2019. december 20.

Karácsony:
az ünnepek ünnepe
Ferenc pápa ebben az évben Greccióban, az első „élő betlehem” helyén ajánlotta figyelmünkbe a karácsony ünneplésének ezt a kedves szokását: Assisi
Szent Ferenc nyomán - 1223 óta - állítunk betlehemet, jelenítjük meg Jézus
születésének történetét, hogy az egykor
oly ismeretlenül született Megváltó ismertebb legyen, értelmünk és szívünk
közelebb kerüljön születésének titkához.
Szent Ferenc nevezte a karácsonyt az
ünnepek ünnepének. Nem mintha teológiai újításba fogott volna a kereszténység
ünnepeit, tanítását illetően, nem mintha
a húsvét, vagy a megváltás jelentőségét
homályosította volna, hanem mert felismerte, hogy Isten végtelen alázata, mely
a megváltásban teljessé lesz, a születéskor lesz nyilvánvalóvá, érzékelhetővé az
ember számára. Ferenc megértette és
tudta, hogy a hit az alázatban növekszik,
a szeretet az alázatban lesz igaz és
őszinte, a reményt az alázat táplálja.
Nincs más üzenet 2019 karácsonyán sem: a hadakozó, egymás ellen
versenyző, a Földet végletekig kihasználó, a nagyhatalmak gazdasági versenyében hullámzó és így egyre inkább kiszolgáltatott, félelemben élő, a
jövőt bizonytalanul érző vagy éppen
érzéketlen és mának élő ember csak a
Krisztustól tanult alázattal mentheti
meg magát, világát, hitét, és életét.
Csak az a baj, hogy ezt a nagy feladatot
nem magunkon kezdenénk, hanem a
mindig a másik feladatának tekintjük.
Majd egy „új messiás” megment bennünket: egy zseniális politikus, társadalmi
vagy vallási vezető, egy gazdasági csoda,
egy jó közgazdász, egy felfedezés, új
gyógyszerek, a technikai fejlődés újabb
eredményei, egy új és élhető bolygó felfedezése. Mindez… talán… majd…
Pedig Krisztus ma és most kéri, hogy
legyek egyszerűbb, őszinte, igazság-kereső, megbocsátó, Istenre hagyatkozó.
És akkor mind a mások, mind a magam
békéjét és boldogságát meglelem.
Krisztus a mi üdvösségünkért született Betlehemben, de hogy részem legyen benne, nekem is oda kell lépnem:
- lehet, hogy pogány szokásaim
„szamárságától” távolodva,
- lehet, hogy az emberi képmutatás
„jármától” szabadulva,
- lehet, hogy Istent kereső és imádó
„mágusként”,
- lehet, hogy nyitott szívű „pásztorként”,
- de lehet, hogy Krisztust és egyházát védelmező „Józsefként”,
- de mindig hittel és alázattal.
Áldott karácsonyt!
– Kiss Csaba –
plébános
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Megújult épületeinkről
A művelődési ház és a polgármesteri hivatal felújítási munkálatai befejeződtek.
Arra törekedtünk, hogy mindkét épület megjelenését minél
korhűbben állítsuk vissza. Tehát

a polgármesteri hivatal is megfeleljen az 1863-ban, romantikus
stílusban épült mivoltának, és a
művelődési ház esetében is meg-

tartsuk az 1934-ben a közbirtokosság által létrehozott külső
homlokzatot.
A két épület 150 millió forintból újult meg, melyből 70 millió
forint európai uniós támogatás, a

művelődési házra beadott pályázat elbírálás alatt van.
A művelődési ház felújítása egy
több mint hétéves munka volt,

amely keretében lifttel láttuk el és
teljes mértékben akadálymentesítettük az épületet. A tetőtől a pincéig minden része felújításra került. Elektromos redőnyöket építettünk be, korszerűsítettük a
színpad világítását és a teljes fűtési
rendszert. Mindkét épület energetikai szempontból a leggazdaságosabb kategóriába tartozik. Működ-

Idősek karácsonya
Telt házas együttlétet hozott
ebben az évben is a város nyugdíjas korú lakóinak megvendégelése
a Szent Vince úti tornacsarnokban
december 14-én a mise után,
ahová terített asztalhoz ülhettek.
A Barta testvérek trombitajátéka után Rab Zsanett, a program
levezetője kérte a város polgár-

mellett, amit a visontai hőerőműből lerakódó por miatt tart szükségesnek. Majd Juhász Gyula: Karácsony felé című verséből idézve
kívánt boldog ünnepeket.
„A kis Jézus itt van a közelben
legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlenül, ne csak így decemberben.”

csony ünnepén ajándék mindenhol, ki mondja meg nekem, hogy
éljek, mit tegyek, hogy karácsony
ünnepén boldog legyek.
Tóth Lászlóné Guba Mária újra
közönség előtt, aki két év kihagyás után mondta el három kedves versét, Reményik Sándortól,
József Attilától, Aranyosi Ervintől,
és mint mondta, Jászfényszarun,
egy versmondó versenyen biztatták, ha csak teheti, mondjon verseket. Ugyanakkor megköszönte
Ördög Józsefnének, a művelődési
ház igazgatójának, hogy felkérte
erre a versmondásra.
Ezt követően osztották ki Mikulásnak és krampuszoknak öltözve a Mikuláscsomagokat a 4.
osztályos diákok. A polgármester

A teltházas közönség
mesterét, Gergely Zoltánt köszöntésre. A polgármester köszöntőjében a tiszteletet, egymás
elfogadását, a szeretetet emelte
ki a harc helyett.
Szólt a város jelen eseményeiről, állapotáról. A városközpont
épületeinek felújításáról, a jól
működő artézi kutakról, a karácsony fényeiről. Tájékoztatott egy
levegőszűrő felállításáról a posta

A város plébánosa, Kiss Csaba a
béke mellé megértést is kívánt a
jelenlévőknek.
Ezt követően vonult színpadra
az óvoda Süni csoportja a Mennyből az Angyal dallamaira, hogy a
Pásztorok, pásztorok kezdetű dalt
már ők énekeljék Nagyné Faragó
Katalin vezetésével és előadják
Jézus születéstörténetét és egy
másik dallal búcsúzzanak. Kará-

Vendégművészeink

tetési költsége a felére csökkent a
felújítás előttihez képest.
Joggal lehetünk büszkék jász
őseinkre, akik ilyen két szép épületet hagytak ránk, amelyek megóvása, régi pompájukban való felújítása az ősök előtti tiszteletünket fejezi ki.
– Gergely Zoltán –
Fotó | Szűcs Judit
meg a vörös rózsaszálakat a gondozási központ dolgozóinak,
megköszönve a színvonalas terítést, tálalást, akik erre az alkalomra piros csokornyakkendőt
kötöttek.
Az ebéd után a jó ebédhez szól
a nóta élőben, nem a Dankó rádióból érvényesült Tarnai Kiss
László előadásában, aki a Dankó
rádió alapító tagja és zenei igazgatója, aki az együtt éneklésre
Kalina Enikővel érkezett, de fellépett fia, ifj. Tarnai Kiss László is.
Dalaikhoz Báder Ernő és cigányzenekara adott kíséretet.
A vendég művészek távozását
követően a tálaló hölgyek kérésére, Újra itt van a nagy csapat
zeneszámra, kezdte talp alá valóit
szolgáltatni Guba József.
– and –
Fotó | Szűcs Judit
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Adventi hangverseny
Az Árokszállási Téli Esték
programsorozat megnyitójára
advent első vasárnapján, december elsején került sor városunk templomában. A szép
hagyománnyá vált koncertek
és más gazdag programok,
ahogyan Érsekné Kácsor
Edina, a műsor levezetője fogalmazott, immár 15 éve színesítik a karácsonyra várás
időszakát, melynek idén első

jünk karácsonyra a civil szervezetek és meghívott művészek idei évben rendezett
több mint 20 programjával.
A hangverseny a Harmónia
Kamarakórus éneklésével
kezdődött. A dalok sorában az
Ave Mariát Banka Sándorné
szólóban énekelte Ivony Edit
tanárnő zongorakíséretével.
Programjukban a már egy éve
is éneklő Csikós testvérekhez

nagyszabású eseménye a
Déryné Vegyeskar és a Harmónia Kamarakórus fellépése volt. Gergely Zoltán polgármester köszöntőjében a
jubileummal kapcsolatban azt
mondta, 15 éve nem azért hirdették meg a Téli Esték programsort, hogy párja legyen az
Árokszállási Nyárnak, hanem
azért, hogy lélekben is készül-

(Máté, Péter, Ádám) további
három gyermek (Mudris Viktória, Mudris Gergő és Varga
Noel) társult, hogy együtt
énekeljék a Szent Karácsony
című művet, furulyán kísérte
őket Csikós Lászlóné.
A Déryné Vegyeskar fellépése előtt Érsekné Kácsor
Edina tudatta, hogy 2020-ban
megalakulásuk 60. évforduló-

ját ünneplik. 55 éves fennállásukkor a Jászok Egyesületétől
átvehették a Jászsági Civil Vándordíjat, 2005 óta minden
évben városunk vendégei.
Megtudtuk azt is, hogy ez év
májusától az énekkar felkért
karnagya a Harmónia Kamarakórus tagja, Banka Sándorné.
Előadásukban ismét meghallgathattuk az Ave Mariát, szólót
énekelt Tóth Árpád, zongorán
kísért Banka Sándorné.
Az előadást követően Kiss
Csaba, a város plébánosa köszönte meg szereplésüket. Így
fogalmazott: a 60 év nagy
örökség, a kórusok hitelesek,
fellépésük Dalma nővérre, a
zárdai időkre vezethető viszsza. Tevékenységük igazi közösségszolgálat. Az adventi
ünneplés este 6-tól templom
előtti énekléssel folytatódott,
ahol Kovács Zoltánné Lajos
Krisztina a Rozmaring Népdalkörrel énekelt, előtte Bordás Anikó a három fa legendáját mesélte el. Majd kalácsot
osztogattak, teát kínáltak. Egy
asztalra helyezett koszorún
meggyújtották advent első
gyertyáját.
– and –
Fotó | Szűcs Judit

Idén először Jászágón közösségi összefogással, családias hangulatban ültettek a szülők
egy fát a 2018-as évben született babák után. A tervek között szerepel, hogy a községben
folytatják a faültetést az előző évben születettek után.
Szöveg és fotó | Dobos Gergely
Jászárokszállás Város Önkormányzata és a Szent Erzsébet Karitász Csoport már
15. alkalommal rendezte meg
a templomkertben az Élő Betlehemet 2019. december 9-én
és 10-én. Hétfőn este 17 órakor kezdődött a közös éneklés. Tóth Lászlóné köszöntötte
a megjelenteket és néhány
szót szólt az advent és a karácsony lényegéről. Megköszönte a fellépőknek és a segítőknek, hogy a karácsonyi készülődést műsorszámaikkal is
elősegítették: a hittanos gyerekeknek, a Harmónia Kamarakórusnak, a Rozmaring
Népdalkörnek és az egyházi
kórusnak. A közös éneklés
után pedig Kiss Csaba plébános atya köszönte meg az
együttlétet és kívánt nagyon
jó adventi készületet.
A Szent Erzsébet Karitász

Élő Betlehem
Csoport nevében kívánok áldott karácsonyt Arnold Oren
idézetével:
„Karácsonyi ajándék ötleteim:
az ellenségednek
megbocsátás,
az ellenfelednek türelem,
a barátodnak szeretet,

a partnerednek szívesség,
mindenkinek jóindulat,
minden gyermeknek
egy jó példa,
magadnak tisztelet.”
– Csoszor Erzsébet –
Fotó | Szűcs Judit

Tájékoztató soros
képviselő-testületi ülésről
2019. december 3-án az
idei év utolsó soros testületi
ülésére került sor a Polgármesteri Hivatal dísztermében. A fő napirendi pontok
előtt interpellációk megtételére volt lehetőség. Szerző
Csaba alpolgármester a
Czinka Panna utcai lakók
panaszát tolmácsolta. Az
utca zsákutca jellegű szakaszán a csapadékosabb napokon nehezen közelíthetők
meg a lakóházak a szilárd
útburkolat hiánya miatt.
Kérte, hogy a jövő évi költségvetés útépítési terveiben
szerepeljen ez az utca is.
Fehér Lászlóné képviselő
a bankiskola épülete melletti terület rendezésével, a
Mátra utca és Tavasz utca
kereszteződésében jelzőtáblák kihelyezésével, illetve
a volt CBA ingatlan megvásárlásának és parkolóvá alakításának
lehetőségével
kapcsolatban interpellált.
Pető Judit képviselő a
bankiskola parkolójának tervezési időszakára vonatkozóan a kérdéses terület kaviccsal való feltöltésének lehetőségéről, majd a játszóterek téli nyitvatartásának szabályozásáról érdeklődött.
Kubacsek József képviselő a piacon árusító kereskedők díjemeléssel kapcsolatos kérését említette
meg, illetve a Széchenyi
utca 26. szám alatti üzlethelyiség előtti kerékpártároló ügyében interpellált.
Antal Péterné Szerző Ildikó képviselő a Széchenyi
úti kerékpárúttal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra,
hogy az említett vendéglátóegység melletti utca forgalmi
rendjét felül kellene vizsgálni. Javasolta, hogy az önkormányzat fontolja meg a
parkoló kialakításának lehetőségét az említett kereszteződésnél található lakatlan
ház megvásárlásával, mivel a
közelben található többek
között a Jász Ház is, és a terület annak parkolójaként is
funkcionálhatna.
Gonda Csaba József képviselő a Weger Hungária
Kft. telephelyéhez kapcsolódó támogatásról érdeklődött. A Városi Könyvtár
akadálymentesítésének lehetőségeiről kérdezett. Lakossági jelzést tolmácsolt a
Széchenyi úti kerékpárút
takarításával kapcsolatban,
miszerint az önkormányzat által elvégzett síkosságmentesítést követően a

közútkezelő gépjárműve
visszatúrta a havat, amely
ráfagyott a burkolatra.
Gergely Zoltán polgármester válaszadása során
elmondta, hogy a Czinka
Panna utca szilárd burkolatát meg kell terveztetni, így
a beruházás várható költségeit is megismerik. A
már megterveztetett vagy
szakvéleménnyel rendelkező utcák számbavételével dönthetnek majd arról,
hogy mely utcák kerüljenek sorra az útépítésnél.
A bankiskolai járda melletti
terület helyreállításáról már
többször tárgyaltak. A parkolóval együtt kell megterveztetni ezt a szakaszt is, mivel
azon a területen eredetileg
árok volt. Jelenleg nem folyik
le a víz, ezért ázik fel a talaj
csapadékos időben. A parkolók kialakítására elegendő
hely áll rendelkezésre, de valószínűleg jelentős költséggel
jár a kivitelezés. A Szent
Vince utcai parkoló kialakítása 34 millió forintba került.
Telek Pál, a Városgondnokság vezetője elmondta, hogy
a korábbi árok elvezette a
vizet, ennek hiányában azonban a terület mindig problémás lesz, ha csak feltöltik valamilyen zúzott kővel. Megoldást a szilárd burkolat jelenthet, vagy ha más módon el
tudják vezetni a csapadékot.
Gergely Zoltán polgármester megerősítette, hogy
a Tavasz utcai beruházás
része a táblák kihelyezése
is, a következő műszaki bejáráson döntenek erről.
Az egykori CBA telek a jelenleg ott található hegesztett fémszerkezetek miatt
nehezen értékesíthető ingatlan. A képviselő-testület
döntésétől függ, hogy az
önkormányzat megvásárolja-e az ingatlant a nagyjából 25 millió forint öszszegű eladási áron.
A Széchenyi úti kerékpárút
tervezési eljárása során a
közútkezelő csak úgy fogadta el az építési tervet,
hogy a beruházás nem érintette a kezelésében lévő állami közút területét. Emiatt
nem került kialakításra
külön parkoló a kerékpáros
pihenő mellett. A kivitelezővel megpróbálták megoldani
a vízelvezetést, a közútkezelővel is felvették a kapcsolatot, amely november 30-ig
ígérte, hogy rendezi a területet, de ez nem történt meg.
Az ügyben ismét megkeresik

a közútkezelőt. A Madách
utca forgalmi rend változásával kapcsolatban elmondta, hogy a kerékpárút
tervezésekor és engedélyezésekor is ilyen keskeny volt
az az utca, azóta nem változott. A kereszteződésbe egy
„Állj! Elsőbbségadás kötelező!” táblát kell kihelyezni.
Az önkormányzat részéről
a lakóingatlan parkoló céljára történő megvásárlását
nem tartja életszerűnek,
mert ez nem szokványos
megoldás lenne egy vállalkozás támogatására és joggal kérnék ezt más vállalkozók is. A Jász Ház előtti részen ki tudják alakítani a
parkolót, de ha az egész területet rendezni akarják, azt
is meg kell terveztetni.
A játszóterek téli nyitvatartásával kapcsolatban Telek
Pál elmondta, hogy nincs
külön szabályozás, a kialakult gyakorlat szerint tartják
zárva azokat a téli időszakban. A játékokat napi szemrevételezéssel ellenőrizni
kell, emellett negyedévente,
évente külön ellenőrzéseket,
karbantartásokat végezni.
Nem biztos, hogy télen a játszóterek síkosságmentesítésére elegendő kapacitással
rendelkeznének napi szinten. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a játszótereket nem
csak felelős szülők látogatják
gyermekeikkel, télen pedig
minden játék csúszósabb,
ezért gyakrabban következhetnek be balesetek, mint a
nyári hónapokban.
Gergely Zoltán polgármester hozzátette, hogy megfontolandó, hogy bővíthető-e a
nyitvatartási időszak, viszont azt is meg kell vizsgálni, hogy a játékok alatt található gumilapok ütőképessége, rugalmassága a fagyos
időszakban hogyan változik.
A Weger Hungária Kft. melletti parkoló előtti közterület
burkolására az előző képviselő-testület kötelezte el
magát 15 millió forint öszszegű finanszírozás mellett. A
kerékpárutak síkosságmentesítését rendszeresen ellenőrzik, a közútkezelő gépjárművének eljárásával kapcsolatban hiába továbbítják az
észrevételeket, mert a közútkezelő nem igazán foglalkozik
ezekkel a megkeresésekkel.
A Városi Könyvtár épületének akadálymentesítésére egyelőre nincs tervezői megoldás.
Folytatás a 3. oldalon.
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Polgármester jelenti

Ünnepi kirakodóvásár a templomkertben
A 2019-es év sikeres évként fog megjelenni a város
történetében. Úgy hajtottunk
végre több mint 1 milliárd
forintos fejlesztést, hogy hitelt ehhez nem vettünk fel.
Uniós pályázatokból és saját
bevételeinkből tudtuk a fejlesztéseket finanszírozni. A
városnak lejárt határidejű
számlája nincs, minden követelést határidőre teljesítettünk. A város és az intézmények működtetését 137,5
fővel oldottuk meg. Ezúton is
köszönöm minden munkatársamnak szorgalmas, odaadó munkáját. Nagy súlyt helyeztünk dolgozóink erkölcsi
és anyagi megbecsülésére.
Városunkban a cégeknél üres
munkahelyek vannak és
nagy a csábítás arra, hogy
más vállalathoz jelentkezzenek át dolgozóink. Egy alkalommal 14.900,- Ft-os ajándékutalványt biztosítottunk
minden dolgozónknak. 14.
havi munkabért fizettünk ki
és baleseti biztosítást kötöttünk immár harmadik évben
minden dolgozónkra. Ennek

és a jó munkahelyi légkörnek
köszönhetően szinte csak
azok az emberek távoztak tőlünk, akik elérték a nyugdíjkorhatárt. Az óvodánál még
őket is visszafoglalkoztatjuk
a szinte kezelhetetlen óvónőhiány miatt - jelenleg hat
óvónő hiányzik. Nyugdíjasok
nélkül nem is tudom, hogy
tudtuk volna megoldani a
pótlásukat.
A művelődési házról lekerült az állványzat és most
lehet igazán megcsodálni ezt
az 1934-ben kibővített épületet. A felújított polgármesteri
hivatal és a megújult művelődési ház dísze lett városközpontunknak. A két épület
közel 150 millió forintos költséggel épült meg, amelyből 70
millió forintot európai uniós
pályázatból biztosítottunk. A
művelődési házra még élő pályázatunk van, amelynek
eredményét még nem ismerjük. Az útépítés műszaki átadása várhatóan december
20-án befejeződik, amennyiben a feltárt hiányosságokat a
kivitelező akkorra kijavítja.

Amellett, hogy hiteltartozása
és lejárt számlatartozása
sincs a városnak, az évvégi
készpénz állományunk megközelíti a 300 millió forintot,
amelyből feladatokkal terhelt
80-100 millió forint, és a 200
millió teljesen szabadon felhasználható forint.
Az október 13-i választás
követően az új képviselőktől
a következő ötletek, javaslatok érkeztek:
– építményadó bevezetésének vizsgálata,
– helyi pénz kibocsájtása,
– új városközpont megtervezése,
– sportcsarnok megépítése
a strandnál,
– létszámemelés a polgármesteri hivatalban,
– a kubikus szobor és a
malomkő szobor bontása.
Én bízom benne, hogy a
képviselők visszatérnek a
kampányban tett ígéreteikhez, programjaikhoz és azokat próbálják végrehajtani a
következő időben. Azt a kijelentést személyes sértésként
éltem meg az egyik képvise-

lőtől, hogy az utóbbi 20
évben Jászárokszálláson nem
történt semmi. A december
11-i polgármesteri fogadáson a cégvezetők megtöltötték a dísztermet, 4300 munkahelyet biztosító cégeket
képviseltek. Húsz évvel ezelőtt egy ilyen fogadáson az
Elektrolux, a Bundy és a Kossuth TSZ vezetői vettek volna
részt. Azóta csatornáztuk az
egész települést, a 40 %-os
szilárd burkolatú utat 97 %ra emeltük. Azt gondolom,
hogy az itt lakóknak, az ide
látogató, nyitott szemmel
járó embereknek minden beruházást nem kell felsorolni,
mert saját szemükkel látják a
változást. Sok gratulációt
kapok azoktól, akik értékelik
ezt a munkát, az elmúlt évek
teljesítményét.
Minden árokszállási polgárnak, minden jóakaratú
embernek kívánok békés, áldott karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet a
2020-as évben.
– Gergely Zoltán –

Tájékoztató soros képviselő-testületi ülésről
Folytatás a 2. oldalról.
Három éve zajlik az épület felújítása, megtörtént a
fűtéskorszerűsítés, a tetőcsere, illetve részben a nyílászárócsere.
Az interpellációk után a
két ülés között végzett munkáról szóló beszámolót és a
polgármesteri programot
ismertette Gergely Zoltán
polgármester.
A Polgármesteri Hivatal
2019. évi munkájáról szóló
beszámoló főbb pontjait
Dr. Gábris Emese jegyző ismertette. A következő napirendi pontban tárgyalt
2020. évre szóló munkatervet a képviselő-testület
nem fogadta el.
Az önkormányzat 2020.
évi belső ellenőrzési tervében a Gondozási Központ
Apartman ház alkalmazottainak munkaidő-beosztása, illetve a Polgármesteri
Hivatal energetikai korszerűsítési pályázatának megvalósítása szerepel.
A képviselők döntöttek az
önkormányzat 2019. évi

költségvetéséről szóló rendelet, a köztisztviselők illetményéről szóló rendelet, a
közterületek használatáról
szóló rendelet, az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és helyiségek bérletére, cseréjére, valamint
elidegenítésére vonatkozó
szabályokról szóló rendelet, a vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról szóló rendelet módosításáról, illetve a Szervezeti
és Működési Szabályzat
módosításáról.
A képviselő-testület a
város 2019. évi költségvetése tartalékalapjának terhére a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és ügyeleti
feladatokat ellátó háziorvosok, valamint a fogorvosok által nyújtott többletegészségügyi szolgáltatások díjazásának összegeit
is meghatározta.
Jóváhagyták az önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást, aPetőfi Művelő-

dési Ház alapító okiratának
módosítását.
Sor került a Jászvidék
című havilap árának, a hirdetési díjaknak, valamint a
főszerkesztő megbízási díjának megállapítására is. Az
önkormányzati tulajdonú,
nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjának,
valamint a piac és a strand
üzemeltetési díjának, majd
az önkormányzati tulajdonú
földterületek bérleti díjának
megállapítása is megtörtént.
A képviselő-testület a
költségvetés tartalékalapja
terhére, a 2019. évi személyi juttatásaik fedezésére
2.200.000,- Ft támogatásban részesítette az Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságot.
Az „Év Polgárőr Egyesülete” kitüntetést idén elnyerő
Jászárokszállás Város Polgárőr Egyesületet a 2019. évi
Nyíregyháza – Debrecen tanulmányi kirándulás útiköltségének biztosítása céljára
196.850,- Ft támogatásban
részesítette a testület. Az

Árokszállási Téli Esték keretében 2019. december 01-én
megtartott adventi hangverseny autóbusz költségének
finanszírozásához a Déryné
Vegyeskar Közhasznú Egyesületet 25.000,- Ft támogatásban részesítette.
A Jászárokszállási Városi
Óvoda óvodavezetői pályázatát – pályázók hiányában
– eredménytelennek nyilvánították a képviselők.
A Jászsági Kábítószerügyi
Egyeztető Fórumba Farkas
Szilvia képviselőt delegálta a
testület. Jóváhagyta a Petőfi
Művelődési Ház felújítása
kapcsán kötött vállalkozási
szerződés módosítását, és a
2019. évi költségvetés tartalékkerete terhére biztosította
a projekt megvalósításához
(stablon deszka részleges javítása és lazúrozása, csatornázás, hőszigetelő rendszer
és a felületképző anyagok
használatában bekövetkezett
változás) még szükséges
2.572.656,-Ft összeget.
A képviselő-testület hozzájárult a Barátság II. DN600

kőolajvezeték biztonsági
övezetét biztosító bányaszolgalmi jog bejegyzéséhez az
önkormányzati tulajdonban
lévő 0336/10 hrsz-ú ingatlanon és a MOL Nyrt-vel kötendő megállapodást jóváhagyta.
A Faurecia Kft-vel kötendő csereszerződés jóváhagyásáról is döntés született, melynek célja az érintett ingatlanok telekhatárrendezése volt.
Az önkormányzati képviselők, az alpolgármester és a
polgármester részére – a
képviselői munka ellátása,
az adminisztrációs terhek és
költségek csökkentése érdekében – laptop biztosításáról is döntött a képviselőtestület. A testület nem tárgyalta a polgármester jutalmával kapcsolatos előterjesztést a napirendi pont
visszavonása miatt.
Az ülés végén Antal Péterné Szerző Ildikó, az Oktatási, Sport és Ügyrendi
Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket a bi-

Soron kívüli
ülést tartott
a képviselőtestület
A 2019. december
11-én a Petőfi Művelődési Ház Nagytermében megtartott soron
kívüli ülésen a Képviselő-testület jóváhagyta a város településszerkezeti tervének
módosítását, majd sor
került a Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozási
Tervéről
szóló 3/2005. (IV.01.)
önkormányzati rendelet módosítására is.
– nir –

zottság átruházott hatáskörben hozott döntéséről,
mely a Petőfi Művelődési
Ház SZMSZ-ének módosításáról szólt.
A zárt ülésen lakásvásárlások helyi támogatásáról
tárgyalt a testület.
– nir –
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7 nap
Egy élményszínházi
előadásról
„Még nem késő.
Soha nem késő.”
Eve Ainsworth kortárs
angol írónő 7 nap című ifjúsági regénye a Pozsonyi
Pagony Kiadónál jelent
meg a Vészkijárat sorozat
darabjaként. Ebből az iskolai zaklatás rázós témáját
feszegető könyvből Gyulay

barátnője (Hanna) is elpártol mellőle és Emma
mellé áll, kedves szavakkal
bátorítva a lányt, hogy álljon ki magáért. A szombati
bulin ez meg is történik,
majd vasárnap majdnem
tragédiával zárulnak az
események. A történet
végén a két lány egymás

Egy megrázó pillanat az előadásból
Eszter dramaturg készített
kétszereplős színdarabot a
Nézőművészeti Kft. számára. A kis társulat immár
35. alkalommal játszotta el
a darabot, amikor 2019.
november 25-én a jászárokszállási Deák Ferenc
Gimnázium biológiaterme
színházteremmé alakult. A
darabot Scherer Péter rendezte, hozzánk a Budapesti Gazdaságtudományi
Egyetem támogatásával
juthatott el.
A történet középpontjában egy Emma nevű lány
(Jankovics Anna) áll, akit
osztálytársa, a menő Petra
(Kőszegi Mária) piszkál
súlya, stílusa és kinézete
miatt. Tehénnek csúfolja,
és ahol csak tudja, megalázza. A cselekmény hét
napot mutat be ezeknek a
lányoknak az életéből, a
nézőpontokat váltogatva.
Megismerjük mind az erőszaktevő, mind az áldozat
otthoni körülményeit, motivációit, gondolatait, érzelmeit. Petra az agresszív
apjával és tehetetlen anyjával való rossz kapcsolata,
valamint saját bizonytalansága miatt sokszor
durva az iskolában. Emma
pedig az otthoni szegénységtől és a rá nehezedő felelősségtől szenved, miközben önértékelési zavara van túlsúlya miatt.
Kezdetben Emma egyedül
érzi magát, de már a történet kezdetén váratlan segítségre lel: gyermekkori
legjobb barátja, Márk
mellé áll és nyíltan vállalja,
hogy kedveli. Petra Márkkal jár, ez tehát a történet
gyújtópontja. Petra kegyetlen viselkedése miatt egy

mellett ülve, együtt eszi a
Pilóta kekszet, ezzel mintegy lezárva a konfliktust.
A két színésznő több szerepet is eljátszott – nagyszerű élmény volt figyelni,
hogyan formálták egy jeleneten belül a különböző
karaktereket. Nagy hatással volt ránk az élmény,
hogy a színészek karnyújtásnyira voltak tőlünk és a
darab történéseibe is bevontak bennünket.
Az előadás után Takács
Hajnal újságíróval, a téma
szakértőjével beszélgettünk az erőszak természetéről, arról, honnan ered az
erőszak, kiket érint, miért
társadalmi probléma. Szó
volt arról, hogyan teszik
tönkre egyes diákok hétköznapjait az iskolai zaklatások. Ezek kezdetben csak
szavak, később tetteké
növik ki magukat, a csúfolódásból
bántalmazás
lehet. A zaklatók a tapasztalat szerint azokat az embereket veszik célba, akiknek jobb lelkük van, mint
nekik, és a bántottak képtelenek megvédeni magukat a sérelmek ellen. A
szakértő kiemelte, menynyire fontos az „értő tanúk”
jelenléte az áldozatok és
bántalmazottak életében.
Véleményem szerint a
színdarab nagyon tanulságos volt, még nagyobb
hangsúlyt kapott általa
életünkben a társainkkal
való törődés. Tanulságul
visszük magunkkal, ha tettekkel nem is tudunk segíteni az erőszak áldozatainak, melléjük tudunk állni,
meg tudjuk őket hallgatni.
– Jakus Fanni Anna –
10. A

Napló, 1956
Élménybeszámoló a színdarab megszületéséről egy diák tollából
„A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.”
Bibó István
1956. október 23. Egy nap, ami a legújabb kori magyar történelmet nagymértékben befolyásolta. Az 1956-os események
emlékére, a forradalom kitörésének 63. évfordulójára készítette osztályunk Napló, 1956 című emlékműsorát. A színdarabot Fabiny Katalin ötletéből, két ’56-os gyermeknapló felhasználásával Edőcs Johanna írta és osztályfőnökünk és magyartanárunk, Simó Lászlóné Dr. Béres Bernadett rendezte.
A színdarab a forradalom napjától kezdve 1957. január 23-ig
vázolja fel a fontosabb eseményeket, hogyan is éli meg két tizenéves fiú, Gyuri és Jancsi (naplóírókként Agócs Benedek és Görbe
Zsolt 9. osztályos tanulók, színpadon Bordás Áron és Czuczor
Bence), ahogyan a körülöttük lévő világ hirtelen kifordul önmagából. Egy család története áll a darab középpontjában tüntetőkkel, Kádár Jánossal és szovjet megszálló katonákkal, valamint
Nagy Imre fellépésével kísérve. A darab folyamán több dal is elhangzott osztály- és iskolatársaink előadásában, ezeket Gonda
László tanította be és kísérte élőben zongorán. Az emlékműsor
zárásaként Pintér Béla: ’56 él! című dalát énekelte az osztály
Aranyász Ádám és Bordás Áron szólójával. Úgy gondolom, ez a
dal erőteljesen fejezte ki gondolatainkat és érzéseinket az ’56os eseményekkel kapcsolatban.
A felkészülés heteiben a próbák jó hangulatban teltek: sokat
nevettünk a bakikon, szelfiket készítettünk korhű öltözékekbe
bújva, megtanultuk a dalokat és a táncjeleneteket. A színpadot
már többen ismertük, így tudtuk, melyik résen közlekedjünk, és

egész gyorsan beletanultak azok is, akik akkor álltak először
azon a színpadon. Minél többet próbáltunk, annál jobban megjegyeztük a saját szövegünket is, később már többen suttogtuk
társaink mondatait, mintha a sajátunk lett volna. A táncok koreográfiáit osztálytársunk, Benke Dia készítette és tanította meg
nekünk. A díszletet és a színpadképet is magunk terveztük, osztályfőnökünk segítségével. Különösen szép emlékként marad
meg bennünk annak a kisfilmnek a forgatása, melyet a darab egy
pontján vetítettünk le. Voltak természetesen nehéz próbák is,
amikor tanítás után fáradtan próbáltuk megjegyezni a jelenetek
sorrendjét és a végszavakat, de végül nagyon boldogok voltunk,
hogy sikerült színpadra vinnünk az előadást. A művelődési ház
nagytermének ablakcseréje az előadás előtti hétre esett, emiatt
néhány próba el is maradt, de végül a fekete fóliával letakart, kibontott ablak nagyszerű díszletnek bizonyult a darabunkhoz.
A darab főpróbáját az ünnep előtti napon iskolatársaink
részvételével tartottuk, majd október 23-án, a városi emlékünnepség keretében adtuk elő. Az előadások nagy sikert arattak, pozitív visszajelzéseket kaptunk, dicséreteket és gratulációkat. A polgármester viszonzásképp meghívta az osztály tagjait egy tavaszi színházlátogatásra, és ennek nagyon örültünk.
A darab próbái összességében még szorosabbra fűzték az
osztály kapcsolatait. A közös munkában olyan új élményeket
szereztünk, amiket nem felejtünk el.
– Jakus Fanni Anna –
10. A

Jubileumi Mikulásgála
December hónapjának beköszöntével az év talán legszebb időszaka veszi kezdetét. Ebben az évben, advent
első vasárnapjának kezdetével városunk díszkivilágításba, a táj pedig fehérbe borult. Az ünnepvárás egyik
legfontosabb része, hogy
mindennapi, rohanó életünk
kissé lelassuljon, önmagunkra, szeretteinkre szenteljük ezeket a napokat. Az
Árokszállási Téli Esték rendezvénysorozat – mely december első napjaitól egészen karácsonyig kínál színes programokat – jó alkalmat biztosít az együtt töltött,
minőségi idő eltöltésére.
December 8-án a Fortuna
TSE 20. Mikulásgálájára látogathattak el az érdeklődők,
mely már a kezdetek óta a
rendezvénysorozat része. Az
este során négy csoport standard és latin formációiban
gyönyörködhettünk. Szabó
Roland, az egyesület művészeti vezetője elmondta, az
elmúlt fél évben a formációk
gyakorlása mellett megpróbáltak nagy hangsúlyt fek-

tetni az egyéni, versenytánc
produkciókra is. Az este első
részében a standard táncok
meghittsége varázsolta el a
közönséget. Az angol- és
bécsi keringő, valamint a
quickstep egyvelegéből álló

idézték fel bennünk Charleston táncukkal, melyet kiválóan modernizáltak a ma ismert daloknak köszönhetően. A kilenc főből álló lányformáció egy showtánccal és
egy vérpezsdítő samba kore-

standard mix formációkat a
legváltozatosabb koreográfiákkal mutatták be a táncosok
hangulatos zenékre, melyek
még inkább a karácsonyt
idézték fel bennünk. Az este
folytatásaként a latin táncok
világába vittek el bennünket
a gyerekek. A legfiatalabb
táncosok a vadnyugatra repítettek el bennünket country
formációjukkal, míg a nagyobbak az 1920-as éveket

ográfiával fokozta az este
hangulatát. Az egyéni angolkeringő, quickstep, cha-cha,
samba és jive produkciókban
bemutathatták a táncosok,
milyen új lépéseket sajátítottak el a nyári tánctáborban és
az elmúlt hónapokban. A finálé előtt az ifjúsági csoport
fergeteges rock and roll party
táncát láthattuk, mely a Hungária együttes dalaira készült. A Mikulás megérkezé-

sével a táncosok megkapták
megérdemelt ajándékcsomagjaikat. A táncgálák, táncversenyek Szabó Roland, az
egyesület művészeti vezetőjének lelkes munkája, valamint a vezetőség és a szülők
segítsége nélkül nem valósulhatnának meg.
Idén is egy vidám, színvonalas estén vehettünk részt, ahol
a táncosok mosolya, a csodálatos koreográfiák másfél óra
elteltével is megmaradtak
minden érdeklődő szívében.
Öröm látni, hogy városunkban az eltelt két évtized alatt
több száz táncos sajátította el
a társastánc alapjait, ki hoszszabb, ki rövidebb időre, ki
hobbiként, ki profiként. Úgy
vélem, az érzés, hogy jó „fortunásnak” lenni, sosem múlik
egy táncos számára sem; mindig örömmel, nosztalgiával látogatunk vissza ezekre az eseményekre.
Kívánom, hogy a Fortuna
TSE még sok jubileumot
megélhessen.
– Nagy Kinga –
Fotó | Majorné Nagy Mária
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Száll a dal, cseng a csengő
Rezdül az ág
Angyal száll a légben
S figyel Ránk
Őrzi a békét, s nyugalmat nekünk
Mert azt kívánja, hogy mi mindig
Nagyon boldogok legyünk.

Mikulás és a boldog gyerekek
Ismét decembert írunk, az
év utolsó hónapját, melyet
mindenki nagyon vár, tele
ünnepekkel, meglepetésekkel, programokkal, titkolózásokkal, fényekkel. A házakon, középületeken kigyulladt fények szemet gyönyörködtetőek, lelket melengetőek. Az egész éves rohanás
után jó egy kicsit megpihenni, ismerősökkel beszélgetni, rokonokat meglátogatni, együtt lenni a családdal. A várakozás, a titkos
összesúgások, huncut nézések, egy-egy elejtett titkos
vágy megvalósítása adja az
ünnepi készülődés izgalmát.
Várunk valakit. Várni valakit,
akit szeretünk, mindig nagy
öröm. A találkozásra való készülődés, a várakozás már
maga is ünnep. Mai rohanó,
zaklatott világunkban a lelkünk mélyén talán mindanynyian keresünk, várunk valakit, Várjuk a szebbet, a jobbat, a biztosabbat, a csodát.
Erre a csodára négy héten át
készülünk. Ajándékokat készítünk, közben szeretteinkre gondolunk. Nekünk,
tanítóknak a legnagyobb
ajándék, mikor sikereket
érnek el tanítványaink, így
bearanyozzák hétköznapjainkat és a képzeletbeli fenyőfánk alá teszik a sikereket.
"Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb
érték az életben." - e jelmondat a Bolyai Anyanyelvi Verseny résztvevőire érvényes.
November 22-én, Szolnokon
rendezték e verseny eredményhirdetését, melyre iskolánkból a 7. évfolyam Indulatszavak csapatát várták.
A 34 csapat közül Banka
Nóra, Barócsi Luca Lilla,
Bódis Jázmin és Görbe Dorina 2. helyezést ért el. A versenyre Érsekné Kácsor
Edina, Görbe Kinga és Sandl
Brigitta tanárnők készítették
fel a csapatot. Tudjuk, hogy
egy-egy versenyre nagyon
sok időt kell készülni, gyakorolni, feladatokat megoldani.
Amikor az eredményhirde-

tésen átvehetik tanítványaink és felkészítőik az elismerő oklevelet, mindenki
számára maradandó élményt nyújt. Gratulálunk a
csapat tagjainak és a felkészülésüket segítő tanárnőknek a szép sikerhez.
November 21-én a Jászsági
Apponyi Albert Általános Iskola és AMI 5. alkalommal
rendezte meg Németh József
emlékére a népdaléneklő
versenyt. 20 tanuló mérette
meg magát, akik a jászberényi általános iskola tanulói
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állításon vettek részt. Jászberény Város Önkormányzata továbbra is fontos és támogatandó célnak tartja a
továbbtanulás, szakmaválasztás előtt álló 7-8. osztályos fiatalok jászsági kötődésének erősítését, a szakképzés célzott segítését mind az
oktatói, mind a munkáltatói
oldalról egyaránt, a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő továbbképzés segítését
és a jászsági vállalkozásoknál jelentkező hiányszakmák számának csökkentését. E kiállítás abban is segíthet tanulóinknak, hogy
olyan szakmát válasszanak,
amire szükség van, amivel
erősíthetik a jászsági vállalkozások versenyképességét
és erősíthetik a Jászság gazdaságát. Résztvevő tanulóink ezen a napon a szakmai
börze egy-egy standjánál bővebb ismeretet kaphattak az
általuk választott pályáról.
Az alsó tagozat tanulói előadást hallgattak meg a
méhek munkájáról és a méz
fontosságáról, láthatták az
ínycsiklandozó falatok készítését, amit meg is kóstolhattak. Szemet gyönyörködtető
volt a koszorúkészítés és
napjaink igényeinek megfelelően a műköröm-készítés

rosszérialakatos, gumiszerelő munkáját. Ezek a programok lehetőséget biztosítottak a kipróbálásra is. Így
tanulóink e napon nagyon
élvezték Bíró Zsolt zöldségboltjában a zöldségek mérését, árazását, a Tafota Textilműhelyben a varrást. Egy
osztály a Carrier CR Magyarország Kft-nél tett gyárlátogatást. Az önismereti foglal-

a tanórákon kívül játszva,
szórakozva is ismereteket
szerezhessenek. E program
az ország összes általános iskolás tanulója számára lehetővé teszi, hogy évente egyszer eljuthasson színházi,
tánc- vagy cirkuszi előadásra, őshonos állatok bemutatóhelyeire ingyen. December 5-én az 1-2. évfolyam
a program keretében a Csa-

ber 7-én tanítványainknak,
amikor egészségnapot szerveztünk számukra. Az egészség megőrzése napjainkban
egyre fontosabb mindenki
számára. Tudjuk, hogy nem
elég korán kezdeni a tudatosságot, így alsós tanítványaink ezen a délelőttön
közös örömtáncon vettek
részt, valamint kipróbálhatták ügyességüket célba do-

csifogat című mesejátékot
nézhette meg a művelődési
házban. Jászdózsa, Jászjákóhalma, Jászágó tanulói is
csatlakoztak ezen a napon
hozzájuk.
December 6-a egy rendhagyó nap volt, mert minden
gyermek számára a Mikulás
érkezését jelentette. Ezt a
napot megelőzően már fehérbe burkolózott a természet és napról napra egyre
hidegebb lett, így készülve a
jó öreg Mikulás érkezésére,
aki pónis kocsiját telerakta
ajándékkal, amit szétosztott
a gyerekeknek. E nap különlegessége volt, hogy önkormányzatunk Mikulása is

bással. Kéz- és szájápolási
szokásokról kaptak ismeretet, ellátogattak egy vitaminszigetre, egészségpiramison
tanulhattak a helyes táplálkozásról, teázási szokásokkal is megismerkedtek, majd
teakóstolásra is sor került.
Tartásjavító- és lúdtalp tornán vettek részt, majd súlyés magasságmérésre is sor
került, a mozgások végén
pulzusmérés volt.
Felső tagozatos tanulóink
az egészséges étkezésről
szóló kvízjátékban vettek
részt, e napon kóstolásra is
sor került. Az Eleven Házban
tornáztak, az iskolában aerobik is volt e napon, valamint

A győztes Bolyai csapat
kozások keretén belül a cipész és a pékek munkájával
ismerkedtek meg az iskola
épületében, itt még pályaválasztással kapcsolatos játékokat is kipróbálhattak. Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik e napon
lehetőséget biztosítottak tanulóinknak munkájuk megismerésére.
November 5-én a 8. osztályos tanulók és szüleik a művelődési házban pályaválasztási szülői értekezleten
vettek részt, ahol a középiskolák és szakközépiskolák
igazgatói adtak tájékoztatást
az iskolájukban folyó munkáról. Bízunk abban, hogy ez

Eladó és vevő szerepcserében
mellett a környező települések iskoláiból érkeztek. A
versenyzőknek jászsági dalokat és saját választású dalcsokrukat kellett a háromtagú zsűri előtt elénekelni. E
versenyen iskolánkat Major
Kinga és Molnár Eszter képviselte. A tavalyi évhez hasonlóan ismét sikeresen szerepeltek csengő hangú énekeseink, mindketten arany
minősítést kaptak. 7-8. osztályosok korcsoportjában a
vándorserleget Major Kinga
kapta, mint a tavalyi évben.
Gratulálunk a szép eredményhez és a felkészítő Méri
Judit tanárnőnek.
Harmadik éve, hogy pályaorientációs napot biztosít a
minisztérium azért, hogy az
1-8. osztályos tanulóink
megismerkedjenek a különböző szakmákkal. November
29-én a 7. és 8. osztályos tanulóink Jászberényben, a III.
Jászsági Szakmaválasztó Ki-

rejtelmeibe is bepillanthattak. E napon egy kempó bemutatót is láthattak tanulóink. A 3. évfolyam tanulói
gyárlátogatáson vettek részt
a Rosenberger Kft-nél, melynek megszervezését még
Kaszabné Palócz Erika tanító néni indította el. Köszönjük Czakó Beátának,
Dobos Zsoltnak, Kaszab Noéminek és Bóna Andreának
a szíves fogadtatást és az
idegenvezetést. Nagy élmény volt tanítványainknak,
hogy láthatták a városunkban működő gyárat belülről
is, ahol sok kisdiák szülei
dolgoznak.
Felső tagozatos tanulóink
osztályfőnökeikkel és segítő
pedagógusokkal ezen a
napon városunk több helyszínén különböző szakmákkal ismerkedtek. Számos
szép frizura készült a fodrászatban, láthatták a bolti eladók, varró, autószerelő, ka-

Népdaléneklő verseny győztesei és tanárnőjük
a fórum is hozzásegíti pályaválasztás előtt álló végzős
diákjainkat és szüleiket a helyes döntés meghozatalához.
A Jászberényi Tankerületi
Központ is csatlakozott a
Lázár Ervin Programhoz. A
program célja, hogy a diákok

egy-egy kis Mikulással és
szaloncukorral ajándékozta
meg tanítványainkat, melyet
ezúton is köszönünk Jászárokszállás Város Önkormányzatának.
Ép testben, ép lélek – e jelmondatot tűztük ki decem-

alma-répa golyókat készítettek a tanulók osztályfőnökeikkel. Cukorbetegségről szóló
filmet tekinthettek meg és a
művelődési házban Orosz
Tibor előadását hallgathatták
meg.
Folytatás a 7. oldalon.
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Anno
az én tévém
December 3-án délután
nosztalgikus időutazásra indulhattak azok, akik ellátogattak a Városi Könyvtár
rendezvényére. Meghívott
vendégünk a jól ismert bemondó, műsorvezető Endrei
Judit volt, aki tavaly megjelent Anno az én tévém című
könyve kapcsán jött el Jászárokszállásra.

Judit elmesélte, hogyan indult pályafutása. Megtudtuk,
hogy eredetileg nem készült
televíziósnak, magyar szakon tanult Szegeden. Innen
került először a szegedi regionális híradóba, majd később Budapestre, a Magyar
Televízióhoz. Kezdetben tévébemondó volt, majd egyre

több saját műsor vezetőjeként, szerkesztőjeként ismerhették és szerethették
meg a tévénézők. Mesélt akkori kollégáiról, felidézett
olyan, mára már kultikussá
vált tévéműsorokat, mint az
Ablak vagy a Szeszélyes évszakok. Bár a Magyar Televíziónak már több mint húsz
éve nem munkatársa, most

is látható képernyőn, a Story
4 csatornán találkozhatnak
vele az érdeklődők.
Az előadás végén lehetőség volt könyvvásárlásra, dedikáltatásra, majd olvasótermi megvendégeléssel, beszélgetéssel zárult a rendezvény.
– Gulyás Dóra –

KARÁCSONYRA KÉSZÜLVE
Böjte Csaba előadása Jászárokszálláson

2019. november 27-én elkezdődött a 15. Árokszállási
Téli Esték. Az adventtől karácsonyig tartó programsorozat
ötlete 2005-ben született meg.
Jászárokszállás már akkor is
számos civil és városi szervezésű
nagyrendezvénynek
adott otthont. A karácsonyi
ünnepkör hangulata, eseményei jó alapot adtak egy téli tematikájú sorozat megteremtéséhez. A hagyományteremtő
kulturális rendezvény a kezdetektől igyekszik megszólítani a
gyermekeket, a fiatalokat, a felnőtteket, az idős korosztályt és
hívni őket az együtt ünneplésre. A programok nemcsak a
művelődési házban zajlanak, a
helyszínek között megtalálható a templom, az általános
iskola és a könyvtár is. Az idei
kínálatban szerepel közönségtalálkozó, gyermekműsor, kézműves játszóház, hangverseny,
táncbemutató, mézeskalácsváros, élő Betlehem, adventi
vásár, operett műsor, teadélután, színházi előadás, koncert. A Jászárokszállás Város
Önkormányzata támogatásával megvalósuló programokra
a belépés díjtalan.
A nyitó rendezvényen Böjte
Csaba ferences rendi szerzetes
Karácsonyra készülve című

előadását hallgathatta meg a
közönség a Petőfi Művelődési
Ház zsúfolásig megtelt nagytermében. Böjte Csaba Kolozsváron született 1959-ben. Au-

nak gyermekvédelemmel, és
több ezer gyereknek adtak
már új családot és esélyt egy
eredményes és boldog életre.
Mára tevékenységét elismerik

tóvillamossági szerelőnek tanult, majd bányászként dolgozott. A ferences rendbe 1982ben jelentkezett, tanulmányait
Gyulafehérváron és Esztergomban végezte, 1989-ben
szentelték pappá. 1992-ben
helyezték Dévára, ahol jelentős
fordulatot vett az élete,
ugyanis az üresen álló kolostorba utcagyerekeket költöztetett. Az árvákat befogadó szerzetesnek hamar híre ment. Így
indította útjára a Dévai Szent
Ferenc Alapítványt, mely az
Erdélyben sanyarú körülmények között élő gyermekeket
támogatja. Jelenleg nyolcvanhárom településen foglalkoz-

egész Európában, sőt a tengeren túl is. Csaba testvér –
ahogy mindenki szólítja – prédikációiban, könyveiben a szeretet erejét hangsúlyozza. Hegyeket mozgatott meg, hogy az
alapítvány egyre több helyen
tudjon segíteni.
Jászárokszállási adventi előadásában beszélt az együttérzésről, a szeretetről, az egymásra figyelésről és az emberi
kapcsolatokról is. Karácsonyi
üzenetében így elmélkedett:
„Milyen jó lenne, ha a bakancslista mellett lenne egy jó cselekedet listád is! Milyen jó
lenne, ha adventre készülve
összeállítanál magadnak egy

szív listát, írd össze a cselekvő
szeretet konkrét kipipálásra
váró céljait!” Felidézte Mária
kétezer évvel ezelőtti útját,
amikor karácsony előtt idős
rokonait látogatta meg, sokáig
náluk maradt és segített nekik
a napi munkában. Mindezt a
szeretet által vezérelve. Felhívta a figyelmet arra, amellett, hogy szeretjük egymást,
ne felejtsük el ezt kimutatni!
Nagyon fontos a gyermeket
szeretni, és éreztetni ezt vele
minden esetben. „Jónak lenni
jó!” – hirdeti Csaba testvér. Jót
tenni, a bajban lévőknek nagylelkűen segíteni, az öröm felemelő érzését átérezni, ezáltal
nemesebbé válni. Sajátos előadásmódja segíti, hogy a komoly témákról is humorral
tud beszélni. Több szellemes
példát is mondott többek között arra, hogy milyen apróságokkal tudnánk kimutatni a
másik felé gondoskodásunkat,
törődésünket.
Az előadás végén a résztvevőkkel közösen mondta el
a Miatyánkot, majd lehetőség volt adományozásra a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány javára. Az estét könyvvásárlás és dedikálás zárta.
– Görbe Szilvia –

FIZETETT HIRDETÉS

Akiket
a kupakgyűjtő szív
megihletett
Magyarországon rengeteg kupakgyűjtő akciót szerveznek civil szervezetek, magánszemélyek, cégek beteg
gyermekekért, kórházakba új eszközökért, rászoruló családokért. Innen jött
az ötlet Jakus Gyulának és André Editnek,
hogy ők is kupakgyűjtésbe kezdenek. Elsősorban jászárokszállási kisgyerekeket szeretnének támogatni. A
cél, hogy minél többet
segíthessenek.
A Zöld IX. előtti gyűjtőbe bármikor beleönthetik a kupakokat,
így motiválva az embereket arra, hogy
minél több kupakot
gyűjtsenek.
Jelenleg nyolc zsáknyi kupak gyűlt össze.
Kérem, segítsék a gyűjtést minél többen! Tegyünk együtt a jászárokszállásiakért, hiszen soha nincs késő ahhoz,
hogy megtegyünk annyit, amennyit tudunk.
– Jakus Fanni Anna –

A ZÖLD IX. előtt, mintha a pakli mikor az ultit osztják - egy másik lapjáról került volna elő, tavaszi hangulatot árasztó piros szív nyert teret. Azonban az italbolt elé nem leosztással,

hanem tudatos kihelyezéssel került.
Míg az ultis bemondásaival csengő forintokat nyer, a szív alakú tartály műanyag kupakokat gyűjt, hogy az árából
rászoruló gyermekeket támogassanak.
– and –

Jászvidék • 2019. december 20.

Esemény ~ eredménynaptár
Folytatás az 5. oldalról.
Az ünnep nem múlhat el a
betlehemi játék nélkül. Az
idén is meghívást kaptunk a
pásztorjátékra. A téma adott,
de minden évben más és más
a feldolgozás, mely dicséri
Veres Ilona hitoktatónk és tanítványai munkáját. Az előadás során a humor és a

sége, hogy minden hónap
egy-egy osztály által készített rajzzal van díszítve, melyen az adott osztály csoportképe látható. Így egyéni
és a sajátunk is ez a naptár.
Minden osztály nagyon
várja, hogy a saját hónapjához lapozhasson, az ő hónapja díszíthesse az osztály-

dagógust vártak a karácsonyi ünnepségre és az azt követő baráti beszélgetésre az
iskola dolgozói. A 6. osztályos tanulók meghitt karácsonyi verseikkel és betlehemi köszöntővel nyújtották
át ajándékukat és tették
meghittebbé a legszebb ünnepre való készülődést.

Karácsonyi dallamok az adventi hangversenyen
csoda együtt volt jelen, melyet még meghittebbé tett a
gyerekek éneke. Köszönjük a
gyerekek nevében a szívélyes
meghívást és a Szent Erzsébet Karitász Csoportnak kedves ajándékát.
Az idén is meghirdettük az
„Angyaldoboz” akciót iskolánk gyerekei körében. A
Szent Erzsébet Karitász Csoport segítségével kerültek
kiosztásra a dobozok, így
szerezve örömet egy-egy
kisgyereknek, családnak.
Nagy sikere volt a szülői
munkaközösség által összeállított 2020-as falinaptárnak. A naptár különleges-

termet, lakásukat. Sokan e
naptárral kedveskedtek a
nagyszülőknek, rokonoknak.
Ezúton is köszönjük a szülői
munkaközösség munkáját.
„Akadnak történetek, karácsonyi mesék, amelyeket
úgy őrzünk, mint a dobozba
rejtett füzéreket és színes
üvegdíszeket, hogy azután
minden évben elővegyük és
megcsodáljuk őket.” Richard
Paul Evans gondolatával hívták december 16-án immár
nyolcadik alkalommal a
nyugdíjas pedagógusokat
karácsonyi ünnepségre. A tavalyi évhez hasonlóan minden iskolánkban tanító pe-

Iskolánk karácsonyi hangversenye az idén is a Szentháromság-templomban került megrendezésre. Az ének,
a zene egyfajta kifejező eszköze az örömnek, az ajándéknak. Zeneiskolás tanulóink
egyéni és közös zongora-, hegedű-, citerajátékkal örvendeztették meg a hallgatóságot. A karácsonyi dallamok
minden hallgatót magával ragadtak, átlényegültünk. A kivilágított fenyőfákat nézve és
hallva a szebbnél szebb énekeket, hangszeres játékokat
éreztük a legszebb ünnep
hangulatát.
December 17-én iskolánk

dolgozói a Jászberényi Tankerülettől kapott anyagi támogatásból évzáró vacsorán
vettek részt a Szent Vince úti
iskola ebédlőjében. Köszönjük a lehetőséget a tankerületnek és a helyiség biztosítását az önkormányzatnak.
Az év utolsó hónapján az
osztályok ünnepi díszben
pompáztak a gyerekek által
készített szebbnél szebb
díszeknek köszönhetően. Hetente meggyújtották az adventi koszorún a gyertyákat,
közben verseket mondtak,
énekeket énekeltek, a karácsony misztikumához kapcsolódó meséket hallgattak
meg. Minden egyes nap, hét
közelebb hozott bennünket
és tanítványainkat az év legszebb ünnepéhez, a karácsonyhoz. Az utolsó tanítási
naphoz közeledve az osztályok közös gyertyagyújtással,
énekekkel, versekkel, fenyőfadíszítéssel, ajándékok átadásával tették bensőségessé
az év legszebb ünnepét.
Hálás köszönetünket fejezzük ki az egész évben nyújtott segítségükért, anyagi támogatásukért Jászárokszállás Város Önkormányzatának, a Városgondnokság, az
Iskolakonyha, a Petőfi Művelődési Ház, a Városi Könyvtár dolgozóinak a programok szervezéséért, azok
zökkenőmentes lebonyolításához nyújtott segítségükért,
helyiségek biztosításáért, a
megvendégelésekért.
Iskolánk nevelői és tanulói
nevében kívánunk a Jászvidék minden olvasójának áldott ünnepeket és boldog új
évet.
– Szabó Erika –

7

Mikulásünnepség
az Ipartestületben
Hagyomány, hogy az Ipartestület vezetői mikulásünnepséggel kedveskednek
tagjaik gyermekei, unokái
részére. Immár huszonkettedik alkalommal került megrendezésre a „Téli esték”
rendezvénysorozat keretében az ünnepség.
Tisztelettel köszöntöttem
mindazokat, akik első alkalommal jöttek ide. Húsz éve
volt utoljára, hogy hóban érkezett meg a Mikulás és
most is így volt. Nagy érdeklődés előzte meg rendezvényünket, még úgy is, hogy
máshol is volt ünnepség. Így
minden adva volt egy kellemes est eltöltéséhez. Persze
ehhez jó műsorra is szükség
volt, erről pedig a Széchenyi

műsorukat adták elő nagyszerű félórában, nem is maradt el a megérdemelt, hoszszan tartó taps. Természetesen a gyerekeket be kellett tanítani és felkészíteni a szereplésre, ebben vállalt szerepet Zsákné Urvölgyi Edina,
Bobák Ildikó, Barta Judit, Hidi
Anita és Zaják Ildikó.
Köszönettel
tartozom
nekik, mint ahogy Bobák Tiborné igazgatónőnek és
Antal Péterné Szerző Ildikónak is, hiszen végig partnereim voltak a sikeres ünnepi
est lebonyolításában.
Remélem, a jelenlévők is
úgy érezték, hogy jó volt
ezen az estén együtt lenni,
mert ez volt a célunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket

István Általános Iskola tanulói gondoskodtak.
A gyermekek tekintete elárulta, hogy ők már a Mikulást várják. Ő meg is érkezett, ha kicsit fáradtan is,
mert a hosszú út alaposan
elfárasztotta, de szívesen beszélgetett a gyerekekkel,
állta a gyerekek rohamát.
Remek előadás keretében
az általános iskolások a Gyere
hozzánk Mikulás! című zenés

és boldog új évet kívánva köszöntem el a megjelentektől.
Utána Szabó Csaba alelnök
és a Mikulás bácsi közösen
adták át az ajándékcsomagot
a gyermekeknek, akik közül
többen is verssel és énekkel
kedveskedtek a Télapónak.
Köszönet Guba Józsefnek is,
aki hangtechnikát biztosított
a műsorhoz.
– Csikós László –

Helyesbítés
Októberi
lapszámunk
anyakönyvi hírek
rovatából,
az elhunytak
névsorából
sajnálatos módon
kimaradt

Márkus
Tivadar
István neve,
aki 70 éves
korában
Az elkövetett
hibáért Faragó
Lászlóné temetőgondnok nevében
elnézést kérünk a
hozzátartozóktól.

FIZETETT HIRDETÉS

hunyt el.
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Képviselők beszámolója
A október 13-i választások óta két
hónap telt el. Szeretnénk néhány gondolatot megosztani Önökkel az eddig eltelt
időszak eseményeiről, tapasztalatairól.
Képviselői eskünk letétele óta négy testületi ülésre, több bizottsági ülésre, és
munkamegbeszélésekre is sor került. Áttekintettük a város intézményeinek előző évi
beszámolóit, a Képviselő-testület előző évi
munkaterveit. Tájékoztatást kaptunk a Hivatal 2019. évi munkájáról. Képviselő-testületünk munkamegbeszélésre invitálta a
polgármestert, a bizottságok tagjait a hatékonyabb munka érdekében. A munkamegbeszélésen igyekeztünk elképzeléseinket
megosztani a jelenlevőkkel.
Érezzük súlyát választóink felhatalmazásának, bizalmának, ezért tartjuk fontosnak
egymás véleményét, egymás tiszteletét. Kiemelten fontos, hogy a lakosság érdekeit
szem előtt tartva, a lakosságot meghallgatva folytatódjon tovább a Képviselő-testületi munka. Igyekeztünk a 2020. évi munkatervhez sok új javaslattal élni. Közel 35 javaslatot nyújtottunk be: járdák, utak javítása, építése, vízelvezetés megoldása, útvonalrendezési terv forgalomtechnikai felülvizsgálata, lakossági ügyfélszolgálati rendszer kialakítása, strand helyzetének felülvizsgálata, sportcsarnok építésének lehetősége a strand környékén, kivágott fák pótlása, vasútállomás környékének rendbetétele, kulturális értéktár létrehozása, ifjúsági
tanács létrehozása, közösségi tér kialakítása, városközpont rendezése, játszóterek
fejlesztése, kondipark kialakítása. A folyamatos kapcsolattartás érdekében, és a települési jelzések hatékonyabb, gyorsabb
megoldásának érdekében javasoltuk a képviselő-testületi városbejárást tavasszal és
összel. Továbbá napirendre kívánjuk
emelni a lakosságot napi szinten foglalkoztató kérdésköröket: lakossági kommunikáció, tájékoztatás; digitális tévéhálózat kiszélesítése; közterületek tisztasága, közterületek fenntartása.

Tervezzük a 2020. évi költségvetés
megtárgyalása előtt, hogy felkeressük a
város intézményeit, meghallgatjuk a civil
szervezetek, sportegyesületek vezetőit,
képviselőit, hogy felkészülten vehessünk
részt a 2020. évi költségvetés megtervezésének folyamatában, elfogadásában.
Fontosnak tartjuk a városi honlap korszerűsítését, a helyi média fejlesztését a
lakosság még széleskörűbb, még pontosabb tájékoztatása érdekében. Addig is a
kommunikáció érdekében egy képviselői
oldalon tesszük közzé a lakosok számára
fontos és közérdekű információkat, itt
számolunk be munkánkról, tesszük elérhetővé testületi ülések fontosabb eseményeit, hozzászólásait.
Következő lapszámunkban elérhetőségeinket, fogadóóráink helyszínét, idejét is
megjelentetjük, jelenleg a technikai háttér
biztosításának lehetőségeit igyekszünk feltérképezni. Arra törekszünk, hogy a lehető
leggyorsabban, a legjobb színvonalon valósuljon meg a kapcsolattartás Önökkel, türelmüket addig is nagyon köszönjük.
Az elmúlt időszakban igyekeztünk minden városi, civil szervezeti, egyesületi rendezvényen részt venni, hogy a város időseinek, fiataljainak, a város lakóinak munkáját még jobban megismerjük a további
közös együttműködés érdekében.
Munkánkat szeretnénk körültekintően,
nagy odafigyeléssel végezni mindenki
megelégedésére, köszönjük, hogy jelzéseikkel, észrevételeikkel folyamatosan
támogatnak bennünket!
Szeretettel kívánunk mindenkinek jó
egészséget, áldott, boldog, békés ünnepet
és sikerekben gazdag újesztendőt!
Antal Péterné Szerző Ildikó
Farkas Szilvia
Gonda Csaba
Kaszab Zsolt
Kubacsek József
Pető Judit
Képviselők

Kertbarát Kör eseményeiről
Október 27-én részt vettünk
a jászjákóhalmai kertbarát
kör meghívására az éves közgyűlésükön négy fővel. Kellemesen eltöltött délután volt a
társ kertbarát kör tagjaival.
November 5-én tartottuk
soros ülésünket. Az elvégzett
munkákat és a még várható
feladatokat (virágok betelepítését az óvodában) megbeszéltük, valamint a következő összetartás részleteit
egyeztettük.
December 3-án a szokásos
karácsonyi előzetes és óévbúcsúztató keretében, a szépen
feldíszített teremben telt el a
délutánunk. Először a szakmai
dolgokat beszéltük meg, valamint a még ez évben két társ
kertbarát körnél tartandó közgyűlésekkel kapcsolatos kötelezettségünket. Ezután a kikapcsolódásé volt a főszerep.
Lelkes tagjaink megint készültek aktuális (advent, karácsony) programokkal. Az előadás végén meglepetés ajándékot kaptunk, melyhez saját
készítésű, apró meglepetés is

volt (egy gyönyörű karácsonyfadísz, melyet Tariné Csikós
Edit készített, valamint Bolye
Lászlóné horgolt harangokkal
kedveskedett társainak). Színvonalas műsort állított össze
Oroszné Erzsike, melybe bevonta tagjainkat is. A program
végén Godáné Éva irányításával kipróbálhattuk kreativitásunkat is. Ehhez köszönjük

December 8-án a jászberényi kertbarát klub meghívására két fővel (Tóth Józsefné
és Móczár Sándorné) vettünk részt az évzáró közgyűlésükön. Nagyon kellemes,
hasznos délután volt.
Következő összejövetelünket
január 7-én, kedden tartjuk,
ahol megbeszéljük a január
25-i közgyűlés programját.

Bódis Éva segítségét és a kellékeket. Tagjaink nagy élvezettel
készítették a fenyő- és a télapó
díszeket. Élvezetes, estébe
hajló délutánt töltöttünk el
szeretetben, békességben.

A jászárokszállási Kertbarát Kör vezetősége minden
kedves tagjának és városunk
lakóinak áldott karácsonyt és
békés, boldog új évet kíván!
– Nádas Illés –

Cukorbetegség világnapja
Jászárokszálláson
„Az egészség olyasmi, mint
a gondosan égetett gyertya.
Ha körültekintő figyelmet
szentelünk gyertyánknak,
sokáig fog égni.”
Manfred Kets DeVries
A Nemzetközi Diabetes
Társaság tagszervezetei a
világ több mint 130 országában minden év november
14-én ünneplik a nemzetközi diabétesz világnapot,
ugyanis ezen a napon született Frederick Banting, akinek nevéhez fűződik az inzulin 1921-es felfedezése. Az
inzulinnak elsősorban a cukoranyagcserében van létfontosságú szerepe. Csökkent vagy túlzott működése
számos betegséget, többek
között cukorbetegséget is
eredményezhet.
A diabétesz világnap célja,
hogy felhívja a figyelmet a
fenyegető népegészségügyi
problémára, segítse a betegség megelőzését, valamint
támogassa a diabétesszel
élők és hozzátartozóik tájékoztatását, ugyanis megfelelő táplálkozással, kezeléssel és életmóddal ellenőrzés
alatt tartható a cukorbetegség, valamint negatív következményei is jelentősen enyhíthetőek. A diabétesz kezelésében a gyógyszerek fejlesztése napjainkban is folyamatosan tart. Egyre biztonságosabb, korszerűbb, a
betegek életét megkönnyítő,
életvitelükhöz, igényeikhez
alkalmazkodó terápiák segítik a cukorbetegség hatékony kezelését, melyekkel a
szövődmények megelőzhetőek. Az egészséges életmód
legalább olyan fontos, mint a
megfelelő kezelés, mind a
betegség megelőzése, mind
a gyógyszeres kezelés kiegészítése szempontjából.
Jászárokszálláson 2019.
november 19-én várták az
érdeklődőket a világnap alkalmából rendezett programokra a Petőfi Művelődési
Házban. Az eseményen a
szakmai előadások mellett a
jászberényi Szent Erzsébet
Kórház Egészségfejlesztési
Irodája munkatársainak közreműködésével megvalósult
vizsgálatok során vérnyomásmérésre, vércukorszintmérésre, koleszterinszintmérésre, triglicerid-mérésre
nyílt lehetőség, valamint személyre szabott EKG is készült
WIWE készülékkel. Ennek
használata egyszerű és gyors.
A páciensnek csak egy-egy
ujját kell ráhelyeznie a készülék érintkezőire, így egy perc
alatt átfogó eredményt kaphat a szív működéséről.
A cukorbetegség világnapja
alkalmából elsőként Dr.
Dobos Józsefné Dr. László

Erika szakgyógyszerész, a Cukorbetegek Klubjának elnöke
köszöntötte a megjelenteket.
Rámutatott, hogy az első világnap (1991) óta a program
népszerűsége egyre nő, ma
már több mint háromszázötvenmillió embert kapcsol
össze a világon, köztük az
egészségügyi ellátás szakembereit, ápolókat, cukorbetegeket és a társadalom valamennyi tagját. A diabétesz világnap minden évben egy
téma köré szerveződik. Az
idei év témája a család. Jelenleg több mint kétszázötvenmillió cukorbeteg él világszerte, számuk évente hétmillióval növekszik. Magyarország viszonylatában a következők az adatok: közel egymillió embert érint a cukorbetegség valamelyik fajtája, a
megelőzéshez már lényegesen több információ áll rendelkezésre, a legfontosabb a
kockázati tényezők elkerülése, amelyek között a fogantatástól számított első ezer

deklődő, figyelmes. Szóba került az örök barátság és a férfinői barátság kérdése is. Hangsúlyozta az időskori barátság
fontosságát. A betegség, a
megváltozott életkörülmények és a nehézségek miatt
rendkívül sokat számít egy
megbízható személy jelenléte
ebben az életszakaszban. Gyógyító hatása megmutatkozik
az idős ember pszichés állapotában is. A szakember azzal
zárta előadását, hogy életkortól függetlenül mindenkinek
kötelessége odafigyelni a környezetében élő idős emberekre és segíteni őket. Utolsóként Csief Anna dietetikus
tartott előadást a cukorbetegség diétájáról. A hallgatóság
megtudhatta, hogy cukorbetegség fennállása esetén elengedhetetlen a személyre szabott étrend összeállítása a
vércukorszint stabilizálása
érdekében. A szakértő ismertette a diéta főbb szempontjait, a szénhidrátok fajtáit, felszívódásukat, mindezt pél-

nap kulcsszerepet tölt be. Kutatások szerint a magzati és a
kisgyermekkori egészséges
táplálással a diabétesz kockázata is csökkenthető. Ezt követően Gergely Zoltán polgármester ünnepi beszédében
elmondta, hogy az önkormányzat támogatja az egészségüggyel kapcsolatos civil
szervezetek munkáját. Kiemelte a megelőzés fontosságát és a szolgáltatások eljuttatását az érintettekhez.
A szakmai előadások sorát
Dr. Romicsné Dr. Görbe Éva
gyermekgyógyász, nyugalmazott egyetemi docens nyitotta
meg. Bemutatta a cukorbetegség fajtáit, tüneteit, kezelését,
majd a terhesség és a diabétesz összefüggéseiről beszélt.
Ismertette a magzati fejlődési
rendellenességeket, a szülés
során kialakuló szövődményeket, és felhívta a figyelmet a
gyermekkori elhízásra is. Dr.
Németh Andrásné szakpszichológus a barátság gyógyító
erejéről tartott előadást. Kifejtette a különböző életkorokban kialakuló barátságok sajátosságait, hatásait. Gyermekkortól a felnőttkorig hogyan
válik egyre komolyabbá, tartósabbá a barátság. Az igaz barátot a következőképpen jellemezte: őszinte, támogató, ér-

dákkal illusztrálva, megkönynyítve a megfelelő ételek kiválasztását. Elmagyarázta a
glikémiás index jelentését is.
Ez egy számérték, mely a táplálékok besorolását jelenti
egy nullától százig terjedő
skálán, a vércukorszintre gyakorolt hatásuk alapján. Megmutatja, hogy az adott élelmiszerben lévő szénhidrát milyen gyorsan szívódik fel a
szervezetben. Az alacsony glikémiás indexű ételek lassan
felszívódó szénhidrátokat
tartalmaznak és ez által hoszszabb ideig tartó teltségérzést okoznak. A táplálkozási
tanácsadó áttekintést adott
az ajánlott és a kerülendő
nyersanyagok köréről. A vendégek gyakorlati tanácsokat
kaphattak a célszerű étrend
összeállításához.
A Cukorbetegek Klubjának
vezetősége a világnapi program összeállításakor arra is
figyelmet fordított, hogy a
szakmai előadások, mérések
mellett a kultúra és a szórakozás is helyet kapjon a rendezvényen. A nap végén
Czuczu Veronika népszerű
magyar és külföldi dalokat
énekelt a közönség nagy
örömére.
– Görbe Szilvia –
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Ilyennek hazudtalak
A Görbe János Színkör december 14-én, 19 órakor mutatta be Ilyennek hazudtalak
című előadását a Petőfi Művelődési Házban. A premier
teltház előtt zajlott. Szokás
szerint remek hangulatban
telt az este.
Az Ilyennek hazudtalak
Kállai István három felvonásos, zenés vígjátéka, amelyet
Fülöp Kálmán szövegezésével és Dobos Attila zenei betéteivel vitt színre Kovács
Béláné, a színkör vezetője.

A konfliktus akkor kezd kibontakozni, amikor Bea Feri
úrral a Hortobágyra utazik, és
véletlenül éppen János szállodájában foglal szobát. A szálloda személyzete belefolyik a
Bea körüli bonyodalmakba,
és a felbolydult körülmények
közt próbálja végezni a munkáját. Bandi úr (Guba József),
aki egy személyben vízvezeték-szerelő, portás, katona és
zenész, illetve az igazgatóhelyettes Margó (Sipos Andrea),
a takarítónő Tirpákné (Csikós

Milyennek hazudjalak? - Bea (Nagy Kinga), Joli (Szokol
Zsuzsanna), Márton (Béres László)
Érdekes darabot, egészen
mást fog látni a közönség,
mint amit eddig megszokott
tőlünk – vezette fel az előadást
Kovács Béláné. – Ez a vígjáték
a ’60-as, ’70-es évek stílusát,
emberi életformáját dolgozza
föl, ennek a kornak a kabátját
ölti magára; és nagyon érdekes, hogy ez a kabát időtálló,
manapság is magunkra vehető. Minden egyes mondatra
oda kell figyelni: Kállai István
nagymestere annak, ahogyan
egy-egy mondatban elbujtatja
a humort. Megdolgoztatja a
közönséget, hogy ezt a humort
észrevegye, megértse, sőt még
gondolkodjon is rajta.
A színmű középpontjában
a válófélben lévő Bea (Nagy
Kinga) áll, akit bonyolult
kapcsolat fűz férjéhez, Jánoshoz (Pádár Tamás) és új
udvarlójához, Feri úrhoz
(Pethes Kálmán). Bátyja, a
biológiatanár Márton (Béres
László) próbálja segíteni őt,
gyakran azonban csak még
nagyobb bajba keveri. Hozzájuk tartozik még Joli (Szokol Zsuzsanna), a házvezetőnő.

A társulat

Erzsébet), a szakács Oszkár
(Csécsei Tamás) és a csikós
Somogyiné (Nagy Zoltánné)
egyaránt az események alakítóivá válnak.
A színdarab remek szórakozást nyújtott, többek között a meggyőző színészi ala-

zenei betétek. Az énekek
mellett szintetizátoron játszott Antal Anna és Bartók
László, hegedűn ifj. Pethes
Kálmán, dobon Nagy Zoltán.
A darab színrevitelében
közreműködtek még Csoszor Mária és Faragó Lászlóné súgók, Budai Csilla
ügyelő és Korponyi Dominik
technikus.
A nézők a színdarab mellett Kopacz Lenke Sára műveit is megtekinthették a
Művelődési Ház nagytermében, akinek karácsonyi témájú festményei és karácsonyfa-gömbjei kerültek kiállításra.
Az estét baráti hangulatú
állófogadás zárta a jászárokszállási önkormányzat támogatásával. A fogadáson
Kovács Béláné további gondolatokat osztott meg a jelenlévőkkel a színkör és a
darab kapcsán.
Megjegyezte, hogy a Görbe
János Színkör 23 éve működik folyamatosan, 23 év után
még mindig kell a jászárokszállásiaknak; ez pedig nem
jelentéktelen egy társulat
életében. Rendezőként mostanában a bakancslistájára
gondolva „álomdarabokat”
visz színre; ennek megfelelően az Ilyennek hazudtalak
elkészítése nehéz volt, a végeredményért azonban min-

Mi lesz ebből?
kításoknak köszönhetően. A
színészek könnyedén teremtették meg a komikus helyzeteket, és kifejezően adták
át a feszültséget és a mély
érzelmeket is.
A ’60-as,’70-es évek hangulatának megteremtésében
fontos szereppel bírtak a

denképpen megérte a belefektetett energia. Kifizetődtek a munka vagy egyetem
utáni, hosszú próbák. Hozzátette, hogy a társulat összhangban tudott együtt dolgozni.
– Surányi Anna –
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A csillagok útra kelnek
CSILLAG. Ha e szót halljuk,
mindannyian az égbolton ragyogó fényességre gondolunk,
vagy az első osztályos füzetekbe írt, szép munkáért járó
jutalomra. December 10-én
nem az égbolton kellett keresni őket, hanem a földön, a

csapatban. Méltán lehetünk
büszkék mazsorettezőinkre és
tanáraikra. A változatos koreográfiák, hozzáillő ruhák,
megfelelő eszközök kiválasztása dicséri Kovácsné Tősér
Zsuzsanna és Szikra Bettina
munkáját.

ban, nyomon követhettük fejlődésüket, csodálhattuk koreográfiájukat, tapsolhattunk
előadásaikon és a számos sikerüknek együtt örültünk.
Városunkban, hazánkban, és
határainkon túl is megismerhették őket, nevük eggyé forrt

Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és AMI
tornatermében, ahol meg is
találtuk mind a 71 csillagot,
akik beragyogták, elkápráztatták szemeinket az Árokszállási
Téli Esték keretében a 16. mazsorett gálán. Ezen az estén
méltán éreztük Tatiosz gondolatát: “Az ember a világmindenséget beragyogó csillag…”
2003-ban 12 lány kezdte el a
mazsorettet és ez a szám
évről-évre egyre növekedett.
Mostanra kiderült, hogy nemcsak a lányok hódolnak e szép
táncnak, az est folyamán láthattuk, hogy két fiú is igen
ügyesen forgatta a botot. A mazsorett egy egyedi és különleges tánc, egy olyan műfaj, ahol
nincs színfal, minden a nézők
előtt zajlik, ezért is olyan nehéz
és egyedi, különleges, nem véletlenül szeretne igen sok lány
e csapathoz tartozni.
Az est folyamán 12 formációt láthattunk, egyéniben, párosban és csoportban. Évrőlévre új koreográfia, eszköz,
melyhez kell a jó zenei választás, amely alapja a sikernek.
Siker! – sok-sok próba, gyakorlás, botforgatás, biztos dobások, kapások, pontosság,
összhang, egymásra figyelés,
összpontosítás, mely elengedhetetlen ahhoz a csodálatos
előadáshoz, melyet láthattunk.
A közönség tapssal köszönte
meg a sok munkát és a szemet
gyönyörködtető előadást. Nekünk nagyon tetszett, hiszen
szülők, nagyszülők, testvérek,
tanító nénik, osztályfőnökök,
mi mind elfogultak vagyunk
táncosainkkal, hiszen a mi
gyermekeink. De nemcsak nekünk, nézőknek nyerte el a tetszését egy-egy előadás. Amint
azt Sándor Józsefné tanító nénitől hallhattuk, számos sikert,
díjat, első, második, harmadik,
negyedik helyezést hoztak el a
mazsorettes lányok a kókai
XXXVII. Közép - Magyarországi Amatőr Mazsorett versenyen egyéniben, párosban és

Ezen az estén a mini csoport tagjai mosolyt csaltak
az arcunkra és tapssal buzdítottuk őket, akik közül néhányan először mutatták meg
tudásukat. Rájuk jellemző
volt: “Amikor táncolsz, nem
az a célod, hogy egy bizonyos pontra megérkezz a
táncparketten, hanem hogy
minden lépést élvezz, míg
odaérsz.” (Wayne Dyer)
Jó volt látni a gyerek, kadett,
junior csoportot indulók,
pom-pon, zászlós és showtán-

a Csillag Mazsorett felejthetetlen előadásaival. Egyszer minden véget ér, e 8 lány is búcsúzott a közönségtől, tanáruktól.
Kovácsné Tősér Zsuzsanna,
aki 10 éven át tanította számukra a koreográfiákat,
együtt izgult velük a versenyeken, az előadások során, hétről-hétre alakította, formálta,
finomította mozdulataikat,
most egy-egy győztesnek járó
kupával búcsúzott egykori tanítványaitól. Mindenkiben felidőződött az egykori kislányok

cuk során. E csoportokra
Charles Baudelaire fogalmazta
meg a tánchoz kapcsolódó viszonyukat: A tánc a karok és
lábak költészete, a kecses és
iszonyatos anyag, maga a
mozdulat lehel bele lelket.
Kicsik, nagyobbak, nagyok
és végzősök – minden korosztálynak megvolt a maga különlegessége, melyért a közönség nagyon hálás volt és
tapssal fejezte ki elismerését.
Minden évben várjuk a csodát, mely idén sem maradt el,
a meglepetéstánc zárta a mazsorett gálát. A terem sötétbe
borult, mint az égbolt, és mint
megannyi pici csillag tért viszsza a junior II. csoport 8 lánya,
akiknek ez volt az utolsó előadása. Csillogtak, ragyogtak,
fehér és piros fénycsóvával varázsoltak el bennünket, melynek a végén a karácsony jelképét, a fenyőfát rakták ki. A fenyőfa ágainak végén ragyogtak a csillagok. A csillagok,
akiket 10 éven át láthattunk,
gyönyörködhettünk táncaik-

képe, első mozdulataik, első
előadásuk és most az utolsó.
Látható, hogy kitartó munkával, sok-sok gyakorlással hová
lehet eljutni. Köszönjük a 10
év megannyi élményét, melyet
kaptunk Benke Diána, Bobák
Zsanett, Bódis Zsófia, Bóna
Szilvia, Gyenes Nikol, Kovács
Ramóna, Krajnyik Réka és
Rédei Boglárka mazsorettes
lányainktól. Az előadás végén
minden mazsorettes várta a
már útra készülő Mikulást,
hogy megjutalmazza őket.
A Téli Esték 13. előadása
volt a mazsorett csoport gála
műsora, mely a képzeletbeli
fánkra felakasztott gyöngyként ragyogta be a szívünket,
lelkünket.
„Érdekes, hogy milyen varázsa van a karácsonynak. Egyetlen ünnepnek sincs olyan varázsa, és mennyire tartja magát.
Az embert ugyanúgy elbűvöli,
mint, mondjuk, nyolcszáz évvel
ezelőtt. /Ladislav Fuks/
– Szabó Erika –
Fotó | Majorné Nagy Mária
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Decemberben óvodákban,
iskolákban gyakran felcsendül a fenti mikulásváró ének.
December első ünnepére
mindenki izgalommal készül, hiszen kicsik, nagyok,
gyerekek és felnőttek izgatottan lesik, mikor hallják a
csengettyű hangját, mely
jelzi, jön a MIKULÁS.
Ki ő, honnan jön, ki segít
neki, ajándékait hol szerzi be,
hogyan tudja, ki mire vágyik –
ilyen és ehhez hasonló kérdések foglalkoztatják a várakozókat a piros ruhás érkezése
előtt, ám amikor megjön,
minden kérdés fölöslegessé
válik, már nem vagyunk rá kíváncsiak, csak őt nézzük, csodáljuk, várjuk, hogy évről
évre eljöjjön hozzánk.
December 6-án a szülői
munkaközösség tagjai ünnepi díszbe öltöztették a
Szent Vince tornatermét, a
nevelők, gyerekek, szülői
munkaközösség tagjai, jelezve az ünnepet, piros sapkát viseltek vagy rénszarvas
agancsot hordtak. Egy jó
meleg kandalló előtt olvasgatni, és izgalommal várni
valakit, aki a mesékben a kéményen keresztül ereszkedik le hozzánk – ezt a díszletet varázsolták a tornaterembe a szülők, mely előtt
maradandó emlékként fényképet lehetett készíteni.
Bobák Tiborné intézményvezető köszöntőjében kitért

Ünnepre készülődés
– Mikulásváró délután az iskolában –
Szívünk rég idevár,
Télapó, gyere már!
az ünnep fontosságára, elmondta, hogy nem elég feldíszíteni a lakásunkat, a lelkünket is készíteni kell a legszebb ünnepre. A tavalyi
évben először volt ünnepváró közös vigasság az iskola
1-8. osztályos tanulói részére, ahol kicsik és nagyok
együtt készülhettek, szórakozhattak, mulathattak, ké-

hangulathoz elengedhetetlen
a fenyőfa, melyet ez évben
Petró Géza ajánlott fel, köszönetünket fejezzük ki neki.
A délután első részében az
alsó tagozatos gyerekeknek
kedveskedett Kutyakarácsony című mesejátékával
Kalap Jakab. Az előadás
során a közönség megismerkedhetett a komondorral,

Pár gondolat
a Kubikos szoborról
Az Egészségház előtti parkban áll 1977 óta Szabó László
bronzdiplomás, Dante-aranyérmes szobrászművész alkotása, a Kubikos szobor.
Tudnunk kell róla, hogy emléket állít azon árokszállásiaknak,
akik a XX. század elején nehéz, kétkezi munkáért „házaltak”, járták az országot. Sokan gyalogosan elmentek Budapestre is, hogy
ott vállaljanak munkát, ahonnan gyakran csak hetek múlva jöt-

tek haza családjukhoz. Jellemző volt, hogy taligában tolták szerszámaikat, ezért forrt össze a szobor alakjával is talicskája. Építkezéseken, folyószabályozásoknál, vasútépítéseknél dolgoztak.
Szabó László (1927-2002) szobrászművész, a Szolnoki Művésztelep egykori alkotója. Elismert köztéri szobrász volt, az
ország különböző pontjain majd’ harminc szobrát állították fel.
– Gergely Zoltán –
Fotó | Szűcs Judit

net végén a kis Mikulások
táncra perdültek, énekeltek.
A mikulásvárás olyan, mint
egy varázslat. Mindig meglep, mindig örömet okoz,
mosolyt csal az arcokra. Egy
ilyen előadásnak voltunk
szemtanúi a bűvészmutatványon, ahol az öngyújtó által
meggyújtott papír nem elégett, hanem gömbbé válto-

Táncos Mikulások

Harap utca lakói
szülődhettek az ünnepre. Köszönetét fejezte ki a szülőknek, a segítőknek, akik a mai
délutánt
megszervezték,
benne segítettek. Az ünnepi

mozgásokkal megtanította a
gyerekeknek a kutyák fő tulajdonságait, jellemzőit, viselkedésüket, megtudták,
hogyan bánjanak az egyes
kutyákkal.
Ezt követően iskolánk 4.
osztályos tanulói verseikkel
ünnepi hangulatot varázsoltak a tornaterembe, felidézték a jóságos Mikulás útját,

kuvasszal, pulival, pumival,
magyar agárral és vizslával,
valamint az erdélyi kopóval.
Észre sem vettük, és az előadás során az énekekkel,

elmondták kívánságaikat,
hogy mit szeretnének kérni
tőle, melyet fokozott a Gyere
hozzánk Mikulás! című
zenés, vidám jelenet. A jele-

zott. Megannyi kellék, számtalan csoda, trükk, amin
ámultunk és bámultunk,
próbáltuk megfejteni a titkát, de mindez maradjon a

bűvész trükkje, és a Mikulásé is.
Tanulóink a délután során
kreatív asztaloknál karácsonyi ajándékokat készíthettek.
Sokszor hallunk a Mikulásról, tudjuk, hogy néz ki, honnan jön, mivel érkezik, kik a
segítői, hogyan lopakodik be
lakásunkba, mit szeret, milyen
a színe, alakja. Mindezek a
kérdések és még sok más is terítékre került a Mit tudsz a Mikulásról? játékos vetélkedőn,
ahol a csapatoknak először 10
kvízkérdésre kellett válaszolni, majd Mikulásos és karácsonyi díszeket hajtogatni,
mely az iskolai fenyőfánkat díszíti. Volt itt szánkóverseny,
karácsonyi abc, valamint csomagoló verseny, melynek dobozai ugyancsak az iskolánk
aulájába felállított fenyőfa alá
kerültek. Az est diszkóval zárult. Elmondhatjuk, hogy jó
volt közösen várni az ünnepet,
együtt lenni, együtt tölteni egy
délutánt. Köszönetünket fejezzük ki a szervezőknek.
„Gyújtsd meg a legutolsó
gyertyát!”
Ez az angyali üzenet.
És be is mehetsz –
vár az ünnep,
és minden zárt ajtót kitár.
A fa alatt angyalok ülnek –
az ünnep azé, aki vár.
/Szabó T. Anna/
– Szabó Erika –

Az év kiváló szakdolgozója
2019 szeptemberében Dr.
Böjthéné Vastag Ilona, a
Morpheus Kft. szakápolási
szolgálatvezetője előterjesztette Győzőné Kaszab Magdolnát az „év kiváló szakdolgozói” díjra. Magdika az otthoni Szakápolási Szolgálatnál fizikoterápiás asszisztensként dolgozik. Dr. Böjthéné ajánlásában kiemelte:
„Ehhez a munkához megalapozott szakmai tudás, mentális és fizikális egészség,
megfelelő családi és szakmai
háttér, nem utolsó sorban elkötelezettség és bátorság
szükséges. Győzőné Kaszab
Magdolna jó emberi tulajdonságokkal és szakmai ismeretekkel
rendelkező
munkatárs, aki ezen a nehéz
területen, ez idáig mindenben megfelelt a kihívásoknak. Visszajelzések alapján,
mind az elrendelő orvosok,
mind a betegek elégedettek
a munkájával. Az eltelt 12 év
alatt egy határozott, megbízható, betegeket szerető és
tisztelő, lelkiismeretes, jól
képzett szakembert ismertem meg személyében.”
Magdika az otthonápolásban a Jászság nagy részén
egyedül
tevékenykedik.
„Jász-árokszálláson egy több
fülkés, jól felszerelt fizikoterápián szintén egyedül,

szakorvosi javaslatra, ambuláns formában látom el a betegeket, mindig alkalmazkodva munkarendjükhöz,
buszindulásukhoz, munkahelyi szüneteikhez. Ezeken
kívül pedig egyre több és
jobb tapasztalattal alkalma-

tánccsoportját, akiknek különféle táncokat tanít be,
ezzel örömet szerezve a felnőtt és gyermek közönségnek egyaránt.
A jelöléssel együtt egy pályázatot kellett benyújtania,
majd november elején kapta

zom a Kinezioterápiát,
amelynek több szintjét végeztem már el.” Munkája
mellett aktívan részt vesz Jászárokszállás közéletében;
nyugdíjas tornát tart, régebben Manó jógát is szervezett,
életmód klubot vezetett, 3
éve segít a Kihívás napja
szervezésében. A Kihívás
napján Jászárokszállás a
saját kategóriájában megkapta az „ország legsportosabb települése” címet. Létrehozta a fiatal anyukák

az örömteli hírt, hogy meghívást nyert Budapestre, a
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK)
központjába, mivel bejutott
az első három helyezett
közé. Az Országos Szakmai
Bizottság a szóbeli elbeszélgetés után megállapította,
hogy az előkelő második helyezést érte el, különdíjas
lett.
November 29-én, a Lurdy
Ház konferenciatermében
vehette át a díjat, melyet

prof. Dr. Horváth Ildikó, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért
felelős államtitkára és Dr.
Balogh Zoltán, a MESZK országos elnöke adott át. Az
ünnepségen a Jász–Nagykun–Szolnok megyei négytagú képviselet is részt vett,
akik felkérték Magdikát,
hogy legyen előadó a jövő
áprilisban megrendezésre
kerülő Járóbeteg Konferencián.
Magdika szavaival zárom
soraimat: „Azon a véleményen vagyok, hogy ahol tudunk, segítsünk! Ha segítünk, az jót tesz a testnek és
a léleknek is. Azonban, aki az
egészségügyet választja, az
csak akkor lesz sikeres a
munkájában, ha a családja
elfogadja és támogatja. Szerencsésnek
mondhatom
magam, mert a férjem, a szüleim mindenben támogatnak és segítenek, a gyermekeim pedig elfogadják, hogy
anya bizony sokat dolgozik.”
Kitüntetésedhez szívből
gratulálunk, további munkádhoz kívánunk erőt,
egészséget, kitartást és lendületet! Köszönjük, hogy Jászárokszállás büszke lehet
Rád!
– Csoszor Erzsébet –
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Véradó ünnep

AZ ANDRÁS FUTÁS résztvevőinek ez évi vendéglátói mi voltunk. Így most a szentandrásiakkal, Jászszentandrás központjából indulva, a déli harangszót követő pillanatokban a mintegy 20 kilométert 14-en futva, kerékpáron teljesítve érkeztünk a Tarisznyás Műhelyhez,
ahol mesteri marhapörkölttel, rétessel, italokkal igyekeztünk tőlünk telhetően vendégül látni
őket. Az ebédet és a levezető gyakorlatokat követően meghívást kaptunk a jövő évi futásra,
ami nem más, mint november 28-án úgy indulni az Időkapuból, hogy déli harangszóra Jászszentandrás központjában legyünk, ahonnan a szponzorautó majd visszahoz Árokszállásra.
– and –
A ZOO MIKULÁS már december elsején várta
a gyerekeket a Mikulásházzá berendezett programszobájukban. A Mikulás mellett Sipos Andrea Pintyőke manóként szórakoztatott. A rendező Nagy házaspár fiai is kivették részüket a
szórakoztatásból, Ádám manóként, Feri Miki
egérként jeleskedett. Nagy Éva kézműves foglalkozást tartott azoknak, akik éppen nem vonatoztak, illetve akik már túl voltak rajta. Közlekedett a Mikulás vonat is, négyszer a körforgalomig és vissza. A szerencsésebbek együtt
utazhattak Katus Attila hatszoros világ-, kétszeres aerobik Európa-bajnok, személyi edző és
életmód tanácsadóval, aki a vonatozást követően a Mikulásházban így nyilatkozott: „Ismét
nagyon jól éreztem magam, amin már meg sem
lepődök, hisz mindig fantasztikus programokon vehetek részt, amit mindenkinek ajánlani tudok.
Két és fél év után elmondható, hogy szoros baráti kapcsolat alakult ki közöttünk, és amikor
csak szabadidőm engedi, szívesen látogatok el hozzájuk.”
– and –

A véradók napja és advent
első vasárnapja között, november 29-én került sor a
véradók köszöntésére, ahol
a véradók önzetlenségét műsorral, ajándékokkal, vacsorával ismerik el.
Az elmaradhatatlan köszöntő műsor most is Papp
Zoltánné tanítványaitól érkezett. A télre, a karácsonyra
való felkészülésről szóló előadásuk után a szervezők nevében Márkus Andrásné, a
helyi Vöröskereszt titkára köszöntötte a jelenlévőket. Dr.
Bíró Attila, a helyi Vöröskereszt elnöke hozzászólásában azt emelte ki, hogy kevés
az új véradó, a jubilálók adják
a vér zömét. Suba Beáta, a
Jászsági Vöröskereszt titkára
a közelmúltban megtartott
véradás sikeréről tájékoztatott, valamint arról, hogy a
következő véradás februárban lesz. Elmondta, harcol
azért, hogy jövőre évi kettő
helyett négy véradás legyen.
A kisszámú, 12 jubiláló
véradó jelenléte az önzetlenség újabb mutatója, ami azt
jelenti, nem itt fontos jelen
lenni, hanem a véradáson.

nold, Farkas Eszter, Kozma
László, Krajnyik Miklós,
Krajnyikné Bolye Ildikó,
Nyéki Mária és Szabó Csaba.
Huszonötszörös
véradók: Agócs-Bódis Márta,
Czuczu Krisztián, Márkus
Csaba, Pál Béla és Varga
Tibor.
Harmincszoros véradók:
Ballagó János, Bobák Ottó,
Rédeiné Nemoda Mária és
Telek Pál.
Hatvanszoros véradók:

Jubiláló véradók:
Tízszeres véradók: Balogh Anna, Kozmáné Oláh
Zsuzsanna és Pogány Sándor.
Húszszoros véradók: Ballagó Sándor, Csere Zoltán Ar-

Tudósítás az André Béla
emlékverseny városi ultibajnokságáról

Futárok évzáró
A Futárok SC, mint sport civil
szervezet december 13-án tartotta évzáró összejövetelét a
zöld IX. külön termében.
Petró Géza, a sportkör elnöke köszöntötte a megje-

lenteket. Utána Balogh Katalin tájékoztatta a tagságot az
év eseményeiről, melynek
keretében pályázati pénzből
megszervezték az iskolai tájfutást, melyen 430 diák vett

részt, majd ment végig a kitűzött pályán.
Ajándékcsomagokkal köszöntötte az év legeredményesebb versenyzőit. Petró
Annamária szenior hosszú,
közép, normál távú országos
bajnokságokon 3. helyezett
lett, míg rövidtávon országos
5. Csapatban Mezei Anikó,
Petró Annamária, Balogh
Edina országos váltó bajnokság első hely, ami nagyban
hozzájárult, hogy az egész
éves pontgyűjtéssel a pontgyűjtő csapatbajnokság 3. helyezettjei legyenek. Az évzáró
futást december 28-án 10
órától, a kápolnánál tartják.
A 2020. évi tervekről elmondta, hogy a versenyek
mellett továbbra is megrendezik a Futárok nevű városi
futóversenyt és részt vesznek az országos szervezésű
közösségi futásokon is, valamint tervezik a szenior tájfutó világbajnokságon való
részvételt, ami Kassán lesz
2020. július 6-13 között.
– and –

Pethes Kálmán és Tóth János
Arnold.
Hetvenszeres véradók:
Kaszab László, Nagy Ferenc
és Tősér László.
Kilencvenszeres véradó:
Rédei Tamás.
A rendezvényt támogatták:
Csányi Sándor, Gergely Zoltán, Jászárokszállás Város
Önkormányzata,
Márkus
Ágnes, iskolakonyha, Weger.
– and –
Fotó | Szűcs Judit

2019. december 7-én
délután került megrendezésre a 15. alkalommal
megrendezett, névadónkról elnevezett ultiverseny
Jászárokszálláson. A mai
játékra 23 főnek volt kedve
ezen a jubileumi versenynapon, a Zöld IX vendéglő
különtermében. A verseny
most is 3 fordulós volt. A
győztes Tóth Alajos, második Miksi Béla, a harmadik
helyezett Kubacsek József.
A vándorserleg (3 megnyert verseny után) még
most sem talált gazdára,
pedig már több játékosnak
is lett volna esélye rá. Gratulálunk a nyerteseknek!
– Nádas Illés –
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