnából és
több alkalommal láttuk vendégül a lengyel testvérvárosból érkező csoportokat akik
megkóstolhatták a jászság
népi ételeit, kézműveskedhettek és megismerkedhettek a jászsági néptánccal.
Nemcsak a helyi, hanem
más települések oktatási nevelési intézményei is fontosnak tartják megismertetni a
gyűjteményt.
Az óvoda, az általános iskola és a gimnázium diákjai
szervezetten látogatják és
fedezik fel a helytörténeti
gyűjteményt.
A Jászsági Többcélú Társulás elkészítette a Jászság tematikus útvonalának térképét, melynek egyik állomása
a Jász Ház.

sok Egyesülete, Cukorbetegek Klubja, Gazdakör, Rozmaring Népdalkör.
Rendszeresek az óvodai
csoportok és az általános iskolai osztályok családi napjai.
Évek óta nyári táborokat
szervezünk a nagy érdeklődésre való tekintettel több
turnusban.
A legnagyobb látogatottsága 2016-ban a Jász Világtalálkozón volt, amikor nyitott portává alakult a tájház.
Ezen a hétvégén íjászkodással, táncházzal, kemencében
sült jászsági finomságokkal
fogadtuk az idelátogatókat.
Az idei évben 865 látogatója volt a Jász Háznak.
Hálás köszönettel tartozunk azoknak, akik elindítói
és megvalósítói voltak a tájháznak, valamint a fenntartónak Jászárokszállás Város
Önkormányzatának.
Úgy gondolom, amit célul
tűztünk ki, megvalósult.
Életet vittünk a Jász Házba
és közösségépítő szerepe is
megerősödött.
– Ördög Józsefné –
A beszéd az ÁBK ünnepi
közgyűlésén hangzott el.
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Medvék, bikák, farkasok
– hol találkozhatunk velük?
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November 7-én a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumból 2 csapatunkkal
idén is kipróbáltuk magunkat
a PénzSztár versenyen, Szol-

megyei selejtezőre egy prezentációval készültünk a
pénzügyi kockázatokról.
Kockázatelemzésünk többek közt a technológiai, gazdasági, környezeti és politikai

meggazdagodásért. Aki erről
hiteles képet akar kapni, érdemes megnéznie Martin
Scorsese 2013-as, A Wall
Street farkasa című filmjét. A
prezentációt mi, A Deák
Street farkasai igen nagy sikerrel oldottuk meg, a zsűri
első hellyel jutalmazta munkánkat. A Jaszisták azt kutatták házi feladatukban, hogy
egy zenei műfajváltás milyen

pelt, amikor egy adóbevallásban kellett megkeresni a hibát,
vagy egy biztosítási szerződés
buktatóit kellett megtalálni.
Az idei év mezőnye szoros
volt, hiszen olyan iskolákkal
szemben kellett megmérkőznünk, akik heti 10-11 órában
tanulják 4 éven keresztül a
gazdaságtant. A 10. osztályosok csupán heti 1 órában, míg
a 11. osztályosok heti 2 órá-

A Deák Street farkasai
nokon. A megyei versenyre
két online forduló sikeres teljesítésén keresztül jutottunk
el. A 11. A osztály csapatának
tagjai Papp János Sándor, Járvás Gergő, Bognár Bence és
Jakus Viktor, a 10. A osztályos
csapat tagjai Gyenes Nikol,
Czuczor Bence, Kiss Gergő és
Varga Patrik Alex voltak. Az
előbbi csapat ebben az évben
választható tantárgyként tanulja a közgazdasági ismereteket, ezért próbálkoztak meg
most a versenyzéssel. Mi, a
Deák Street farkasai (10. A) tavaly már szerepeltünk a vetélkedőn, így idén nagyobb tapasztalattal vágtunk neki a kihívásnak. Ebben az évben
kaptunk házi feladatot is. A

területekre terjedt ki. A környezeti kockázatokon túl az
árutőzsdei aspektusokat is
vizsgáltuk. Pontosabban azt,
hogy milyen „élőlények” lapulnak a tőzsdén, és ha ismerjük, hogy milyen pénzügyi kockázatokat hordoznak, akkor ezek kedvezőtlen
hatása kivédhető. A bikapiac
esetén a befektetők a jövő felé
„vágtatnak”, az árfolyamok
emelkednek. Medvepiac esetén pont ellentétes a hatás. A
disznók, csirkék kockázatkerülők a parketten (a tőzsdei
kereskedés színhelye). A
tőzsde farkasai etikátlan,
gyakran alvilági módszerekkel dolgozó üzletemberek,
akik bármire hajlandók a

Együttműködési megállapodás aláírására került sor a
Deák Ferenc Gimnázium,
Közgazdasági és Informatikai
Szakgimnázium és a Gyöngyösi Kézilabda Klub között.
A közös beiskolázási sportdélutánt „Mozdulj ránk!” címmel tartották 2019. október
17-én a Dr. Fejes András
Sport- és Rendezvénycsarnokban, Gyöngyösön.
A rendezvény sztárvendége
volt az OTP Fáy András Alapítvány meghívására Harsányi
Gergely 179-szeres magyar
válogatott kézilabdázó, kétszeres olimpikon. A program az ő
előadásával indult. Élménybeszámolójában végigpörgette
élsportolói pályafutását, rávi-

lágítva a tanulás fontosságára.
Kiemelte, hogy egyáltalán nem
lehetetlen összeegyeztetni ezt
a két területet. Hangsúlyozta,
hogy nagyon fontos az elköteleződés és a célok melletti kitartás. Ez hozhat apróbb és nagyobb sikereket, amelyek további motivációt adhatnak.
Hatalmas élményt nyújtottak
számára azok a rendezvények,
amelyeken más, nemzetközileg elismert sportolókkal találkozhatott. Kiemelte, hogy a
profi sportolók életében eljön
az a pillanat, amikor abba kell
hagyniuk karrierjüket, mással
kell foglalkozniuk, és erre tudatosan, időben kell felkészülni.
A program folytatásaként
bemutatkozott a Deák Ferenc
Gimnázium és a Gyöngyösi
Kézilabda Klub, majd a közönség megtekintette a HeDo B. Braun NB I-es kézilabdacsapat látványos bemutatóját. Ezt követően Majkutné
Tóth Emma, a Deák Ferenc
Gimnázium, Közgazdasági és
Informatikai Szakgimnázium
igazgatója ismertette a meg-

A Jaszisták
kudarcokat hordozhat magában a zenész és a kiadó esetében. Kitértek a hitelfelvétel
kockázataira és ezen buktatók elkerülésének lehetőségeire.
Minden évben pénzügyi és
gazdálkodási kérdésekkel, kamatszámításokkal, történelmi
pénzügyekkel, befektetési feladatokkal
találkozhatunk,
ezek az ismeretek hasznosak
a mindennapi életben is. Csapatban dolgozunk. A feladatok
között például olyan is szere-

ban tanulják a tantárgyat. Csapatunknak sikerült a megyei
3. helyezést elérnie. A Jaszisták (11. A) csapata a megyei 4.
helyezést érte el. Rengeteg
újabb tapasztalattal gazdagodtunk, melyeket fel tudunk
használni az elkövetkezendő
versenyek alkalmával, néhányra már regisztráltunk is.
Köszönjük felkészítő tanárunk, Kisfaludi Irén munkáját.

jelent pályaválasztás előtt álló
fiatalokkal, tanáraikkal és
szüleikkel a középiskola
2020/21-es tanévre meghirdetett tanulmányi területeit.
Elmondta, hogy az eddig ismert területeken (emelt óraszámú idegen nyelv és emelt
óraszámú informatika) kívül
új képzés is megjelenik a kínálatban:
sport-biológia-

egészségtan, amely azokat a
tanulókat célozza meg, akik
életének
elengedhetetlen
része a sport, és esetleg továbbtanulásukat is ezen a területen képzelik el, pl. edzők,
gyógytornászok, konduktorok, rekreációs menedzserek,
személyi edzők, testnevelők
szeretnének lenni. A gimnázium tanulmányi területeihez

– Gyenes Nikol és
Czuczor Bence –

Partnerünk lett a gyöngyösi Farkasok
kapcsolódva Dr. Bujdosó Zoltán, a Deák Ferenc Gimnázium partnerintézménye, az
Eszterházy Károly Egyetem
rektorhelyettese mutatta be a
középiskolai tanulmányokra
épülő felsőoktatási továbbhaladási lehetőségeket.
Az együttműködési szerződést Majkutné Tóth Emma és
Nagy Attila, a Gyöngyösi Ké-

zilabda Klub elnöke írta alá.
A megállapodás része, hogy a
középiskola támogatja és segíti a kézilabdás tanulók
sportolási tevékenységét, az
edzéseken és a mérkőzéseken való részvételt. Vállalja
továbbá, hogy folyamatos tájékoztatást ad a kézilabdás
tanulók tanulmányi helyzetéről az utánpótlás igazgatónak. A klub támogatja az iskolai oktatást, kiemelten a
kézilabda sportág oktatásához nyújt szakmai támogatást. A programot az OTP Fáy
András Alapítvány szervezésében játékos, pénzügyi témájú vetélkedő zárta.
– Bágyi Rita –

Esemény ~ eredménynaptár
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Deresre váltott
a rozsdaszínű ősz,
csendben, észrevétlenül
vetkezett,
bíborvörös és fáradt,
sárga köntöséről
oly gyorsan megfeledkezett.
/Frenyó Krisztina/
Az őszi szünet után kipihenten, újult erővel kezdődött a tanulás, folytatódott a
versenyekre való jelentkezés, felkészülés, versenyeken való megmérettetés,
eredményhirdetés.
Iskolánk tanulói évek óta
részt vesznek a Deák Ferenc
Gimnázium, Közgazdasági és
Informatikai Szakgimnázium
által szervezett szónokversenyen. Az idén 8. alkalommal
megrendezett versenyen, október 10-én Nagy Maja (8. c)
2. helyezést ért el, felkészítője
Görbe Kinga tanárnő volt.
Gratulálunk a szép eredményhez.
A Deák délután keretében
szervezett angol nyelvi vetélkedőn 1. helyezést ért el a 8.
c osztály csapata, míg a 2. helyezést a 8. a osztály csapata
érte el, melyhez gratulálunk.
Október 16-án, a Szandaszőlősi Művelődési Házban az
őszi Pedagógiai Napok keretében került megrendezésre az

SNI-BTMN tanulók csapatversenye, ahol 20 csapat – 1-8.
osztályig vegyes összetételű
csapatok – mérték össze képességeiket. Iskolánkat két 4
fős csapat képviselte és két
tartalék tanuló: Barócsi Beat-

középiskolák
képviselői
adtak iskolájukról, az ott folyó
tanításról tájékoztatót a szülőknek és 8. osztályos tanítványainknak. Bízunk benne,
hogy a tájékozatók segítségével felelősségteljesen és meg-

A Bolyai Matematika csapatverseny 4. helyezettjei
rix, Tóth Tamás, Baráti Martin,
Elek János, Jámbor Alexandra,
Danyi József, Magda Zétény,
Darók Dorián, Czuczu Máté
Krisztián és Győző Patrik. Kísérő pedagógusok: Fodor Katalin, Farkas-Kósi Rita, Kerekes Krisztina és Bobák Béla.
Sajnos dobogós helyezést
nem értek el tanulóink, de
mindenki kapott apró ajándékot. Köszönjük a Rosenberger
Magyarország Kft-nek a gyerekek elszállítását.
November 5-én pályaválasztási szülői értekezleten a

alapozottan tudnak választani iskolát ballagó diákjaink.
November 14-én érdeklődő
diákjaink a helyi gimnáziumban nyílt napon vettek részt.
Évről-évre szép számmal
mérettetik meg magukat iskolánk tanulói a Bolyai Matematika Csapatversenyen. Az
idén 86 tanuló 21 csapatban
nevezett a versenyre. Október 25-én, Szolnokon került
sor a verseny eredményhirdetésére. A 8. osztályos Filylyuk csapata (Horváth Máté,
Jakab Norbert, Major Domi-

nik és Szokol Attila) 4. helyezést ért el 122 ponttal. Eredményes szereplésüket Kissné
Eszes Szilvia tanárnő segítette. Gratulálunk a csapatnak
és a felkészítő tanárnőnek.
E tanévben is 3 előadásos filharmóniai előadás megtekintésére van lehetősége mindazoknak, akik érdeklődnek a
zene, a hangszerek iránt. Ez
évben immár a tavalyi évnek
megfelelően nagy örömünkre
szolgált, hogy Jászárokszállás
Város Önkormányzata jóvoltából tanítványaink és az érdeklődők ingyen nézhették meg
november 5-én a Szolnoki
Szimfonikus Zenekar előadásában a Grimm testvérek meséjét, A brémai muzsikusokat,
melyet Balogh Sándor zeneszerző egy kissé átírt. A mese
megjelenítéséhez réz- és ütős
hangszereket hallhattunk. A
kutya kürtön ugatott, a macska
nyávogását a pikoló varázsolta
a közönség elé. Volt itt humor,
izgalom, kacagás és a végén a
meséknek megfelelően megoldás. Az előadás során a közönség észre se vette, hogy a darab
megtanította az összefogás
erejére: együtt minden könynyű, egyedül minden nehéz és
lehetetlen.
November 8-án iskolánk
100 tanulója 25 csapattal vett
részt a Bolyai Anyanyelvi Versenyen. A legjobb 6 helyezett
között van a 7. a és b osztály
Indulatszavak csapata. A 3. a
osztály Szivárvány Unikornisok csapata 10. helyezést ért
el, míg az 5. c osztály Nyelvész
csapata 7. helyezett lett, a 7. d
osztály Tudorka csapata 10.
helyezést ért el, Gratulálunk a
szép eredményhez. Az eredményhirdetés november 22én, a Szolnoki Szakképzési
Centrum Jendrassik György
Gépipari Szakgimnáziumában
lesz, az eredményekről követ-

kező lapszámunkban számolunk be.
November 13-án, Jászapátin került megrendezésre a
10. Jász kupa. A csoportmérkőzések során egy vereséggel
és két győzelemmel az elődöntőben Jászkisér csapatát
sikerült legyőzni fiú csapatunknak. A döntőben Jászdózsa csapatát legyőzve szerezték meg a kupát, melyhez gratulálunk a csapat tagjainak
(Kádár Dávid, Szaka Csanád,
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alsó tagozat 3. és 4. osztályaiból. A csapatok hamarosan
megkapják az első forduló feladatait, melyek megoldása feltétele a továbbjutásnak.
A könyvtári hónap keretén
belül iskolánk könyvtárába
várta Bordásné Faragó Beáta
könyvtáros tanító néni
mindazokat a gyerekeket,
érdeklődőket, akik szívesen
hallgatnak mesét. A mesedélutánokon az alsós tanulóknak felsős diákok és a ta-

A győztes csapat és edzőjük
Ördög Zsolt, Ivony Máté, Kovács Bálint, Varga Krisztián,
Novák Ádám, Rafael Dominik
és Valter Martin Dávid).
A 7 mérföldes csizmában
heted 7 határon át mesevetélkedőbe 8 csapat nevezett be az

nító nénik olvasták fel saját
kedvenc meséiket. A délutánt követően a gyerekek
rajzokat készítettek a szerintük legérdekesebb mesékről.
Szabó Erika –

A versenyzők és felkészítő tanítóik

FIZETETT HIRDETÉS

Ünnepi megemlékezés az Ipartestületben

Huszonhat éve, hogy minden év október 23-án az
Ipartestület
vezetősége
megemlékezik azon iparos
társakról, akik részt vettek a
forradalom eseményeiben.
Az ünnepség elején köszöntöttem a meghívott vendégeket és a kitüntetetteket.
A rendezvény megemlékezéssel folytatódott, felidézve a
forradalom előtti kemény diktatúrát. Bejelentett tüntetéssel kezdődtek a megmozdulások, majd a tömegbe lövéssel
kezdetét vette a fegyveres ellenállás. Városunk eseményében több iparos társunk is
részt vett. Többek között Farkas József, Kiss Béla, Faragó
Béla és sokan mások. Ők valóban aktív résztvevői voltak a
kezdeti sikernek és a forradalom leverése után a bosszúnak is. Remélem, hogy többé

nem lesz ilyen sötét időszaka
országunknak.
Az ünnepi megemlékezés
után kitüntetések átadására
került sor. 10 éves tagságért
Áfra Tibor, 15 éves tagságért
Tölgyesiné Csalári Zsuzsanna
oklevelet vehetett át. 25 éves
tagságért Guba József ezüstgyűrűt kapott. 30 éves tagságért Terenyei Ferenc oklevél-

Elnök és a kitüntetettek

ben, a kézműipar szolgálatáért
Szűcs Lajos kitüntetésben részesült. Szabó Csaba és Bobák
Miklós a legmagasabb szakmai
kitüntetést, az Aranykoszorús
mesteri oklevelet vehette át.
A megemlékezés fehér asztalnál, kötetlen beszélgetéssel zárult.
– Csikós László –
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Koszorúzási ünnepség
a gimnáziumban

Az iskola névadója, Deák
Ferenc születésének évfordulója alkalmából koszorúzási
ünnepséget tartottak a gimnáziumban október 17-én.
Emlékező beszédében az inMajkutné
tézményvezető,
Tóth Emma idézte fel Deák Ferenc alakját, elsősorban diákévei kapcsán. Hangsúlyozta,
hogy az ifjúkori ismeretszer-

jékozottság ma is kulcsfontosságú. Kövessék Deák példáját és legyenek nyitottak a
tudás befogadására.
Majkutné Tóth Emma tájékoztatta a tanulókat a Deákszónokversenyen elért eredményekről. A gimnáziumban
hagyományosan megtartott
szónokversenyen általános iskolai és gimnáziumi tanulók

Erzsébet-bál

A szolgáló szeretet védőszentjéről elnevezett Karitász csoport 2019. november 16-án, szombaton ismét
megrendezte az Erzsébetbált. Szent Erzsébet a rászorulók, a szegények, a betegek
segítésének és ápolásának
szentelte életét. Nemes egyszerűségével példát ad a ma
élő ember számára, hogy hogyan segíthetjük a rászoruló
embertársainkat.
A bál kezdetén Tóth Lászlóné, a Karitász csoport vezetője köszöntötte a vendégeket. Ezután következett a
gyerekek előadása, amely az
Isten virágos kertje címet
kapta. Műsorukkal emlékeztek Isten teremtő jóságára és
gondoskodására. Az előadás
végén Szent Erzsébetre em-

lékezve elénekeltek egy éneket. Pócs János képviselő,
Gergely Zoltán polgármester
és Kiss Csaba plébános atya
ünnepi beszédeiben hallhattunk egy-egy tanulságos történetet Szent Erzsébet életéhez és az önkéntes szeretethez kapcsolódva. Az anyukák fergeteges tánca zárta az
ünnepi műsort. A vacsora elfogyasztása után hajnalig
tartó tánc következett.
Ezúton szeretné megköszönni a Karitász csoport
mindenkinek a támogatását!
„Az idő, amit a rózsádra
vesztegettél: az teszi olyan
fontossá a rózsádat.” (Antoine de Saint-Exupéry)
– Csoszor Erzsébet –
Fotó | Majorné Nagy Mária

A koszorúk elhelyezése
zés alapozta meg azt, hogy később jogi tanulmányokat folytathasson, majd széles látókörű politikussá és még később nagy hatású vezetővé, a
haza bölcsévé válhasson. A fiatalkorban elsajátított ismeretek közül az igazgatónő kiemelte a nyelvtudás jelentőségét, amely ma is elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki széles
körűen tájékozott legyen.
Deák latinul és németül tudott
jól. Bár nem volt lehetősége
sokat utazni (40 éves elmúlt,
amikor először járt külföldön),
mégis volt rálátása a nagyvilágra: ezt olvasmányai tették
lehetővé. Rendszeresen olvasott könyveket, tudományos
és irodalmi újságokat, jogi és
közgazdasági szakirodalmat.
Az angol és francia műveket
német fordításban olvasta.
A 21. században teljesen
más lehetőségei vannak az ismeretek megszerzésének: ki-

tolmácsolnak egy szöveget,
mely idén Jókai Mór: Életemből című írásából a Deák Ferencet méltató részlet volt. A
gimnáziumi kategória 3. helyezettje Major Gergely 12. A,
második helyezettje Major
Anikó 11. A, első helyezettje
pedig Horváth Ákos 11. A osztályos tanuló lett. Az ünnepségen ő olvashatta fel diáktársainak a Deák Ferenc temetése
előtt írt visszaemlékezést.
Az ünnepségen koszorút helyezett el Jászárokszállás Város
Önkormányzata nevében Gergely Zoltán polgármester és
Szerző Csaba alpolgármester,
az Intézményi Tanács elnöke,
valamint az OTP Fáy András
Alapítvány képviseletében
Haga Ferenc projektmenedzser. A Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tantestületét és
diákönkormányzatát Bobák
Tiborné intézményvezető és

Horváth Ákos, a szónokverseny győztese
nyílt a világ, az internet segítségével tulajdonképpen bármilyen információhoz hozzá
lehet jutni. Az igazgatónő
arra biztatta a diákokat, hogy
éljenek ezekkel a lehetőségekkel, iskolai tanulmányaikat önállóan is egészítsék ki
egyéb forrásokból, mert a tá-

Balogh Péter diákönkormányzati elnök képviselte. A Deák
Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium nevében Majkutné
Tóth Emma és Fehér Viktória,
a diákönkormányzat elnöke
koszorúzott.
– Bágyi Rita –

Hagyományainkhoz híven
idén ősszel is megtartottuk a
Mozgássérültek Városi Csoportjának ez évi taggyűlését.
Ebből az alkalomból tagjaink
ünnepélyessé varázsolták a
Széchenyi István Általános Iskola Szent Vince úti tornacsarnokát. A taggyűlés levezetője
Antal Alajosné volt, aki megnyitotta az ülést, köszöntötte a
megjelenteket és név szerint
megemlékezett a tavaly óta elhunyt tagokról, akikért gyertyát gyújtottunk és néma tiszteletadással gondoltunk rájuk.
A megemlékezés után Fehér
Lászlóné, a Mozgássérültek
Városi Csoportjának vezetője
beszámolt az elmúlt év eseményeiről. Beszéde alatt felelevenítettük azt a sok rendezvényt és kirándulást, amit közösen szerveztünk és átéltünk.
Rendszeresen részt vettünk
a városi kulturális programokon, ünnepi megemlékezéseken. Együttműködtünk a jászberényi és a kenderesi mozgássérültek csoportjával, a
megyei egyesület kezdeményezésére pedig a borsodi
egyesülettel folytattunk hasznos tapasztalatcserét. A nyár
folyamán
kirándulásokat
szerveztünk Kecskemétre,
Szolnokra és a Zsóry fürdőbe.
Hat színházlátogatási program is nagyszerű lehetőséget
biztosított a szórakozásra: a

Mozgássérültek taggyűlése

Nemzeti Lovasszínház, az egri
Gárdonyi Géza Színház, a Jászberényi Szabadtéri Színpad és
az Adácsi Falusi Színjátszók
több előadását is láttuk.

leg is a MEOSZ Korlátok nélkül című pályázatán egyesületünkből két személy egy
laptopot és egy tabletet kapott. A pályázat elősegítette

Az év során igen hasznos
szakmai előadást tartott számunkra Dr. Gergely Ágnes a
szembetegségekről és ezek
megelőzéséről. Továbbra is
lehetőség van a térítésmentes gyógycipő készíttetésére,
melyet Dr. Dobos Józsefné
szervez a Szent Margit
Gyógyszertárban. Hallhattunk a jogszabályi változásokról, melyek közül kiemelt
figyelmet érdemel a parkolókártya igénylése, a szociális
üdülési támogatás igénybe
vétele, pályázatok megismerése. Nagy örömünkre jelen-

a mozgáskorlátozottak társadalmi felzárkóztatását, önálló ügyintézését.
Ezúton is köszönjük a város
önkormányzatának, hogy a
civil szervezeti pályázat keretében nyújtott támogatásával
hozzájárult ahhoz, hogy ilyen
színes és eseményekben gazdag évet zárhattunk magunk
mögött, továbbá támogatta a
helyi strand kedvezményes látogatását és rendezvényeink
helyszíneinek térítésmentességét. Köszönetünket fejezzük
ki a művelődési ház és a városgondnokság dolgozóinak

egész évi önzetlen segítségéért.
Fehér Lászlóné beszámolója
után Gergely Zoltán polgármester örömmel jelentette be,
hogy a sokak által kért gyógymasszázs már helyben, Jászárokszálláson is igénybe vehető. További terv a gyógytorna elérhetővé tétele városunkban. A polgármesteri hivatal a felújítás során teljesen
akadálymentessé vált, az artézi kutak is megközelíthetőek kerekesszékkel is.
Kiss Csaba apátplébános beszédében személyes élményeit elevenítette fel, melynek
során családjában, külföldi útjain is azt tapasztalta, hogy milyen fontos a másokkal szembeni törődés, odafigyelés.
A taggyűlés után Czuczu Veronika énekes előadásában
gyönyörködhettünk. A finom
vacsorát követően tombolahúzás következett, ahol soksok nyeremény talált gazdára.
Az estet zenés-táncos szórakozással zártuk.
Végezetül köszönjük támogatóinknak a felajánlott adományokat, mellyel hozzájárultak taggyűlésünk színvonalának emeléséhez.
– Kácsor Balázsné –
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25 ÉVES A JÁSZ HÁZ

Angyal

Arra gondoltam, elutaznék az égbe.
Oda, abba a távoli messzeségbe.
A mennyország kapuján bekopognék halkan.
Hátha lenne valaki, ki segítene rajtam.
Kinyitná az ajtót egy meseszép Angyal,
Bőre hófehér, ruhája átszőve arannyal.
Vállain szárnyak, glória a fején,
Angyal ő valóban, Isten mezején.
Megkérdezné tőlem: Hát te honnan jöttél?
Hisz még élsz, itt mit keresnél?
Elmondanám neki, hogy a szív szavát követtem.
Mert ide költözött, kit oly nagyon szerettem.
Nem bírom már nélküle, csak látni szeretném.
Könnyes szemmel magamhoz ölelném.
Megcsókolnám arcát, kezét, lépte minden nyomát.
Csak hadd lássam egy percre csodás mosolyát.
De az Angyal így szól: Menj gyermek haza.
Kit szerettél, már itt az otthona.
Látni fogod őt, csak hunyd le szépen szemed,
S akkor biztos, hogy rögtön észreveszed.
Azóta én csukott szemmel járok.

Mindennél szebb az, amit így látok.
Mert már Ő is egy meseszép Angyal.
Bőre hófehér, ruhája átszőve arannyal!

Drága Erika, drága Tanító nénink!
Elengedted a kezünket,
de mi sosem felejtünk el.
Nagyon hiányzol nekünk.

3. c osztály

Egy csillag már odafent ragyog

Egyszer csak elment,
és nem volt ott,
és még csak el se búcsúzott,
föl se ocsúdtál, és faképnél
hagyott.
/Százdi Sztakó Zsolt/

Október 23-án az ország és
városunk ünnepségre készült, megemlékezést tartottak országszerte, koszorúkat
helyeztek el a hősök emlékére. Emlékeztünk régmúlt
eseményekre. Mi akkor még
nem tudtuk, hogy majd mi is
csak emlékezni tudunk, felidézni egy szeretett, kedves
kollégánk arcát, csengő
hangját, mosolyát, aki ezen a
napon örökre elhagyott minket. Kimondhatatlan tragédia ért bennünket, kollégákat, tanítványokat, szülőket,
barátokat és a legnagyobb
veszteséget egy család szenvedte el Kaszabné Palócz
Erika Melinda tanító néni távozásával. Nehezen tudjuk
elfogadni azt a megmásíthatatlan tényt, hogy ő már soha
többé nem tér vissza szeretett, kedves tanítványaihoz,
kollégái hiába várják vissza,
kedves mosolyát, huncut nézését már csak emlékeinkben tudjuk felidézni, csengő,
éneklő hangját már soha
nem hallhatjuk.
Erika tanító néni 35 éven
át végezte mindennapi munkáját, gyerekek százait tanította meg írni, olvasni, számolni. Igyekezett minél több
ismeretet megtanítani tanítványainak, érdekelték az új
módszerek, önmagát képezte, a kor követelményeinek megfelelően használta a
digitális eszközöket, hogy tanítványai minél több információhoz jussanak. Kedves
szava, simogató keze, biztató
mosolya minden gyereket a
jó útra terelt. Tanítványai
szerették,
ragaszkodtak

hozzá, intelmeit megfogadták, a legvásottabb gyerekekkel is megtalálta a közös
utat. Fontos volt számára,
hogy minden tanítványából
a legjobbat, a legtöbbet
hozza ki, a jóknak szárnya-

kat adott, a gyengéket felemelte. Németh László gondolatát vallotta: Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját
szép vigyázattal csiszoljam
kristályba. A rábízott feladatokat tudásának legjavát
adva végezte, segítette a közösség tagjait, mindig, mindenben lehetett számítani
rá. Egy szóból, egy tekintetből értette, hogy hol, mit és
kinek kell segítenie. Igazi jó
kolléga volt, aki nem várt elismerést, köszönetet önzetlen segítségéért. Igyekezett
úgy segíteni, hogy mindenhol ott legyen, de ne vegyék
észre.
Sok éven keresztül számos
osztályban tanította az énekzene tantárgyat, gyerekek
százai tőle tanulták a különböző énekeket, zenei ismereteket, melyet a jászberényi
Tanítóképző Főiskola ének
szakán szerzett.
Tanítványai rendszeresen
részt vettek versenyeken,
pályázatokon, ahol sikeresen
szerepeltek. Boldogan mesélte, hogy a Bolyai Matema-
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tika Csapatversenyen milyen
jó eredményt értek el tanítványai, hányan készülnek a
Zrínyi
Matematikaversenyre, mesevetélkedőre.
Most is előttem van, ahogy
kora reggel, még tanítás
előtt már korrepetálta tanítványait, hogy ne kelljen évet
ismételniük, nem sajnálta az
idejét a tanítások után sem,
számtalanszor maradt, hogy
újból elmagyarázza azoknak
az aznapi anyagot, akiknek
problémát okozott az elsajátítása. Antoine de Saint-Exupéry szavait vallotta: Nincs
még egy munka, ahol ennyi a
kudarc, hiábavaló erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi
ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert. Nincs még egy munka,
ahol ilyen nagy hatása lehet
egy-egy jó – vagy jókor kimondott – szónak, esetleg
egy-egy rosszul vagy rosszkor mondott szónak. Nincs
munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és
nincs egyetlen munka sem,
amelynek a valódi hasznát
csak évek, esetleg csak évtizedek múlva láthatjuk.
Egykori tanítványai megállták helyüket a középiskolákban, jó szakemberek, becsületes állampolgárok lettek felnőtt korukra. Mindig
szívesen látogatták meg és
számoltak be tapasztalataikról, sikereikről, kudarcaikról. „Szép dolog kifaragni egy
szobrot és életet adni neki;
de még szebb kiformálni egy
emberi lelket és megtölteni
igazsággal.”/Victor Hugo/
Egy iskola, egy osztály tanulói, szüleik, egy kollektíva
szegényebb lett kollégánk,
Erika tanító néni elvesztésével, akit soha nem feledünk.
A Szent Vince úti iskola előtt
égő gyertyák, mécsesek, virágok jelzik hiányát, részvé-

tünket, fájdalmunkat. Szem
nem maradt szárazon, a természet is a fájdalmát fejezte
ki, sírtak a felhők, mikor
végső búcsút vettünk kollégánktól, mert szemére örök
álom szállt, lelke szárnyra
kapott, most már a temetőkertben alussza örök álmát.
Emlékeinkben megőrizzük, hiszen akit nem feledünk, az örökké köztünk él,
csak nem ott kell keresnünk,
ahol eddig tevékenykedett…
.
A halkan fúvó szellőben
találsz meg,
És a hóban,
mely gyémántként ragyog.
Én vagyok a napfény érett
búzatáblán,
Őszi eső mely gyöngéden
alá száll.
Ha kora reggel egyszer
arra ébredsz,
Hogy madárraj száll arra
szárny suhogva,
Ha szíved csendes éjben
engem érez,
Én sugárzom rád
csillagként ragyogva.
Emlékezz rám, mert ott
vagyok ezer szélben, ami fú.
Én vagyok a gyémánt
csillogás a havon,
Én vagyok napfény
érett gabonán
Én vagyok a szelíd őszi eső.
Amikor felébreszt
a reggeli zsivaj,
Ott vagyok minden
hangban veled,
A csendesen köröző
madár szavában,
De én vagyok a csillag is,
Mely rád süt
az éjszakában.
Nem tudom, nem azért
vannak-e kivilágítva
a csillagok,
hogy egy napon mindenki
megtalálhassa a magáét.
/Greg Schreiner/
– Szabó Erika –

Az Árokszállásiak Baráti
Köre (ÁBK) már megalakulásakor, az 1986. november elsején megtartott gyűlésen
zászlajára tűzte egy tájház
megvalósítását. Az ünnepélyes és eufórikus hangulatban
zajló összejövetelen olyan felajánlások is elhangzottak,
amelyek egyes résztvevőket
könnyekig meghatottak. Az
idő múlásával azonban ezek a
felajánlások a feledés homályába merültek. Az ÁBK vezetősége, Tősér Lajosné, Macsi
Sándor és Úrvölgyi Andrásné,
valamint a tagság sem mondott le a nagyszerű tervről.
Tisztában voltak azzal, hogy
Árokszállásnak még sohasem
volt múzeuma, legfeljebb
időnként megrendezett kiállítások voltak, köztük azonban
nagyszabásúak is, de fáradhatatlanul munkálkodtak a terv
megvalósításában. Ennek a
küzdelemnek élharcosa volt
Faragó Jánosné Anci néni, aki

Az ÁBK erőfeszítéseit végül
siker koronázta, mert a város
megszerezte az örökösöktől
1992-ben a Bordás-féle házat.
A város önkormányzata által
2,5 millió forintért megvásárolt, jellegzetes jász gazdaház
felújításához az Országos Műemlékvédelmi Hivatal l millióval, az OTP 700 ezerrel, a Jászságért Alapítvány 300 ezer forinttal járult hozzá, és jelentős
volt a város lakói által végzett
kétkezi munka és pénzbeli
hozzájárulás is. Az épületet korabeli bútorokkal és használati
tárgyakkal rendezték be.
Az ünnepélyes házavatóra
1994. október 29-én került
sor. Addig azonban összefogással még sok munka, önzetlen felajánlás kellett, hogy ünnepelhessünk. A félig romos
állapotban lévő házat idős és
ifjú Sisa Béla műemlékesek útmutatásával Nagy Ignác kőműves mester, települési képviselő és a mellette dolgozó

néprajzosként és lokálpatriótaként tisztában volt a múlt
emlékeinek a jelen és a jövő
számára történő megőrzésének jelentőségével. Az ÁBK
nem adta fel, folytatta a tájháznak megfelelő épület keresését. Ennek során a Rákóczi
úti, úgynevezett kalapos ház
került a célkeresztbe. Ez a ház
Szabó Emánuel kalaposmesteré volt eredetileg, s megfelelt volna tájháznak, az épület
megszerzésének lehetősége
azonban kútba esett. A kalapos házat bontásra ítélték. Később a helyén állt (amíg le
nem égett) a CBA üzlete. Előtérbe került viszont helyette a
Széchenyi utca 31. szám alatti,
1882-ben épült, eredetileg
Bordás András tulajdonában
volt hat köroszlopos ámbitusú, háromosztatú (szoba,
pitvar, kamra) ház. Ez az épülettípus a nemesi kúriák mintájára terjedt el. A család a
konyháról (pitvarról) nyíló
„kis házban” lakott. A „nagy
házat”, azaz az udvari nagyszobát vagy tisztaszobát nem
használták, az dísznek volt
meg a vendégek fogadására.
Ha tárgyilagosak akarunk
lenni, akkor el kell ismernünk,
hogy egy redemptus gazdának
a háza alkalmasabb Árokszállás múltjának megismertetésére, mint egy iparosház, hiszen a redemptiót követően
még hosszú ideig a redemptus
gazdák határozták meg döntően településünk életét.

munkások az eredeti képére
formálták vissza. A berendezések többsége az árokszállási
polgárok adománya. Mintegy
másfél év megfeszített munkájával a ház visszanyerte eredeti formáját, arculatát. Az
ikerablak helyett visszakapta
régi ablakait. A tetőt ismét az
eredetit idéző hódfarkú cserép
fedte, visszakerült a deszka
fűrfal is a helyére, az ún. ámbitus is újra a régi formáját mutatta. Nagy Ignác kőműves
mester keze munkájának köszönhetően a kis szobában
újra állt a kemence, a konyhában a vályogból rakott masina.
A helyreállítás közben előkerült a szabad tűzhely is.
A Baráti Kör közgyűlése után
került sor a Jász Ház ünnepélyes átadására, amely iránt nagy
érdeklődés nyilvánult meg. A
közönség az udvaron és az oszlopos folyosón helyezkedett el.
A bejárati ajtó előtt mondta el
beszédét Szikra Ferenc akkori
polgármester. Beszédében tisztelettel említette meg Tősér Lajosné, Urvölgyi Andrásné és Faragó Jánosné nevét, akik a munkákból oroszlánrészt vállaltak.
Az összegyűjtött bútorok, berendezési tárgyak restaurálását
Csőke István, Guba József, Szekeres László, Torba Emánuel
asztalosok, Kiss László bádogos
mester és Tősér János tanár végezték nagy hozzáértéssel - társadalmi munkában.
– Földi József –
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Az ének szebbé teszi az
életet, az éneklők másokét is.
Nem sokat ér, ha magunkban
dalolunk, szebb, ha ketten öszszedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy Harmónia, amiben mind egyek lehetünk.
Akkor mondhatjuk majd csak
igazán: Örvendjen az egész
világ.
Kodály Zoltán gondolatát
éreztük november 20-án a Petőfi Művelődési Ház nagytermében, mely megtelt érdeklődőkkel, izguló gyerekekkel,
szüleikkel és tanítójukkal.
Ezen a napon immár hatodik
alkalommal került megrendezésre Kertész Erzsébet Dalma
nővérre emlékezve a népdaléneklő verseny. Négy korcsoportban 36 gyermek mérette
meg énektudását. Minden versenyző a kötelező dal éneklése
után az általa választott népdalt énekelte. Jó volt látni a kicsik kipirult arcát, csillogó szemét, izgatott tekintetét, ahogy
beleélték magukat és figyelték
szolfézs tanárukat, aki szemével, mosolyával buzdította a

legkisebbeket, akik közül
sokan most először álltak ki a
pódiumra.
Az I. korcsoportban az első
és második osztályosok 13
fővel vettek részt a versenyen.
Kötelező éneküknek a Komáromi kisleány... vagy a Hajlik a
meggyfa... című népdalok
közül választhattak. A szabadon választott dalok között
sokan énekelték az Esik az
eső, Száz liba, Hej Dunáról,
Megismerni a kanászt, Kis
kece lányom című népdalokat.
A korcsoport győztesei:
I. Győző Edina,
II. Bobák Patrícia és Bódis
Kristóf,
III. Király Viktória Sarolta.
A II. korcsoportban induló 3.
és 4. osztályos tanulók 18
fővel a legnépesebb csoportot
alkották. Kötelező énekük a
Hej tulipán... vagy A juhásznak... című népdal volt.
Ebben a csoportban az
alábbi tanulók bizonyultak a
legjobbnak:
I. Guba-Vizi Vanda és Sajó
Zaják Tibor,
II. Joanovics Lívia Janka,

Az összefogás itt is
eredményt hozott

Szükségét éreztem annak,
hogy szóljak és megköszönjem azon kedves földijeimnek, akik nem érezték értelmetlen fáradságnak kinyilvánítani akaratukat és elmentek
szavazni. Külön köszönet
mindazoknak, akik megtiszteltek bizalmukkal és vállamra helyezték a képviselői
feladatok ellátásának eme
nehéz súlyát. Nem hoztak
egyszerű helyzetbe több
okból kifolyólag sem, de nem
lehetek ezek miatt teljes mértékben szárnyaszegett. Ígérem, ahogyan a képviselői esküben is tettem, hogy lehetőségeim szerint legjobb tudásommal, nagy odaadással gyarapítom városom előmenetelét. Tenni szeretném ezt több
okból is. Az első: őseink tisztelete, mely szinte a kezdetektől fogva az egymásért élésről, az együtt tenni akarásról
szól, az ősi mellérendelés elveinek alapjait figyelembe
véve. Ez mindvégig elkísérte
helyi történetünket a török
időktől a redemptión át a
templomunk megépítéséig.
Az 1848-1849-es szabadságharcunkban, majd a nagy háborúk alatt is szabadságunk
és az igazság megvédése vezérelt bennünket. Őseink már
a bibliai idők óta ismerték „az
igazság szabaddá tesz titeket”
evangéliumi igét, amit a mai
napig is vallanunk kell a jézusi tanítás alapján. Az együtt
tenni akarásra mai példát is
tudok hozni, mivel itt van a

beteg kisfiú, Levi esete. Cirka
2-3 hét alatt 1.000.000,- forintnál nagyobb összeget
gyűjtöttek össze egymással
együttműködve városunk
tettre kész önkéntesei! Ezt az
összeget, ha elosztanánk városunk lakóinak számával,
akkor bizony nagyon előkelő
helyezést érnénk el az önzetlenség képzeletbeli dobogóján. Mélységes tisztelet mindenkinek, aki ebben bármilyen formában is részt vállalt.
Úgy gondolom, ha össze tudunk még fogni és nem csak
széthúzni, akkor nem lehetnek lehetetlenek.
Ezt itt értem az újonnan felállt testületre is. Hiszen egy
település jelenét és jövőjét
alapvetően három összetevő
határozza meg: múltja, közösségeinek ereje és összetartása, valamint gazdasági helyzete. Mindezek egymással
összefüggő tényezők, amelyek ha egy település jól működik, egymást erősítik, és
biztos alapot jelentenek a fejlődéshez. Ehhez az őseinktől
kapott értékeink megőrzése
mellett folyamatosan új utakat kell keresnünk, hogy az itt
élő emberek jól érezzék magukat, és természetesen gazdaságilag is erősödjön a
város. Bízom benne, hogy a
város többi vezetője is hasonlóképpen látja ezt. Rajtunk
múlik!
– Honféltő szeretettel:
Gonda Csaba –

III. Papp Luca és Czudor
Áron.
A verseny második részében
már az évek során rutint szerzők következtek. Csengő
hangjuk, a szebbnél szebb ismert és kevésbé ismert népdalok után izgatottan vártuk
az eredményhirdetést. A zsűri
tagjainak – Banka Sándorné,
Csikós Lászlóné, Pál Katalin –
igen nehéz dolga volt a helye-

kezdőként, és most már 7.
osztályosként, ketten végzős
diákként vettek részt a versenyen. Közülük sokan törzstagoknak számítottak, hiszen
mind a hat alkalommal hallhattuk őket énekelni.
A 7. és 8. osztályos tanulók
közül 4 fő mérette meg magát.
A versenyzőknek a Vidróczki...
című népdal mellett egy népdalcsokrot kellett énekelniük.

szolgált és köszönetünket fejezzük ki a művelődési ház
dolgozóinak, akik mindig
helyszínt biztosítanak e
nemes versenynek.
Dalma nővérre emlékeztünk
a népdaléneklő versennyel,
aki maga is számos diákkal
szerettette meg a zenét, megtanította, hogy milyen jó
együtt énekelni, csiszolta
énekhangjukat, nevelt, taní-

A felső tagozat legjobbjai:
I. Major Kinga, Molnár Eszter és Varga Noel
II. Bagi Roland
III. Herczeg Luca
Minden résztvevő oklevélben és ajándékban részesült,
mely a Jászberényi Tankerület
anyagi támogatásából valósult
meg, melyet ezúton köszönünk. Külön köszönetünket
fejezzük ki Zsákné Urvölgyi
Edina, Szabóné Ulaki Erika és
Sandl Brigitta tanító néniknek,
valamint Parti Orsolya rajztanárnőnek, aki az 5. osztályos
tanulókkal őszi képeket készített, mely a verseny díszletéül

tott, példát mutatott és megszámlálhatatlan gyermeket indított el zenei területen, közülük sokan ma is a zenével foglalkoznak. Sok tanítványa az ő
hatására választotta a pedagógushivatást. Jó volt látni Dalma
nővér fényképét, azt a jellegzetes mosolyát, mely minden
kisdiáknak szárnyat adott. Itt
volt köztünk, figyelte az
éneklő gyerekeket és léte segítette a nehéz helyzetben a versenyzőket. Vallotta, hogy nemcsak a végső cél a fontos, de
legfőképpen, hogy jól érezzük
magunkat. Dalma nővérre
emlékeztünk, akinek mindig

A verseny győztesei
zések eldöntésében. A felső tagozatosak közül 5 tanuló vállalta a versenyen való részvételt, melyet Méri Judit tanárnő
külön megköszönt.
Az 5. osztályos tanulók közül
1 tanuló kápráztatta el énekével a közönséget és a zsűrit. Itt
az Erdő, erdő, erdő... vagy a
Hull a szilva... volt a kötelező
ének.
Egyre izgalmasabb volt a
megmérettetés, hiszen hallhattuk iskolánk legidősebb tanulóit, akik kivívták a zsűri és
a közönség elismerő tapsát is.
Jó volt látni és hallani ezeket a
gyerekeket, akik nemrég még

volt mindenkihez egy kedves,
biztató szava, az igazi pedagógusra, aki soha nem adta fel,
bízott a bimbózó tehetség kivirulásában. Cserna-Szabó
András megállapítását vallotta:
„Mindenki boldog, jegyezd
meg, fiam, aki megleli, hogy
mihez van tehetsége. Aki a tehetségétől gyönyört kap és kenyeret. Meglelni a tehetségünk, ez a legnagyobb dolog a
világon, amit elérhetünk.”
Ezen a délutánon mi, akik
részesei voltunk a gyerekek
szereplésének, elmondhatjuk,
hogy sok tehetséges gyerek jár
a zeneiskolába, ahol tudást
nyújtanak át a zenei ismeretek
és hangszerek terén, csiszolják
énekhangjukat a népdalok segítségével. Kodály Zoltán jól
látta, hogy mennyire fontos a
gyerekekkel megismertetni a
népdalokat és azokat énekelni:
„Minden népnek van egy
sereg népdala, amely oktatásra kiváltképpen alkalmas.
Ezeket jól kiválogatva, a népdal lesz a legmegfelelőbb tananyag, hogy rajta a gyermekeknek az egyes zenei elemeket
bemutassuk és tudatosítsuk
ezeket... Mielőtt más népeket
akarunk megérteni, magunkat
kell megértenünk. Semmi sem
alkalmasabb erre, mint a népdal.”
Úgy éreztük, Hans Christian
Andersen fogalmazta meg legjobban érzéseinket:
„Felemelkedik minden szív a
népdal madarával, amely
örökké énekel és nem hal meg
soha.”
– Szabó Erika –
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Munka- és tűzvédelmi oktatás
a vállalkozók részére

FIZETETT HIRDETÉS

Munka- és tűzvédelmi oktatást tartott az Ipartestület tagjainak. Tudni kell, hogy az oktatás kötelező minden vállalkozó számára, így nem volt meglepő, hogy sokan tisztelték
meg jelenlétükkel rendezvényünket. Az előadó, Lénárt Gábor
biztonságtechnikai mérnök részletes tájékoztatást adott az
előírt szabályokról, melyeket mindenkinek be kell tartani, ellenkező esetben súlyos büntetésekre is számíthat. A feltett
kérdésekre az előadó kielégítő válaszokat adott. Az oktatás
célja vállalkozóink tájékoztatása volt.
– Csikós László –
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45 éve röppentünk szét, hogy
ki, ki tervezze, élje az életét.
Ma ismét visszatértünk,
a szeretett helyre, az iskolapadba.
Rengeteg emlék, mely eszünkbe jut
feledve gondjainkat, akkori bajainkat,
a múltunk megszépülve tárul ismét elénk.
Nyissuk meg szívünket az emlékek előtt,
Ki-ki, feledje régi baját, adja át az emlékezésnek magát!
Legyünk ismét diákok, elevenítsük fel elmúlt éveinket,
mintha 1966 és 74 közötti 8 év újból megelevenedne!
E sorokkal köszöntöttem
20 osztálytársamat a 45.
osztálytalálkozónkon november 9-én délután.
32 első osztályos gyerek
lépte át az iskola kapuját
1966-ban, hogy László Béláné Kati nénitől megtanuljuk a betűket, számokat.
Mára már sajnos 9 társunkkal soha nem találkozhatunk, értük és elhunyt tanárainkért egy-egy gyertyát
gyújtottunk a retro asztalnál, ahol rácsodálkozhattunk az első osztályos füzetekre, írásunkra, láthatók
voltak a különböző tantárgyak füzetei, tankönyvei,
régi fényképek, ballagó tarisznyánk. Jókat derültek
társaim, mikor egy-egy jeles
eseményt elmeséltem, egyegy órára visszaemlékeztem, tanárainkról megemlékeztem köszöntőmben. Az
est folyamán felelevenítettem, miért került sor osztálybontásra, az új osztálytársak a Széchenyiből hogyan kerültek a körzetesítés
miatt 7. osztályba, a mi iskolánkba, az Április 4. útiba.

Szóltam sérelmünkről, az
örök témánkról, hogy mi
miért nem ballaghattunk
akkor. Nem tudtuk még
akkor, mi vár reánk, jó vagy
rossz, bánat vagy öröm, de
mentünk 47-en bátran, nagy
tervekkel, elhatározással.
Az est folytatásaként megnéztük az első osztálytalálkozónk képeit, mely 2008ban volt, ahol még sok osz-

tálytársunk jelen volt, ezt
követte a 2014-es és a tavalyi találkozó képeinek kivetítése.
Évszakok változtak, évek elszálltak,
osztálytársaink
Közben
közül kilencen távoztak.
Szemükre örök álom szállt,
lelkük szárnyra kapott.
Kik most itt vagyunk egykori diákok
a 45 évért hálát adhatunk.
45 év óta sok mindent megértünk,
külön öröm számunkra,
hogy ide visszatértünk.
Ne számoljuk ráncainkat,
sem az éveinket,
Egy a fontos: újra együtt
vagyunk, felcsendülhet a
nóta:
Boldog idő, szép gyermekkor, jöjj vissza egy szóra!

Az est során mindenki egyegy útravaló jókívánságot
kapott tőlem, mely a következő
osztálytalálkozóig
szólt, amikor ismét találkozunk. Az a döntés született,
hogy mi nem 5, hanem 2 év
múlva találkozunk, mert sajnos az idő ellenünk dolgozik,
és szeretnénk még újból legalább a mostani társakkal
beszélgetni. Az est folyamán
az idő múlását senki sem figyelte, mert mindenki kíváncsi volt társaira, kifogyhatatlan volt a téma és még sokra
nem is jutott idő, az majd a
következő találkozó témája
lesz. A dolgok véget érnek,
de az emlékek örökké élnek.
„Jegyezd meg jól, de ne
csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig
tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s
meg nem találni – ez az élet.”
/Madách Imre/
– Szabó Erika –

Az osztálytalálkozó diákjai

Megtisztelő kitüntetés a polgárőr egyesületnek

Jászárokszállás Város Polgárőr Egyesületének ez év
október 19-én nagy megtiszteltetésben volt része. Vágó
Albert, az egyesület elnöke
nagy örömmel vehette át
Budapesten, az Országos
Rendőr Főkapitányságon
Túrós András dandártábornoktól az „Év Polgárőr Egyesülete” kitüntetést.
Nagy megtiszteltetés számunkra ez a kitüntetés. Több
mint 75 polgárőr egyesület
van jelen Jász-Nagykun-Szolnok megyében, és ebből a
nagy számból a mi egyesületünket választották ki és
gondolták úgy, hogy megérdemeljük ezt a kitüntetést.
Fontos ez számunkra. Az
egyesület tagjai önzetlenül,
térítésmentesen, szabadidejükben végzik a polgárőri feladatokat. Hosszú évek óta
dolgozunk azért, hogy Jászárokszállás közbiztonsága jó
legyen. Próbálunk ott lenni,
ahol szükség van ránk, segíteni, ahol tudunk. Segítjük a
rendőrség munkáját is.
Az Év Polgárőr Egyesülete
kitüntetést részben ezért is

kaptuk. Nagyon sok órát töltöttünk ebben az évben is,
mint minden évben az utcákon. Sok éjszakai szolgálat,
az iskolai szolgálatok, rendőrség által kért közös szolgá-

latok, sportrendezvény, üresen hagyott házak őrzése temetés vagy lakodalmak alkalmával, eltűnt személy felkutatása és a sok rendezvény biztosítása, melyet nem
csak településünkön végzünk, hanem a Jászság számos településein is.
Ez az év számunkra az elismerés éve volt. Idén több kitüntetésben is részesítették

munkánkat. Több polgárőr
tagunk kapott kitüntetést a
„Polgárőrségben végzett kiváló munkájáért”, illetve ez
év május 1-jén egyesületünk
megkapta a „Jászárokszállás

Városért” kitüntetést, melyet
nagy örömmel vehettünk át
Gergely Zoltán polgármestertől. Ez nagy dolog számunkra, hisz a várostól kaptunk, ahol élünk és végezzük
munkánkat.
Nagyon fontosnak tartom
és tartjuk az egyesületben,
hogy elismerjék a polgárőrség munkáját. Itt nem a
pénzről, a jutalomról beszé-

lek, hanem azokról a dicséretekről, kedves szavakról,
amiket az utcán kapunk vagy
a közösségi oldalakon egyegy kiposztolás alkalmával.
Ezek a gesztusok fontosak
számunkra. Érezzük azt,
hogy fontosak vagyunk, hogy
számítanak ránk, tisztelnek
bennünket. Egy jó szónak
nagyon nagy ereje van.
Jelenleg egyesületünk 26
főből áll. Ez egy város viszonylatában kevésnek számít. Jászárokszálláson legalább 70 fő polgárőrnek kellene lenni ahhoz, hogy akár
minden napra ki tudjunk állítani egy szolgálatot. Aki
érez magában tenni akarást,
szereti Jászárokszállást, nem
sajnál egy kis időt a szabadidejéből és jó csapathoz akar
tartozni, az ajtónk nyitva áll!
Jövő év januárjától minden
vasárnap délelőtt 10 órától
11 óráig. Várjuk a fiatalokat
és az idősebb korosztályt is.
– Czuczu Krisztián –
Jászárokszállás Város
Polgárőr Egyesület
elnökhelyettese

Idén ősszel került sor a jubileumi 10. Országfutásra,
melyhez Jászárokszállás is csatlakozott. Az elmúlt évnek
megfelelően ez az őszi rendezvény a kiserdő területén
került megrendezésre. A gyönyörű őszi időben 142 fő
teljesítette a távot futva vagy sétálva.

Zoo ősz

Mi is jelezhetné legjobban
az ősz beköszöntét, mint egy
szüreti felvonulás? Az ÁllatbarátkoZoo ezt október 20án rendezte meg. Kazinczy
utcai központjuktól a környező utcákon hintóval, lovaskocsival vonultak a Hidi
Tánciskola növendékeivel. A
kereszteződéseknél, utcasarkokon megálljt parancsolva táncra perdültek a fiatalok, összesen hatszor. A
nem mindennapi programhoz a pillanat is elég volt,
hogy összegyűljenek az útvonalon lakók. A felvonulás
mellett az érdeklődőknek lehetőségük volt a Zoo házban
kreatív kézműves foglalkozáson részt venni.
Október 31-én már tökfaragó versenyt rendeztek. A
nyolc pályamű értékelése előtt
a család legfiatalabbika, Ádám
Drakula grófként lovagoltatta
az ijesztgetésre vágyó gyerekeket. Aki a jövőbe akart látni,
annak működött a Javasaszszony jósdája. Lehetett hátborzongató játékokat játszani
az udvaron ijesztő arcfestésben. Majd máglyagyújtással és

boszorkánytánccal zárult a
Halloween parti. Ezek után
már megszületett az eredmény. A tökfaragó versenyt a
Jáger család nyerte, akik a ki-
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faragott tököt rémisztő kaszásnak öltöztették. Jutalmuk
egy buszos kirándulás. Az Eleven Ház felajánlásából minden
versenyző fallabda bérletet
kapott forró csokival.
Remélhetőleg az őszi programok után a decemberi prog-

ramokat is hasonló érdeklődés övezi majd. Rögtön elsején, 13 órakor a Mikulás ház
megnyitja ajtaját élőzenével,
Czuczu Veronikával, Zentai Vivien Zóra interaktív gyerek
showjával és az elmaradhatatlan kézműves foglalkozással. A
Mikulás expressz idén is járja

majd a várost Miki egérrel, a
manóval és mindazokkal, akik
időben regisztrálnak.
– and –
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