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2020
A józanodás éve, avagy
az ittas józanság éve következik, hiszen nem kell
innunk ahhoz, hogy két
huszast lássunk. Elég az,
hogy rádöbbenjünk: új
évre ébredtünk, melynek rajzolata 2020. Utoljára 1919-ben élhettek
át hasonlót azon kevesek, akik mára 100 évesek múltak. A többség viszont, már ami a női
nemet illeti, éppen 20
éve élvezheti Halász
Judit művésznő fenyegetését a városunk részére
készített filmben, lakóihoz intézett újévi köszöntésében, mely szerint véget ér a férfiak
évezrede Jászárokszálláson is, mert kettővel kezdődik az év. Aktualitása
most még inkább igaz,
hisz az évszám másik
fele is 2-vel kezdődik.
A számok tények, de
mintha mégsem ezek
számítanának a férfi-nő
kapcsolatban. Korkülönbség ide vagy oda, az
érzelmi fedezet a kapcsolat záloga. S ez továbbra is így lesz ebben
a most kezdődő évtizedben is, még akkor is, ha –
amit most sokan mondanak – a kettőhússzal óvatosan kell bánni. Igen, a
feszültség nagy, de remélem az a mondás is
legalább 220 évet megél,
hogy ne csak magunkra,
egymásra is vigyázzunk.
Ha ezt betartjuk, a megértés kerekedik felül,
azzal pedig többre juthatunk 2020-ban is.
Ehhez kívánok sok sikert, még akkor is, ha
mostantól csupán külső
szemlélő leszek, de hozzászoktam az elmúlt 21
évben.
André Béla
néhai főszerkesztő
volt – and –

szÖVEG: jakus fanni anna 10. a
fotó: szűcs judit
Január 22-e a magyar kultúra napja, melyet a hagyomány szerint minden évben rendezvényekkel, koncertekkel, hangulatos műsorokkal ünneplünk meg. Jászárokszálláson idén huszadik alkalommal rendezték a
naphoz kapcsolódó ünnepi estet.

Fodor Gábor a közönség előtt

Kölcsey Ferenc 1823-ban
Csekén ezen a napon írta meg
a magyarság egyik legfontosabb versét, a Himnuszt. A
kultúra fontos része a társadalomnak, s ezen a napon az
ember alkotta tárgyi és eszmei értékekre fordítjuk figyelmünket, melyeket a hétköznapokban sokszor nincs
időnk észrevenni. Régre viszszanyúló múlttal rendelkezünk, s büszkén vállalhatjuk
sikereinket és sokszínű hagyományainkat.
Az immár két évtizedes hagyományra visszatekintő ünnepi előadást idén is a Petőfi
Művelődési Házban rendezték
meg. A műsort Soós Kinga 10.
A osztályos tanuló vezette. Először elénekeltük a Himnuszt,
majd Gergely Zoltán polgár-

Kultúrkorzón éneklésre összeállt fiúk - Farkas Alex,
Kuczi Balázs, Bordás Áron és Aranyász Ádám
mester köszöntőjét hallhattuk.
Megfogalmazta, hogy menynyire fontos a jövő nemzedékeinek továbbadni a kulturális
örökségeinket, hiszen minden
nap tanul az ember valami
újat, és az ismeretek bővítésének a diákok körében is meghatározónak kell lenniük. Nem
egyszerű leülni egy fehér papír

elé, és a gondolatokat rendezetten sorokba foglalni. Alkotni nehéz, kritizálni könynyebb, ezért is kell minden alkotást elismerni és megbecsülni. A kultúra nem örökölhető, így mindent tovább kell
adni, hiszen nem rombolni
akarunk, hanem építeni.
Folytatás a 2. oldalon.

a „békE kÖVEtEi” Városunkban
szÖVEG: szabó Erika

tudod, az élet nagy kaland,
s példa reá két galamb.
csak nézd a galamb szemeket,
bennük ott ül a szeretet.
Mindegy csukva, vagy nyitva van,
a szépet látják, ami ma van.
/aranyosi Ervin/
Milyen szép két turbékoló galamb látványa; galambok, melyek turbékolnak, mint a szerelmespárok, kedvesek, ahogy kitárják szárnyukat és felröppennek, jelzik: ők szabadok, és magukban hordozzák a szabadság és
béke jeleit. Nem véletlen, a
galamb a béke és a boldogság jelképe az európai kultúrában. Már az ókorban
megfigyelték a galambok
rendkívüli tájékozódó képességét, ezért elkezdték
üzenettovábbításra használni ezeket az állatokat. A
keresztény vallásban is
szerephez jut: a Szentlélek
galamb alakot ölt.
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Ím, látható, milyen sokrétű jelentést hordoz magában a galamb. Régen minden háznál volt, a galambdúcban laktak, költöttek. A
kis galambból főzött leves a
beteg emberek erősítő étele
volt. Ma már inkább a különböző
galambfajtákat
hobbiként tartják, és kiállításokon megmérettetik tenyésztett galambjaikat.
A Csörsz Vezér Galamb,
Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete ez
évben ünnepli alakulásának
20. évfordulóját. A jubileumi kiállításra 2021. január
9-10-én kerül sor. Idén 18.
alkalommal rendezte meg a
kiállítást január 18-19-e

Érdeklődők
között, a Szent Vince úti
tornateremben az egyesület Bartus József emlékére.
Ő az egyesület örökös tiszteletbeli tagja, aki tavaly
hunyt el. Hallhattuk, hogy
Józsi bácsi már gyerekkorától vonzódott a galambokhoz, nagyon szerette és
hozzáértéssel tenyésztette
őket.

Az idei kiállításon 47 kiállító 361 galambját, 13 díszbaromfiját, 19 nyulát, 7 díszmadarát lehetett megcsodálni. A kiállítás igen népszerű, hiszen a kiállítók az
ország különböző településeiről érkeztek, mint Poroszló, Ózd, Abony, Verpelét,
Sirok, Jászkisér, Borsodszentgyörgy,
Cibakháza,

Pilis, Mátrafüred, Egerszalók, Szihalom, Rózsaszentmárton, Farmos, Hort, Csány,
Sáta, Jászberény, Heves, Arló,
Vácszentlászló,
Jászalsószentgyörgy, Martfű, Jászszentandrás, Nagyút, Jászjákóhalma, Tarnaméra, Jobbágyi, Dormánd, Felsőtárkány
és egy kiállító Szlovákiából.
Folytatás a 2. oldalon.

1. oldal
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Folytatás az 1. oldalról.
Ezt követően Fodor Gábort
láthattuk a színpadon, aki egy
szál gitárral a kezében szórakoztatta a közönséget.
A zenész 10 éve foglalkozik
dalszerzéssel, emellett szólóban és FLOO nevű rockzenekarában gitározik és énekel. A
mai meghívásra Cseh Tamásdalokkal készült, valamint két
kortárs versre írott saját dalát
(Marcsák Gergely Különjárat,
valamint Lackfi János Tésztaszívvel) adta elő. A rendkívül
hangulatos dalok hol pörgősebbek, hol kicsit lassúbbak
voltak, de mindegyiken átsugárzott az előadó egyénisége.
A fellépés betetőzéseként
Gábor egy saját szerzeményét
adta elő Csendes címmel, s
ezt a közönség vastapssal köszönte meg.
Fodor Gábor műsorát a Deák
Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgim-

kultúrkorzó
názium szólistái követték. A
zongoránál Gonda László ült,
aki a gimnázium nagy sikerű, a
Szentháromság templomban
megrendezett Álomkarácsony

című rendezvénye után erre az
alkalomra is elhozta négy tehetséges diákját. A mostani
műsor a Kultúrkorzó címet vi-

selte, s benne a közönség híres
magyar műdalokat hallhatott
friss, fiatalos tolmácsolásban.
Először a szólisták egyesével
mutatták meg énektudásukat.

Az első énekes Kuczi Balázs
volt, aki az Adj Uramisten című
dalt adta elő. Utána Bordás
Áron következett, akinek

a „békE kÖVEtEi”
Városunkban
Folytatás az 1. oldalról.
A kiállítás egy megmérettetés, a kiállított galambokat 9
bíráló minősítette. A minősítésre hozott galambok között
volt 6 magyar óriás, 10 római
galamb, 6 strasszer, 26 texán, 6
magyar autosex tyúkgalamb,
26 king, 20 amerikai óriásposta,14 mondain, 4 alföldi
buga galamb, 10 show racer, 6
kosda, 8 morva strasszer, 12

hófehér keringő, 12 szolnoki
keringő, 8 román kopasznyakú
keringő, 10 kínai galamb.
38 fajta galambot láthatunk és szinte minden fajtán
belül 4-5 különböző színűt.
A megmérettetésen részt
vevő galambok igen jó minősítéseket kaptak a bírálóktól.
33 győztest hirdettek és 10
tenyésztő vehetett át tiszteletdíjat Gergely Zoltán pol-

Vajon melyik lesz az enyém?
német kiállítási galamb, 19
magyar díszposta, 10 lahora, 8
alföldi parasztgatyás, 8 utazó
postagalmb, 20 alföldi dudoros posta, 11 magyar pávagalamb, 16 indiai pávagalamb, 4
hiúz galamb, 4 hubbell, 8 fodros galamb, 6 dán keringő, 6
antwerpeni smerle, 6 szolnoki
bagdette, 10 mookee keringő,
10 arany pirók, 6 egri kék keringő, 4 pomerániai begyes, 5
afrikai sirályka, 6 danzigi magasszálló keringő, 8 budapesti
magasröptű keringő, 1 budapesti magasröptű csapos keringő, 1 csepeli magasröptű

2. oldal

gármestertől és az egyesület
elnökétől, Gulyás Alajostól.
A díszbaromfik között láthattunk egy erdélyi kopasznyakút, 3 nyuszka nyakú
palóc tyúkot és 8 chabót. E
kategóriában 2 tiszteletdíj
került átadásra.
A díszmadarak között volt
kacagó gerle, fürj, hullámos
papagáj, 15 német óriás és 4
kaliforniai nyúlban gyönyörködhettek az érdeklődők, valamint a volierek közül 8 hódmezővásárhelyi ernyősszemű
keringőt és 10 főnix tyúkot és
csibéit csodálhattuk meg.

A kiállítást színesítette
immár 6. alkalommal a meghirdetett rajzpályázat, melynek
témája ebben az esztendőben
Kisállatok a ház körül volt. 148
alkotás érkezett a pályázatra,
melyek négy korcsoportban
kerültek díjazásra. A pályaművek között cicákat, lovakat, papagájokat, tehenet, kakasokat,
nyulakat, kacsát, katicabogarat
láthattunk. A legtöbb alkotó a
kutyát választotta.
A díjátadó ünnepségen Gergely Zoltán polgármester elismeréssel szólt a rendezvényről, megköszönte az egyesület
tagjainak a kiváló munkáját,
egyben gratulált minden tenyésztőnek, akik elhozták a
kiállításra az állataikat, ezzel
segítve a gyermekeknek, érdeklődőknek az egyes állatok
megismerését. Az állattartást
meg kell tapasztalni a gyerekeknek, e rendezvény erre is
kiváló alkalom volt.
A rajzpályázat díjazottjainak jutalmát az önkormányzat biztosította.

két galambom
van én nékem
bánatosan
turbékolnak,
egyre azt: tudom... tudom...
de, hogy mi az,
amit tudnak,
én igazán nem
tudom.
/zigány árpád/

Csendül a nóta című előadását
a közönség ütemes tapssal kísérte. Őt Aranyász Ádám követte, aki a Darumadár fenn az
égen című operett-részletet
adta elő, a dalt az Édesanyjának ajánlva. A szólisták sorát
Farkas Alex zárta a János vitézből ismert híres, lassabb hangvételű Egy rózsaszál című dallal. Ezek után a diákok közösen
is előadtak néhány szerzeményt. Elhangzottak az Ott,
ahol zúg az a négy folyó, Magyar lánynak magyar legény a
babája, Szép vagy, gyönyörű
vagy Magyarország című
dalok. Végül a tanár úr megkérte a közönséget, hogy énekeljük el együtt az A csitári hegyek alatt kezdetű népdalt, s a
közönség egy emberként énekelt együtt a zongoristával. Vé-

Az előző két évtized Jászvidékének kultúra napi válogatása
leményem szerint nagyon jó
ötlet volt bevonni a nézőket a
műsorba, hiszen a közös éneklés megerősítette az emberekben az élményt, közös kultúránk fontosságát. A közönség
hatalmas vastapssal jutalmazta az énekeseket.

Ezt követően a Kultúrkrónika című kiállítás megnyitására került sor. Az érdeklődők újságcikkek és fényképek segítségével felidézhették az elmúlt 19 év jászárokszállási Kultúra napi ünnepségeit.

az ábk tEadélutánja
Az Árokszállásiak Baráti
Köre (ÁBK) évek óta az
immár hagyományos teadélutánját a karácsonyra
készülődés időszakában
tartja. Karácsonyi műsor,
karácsonyi terítés hangulatában tartották meg december 18-án, a művelődési
házban.
Kovács Anna Gyarmati
Irén: Jöjj el karácsony című
versét mondta el, ezt követően köszöntötte az ÁBK elnökhelyettese, Csikós Miklós a megjelenteket, s kérte,
hogy a ház aulájában felállított karácsonyfánál kezdjék
az ünnepre készülő összejövetelt. Lenn a fánál Ko-

raja-nagyja. A nagyterembe
visszatérve folytatódott az
éneklés, csatlakozva hozzá
a Délibáb Citeraegyüttes.

munkássága nélkül a jász
öntudat töredékes lenne.
A délután során könyvbemutatóra is sor került. Tóth
Sándorné Baráczki Ilona
saját családja történetét
írta meg, ismertette a
könyv születésének körülményeit,
amit,
mint
mondta, ajándék történeteknek szán gyermekkori
élményein keresztül. A történetekben benne vannak
korának hozzá fűződő szereplői, akik nyilván az itt
élőkhöz is kapcsolódnak,
mint ahogy a saját családtörténete is.
A közös teázás előtt váratlan napirendi pontként Csi-

vács Zoltánné Lajos Krisztina énekelt, Molnár László
tárogatón játszott, de énekelt még a Harmónia Kamarakórus is. Kiss Csaba plébános megáldotta a fát, és
azt kívánta, Jézus születésének örvendjen a világ ap-

A hozzászólások között
Tóth Pál Péter, az ÁBK alapító tagja közölte, hogy az
ÁBK elnökét, Kovács J. Bélát
felterjeszti a Jászok Egyesületénél, hogy a következő
Jászságért-díjat neki ítéljék
oda. Mint mondta, Béla

kós Miklós ismertette elnökük levelét, melyben lemondásáról tájékoztatja. Közösen
írt levelükben boldog ünnepeket kívántak, az utódlás
kérdésével nem foglalkoztak
ezen az ünnepi teadélutánon.
– and –
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PolGárMEstEr jElEnti
szÖVEG: GErGEly zoltán
PolGárMEstEr
Az önkormányzat feladata
a földutak karbantartása,
azonban erre külön finanszírozást nem kapunk. A gazdákkal megegyeztem abban,
hogy közösen összefogva
fogjuk javítani a több mint
hétezer hektár területen található földutakat. Először a
fő közlekedési utakat, mint a
Nagyárki út, Nemzetközi út,
fogjuk felújítani. Az alapanyagot a lakosság által a
Hunyadi út végén található
lerakóba kihordott és feldolgozott, ledarált betonból és
földből biztosítjuk. A kiszállításban és a helyszínen történő eligazításban a gazdák
saját gépükkel vesznek
részt. A munkák megkezdésének várható időpontja
március, amikor a talaj már
nem lesz fagyos és még a tavaszi munkák nem indulnak
meg.
Jász-Nagykun-Szolnok
megye lakossága 370.000 fő.
2019-ben 0,3 %-al, több
mint 1100 fővel csökkent a
lakosságszám. A születések

0,8 %-al csökkentek, a halálesetek száma pedig 5,5 %-al
nőtt. Jászárokszállás ezzel a
tendenciával ellentétesen 25
lakossal gyarapodott. 7694
főről 7719 főre nőtt. Sokat
jelent, hogy Jászárokszálláson jól működő ipari park
van és ennek megfelelően
sok a beköltöző városunkba.
Az előző években megnyert pályázatokból megkapott, rendelkezésre álló támogatások összege: klímastratégia elkészítésére 14
millió forint, iskolakonyha
fejlesztésére 40 millió forint,
LEADER-programra 2 millió
forint, közterületi internet
kiépítésére 15.000 euró. Az
iskolakonyha fejlesztéséhez,
az építési munkák elvégzéséhez még 60 millió forintot
kell saját forrásból biztosítani, a többi cél a támogatás
összegéből megvalósítható.
Elkészült az önkormányzat
2020. évi költségvetésének
tervezete, amelyet a 2020.
február 13-án 14 órakor, a
művelődési házban, közmeg-

hallgatás keretében tárgyal a
képviselő-testület. A 2020.
évi költségvetés főösszege
1.909.969.000,- forint. A
költségvetés bevételi oldalán
új helyi adó kivetésével nem
számolunk, csak az iparűzési
adót kell fizetnie a vállalkozásoknak, a lakosokra pedig
helyi adó kivetésre nem
kerül. Nagy eredménynek
tartom, hogy 2013. január 1e óta ezt a szisztémát fent
tudjuk tartani. Az iparűzési
adót a cégekkel történt
egyeztetéseknek megfelelően a tavalyi szinten terveztük be, amely 888 millió forintos bevételt jelent. A gépjárműadóból 60 % állami bevétel és 40 % önkormányzati, amelyből a bevételünk
21 millió forintot tesz ki. Az
önkormányzat állami támogatása 343 millió forint és a
működési bevételek megközelítik a 200 millió forintot.
A kiadási oldal legnagyobb
összege a személyi juttatások, 717 millió forint és
annak járulékai, 117 millió
forint. A dologi kiadásokat a
tavalyi szinthez képest 10
millió forinttal emeltük meg,
így 532 millió forint. Beruhá-

zásokra közel 150 millió forintot, felújításokra pedig
190 millió forintot tervezünk. A tartalékkeretre 5
%-ot, vagyis 100 millió forintot tartok szükségesnek
betervezni. Az iskola fenntartási támogatásaként havi
4 millió forintot kell befizetnünk egy állami számlára,
vagyis éves szinten 48 millió
forintot, amelyből sajnos a
helyi iskolák semmilyen jogcímen nem fognak kapni.
Felújítási munka pedig volna,
amit sürgősen el kellene végeznie a KLIK-nek. A központi épület lapostetős tornatermének belső fala olyan
mértékben penészes, hogy
szerintem a gyerekek egészségét is veszélyezteti. Az
igazgatónő már több alkalommal jelezte a Jászberényi
KLIK részére, eddig pozitív
válasz nem érkezett.
A költségvetés 137,5 foglalkoztatottal számol, amelyből jelenleg 131,5 állás van
betöltve, az Óvodában 5, a
Városgondnokságban pedig
1 üres státusz van. Azt a képviselői indítványt, hogy a
Polgármesteri Hivatalba vegyünk fel új munkatársakat,

soron kíVüli
ülést tartott
a kéPVisElő-tEstülEt
szÖVEG: bb
A 2020. január 08-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott soron kívüli ülésen a képviselő-testület jóváhagyta a 2020. évi munkatervét.

én nem tudom támogatni,
mert középfokú végzettségű
dolgozóink a közterhekkel
együtt 3.697.000,- Ft éves
költséget jelentenek személyenként, ugyanez a felsőfokú
végzettségűeknél
4.892.000,- Ft. A létszámgazdálkodásnál egy önkormányzatnak is ugyanúgy kell
működnie, mint a versenyszférában dolgozó cégeknek.
Jól megfizetett emberektől
maximális teljesítményt követelni, ezt a szemléletet
igyekeztünk megvalósítani
az elmúlt években. A Polgármesteri Hivatal létszáma 35
főről a feladatok csökkenésével arányosan 23 főre
csökkent. Amennyiben folytatódik a feladatok elvitele
az önkormányzattól, a létszámot mindig ahhoz kell

alakítani, amennyi feladat
marad. Sok munka van amögött és sok egyeztetés, hogy
az építésügyi engedélyezés
és az okmányiroda elvitele
után egyetlen egy dolgozónknak se kellett felmondani, mert az új szervezet alkalmazta őket.
Kérem, hogy a közmeghallgatásra minél többen jöjjenek el, mondják el véleményüket, javaslataikat. A költségvetési tervezet véglegesítése előtt informális testületi
ülést hívok össze a képviselők részére. A civil szervezetek vezetőivel már több mint
10 éve személyesen ismertetem a Civil Fórum keretében
a tervezetet. Ez után tárgyalják a bizottságok, majd a testületi ülésen remélhetőleg a
döntés is megszületik.

EGy széP EstE EMlékérE...
szÖVEG: dr. dobos józsEfné
Áldott új esztendőt kívánok a kedves olvasóknak. Elbúcsúztattuk az
ünnepeket, régi helyükre, ismét a polcra
kerültek a karácsonyi
díszek, visszarendeztük
a lakást, minden megy
tovább a hétköznapok
ütemében. A remény,
hogy a házainkban béke,
biztonság és öröm legyen,
mindannyiunk
vágya. A család és a nemzet együvé tartozásához
ezekben az időkben
akkor is meg kell találni
a szívünket, amikor nem
fáj.
Kicsit visszalépve az időben, ahogy az írásom címe is
ígéri, egy szép estéről szeretnék írni Önöknek. December
17-én a Cukorbetegek Klubjának utolsó rendezvényére
gyűltünk össze úgy kétszázan. A közönség soraiban találkoztunk jászberényiekkel,
jöttek hozzánk Apátiról és
Jászszentandrásról is. Az este
vendége Faragó Annamária
dokumentumfilmes volt, aki

a Háború és lélek című könyv
szerzője többek között. A jászok közül talán sokan nem
is tudják, hogy regénye az
első szépirodalmi mű a jászokról és a Jászságról, melynek második kiadása is elfogyott már a könyvpiacon. Ez
a könyv nem csak abban első,
hogy a jászokról regényt még
nem írt a szerzőn kívül senki.
Ez az első irodalmi írás, mely
a szovjet kényszermunkatáborok drámáját beszéli el a
történelmi és családregény
keretein belül és nem utolsó
sorban egy született jász tollával íródott. A kritikusok
szerint az egyik legszebb szerelmes regény is. Háromnapos könyv – így beszélnek
róla az olvasók. Olvasási rekordok születnek, mert aki a
kezébe veszi, nem szeretné
letenni. Klubunk szervezésében bemutatott filmje, a "Menaságra repülj" szintén szép
sikert aratott, 270 magyar településen játszották az elmúlt két évben. A filmet elsőként az Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatták be
2017. március 27-én, a 450
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férőhelyes díszteremben,
melyet megtöltött a közönség. A csíki székelyek is ott
voltak egy autóbusznyian, az
ország minden részéről érkeztek nemzetüket és nemzettestvéreiket szerető magyarok. Híre ment a film sikerének és ezt követően 2017.
június 4-én, a nemzeti összetartozás napján a Csíki-medencében, a Fiság völgyében
élő és a csíksomlyói búcsúra
érkező magyarországiaknak
vetítették, majd Székelyföld-

tókon a filmvetítést megelőzi
a rendező előadása, mely rováskultúránkról és az ősnyelvről szól. Nem sokat tudtam az előadásról, de annyit
igen, hogy a közönség az előadás és a filmvetítés után
nem szokott felállni és hazasietni. Azt én is megerősíthetem, hogy amit aznap este
kaptunk, mindannyiunk épülését szolgálja. Megtudtuk,
hogy a magyar nyelv őrzi a
világ nyelvei közül a legtöbb
ősszót, ős etimont. Hallot-

ről hazaért a híre, és kezdődött egy vetítéssorozat, mely
mára az egész országra kiterjedt. Az ünnepélyes bemuta-

tunk idézeteket a világ legnagyobb irodalmáraitól, akik
megtanultak magyarul és a
legszebb elismeréssel írtak a

magyar gyöknyelv eredetiségéről. Az előadó bemutatta a
rajzokat a magyar rovásjelekről, melyek beleillenek a világegyetem szerkezeti rajzába, és érdeklődéssel hallgattuk a magyar ősszavak jelentését, keletkezését. Megtudtuk, hogy a 42 rovásjelből
álló rovás ábécét milyen történelmi kényszer váltotta
latin ábécére és hogy mennyi
támadás és csorbítás érte
nyelvünket, magyar kultúránkat. Azt is megértettük,
hogy vannak kultúrák, amelyeket nem lehet megsemmisíteni, és bízunk a Teremtő
gondviselésében, hogy a
miénk is ilyen. Ennek igazolására az előadó egyik rajzán
láthattuk Isten Országának
rovásjelét, amit ma is használunk a magyar címeren. Faragó Annamária előadásában
arra is kitért, hogy a sumér
nyelvnek, a világ ősnyelvének
95 %-a megtalálható a mai
magyar nyelvben, hogy a
világ első női régésze székely
magyar volt, beszélt az Alsótatárlakán talált agyagtáblákról, a boszniai piramisokban
talált szkíta-hun-székelymagyar rovásemlékekről és a
C14 radiokarbon vizsgálatok

eredményeiről és sok más,
lelkünket melengető mondat
hangzott el, mely nemzettudatunkat erősíti. Faragó Annamária Csíkmenaságon forgatott filmje a nemzeti tananyagag része a maradék országban és az elszakított országrészek mindegyikében.
Szívből kívánjuk, hogy legyen
a diákok épülésére. Kedves
előadónkkal január 31-én
Jászberényben, a főiskola Apponyi termében is találkozhatunk, elsősorban szervezőként. Következő filmjének
előkészítéseként a II. világháborúban és a szovjet kényszermunkatáborokban elszenvedett traumák genetikus hatásairól szervezett fórumon tartanak előadást a
téma kutatói és szakértői. A
fórum 14:00 órakor kezdődik. A GULAG témakörében
sajnos elmondhatjuk, hogy
szinte minden magyar család
érintett. Az elszenvedett traumák genetikai átörökítése
ma már ismert fogalom.
Köszönjük az előadást és a
szép számú közönségnek a
részvételt.
Találkozzunk ebben az
évben is hasonlóan szép rendezvényeinken!
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áloMkarácsony

ajándékozz ÖrÖMEt!
deák-fáy karácsony 2019

szÖVEG:
báGyi rita

A gimnázium kamarazenekara

A vendégművészek és az énekkar

Báder Ernő zenekara

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium nagyszabású koncertet tartott 2019. december 16-án a jászárokszállási Szentháromságtemplomban a gimnázium
tanulói és vendégművészek részvételével.
A fellépők között köszönthettük Kunovics Katinka, Völgyi Zsuzsi és Vásáry André szólóénekeseket, a Gonda-Báder
Duót, a GondaMusic Bandet,
valamint Báder Ernő cigányzenekarát. Az esemény visszhangja nagyon pozitív volt, a
közönség vastapssal ünnepelte
az egyéni, valamint csoportos
fellépők kiváló teljesítményét.
A visszajelzések alapján Jászárokszállás lakossága várja a
folytatást… Köszönjük Gonda
László tanár úr szervezői és
művészeti vezetői munkáját.
Köszönjük a közönség támogatását. A befolyt pénzösszeg a Deák Ferenc Gimnáziumi Alapítvány számlájára
került. Szülői kezdeményezésre CD készül a hangversenyről, amely előjegyeztethető a gimnáziumban.

szÖVEG: Majkutné
tóth EMMa
A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium karácsonyi adományozó akciója egyidős a
mintaiskola-létünkkel, de
az elmúlt öt évben bővült
az együttműködő szervezetek száma.
Az iskola kiemelt célja, hogy
tanulói különböző érzékenyítő
programokban
vegyenek

Németh Vanda előadása
hette szebbé ez az akció a karácsonyt. A szervezetekkel közösen diákjaink saját maguk

Bordás Áron és Farkas Alex énekelnek
részt. Az idén az OTP Fáy András Alapítvány, a Humanitás
Szociális Alapítvány, a Budai
Középiskola és mi kapcsolódtunk be az országos ajándékgyűjtési programba. Országosan 140 család számára te-

által dekorált papírzsákokban
adományokat (elsősorban tartós élelmiszert) gyűjtöttek. A
karácsonyi ajándékot ünnepélyes keretek között adtuk át a
családoknak 2019. december
16-án, a művelődési házban.

Jászárokszálláson 53 családot
ajándékoztunk meg. Köszönjük a Jászárokszállási Önkéntes Tűzoltók és a Városgondnokság házhozszállításban
nyújtott segítségét.
A Humanitás Szociális Alapítvány támogatásával két
jászsági óvoda eszköztárát is
fejleszthettük: a jászberényi
Fürkész óvodának és a portelki Hétszínvirág óvodának
adományoztunk játékokat,
az óvodások kitörő örömmel
és lelkesedéssel vették birtokba az ajándékokat.
Az átadón iskolánk énekkarának szólistái léptek fel:
Németh Vanda, Bordás Áron
és Farkas Alex. A program
végén a jelenlévők meghívást kaptak az aznapi karácsonyi koncertre, a Szentháromság-templomba.

a GiMnáziuM
ProjEktrEndEzVényE
szÖVEG: báGyi rita
Az EFOP-3.1.5-16-201600001 „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című projekt keretén belül december 19-én
szervezte meg a „Családi
nap 3.” elnevezésű rendezvényt a programba

A 11. A előadása

4. oldal

mintaiskolaként bevont
Deák Ferenc Gimnázium,
Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium.
A gimnázium tanulói és a
szülők mellett meghívott
vendégek voltak a helyi általános iskola pedagógusainak

és diákjainak képviselői az
iskolatípusok közötti átmenetek támogatása jegyében.
A közösségi nap kezdetén
Majkutné Tóth Emma igazgatónő köszöntötte a megjelenteket, és beszélt a projekt
céljairól, az intézményes oktatás keretein belül az átmenetek fontosságáról. Ezzel
kapcsolatban felidézte saját
szülői emlékeit is. Utalt arra
is, hogy a karácsonyi-újévi
ünnepkör is az átmenetekről
szól; az új év beköszönte sokakat számadásra szólít.
A műsorszámokat egy karácsonyi novella, Fekete István: Roráte című novellája
nyitotta, amelyet Jakus Fanni
Anna 10. A osztályos tanuló
olvasott fel. Ezután a 11. évfolyam diákjai vidám jeleneteket adtak elő, Kellér Dezső:
Meg ne írja, szerkesztő úr!, a
L'art pour l'art társulat: Osztályfőnöki óra és Rejtő Jenő:
Apasági kereset című darabjait. Mindkét osztály nagy si-

kert aratott: a jól megírt
csattanókat és a színészi alakításokat a közönség tapssal
jutalmazta.
A műsor után a meghívottak megvendégelése és kötetlen beszélgetés zárta a
rendezvényt.

A 11. B előadása
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a GiMnáziuM rEndEzVényEi:
szalaGaVató, tablóbál

A rendezvényen Majkutné
Tóth Emma igazgatónő üdvözölte a diákokat és a szülőket.
Beszédében utalt arra, hogy a
szalag nem kitüntetés, hanem
jelvény: jelzi, hogy közeledik a
középiskolás évek vége. Országszerte szokás, hogy a végzős diákok kabátjukra tűzik,

tek ünnepélyes keretek között.
Bár még koránt sincs vége középiskolai pályafutásunknak,
mégis lezárást szimbolizál;
azoknak az éveknek az elmúlását, melyek jóval gondtalanabbnak bizonyulnak, mint az
előttünk álló, eseménydús
időszak. Felelősségtudatra int,
elválaszt a gyerekkortól, eközben persze összeköt bennünket egymással. Megerősíti a
kapcsolatot közöttünk, akik
együtt éltük át a gimnáziumi
évek boldog pillanatait, vagy

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár a Europe
Direct Információs Hálózat közreműködésével 2019-ben
is meghirdette „Európa Ifjú Költője” címmel angol-magyar, illetve német-magyar versfordító pályázatát.

A 12. A táncába az osztályfőnök is bekapcsolódott
szükség volt az évek alatt.
Nem volt könnyű dolguk! (…)
És nem utolsósorban szüleinknek mondunk most köszö-

A 12. A osztály
és ez mások számára is egyértelmű jelentést hordoz. Ha azt
akarják, hogy valóban kitüntetéssé váljon, a tizenkettedikes diákoknak törekedniük
kell a gimnáziumi évek minél
sikeresebb lezárására.
A szalagot a két osztályfőnök, Majorné Gulyás Krisztina
(12. A) és Gyenes Krisztina
(12. B) tűzte fel osztálya tanulóinak. A 11. évfolyam nevében Horváth Ákos köszöntötte
a végzősöket, a 12. évfolyam
nevében pedig Major Gergely
mondta el gondolatait. Így fogalmazott: „Egy ideje foglalkoztat a gondolat, hogy vajon
mit is jelent számunkra a szalagavató és az a szalag, amit a
mai napon a szívünk fölé tűz-

épp nehézségeit. (…) A vidám,
önfeledt napokért és a sikerekért köszönetet kell mondanunk tanárainknak, akik féltő
gondoskodással és szeretettel
vettek körül minket. Kitartó
türelmükre
folyamatosan

A 12. B keringője

A 12. B osztály
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a versfordítás kihívása:
az eredeti forma és stílus megőrzése
szÖVEG: horVáth ákos
11. a

szÖVEG: báGyi rita
fotó: GyulaVári dániEl és rédEi dáVid
A gimnázium végzős
diákjainak
hagyományos szalagavató ünnepségére december 20-án
került sor.

Eik 2019

netet. A rengeteg gondoskodásért, törődésért és szeretetért. Anya, Apa úgy tűnhet,
hogy szinte felnőttünk, de ez
nem jelenti azt, hogy továbbra
is ne lenne szükségünk rátok,
és tanácsaitokra, melyek oly-

kor szigorúnak tűnnek, de kizárólag csak szeretet lakozik
mögöttük. Ez az utolsó félévünk a gimnáziumban, de a tanulás itt nem ért véget, hiszen
az ember egész életében tanul.
A jövő, a felnőttek világa talán
most még ijesztőnek tűnik, de
hiszem, hogy közülünk mindenki sikeresen fogja venni az
élet kihívásait.”
A 11. A és B osztály tanulói
vidám jelenetekkel köszöntötték a végzősöket, amelyek
nagy tetszést arattak a közönség körében. A műsor
egyben a kezdődő téli szünet
vidám hangulatát is sikeresen megalapozta.
A Tablóbál ebben a tanévben január 11-én került megrendezésre. A Szent Vince úti
tornaterembe igazi báli hangulatot varázsoltak a szülők
és a diákok, a díszítésben az
óriásvirágok és színes drapériák domináltak.
Majkutné Tóth Emma intézményvezető köszöntő beszédében visszautalt a szalagavató ünnepségre: ott a végzős
diákok voltak a vendégek,
most ők, illetve szüleik a vendéglátók. Az igazgatónő a gyerekkort is felidézte, az első
pörgős szoknyák és kopogós
cipők, illetve a mellénykék és
csokornyakkendők korszakát.
Amikor a kicsik felöltik ezeket
a ruhadarabokat, akkor az azt
is közli, hogy csatlakozni akarnak a felnőttek világához, a
társadalmi szokásokhoz igazítják megjelenésüket. A mostani alkalom, a tablóbál már
valóban a felnőttkor küszöbét
jelzi.Az igazgatónő azt kérte,
hogy a diákok az ünnepélyes
tánclépésekből és a bált előkészítő közös munka tapasztalataiból merítve tegyenek hétköznapi lépéseket céljaik megvalósításáért. Vannak olyanok,
akik már megfogalmazott célokkal érkeztek a gimnáziumba, van, akinek itt körvonalazódtak továbbhaladási tervei. Az intézményvezető azt
kívánta, hogy a végzősök tegyenek meg mindent a siker

Korábban nem hallottam a versenyről, de amikor tanáraimtól
megkaptam a felhívást, illetve a lefordítandó verseket, rögtön felkeltette az érdeklődésemet. A három angol versből kettőt fordítottam le, s neveztem velük a hivatalos oldalon keresztül. A legnagyobb kihívást nem is a szavak jelentése – habár a „radiusbone”, azaz orsócsont kifejezéssel nem találkozom minden szövegértési feladatban –, hanem azok magyar változatba való beillesztése, valamint az esetleges szinonimák keresése jelentette.
Azt hiszem, a legszebb feladat a versfordításban, hogy egy lírai
alkotást úgy kell egy másik nyelvre átültetni, hogy közben megőrizze eredeti formáját, stílusát.
A versenyen Ron Padgett: Poet as Immortal Bird című versének fordításával 3. helyezést értem el. Az ünnepélyes eredményhirdetésre Kecskeméten, a Katona József Könyvtárban került sor.
A szervezők minden nevezőt meghívtak, a helyezetteket pedig
külön ajándékcsomaggal jutalmazták. A díjak átadása után a zsűrivel részletesen elemeztük, értékeltük a legjobb munkákat. Az
angolos versenyzőknek Imreh András költő, író, műfordító adta
át tapasztalatait. Rávilágított arra, hogy az egyik nagyon érdekes
megoldandó feladat a kötött szótagszámú verssorok fordításakor azzal szembesülni, hogy az angol nyelvben sokkal több a
rövid (1-2 szótagos szó), mint a magyarban, és mégis igyekezni
kell ugyanazt a tartalmat ugyanannyi szótaggal kifejezni.
A versenyen való részvétel kiváló lehetőség volt számomra,
s némi tapasztalatot is szereztem. Úgy gondolom, nincs jobb
módszer a vers megkedveltetésére az ifjúsággal, mint egy
ilyen megmérettetés.

ron Padgett:
a költő, mint halhatatlan madár
úgy másodpercre megállt a szívem,
s azt gondoltam: „rossz volna, ha
szívrohamban veszíteném életem
egy vers közepén”, majd megnyugodtam,
mert legjobb tudomásom szerint
még
soha senki nem halt meg vers írása
közben,
miképp a madarak sem halnak meg
repülve.
azt hiszem.
érdekében, hogy a lehető legméltóbb módon zárják le itteni tanulmányaikat.
Gergely Zoltán polgármester
is köszöntötte a megjelenteket,
és visszaidézte a jászárokszállási gimnázium működésének
kezdeteit. Az intézmény azóta
is sikeres útjához a pedagógusok, dolgozók szorgalmára és
lelkesedésére van szükség, ami
miatt köszönet illeti őket. Gergely Zoltán hangsúlyozta, hogy
az önkormányzat is megad
minden támogatást a középiskola jövőbeli működéséhez.
A beszédek után következtek a végzősök táncproduk-

ciói. A hagyományos keringő
formációk mellett vidám
táncokkal is megörvendeztette a közönséget a két osztály: a 12. A-sok retró mixet,
míg a 12. B-sek countryt
adtak elő. A táncokat mindkét osztályban Szikra Bettina táncpedagógus, gimnáziumunk volt diákja tanította be. A táncok közötti
szünetekben fellépett Berta
Dániel 12. B osztályos tanuló, aki zongoradarabokat
adott elő, illetve a Csillag
mazsorettcsoport tagjai. Az
össztánc után a legaktívabb
vendégek éjfélig kitartottak.

5. oldal
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Január 17-én tartotta a
Deák Ferenc Gimnázium
a pályaorientációs napját. Ennek alkalmából
volt Deák-diákok látogattak el régi iskolájukba, és
meséltek életútjukról,
választott szakmájukról.
A jelenlegi diákok pedig
megfogalmazták véleményüket a hallottakkal
kapcsolatban. A következő előadásokat hallgathatták meg a tanulók intézményünkben:
Borics Dániel vendéglátóipari szakember, szakmai
oktató, a jászberényi Szikra
Galéria étterem vezetője:
Utam a vendéglátáshoz (A
vendéglátóipar lehetőségei,
szépségei, hátulütői)
„Az előadó mindenki figyelmét lekötötte: nemcsak a vendéglátás szépségeit mondta el,
hanem az árnyékos oldalát is

Kerekné Mihalik Judit matematika-rajz szakos tanár,
képzőművész: Művészet az
életemben (A tanárságtól a
művészetig)
„Az előadó rávilágított
arra, hogy a pénz nem minden, ha munkáról van szó, felhívta figyelmünket az elhivatottság fontosságára. Bemutatta a tanári pálya szépségeit és nehézségeit.” (Tanczig
Dániel)
Faragó Zsuzsanna és Tariné Kovács Katalin
„Nekik szerencséjük volt a
német nyelv iránti szeretetükkel, mert emiatt kerültek
a német tulajdonú céghez.
Látszott rajtuk, hogy nagyon
szeretik a munkájukat. (Barcsik Anna)
„Kiemelték, hogy alkalmazkodónak kell lenni, még
akkor is, ha nem mindenben
értünk egyet a többiekkel.”
(Dobos Doroti)

„Sok mindent megtudtunk
a gyártási folyamatokról és a
gyártott alkatrészek tervezéséről és jellemzőiről.” (Kántor
Mátyás)
Görbe Béla alezredes, Magyar Honvédség: A gimnázium kapujától a haza szolgálatáig és azon túl (A katonai
pálya lehetőségei, a külföldi
állomáshely hatása életemre)
„Amikor az alezredes úr
megjelent katonai terepruhában, azonnal felkeltette az érdeklődésemet. Hozott egy golyóálló mellényt, amit Afganisztánban is használt. Felvehettük, és kipróbálhattuk, milyen
„katonának lenni”. Külszolgálatával kapcsolatban sok érdekes
témát érintett. Felhívta figyelmünket a katonalét nehézsége-

Kerekné Mihalik Judit
„A rajz-művészeti pálya nagyon érdekes volt, szép alkotásokat láthattunk.” (Melani
Sophia)
„Bevezettek a művészet
pompás világába, festményeket nézhettünk meg, nagy élmény volt!” (Pál Richárd)

Borics Dániel

bemutatta. Mesélt tapasztalatairól, amin nemcsak ő, hanem
mi is jót derültünk. Az előadás
egyszerre volt vicces és érdekfeszítő, nagyon örülök, hogy
részt vehettem rajta.” (Hadnagy Barbara)
„Nagyon érdekesnek találtam, hogy mennyire más a
vendéglátó szakemberek élete,
mint aminek gondoltam. Új
ízekkel, helyszínekkel, kultúrákkal, híres emberekkel találkozhatnak, ez engem nagyon
megfogott.” (Győző Enikő)
Faragó Zsuzsanna időgazdálkodási munkatárs és Tariné Kovács Katalin termeléstervező, Rosenberger Magyarország Kft.: Egy gimnáziumi osztályból egy főiskolára és egy munkahelyre
(Logisztika és időgazdálkodás egy multicégnél)
„Megmutatták, hogy a
nyelvtanulás mennyire fontos, soha nem gondoltam
volna, hogy az ember a tanult
szakmájától el tud jutni egy
teljesen más területre.” (Adamik Vanessza)

6. oldal

Garics Gábor gépészmérnök, Fortaco Zrt., termeléstervezés vezető: Versenyfutás az idővel (Út a gépészmérnök szakmáig, tapasztalatok, kihívások)

Garics Gábor
„Az előadó megosztotta tapasztalatait, felhívta a figyelmet a szakmájához fontos tulajdonságokra, és részletesen
beszélt arról, hogy milyen
előnyökkel jár az, ha valaki a
gépészmérnöki pályát választja.” (Tanczig Dániel)

mata státuszig, a tudományos és technológiai attasé
pozíció és a vele járó feladatok bemutatása)
„Ami különösen megfogott,
az a diplomata előadása volt,
pedig ahhoz álltam a legszkeptikusabban.
Megdöbbentő volt hallani, hogy
mennyire hasonlít az életstílusa az én fejemben felépített
álomképhez. Utazik, amit én
is szeretek, használja az idegen nyelveket, és amire felkaptam a fejem, hogy rendezvényeket szervez. Tetszik,
hogy soha nem csinálja
ugyanazt, érdekes embereket
ismer meg, nagyfokú önállóságra tanítja a munkája.
Olyan helyzetekbe kerül,
amibe mások talán sohasem.
Fontos szempont, hogy nem
monoton. Persze az sem mellékes, hogy a nagykövetségnél valószínűleg a fizetése
sem kevés. Elég sokrétű lehet
ez a szakma, és tetszett, hogy
mennyire boldogan mesélt
róla, látszott, hogy tetszik,
amit csinál.” (Dorkó Gréta)
Szabóné Dr. Béres Beatrix
agrármérnök, egyetemi adjunktus (EKE) és Horváth
Tímea közgazdász, a tanulmányi osztály vezetője (EKE):
Egy gimnáziumi osztályból
egy munkahelyre (Életpályák,
sorsok, véletlenek)
„Érdekesnek tartottam a
két előadó életpályáját. Az
előadás mégsem csak a szakmájukra irányult, hanem a
diákok motiválására fektették a hangsúlyt. Érdeklődve
figyeltem, amikor a munká-

„Az előadók bemutatták pályájukat és a saját önmegvalósításuk eredményét, ami ösztönzően hatott az osztályra. Az
előadásuk azzal a jótanáccsal
zárult, hogy a „világmegváltó”
célkitűzések helyett kisebb célokra és a saját életünkre koncentráljunk.” (Tanczig Dániel)
Szundi Csilla tüdőtranszplantációs koordinátor: A
szervátültetés életet ment!
(A tüdőtranszplantációs koordinátor munkája)
„Nagyon régóta érdekelnek a
műtétek és hasonló dolgok,
ezért a tüdőtranszplantációs
koordinátor előadása tetszett a
legjobban. Érdekes volt látni,
hogyan épül fel egy ilyen műtét,

Szundi Csilla
hogyan hívják össze a műtő
„csapatot”, milyen feltételei vannak annak, hogy valaki donor
legyen.” (Mojzes Brigitta)
„A koordinátornak kell
megterveznie az útvonalat
és azt is, ki kapja meg a szervet. Megtudtuk, hogy a tüdő
csak maximum 4 órát tud
utazni, utána elhal. Így a ko-

Görbe Béla alezredes
ire, a kiképzés fontosságára. A
fizikai erőnlét, pszichológiai
tesztek, elszántság, kitartás
mind részei a kiképzés sikerének. Komoly kihívást jelent
távol lenni a családtól egy-egy
bevetés alkalmával. Aki ezt a
pályát választja, annak sok lemondással kell számolnia, de
talán a hazáért, a béke fenntartásáért, megvédéséért megéri.” (Birkás Viktória)
„Az osztály érdeklődését jelzi,
hogy az előadás végén sok-sok
kérdésünk volt. Szívesen hallgattam volna még tovább az
előadót.” (Farkas Máté)
„Eljátszottam a gondolattal,
vajon én képes lennék-e a családomtól távol élni, akár hónapokig, veszélynek kitéve az
életem. Az érzés, hogy az ember
a hazáját védi és szolgálja, felemelő lehet.” (Czuczor Bence)

Pászti-Márkus Eszter nemzetközi kapcsolatok szakértő, volt tudományos és innovációs attasé, a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal munkatársa:
A Csörsz-ároktól a Brandenburgi kapuig. Egy diplomata
mindennapjai (Út a diplo-

Pászti-Márkus Eszter

Szabóné Dr. Béres Beatrix és Horváth Tímea
jukról beszéltek, de számomra a kedvenc rész az
volt, amikor megkérdeztek
minket: mit jelent számunkra a siker. Amikor megpillantottam a kivetítőn felvillanó fogalmakat, amelyek
a sikerhez vezetnek, rögtön a
motiváció kellemes érzése
kapott el. Az előadás azért
sem volt unalmas, mert bevontak minket és kíváncsiak
voltak a véleményünkre.”
(Soós Kinga)

ordinátor nagyon nagy szerepet játszik az életmentésben. Mindig készen kell állnia, és emberélet is múlhat
azon, ha nem eléggé precíz.”
(Benke Diána)
„Az előadás megerősítette
bennem azt, hogy legyek kitartó, és ne féljek áldozatokat
hozni.” (Gyenes Nikol)
A volt diákokon kívül más
előadók is érkeztek az intézménybe:
Folytatás a 7. oldalon.
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ban, hol fogják folytatni tanulmányaikat. Nekik nagyon
fontos volt a minél jobb jegy
megszerzése, hogy a felvételin a legjobb eséllyel indulhassanak álmaik megvalósítása felé. Január 18-án 8.
osztályos tanítványaink központi írásbeli vizsgán vettek
részt.
Iskolánk tanulói Farkas
Szilvia tanárnő szervezésé-

merkedjen ezzel a sporttal,
és népszerűsíteni városunkban is a síelést.
A Jászberényi Tankerületi
Központ is csatlakozott a
Lázár Ervin Programhoz. A
program célja, hogy a diákok 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

ben január 2-7-ig a lengyelországi Bialka Tatrzanskán
sítáborban vettek részt. Már
évek óta hagyomány iskolánkban, hogy az év első
napjait együtt töltik az Újhatvani Római Katolikus Ál-

állatok bemutatóhelyeire
ingyen. Január 14-én 8. osztályos tanulóink Budapesten, a Hagyományok Házában jártak, a 4. osztályosok
január 22-én Jászberényben, a Lehel moziban a

talános Iskola tanulóival egy
közös szervezésű sítáborban. Iskolánkból évről-évre
egyre több tanuló jelentkezik, hogy megtanulja e csodálatos téli sportot és élvezze a hideg évszak örömeit. A tábor célja, hogy
minél több gyerek megis-

Szolnoki
Szimfonikusok
előadásában az 50 perc
alatt a Föld körül, január
28-án a 7. osztályosok a Petőfi Művelődési Házban a
Budapesti Szimfonikusok
előadásában a Magyarnak
lenni… című előadást tekintették meg.

szÖVEG: szabó Erika
Folytatás a 6. oldalon.
Dr. Baranyi Aranka tanszékvezető egyetemi docens,
intézetigazgató, Üzleti Tudományok Intézete, EKE Károly Róbert Campus
„A pénzről szóló előadás
elég izgalmas volt. Jó móka
volt lámpával átvilágítani az
1000
Ft-ost.”
(Németh
Vanda)
„Most már másként tekintek az 1000 Ft-osra.” (Polyák
Bálint)
„Pénzt vizsgáltunk és különböző pénzeket is megnézhettünk. Tetszett, hogy a jeles alkalmakkor különleges szimbólumokat nyomtatnak az érmékre.” (Imrefi Patrícia)
„Most már tudom, miért
nem éri meg pénzt hamisítani.” (Kiss Dávid)
Radics Krisztina, Kerecsendi András: A 21. századi
információs technológiák
hatása a társadalomra, EKEEger, Digitális Technológia
Intézet
„Érdekesnek találtam, hogy
a tableteken keresztül feléledtek az általunk készített
színezők, és a robotokat is érdekes volt irányítani.” (Győző
Enikő)
„A robotok programozása
is nagyon érdekes volt, még
az is lehet, hogy én is ezzel
fogok foglalkozni.” (Kiss Dániel)
„A robottechnika eddig is
nagyon érdekelt, örülök, hogy
részletesebben bemutatták.”
(Polyák Bálint)
Dr. Pallás Edith: Tájékoztató az EKE Gyöngyösi Campusán letehető nyelvvizsgákról, próbanyelvvizsgákról
„A nyelvvizsgákról szóló
előadás sok motivációt
adott nekem, jó pár tippet
kaptam arra, hogyan lehetne a nyelvtudásomat
minél jobban fejleszteni.
Két-három tanácsot megfogadok,
és
alkalmazni
fogom őket.” (Kácsor Éva)
„Sorozatokkal, tesztfeladatokkal és idegen nyelvű könyvek olvasásával fejleszthető a
szókincs, így vegyíthető a kellemes a hasznossal. Merni
kell megszólalni! Az előadó
hangsúlyozta ezt, hiszen
tényleg lehetetlen megtanulni az adott nyelvet, ha félünk attól, hogy rosszul ejtjük
ki a szavakat. A sok hasznos
információt igyekszem megfogadni és felhasználni a felkészülésem során.” (Jakus
Fanni Anna)
Lakatos Márk (EKE): A
pontszámításról és választható szakokról

„A foglakozás során belevetettük magunkat az érettségi
pontszámítás rejtelmeibe.
Igazán hasznos volt ez az óra,
hiszen már ideje, hogy gondolkozzunk a jövőnk alakulásán, és az érettségi ennek
szerves része.” (Kaszab Sára,
Major Anikó)
Összegzésképpen a következő gondolatokat fogalmazták meg a diákok:
„A pályaorientációs nap
segített abban, hogy még
jobban kezdjen kirajzolódni
bennem, milyen irányban
szeretnék majd továbbtanulni. Biztos, hogy az itt
megszerzett tudás később a
hasznunkra fog válni.
(Czuczor Bence)
„Örültem ennek a pályaorientációs napnak, mivel rengeteget tanultam több szempontból is. Szívesen részt vennék még egy ilyen napon.”
(Rédei Gergő)
„Tetszett, hogy bevontak a
bemutatóba, kipróbálhattunk rengeteg kreatív dolgot,
többek között a modern applikációkat is. Informatív volt.”
(Pál Richárd)
„Lehetett érezni, hogy az
előadók szeretettel fordultak
a diákokhoz, kérdéseinkre
mindig kielégítő választ kaptunk. A meghívottak nagy élvezettel beszéltek munkájukról. Ismereteinket gyarapíthattuk. Az iskola jól döntött,
amikor megszervezte ezt a
napot. (Agócs Benedek)
„Az előadóktól nagyon korrekt volt, hogy nemcsak a pozitív, hanem a kevésbé derűs
oldalt is bemutatták.” (Imrefi
Patrícia)
„Érdekes volt olyan világba
betekinteni, amiről eddig
nem is nagyon tudtam, és
nem is érdekelt.” (Varga
László)
„Nagyon remek dolog, hogy
lehetőségünk van betekinteni
szakmákba, és azt is megtudhatjuk, hogyan juthatunk el a
különböző pályákhoz.” (Gyulavári Bálint)
„Öröm volt látni, hogy a
volt Deákosok visszajöttek a
gimibe, és elmesélték, mi lett
belőlük, hogy alakult az
életük.” (Hadnagy Barbara)
„Különösen érdekes volt
látni azt, hogy a gimnáziumunkból elindulva milyen
sok irányba sodorta az élet
a régi Deák-diákokat. Inspirációt meríthettünk, újdonságokkal ismerkedhettünk
meg, valamint megtudhattuk, hogy a nyelvtudás egyaránt fontos a diplomatának
és a katonatisztnek is.” (Kaszab Sára, Major Anikó)
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A karácsonyi ünnepkört lezárva, két hét pihenő után január 6-án
kipihenve, tele élményekkel érkeztek tanítványaink.
Szükségük is volt a friss
erőre, hiszen január 24-én
az első félév lezárult, így
három hét állt rendelkezésükre, hogy a félév előtt

A rajzpályázat nyertesei
megírják a felméréseket,
hogy mindenki a lehető legjobb eredményt érje el. A
félév tanulónak, tanítónak,
tanárnak egyaránt megmérettetés, és számadás. Az
első osztályosok négy és fél

A sítábor résztvevői
hónap után olvasásukról,
matematikából és írásból elsajátított
ismereteikről
adtak számot. Nekik ez volt
a legnehezebb időszak, míg
8. osztályos tanítványainknak a továbbtanulás okozott
némi fejtörést. Dönteniük
kellett, hogy melyik iskolá-

A Csörsz Vezér Galamb,
Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete kisállat kiállítást rendezett iskolánk Szent Vince úti tornatermében. Tanulóink kíváncsian nézték a fodros, bodros, tollsepregető, csupasz
nyakú galambokat, tyúkokat, kacagó gerléket, papagájokat, fürjeket, nyulakat.
A kiállításra tanítványaink
6. alkalommal rajzokat készítettek Kisállatok a ház
körül címmel. A díjazottak
január 19-én vehették át az
egyesület díjait Gergely
Zoltán polgármestertől és
az egyesület elnökétől, Gulyás Alajostól.
1-2. osztályos korcsoportból a következő helyezések születtek:
I. Major Noémi (2. c),
II. Móczár Márk (1. a),
III. Juhász Borka (2. b).
3-4. osztályos korcsoportból jutalomban részesült:
I. Faragó Kristóf (4. b),
II. Juhász Jázmin (4. b),
III. Magda Zétény (4. c).
5-6. osztályos korcsoport díjazottjai:
I. Váradi Júlia (6. b),
II. Varga Noémi (6. c),
III. Jakus Tamás (6. a).
7-8. osztály helyezettjei:
I. Farsang Viktória Judit (7.
d),
II. Kozák Petra (8. b),
III. Józsa Kinga (7. d).
Az egyesület díját vehette át:
I. Farsang Viktória Judit (7.
d),
II. Csikós Barnabás (6. a),
III. Darók Dorián (4. c).
Farsang Viktória Judit (7.
d) alkotására érkezett a legtöbb szavazat a közönségtől,
így ő vehette át a közönség
díját.
A Bakai család által felajánlott díjat Kara Boglárka
3. c osztályos tanuló kapta.
Gratulálunk a sok szép pályamunkához és a díjazottaknak.
Az Alapfokú Művészeti
Iskola tanulói január 2024-e között félévi vizsgán
vettek részt. Január 22-én
tanulóink megemlékeztek
a magyar kultúra napjáról,
ezen a napon az alsós gyerekek 8 csapattal, 32 fővel
vettek részt a 7 mérföldes
csizmában heted 7 határon
át Országos Mesevetélkedő
2. fordulóján. A gyerekeknek a 3 meséből igen öszszetett és nehéz feladatokkal kellett megbirkózniuk.
A 2. forduló után újabb 3
mese feldolgozása vár a
csapatokra.

7. oldal
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jászárokszállási
karácsonyi csoda
szÖVEG: kis-siMonné
Goda éVa

Idén decemberben egy csodás kezdeményezésre került sor Jászárokszálláson. Az ötletgazda Gál Lászlóné
Vica volt. Ennek lényege, hogy a város
lakosai által felajánlott játékokat,
plüssöket, könyveket rászoruló gyerekek részére juttatják el címükre karácsony előestéjén. Ennek megvalósítása érdekében még november folyamán a város több pontjára kerültek ki
gyűjtőládák, melyben gyerekek címét,
nemét és életkorát gyűjtötték. A ládákban 140 gyerek címe gyűlt össze.
A gyűjtőpontokon a címek mellett sor
került ajándékok gyűjtésére is.
Karácsony előtt az általános iskola épületében került sor az ajándékok csoportosítására,
csomagolására, sorszámozására. Estére elkészült mind a 140 csomag. A csomagok elkészítése után is maradtak plüssök, melyek egy
része a pásztorjáték után a közös karácsonyfa
alá került a gyerekeknek, másik része pedig
az óvoda részére került átadásra.

Karácsony előtti napon elkezdődött a
csomagok házhoz szállítása, estére mind
célba is ért. A felajánlott szaloncukrok
szétosztásához délutánra még angyaljárást is szerveztek, melyre az eső miatt
nem került sor, így a szaloncukrok egy
része a pásztorjátékon, a maradék az
Apartman ház lakói részére került átadásra.
Elmondhatjuk, idén karácsonykor Jászárokszálláson igazán csoda történt: közös
összefogásból lettek címek, ajándékok, és
mindezek eljutottak a gyerekekhez.
Akik nélkül mindez nem jöhetett
volna létre:
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat,
Védőnői Szolgálat, Városi Könyvtár, Petőfi
Művelődési Ház, Deák Ferenc Gimnázium,
Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium, Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Városi Óvoda, Bölcsőde, Hygilux Kft.,
Jász-Felafa Kft., Elevenház Kft., Biciker,
Goods Market, Bazsarózsa virágbolt, Pamacs virágbolt, Virágház, Agóra Gyógyszertár, Szent Margit Gyógyszertár, Bíró
Zöldséges, Gonda Csemege, Zöld IX, Csécsei
pékség, Jászkenyér sütőüzem, Kanyar ABC,
Pizza Express, Tafota textilműhely, Napfény stúdió, Coop melletti parfümös bolt,
Napfény stúdió udvarán Szépségszalon,
Papírbolt, ÁllatbarátkoZoo, Görbe János
Színkör, Jáger Andrea, Bódis Éva, Busa Szilvia, Rédei István, Farkas Sándorné, Faragó
Orsolya, Szabó János és végül, de nem utolsósorban Jászárokszállás lakosai.

tűzoltók karácsonya címmel jelent meg a Ripost országos napilap címlapján, december 17-én, a nap fotója sorozatuk részeként a városháza udvarán felállított karácsonyi díszkivilágítás egyik eleme. A képaláírás a következő volt: Akcióban lévő tűzoltót
mintáz egy karácsonyi díszkivilágítás fényfüzére. A különleges díszek a Jászárokszállási Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság épületénél láthatók. A városunkat megtisztelő megjelentetés olyan képekkel került egy sorozatba, mint például Megszentelték a Dunát a Parlamentnél vagy az Aszály Velencében cíművel.
Azonban a sors, a véletlen, a hirtelen tragédia együttes jelenléte tette, hogy a címlap fő híre
a tragikus hirtelenséggel 72 évesen elhunyt, Magyar Köztársasági Érdemrenddel kitüntetett
Benkő Dániel lantművész halálhíre. Ekkor tudtuk meg, hogy volt egy fiatal szerelme, Bazsarózsa, aki el nem múló szerelemmel emlékezik rá.
Mi, Árokszállásiak meg rádöbbenhettünk, hogy szerelmi korkülönbségük (47 év) éppen 13
évvel több, mint városunk szülöttjének, a Kossuth-díjas színművésznek, Görbe Jánosnak volt
utolsó szerelmével, Juszt Judittal, az ő Jutikájával.
– and –
Fotó | Szűcs Judit
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tájékoztató a 2019. január 1. naPját
MEGElőzőEn EnGEdély nélkül létEsítEtt
VízilétEsítMényEk (kutak) VízjoGi
fEnnMaradási EnGEdélyEzési Eljárásáról
határidő:
2020. december 31.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a kutak megépítéséhez, átalakításához,
üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az
esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély
nélkül került megépítésre,
vagy attól eltérően került
megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni. Tekintettel arra, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény (Vgtv.) nem tesz
különbséget a vízkivételt biztosító kutak között, így ezek
utólagos engedélyezésének
hatásköre megoszlik a
jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (Borsod-AbaújZemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) között.
A jegyző engedélye szükséges olyan kutak létesítéséhez, üzemeltetéséhez,
fennmaradásához, amely a
következő
feltételeket
együttesen teljesíti:
• a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint
karszt- vagy rétegvízkészlet
igénybevétele, érintése nélkül és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan
kizárólag talajvízkészlet
vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel;
• épülettel vagy annak
építésére jogosító hatósági
határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények
kielégítését szolgálja és
• nem gazdasági célú vízigény.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem
teljesül, akkor a Katasztrófavédelemi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási, létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárása.
/Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt
meghaladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, állatitatás is, amennyiben ezzel
az engedélyes nem saját
háztartási igényt elégít ki,
tehát gazdasági haszonra
tesz szert./

Amennyiben a szóban
forgó vízkivételt biztosító vízilétesítmény ivóvíz igény kielégítésére is szolgál, abban
az esetben a szakhatóság az
eljárás során a kérelmezőt
akkreditált laboratóriumi

a jogalkotó kiterjeszti mind
az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden olyan
kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell
kérni, amelyet engedély
nélkül létesítettek.

vízmintavételre kötelezi, és
csak a megfelelő vízminőség
esetén adja ki hozzájárulását.
Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon,
és a kérelmező locsolásra
vagy állatok itatására használja a kút vizét, úgy nem
szükséges a Népegészségügyi Főosztály szakhatóságként történő bevonása.
A törvény értelmében
mentesül a vízgazdálkodási
bírság megfizetése alól az a
létesítő, aki 2019. január 1jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító ásott, illetve fúrt kutat,
ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020.
december 31-ig kérelmezi,
és az engedély megadásának
feltételei fennállnak.
Azonban aki 2020. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély
nélkül létesített kútra, annak
2021. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A
bírság az engedély nélkül
létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízi munka vagy vízhasználat esetén 1 000 000
forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott
bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.
Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:
Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást

A kérelmüket Jászárokszállás Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Jegyzője részére címezve, a
Műszaki Irodára szükséges
benyújtani.
Nyomtatvány átvehető a
Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján, illetve letölthető Jászárokszállás
Város honlapjáról: www.jaszarokszallas.hu, Ügyintézés, Műszaki Iroda.
Az eljárás 2019. január 1től illeték- és díjmentes.
További információ az
alábbi
elérhetőségeken
kérhető ügyfélfogadási időben: Hétfő: 8-12, Kedd: 812, Szerda: 8-12 és 13-16,
Csütörtök: 8-12, Péntek:
Nincs ügyfélfogadás.
Telefonszámok:
Központi telefonszám:
06-57/531-050
Műszaki Iroda:
06-57/531-059,
06-57/531-055,
57/531-067
E-mail címek:
titkarsag.ph@jaszarokszallas.hu
muszak.ph@jaszarokszallas.hu

jászárokszállás
Város
ÖnkorMányzata,
PolGárMEstEri
hiVatal,
Műszaki iroda

www.jaszarokszallas.hu
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a szEnt ErzsébEt
karitász csoPort
ÖsszEjÖVEtElE
szÖVEG: csoszor ErzsébEt
Karitász csoportunk
2020. január 4-én, szombat délután összejövetelt
tartott a Szent István Közösségi Házban.
A meghívott vendégeket
Tóth Lászlóné, karitász csoportunk vezetője köszöntötte, majd megtartotta éves
beszámolóját a 2019-es
évről. Köszönetet mondott
minden
támogatónknak,
akik segítsége nélkül mi sem
tudtunk volna segíteni a
nehéz körülmények között
élőknek. Külön kiemelte,
hogy anyagi támogatást kiktől kaptunk, majd a beszámolójában elmondta, hogy
hány rászorult családon sikerült segíteni és mennyi
szeretetcsomagot osztot-

csonyán segítség felajánlása
a tűzkárosultaknak/.
Kiss Csaba plébános atya
szintén megköszönte mindenkinek a munkáját, majd
elmondta, hogy Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegye
Karitász Igazgatója a kezdet
kezdetén hogyan is szervezte a karitász csoportot és
milyen elhivatottsággal teszi
ezt a mai napig az egyházmegyében. Majd Riz Attila
káplán atya adta át Bukovenszki Zoltán, Bódvaszilas
plébániai kormányzója köszönetét a csoportunknak,
hiszen az ottani gyermekeknek elküldött ruhákkal nagy
örömet sikerült szereznünk.
Az ünnepség vacsorával és
kötetlen beszélgetéssel zárult.

tunk ki. Beszédében továbbá
elmondta, hogy tavaly milyen rendezvényeket tartott

Azt hiszem, hogy minden
karitász tag bátran mondhatja, hogy szeretettel teszi

csoportunk. Ezután a karitász csoport pénzügyi helyzetét Farkas Sándorné ismertette, Kis-Simonné Goda
Éva pedig beszámolt a Junior
Karitászos fiatalok tevékenységéről.
Az ünnepségen Gergely
Zoltán polgármester köszönte meg a karitász csoport minden munkáját, hiszen városunkban mindenhol jelen vannak, és ahol
szükséges, ott szívesen segítenek /például 2019 kará-

feladatát ebben az évben is,
ahogy Dan Millman fogalmazta meg:

„ha szeretet van
az életünkben,
az pótol ezernyi
dolgot,
ami hiányzik.
ha nincs szeretet, mindegy mink
van, az sosem
lesz elég.”

www.jaszarokszallas.hu

szÖVEG: Majorné
kaPosznyák áGnEs,
MEzEi tibor
Egyesületünk főbb feladata az utánpótlás nevelése. Büszkék vagyunk ifjúsági csapatunkra, akik
már több éve járnak hozzánk ifjúsági képzésünkre,
és a számukra meghirdetett (megyei és országos)
versenyeken példaértékű
magatartással, valamint
kimagasló eredménnyel
szerepelnek.
2019. június 30-tól részt vehettek az egyhetes ÖTOSZ Ifjúsági Tűzoltó Táborban,
Abádszalókon. A hét folyamán
az ország számos részéből érkező fiatalok a koruknak megfelelő szinten mélyíthették el
ismereteiket, avagy egészíthették ki azt. Továbbá kitűnő
lehetőség volt a felnőtt kísérők
számára a szakmai tapasztalatok cseréjére, az ifjúságot
érintő kérdések megvitatására. A reggeli tornát és parancsismertetést követően az
oktatás vette kezdetét. Délutánonként pedig kötetlen programokkal tette emlékezetesebbé az itt eltöltött időt a
tábor vezetősége. Csapatjátékok és a város megismerésére
irányuló, játékos vetélkedők is
helyet kaptak a programok
között. Majd a város határait
elhagyva a Tisza-tó környékét
fedezhették fel a táborozók és
kísérőik. Poroszlón a Tiszatavi Ökocentrumot, Kiskörén a
hallépcsőt és vízierőművet látogatták meg. Természetesen
a strandolás sem maradhatott
el. A szombati nap a tábor zárásáról szólt. Először is a héten
megszerzett tudásról kellett
számot adniuk a táborlakóknak. A vizsga mindenki számára sikeresen zárult, megerősítő vagy épp magasabb
szintvizsgát tettek. Számos fiatal még nem érte el azt az
életkort, hogy szintvizsgát tehessen, ennek ellenére tudásuk és felkészültségük nem
maradt alul. Az esemény a tábori díszszemlével zárult. A
felnőtt kísérők a táborozó fiatalokkal együtt alakzatba tömörülve vonultak fel. Balog
László, a szövetség elnöke beszédében örömét fejezte ki a
tábor és egyúttal az utánpótlás biztosításával kapcsolatban. Köszönjük a tábor megszervezését és lebonyolítását
az ÖTOSZ-nak, és bízunk
benne, hogy ez a hagyomány a
jövőben is megmarad.
2019. július 13-án, szombaton került megrendezésre a
hagyományosnak számító
Tűzoltónap az Árokszállási
Nyár rendezvénysorozat keretein belül, a Birkafőző Verseny
napján. Idén is számos szak-

tűzoltósáGunk hírEi
2019. év ii. félév programjai
mai, ugyanakkor játékos lehetőséggel készültünk az érdeklődők számára. A meglehetősen esős nap ellenére is több
száz látogató fordult meg nálunk a nap folyamán. A megszólaló sziréna hangja jelezte
a bemutatók kezdetét. Először
egy üzemképtelen autóból
való sérült személy műszaki
mentését követhették figyelemmel az ott lévők. A vonuló
csapat szakszerűen elvégezte
a jármű áramtalanítását, majd
a szakfelszerelések segítségével (pl.: feszítő-vágó berendezés) biztonságosan kiemelte a

ket, valamint a pörköltet „felrakta”, kapta a riasztást, mert
egy mezőgazdasági létesítményben bálák kaptak lángra.
Amíg ők bevetésen voltak, néhány egyesületi, illetve családtag folytatta a birkapörkölt elkészítését. A káreset felszámolása több mint négy órán át
tartott. Így, mire a kivonuló
egység visszaért a verseny
színhelyére, a pörkölt is elkészült.
Az ifjúsági tűzoltók és az
egyesületi tagok részére minden évben közös tökfaragást
szervezünk október végén.

nénk a megszokott látványon
túl egy picivel többet nyújtani
évről évre. Így volt ez a karácsonyi díszkivilágítással is.
2018-ban fényárban úszott az
udvaron található régi tűzoltószekér, 2019-ben pedig már
egy tüzet oltó tűzoltó alak is
megformálásra került. Először
csak néhány járókelő figyelmét keltettük fel ezzel a látképpel, majd egyre többen sétáltak be vagy tettek kerülőt az
udvarban. Végül, néhány nap
után a média több csatornáján
is szerepeltünk, mind az írott
és online sajtó, mind a megyei,

sérültet. Ezután következett
volna a Kutyákkal az Életért
Alapítvány látványos bemutatója, de sajnos az eső miatt ezt
a programot nem tudták megtartani. Viszont a kora délutáni órákra újra felszakadozott a felhőzet, és a sok érdeklődőt látva megtartottuk a tűzoltási bemutatót. Egy égő személygépkocsit kellett eloltania
a kivonuló egységnek. Akik
ekkor látogattak be a laktanya
udvarába, megtapasztalhatták
a káreseteknél is előforduló
füst- és hőhatást. A különböző
mentési technikák megismerése után a kisebbek színezhettek és tűzoltóautót állíthattak össze papírból a gyereksátorban. Ugrálóvár, lufi és csillámtetoválás is várta a gyerekeket. Egész nap lehetőség
volt a szakmai játékok, illetve
a tűzoltó technikai eszközök
megtekintésére és kipróbálására. Sajnos az időjárás nem
kedvezett ennek a szabadtéri
rendezvénynek, de így is köszönjük az ide látogató vendégeknek a kitartásukat.
Augusztus hónapban meghívást kaptunk a Jászágói Birkafőző versenyre, mint induló
csapat. Aki részt vett már hasonló megmérettetésen, az
tudja, hogy milyen előkészületekkel jár ez a verseny napján.
Nos, mire minden felszerelést
és hozzávalót összeszedett a
csapat, megérkezett Jászágóra
a kora reggeli órákban és ott
kipakolt, elrendezte a kelléke-

Amíg a jó kézügyességgel rendelkező gyerekek és felnőttek
a lámpásokat készítették,
addig a többiek grillen sütötték a vacsorát. Az enyhe időjárásnak köszönhetően a laktanya előtti udvaron végeztük a
„piszkos munkát”, ami kifejezetten remek hangulatot adott
az eseménynek.
November vége egy mérföldkő volt tűzoltó parancsnokságunk életében. Biztosan
sokan tudják, hogy a közel 70
fős Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk mellett működik egy
olyan szervezet, ami éjjel-nappal a lakosság szolgálatában
áll. Ez a tűzoltó parancsnokság, ami 10 fővel működik. Ők
azok, akik elsőként vonulnak a
káresethez. Ők azok, akik állandó híradóügyeletet és készültséget adnak. Ők azok,
akikkel nap mint nap találkozhatnak a város utcáin egyenruhában. Parancsnokságunk
2019. december 1-jén ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját. Ünnepélyes állománygyűlés keretében emlékeztünk vissza az elmúlt 10 év
eseményeire, adtunk át elismeréseket az állomány részére, majd egy állófogadással
egybekötött baráti beszélgetés
zárta a rendezvényt.
Ugyanezen a hétvégén kezdődött az adventi időszak is.
Akik folyamatosan figyelnek
bennünket és kapcsolatban
vannak velünk, tudják, hogy
minden alkalommal szeret-

az országos rádió és tv csatornák hírei között ezzel a mondattal: „A jászárokszállási tűzoltóság karácsonyi díszkivilágítása egyszerűen tökéletes”.
Köszönjük kollégáink segítőkész munkáját és örömünkre
szolgál, hogy hozzájárulhattunk településünk jó hírének
öregbítéséhez!
December 5. Mikulás előestéje. Ilyenkor családosan várjuk a városi Mikulást a Polgármesteri Hivatal udvarán, majd
a laktanya nagytermébe vonulunk be megmelegedni. És láss
csodát! A Mikulás visszajött!
Helyet foglalt egy kényelmes
fotelben és várta a gyerekek
dalait. Ez alkalommal több
szülői bátorításra és segítségre volt szükség, hogy a gyerekek közösen énekeljenek a
Mikulásnak. Mire mindenki
megkapta a csomagját, fel is
oldódtak és önfeledten játszottak a továbbiakban. Napközben a „Tűzoltós Mikulással” városunk főterén is lehetett találkozni, így a nap végére érthető, hogy fáradtan
tért haza.
Ezúton is köszönjük a lakosság egész éves támogatását és
az elismerő szavakat a tűzoltóság munkájával kapcsolatban. Támogatási lehetőségek
iránt érdeklődni lehet a tűzoltóságon, a Polgármesteri Hivatal udvarán. Bízunk benne,
hogy a lakosság ezentúl is segíti a munkánkat. Segíts, hogy
segíthessünk!
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élő adVEnti naPtár
szÖVEG: kis-siMonné Goda éVa
2016 telén kezdődött
Solymáron az élő adventi
naptár, amikor az ünnepi
várakozást
szerették
volna élőbbé tenni.
Az ötlet alapján a lakosok
feldíszítették saját ablakaikat,
s jól láthatóan elhelyezték az
adott nap számát is, így a 24
nap alatt minden szám megjelent a település különböző
pontjain. Esténként ünnepi
fénybe borult egy-egy ház
vagy kirakat. Solymáron első
évben 64 jelentkező volt, így
egy szám több helyen is felbukkant.
Ehhez a kezdeményezéshez az elmúlt években több
település is csatlakozott,
2019-ben először Jászárokszállás is. A novemberi felhívásra több mint 40 jelentkezés érkezett magánszemélyektől, közintézményektől,
vállalkozásoktól, így nálunk

is már első évben volt olyan
este, mikor több helyen bukkanhattunk szépen feldíszített ablakra.
Az adventi időszak délutánjain a Petőfi Művelődési Ház
Facebook oldalán megjelent,
hogy az adott nap ablakát melyik utcában érdemes keresni,
illetve közintézmények, cégek
esetén a nevük szerepelt.
Egyes házaknál, intézményeknél, cégeknél az ablak feldíszítése mellett egy kis vendéglátással is várták a lelkes
keresőket. A megtalált ablakok fotóit a művelődési ház
oldalára lehetett feltölteni.
Ezzel az ötlettel sikerült kicsit izgalmasabbá tenni az adventi várakozást, nagyon jó
visszhangot kapott a kezdeményezés. Reméljük, ezen fellelkesülve 2020-ban is megrendezésre kerül, és még többen indulnak majd esténként
felfedező sétára városunkban.

a megyei i. osztályú
labdarúgó bajnokságban játszó
csapatunk tavaszi szereplését

február 23-án 14:30-tól
hazai pályán, kisújszállás
csapata ellen kezdi.

EGyEsülEti
hírEk
szÖVEG: kókai béláné
EGyEsülEti titkár
Január a beszámolók
és számadások hónapja.
Egyesületünk is megtartotta január 8-án beszámoló taggyűlését. Tagjaink közül 85 fő volt jelen,
így taggyűlésünk határozatképtelen volt, ezért a
levezető elnök fél órára
felfüggesztette a kezdés
idejét.

zottság beszámolója hangzott el, melyet szintén elfogadtunk.
A 2020-as tervekben idén is
szerepel a Batyus bál, a nőnap,
a költészet napja, a helyi
strand látogatása, paprikás
krumpli főzés. Idén is vannak
kirándulási terveink: Sopron
(ami két napos lenne), Makó
és környéke, valamint mátrai
kirándulás is szóba kerülhet.

Az idő leteltével Legény
Béláné megtartotta a 2019es év beszámolóját. Visszatekintve a múlt évre elhangzott, hogy milyen munkát is
végzett az egyesület, hol voltunk, milyen közösségi munkát végeztünk. A beszámolót
a jelenlévők egyhangúan elfogadták.
Ezután a pénzügyi beszámoló hangzott el, melyet Faragó Béláné tartott. Hozzászólás nem lévén a beszámolót elfogadtuk. Utoljára az Ellenőrző és Számvizsgáló Bi-

A taggyűlés végén a decemberi Jászvidék egyik cikke
is szóba került. A jelenlévők
a városközpontban (évek
óta) álló „Kubikos” szobor
megmaradása mellett álltak
ki. Ez a szobor a közel 300
helyi kubikosnak állít emléket, amit meg kell őriznünk,
mert ez a múltunk része,
amit meg kell őrizni és
ápolni kell.
Februári előzetes: Batyus
bál. Minden tagunkat szeretettel várjuk. A kikapcsolódás garantált!

iPartEstülEti GyárlátoGatás kEcskEMétEn
szÖVEG: PaPP áGnEs
Szakmai kirándulást
szerveztünk a MercedesBenz
Manufacturing
Hungary Kft-hez Kecskemétre. Elsősorban autóval foglalkozó iparos
szakemberek, vállalkozók érdeklődtek a gyárlátogatás iránt.
Az autógyár 2012. március 29. óta gyárt személyautókat Magyarországon.
441 hektáros területből 219
hektárt foglal el a négy hatalmas csarnok. A csarnokok között busszal szállítottak bennünket és 2 épületet
mutattak meg nekünk: a karosszériagyártó részt és az
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összeszerelő üzemet. A robottechnika mintapéldáját
láttuk, amint a présüzemből
3-4 darabból érkező elemeket robotkarok forgatták, illesztették, hegesztették emberi beavatkozás nélkül, s
mágneses szállító asztalok
vitték egyik helyről a másikra. Ezek a szállító lapok
önmagukat töltötték fel és
álltak újra a mágnescsíkra.
A beépítendő motorok Németországban készülnek, itt
csak a beszerelés történik.
Az összeszerelő soron egy
ember egy folyamatot végez
pár perc alatt és két perc
alatt gördül le egy autó. Ezt
láthattuk és a kész autó

tesztelését is. Mint megtudtuk, a présüzemtől a kész
autóig 40 munkaóra telik el,
ennyi kell egy autó elkészültéig. Jelenleg három típust
gyártanak, amiből kettő
csak itt készül Magyarországon:
- 2018 A osztály W177
típus negyedik generációs
kompakt limuzin,
- 2018 B osztály W 247
típus harmadik generáció,
- 2019 CLA osztály C118
második generációs limuzincoupé.
Ezek a típusok, de szinte
egyedi minden autó, mert
más a színe, a felni, a kormány és a plusz beszerelt
extrák.
Mint a kísérőnk elmondta
kb. 3500-an dolgoznak, de

beszállítókkal és a tesztelést
végző céggel összesen 8000en vannak. Több műszakban
dolgoznak, s vannak olyan
területek, ahol nem áll le a
sor. Így hatalmas háttérel-

látó rendszert kell üzemeltetni, hogy minden pontosan, precízen megvalósuljon,
oda kerüljön, ahová és amikor kell.
A velünk lévő szakembe-

rek persze más folyamatokra is kíváncsiak lettek
volna, de a gyárlátogatás
ilyen, azt mutatják meg, amit
láttatni szeretnének. Nekem
mindenesetre tetszett!
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a kubikos szoborról
szÖVEG: naGy lászló
Városunk polgármestere a Jászvidék legutóbbi számában, a Polgármester jelenti rovatban tájékoztatást adott
az új képviselők javaslatairól. Többek közt javasolják a kubikos szobor
lebontását.
Polgármesterünk, Gergely
Zoltán egy másik cikkében leírja, hogy mit jelent ez a szobor Árokszállás népének.
Azoknak a kétkezi munkásoknak állít emléket, akik sokszor
gyalogosan, taligával (furikkal) járták az országot, hogy
megkeressék családjuk kenyerét. Az én apám is kubikos
volt, fiaként részese voltam
ennek a sorsnak. Árokszállásról még az 1970-es években is
ezernél több ember ingázott
és dolgozott az építőiparban.
Természetesen ekkor már
nem taligával közlekedtek.
Mi hát a baja ennek a szobornak? Miért kellene lebontani?
A javaslat okát véleményem szerint a szobor eredetében lehet megtalálni.
A szobor eredetileg Solymosi
Ignác (1898-1938) jászárokszállási születésű munkás em-

lékére készült. Nagygazdáknál
béresként, majd főleg pesti
építkezéseken dolgozott.
A mai uralkodó felfogás
szerint Solymosi Ignácnak
egy „hibája” van, hogy tagja
volt az KMP-nek, azaz kommunista volt.
Szabó Zoltán, a szobrot elkészítő művész bölcs ember
volt: bizonyára ismerte Árokszállás múltját és a politikai
széljárásokat, ezért a szobor
kubikos alakját nem Solymosiról mintázta. Nem hasonlít a
róla maradt fotókra és a Szolnokon felállított mellszobrára,
amit szintén Szabó készített.
A szobor különleges értékét
az ember és a taliga viszonyának – titkokat sejtető - művészi ábrázolása adja. Elölnézetből egy egyenes kiállású
ember ökölbe szoruló kézzel
taligáját tartja. Oldalnézetből
az ember háttal áll szerszámának. Az alak hátának görbületéből ítélve, mintha
húzná felfelé fordított taligáját, de ez értelmetlen. Ebben
a kapcsolódásban a felfelé
fordított taliga természetellenesnek tűnik, pedig a furiknak van ilyen állása, mikor a
tartalmát kiöntik, csak ekkor
használója keresztbe moz-
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duló kézzel szemben áll vele.
Ha a furiknak van ilyen állása,
akkor az ember állna természetellenesen? A válasz nézőpont kérdése. A kérdés megválaszolását a művész mindenkinek a saját tapasztalatára és fantáziájára bízta.
Én közmegegyezést látok
abban, hogy ez a szobor egy
egyszerű kubikos szobor, és
aki akarja, értelmezze saját
belátása szerint.
Becsüljük meg a művészi
értékkel bíró szobrunkat! A
mi szobrunkat!
Visszatérve a „Kit ábrázol?”
kérdésre: nem tudom, de bárki
legyen is a szobor „modellje”, a
rendszerváltó önkormányzatunk élt a művész adta egyik
értelmezési lehetőséggel, és lekapartatta a szobor eredeti feliratát. Így változott át egyedüli
kubikos szoborrá, és vált hangsúlyossá a bevezetőben leírt jelentése. Ám mi tagadás, több
embernek – köztük nekem is –
mindkét olvasat tartalmaz emléket a múltról.
Hagyjuk békén a kubikos
szobrot, és dolgozzuk fel békévé a múltat, ahogy József
Attila írja: „A harcot, amelyet
őseink vívtak, békévé oldja
az emlékezés, s rendezni
végre közös dolgainkat, ez a
mi munkánk; és nem is
kevés.” (A Dunánál)
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2020. február 8-án
15.00 órakor
tisztújító közgyűlés az
ipartestület
klubhelyiségében
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jászárokszállási
Gazdakör
jászárokszállás

MEGhíVó
A Jászárokszállási Gazdakör az
1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére ’48–as
vacsorát rendez, melyre szeretettel meghívja Önt és kedves
családját.

időpont:

2020. március 7.
helye:
Petőfi Művelődési
ház
(5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.)

A rendezvény 17 órakor, a Szentháromság-templomban ünnepi
szentmisével kezdődik, melyet a
szabadságharcban részt vett jászárokszállási hősökért, a magyar hazáért ajánlunk fel.
Ünnepi műsor: 18 órakor
Vacsora: 19 órakor, utána zene,
tánc
Vacsora hozzájárulás: 4.500,- Ft
Jelentkezni: 30/ 398-2032-es
és a 70/ 237-2024-es
telefonszámon.
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foGathajtásban is jElEskEdEtt
Mátra
tEljEsítMénytúrázója 2019.
tEljEsítMénytúra MozGaloM
szÖVEG:
kókai béláné
December 15-én már 9.
alkalommal rendezte meg
a Hérics TTSE a Mátra Teljesítménytúrázója mozgalom díjátadóját.

A nevezési lapon 2019-ben
21 túra közül lehetett választani, ami lefedi a Mátra egész
területét. Egy-egy túrán a
távot mindig a nevező (induló) jelöli meg, és azt teljesíti
a megadott időn belül Ez a túrázó felkészültségétől és az állóképességétől is függ. Mi is
hozzájárultunk ezekhez a teljesítésekhez. Mudris Zoltán
1000 km felett, Nagy László és
Kókai Béla 500 km felett teljesítve megszerezték az 1. fokozatot. Ők már nem is először
értek el ilyen eredményt!
Bató Ilona, Nagy Anita,
Ördög Ádám és jómagam a
2. fokozatot értük el.
Természetesen mások is
voltak, akik indultak egy-egy
túrán, de nem neveztek a
mozgalomba. 2020 egy
újabb kihívásokkal teli év
lesz. Buzdítunk mindenkit,
hogy feszegessétek határaitokat és túrázzatok velünk a
Mátrában.

Tóth Alajos hintógyártó, városunk szülöttje, fogathajtásban is elismerést kapott. Míg decemberben ulti versenyt nyert, január 18-án, Egerben a díjátadó gálán Heves megye legjobb
lovas sportolója kitüntetésben részesült. Ennek előzménye volt, hogy négyszer nyert bajnokságot kettes fogathajtásban.
– and –

FIZETETT HIRDETÉS

A mozgalom nyitott, azon
bárki elindulhat és teljesít-

heti a kiválasztott távot. A
teljesítésnek különböző fokozatai vannak:
- 1. fokozat: minimum 10
túra és 450 km (oklevél,
kupa),
- 2. fokozat: minimum 8
túra és 250 km (oklevél,
érem),
- 3. fokozat: minimum 6
túra és 150 km (oklevél, kitűző).
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