X. juBileumi alaPítványi óvoda Bál
szöveg: BoBákné Petró krisztina
mB. óvodavezető
Fotó: majorné nagy mária
rédei dávid
gyulavári dániel

Vannak ügyek, melyeket
érdemes támogatni. Márpedig egy jótékonysági bál
ilyen esemény. Az év első
negyede nem múlhat el Jászárokszálláson óvoda bál
nélkül. 2020. február 22–
én került megrendezésre
a X. Jubileumi Alapítványi
bál a „Lehel úti Óvoda
Gyermekeiért” Alapítvány
szervezésében. 2020–ban
kerek 10. évfordulóját ünnepelte a népszerű rendezvény.
Egy évtizeddel ezelőtt
nemes cél hívta életre az
óvodai alapítványi bált. Mindig van cél, amit érdemes támogatni. Ilyen évről–évre
megújuló kezdeményezés
10. éve a tenni akarás az

óvodás gyermekekért. A
mostani 10. jubileumi bálunkra minden reményünket
felülmúló volt az érdeklődés,
olyannyira, hogy a jegyek
már jóval a bál előtt elkeltek.
A nagyszámú bálozni vágyó
vendégeknek idén is a szépen felújított Petőfi Sándor
Művelődési ház nagyterme
adott helyet. A szervezési,
koordinálási feladatokban
fontos szerepet vállalt Fodor
Ágnes, az alapítvány elnöke,
aki mindent megtett a sikeres lebonyolítás érdekben.
A bált Gergely Zoltán polgármester nyitotta meg,
majd Fodor Ágnes köszöntötte a vendégeket, ismertette az alapítvány eddigi
munkáját és a tavalyi év bevételének alakulását.

Az előadás szereplői
A műsor az anyukák táncával kezdődött, melyben közreműködtek az apukák, a Fortuna TSE tagjai és középisko-

lás diákok is, ezt követően a
„Lagzi szatírok” című színdarabot láthattuk az apukák és
lányaik előadásában. A darab-

ban szerepelt Fodor Ágnes és
Csoszor Erzsike óvó néni, aki
a színpadon is óvó nénit alakított. A humoros, szórakoztató,

dalokkal megtűzdelt előadásnak köszönhetően megalapozódott a vidám hangulat.
Folytatás a 4. oldalon.

45 éve alakult a kertBarát kör
szöveg:
nádas illés
2020. január 7-én tartottuk az év első megbeszélését, mely a közgyűlés előkészítésének jegyében telt
el. Megbeszéltük a feladatokat és előkészítettük a
munkatervezetet. Köszönőlevelet kaptunk a helyi
iskola vezetésétől, melyben megköszönték egyesületünk tavalyi munkáját
az iskolakertben az alsós
tagozatosak részére.
A 2019. évet lezáró közgyűlést 2020. január 25-én tartottuk meg. Először meghallgattuk a Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2. a osztályos ta-

nulóinak ajándékműsorát,
Népi játékok címmel. A programot betanította Papp Zoltánné pedagógus. A kedves
kis műsor nagy tetszést aratott, tapssal és csokoládéval
jutalmaztuk a gyerekeket és
virágcsokorral a felkészítőjüket. Móczár Sándorné elnök
éves beszámolója elején felkérte a jelenlévőket, hogy egyperces néma felállással adózzunk az egy éve elhunyt Drapos Béláné elnök emlékére,
tiszteletére. Ezután következtek a különböző beszámolók
(pénzügyi, ellenőrző bizottsági, valamint a 2020. évi
munkaterv). A beterjesztett
munkavédelmi, tűzvédelmi,
valamint kötelezően előírt
adatvédelmi és adatkezelési
szabályzatok is elfogadásra
kerültek.
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45 évesek lettünk, és ebből
az alkalomból Móczár Sándorné néhány mondatban
ismertette az elmúlt évek
alatt történteket.
1975. október 13-án alakult 12 fővel a mai Kertbarát
Kör elődje. Sok minden megváltozott az elmúlt évtizedekben. Ma már legtöbb tagunknak a kert művelése
szabadidős
tevékenység,
nem megélhetési lehetőség.
Létszámunk többszörösére
emelkedett a 45 év alatt. Az
idősebb tagok most is átadják tudásukat a fiatalabbaknak. Együttműködési szerződést kötöttünk az óvodákkal és az általános iskolával.
Elvégzett munkáinkról, öszszejöveteleinkről, szakmai
kirándulásainkról a most kiállított tablóképeken és az ez

alkalomra készített jubileumi kiadványunkban bővebb információkat kaphattak a jelenlévők.
Majd a megjelent társ
kertbarát egyesületek (Jász-

berény, Jászjákóhalma és
Újszász) képviselői gratuláltak az elért eredményeinkhez, bízva abban, hogy ezután még szorosabb együttműködést tudunk kialakí-

tani. Kedves ajándékokkal,
oklevéllel leptek meg bennünket.
Az este hátralévő részét
baráti beszélgetés, zene,
tánc követte.
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emléktáBla 100
szöveg: csikós miklós
A száz éve született Dr. Fekete Gyulára emlékeztek
péntek délelőtt a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán. Az ünnepségen elhangzott: a néhai igazgató mindennél jobban sze-

rette a hivatását és fáradhatatlanul hajtotta céljait az iskola fejlődése érdekében.
Fekete Gyula 1920-ban született Jászárokszálláson. Diplomáját a Kolozsvári Mezőgazdasági Akadémián szerezte. 1950-ben vette át igazgatói kinevezését a hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági
Gimnázium élén. Ettől az időponttól kezdve neve és tevékenysége szorosan összefonódott a vásárhelyi mezőgazdasági szakoktatás kibontakozásával és fejlődésével. Kiemelkedő szerepe volt a felsőfokú
Mezőgazdasági Technikum
megalapításában, a technikum igazgatójaként fáradhatatlanul dolgozott a szaktanszékek létrehozásában. Kitűnő munkatársakat sikerült
megnyernie és a munkában
maga mellé állítania. Eközben
a technikum kollégiummal,
tornateremmel, oktatási épületekkel és tanüzemi létesítményekkel gyarapodott. Az
oktatás színvonala is elismerten emelkedett. A munka
eredményeképpen 1972-ben
létrejöhetett a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési
Kara, melynek Dr. Fekete
Gyula igazgatója, majd főigazgató-helyettese volt nyugállományba vonulásáig, 1980-ig.
Életművének, pályafutása
legfontosabb alkotásának tekintette a kart. Nyugdíjazása
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nem jelentette a kapcsolat
megszakítását, hanem hoszszú éveken át tovább oktatott a Vadgazdálkodási Tanszéken, melyet szintén ő alapított. Sokáig részt vett a kar
minden jelentősebb rendez-

vényén, így ismerték és becsülték a kar fiatalabb munkatársai is.
Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el, legutóbb
2004-ben Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Pro
Urbe-díjjal tüntette ki.
Munkásságának tiszteletére
a Mezőgazdasági Kar 2020.
január 31-én emléktáblát helyezett el Dr. Fekete Gyula családjának, barátainak és volt
kollégáinak jelenlétében. Az
emléktábla-avatáson Dr. Bicsérdy Gyula nyugalmazott
főigazgató mondott beszédet.
„Fekete Gyula a hódmezővásárhelyi közép- és felsőfokú
agrárképzés megalapítója
volt. Szerette az életet és az
embereket, de legfőképp a hivatását. Megalapozott elképzelése volt az oktatásról és iskolája jövőjéről” – emlékezett
Bicsérdy Gyula, hozzátéve: a
néhai igazgató hallatlan munkabírással rendelkezett és
céljai végrehajtásában fáradhatatlan volt.
Az emléktábla átadóján a
családtagok is részt vettek,
akik meleg szavakkal emlékeztek meg a vásárhelyi agrárképzés egyik legkiemelkedőbb alakjáról. Jászárokszállást, a szülőföldet, az ÁBK részére érkezett meghívónak
eleget téve, jómagam, mint az
ÁBK elnökhelyettese, a család árokszállási ágát pedig
Kubacsek József képviselte.

tájékoztató
közmeghallgatással
egyBekötött soros ülésről
szöveg: BB
2020. február 13-án tartotta közmeghallgatással
egybekötött soros ülését
városunk képviselő-testülete a Petőfi Művelődési
Házban.
Az ülésre írásbeli interpelláció nem érkezett. A fórumládákban egy Fenyő
Ivánról szóló Jászkürt újságcikk volt, a meghívására irányuló indítvánnyal. Több
képviselő szóban interpellált. Kérték a Munkácsy, az
Ady és Mikes utcák felújítását és a Deák Ferenc utca
elején található kis zsákutca
és a Gyóni utca nyúlvány részének szilárd burkolattal
történő ellátását, a Vasút
utca rendbetételét, a Katona
József utca egyirányúsítását, a Zöld 9 épületénél lévő
kereszteződés balesetveszélyes forgalmi rendjének
megszüntetését, a Széchenyi utcán egy újabb buszmegálló kialakítást, a Május
1. utcáról a patakhíd felé vezető járda felújítását, a
strandi malom melletti
járda kialakítását, a Blaha
Lujza utcánál a tujasor ritkítását, a terület rendben tartását, az Ágnes Optika és a
gimnázium elé gyalogátkelőhely kialakítását, a gimnáziumhoz vezető útszakaszokra szemetesek kihelyezését, a bankiskola előtti
vízelvezetés megoldását, a
szelektív hulladékszigetek
megközelítésének javítását.
Javaslatot tettek LED-es
közvilágítás kialakítására,
különös tekintettel a városközpontban található zebrák mellett, az internetszolgáltatók körének bővítésére
és a játszóterek téli nyitvatartására. Gergely Zoltán
polgármester válaszában elmondta, hogy a Munkácsy
Mihály utcának engedélyes
terve van, a költsége
146.000.000,– Ft. Az útfelújítás során szükség lesz az
ivóvízvezeték cseréjére és a
vízelvezetés megoldására.
Pályázat szükséges a megvalósításhoz a magas összeg
miatt. A malomnál a járda
és a közvilágítás kialakítása
megtervezést igényel. A
Mikes és Ady utca útalap elkészítésre került, a járdák
és árkok elkészítése után
megtörténhet a szőnyege-

zés. Az útfelújításokra, járdák elkészítésére a betervezett összeg felosztása, fontossági sorrend felállítása a
testület feladata. A buszmegálló kapcsán meg kell vizsgálni azt, hogy van-e lehetőség a kialakítására, fel kell
venni a kapcsolatot a Volánnal és a Közútkezelővel. A
Zöld 9-nél található ingatlan
tulajdonosa fel lesz szólítva
az épület bontására vagy
rendbehozatalára. Nem támogatja a Blaha utcai tujasor ritkítását, környezetének sűrűbb rendbetételét
javasolja. Megvizsgálják a
pékségnél egy új, LED-es
lámpatest elhelyezésének
lehetőségét. A Városkert
sarkára, a Deák úti járda
mellé és a kis Tompához kihelyezésre került 1-1 szemetes. Árajánlatot kérnek
gyalogátkelőhely kialakítására. Az internetszolgáltatók előtt nyitott a lehetőség,
a városközpontban azonban
nem lehet légkábelen vinni
a szolgáltatást. A Vasút utca
kapcsán újra megbeszélést
kell kezdeményezni a
Weger vezetőségével az
utca közös felújítása érdekében. A bankiskola előtti
vízelvezetés problémáját az
adja, hogy egy korábbi árkot
betemettek, járdát és utat
alakítottak ki a helyén, de
így nem tud elfolyni a víz.
Tervezőt kérnek fel a probléma megoldására. A játszóterek téli nyitvatartását
nem támogatja, mert a gumilapok, a műanyagok télen
ridegek és csúsznak, nagyon balesetveszélyesek, de
amennyiben a testület úgy
dönt, akkor kinyitják a játszóteret. A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 6 nem
szavazattal nem fogadta el
az interpellációkra adott válaszokat.
Az interpellációk után
Gergely Zoltán polgármester a két ülés közötti munkájáról szóló beszámoló
főbb pontjait ismertette,
mely beszámoló a 2019.
december hó és 2020. február 12. közötti időszakot
ölelte fel. A beszámolót 3
igen szavazattal, 6 nem szavazattal nem fogadta el a
testület. Ezt követően az önkormányzat 2020. évi költségvetését tárgyalták, amit
5 igen szavazattal, 4 nem
szavazattal fogadtak el. Az
önkormányzat 2020. évi

költségvetésének főösszege
1.909. 969 ezer forint.
Az előző évek gyakorlatának megfelelően a civil szervezetek támogatására a
2020. évi költségvetésben
5.000.000,- Ft szavazott
meg
a
testület.
Ez
1.000.000,- Ft-tal több, mint
a tavalyi évben. A támogatásra irányuló pályázatok
benyújtási határideje: 2020.
március 06. 12:00 óra. A pályázati kiírás megtalálható a
város honlapján. Határidőn
túl benyújtott vagy hiányos
pályázatot nem tudnak figyelembe venni!
Ezt követően került sor az
előkészítő bizottsági tagok
megválasztására, akik a
helyi és a szakmai elismerések odaítélését véleményezik.
A képviselők jóváhagyták
a Városi Könyvtár és a Petőfi Művelődési Ház beszámolóját és munkatervét,
majd meghallgatták a
„Strand helyzetének felülvizsgálata; sportcsarnok
megépítésének lehetőségei
a strand vonzáskörzetében”
című beszámolót.
A lakosság egészségügyi
ellátásának növelése érdekében helyben működik a fizioterápia, a vérvétel és a
gyógymasszázs. A képviselő-testület elhatározta,
hogy Jászárokszálláson napi
4 órában gyógytorna szolgáltatás igénybevételét is lehetővé teszi, melyhez költségvetésében biztosítja a
szükséges pénzügyi fedezetet.
A testület 2020. évi munkatervébe bekerült az
ügyfélszolgálati rendszer
kialakításának, működtetésének vizsgálata. Dr. Gábris
Emese jegyző az előterjesztésben részletesen indokolta, hogy miért nem kíván
az ügyfélszolgálat létrehozására irányuló javaslattal
élni. A hivatal eddig is
ügyfélbarát módon működött. Az ügyfélszolgálati
munkatárs nem szakügyintéző, nem feladata a benyújtott kérelmek tételes ellenőrzése, ő csak átveszi azokat és továbbítja az illetékes
ügyintézőkhöz. Emellett az
épület adottságai jelenleg
nem teszik lehetővé az
ügyfélszolgálat kialakítását.
A képviselő-testület döntött a képviselő-testületi városbejárásról. Ebben az

évben két alkalommal kerül
végrehajtásra a városbejárás 6 körzetben. Az első február-március hónapban, a
második pedig július-augusztus hónapban.
Az idei évben is aktualizálásra került az Önkormányzat Cafetéria szabályzata.
Cafetéria-elemként 2019.
január 01. napjától kezdődően csak a SZÉP-kártya
juttatás adható.
A képviselők döntöttek
szakmai megbeszélés kezdeményezéséről az általános iskola felújítása, korszerűsítése, az udvar rendezése, nyílászárók cseréje,
sportudvar kialakítása kapcsán az intézményfenntartó
Jászberényi
Tankerületi
Központtal, az iskola igazgatójával és a Jászság országgyűlési képviselőjével. Ezt
követően határoztak a Városi Óvoda 2020. évi heti és
éves nyitvatartási idejéről.
A REGIO-KOM Térségi
Kommunális Szolgáltató
Társulás tanácsa módosította a társulási megállapodást. Átvezette a társulási
megállapodáson a 2019. évi
önkormányzati választások
és a társulási tisztújítás
eredményeképpen történt
személyi változásokat. A
testület jóváhagyta a társulási megállapodás módosítását.
A képviselő-testület eladásra kijelölte az Alkotmány utca 28. és a Széchenyi István utca 27. szám
alatti ingatlanokat. A Széchenyi utcai ingatlan minimális
vételára
bruttó
4.730.750,- Ft és 3 éven belüli beépítési kötelezettség
terheli.
Az önkormányzat tervbe
vette a Tinódi utca és Ady
Endre utcák zsákutcájának
telekhatár-rendezéssel történő összekapcsolását. A
képviselők jóváhagyták a
földrészletek telekhatárrendezését és az ezzel kapcsolatos adásvételt.
Nyertes pályázattal rendelkezik ingyenes wifi szolgáltatás kiépítésére az önkormányzat, aminek értelmében a város 15.000 euró
értékű támogatásban részesült. A kiépítésére irányuló
ajánlatkérési eljárás lezárásaképpen a testület a TSystems Magyarország Zrtt hirdette ki nyertesnek.
Folytatás a 3. oldalon.

www.jaszarokszallas.hu

2020. FeBruár 28. | Péntek

Polgármester
jelenti

vezetőségválasztás az
iPartestületBen
szöveg: andré lászlóné

szöveg: gergely zoltán
Polgármester
Az enyhe tél kedvezett a
repcének, az őszi árpának és
a búzának is. A talaj nedvességtartalma kielégítő. A komolyabb fagyok elmaradása
a kártevőknek is kedvez,
ezért nagyon korán el kell
kezdeni az ellenük való védekezést. A gyümölcsfákat
becsapja ez az enyhe idő és a
rügy fejlődése nagyon
hamar beindul, így a tavaszi
fagyok nagy kárt okozhatnak
a korán virágzó gyümölcsfákban. A metszéssel nincs
mire várni, el kell végezni
minél előbb.
Jászárokszállás képviselőtestülete 5 igen és 4 nem
szavazattal elfogadta a város
2020. évi költségvetését.
Ennyi egyeztetés költségvetés elfogadását városunkban
még nem előzte meg. Két informális ülésen összesen 5
óra időtartamban és a bizottsági ülésen 3 órán keresztül tárgyaltuk a költségvetés részleteit. Az eredetileg általam beterjesztett
költségvetés-tervezet sok
pontban változott. Kikerült
az apartman ház bővítése és
céltartalék keretében az erre
tervezett összeg az iskola
fejlesztéshez került átcsoportosításra. A város költségvetését hitel felvétele nélkül terveztük meg, hitelt az
elmúlt években sem vettünk
fel. A költségvetés főösszege
1.909.969.000,- Ft, ennek a
működési kiadás 83,8 %-a, a
felhalmozási pedig 16,2 %ot tesz ki. Az iparűzési adó
bevételünk 27 %-át, az állami költségvetésből meg
nem kapott finanszírozás
keretében elvonják. Komoly
tételt jelent a 27 %-os ÁFA
befizetése is, amelyet csak az
iskolakonyha és a strand
működtetésénél
tudunk
visszaigényelni. A 2019.
szeptemberi Képviselő-testületi döntés szerint a tanévre az óvoda, az általános
iskola és gimnázium tanulóinak összesen 10 millió forintot tanulmányi kirándulásra biztosítottunk. 2020.
évre ebből 8.874.000,- Ft-os
felhasználás
lehetséges,
mert csak az óvodák vették a
tanév első felében igénybe
ezt a támogatást. Folytatódik
a gimnáziumi laptop program. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére fer-

tőtlenítő és takarítószereket
vásárolunk 4 millió forint értékben, immár 3. évben.
2019-ről 379.346.000,- Ftos pénzmaradványt hoztunk
át erre az évre. Ennek köszönhetően
beruházásra
105.714.000,-Ft, felújításra
203.684.000,-Ft
összese
309.398.000,-Ft-ot tudunk
fordítani. Általános tartalékként 100 millió forintot, céltartalékként 30 millió forintot tartalmaz a költségvetés.
Járdaépítésre 5 millió forintot terveztünk. Vita van a
testületen belül, hogy az eddigi gyakorlatot folytassuk,
amely szerint kész betont és
zsaluanyagot adtunk a lakosság részére és a járda elkészítése és a beton utógondozása az ingatlan-tulajdonosok feladata. Ez a megoldás jól működött és költségtakarékos volt, mert úgy számolhatunk, hogy egy rész az
anyag ára és két rész a munkadíj. Jelenleg is van bent
egy szándéknyilatkozat a
Szabadság utca lakói részéről, hogy ilyen formában szeretnének járdát építeni. A
másik vélemény az, hogy
vállalkozóval építtessük meg
a járdákat. Ez annyit jelent,
hogy az 5 millió forintból kb.
4-500 méter járda kerülne
megépítésre. Míg a másik
megoldásnál ez elérheti az
1500 métert is.
Már több, mint 15 éve a
Gyöngyösi Városi Televízió
közvetíti a testületi ülések
összefoglalóját és a városról
készült magazinműsort. Az
adás az Invitel hálózatán keresztül, kábelen elérhető, illetve sugárzott adásként antennával is fogható. E mellett interneten is elérhető.
Ajánlata havi 278.000,- Ft
támogatásról szól, évi 11
hónap tekintetében. A testület döntése alapján a TRIÓMedia-Jászberény Műsorszolgáltató Kft-től is ajánlatot kértünk. Az ajánlat
310.000,- Ft-os havonkénti
támogatásról szól, évi 12
hónapra. A Trió Televízió városunkban az Invitel kábeltelevízió szolgáltató rendszerén keresztül nem fogható, interneten érhető el.
Elhangzott az egyik képviselőtől, hogy ma már nagyon
sok embernek van okos televíziója meg amúgy is min-
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denki az interneten fogja
már ezeket a tv adásokat.
Meggyőződésem, hogy ez
nem így van, mert az idős
emberek a kábelen közvetített adásokat tudják fogni,
az interneten közvetítetteket pedig nem. A jászárokszállási termálfürdő fizető
vendégei Heves és Nógrád
megyéből érkeznek. A Gyöngyösi Városi Televízióval
történő szakítás egyúttal
ezeknek az embereknek a
tájékoztatásának megszűnését is jelenti. Pedig más
módon ezeket az embereket
nem tudjuk elérni. A Jászságból nagyon kevesen látogatják a fürdőnket, nem ők a
célközönségünk, mert Jászszentandrás,
Jászapáti
ugyanezt a vízminőséget és
szolgáltatást kínálja.
Mindezeket figyelembe
véve a testület 6 igen és 3
nem szavazattal, a TRIÓMedia-Jászberény Műsorszolgáltató Kft. mellett döntött a Gyöngyösi Városi Televízióval szemben. A Gyöngyösi Televízió kábelen történő elérhetőséget meg fogja
szüntetni.
A határban a dűlőutak
mellett újabb szemétkupacok jelentek meg, amelynek
az elszállítása komoly költségbe kerül. Érthetetlen számomra, hogy miért kell a
szemetet a határba kihordani, amikor működik a szelektív udvar, ahol térítés nélkül a konténerekbe a hulladék elhelyezhető. Utasítottam a dolgozóinkat, hogy tegyenek meg mindent az illegálisan lerakott hulladékok
beazonosítása érdekében
azért, hogy büntető eljárás
megindítását tudjuk kezdeményezni.

Február 8-án tartottuk vezetőségválasztó taggyűlésünket az Ipartestületben.
Dr. Wirth Ágnes levezető
elnök Bobák Juditot kérte fel
az adótájékoztató megtartására, akitől értékes információkat tudhattunk meg. Többek közt elmondta, hogy
mennyire emelkedtek a bérminimumok, hogy július 1től milyen kötelezettségeink
lesznek. Minden vállalkozást
érintenek ezek a változások.
Elnökünk beszámolója következett, az elején egyperces
néma felállással búcsúztunk
2019-ben elhunyt ipartestü-

segítséget nyújt a lakosságnak
az Ipartestület irodájában.
Nagy örömünkre szolgált, hogy
évzáró rendezvényét Jászárokszálláson tartotta meg a Jogpontok vezetősége.
Minden évben részt veszünk a koszorúzásokon, a
Birkafőző verseny sem múlhat el nélkülünk. A Széchenyi
napokon és általános iskolai
ballagásokon minden évben
meghívottak vagyunk, és támogatjuk a jó tanuló gyerekeket, mivel nagyon jó kapcsolatot ápolunk az iskolával.
Szakmai kiránduláson voltunk Kecskeméten, a Mercedes
gyárban, ahol nagyon kellemes

leti tagjainktól: Ördög Lászlótól, Zsólya Páltól és Dóka Lajosnétól.
30 éve immár, hogy az Ipartestület elnöke Csikós László,
aki nagyon sokat tett az Ipartestületért. Részletes tájékoztatást adott az elmúlt 5 évről.
Kiemelte az évenkénti munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást, amin tagjaink részt vehettek, az elmúlt pár évben
ÁNTSZ előadásnak is részesei lehettek és az adótájékoztatók sem maradhattak el.
Sikeresen működik a Jogpont
iroda, minden szerdán délután
Dr. Wirth Ágnes ingyenes jogi

és értékes napot tölthettünk el.
Csikós László felhívta figyelmünket a szakember-hiányra,
melyben lehetőségünk szerint
segítünk. Általános iskolás
gyerekek látogattak el több
iparos társunkhoz, hogy megnézzék őket és ötleteket gyűjtsenek továbbtanulásukhoz.
Minden évben az október 23-i
ünnepségünkön kitüntetések
átadására is sor kerül az Ipartestület tagjai között, akik az
Ipartestületben való több tízéves részvételük jutalmáért
oklevelet, valamint Ezüstkoszorús és Aranykoszorús mester kitüntetéseket vehetnek át.

Az elmúlt 5 évben is megvalósítottuk a terveket, ezért köszönetünket fejezzük ki az
Ipartestület elnökének és a vezetőségi tagoknak.
A következő napirendi pontban meghallgathattuk Papp
Ágnes, az Ipartestület gazdasági vezetőjének beszámolóját,
aki elmondta, hogy sikeres
évet zártunk, anyagilag rendezett a gazdasági helyzetünk.
Majd Sütő Sándorné, az Ellenőrző Bizottság vezetőjének beszámolója következett.
A következő napirendi
pontban a Jelölő Bizottság
ismertette az új vezetőségre
jelölteket, akiknek jelölését
a tagokkal megbeszélve tették meg. Nyílt szavazással
választottuk meg az új elnököt és az új vezetőséget.
A szavazáson a következő
személyek lettek megválasztva:
Az Ipartestület elnöke:
Csikós László.
Elnökhelyettes:
Horváth József, Terenyei Ferenc.
Gazdasági vezető:
Papp Ágnes.
Vezetőségi tagok:
Ballagó Attila, Szűcs Lajos,
Ördög Zsolt, André Lászlóné,
Guba József, Fodor Ágnes.
Ellenőrző Bizottság elnöke: Sütő Sándorné.
Ellenőrző Bizottság tagjai:
Banka Lajos, Faragó László,
Terenyei Ferencné.
Jogi képviseletünket Dr.
Wirth Ágnes vállalta el.
Csikós László ezután ismertette a 2020. évi terveket, melyek megvalósítása
közös feladatunk.
Gratulálok az új és régi vezetőségi tagoknak, remélem,
közösen meg tudjuk valósítani a terveinket. Ehhez kívánok elnökünknek és a vezetőségnek jó egészséget és
sikerekben gazdag éveket.

tájékoztató közmeghallgatással
egyBekötött soros ülésről
Folytatás a 2. oldalról.
A képviselő-testület a 2020.
évi Jászságért Díj odaítélésére
a Jászság kulturális és oktatási
életében évtizedeken át kifejtett kiemelkedő munkájának
elismeréseként Kovács J. Bélát
javasolta. A testület döntött a
városi rendezvényeket követő
állófogadás megrendezéséről.
A kultúra napi városi ünnepséget, az 1848/49-es forrada-

lom és szabadságharc emlékére rendezett koszorúzást és
városi ünnepséget, az 1956os forradalom emlékére rendezett koszorúzást és városi
ünnepséget követően beszélgetéssel egybekötött állófogadás kerül megrendezésre,
melynek keretében pogácsát
vagy egyéb Fornettit, gyümölcsöt, teát, ásványvizet biztosítanak.

A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal megkeresésére a testület nyilatkozott külföldi állampolgár ingatlanszerzése kapcsán, hogy
a tervezett ingatlanszerzés
önkormányzati érdeket nem
sért. A továbbiakban a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervét hagyták jóvá.
Végezetül a testület döntött
arról, hogy a televíziós műso-

rok készítéséhez, valamint
műsorközvetítéséhez az idei
évben új szolgáltatóval, a
TRIÓ-MÉDIA-JÁSZBERÉNY
Műsorszolgáltató Kft-vel köt
támogatási szerződést. Véget
ért a 15 évig tartó közreműködés a Gyöngyösi Városi Televízióval.
A következő soros ülésre
2020. március 26-án kerül
sor.

3. oldal
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X. juBileumi
alaPítványi
óvoda Bál
Folytatás az 1. oldalról.
A táncok betanításáért Győzőné Kaszab Magdolnát illeti
köszönet, a színdarab rendezését közösen valósították
meg a szereplők, zenei felkészítésüket Méri Judit tanárnő
vállalta. A báli bevétel könyvelését Kis-Simonné Goda
Évának köszönhetjük.
Köszönetünket fejezzük ki
továbbá a vendégeknek, akik
jelenlétükkel megtisztelték a
bált, de azoknak is, akik támogató jegyek vásárlásával,
egyéni felajánlásokkal, tom-

minden nehezebb, ha egyedül
van az ember csak annyit
tehet, amire egymaga képes,
de mások támogatásával
sokra viheti. A közösség hatalmat ad, csak legyen olyan
közösség, amelyik elfogad és
támogat.” (Clara Sánchez)
A rendezvény sikere a közösségünk együttes munkájában
rejlik. Úgy gondolom a legnagyobb emberi értékek egyike
az önzetlen adakozás tudása.
Köszönjük, hogy az óvodás
gyermekekért ilyen sokan
megteszik ezt 10 éven át.

#nemluXustaska kamPány jászárokszálláson is!
szöveg: kis-simonné goda éva
2020 januárjában újraindult a #NEMLUXUSTASKA
kampány, mely 2019-ben a Legsikeresebb adománygyűjtés kategóriában Civil Díjat nyert.
A kampányt Cserta Szandra (Kívül Belül Boldogság) és
Huszka Ágnes (Agi Huszka Style) szervezte. A kampány célja,
hogy rászoruló nőknek egy táskába összecsomagolva alapvető
női higiéniás csomagot gyűjtenek, amit a kampány után a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével a nehéz körülmények között élő nőknek adományoznak országszerte.
Adományként egy jó állapotban lévő táskában lehetett
elhelyezni nem luxus, mindennapi higiéniás termékeket
(elsődlegesen: sampon, hajbalzsam, fogkefe, fogkrém,
szappan, egészségügyi szárnyas betét; másodlagosan:
papír zsebkendő, hajgumi, hajkefe, dezodor, szájbalzsam,
nedves törlőkendő, WC-papír, kedves, személyes üzenet).
Jászárokszállásról első alkalommal a gyűjtés két hete

alatt szám szerint 38 darab gyönyörű és nehéz táska került leadásra az egri gyűjtőponton.
Köszönjük a helyi gyűjtőpontoknak a segítséget:
- Agóra Gyógyszertár (Sütőné dr. Pár Andrea),
- Sláger Divatáru Illatszerbolt (Zsibók Györgyi),
- Szent Margit Gyógyszertár (Faragó Attiláné Szántó Zsuzsanna).

vendég az osztályBan
szöveg: Frecskó attila
Szeptemberben új diák
érkezett az osztályunkba
Thaiföldről. Nagy szeretettel és izgalommal vártuk az
új tanulót, aki egy éven keresztül vendégeskedik Magyarországon az AFS szervezet diákcsere programja
keretében. Mivel osztálytársunk, Dudás Luca családja a befogadó család, így
a 11. B osztály padjait koptatja ő is e tanévben.

Az óvoda dolgozói

Igazán jó volt a hangulat
bolatárgyakkal, önkéntes
munkájukkal támogatták a
rendezvényt.
A szép dekorációt ebben az
évben is Magda Szilvia és
Magdáné Melo Szivia készítette. Remek hangulatról gondoskodott egész éjjel a K & Cs
duó zenekar. A vacsora Barócsi Csaba séf, mesterszakács
közreműködésével készült. A
bál meglepetése külön erre az
alkalomra egy háromemeletes grillázs torta volt.
Éjfél közeledtén közel 200
tombola tárgy kisorsolása
keltett izgalmas perceket. A
színvonalas szervezésnek
köszönhetően igazán jó hangulatban telt el az este.
„Az ember nem sokra megy
egyedül az életben. Egyedül

4. oldal

„ tégy meg
minden jót,
ami tőled
telik, amilyen
eszközzel csak
tudod,
amilyen
módon csak
tudod
ahol csak
tudod,
akivel csak
tudod,
ameddig csak
tudod.”
(john wesley)

Neay, teljes nevén Chotiyospong Soravee az első
napokban megszeppenve figyelte a körülötte zajló eseményeket, ami nem is csoda,
hiszen nagyon eltérő kultúrájú országból jött hozzánk.
Sokszor ámulatba ejtett
minket: az első ilyen alkalom
volt az évnyitó, amikor alig
1-2 hetes magyarországi tartózkodás után már magyarul
mutatkozott be az ünnepségen. Kikerekedett szemmel
néztük akkor is, amikor laptopja segítségével bemutatta
bangkoki iskoláját, s elmesélte, mennyivel másabbak
az iskolai körülmények és
követelmények, mint nálunk. Például náluk mindennap egyenruhában kell megjelenniük az iskolában. A tanórák és a tanítási napok is
hosszabbak, mint Magyarországon.
Ahogy telnek a hetek, Neay
magyar nyelvi szókincse
egyre bővül, s mostanában
már nem angolul, hanem
magyarul próbál beszélgetni
velünk. Már van lehetősége
szabadon közlekedni is,
mert a közlekedési alapkife-

jezésekből sikeres vizsgát
tett november elején.
Készítettem vele egy rövid
riportot, hogy megtudjuk,
hogyan is érzi magát iskolánkban.
– Neay, hogy érzed
magad Magyarországon?
– Igazán örülök és büszke
vagyok arra, hogy itt vagyok.
Véleményem szerint Magyarország békés és különleges,
nem hasonlít más helyekre.
Barátságos és kedves emberek

– Egyértelműen igen. Még
Thaiföldön sok célt tűztem ki
magam elé, de ideérkezvén e
célok kicsit módosulnak. Például úgy gondoltam, 3 hónap
alatt megtanulok magyarul,
de azóta rájöttem, ez nem
megy ilyen gyorsan. Igazság
szerint sokkal nehezebb, mint
otthon képzeltem. Azt hittem,
barátokat szerezni is könynyebb lesz. Sok helyzet nem
úgy alakul, ahogy terveztem,
mert félénk vagyok. Azonban
jól érzem itt magam, s úgy
gondolom, megvalósulnak
majd a céljaim.

Neay a karácsonyi koncerten
élnek itt. De néhány európai
szokás engem kulturális sokként ért, például hogy sokan
dohányoznak, hogy nyilvánosan csókolóznak. Az is furcsa,
hogy testnevelés tantárgyuk
van. A magyar nyelvet azért
lesz nehéz megtanulnom, mert
mindenki olyan gyorsan beszél, mint a rapperek.
– De ezt vártad az európai iskolától?

– Kialakítottál már jó
kapcsolatokat?
– Igen, ezek folyamatosan
alakulnak a vendéglátó család tagjaival, osztálytársakkal és vendégdiáktársaimmal.
– Ízlenek az itteni ételek?
– Amiket megkóstoltam,
azoknak az íze nem elég erős,
kevéssé fűszeres, mint a
hazai. A tejfölt nem szeretem!

– Milyen órákon tudsz
érdemben részt venni?
– Elsősorban az angol- és a
rajzórákon, de a matematikába is be tudok kapcsolódni.
A többi órákon még nem
értem a magyarázatot a
nyelvi akadályok miatt. Remélem, a 2. félévben már
több dolgot megértek, s több
foglalkozáson részt tudok
venni. Ehhez azonban szükségem lesz az osztálytársak segítségére is. Új tapasztalatokat szeretnék szerezni és értelmesen eltölteni az évet.
Gyorsan telik az idő, már
csak 5 hónapig leszek itt. Szeretném a magyar nyelvet is
elsajátítani, hiszen otthon
nem tanítják ezt a nyelvet.
Nagy élmény volt, hogy
több közösségi programba is
bekapcsolódtam: a szalagavató műsorban volt egy
rövid, magyar nyelvű szerepem. A gimnázium karácsonyi koncertjén pedig thai
nyelven énekeltem el a Jingle
Bells-t.
– Van-e honvágyad? Hiányoznak-e az otthoniak?
– Amikor megjöttem, sokáig nem volt honvágyam, s
egyáltalán nem hiányzott az
otthonom. Később ez változott, nagyon hiányozni kezdtek a barátaim, az anyanyelvem. Időként kapok feladatokat az otthoni tanáromtól is.
Nehéz beosztani az időmet,
hiszen az otthoni tanulmányaimmal sem szeretnék lemaradni.
Bízunk abban, hogy egyre
jobban érzed majd magad
nálunk, s ebben mi is próbálunk segíteni.
Szép, élményekkel teli hónapokat kívánunk a DFG közössége nevében!
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esemény ~ eredménynaPtár
szöveg: szaBó erika
a Farsangi Bál Fotói: rédei dávid
Február 7-én az alsós tanulók farsangi báljára került sor a szülői munkaközösség szervezésében. Az
idén hatodik alkalommal
került megrendezésre az
alsós gyerekek körében a
farsangolás.
Ez évben a Szent Vince tornaterme piros és fekete díszben pompázott, Don Diego
de la Vega, a titokzatos Zorro
álarca mögé rejtőztek a farsang résztvevői. Ki ne ismerné őt, a titokzatos egyént,
aki acélpengéjével egy nagy Z
betűt suhint, s már mindenki
tudja, Zorro járt itt, hogy jókedvet és mosolyt csaljon a
farsangi forgatag arcára.
A jó hangulatról a 4. a, 4. b, 4.
c és 3. a osztály tanulói gondoskodtak Hidi Anita tanító
néni koreográfiája alapján. A
nézők csak kapkodták a fejüket, mert hol az asztal tetején,
hol a parketten táncoltak, majd
akrobatikus mutatványok bemutatására is sor került a szőnyegen. Miért is jó gyereknek
lenni? A 4. b osztálytól megtudtuk a Rossznak lenni több
mint jó című énekből, majd a 4.
a osztály minyonokká változva
ropta a táncot, a hangulatot tovább fokozta a 4. c osztály kalinka tánca és a 3. a osztály robotjai. A színpad és a tánctér
megtelt a négy osztály táncosaival, hogy egyszerre robottá
változzanak és elkápráztassanak bennünket táncukkal. A
farsangi hangulatot tovább fokozta az Anyukák Tánccsoportja, mely latin ritmust varázsolt a terembe Győzőné Kaszab Magdolna koreográfiája
alapján. A kiváló zenei választás mellett a táncot még érdekesebbé tette, amikor repült a
kendő, majd a szoknya is a táncosokról. A farsang igazi meglepetése volt a 9 tanító néni
mix tánca. Láthattuk őket csacsacsázni, twistelni és még a
limbó hintó alatt, felett is sikerült nekik áttáncolni.
A Szent Vince tornaterme
megtelt maskarába öltözött
gyerekekkel, felnőttekkel. Volt
itt orvos, hogy a betegeket
meggyógyítsa és segédje, a
műtős, számos lesoványodott
csontváz, eljött, mint minden
farsangra, a boszorkányok
hada, voltak hercegek és párjaik, a hercegnők. Számos királynő és varázsló is megtisztelte rendezvényünket, rock
sztárok is képviseltették magukat, volt manó és vadász,
rendőr, aki éppen elkapta a

betörőt. A lányok körében
sokan cicává változtak, míg a
fiúknál sokan a Pókember,
Drakula gróf, Batman, Harry
Potter bőrébe bújtak. Az állatok is képviseltették magukat ezen a bálon, hiszen itt volt
Vuk, berepült a denevér és eljött a párduc is. Egy különlegesség is képviseltette magát,

arcod rejtsed álarc mögé,
öltsél cifra maskarát,
szökjünk, tomboljunk.
itt a farsang,
pönögjenek citerák!
/kerék imre/
következő ünnepre és megkezdjük a böjtöt.
561 tanulónk január 31-én
vehette kezébe a félévi értesítőjét. A 267 alsó tagozatos ta-

A mesevetélkedő résztvevői
a ti hang. Rengeteg jelmez,
ötlet került megvalósításra
ezen a délutánon, mely dicséri
az anyukák, nagyszülők keze
munkáját. A színpadra lépő
maskarások be is mutatkoztak, hogy mindenki megtudja,
kinek, minek a bőrébe bújtak

nuló közül az első és második
osztályosok szöveges értékelést kaptak. 135 első és második osztályos közül kiválóan
teljesített 45%, jól teljesített a
két évfolyamról 33%. A 3-4.
osztályosok már érdemjegyet
kaptak, így a tanulmányi átla-

Valentin napi nyertesek
bele. A táncosokat és a jelmezeseket édességgel jutalmazta
a szülői munkaközösség. Az
osztályok felvonulása után a
kreatív asztaloknál mindenki
készíthetett Zorro álarcot,
spanyol legyezőt, valamint gurigából rókát. Volt itt csillámtetoválás és fotózás, hogy mindenki vissza tudjon emlékezni
2020 farsangjára. Régen a bál
tombolahúzással zárult, idén
ezt a hagyományt elevenítette
fel a szülői munkaközösség. A
tombolatárgyak között sok érdekes, hasznos nyeremény talált gazdára. E délutánon a
szorgos kezű anyukák süteményekkel, fánkokkal, vajas és
zsíros kenyerekkel kedveskedtek a gyerekeknek, hogy a
farsang ideje alatt jól lakjunk,
kiverjük a telet, készüljünk a
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guk 4,38. Sok jó magatartású
tanulónk van (67 %), szorgalmasak, igyekvők diákjaink,
így példás szorgalmat 60 %uk kapott. Alsós tanulóink 67
%-a napközis ellátást igényel,
így mindennapi házi feladataik elkészítése, a másnapi
órákra való felkészülés biztosított, bizonyára ez is hozzájárult a szép félévi eredményekhez. Az alsó tagozat tanulmányi átlaga: 4,26.
A felső tagozat 287 tanulójának tanulmányi átlaga 4,06.
Általános dicséretet kapott 42
tanuló, ez 15 %, és sajnálatos,
hogy tanulóink 8 %-a elégtelen osztályzatot kapott. Kormányunk programjában kiemelt feladat a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók
megsegítése. Tanulóink fon-

tosnak érzik a tanulást, a
tudás megszerzését, a rendszeres iskolába járást, így a lemorzsolódás 11 %, ami igen
jónak mondható. Ezen diákjainknak a második félévre van
mit pótolni. Büszkék vagyunk
azokra a tanulóinkra, akik tantárgyi dicséretben részesültek
a különböző tantárgyakból.
Felsős tanulóink magatartása
jónak mondható, hiszen az átlaguk 4,32, míg a szorgalmuk
3,95. Nehéz féléven vannak túl
diákjaink, tanáraik, de nincs
megállás, mert már február 3tól megkezdődött az év végi
jegyekért a tanulás.
Február 4-én a Lázár Ervin
Program keretén belül 5. osztályos tanulóink Szolnokon, a
Szigligeti Színházban a Szent
Péter esernyőjét tekintették
meg, míg február 5-én a 6. évfolyam tanulói Budapesten, a
Fővárosi Nagycirkuszban a
Fesztivál+ Varázslatos győztesek című előadását nézhették
meg.
Február 4-én, Szolnokon került megrendezésre a megyei
történelmi verseny, ahol Farkas Dominik (7. b) képviselte
iskolánkat. Az eredményről a
későbbiekben számolunk be.
Tanítványaink februárban
évek óta két országos versenyen mérhetik össze tudásukat. Február 7-én 24 alsós és
20 felsős tanulónk oldotta
meg a XXI. NyelvÉsz Országos
Anyanyelvi Tanulmányi Verseny feladatait. A legjobb
eredményt elérő tanulóink
márciusban a megyei döntőn
vesznek részt. Február 21-én
36 alsós és 18 felső tagozatos
tanulónk birkózott meg a
XXIX. Zrínyi Ilona Matematikaverseny feladataival. Az
eredményekről a következő
számunkban számolunk be.
Február 11-én újabb megmérettetés várt az Országos
Mesevetélkedőbe benevezett
8 csapat 32 résztvevőjére. A 3.
fordulóban a gyerekeknek 6
meséből igen részletes ismerettel kellett rendelkezniük,
hogy az összetett és nehéz feladatok megoldásával minél
jobb eredményt érjenek el.
Fontos volt minden pont megszerzése, hiszen itt már nagy
volt a tét, ugyanis a 3. forduló
után az Ászok (4. a): Czudor
Áron, Biró Csanád, Szabó
Ákos, Szabó Olivér és a Mese-

vadászok (4. c): Bobák Bence,
Czuczor Dominik, Gonda Elizabet, Szerző Zsófia csapata
jut tovább a március 11-én,
Szolnokon megrendezésre kerülő területi döntőbe. Felkészülésüket segítette Zsákné
Urvölgyi Edina és Barta Judit
tanító néni. Gratulálunk a döntőbe jutott csapatoknak, jó felkészülést, sikeres szereplést
kívánunk!
Már hagyomány, hogy február 14-én iskolánk piros
színben pompázik, szívek
várják a diákokat. A felső tagozatos diákok részére a diákönkormányzat Valentin napi

swingig. Nagyon fontos gyermekeink szempontjából, hogy
értékes zenét halljanak, közvetlenül ismerkedjenek meg a
hangszerekkel és egy ilyen
előadás is bizonyította, hogy
milyen közel kerülhetnek a
gyerekek a hangszerekhez.
Február 24-én iskolánk
felső tagozatos tanulói a
Komplex Eventben található
Tutanhamon – Rejtélye és
Kincsei kiállításon vettek
részt. Egy fantasztikus utazás,
felfedezés a fáraó sírkamrái és
kincsei között, pontosan úgy,
ahogy Howard Carter 1922ben tette. 2000 m2-en több

Meglepetéstánc a tanító néniktől
vigasságokat rendezett. A Valentin napi Ki Mit Tud?-on
osztályok és egyéni fellépők
mutatták meg táncban, balettban, kempóban, énekben
tudásukat. A vetélkedőn verset kellett írni arról, hogy mit
tudnak a Valentin napról. Ez
évben is meghirdette a diákönkormányzat az osztályok
közötti versenyt: a legtöbb pirosban érkező tanuló osztálya
pizzát kapott. Köszönjük az

mint 1000 kiállítási tárgy, grafika, videók és ingyenes audioguide várta tanítványainkat
és kísérőtanárukat, Selyemné
Kovács Annát. Ezen kiállítás
egy életre szóló élményt és
betekintést kínált tanulóinknak az ókori Egyiptomot kutató régészet világába.
A Kazinczy Ferencről elnevezett Szép magyar beszéd iskolai fordulója a Városi Könyvtárban került megrendezésre ja-

A bál táncosai
Iskolakonyha és a szülői
munkaközösség segítségét a
program lebonyolításában.
A filharmóniai bérletsorozat
2. előadására került sor február 18-án, a Petőfi Művelődési Ház nagytermében. Szokatlan időben, mert a megszokott délutáni előadás helyett
reggel 8 órakor a nagyterem
megtelt érdeklődő gyerekekkel. A 2. előadáson a Bohém
Trió előadását hallhattuk. Az
előadáson a gyerekek megismerkedhettek minden jazz
stílussal: a klasszikustól a

nuár 29-én. Az évfolyamok
győztesei: Kókai Dóra, Papp
Eszter, Csomor Kincső és Nagy
Maja február 26-án, a területi
döntőn vettek részt. Ezen a
napon került sor a Simonyi
Zsigmond Kárpát-medencei
helyesírási verseny iskolai fordulójára, valamint a Szolnokon
megrendezésre került angol
verseny megyei fordulójára is,
ahol iskolánkat Agócs-Bódis
Dorka (8. a) és Jakus Barnabás
(7. b) képviselte. Az eredményekről a következő számunkban számolunk be.
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óvónői hivatás
szöveg: B. j.
Január, február…- no,
még nincs itt a nyár,
azonban az általános iskolás és gimnazista fiatalok mostanság adják be
felvételi kérelmüket a választott terület intézményeibe.
A különböző szakmák,
foglalkozási ágak pedig
egyre több helyen nagyon
okosan igyekeznek bemutatni, megismertetni, vonzóbbá tenni, talán odacsábítani a pályaválasztókat.
Én legszívesebben az óvónőkért „kampányolnék”.
Nagy szükség van rájuk,
óvodásainkat kedves, mosolygós, elhivatott emberek kezében akarjuk
tudni.
Már nem olyan vonzó az
óvónői pálya? A jól értesültek szerint sok a diplomás
óvodapedagógus, azonban
a valóság mégis mást
mutat. Igen sok települé-

sen, városokban, falvakban
keresnek, várnak, hirdetnek állást részükre, és nem
csupán egy–két emberre
lenne szükség. Egy nőnek
(talán már nemcsak nőknek) nagyon szép hivatás
kisgyermekeket nevelni,
tanítani, iskolára fölkészíteni és megszámolni is
nehéz, mennyi minden lapuló, feltörni vágyó képességet, érzelmet felszínre
hozni, fejleszteni, problémákat simítgatni, megoldani, ismeretet gyarapítani. Az óvónőjelöltek az
előírt gyakorlati időben
szembesülnek először a
valósággal: 30 gyerek vagy
több is talán, és mind egyszerre beszél? Az a piros
pólós épp üti, rúgja a társát, amott egy játék baba
keze majdhogynem szakad,
amint eltorzult arccal harcol érte két kislány, közben
ki tudja, honnan ráragadt,
válogatott jelzőkkel illetik
egymást. Az asztal lába
mellett krokodilkönnyeket
hullat valaki, és csak azt

hajtogatja, mikor jön már
ANYA? Bizony nem kis feladat minden gyermek szívéig elérni, elnyerni bizalmukat, a sokféle élethelyzetből, más-más nevelési
módszerek közül jövő gyerekekből egy kedves, barátságos, egymásra figyelő
közösséget kialakítani. De
a legnagyobb és legélvezetesebb kihívás! És a jutalom? Nem marad el. A
tágra nyílt szemek, a csimpaszkodó karok, a „szeretlek óvó néni” mély érzésű
dallamait nem lehet feledni.
Igen, igaz, azt mondják, a
mai gyerekek már nem
olyanok, mint régen, mint
30 évvel ezelőtt. Ez így van,
de mi, felnőttek sem vagyunk már olyanok. Az idő
hozta változások következményeit nem kerülhetjük
el, de mindenképp feladatunk, hogy megőrizzük, továbbvigyük a jót, a kedveset, a szeretnivalót, az értékeket.
De mégis, miért nincs

elegendő óvónő? Tudom,
sokakat megijeszt az örökös vizsga. A kezdő pedagógus még csak gyakornok.
Újabb portfóliók írása, bizonyítás a pedagógus I.,
pedagógus II. kötelezően
előírt fokozatért. Túl nagy
a felelősség? Túl sok a papírmunka? Túl sok az elvárás? Túl kevés a fizetés?
Igen, ez mind így együtt!
Na és? Gondolod kedves fiatal, hogy ha más munkát,
más feladatot vállalsz,
ahhoz nem kell kitartás,
szorgalom, alkalmazkodás? De igen! Ez a felnőtt
élet.
Jelenleg két óvodában
élik mindennapjaikat a 3-7
éves gyermekek, 11 nagyon magas létszámú csoportban. Örömünkre szolgál a gyermekek növekvő
létszáma, a feltételek biztosítása pedig a felnőttek
feladata. Épp ezért a legsürgetőbb időben érkezett
az a jó hír, elgondolás, terv,
miszerint új óvoda épül a
katolikus egyház égisze

A képen látható kiscsoportosok régi óvodásaim, hisz
közben én is nyugdíjba mentem. Ők ma már általános iskolai tanulók. Nagy szeretettel gondolok vissza a soksok év alatt rám bízott kisgyermekekre.
alatt városunkban. Kívánom, hogy minden az elképzelés szerint alakuljon,
és az álmokat sikerüljön
realizálni, megvalósítani.
Bízzunk abban, hogy a jövőben a feltehetően kisebb
csoportlétszám (is) ide-

vonzza a fiatal, tettre kész,
hivatástudattal rendelkező
óvodapedagógusokat, kiknek mi, idősebb korosztály,
nyugodt szívvel adhatjuk
át a jövő nemzedék okos
gondolkodóihoz a megalapozói feladatokat.

kéPviselők Beszámolója
szöveg: antal Péterné szerző ildikó
Farkas szilvia, gonda csaBa, kaszaB zsolt
kuBacsek józseF, Pető judit
kéPviselők
Az idei év is sok munkával kezdődött. Elkezdtük a
város intézményeinek bejárását, részt vettünk a
Civil Fórumon, megtartottuk fogadóóránkat, igyekszünk a lakossági megkeresések tárgyát feltárni,
továbbítani, intézkedést
eszközölni.
Sajnos csak január 23-án
ismertük meg a város költségvetési rendelettervezetét, melyről kérésünkre január 29-én munkamegbeszélésen kezdtük el az
egyeztetést polgármester
úrral. A közel három órás
megbeszélés nem volt elegendő, így írásban további
egyeztetést kezdeményeztünk. Február 6-án került
sor az újabb egyeztetésre,
melyen a hivatal irodavezetői is részt vettek. Az egyik
legnagyobb döntés és egyben felelősség is a városi
költségvetés kialakítása, elfogadása, ezért fontosnak
tartottuk a város pénzügyi
helyzetének, a városi intéz-
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mények működési feltételeinek részletes megismerését.
A polgármester úr által
eredetileg elénk tárt költségvetési rendelettervezet módosult.
Átcsoportosítás
eredményeként a megromlott utak, és a szilárd burkolattal nem rendelkező utak
felújítására magasabb öszszeg került a tervezetbe, valamint céltartalék terhére elkülönített összeg szerepel a
városi általános iskola felújítási munkálataihoz. Kikerült
az Apartmanház bővítésére
első lépcsőben tervezett öszszeg, ugyanakkor a tervezet
tartalmazza az ajtócserékre
és egyéb felújításokra szánt
keretösszeget. Véleményünk
szerint, az Apartmanház bővítése egy fontos és hasznos
fejlesztési cél, de szükségesnek tartjuk az Apartmanház
pénzügyi helyzetének előzetes áttekintését, pénzügyi
terv kidolgozását, hogy
hosszú távon biztosított legyen az intézmény működtetése, hiszen önként vállalt
feladata ez az önkormány-

zatnak, mely a megnyitása
óta veszteségesen működik.
(Jelenleg 28 fővel működik,
2019-ben a 10 millió forintot meghaladta a veszteség
összege.)
A február 13-i testületi
ülésre előterjesztett költségvetési rendelettervezet tehát
a fenti módon átalakított tervezet volt. Az általunk kért
átcsoportosítások maradéktalanul megjelentek a polgármester úr által előterjesztett költségvetésben, így
már arról szavaztunk.
A költségvetést 5 igen és 4
nem szavazattal a testület elfogadta. Elhangzott a járdák,
utak, útpadka, szegély építésének, a vízelvezetés megoldásának nagyobb ütemben,
magasabb összeggel megjelenő igénye a költségvetési
tervezetben. Többen az Iskolakonyha felújítására szánt
161 millió forintos kétlépcsős beruházás jelenlegi formáját nem tudtuk támogatni.
Véleményünk szerint az Iskolakonyha felújítására hosszú
távon szükség van, de a Köztársaság téri és a Pethes Imre
úti iskolába járó tanulók
helybeni étkeztetésének kialakítási feltételeit kellene
megcélozni, hogy az itt tanuló gyermekeknek ne kell-

jen minden nap 4 csoportban
eljárni az Iskolakonyháig
ebédelni. Természetesen, a
feltételek megteremtéséhez
szükséges a Jászberényi Tankerületi Központtal az egyeztetés, a tárgyalás.
Úgy gondoljuk, fontos lesz
a következő időszakban az
idősek egyéb megsegítési lehetőségének helyi szintű feltárása is, miként tudna a
város a mindennapok során
minél több idősnek, nyugdíjasnak segíteni. Továbbá az
ifjúság bevonását is tervezzük a rövid-és hosszú távú
tervezési folyamatba Ifjúsági
Tanács létrehozásával, hogy
megismerjük a fiatalok véleményét, igényeit.
Az ülésen elfogadásra került a civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázati kiírás, mely értelmében
2020. március 06-án (péntek) 12:00 óráig lehet benyújtani pályázatot civil
szervezetek által.
A testület döntött továbbá
gyógytorna szolgáltatás kialakításának lehetőségéről,
melynek érdekében az Önkormányzat működési engedély iránti kérelmet nyújt be.
Szintén elfogadásra került
a testületi városbejárásra
vonatkozó terv, mely alapján

a Képviselő-testület tagjai
évente kétszer – tavasszal,
majd nyáron – közösen bejárják városunk utcáit, és
jegyzőkönyvbe veszik fel
többek között az utak állapotával, forgalmi renddel,
hulladéktárolók helyzetével,
vízelvezetéssel kapcsolatos
észrevételeiket. A testület a
várost mindkét évszakban 6
körzetre bontva járja be. Az
első körzet megtekintése
február hónapban esedékes.
Mi a Városgondnokság és a
Műszaki iroda vezetőjét is be
kívántuk vonni a hatékonyabb munkavégzés érdekében a városbejárási munkába, jelenleg a két munkáltató (Gergely Zoltán, Dr. Gábris Emese) hivatásetikai
okokból nem engedélyezte
részvételüket a munkában.
Lakossági megkeresés és
képviselői jelzés alapján lakossági ügyfélszolgálat kialakítási lehetőségeinek feltárását is kértük. Jegyzői hatáskör, jegyző asszony nem
kíván ügyfélszolgálat létrehozására irányuló javaslattal
élni. Fontosnak tartjuk az
ügyfélszolgálat valamilyen
formáját (személyes, telefon,
SMS, telefonos alkalmazás),
hiszen nagyon sok esetben
azonnali segítséget, tájékoz-

tatást várnak a lakosok, és a
lakossági észrevételek fogadását is szolgálhatná a rendszer.
Döntés született továbbá
arról, hogy március 1-jétől
Jászárokszállás Város Önkormányzata a Trió-MédiaJászberény Kft.-vel köt támogatási szerződést, így városunk eseményeivel kapcsolatos híradások a Jászsági
Térségi TV műsorában lesznek megtekinthetők. A sugárzási feltételek megteremtése folyamatban van, így
egy korszerű, magas színvonalú szolgáltatás biztosítására lesz majd lehetőség. A
heti hírműsorok mellett,
havi tematikus magazinműsor, a testületi ülések online
közvetítése is szerepel a tervek között.
Köszönjük, hogy a közmeghallgatással egybekötött
február 13-i testületi ülésen
szép számban megtiszteltek
jelenlétükkel, észrevételeikkel. Ezek a hozzászólások
nagyban segítik a testület
munkáját, hiszen felhívják a
figyelmet fontos problémákra vagy fejlesztési lehetőségekre.
Március 25-én, szerdán
tisztelettel várjuk Önöket fogadóóránkon!

www.jaszarokszallas.hu
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városunk
kazinczy Ferenc öröksége:
BorBélya
a széP magyar Beszéd
63 éve a Pályán
szöveg: szaBó erika

„tisztességes szakmát adott
énnekem az édesapám kezembe.
azt mondta, hogy nem oly nehéz,
de mindenkor vigyázzak a kezemre!
mert a fodrász nem tévedhet, ha
kezében ott az olló,
meg az éles borotva,
ezért aztán jól vigyázzak, minden
elém került nyakra, kobakra!"
/öreg fodrász csárdása,
magyar nóta/
szöveg: hordósné Palla marianna
1957 óta csattog az ollója Palla Andrásnak, az
ezüstkoszorús jászárokszállási fodrászmesternek.
77 évesen is aktívan dolgozik. 63 év szakmaiság és 77
év alázat van mögötte. 1957ben végzett a jászapáti szakiskolában. Nagy Balázs fodrászmester volt az oktatója.
Miután felszabadult az iskolából, pályafutását a budapesti Kék Duna Szövetkezetnél kezdte el. Ezután a gyöngyösi Fodrász Fényképész
Szövetkezetnél, majd Jászárokszálláson, a Szolnok megyei Fodrász Szövetkezetnél
helyezkedett el.
2014-ben megkapta az
Ezüstkoszorús
mesteri

címet, majd 2017-ben 25
éves kisipari vállalkozói elismerést.
22 éve lányával dolgozik, aki
édesapja nyomdokaiban jár.
Példaértékű pályafutást
tud maga mögött. Nagyon
sokan elmondhatják, ő mindenki Bandi bácsija, Bandija,
Andrása, figarója. Generációk nőttek fel a keze alatt:
nagyapák, apák, gyerekek.
Üzenete a kezdő fiatal kollegáknak: ”Két választásuk
van, vagy szeretni fogják ezt
a szakmát, vagy nem! Dolgozni szeretettel, tisztelettel,
alázattal és becsületesen!
Csak is így lehet!”
Közelgő születésnapja alkalmából köszönti őt családja.

www.jaszarokszallas.hu

„A magyar nyelv tanítására különös gond fordítandó, hisz ez tartja fenn a
nemzeti jellemet.” Kazinczy Ferenc gondolata figyelmeztetés, mely mind a
mai napig érvényes.
Tanítók, tanárok, színészek,
bemondók és még sorolhatnám azon foglalkozások sorát,
akiknek nagyon fontos szerep
jut nyelvünk művelésében,
mert a nyelv adja kezünkbe a
világot. 60 éve, 1960-ban
Péchy Blanka színművésznő
kezdeményezésére indult el a
Kazinczyról elnevezett Szép
magyar beszéd verseny. „Szép
magyar beszédnek” nevezte el
az azóta évente megrendezésre kerülő Kazinczy-versenyt, mert ő azt mondta: szépen és okosan kell beszélni.
Péchy Blanka eredeti elgondolása az volt, hogy okos gondolatokat jól megfogalmazott
szövegekben szólaltassanak
meg a versenyzők. Neve úgy
maradt meg emlékezetünkben, mint a magyar beszédkultúra nagy apostola. Valósággal
megmozgatta az országot. A
Kazinczy-díj Alapítvány nyomán diákok, tanárok, színészek, rádióbemondók fogtak
össze, hogy nyelvünket védelmezzék, hogy a magyar beszédkultúra fejlődjön. Péchy
Blanka nevét mindenki ismeri,
alakja, élete, tevékenysége a
legnemesebb cselekedet: tenni
a honért mindhalálig. Ő valóban vallotta Kazinczy elvét: A
nyelv nem az enyém, nem a
tiéd, hanem az édes mienk.
Tudjuk, hogy a nyelv művelésére a legjobb mód az olvasás, az olvasottak közös megvitatása. Minden olvasó egyben beszélgetőtárs is. A beszélgetők meghallgatják és kimondják azokat a gondolatokat, amelyek az elolvasott
könyv kapcsán őket foglalkoztatják. Minél többet megtudunk az olvasás által, annál
inkább fel tudunk készülni a
világ kihívásaira. Minél többet olvas valaki, annál több új
kifejezést ismer meg, ezzel
pedig a szókincse gyarapodik.
A gazdag szókincs minden
helyzetben képes kisegíteni,
önbizalmat ad és növeli az
önbecsülést is. Minden elolvasott könyv megtanítja az olvasót jobban összpontosítani.
Amikor egy könyvet olvasunk, a teljes figyelem középpontjába a történet kerül,
amiben egy szempillantás

alatt elmerülünk.
„Olvasónak lenni annyit jelent, hogy sosem leszel magányos és soha nem fogsz unatkozni.”- mondta Joanne Harris.
Mi, akik január 29-én a Városi Könyvtárban részesei voltunk a Szép magyar beszéd iskolai fordulójának, elmondhatjuk, hogy a versenyzőknek
köszönhetően nem voltunk
magányosak. Hiszen nyomon

megtudtuk, ha nem tanulunk,
kitesszük magunkat annak,
hogy nem értjük meg ezt a
gyönyörű világot. Tehát minden embernek nagyon fontos
a tanulás. A 7. és 8. osztályosok
Fekete István: Lutra című regényének egy részletét olvasták,
melyben egy téli vadászat nehézségeiről hallhattunk.
5. osztályos tanulóink arcára az izgalom piros pírt
csalt, hiszen ők először mérették meg magukat e nemes
versenyen. Jó volt látni az is-

szavai érvényt szereztek: A
nyelv olyan, mint az ég a
maga egymásba futó színeinek gyönyörű játékával.
A zsűri döntése alapján a
következő helyezések születtek:
5. osztály győztesei:
I. Kókai Dóra
II. Hoffer Zsófia
III. Kim Maria
6. osztály helyezettjei:
I. Papp Eszter
II. Varga Noémi
III. Görbe Bálint

merős arcokat, akik már alsó
tagozatos korukban részesei
voltak az Aranyszáj szépolvasó versenynek és most a
felső tagozaton folytatták a
versenyen való részvételt.
Régi és sok új versenyző
mérte össze olvasását ezen a
délutánon. Bízunk benne,
hogy e verseny által minél
több tanulónk kap kedvet
majd az olvasáshoz és a versenyen való részvételhez. Végzős tanulóink a sok éves megmérettetésnek köszönhetően
kevésbé izgultak, jó volt ismét
hallani őket, tapasztalhattuk,
hogy az évek során mennyit
fejlődtek. Az általuk választott
szövegek hozzájuk méltók
voltak, szóltak a továbbtanulás gondolatáról, III. Béla királyunk újratemetéséről és egy
vívódó költőnk lelki tusájáról.
33 versenyző, megannyi
változatos szöveg, előadásmód, hangnem. E délutánon,
amíg a versenyzőket hallgattuk, úgy éreztük, Kazinczy

7. osztály nyertesei:
I. Csomor Kincső
II. Kaszab Ákos és Tűzkő
Tímea
III. Banka Nóra és Bódis
Jázmin
8. osztály győztesei:
I. Nagy Maja
II. Juhász Maja
III. Gunics Bettina és Molnár Eszter
A verseny résztvevői oklevélben, a győztesek könyvjutalomban részesültek. Köszönetünket fejezzük ki a Városi
Könyvtár dolgozóinak, hogy
ez évben is helyet adtak e
nemes versenynek és a versenyzők megvendégeléséért.
Az évfolyamok győztesei
képviselik iskolánkat a területi fordulón. Gratulálunk a
győzteseknek és a felkészítésben segítő Érsekné Kácsor Edina, Görbe Kinga és
Vizi Enikő tanárnőknek. Jó
felkészülést és sikeres szereplést kívánunk minden
győztesnek és tanárának.

A verseny győztesei
követhettük Rumini kalandjait,
részesei lehettünk a természet
ébredésének, magunk előtt
láttuk a lámpagyújtogatót,
megtudtuk, hogy mikor kezdjük meg a gyerekek zenei nevelését, bőrünkön éreztük az
őszi kellemes, lágy szellőt, képzeletben jártunk a grundon,
hallhattuk József Attila Osvát
Ernő szerkesztőhöz írt drámai
levelét, sok mindent megtudtunk a macskáról, mely mindenkit megmosolyogtatott.
Mindig nagyon fontos a szövegválasztás. Az a jó szöveg,
amelyet az olvasó maga választ
és azzal azonosulni is tud.
A Kazinczy Ferencről elnevezett Szép magyar beszéd
iskolai fordulóján tanulóink
az évfordulónak, Kazinczy
örökségének és Péchy
Blanka kezdeményezésének
méltán tisztelegtek.
A verseny előtt Gyóni Petra
Kazinczy-díjas volt tanulónkat hallhatták a versenyzők,
aki olvasásával mintát adott,
hogyan kell egy szöveget jól
olvasni. A jó olvasó nem az
írót keresi a műben, hanem
saját magát. S a műnek, ha
valóban mű, annyi jelentése
van, ahány olvasója. Ezért kimeríthetetlen – mondta Tőzsér Árpád érdemes művész.
A szabadon választott szövegek után az 5. és 6. osztályosok
Szabó Magda: Álarcosbál című,
sikeres lányregényéből egy izgalmas részt olvastak, melyből

óh ne mondjátok azt, hogy a
könyv ma nem kell,
hogy a könyvnél több
az élet és az ember:
mert a könyv is élet, és él,
mint az ember –
így él: emberben könyv,
s a könyvben az ember.
/Babits mihály/

7. oldal
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segítsen ön is
adója 1 %-val
2020-Ban is!
Lehetőség van ebben az évben is a személyi jövedelemadó meghatározott részének – az adózó
rendelkezése szerint – közcélú felhasználására.
Az érvényes törvényi előírások szerint a befizetett személyi jövedelemadó 1%-a felett az adózó
rendelkezhet, azt rendelkező nyilatkozat kitöltésével közcélra ajánlhatja fel. Az alábbiakban
közöljük a városunkban működő, a NAV-nál
2020-ra regisztrált civil kedvezményezettek
nevét és adószámát (2020. 02. 19-i állapot):
Csörsz Vezér Galamb-,
Díszmadár és Kisállat
Tenyésztők Egyesület
adószáma: 18833829-1-16
Deák Ferenc Gimnáziumi
Alapítvány
adószáma: 19224035-1-16
Dolgozók Horgász
Egyesülete
adószáma: 19867050-1-16
Dr. Szelenszky István és
felesége Jolánka Alapítvány
adószáma: 18823837-1-16
Flying High Drift Team
Sportegyesület
adószáma: 18650136-1-16

Jászárokszállási Városi
Sportegyesület
adószáma: 19866073-1-16
Jászok Egyesülete
adószáma: 19666024-1-41
Jászsági Beteg
Gyermekekért Alapítvány
adószáma: 18149698-1-16
Klímatechnikai Horgász
Egyesület
adószáma: 19867067-1-16
Lehel úti Óvoda
Gyermekeiért Alapítvány
adószáma: 18215151-1-16
Nyugdíjasok Egyesülete
adószáma: 18822207-1-16

Fortuna Tánc-,
Sportegyesület
adószáma: 18833609-1-16

Tarnamenti Íjász Klub
adószáma: 18879072-1-16

Futárok Sport Club
adószáma: 18839186-1-16

Parázs Hagyományőrző
Egyesület
adószáma: 18839416-1-16

Jászárokszállás Város
Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete
adószáma: 18831827-1-16
Jászárokszállás Város
Polgárőr Egyesület
adószáma: 18826816-1-16
Jászárokszállás Város
Tehetségért Alapítvány
adószáma: 19222851-1-16
Jászárokszállás Városáért
Alapítvány
adószáma: 18834844-1-16
Jászárokszállási
Cukorbetegek Klubja
adószáma: 18829888-1-16
Jászárokszállási
Kertbarát Kör
adószáma: 18831346-1-16
Jászárokszállási
Népfőiskolai Társaság
adószáma: 19222387-1-16
Jászárokszállási Széchenyi
István Általános Iskola
diákjaiért Alapítvány
adószáma: 18298314-1-16

8. oldal

Nem rendelkezik önálló
adószámmal a Magyar Vöröskereszt Jászárokszállási
Szervezete, a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Egyesülete Jászárokszállás Városi Csoportja és a
Szent Erzsébet Karitász Csoport Jászárokszállás.
Magyar Vöröskereszt
adószáma: 19002093-2-41
Mozgássérültek
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Egyesülete
adószáma: 19430364-1-16
Caritas Hungarica
Eger Alapítvány
adószáma: 19135289-1-10
A NAV tájékoztatója a
2020. évre regisztrált civil
kedvezményezettek adószámáról, nevéről, székhelyéről,
regisztráció állapotáról az
alábbi linken található meg:
https://www.nav.gov.hu
/nav/szja1_1/regisztralt_c
ivil_2020
A közzétett listát az adóhatóság folyamatosan frissíti.

Búcsú egy szaktekintélytől
lásd most
magad előtt
szeretett
Földünket.
neki
köszönhetjük
csodás
életünket.
/aranyosi ervin/
szöveg:
szaBó erika

lomány vásárlásával a tejhozam növelése volt a célja az új
istállókban. Fontos célként
tűzte ki a koncentrált állatállomány kezelése érdekében a
dolgozók továbbképzését,
munkakörülményeik javítását.
Az új technológiák bevezetésének minél jobb megismerése miatt nagyon fontosnak
tartotta munkatársai felkészítését. E cél érdekében szakmai
kiállításokat szervezett számukra, ami akkor még nem
volt általános. A száj- és kö-

ebben és még sok jó dologban, melyben mindig elől járt.
Érvelései valós talajon nyugodtak, akivel beszélt, azt az
ügyének meg is nyerte. Írt is
róla a Jászvidék lapunkban,
melynek szerkesztőbizottsági
tagja is volt. Több mint 10 éve
az ő javaslatára kerültem én is
a bizottság tagjai sorába. Elevenen élnek bennem azok a
kedd délutáni beszélgetések,
ötletadások, hogy miről kellene írni, kit kellene felkeresni
hasznos tanácsokért. Sok szép

römfájás érdekében az állategészségügyi együttműködést, a szabályok pontos betartását előtérbe helyezte, fontos volt, hogy az állomány tbcmentes legyen. A helyi tsz-ben
végzett munkáját kiterjesztette a járási, megyei szintre is,
ahol igényt tartottak szakmai
ismereteire, tapasztalataira. Jó
viszonyt ápolt a megyei, országos mezőgazdasági szervezetekkel. Mindig érdekelték az új
mezőgazdasági technológiák,
tudományos
felfedezések.
Azon fáradozott, hogy azokat
a helyi viszonyokban megvalósítsa, kivitelezze.
Tudását a helyi gimnázium
tanulóinak is átadta, mikor az
akkori igazgató felkérésének
eleget téve technika tantárgyat oktatott a diákok nagy
örömére. Ezt a munkát is óriási hozzáértéssel végezte,
hogy az ismereteket jól tudja
átadni, még tyúkot is bevitt
szemléltetésként. 1980-tól 10
éven át a jászdózsai Tarnamenti mgtsz elnöke volt,
innen ment nyugdíjba. Munkája, beosztása révén mindig
felelősségteljes feladatot látott el. Talán innen indult az a
tenni akarása, amit nagyon
fontos feladatnak tartott: a
komposztálás kérdése. Szorgalmazta, hogy minden háznál legyen komposztáló. Mindig hangoztatta, hogy így kevesebb zöldhulladék keletkezne. Úgy tudott beszélni
erről, hogy példát mutatott

történetet megosztott velünk,
humora egyéni volt, ahhoz jól
kellett ismerni, hogy ezt megértsük. Írásai pozitív kicsengésűek voltak, melyek hiteles
képet adtak egy-egy eseményről, legyen az árvíz,
komposztálás. Mindig fontosnak tartotta a közös munkavégzést, az összefogást. Higgadtsága, őszintesége, emberszeretete példaértékű volt.
Kollégái szerették, tisztelték,
mindig haladt a korral, állandóan képezte magát.
Nyugdíjasként könyvtárunkban állandó olvasója volt
a Kertészet és Szőlészet folyóiratnak. Az ott olvasottakat
igyekezett megosztani ismerőseivel, a Jászvidék olvasóival, a
civil szervezetek, a Kertbarát
Kör tagjaival. Jászárokszálláson a civil mozgalom egyik
meghatározó egyénisége volt.
Megalapította a nyúltenyésztők, majd a díszbaromfi-tenyésztők egyesületét. Otthonában maga is tenyésztett fürjeket, minden érdeklődőnek elmondta, mi mindenre lehet
használni a tojását. Díszgalambjainak a csodájára jártak
és csincsilla nyulairól mindig
elismeréssel szóltak az egyesület tagjai. Jó hangja volt, és
nagyon szeretett énekelni, de
ezt csak kevesen hallhatták.
Jó együttműködő képességének köszönhetően minden
egyesülettel jó kapcsolatot
tudott kialakítani. Megtalálta
minden embertársával a

A jász ember földhöz kötött. Egy maroknyi föld egy
szakavatott ember kezében sokat elárul. Meg tudja
mondani, milyen „zsíros”,
mit lehet bele vetni.
A gazda szeme hizlalja a növényeket, egy jó gazda, mint
Bényi András, tudta, mit vessenek a földekbe. Egy jó vezető járja a határt, szemléli, figyeli a természetváltozást.
Már Fekete István is megmondta, hogy a föld szeretetét
nem lehet megtanulni. Csak
az tudja becsülni és értékelni
igazán, aki beleszületett ebbe
a környezetbe, aki már gyerekkorában felismeri és meglátja benne a szépséget, a föld
adta lehetőséget és értéket.
András egyik találkozásunkkor a következőképpen
jellemezte az ő és a föld kapcsolatát: Soha nem csalódtam
benne, mindig békességet
nyertem általa. Az illata megnyugtatott, a termése erőt
adott. Boldogságban éltem
vele, mert tudtam, hogy embernek, állatnak eledelt ad.
Bényi András életét meghatározta a föld, hiszen már kiskorában, Felsőgagyon szülei
révén kapcsolatba került vele.
Számára ez az indíttatás meghatározó volt a pályaválasztása során. 1963-ban vörös
diplomát szerzett a Debreceni Agrártudományi Egyetemen, mint agrármérnök. Pályázat alapján került városunkba. Munkáját az akkori
helyi Táncsics mgtsz-ben
kezdte, mint főállattenyésztő,
majd 1968-tól főagronómussá nevezték ki munkája,
szakmai tudása alapján.
Az idősebbek még jól emlékeznek, hogy ekkor az állatok
szétszórtan, több tanyán voltak, ezek egy helyre kerülését
András szervezte meg. Új istállókat építettek, telephelyet
alakítottak ki a gazdaságosság
és biztonságosság érdekében.
Járta az országot, hogy minőségi szarvasmarha állományt
alakítson ki. Magyar tarka ál-

megfelelő hangnemet, a nézetkülönbségeket nagyfokú
higgadtságának köszönhetően jól tudta kezelni. Kiváló
szervezőképességének köszönhetően olyan programokat szervezett az egyesület
tagjainak, ahol tapasztalatot
szerezhettek, új ötleteket láthattak, mindig olyannal lepte
meg társait, amiről ők addig
még nem hallottak, láttak. Az
országban sok ismerőse volt,
így mindenhol szívesen látták és avatták be az új lehetőségekbe. Így szervezte meg a
mátraderecskei kirándulást,
ahol tapasztalatokat gyűjthettünk a komposztálás
szakszerű megvalósítására.
Még most is emlékszem arra,
mikor a kertünkben járt és
elmagyarázta a komposztálás
lényegét, megmutatta, hogyan készítsünk komposztálót. Amihez a nevét adta, azt
felelősségteljesen végezte,
fontosnak tartotta a lakosság
érdekeinek az előtérbe helyezését. Aktív részese volt a
szennyvízhálózat kialakításának, a Víztársulat elnöki feladatát is ellátta. Munkásságának és közéleti tevékenységének elismeréseként 2011.
május elsején Jászárokszállás
Városért kitüntetésben részesült várossá avatásunk 20.
évfordulóján.
Sokfelé tevékenykedett,
számos emberrel volt kapcsolata, sok jó ötletet, tanácsot adott, megvalósított 80
éve alatt. Sokszor, amikor már
késő, döbbenünk rá, mennyi
mindent lehetett volna még
megtenni, tudást átadni, átélni, megvalósítani. Sajnos
már Andrásnak sem adatik
meg, hogy idén áprilisban a
fia által megszervezett sárospataki kirándulásra elmenjen, ahol az egykori gimnazista diák átvehette volna a
gimnázium emlékplakettjét.
Mindannyian, akik ismertük,
tiszteltük, szerettük, megdöbbentünk a hír hallatán, hogy
Bényi András 2020. február 4én délután örökre távozott.
Mint jó ismerőse, bizottsági
tagja, civil szervezetek tagjai,
városunk lakói nevében búcsúzunk Bényi Andrástól.

a mélybe csak
tested merült el,
csak ő tűnt el a
föld alatt,
de lényed lényege ezer felé
szóródva is
köztünk maradt.
/keszei istván/
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tűzoltóságunk hírei
2019. év káreseményeinek összefoglalója
szöveg: majorné kaPosznyák ágnes
mezei tiBor
Az eddig megjelent cikkekben
tűzoltóságunk
rendezvényeiről, szabadidős programjairól számoltunk be. Ezek azok az
események, amelyekről
szívesen írunk, készítünk
képeket és mosolyogva,
örömmel tudósítunk. De
tudni kell azonban, hogy
az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek és az Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságnak vannak olyan
eseményei is, amelyek ritkán szólnak örömteli dolgokról. Ezek a káresemények. Ezekhez vonulnak
szirénázva az éppen szolgálatban lévő tűzoltók
vagy a szabadidejükben
riasztást kapott önkéntesek. A tavalyi évre visszatekintve az ilyen káreseményekből pedig rengeteg
volt.
2019. évben az elmúlt évek
legnagyobb számú riasztását
kapta szervezetünk, összesen
120 alkalommal kellett vonulni. Ez közel 50%-kal több
volt, mint 2018-ban. A statisztikai adatokat látva elmondhatjuk, hogy leginkább a tűzesetek száma nőtt meg. Míg két
éve 41 riasztás volt tűzesettel
kapcsolatban, ez tavaly már
76-ra emelkedett. Holott tudjuk, hogy a tűzesetek nagy részét odafigyeléssel meg lehetne előzni! Vonulásaink
közel 42%-a helybe, illetve
58%-a a közeli településekre
szólt. Ezen adatokból is látszik, hogy városunk és szervezetünk vonzáskörzete menynyire nagy.
Az állomány nem sokáig élvezhette a 2019-es újévet eseménymentesen, hiszen már
január 1-jén, hajnal 1 órakor
tűzesethez vonult Tarnaörsre.
Ezzel megkezdték mozgalmas
évüket. Tavasszal számos
esetben kaptak a vihar miatt
riasztást. Például: közútra kidőlt fa akadályozta a forgalmat, viharos szél megbontotta
a lakóingatlan tetőszerkezetét,
kidőlt fa elektromos vezetéket
rongált. Majd napról napra,
hétről hétre jöttek az újabb
feladatok. Néhány esetet most
megosztunk Önökkel.
2019.03.08. Az erki nádastűz utómunkálatai közben
kaptuk a riasztást, hogy Erk
és Tarnaörs között egy személygépjármű felborult. Az
előző helyszíntől egy kilomé-

terre lévő újabb káresethez
Árokszállás/1-es 6 fővel vonult. A helyszínen beszorult
sérült nem volt, a raj a gépjárművet áramtalanította.
2019.03.24. 23:15-kor kaptuk a riasztást, miszerint a vámosgyörki vasútállomáson
egy dízel mozdony ég. Az esethez Árokszállás/1-es és Gyöngyös/1-es fecskendőket riasztották. A tehervonat Hatvan
irányából érkezett, és mivel a
vezető észlelte a tűzesetet,
vészfékezéssel az állomás területén állt meg, de a szerelvény hossza miatt (681
méter) a 3203-as számú út
vasúti átjáróját teljes szélességben lezárta. Egy, a vasúti
átjáróban gépjárművel tartózkodó önkéntesünktől pontos
információkat kaptunk az égő
mozdony helyzetéről és a
megközelítési lehetőségekről,
ezért a gyors kiérkezésnek köszönhetően időben meg tudtuk kezdeni a beavatkozást.

Természetesen az információkat megosztottuk a szemből
érkező gyöngyösi egységgel, a
hatékony beavatkozás érdekében. Egységünk kiérkezése
után két gyorsbeavatkozó sugárral megkezdte a tűz oltását,
majd az oltás közben kiérkező
Gyöngyös/1-es legénysége
egy C sugárral csatlakozott a
munkához. A tűz eloltása után
a mozdony üzemanyag-ellátó
rendszeréből szivárgó gázolaj
lefejtése és a szivárgás megszüntetése volt az egységünk
feladata. A gyors és hatékony
beavatkozásnak köszönhetően "csak" a géptér egy része
károsodott jelentősen a tűzeset következtében. Az egységek hajnal 2:45 perckor indultak állomáshelyükre.
2019.03.28. Igazán eseménydús nap volt! 16:05-kor
kaptuk a riasztást, miszerint
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Jászberényben, a 31-es számú
út elkerülője mellett a vasút
mentén száraz fű, bozótos,
nádas ég. (Utólag kiderült,
hogy Jászberény külterületén
összességében kb. 8 km hoszszan pusztítottak a lángok.)
Árokszállás/1-es megkezdte a
vonulást. Mivel ezt megelőzően lobbant lángra Jászteleknél a Régió-kom hulladéklerakó telepe, a jászberényi kollégák minden tűzoltásra alkalmas szere ott dolgozott a létra
szer kivételével, ezért az árokszállási egység érkezett ki elsőnek a helyszínre. Az esemény jellege miatt a műveletirányítás emelte a riasztási fokozatot, így még összesen 7
tűzoltógépjármű lett riasztva
az esethez, akik a nagyobb vonulási távolság miatt később
érkeztek meg a helyszínre. A
jásztelki hulladéklerakó kiemelt tűzesete végett állítottuk
korábban készenlétbe a tartalékban álló Árokszállás/2-es
fecskendőt, azonban az időközben kialakult újabb tűzeset
miatt (jászberényi vasút mentén) a kettes szerünk is ehhez

az esethez vonult. Az utolsó
tűzgóc oltását is az árokszállási egységek fejezték be a berényi kollégák irányítása mellett. Árokszállás/2-es 20:03kor kezdte meg a bevonulást.
Az időközben már tartályt

töltő Árokszállás/1-es szer
pedig újabb riasztást kapott a
vasút mellé, ahol ugyancsak
felcsaptak a lángok, de pár
percen belül ezt a tüzet is eloltotta az egység. Mindemellett
még három fő önkéntes állt
készenlétben a csapatszállítónkkal, ugyanis eközben működési területünkön is történtek események. Egy viszneki
tűzeset után az ott beavatkozó
gyöngyösi kollégák Jászárokszállásra is kaptak egy riasztást, ahol kis területen szintén
száraz fű égett.
2019.05.25. A gyereknapi
programunk utómunkálatait
végeztük a laktanyában,
amikor a kora délutáni órákban riasztást kaptunk, hogy
teljes terjedelmében ég egy
körülbelül 1800 négyzetméter alapterületű gumi- és
műanyaggyártó üzemcsarnok Jászladány határában.
Az V. kiemelt tűzhöz nagy
erőkkel riasztották a térség
tűzoltóit. Árokszállás/1-es
és Árokszállás/2-es szerünk
egyszerre indult el a több
órán át tartó kárelhárításra.

egy családi ház kertjébe akart
bejutni egy nagytestű kutya,
de a kerítésbe beszorult. Mivel
az eb életveszélyben érezte
magát, nem csak a fémkerítést
akarta szétrágni, kollégáinkra
is agresszívan támadt. Feszítővágó berendezés segítségével
a kerítést szétfeszítettük, majd
a kutyát kiemeltük, vízzel
megitattuk.
2019.09.03. 9 óra előtt
ügyeletünkre jelzés érkezett,
miszerint a jászdózsai elágazó
előtt egy kamion árokba borult. A műveletirányítás Árokszállás/1-esen kívül Be-

2019.06.28. Árokszállás/2
fecskendő elindult a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Kisvárdára segíteni a viharkárok felszámolásában, ami több napig
tartó önkéntes segítségnyújtás
volt. Ez idő alatt Tarnaörsön

rény/1-es, Berény/2-est is riasztotta a helyszínre. Ezen
felül a mentőszolgálat és a
rendőrség is értesítve lett. Az
érintett útszakasz teljes szélességében lezárásra került. A
kamion sofőrjét a mentőszolgálat szakemberei könnyebb
sérülésekkel kórházba szállították. A kamion által szállított áru átpakolása után került sor a sérült kamion kiemelésére. Az útburkolat letakarítását követően a forgalomkorlátozás megszűnt.
2019.11.11-én hajnali 3
órakor kaptunk riasztást:
Tarnaörsön egy ingatlan udvarán melléképület ég. Árokszállás/1-es és Heves/1-es
gépjárműfecskendőket riasztották a káreset helyszínére. Mire az Árokszállási
egység kiérkezett a melléképület tetőszerkezete teljes

terjedelmében égett, illetve
a vele egybeépített lakóház
tetőszerkezetét és a másik
végén lévő istálló épületet is
veszélyeztette a tűz. A lakók
az oltást kerti slaggal megkezdték, valamint az udvaron található gépjárművet
eltávolították. Az árokszállási egység kiérkezés után a
tüzet két gyorsbeavatkozó
sugár segítségével körülhatárolta, a terjedést megállította, a kicsit később kiérkező hevesi egység pedig
még egy gyorsbeavatkozó
sugárral kapcsolódott be az
oltásba. A tűz oltása során
személyi sérülés nem történt, az anyagi kár viszont
jelentős.
2019.12.12-én hajnali 2
órakor vonultunk Jászberény Necső telepre, ahol egy
gyártócsarnok körülbelül
kétezer-háromszáz négyzetméternyi területen kigyulladt. A tűz az épületben található raktárt teljesen, egy
gyártóhelyiséget pedig részlegesen érintette. Az esethez
a jászberényi, szolnoki, ceglédi, nagykátai, hatvani,
gyöngyösi és hevesi hivatásos tűzoltók is vonultak, akik
több oldalról összesen 18 vízsugárral avatkoztak be,
amelyek közül néggyel az
épület többi helyiségét védték sikeresen. A munkálatokat a katasztrófavédelmi
műveleti szolgálat irányította. A tűz oltása során személyi sérülés nem történt,
az anyagi kár jelentős.
Az év utolsó beavatkozása
szenteste, 20 órakor történt.
Egy helyi ingatlan lakóépülete gyulladt ki, feltehetően
elektromos tűz kapcsán. A
házban épp nem tartózkodott senki, így személyi sérülés nem történt, az ingatlan lakhatatlanná vált.
Kérünk mindenkit, hogy figyeljünk oda embertársainkra és az elkerülhető veszélyhelyzeteket idejében
előzzük meg! Köszönjük a
lakosság együttműködését!

9. oldal
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gyógynövényes
előadás
a könyvtárBan
szöveg: gulyás dóra

Óvatosan a gyógynövényekkel! címmel tartott
könyvtárunkban előadást
Győzőné Kaszab Magdolna
fizioterápiás asszisztens
február 14-én.
A szép számú közönség
számára először is definiálta
a gyógynövény fogalmát,
majd tájékoztatást adott
arról, hogy gyógyszer szedése mellett leginkább
egyetlen gyógytea fogyasztása sem javasolt, de semmi-

által. Erről a csomagoláson
az OGYÉI felirat tanúskodik.
Az előadáson Magdi többször is felhívta a figyelmet
arra, hogy kerüljük az internetes vásárlást, ha gyógynövényekről van szó, illetve óva intett az út mentén található
csipkebogyóbokrok szüretelésétől is a szennyezettség
miatt. Külön csoportokra
bontva bemutatta azon
gyógyfüveket, melyeket akut,
illetve krónikus betegségek
esetén érdemes használnunk.

képpen sem szabad négy
hétnél tovább fogyasztani
őket. Okvetlenül tájékoztatni
kell a szedésről kezelőorvosunkat, mivel egyes növé-

Nem csak gyógynövényekről szólt a délután, hasznos
tanácsokat kaphattak a
résztvevők, hogyan tehetik
egészségesebbé mindennap-

nyek hatóanyagai kiolthatják
az általunk szedett gyógyszer reagenseit.
Nem mindegy a gyógynövény tárolása, az elkészítéshez használt eszközök
anyaga (fém nem lehet) és figyelni kell a dobozát is. Fogyasztani ugyanis csak azt
érdemes, amely bevizsgálásra került az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

jainkat. Magdi jól tájékozott
a műanyag palackokon található jelzések terén is, elmondta, hogy mire kell figyelnünk, ha műanyagokból
étkezünk. Kávé és tea fogyasztásához is megszívlelendő tanácsokkal látta el a
közönséget. Sokrétű, tartalmas előadást élvezhettek,
akik aznap délután a Városi
Könyvtár rendezvényét választották.

10. oldal

tündöklő – könyvBemutató
a városi könyvtárBan

mint cím igazán figyelemfelkeltő és elgondolkodtató, bár
csak a regény elolvasása után
érthetjük meg igazán minden
jelentésrétegét. A mű főszereplői ugyan férfiak, de a középpontban állnak erős női
karakterek is, akik mind mű-

ténethez
kapcsolódnak.
Ilyen például a lélekmadarak
ég felé repülő raja, ami a regény mitológiájában azt jelképezi, hogy az ember a halála után madárrá változik,
és felszáll a csillagistenekhez.
A beszélgetés hátteréül a
gimnázium 10. A osztályos
tanulóinak a regény szövegéhez készített rajzai szol-

emberekben egyre nagyobb
az igény az egyedi és különleges fantasy regények és filmek iránt, és a Tündöklő is
pozitív visszajelzéseket kapott.
A beszélgetés végén az
írónő és a szerkesztő kortárs
fantasy regényeket ajánlottak
a gimnazista diákoknak, például Patrik Ness: Kés a zajban
vagy Francis Hardinge: Ha-

vészi vonásokat hordoznak.
Rusvai Mónika szerint a megalkotott szereplők mindegyike hordozza az író egyegy vonását, így tulajdonképpen valamiképp mindegyikük az ő alteregójának tekinthető.
A moderátor kérdésére a
szerző elmondta, hogy a regény megírásához a pontos
tájleírásokat a tájfutás során
szerzett élményeiből szerezte. A lovászatról az interneten keresztül tájékozó-

gáltak. Szintén az ő tolmácsolásukban hallhattunk néhány részletet a regényből,
például a sárkánykígyóról és
a Karvaly nevű szereplő leírásáról. Az írónő lezártnak
tekinti a művet, nem tervez
folytatást, és szeretné, ha a
regény által felvetett kérdéseket az olvasók gondolnák
tovább. Jelenleg az új regényén dolgozik, de erről még
csak annyi információt árult
el a közönségnek, hogy a
magyar folklórból merít, a

zugságok fája című szövegeit.
A lényeg azonban mindkettejük szerint az, hogy a tanulók
ebbe az irányba is nyitottak
legyenek, és ne csak a filmekből kapják a már elképzelt világot, hanem próbáljanak
meg a fantáziájukra hagyatkozni. Majkutné Tóth Emma
igazgatónő virágcsokorral köszönte meg Rusvai Mónikának, hogy elfogadta a meghívást. A program végén a
résztvevőket a könyvtár és a
Rusvai család látta vendégül.

dott, a haditechnikai kérdéseket pedig műfordításai segítségével gondolta tovább.
Ő készítette a könyv belső illusztrációit is, amelyek a tör-

történet a XX-XXI. századi
Magyarországon játszódik
és két erős, női karakter áll
majd a középpontjában. Kleinheincz Csilla úgy látja, az

Mindenkinek szeretettel
ajánlom a Tündöklőt, aki
nyitott egy sárkányokkal és
misztikumokkal átszőtt, kalandos regényvilágra.

szöveg: jakus Fanni anna
10. a
Talán nincs olyan ember,
aki még nem kóstolt bele a
fantázia világába könyveken, filmeken vagy sorozatokon keresztül. Izgalmas
dolog varázslatos lényekről, másodlagos világokról, másfajta univerzumokról képzelődni, ahol
olyan hihetetlen dolgok
történnek, amik a hétköznapjainkban nem fordulhatnak elő.
Egyre nagyobb szerepet
kap azonban a fantasy műfajában az a vonulat, mely a
zsáner által teremtett világokat a valóság megértésének
eszközeként (is) fogja fel. A
jászárokszállási
Városi
Könyvtár 2020. február 18-i
rendezvényén egy ilyen regénnyel
ismerkedhettek
meg az érdeklődők.
A magyar próza napja alkalmából különleges programot rendezett a Városi
Könyvtár és a Deák Ferenc
Gimnázium, melyen Jászárokszállás szülötte és iskolánk volt diákja, Rusvai Mónika Tündöklő című fantasy
regényét mutatták be. Az
írónővel, valamint Kleinheincz Csillával, a GABO
Könyvkiadó SFF-sorozatának szerkesztőjével Simó
Lászlóné Dr. Béres Bernadett beszélgetett. A szerkesztő a regény első fejezetét 2015-ben, a Fantasztikus
Kéziratok Éjszakáján olvasta, s már ott jelezte, hogy
érdekelné a regény folytatása. A teljes kézirat 2018
őszén készült el, s a regény
2019 nyarán jelent meg.
A regény egy másodlagos,
ál-középkori világban, Tengermelléken játszódik, ahol
egy húsz éve elpusztított szigetkirályságból megmenekülő nép, a tengerik új életük
alapjait próbálják megteremteni. Erthol, egy fiatal lovászfiú szemszögéből ismerhetjük meg a történetet, aki egy
lopás miatt a titokzatos Viharhozó nyomába ered. A mű
fő motívumai a magyar folklórból származó sárkánykígyók, melyek a regényben
hüllőkből és kétéltűekből torzulással jönnek létre, a múlthoz és a fájdalmas emlékekhez kötődnek. Egy ilyen lényt
ábrázol a könyv külső borítója is, melyet Sánta Kira grafikus tervezett. A Tündöklő,
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herbert jános: jászárokszállás nagyközség monográfiája (1927)

leltár

jászok egyesülete: adósai vagyunk szülőföldünknek (1990)
dr. wirth istván: a jászárokszállási önkéntes tűzoltó
egyesület rövid története (1991)

jászárokszállás helytörténetével foglalkozó művek

méri géza: a jászárokszállási színjátszás története (1994)
sándor gyula: jászok nyomában (1995)
dr. kiss józsef: jászárokszállás és barokk temploma
a 18. században (1996)
sándor Béla: jászárokszállásiak ii. világháborús
emlékezései (1998)
Faragó jánosné: könyörületesség a fegyverek között (2000)
dr. tóth Pál Péter: emlékképek: fejezetek jászárokszállás
történelméből (2000)
dr. tóth Pál Péter: emlékképek: fejezetek jászárokszállás
történelméből ii. (2002)
máv igazgatóság miskolc: 100 éves a vámosgyörk-jászapáti
vasútvonal (2009)
jászságért alapítvány: jászságért díjasok 1992-2009.
dr. Földi józsef: a jászárokszállási beszéd (2010)
dr. Földi józsef: a 120 éves jászárokszállási tűzoltóság
története (2011)
kovács j. Béla: volt egyszer egy gyarokparti iskola (2011)
dr. Földi józsef: családnevek jászárokszálláson (2012)
dr. csikós gábor jászárokszállási almanach (2012)
tóth lászlóné görbe zsuzsanna: akik igent mondtak
jézus krisztus hívó szavára (2012)
Fényszarusiak Baráti egyesülete: jászsági lokálpatrióta
közösségek tevékenysége (2013)
dr. szabó Béla: tanárok és diákok küzdelme egy
gimnáziumért (2014)
vitéz Balogh Balázs: jászárokszállás anno (2016)
dr. tóth Pál Péter: emlékképek: fejezetek jászárokszállás
történelméből iii. (2016)
tóth lászlóné görbe zsuzsanna: szerzetesnővérek
jászárokszálláson (2016)
ossikné nagy katalin: szilvesztertől szilveszterig (2017)
lukács gergely sándor: jászárokszállás mezővárosból
iparváros (2018)
A felsorolás megjelenési sorrendet tartalmaz.

szöveg:
BoBák sándor
A felsorolt helytörténeti alkotások döntő része az utolsó 30
évben született, került lejegyzésre
azért, hogy a későbbi utókor is
rendelkezzen rólunk ismeretekkel, emlékekkel. Ez az anyag olyan
mennyiség, hogyha ezt könyvespolcunkon helyeznénk el, az bizony a fél méteres hosszúságot is
elérné. Tudom, hogy a könyvek
mennyiségét nem centiméterekben szokás mérni, hanem tartalom szerint kell értékelni, ezért ha
ezt a mennyiséget egy távolból jött
idegen elolvasná, máris árokszállásinak gondolhatná magát az információ tömeg és ismeretek következtében, annak hatása alatt.
A helytörténeti könyvek tartalmát áttekintve – különösen Dr.
Tóth Pál Péter gondozásában
megszerkesztett jászárokszállási
Emlékképek három kötetében
közel 80 lokálpatrióta személy
által leírt élményeket és emlékezéseket olvasva – csaknem teljes
körű képet alkothatunk fejlődésünkről, múltunkról.
Mindezek ellenére mégis úgy
gondolom, hogy volna még olyan
korszak, amely feldolgozást, ismertetést igényelne. Gondolok itt
a II. világháború utáni gazdasági

és társadalmi helyzet szovjet mintára diktatórikus módon való átalakítására.
A tulajdonviszonyok átrendezése során településünkön például öt kisipari szövetkezet és a
mezőgazdaságban több TSZCS
alakult. Ez a korszak sem volt
problémamentes, hiszen bevallottan is a proletárdiktatúra alkalmazásával kellett a „fejlődés” érdekében társadalmunkban a kedvezőtlen lépéseket megtenni.
Egy másik, még feldolgozandó
területet említek meg, ez pedig a
II. világháború előtti zsidó lakosság élete, részvétele árokszállás
társadalmában, akiknek létszáma
egyébként néhány százra tehető.
Létszám arányukhoz viszonyítva
viszont jelentősnek mondható a
kereskedelemben való részvételük, bár a termelő szférában is
jelen voltak. Így Schwartz és társai
tulajdonában lévő tégla- és tetőcserépgyár, amely termékeivel a
helyi igényeken túlmenően ellátta
környező települések keresletét is.
A téglagyár mellett működött
még egy ládagyár is. A háborút követően – miután a tulajdonosokat
a többi zsidó személlyel együtt haláltáborokba hurcolták – a gyár is
befejezte termelését. A gyárnak
közel 30 méter magas kéményét
1953. november 25-én robbantással döntötték le, véletlenül akkor,

amikor Puskásék vezérletével
Londonban az angolokat 6:3-ra legyőztük. A gyárnak egy mementója maradt, ez pedig a gyár szélén
található – most horgásztó –, bányászatra használt agyagos gödör.
Két korszakos időt említettem,
amelynek írásos történetei, megemlékezése hiányzik településünk
életéből, közben arra is gondolva,
hogy akár száz év múlva ezek az
utókort érdekelnék, nem találnak
erre utaló leírást, ez pedig a ma
élő írástudó nép mulasztása.
Írásom célja, rámutatni arra a
történeti-kutatási aktivitásra,
ami az elmúlt harminc évben
megvalósult, hiszen tudjuk, a szó
elszáll, az írás megmarad.
A legtermékenyebb alkotó-kutató a felsoroltak között Dr. Földi
József volt, aki ugyan helyben született, de hatvan éve nem a városban él, mégis alapos, szerteágazó
ismeretekkel rendelkezik szülőföldjéről. Olyan adatokat és jelenségeket tár fel, amit mi, itt élők az
érdektelenség okán nem is érzékelünk (lásd családneveink, vagy
beszédünk).
A szerzők neveiből megállapítható, hogy az elszármazott árokszállásiak ragaszkodnak szülőföldjükhöz, író-és szervező munkájukkal Jászárokszállás értékét
gazdagították, amiért a helyben
maradók köszönettel tartoznak.

szeretném
megköszönni

annak a
megtalálónak,
aki
február 10-én
elvesztett
pénztárcámat,
irataimat a
rendőrségen
keresztül
hiánytalanul
visszajuttatta
hozzám.
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még
ilyen is
létezik!
Barna csaba
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jászárokszállási gazdakör

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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téli mátra 2020

szöveg: kókai Béláné

A Hanák Kolos Turistaegyesület által legrégebben
szervezett teljesítménytúra a minden év január
utolsó szombatján megrendezésre kerülő Téli
Mátra TT.

ne menjen víz, hol találsz
olyan pontot, ahol átmehetsz merülés nélkül. Aztán
jön a Turistaház előtti 1 km.
Gondolatodban már a jó
meleg tea és a kis pihenés
van, de ott az az 1 km-es kihívás! Lassan araszolsz
előre, a többiek és a magad
tempójában, majd amikor
már úgy érzed, nem bírod
tovább, eléred az ellenőrzőpontot. Innen visszafelé
Mátraházára már könnyebb
lesz, de még szó sincs róla,
hogy vége legyen!
A Szanatórium mögött vigyázol, hogy le ne csússz az
útról, majd a Gyökeres-for-

rás után (3,9 km) már csak a
cél lebeg a szemed előtt. Folyamatosan haladsz és lassan a Máriácskához, majd a
füredi főútra érsz. Innen már
csak egy kis gyors séta és a
célban megérdemelten megkapod az oklevelet és a kitűzőt. Kissé fáradtan, de az ismerősök és barátok között
már a következő túráról, kihívásról beszélgettek.
Remélem, ettől a pár gondolattal kedvet kaptok egy kis
mátrai túrához! Mindenkinek
ajánlom ebben a rohanó, egymást letipró világban.
Köszönöm, hogy elolvastátok beszámolómat!

FIZETETT HIRDETÉS

Már lassan 30 éve, hogy az
első ilyen túrát megrendezték. Az, hogy ennyi évet megélt, betudható annak, hogy

sokan vannak, vagyunk, akik
tűkön ülve várják a kiírás
időpontját.
Idén január 25-én volt lehetőségünk a túra teljesítésére. 4 táv: XL, L, M és S
távok. Az XL és az L a FelsőMátra legszebb részeit érinti,
túlnyomórészt szép kilátással kecsegtető gerinctúra.
Az M és az S táv a gyakrabban járt völgyekben halad. Az

összes távot a viszonylag nagy
szintemelkedés és az évről
évre változó téli terepviszonyok nehezítik. Ki-ki a maga
felkészültsége és állóképessége szerint választ útvonalat.
Sokszor megkérdezték már
tőlem, hogy egy túrát miért
kell kétszer, háromszor vagy
akár tízszer – én ugyanis idén
már 10. alkalommal teljesítettem az S távot (18,71 km
és 611 méter szintemelkedés) – végigjárni? Nem kéne,
de mindig van valami, ami

arra sarkall, hogy elindulj! Tíz
év, tíz alkalom, de még soha
nem volt egyforma. Hó, sár,
eső, bokáig merülsz a sárba,
derékig ér a hó, vagy mint a
homok a lábad alatt, jobbrabalra csúszkálsz. Mindig új kihívás, mindig új megmérettetés! Minden évben várod,
hogy mi az, amit a táv során
újból és újból felfedezel, mi
változott egy év alatt a természetben (mert sajnos évről
évre több és több fát kivágnak) és mi az, ami állandó.
Mert Lajosháza után a patakvölgy az állandó.
Várod, hogyan tudsz végigmenni, hogy a bakancsodba
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