köszöntő
szövEg: nagy kinga
főszErkEsztő
Kedves Olvasó! A Jászvidék új főszerkesztőjeként, szeretném köszönteni Önt márciusi lapszámunkban.
Kérem, engedje meg, hogy néhány
mondatban bemutatkozzam. Nagy Kinga
vagyok, az Eszterházy Károly Egyetemen
végeztem tanítóként. Bár hivatásomat
nem gyakorlom, munkám során mindig
fontosnak tartottam, hogy egy összetartó,
egymást segítő csapattal dolgozhassak
együtt. Városunk havilapjának szerkesztőbizottsági tagja vagyok már hat éve. A
városi rendezvények műsorvezetőjeként,
valamint a Görbe János Színjátszó Egyesület tagjaként, örömmel teszek városunk kulturális programjainak színesítéséért.
A Jászvidék eddigi főszerkesztőinek
munkájáért igazán hálás vagyok, hiszen
hónapról-hónapra egy tartalomban gazdag újságot vehettünk kezünkbe. Az általuk megteremtett felépítés mellett szeretném új rovatokkal színesíteni a lapot.
Ebben a hónapban egy „Generációkon
keresztül” című rovattal ismerkedhet
meg, melyben több korosztály véleményét szeretnénk bemutatni egy-egy témával kapcsolatban.
Ahhoz, hogy mindenki megtalálhassa
a számára legérdekesebb cikket, egy több pedagógiai elven alapuló - rovatot
is elindítunk Gál Lászlóné Vica tapasztalatai által, melyben könnyen elvégezhető, fejlesztő hatású tevékenységeket
mutatunk be.
Úgy vélem, számos olyan ember él városunkban, akikre büszkék lehetünk,
tetteik méltóvá teszik őket arra, hogy
minden lakos megismerhesse, ezért az
áprilisi lapszámtól kezdve velük készült interjúkat is olvashat majd.
Bízom benne, hogy szerkesztőtársaimmal egymás munkáját segítve egy csapattá kovácsolódunk össze
és továbbra is
olyan újságot
tudunk megjelentetni, melyet mindenki
örömmel vesz
meg, már a
megjelenése
napján.
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EmlékEzés az
1848-49-Es
forradalom és
szabadságharc
hősEirE
szövEg: nagy kinga
fotó: Jászsági térségi tv
Az 1848-as forradalomra emlékezve minden magyar gondolatában megjelennek a Nemzeti dal sorai, Petőfi Sándor, valamint a márciusi ifjak nevei.
172 évvel ezelőtt az emberi
összefogás, az elszántság és a
tenni akarás mozgatta a fiatalok
szívét. Ez az összefogás pedig az
évek múlásával sem szabad,
hogy háttérbe húzódjon, bármilyen nehézség érje is nemzetünket. Nem felejthetjük, hogy a
múltban lerakott kövekből épít-

szövEg:
görbE ErzsébEt
Ismét megrendezésre került
a Jászárokszállási Gazdakör
szervezésében a ‘48-as vacsora.
A rendezvény a Szentháromság-templomban ünnepi szentmisével kezdődött, melyet Kiss
Csaba apátplébános mutatott be,
ezzel is megemlékezve a ’48-as
szabadságharcban részt vett jászárokszállási hősökről.
Ezután az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulójára állított emléktábla
megáldására és koszorúzására
került sor.
Az ünnepi műsor a Petőfi Művelődési Házban vette kezdetét.
Petőfi Sándor Nemzeti Dal című
költeményét szavalta el Ács Dóra
és Bobák Réka.
Márkus Miklós, a Jászárokszállási Gazdakör elnökének köszöntőjét hallhattuk. Beszédében a
közösség alapvető ismérveit

hetjük meg a jelenkor erős falait.
A kialakult egészségügyi helyzetre való tekintettel az idei év
megemlékezései országszerte elmaradtak. Ennek ellenére városunk fontosnak tartotta, hogy
fejet hajtsunk a márciusi ifjak
előtt. Az önkormányzat, a helyi intézmények, civil szervezetek és
pártok vezetői elhelyezték koszorúikat a Városháza falán található
emléktáblánál. Az óvodások és az
általános iskola alsó tagozatos tanulói saját készítésű, nemzeti
színű zászlóikkal, rajzaikkal színe-

Emlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire
sítették a város parkját. A hagyományokhoz híven a Deák Ferenc
Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium ebben
az évben is beszédíró pályázatot
hirdetett. A nyertes pályázó beszédét ezúttal diáktársai hallgatták meg az iskola falain belül.

A szónoki beszédíró pályázat helyezettjei:
1. helyezett: Jakus Fanni Anna
(10. A)
2. helyezett: Gyurkán Zsófia
(11. A)
3. helyezett: Báder Doroti
(10. A)

‘48-as vacsora
részletezte. „A mai nap emlékezete és a közösség példája bizonyítja, hogy az egymás tiszteletén és megbecsülésén nyugvó
közösség attól más és azért több,

peinkben.” Említette, hogy az aznapi események a nemzeti mitológiába is bekerültek, és tulajdonképpen egyedül mi voltunk
képesek eljutni a sikeres katonai

mint az egyes emberek összessége, mert a közösségben többszörös teremtő és megtartó erő
munkál. Ez az erő ott van a mindennapokban, és ott él az ünne-

ellenállásig. Kifejezte elismerését a forradalom vezetőivel
szemben, akik neve minden magyar számára ismerősen cseng:
Batthyány Lajos, Kossuth Lajos,

Deák Ferenc, Széchenyi István,
Szemere Bertalan és Eötvös József. Büszkeséggel és elismeréssel telve halhattuk az elnöktől,
hogy a magyarok az elmúlt 172
évben mindig képesek voltak
erőt meríteni 1848. március 15.
üzenetéből.
Ezt követően ünnepi beszédet
mondott Pócs János, a Jászság
országgyűlési képviselője és
Gergely Zoltán, Jászárokszállás
város polgármestere.
Az est folyamán láthattuk a
Fortuna TSE csodás táncait, majd
Kovács Zoltánné Lajos Krisztina
vezetésével a Rozmaring Népdalkör dalai csendültek fel.
Fellépésükkel színesebbé tették rendezvényünket.
Az ünneplést finom vacsora, jó
hangulatú zene, tombola és tánc
követte.
Bízunk benne, hogy jövőre is
méltóképpen
ünnepelhetjük
meg nemzeti ünnepünket.
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táJékoztatás
rEndkÍvüli intézkEdésEkről!
A Gondozási Központ Jászárokszállás Család és Gyermekjóléti Szolgálata
tájékoztatja az ügyfeleket, hogy az általános ügyfélfogadás
a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében
ezen rendelkezés visszavonásig
(egyelőre meghatározatlan ideig) szünetel!
Kérem a sürgősnek, vagy halaszthatatlannak ítélt esetben
telefonon keresse intézményünket a 06-57/431-036-es elérhetőségen.
Készenléti szolgálatot továbbra is a Jászberényi Család és Gyermekjóléti
Központ biztosítja, hivatalos munkaidőn túli időben
a 06-30/3272773-as telefonszámon!
Tisztelt Ügyfeleink!
A koronavírus-járványra való tekintettel a
betegség megelőzése érdekében az intézmény
fenntartójával történt egyeztetést követően az
alábbi intézkedések meghozatalára került sor:
Az intézmény ügyfélfogadási idejét –
melynek keretében az intézményünk ellátottak számára nyitva álló helyiségei ügyfélfogadási időben folyamatosan nyitva állnak az
ügyfeleink előtt – határozatlan időre kénytelenek vagyunk felfüggeszteni, egyéb rendelkezésig az ügyfélfogadás ilyen formája szünetel!
Indokoltan sürgős, halaszthatatlannak ítélt
esetben csak az intézmény munkatársával telefonon történt előre egyeztetett időpont alapján kereshető fel az intézmény. Halaszthatatlannak ítélt esetben telefonon a 06-57/431036-os elérhetőségen élhet megkereséssel.
A szükség esetén előállt, előzetes időpont
egyeztetés alapján fogadott ügyfeleket megkérjük, hogy az intézményen kívül, az intézmény udvarán várakozzanak, ne az intézményben – ez jelen pillanatban sztenderd eljárásrend minden lakossági szolgáltatás esetén az állami és azon kívüli szektorokban is!

1.
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Jelen rendelkezés ideje alatt mindanynyiunk érdekében kerüljük a személyes kapcsolattartást az ügyfelekkel, az ügyintézéseket lehetőség szerint jellemzően telefonon és elektronikusan végzik a munkatársak.
A krízishelyzetek kezelése jelen helyzetben sem halasztható el, ezek ellátását szolgálatunk munkatársai a megfelelő
óvintézkedések mellett biztosítják!
Az intézményünk felkeresését szükségessé tevő esetekben ügyfeleink figyelmét nyomatékosan fel kívánjuk hívni az
alapvető higiénés körülmények betartására,
a vírusfertőzés terjedési kockázata csökkentésének lehetőségeire, így az intézményben
biztosított kézmosási lehetőség igénybevételének szükségességére!
A rendelkezés ideje alatt átmenetileg
a ruhaadományok fogadása, közvetítése és kezelése szünetel!
Megértésüket köszönjük!

3.
4.
5.

kaszab attila gyuláné
gondozási központ vEzEtő

táJékoztató
Egészségügyi alapEllátásról
Hivatkozva Dr. Beke Gabriella megyei tisztifőorvos 2020.03.16-án kelt JN/NEF/0166115/2020. iktatószámú levelére, az abban
foglaltakat tudomásul véve és annak alapján
eljárva az alábbi intézkedésekről tájékoztatom a T. Lakosságot:
1.) Az országos tisztifőorvos által kiadott tájékoztatás alapján a 65. életévüket betöltött orvosok és szakdolgozók személyesen nem találkozhatnak betegekkel 2020.03.16-át követően.
A felmentett orvosok és szakdolgozók rendelkezésre állását biztosítani kell a távkommunikáció (telefon, e-mail) bonyolításának céljából.
Jászárokszálláson Dr. Váradi István gyermekorvos az, aki 65 év feletti orvos. Dr. Váradi István
házi gyermekorvos gyermek betegeit – amenynyiben a személyes betegellátás feltétlenül szükséges - a szülők szerinti praxis orvosa látja el a
jövőben, tehát Dr. Bíró Attila, Dr. Kovács Pál, Dr.
Olajos Gyula. A tápszerek és egyéb gyermekápolási szerek felíratása továbbra is a gyermekorvos rendelőjében történik, mert Dr. Váradi István asszisztense saját rendelőjükben bent lesz
rendelési időben, fogadja a telefonokat és irányítja a betegeket. Dr. Váradi István távkonzultáció (telefon, e-mail) keretében továbbra is áll
a szülők és a kis betegek rendelkezésére.
Dr. Váradi István gyermekorvos asszisztensének elérhetősége rendelési időben (HP.: 8:00-10:00, 15:00-16:00): 57/431-166
2.) Légúti fertőzés tüneteit (láz, köhögés,
orrfolyás, torokfájás és nehézlégzés) mutató
beteg NE KERESSE FEL SZEMÉLYESEN az háziorvosi rendelőt!
A lehető legtöbb beteget távkonzultáció
(telefon, e-mail) keretein belül ajánlott

ellátni. Amennyiben a légúti betegség tüneteit mutató beteg nehézlégzés nélkül érkezik
a rendelőhöz, az országos tisztifőorvos utasítása értelmében tájékoztatni szükséges, hogy
TÉRJEN VISSZA OTTHONÁBA, mert ellátását
távkommunikáció keretében folytatják.
Ugyanez javasolt minden olyan páciens esetében, akinek személyes vizsgálata nem tűnik
feltétlenük indokoltnak.
Akut légúti tünetekkel rendelkező pácienst
otthonában vizsgálni kifejezetten tilos. Ha
nincs nehézlégzése, akkor telefonon kérjen tájékoztatót orvosától. Ha nehézlégzése van,
akkor az Országos Mentőszolgálatot kell értesíteni.
Háziorvosok telefonszáma:
1. számú háziorvosi körzet: Dr. Olajos
Gyula Tel.: 57/431-054 rendelési időben
(Hétfő, kedd, szerda: 8:00-11:00; csütörtök:
13:00-17:00; péntek: 8:00-11:00)
2. számú háziorvosi körzet: Széchenyi u.
30. helyettesíti: Dr. Bíró Attila
Tel: 57/431-077 rendelési időben (Hétfő,
kedd, csütörtök, péntek: 8:00-12:00, szerdán:
8:00-12:00 és 16:00-17:00)
3. számú háziorvosi körzet: Dr. Kovács
Pál Tel: 57/431-183 rendelési időben (Hétfő:
8:00-12:00; Kedd: 8-12:00 és 16:00-17:00;
Szerda, csütörtök, péntek: 8:00-12:00)
4. számú háziorvosi körzet: Dr. Bíró Attila Tel.: 57/433-165 rendelési időben (Hétfő:
8:00-11:00 és 16:00-17:00; Kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8:00-11:00)

gErgEly zoltán
polgármEstEr
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polgármEstEr JElEnti
szövEg: gErgEly zoltán
polgármEstEr
Emberemlékezet óta nem
érte ilyen tragédia a világot,
benne Magyarországot, mint
a koronavírus-járvány. Háború folyik egy szabad szemmel láthatatlan vírus ellen,
vagy inkább úgy fordíthatnánk, hogy ez a vírus háborúzik ellenünk.
A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése
alapján „veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat
képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja”. 2020.
március 11-én a Magyar
Kormány az egész ország területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki, amely 2020.
március 12-én 0 órától lépett hatályba. Ezzel beélesedett az előzőekben leírt jogszabály. Az intézményvezetőkkel, irodavezetőkkel, a
jegyzővel és aljegyzővel közösen, figyelve az operatív
törzs határozatait, hoztam
meg azokat a szigorításokat,
amelyek szükségessé váltak
a jászárokszállási lakosok
fertőzési veszélyének csökkentéséhez. Ezek olyan intézkedések, amelyekre em-

beremlékezet óta Magyarországon, de még Európában
sem volt példa. A feladat az,
hogy fel tudjuk-e ébreszteni
az emberekben a túlélési
ösztönt, azt, hogy vigyázzanak magukra, hogy a fertőzéseket elkerüljék. Az alábbi
intézkedések váltak szükségessé:
- óvodák és a bölcsőde bezárása,
- a Művelődési Ház és a Városi Könyvtár működésének
felfüggesztése,
- játszóterek bezárása, a
piac működésének korlátozása,
- az iskolába és óvodába
járó gyerekek részére napi
egyszeri főtt étel igény szerinti biztosítása egyszer
használatos
csomagolóanyaggal, személy szerinti
hazaszállítással,
- az Apartmanházban látogatási tilalom és felvételi tilalom kihirdetése, - a Polgármesteri Hivatal zárt ajtók
közötti működése, telefonos
és elektronikus kapcsolattartása megoldott,
- az Önkormányzat dolgozóinak a szükséges védőesz-

közöket maradéktalanul biztosítottuk,
- a 65 feletti háziorvosok
közvetlen beteggel találkozásban nem vehetnek részt,
ezért a gyermekorvosunkat,
Dr. Váradi Istvánt megkértem, hogy telefonos tanácsadásban vegyen részt, a munkája egy részét pedig a háziorvosok vállalták át,
- fizioterápia és gyógymasszázs szolgáltatásának
felfüggesztése,
- az üzletek az élelmiszerboltok kivételével délután 3
óráig lehetnek nyitva, és a
boltok vezetőinek, tulajdonosainak elemi érdeke, hogy
dolgozóikat védőeszközökkel lássák el, amelyre külön
is felhívtam a figyelmüket,
- a házasságkötések azzal a
szigorítással zajlanak, hogy
az ifjú páron, a szülőkön és a
tanúkon kívül a szertartáson
más nem vehet részt,
- a lakossági tájékoztatók
minél nagyobb körben történő megismertetése mind
részét képezte ennek a munkának.
2020. március 20-án írom
ezt a jelentést, a mai napon
Jászárokszálláson még regisztrált koronavírus fertőzött beteg nincs, önkéntes karanténban több család van.

A mai napon az ipari park
cégei dolgozói gyűléseket
tartanak, amelyen bejelentésekkel élnek a további foglalkoztatást érintően. Az előzetes tájékoztatások szerint
jelentős számú jászárokszállási lakos fog azzal szembesülni, hogy időlegesen elveszíti munkahelyét. Csak bizakodhatunk abban, hogy
ennek az időtartama nem
lesz túl hosszú. Reményeim
szerint
bizakodhatunk
abban is, hogy kormányzati
segítséget, közvetlen támogatást kapnak azok az emberek, akik időlegesen elveszítik munkájukat. Az önkormányzatnak is új költségvetést kell készítenie. Az ipari
parkból származó havi,
közel 60 millió forintos iparűzési adóbefizetés hiányozni fog és a kiadási terveket is ehhez kell igazítani.
Már látható, hogy a 130 millió forintos tartalékkeret
ennek a válságnak a kezeléséhez nem lesz elegendő.
A neheze még hátravan, de
ezúton is köszönöm munkatársaimnak és mindazoknak,
akik a lakosság kiszolgálásában részt vesznek, áldozatos
munkáját! Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöldszámokat
hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések
gyors és szakszerű megválaszolása érdekében.

06-80-277-455, 06-80-277-456
A lakossági információs vonalak a hét minden napján 24 órában elérhetőek.

a koronavírus járvány
megelőzése érdekében szükséges
intézkedésekről a házasságkötések
lebonyolítása tárgyában
A koronavírus járvány megelőzése, a biztonságos munkavégzés megteremtése, valamint a közösségi érintkezések számának csökkentése érdekében – figyelemmel Magyarország Kormánya által 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzetre - az alábbi védőintézkedések
érvényesek a Jászárokszállás Város Önkormányzatának
dísztermében tartandó házasságkötések rendjét illetően:
– a házasságkötések alkalmával a szertartások során kizárólag a házasulandók, a két tanú, a szülők és az anyakönyvvezető lehet jelen,
– egymást követő házasságkötések esetén, a szertartásra
érkezőknek a Polgármesteri Hivatal bejáratán kívül kell
várakoznia, amíg az előtte lévő szertartást követően a
szükséges fertőtlenítés meg nem történik,
– a házasságkötést megelőzően a házasulandóknak, tanúiknak és a szülőknek büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozniuk szükséges arról, hogy a megelőző 14 napon belül
nem tartózkodtak külföldön, valamint, hogy 14 napon belül
nem érintkeztek olyan személlyel, akinél a fertőzés gyanúja
felmerült vagy hatósági karantén alá helyeztek (az adatkezelés a GDPR rendelkezéseknek megfelelően történik, és az
adatok a járványveszély elmúltával törlésre kerülnek).
Kérem a házasulandókat, hogy a házasságkötést követő
pezsgős koccintástól és a gratulációktól tekintsenek el.
Jelen intézkedés 2020. március 19. napjától lép
hatályba és a rendkívüli veszélyhelyzet
megszűnéséig marad érvényben.
Gergely Zoltán
polgármester

kedves betegeink!
A rendkívüli helyzetre való tekintettel a fogorvosi

SÜRGŐSSÉGI ellátás március 23. és április 3.
között az alábbiak szerint alakul:
2020.03.23.
2020.03.25.
2020.03.26.
2020.03.30.
2020.04.01.
2020.04.02.

Dr. Lichtey Mihály
Dr. Lichtey Mihály
Dr. Lichtey Mihály
Dr. Diviaczky Artemisz
Dr. Diviaczky Artemisz
Dr. Diviaczky Artemisz

10 – 13
8 – 11
13 – 16
8 – 11
12 – 15
8 – 11

A 10/2020.III/14.EMMI kormányrendelet értelmében a fogorvosi alapellátás keretében a veszélyhelyzet fennállásáig

CSAK SÜRGŐSSÉGI
BEAVATKOZÁS VÉGEZHETŐ EL!
Kérjük, hogy telefonon keressék meg a rendelőket és egyeztessenek a kezelő orvossal a SŰRGŐS beavatkozáshoz!
Elérhetőségek:
Dr.Lichtey Mihály 30/5800143
Dr.Diviaczky Artemisz 30/8898681
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

JÁRVÁNYÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK
A RENDELŐBEN
Kedves Páciensek!
A járvány miatt nagyon sok intézkedést vezetnek be világszerte annak érdekében, hogy megakadályozzák a terjedést.
Közös érdek, hogy védjük magunkat és a közösséget! Célunk
pácienseink, magunk és családtagjaink védelme!
Pácienseinktől azt kérjük, hogy halasszák el a fogorvosi
kezeléseiket, amennyiben:
- felső légúti panaszai (nátha, köhögés, láz stb.) vannak
- beteg hozzátartozót ápol
- ha Ön vagy közeli hozzátartozója az elmúlt két hétben
külföldön tartózkodott!
Kérjük azt is, hogy:
- a betegváróban max. 3 személy tartozkodjon
- amennyiben lehetőség van rá, ne jöjjenek kísérővel
- érkezés után rögtön mossanak kezet.
Egészségünk megőrzése közös érdekünk!
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táJékoztatás
kereskedelmi üzletek,
vendéglátó egységek figyelmébe!
Tisztelt Üzemeltető!
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló
46/2020. (III.16.) számú Kormányrendelet értelmében:
– vendéglátó üzletekben délután 15 óra és reggel 6
óra között az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni
– a vendéglátó üzletekben délután 15 óra és reggel
6 óra között az élelmiszer megrendelése, átvétele
időtartamára megengedett a tartózkodás
Üzletek, melyek nyitva lehetnek délután 15 óra és
reggel 6 óra közötti idősávban:
– élelmiszert,
– illatszert, drogériai terméket,
– háztartási tisztítószert, vegyi árut, higiéniai papírterméket árusító üzlet
– gyógyszertár
– gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet
– benzinkút
– dohánybolt
A Kormányrendelet 2020. március 17-én lép hatályba
és visszavonásig érvényes. A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi. Aki a fentebb felsorolt üzletekben meg nem engedett időpontban vagy módon tartózkodik, szabálysértést követ el, mely esetén a pénzbírság
összege ötezer forinttól ötszázezer forintig terjed.
További felvilágosítás: 57/531-054
Polgármesteri Hivatal

JÁSZÁROKSZÁLLÁS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATJA A
TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY A JÁRVÁNYÜGYI
HELYZETRE TEKINTETTEL AZ ALÁBBI
INTÉZKEDÉSEK KERÜLTEK BEVEZETÉSRE
TELEPÜLÉSÜNKÖN:
A Petőfi Művelődési Ház, a Városi Könyvtár, a Bölcsőde és a Városi Óvoda 2020. március 16 -tól határozatlan ideig ZÁRVA TART.
Az óvodában az ügyeleti rend biztosított. Az óvodai
ügyelet igényléséhez szükséges szülői nyilatkozat elérhető a város honlapján. Kapcsolattartó: Bobákné Petró
Krisztina óvodavezető: 06/20-247-2122. Lehel úti
épület: 57/430-118.
A Védőnői Szolgálat elérhetőségei telefonon:
Horváth Józsefné:
57/431 015
I. körzet Bordásné Bodor Ilona: 20/353 3767
II. körzet Szabóné Szikra Judit: 20/353 5445
III. körzet Szabó Csabáné:
20/352 4807
A központi intézkedés kapcsán az iskolában tantermen
kívüli oktatás folyik, az étkeztetés biztosítva van azok részére, akik igényelték az iskolában.
A Kormány 40/2020. (III.11.) rendeletének megfelelően 2020. március 19-től a nappali intézmény épületében nyújtott szolgáltatások felfüggesztésre kerülnek. Az
Idősek Napközi Otthona zárva tart.
A fizioterápia és a gyógymasszázs 2020. március 23tól határozatlan ideig szünetel. 2020. március 23-tól a laboratórium csak sürgős esetekben áll rendelkezésre.
A játszóterek és a sportpálya a koronavírus járvány
terjedésének megelőzése érdekében 2020. március 16tól határozatlan időre zárva tart.
Piacon 2020.03.16. napjától határozatlan ideig kizárólag élelmiszert és vegyi árut (tisztítószer, valamint
papír zsebkendő, WC papír stb.) lehet árusítani.

4. oldal

tisztElt
Jászárokszállásiak!
Tekintettel a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs ajánlására, az új koronavírus járvány
terjedésének megelőzése érdekében az alábbiakról tájékoztatom a T. Lakosságot:

2020. március 16. napjától (hétfő)
szünetel a személyes ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban határozatlan ideig
1.) Halaszthatatlan ügyeiket ez idő alatt telefonon vagy emailen keresztül intézhetik hivatalunknál. Szakügyintézőink
telefonon, e-mailben, levélben továbbra is rendelkezésre állnak ügyeik elintézésében.

irodák ElérhEtőségEi:
Polgármester, jegyző, aljegyző
Megnevezés Telefonszám E-mail
Polgármester

57/531-050

titkarsag.ph@jaszarokszallas.hu

Jegyző

57/531-050

jegyzo@jaszarokszallas.hu

Aljegyző

57/531-054

aljegyzo@jaszarokszallas.hu

Titkárság
Megnevezés Telefonszám E-mail
Titkárság

57/531-050 titkarsag.ph@jaszarokszallas.hu

Pénzügyi Iroda
Megnevezés
Telefonszám E-mail
Költségvetési
Csoport

57/531-061
57/531-066

szabone@jaszarokszallas.hu

Adócsoport
Baráth-Brezóczki
Melinda,
57/531-052
Tóth Edit,
57/531-051
Szakáné Kókai
Erika

brezockimelinda@jaszarokszallas.hu
tothedit@jaszarokszallas.hu
szakane@jaszarokszallas.hu

Műszaki Iroda
Megnevezés Telefonszám E-mail
Műszaki ügyek 57/531-059
Magyari Melinda 57/531-067
Irodavezető

muszak.ph@jaszarokszallas.hu
bakaine@jaszarokszallas.hu

Hatósági Iroda
Megnevezés
Telefonszám E-mail
Általános igazgatás,
anyakönyvi ügyek 57/531-068
(Feketéné KissAnna,
Fodor Edina)

feketene@jaszarokszallas.hu
fodoredina@jaszarokszallas.hu

Hagyatéki ügyintézés, kereskedelmi igazgatás, telep- 57/531-054
engedély, birtokvédelmi ügyek

aljegyzo@jaszarokszallas.hu

2.) Az ügyfélfogadás rendjének jövőbeni alakulásáról a www.jaszarokszallas.hu honlapon (továbbá a Jászárokszállás Lakói facebook
oldalon is) adunk tájékoztatást.
Kérjük és köszönjük szíves megértésüket! Egészségünk megóvása mindannyiunk közös érdeke!A koronavírussal kapcsolatos hivatalos
információkat a koronavírus.gov.hu internetes oldalon olvashatják.
Gergely Zoltán, polgármester
Dr. Gábris Emese, jegyző

tisztElt ünnEplő
közönség!
szövEg: Jakus fanni anna
10. a
A mai napon 172. alkalommal ünnepeljük a magyar történelem egyik legfontosabb eseményét, az 1848-49-es
forradalmat és szabadságharcot. Hogy miért jelentős nekünk ez az ünnep? Rákóczi Ferenc szabadságharca után
több mint száz évig a magyar nép nem fordult az osztrák uralom ellen, csendesebb időszak uralkodott az országban. A Párizsból induló forradalmi hullám Bécsen keresztül március 15-én érte el a pesti ifjúságot, akik fel mertek
lépni a cenzúra ellen, az igazságtalanul börtönbe zártak felszabadításáért, és követeléseiket pontokba szedve felszólaltak a változásokért. Emberek ezrei álltak melléjük, felpezsdülve a Nemzeti dal és a Tizenkét pont mondanivalójától. A „márciusi ifjak” hittek abban, hogy a magyaroknak joga
van a nemzeti függetlenséghez, az önállósághoz és a szabadsághoz. A
változásra vágyó szemléletük és sokuk véráldozata kellett ahhoz, hogy
az emberek hétköznapi élete és felfogása megváltozzon, észrevegyék,
hogy az elnyomásban élni nem lehet jó. Bár a szabadságharc elbukott,
de elnyomóink nem tudták a forradalom előtti állapotot visszaállítani,
kis idő múlva a rendszerben változások következtek be.
Hogyan hatott ez a forradalom a későbbi történelmünkre? Az ifjúság
megmutatta erejét, történelmi léptékkel nézve is elvitathatatlan érdemeket és eredményeket mutattak fel. És Magyarország történelmében nem is utoljára volt diktatúra alatt forradalom, amikor szintén a
szabadság utáni vágy és az elnyomás elleni küzdelem hajtotta a magyar ifjakat a gigászi túlerővel szemben. A forradalmi eszmét az összefogás és az emberek közös akarata – a felszabadulás gondolata – tette
eredményessé.
A mai társadalomban az embereket nem fogja össze egység, ellenségeskedés veti meg a lábát magyar és magyar között. Ne legyünk egymásnak ellenségei a saját országunkban! Csak úgy lehet eredményeket
Jakus Fanni Anna
elérni és nagy tetteket véghezvinni, ha a jobbító szándék mögé állva
összefogunk és annak véghezvitelében egységesek vagyunk. Elszántságot és elhivatottságot kell tanulnunk őseinktől, és tanulnunk kell a múlt buktatóiból. Ezekre a feltörő igyekezetekre és bukásokra emlékezünk meg ünnepeinkkel, a múlt hibáit állítjuk magunkkal szembe.
Ha más nem, nemzeti múltunk és ünnepeink legyenek azok, amik összetartanak minket. Ne legyen az 184849-es forradalom és szabadságharc emlékünnepe csupán az ünneplő ruha és a kokárda napja, amikor nem
kell iskolába vagy munkába menni, s amikor egy előadás meghallgatásával le is zárul az ünnep. Ennek nem
így kellene lennie. Értenünk és éreznünk kell ennek az ünnepnek a jelentőségét, hiszen azok a múltbéli fiatalok
tettek a mostani szabad jelenünkért, amiről ők is álmodoztak, de még harccal sem sikerült megszerezniük.
Ezért lenne érdemes erre a napra tisztelettel tekintenie a mostani és a későbbi generációnak, nem szabad
hagyni, hogy a „márciusi ifjak” hősiessége és önfeláldozása elvesszen az idő múlásával.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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gEnErációkon kErEsztül
– március 15 –
Történelmünk eseményei mindenkiben más érzéseket keltenek.
Ismerjük meg múltunkat három generáción keresztül.
rendhagyó március 15.
Februárban kezdődtek el a március
15-ei műsor előkészületei, és másfél
hónapon át minden nap több órát áldoztunk a szabadidőnkből a próbákra.
Ezek után hatalmas csalódás volt számunkra, hogy végül nem tudtuk élőben
bemutatni az előadást városunknak.
A szereplők kiválasztása és a próbák
beillesztése nehézkesen ment tekintve,
hogy évfolyamunk diákjainak nagyon
sok elfoglaltsága van. Eleinte csoportokban, jelenetek szerint gyakoroltunk
az iskolában, majd egy hét után átmentünk a művelődési házba. A próbák jó
hangulatban teltek, a szünetekben
sokat nevettünk, bohóckodtunk. A színpad mögött is zajos jókedv uralkodott,
így lassan haladtunk egyről a kettőre. A
próbák végéig adódtak nehézségek a
világítással, a technikával és az elfoglaltságaik és betegségeik miatt hiányzókkal.
Maga az előadás két idősíkon játszódik: a múltban és a jelenben. Az előbbiben az ismert mozzanatok: Pilvax,
Talpra magyar elszavalása, korabeli
naplórészletek, utcai jelenetek, az utóbbiban a forradalom elért eredményei: a

12 pont elmondása, versek, gondolatok, beszámolók. A produkció egy részéről filmfelvételek készültek, melyre
a 12 pont nagyon jó példa. Minden követelést egy, ahhoz a ponthoz kapcsolódó helyen rögzítettünk, például a
rendőrség előtt, a könyvtárban, a templomnál. Ezen kívül vettünk föl jeleneteket egy beszámoló illusztrációjaként iskolánk drónjával is az iskolaudvaron és
az utcán. Nagy élmény volt számomra,
mikor úgy meneteltünk, hogy az utcán
az emberek megálltak, és mosolyogva
néztek minket.
Számos ének is helyet kapott a darabban. Az eddigi előadásokhoz képest
rendhagyó műfaj is megjelent: a rap. A
Redbull Pilvaker kortárs együttes Talpra
magyar című dalát énekeltük mi, fiúk, a
lányok pedig egy modern látványtánccal
kísérték a verset. Az előadást is egy
énekkel zártuk, a Képzelt riport egy
amerikai popfesztiválról Finálé című dalával, mely a kitartásról és az életbe vetett hitről szól. Nagyon tetszettek a 21.
századi díszleteink, például egy képkeret és egy telefon, melyek mögött mondtuk el az események folyását, közben

pedig saját videofelvételeket is vetítettünk ki az elmúlt hetek eseményeiről.
Végig abban reménykedtünk, hogy sikerül előadnunk a nyilvánosság előtt a
darabot. Mi, diákok szerettük volna
megmutatni magunkat, hogy mire vagyunk képesek, a tanárok pedig rengeteg munkájuk eredményét, ami végül
nagyon jól sikerült. A társaság összekovácsolódott, a munka beérett. Volt
olyan alkalom, mikor azt hittük, hogy
meg lesz tartva az előadás, máskor azt,
hogy a koronavírus miatt nem. Nagyon
rossz volt ezt a bizonytalanságot átélni,
elkedvetlenítő és lehangoló, szomorúak voltunk és sírtunk is. Végül az első
előadást megelőző napon kiderült,
hogy nem adhatjuk elő élőben. Némi
kárpótlást jelentett számunkra, hogy
fényképek készültek, és a főpróbát kamerával felvették, így videofelvételként
megnézhető.
Minden nehézség ellenére számomra
életre szóló élmény volt a sok próba, és
izgatottan várom, hogy végre élőben is
előadhassuk a darabot városunknak.
Kaszab Ákos
7. a osztályos tanuló

március 15.
1848. március 15. a dátum, melynek
hallatán eszembe jutnak azok a 20-30
éves fiatalok, akik 172 évvel ezelőtt hittek abban, hogy a magyar nemzetnek
joga van a békéhez, a szabadsághoz és
az egyetértéshez. Amikor évről évre kitűzöm a nemzeti színű kokárdát a megemlékezés előtt, a Márciusi Ifjakra gondolok, akik félelmet nem ismerve küzdöttek a közös célért, a szabadságért.
Számomra, aki szabadságba születtem,
nehéz elképzelnem, hogy történelmünk során több alkalommal küzdött
nemzetünk a szabadság kivívásáért.
Felmerülnek bennem a következő kérdések: Én képes lennék küzdeni a szabadságért? A mai fiatalság vállalná
vajon a kimondott szavainak, az elkövetett tetteinek a következményét?

„Egynek minden nehéz; soknak
semmi sem lehetetlen.”- mondta Széchenyi István. 1848-ban az ifjúság öszszefogott, mert tudták, hogy csak
együtt képesek elérni a szent célt. Ők
egy független magyar hazában szerettek volna élni. Öt évvel ezelőtt, az iskolai műsor során, számomra meghatározó, súlyos mondatokat mondhattam
el az ünneplő közönségnek: „ A szabadság, amiről Európa közepén egy költő
és vele egy nemzet álmodott, a szabadság ügye elbukott. A forradalom napja
mégis ünnep számunkra. Őrizzük és
tiszteljük azok emlékét, akik mind
egyet akartak. A költőét, aki talpra szólította a nemzetet, a Márciusi Ifjakét és
a honvédekét, akiknek életüknél fontosabb volt a haza szabadsága.”

A márciusi hősök példaként szolgálhatnak a XXI. században is. Fontosnak
tartom azt, hogy a mindennapjainkban
eszünkbe jusson a ’48-as fiatalság hazaszeretete, kitartása. Hiszen mi mindannyian a Márciusi Ifjak utódai vagyunk. Viseld büszkén a piros-fehérzöld kokárdát a szíved fölött! Mit jelképez ez a három szín? A piros az erőt, a
fehér a hűséget, a zöld a reményt.
Három értéket, melyet elődeink büszkén vallottak. Ismét „a legnagyobb magyar” szavait szeretném idézni: „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és
munkálkodhass a jövőn”.
A mai fiatalságunk feladata, hogy
méltón emlékezzünk a hősökre, hogy
megőrizzük ’48 fényét a szívünkben.
Sándor Evelin

március 15. egykor
Görbe Emánuel emlékei szerint gyerekként - az 1930-as években -, a tanyasi iskolában is megemlékeztek március 15-ről. Tanultak Petőfiről és Kossuthról, a márciusi ifjak összefogásáról.
Felidézte, hogy gombfesték segítségével
festett zászlókat lobogtattak. Iskolán
belüli kis ünnepséggel állítottak emléket az egykori eseményeknek. Mindig a
tanító választotta ki, hogy melyik tanuló
szavaljon, míg a nótázás mindenkinek
feladata volt. A ’48-as vacsorán csak fel-
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nőtt férfiak vettek részt, nők nem. Emánuel bácsi mosolyogva gondolt vissza
egy 16 éves kora körüli emlékre, amikor
egy hordó bort hoztak Gyöngyössolymosról, de a lovas kocsi elakadt a sárban és négy másik lónak kellett kihúznia őket. A gazdák az 1930-as évektől
sok éven át a ’48-as vacsora keretén
belül megrendezett színdarabokkal emlékeztek meg március 15-ről, bár azok
témái nem a forradalom eseményeit
elevenítették meg. Az estéről elmarad-

hatatlan volt a birkapörkölt és a cigányzenekar. „Gyerekektől a felnőttekig ünnepély volt akkoriban.”
A megemlékezéseknek az 1940-es
években bekövetkező politikai változások azonban véget vetettek. S mi volt a
legfontosabb mondanivalója a forradalom eseményeinek? Emánuel bácsi szerint az összefogás, melyet a tanyasi világban élők méltán követtek.
Tóth Lászlóné és
Görbe Emánuel gondolatai

tisztElt
Jászárokszállásiak!
2020. március 16. napján az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dr. Kissné Dr. Legeza
Zsuzsa Asszony a következőkről tájékoztatott:
1.) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. március
16. napjától a koronavírus pándémia miatt elrendelte,
hogy valamennyi betegnek „meg kell kapnia az értesítést
arról, hogy a 2020. március 16-tól tervezett egészségügyi
ellátása csak akkor kerül elvégzésre, ha arra sürgős szükség miatt (életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) kerül sor.”
2.) Az 1. pontban leírtak alapján az Országos Orvosi
Ügyelet Nonprofit Kft. (4031 Debrecen, István út 6.) (azaz
Jászberényi Orvosi Ügyelet) az ellátórendszer leterheltségének csökkentése, valamint a továbbfertőzés lehetőségének lekorlátozása érdekében az alábbi eljárásrend szerint
jár el 2020. március 16. napjától:
– A közreműködőknek az épületek ajtaját zárva kell tartani.
– Az ambuláns ellátásra jelentkező betegek részére tájékoztató táblát helyeznek ki, ezen rajta lesz az ápolói telefonszám, ezt a telefonszámot felhívva a betegek elmondhatják panaszaikat.
– A felsorolt panaszok alapján az orvos dönt, hogy sürgős ellátási esetről van-e szó.
Amennyiben valóban sürgős szükség miatt jelent meg a
beteg az orvosi ügyeleten, az ellátás megtörténik. Amennyiben nem sürgős szükség miatt jelentkezett a lakos az ügyeleten, tanácsadást követően otthonába visszairányítják.
Ezen szigorú intézkedések mindaddig érvényesek, míg
az Emberi Erőforrások Minisztériuma erről másképp
nem rendelkezik.
Kérjük és köszönjük szíves megértésüket!
Egészségünk megóvása mindannyiunk közös érdeke!
A koronavírussal kapcsolatos hivatalos információkat
a koronavirus.gov.hu internetes oldalon olvashatják.
Gergely Zoltán
polgármester

„nálunk mindig
tE nEvEtsz a végén”
szövEg:
csányi imrE
2020. március 3-án a jókedvé és a nevetésé volt a
főszerep a Petőfi Művelődési Házban. A televízióból is ismerős humoristák
stand-up estet tartottak.
Lórán Barnabás (Trabarna), Orosz György és
Maczkó Ádám lépett fel,
változatos történeteket
előadva mindennapi életükből.
Először Maczkó Ádám melegítette be a rekeszizmokat,
amikor arról mesélt, milyen
nehéz az élet és a csajozás
alacsony, kopaszodó, pocakos férfiként, különös tekintettel a társkeresésre, de
rendőrsztorik és a nagymama is szóba került.

Másodikként Orosz Gyuri
lépett színpadra, hogy meséljen kirúzsozott disznókról,
koronavírustól rettegő szomszédról és aranyérre is használható szőlőzsírról. A legnagyobb sikere a kínos farsangi
jelmezeknek és a kényelmetlen orvosi vizsgálatoknak volt.
Igazi hahotát váltott ki Lórán
Barnabás, alias Trabarna is.
Nem csoda, hisz hangja betöltötte a termet. Sok más téma
között mesélt a családjáról, a
furfangos kínai szomszédjáról
és az asszonnyal való cipővásárlás fájdalmairól. Az estét,
szokásához hűen egy szocialista csodajármű, a Trabant
megszemélyesítésével zárta.
A humoristák a műsor után
autogramot osztottak és egy
közös fotóra is volt lehetőség
a közönség tagjaival, akik jókedvvel feltöltődve hagyták el
a művelődési házat.

5. oldal
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szövEg: bágyi rita

Érsek Attila, a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai
Szakgimnázium történelem-magyar szakos tanára
2020. február 27-én sikeresen védte meg doktori
disszertációját az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának hallgatójaként.
Dolgozatának címe: A történelmi tartalomba ágyazott
kritikai gondolkodás kognitív elemeinek mérési, fejlesztési lehetőségei a 11-12.
évfolyamos gimnáziumi tanulók körében elektronikus
tanulási környezetben. Témavezetője Lengyelné dr.
Molnár Tünde egyetemi docens, tanszékvezető dékánhelyettes volt.
Attila hamarosan megkapja a doktori tanácstól az
oklevelét, amelyhez szeretettel gratulálunk. Ennek alkalmából készítettem vele
interjút az idáig vezető útról,
a kutatómunka lépéseiről.
– Mi indított el azon az
úton, amelynek a végén a
doktori cím állt?
– Tanárként fő feladatomnak tanítványaim személyiségének fejlesztését tekintem.
Ezt kiegészíti állandó megújulási törekvésem, a kutatás
iránti érdeklődésem. Az ön-

tantEstülEtünk tagJa
doktori fokozatba lépEtt
képzés a pedagógián belül az
életem fontos részét alkotja.
Az évek során összegyűjtött
tudást, tapasztalatot a napi
tanítási gyakorlat során kamatoztatni tudom.
– Mit vizsgáltál a dolgozatodban?
– A kritikai gondolkodás
fejlesztése az amerikai társadalomtudományi
nevelés
egyik fő feladata, hazánkban
az utóbbi évtizedig néhány
munka foglalkozott ezzel.
Disszertációm célja e hiányosság pótlása volt. A köznevelés rendszerében dolgozó középiskolai tanárként
tantárgy-pedagógiai kutatást végeztem, típusa szerint
fejlesztés alapú kutatásról
van szó. Nem a mérési környezet (Neo LMS) fejlesztése
volt a cél, azt eszköznek tekintettem a kutatási kérdések
és hipotézisek feltárásához.
– Milyen fázisai voltak a
kutatómunkának?
– Több szakasza volt. Fejlesztésalapú kutatást végeztem, amit a kritikai gondolkodáshoz és az elektronikus tanulási környezethez kapcsolódó feltáró jellegű kutatások
előztek meg. A szakirodalom
külön-külön foglalkozik e terü-

letekkel, ennek együttes vizsgálatára nem került még sor.
Nagyon sokat segítettek a
gyakorlati kutatás megvalósításában volt diákjaim, a 2019ben végzett 12. A osztály, ők
voltak az elsők, akik a történelmi források feldolgozási folyamatát elvégezték először az

Iskolánk, a Deák Ferenc
Gimnázium, Közgazdasági
és Informatikai Szakgimnázium benevezett a Jászkun tornára, melyen középiskolás diákok mérhették össze erejüket sportversenyeken.
A cél a diákok aktív testmozgásra ösztönzése, az
egészségfejlesztő testmozgás
és életmód népszerűsítése, az
egészséges közösségek szervezése a sporton keresztül.
A sportverseny sorozat
három tanévben zajlik. Nevezésként háziversenyt rendeztünk 2019 novemberében a Szent Vince úti tornateremben, kispályás labdarúgás és röplabda sportágakban. A háziversenyről
képek és szakmai beszámoló
készült, melyek igazolják a

6. oldal

versenyek hasznosságát és a
jó hangulatot. Az iskolai csapatok
megmérkőzhettek

Kispályás csapat

tananyagmennyiséggel és
tananyagtartalommal találkoztak. A tanórán kívüli önálló tanulói munka hatékonyságát lehet növelni blendedlearning (jelenléti és távoktatás együttes alkalmazása)
megoldással a kutatási eredmények, következtetések szerint. Ennek a hatékonyságvizsgálatát egy újabb kutatási szakaszban szeretném
vizsgálni. Ugyanakkor ki
lehet dolgozni a történelmi etesztekhez a továbbfejlesztett
taxonómiát és az ehhez kapcsolódó feladatokat. Kutatótanárként ez az újabb 5 éves
kutatóprogramom részét képezi. Tevékenységem szorosan kapcsolódik majd az innovációhoz, a kutatáshoz és a
tudásmegosztáshoz is.

megvalósításával a minőségi,
hatékony önálló létezés feltételeinek támogatása, megteremtése volt a gimnázium
11-12. évfolyamos tanulói körében. A pedagógusok számára a 21. századi készségfejlesztéshez kapcsolódó elméleti összefoglalás jól hasz-

nosítható, ugyanakkor az alkalmazott módszertani megoldások adaptálhatók a mindennapi tanítási gyakorlatba. Különösen fontossá
vált ez a kérdés napjainkban
a körülmények gyökeres
megváltozása miatt. Önálló,
kritikusan gondolkodó emberekké kell válniuk a tanulóknak, ez az egyik alapvető
elvárás az iskolákban és a 21.
századi készségek között a
munkaerőpiacon. A Világgazdasági Fórum 2018-as jelentése alapján a kritikai gondolkodás 2020-ban a második legfontosabb készség lesz,
amivel egy munkavállalónak
rendelkeznie kell. Ezt tudom
a gyakorlatban támogatni.
– Hogyan érzed, lezártad
ezt a témát? Hogyan szeretnéd a jövőben folytatni a tudományos tevékenységet?
– Az értekezésben kifejtettem, hogy szerintem a Neo
LMS felületén elkészített etananyag kiemelkedő szerepe
abban áll, hogy korszerű tanulási környezetben különböző típusú történelmi forrásokhoz kapcsolódó ismeretszerzési módszereiket, technikáikat mélyíthették a tanulók. Könnyen befogadható

2020 februárjában Karcagon szintén III. helyezést ért
el iskolánk csapata.
Röplabdacsapatunk tagjai: Kelemen Szabolcs, Bordás Áron, Szőke Olivér, Banya
Lajos Zágon, Forgó Kornél
10.A, Tóth Kristóf 10.B, Uram
Dénes 11.A, Farkas Máté,
Varga Kristóf, Tamás Bálint,
Büki Balázs 11.B.
Kispályás labdarúgócsapatunk tagjai: Rédei Gergő

9.A, Bobák Attila 9.B, Bordás
Áron, Czuczor Bence 10.A,
Tóth Kristóf, Lakatos Krisztián,
Németh Gábor Sándor 10.B,
Uram Dénes 11.A, Farkas Máté
11.B. és Rédei Ádám 12.A.
A tanulók örültek a sportversenyek lehetőségének,
mert az iskola legjobbjainak
alkalmuk nyílt egy csapatként együttműködni és szabályos pályákon is játszhattak a sportágakban.

A háziverseny megrendezése különösen jelentős eseménynek bizonyult, hiszen
sok tanulónak lehetősége
volt szurkolótábor előtt játszani versenyzőként, valamint a szurkolóknak is nagy
élmény volt iskolai sportrendezvényen részt venni.
A következő tanévben is
várják diákjaink a Jászkun
tornát, melyre több sportágban is fogunk nevezni!

Érsek Attila
elektronikus tanulási környezetben. Kérdéseikkel, megoldásaikkal tudták támogatni a
munkámat. A mérési eredmények bizonyították, hogy a tanulói teljesítményüket lényegesen befolyásolta az általam
kidolgozott Neo LMS fejlesztő
anyagok megismerése.

Jászkun torna
szövEg: uramné varga ildikó
tEstnEvElő

– Hogyan lehet a gyakorlatban hasznosítani ezt a
tudást?
– Az elektronikus tanulási
eszközökkel támogatott kompetenciaalapú oktatás napi
gyakorlattá vált tanári munkám során. A pedagógiai
célom a kutatási kísérlet

egymással, és a legjobbak
részt vehettek a megyei fordulón más középiskolák elleni mérkőzéseken.
A Megyei Fiú Röplabda
fordulón, 2020 januárjában
Jászberényben III. helyezést,
a kispályás labdarúgáson,

Attilának kívánok további
terveihez erőt és kitartást,
azt, hogy meg tudja őrizni a
rá jellemző higgadt, határozott és megoldáskereső magatartást. Biztos vagyok
abban, hogy még sok lehetősége lesz megtapasztalni tanítványai tiszteletét, és sokukban fel tudja kelteni a
történelem iránti szenvedélyes szeretetet.

Röplabdacsapat
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EsEmény ~ ErEdménynaptár
szövEg: szabó Erika
Február 26-án 40 felső
tagozatos tanulónk vett
részt a XXIII. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei
helyesírási versenyen.
A verseny célja az anyanyelv szeretetének erősítése,
a tehetséggondozás, a tehetséges tanulók támogatása.
A legjobb eredményt
elérő tanulóink:
5. évfolyam
1. Szikra Nóra 5.a
2. Nemes Fanni 5.a
3. Pethes Noémi 5.b
6. évfolyam
1. Görbe Bálint 6.b
(megyei 2. helyen továbbjutó)
2. Balogh-Horváth Vanda 6.c
3. Ivony Máté 6.b
7. évfolyam
1. Banka Nóra 7.b
2. Bóna Nikolett 7.a
3. Kaszab Ákos 7.a
8. évfolyam
1. Kovács Emese 8.a
2. Jakab Norbert 8.c
3. Csikós Kornél 8.a
Február 26-án Jászberényben került megrendezésre a
Kazinczy Ferencről elnevezett Szép magyar beszéd te-

rületi döntője. Iskolánk tanulói ismét szép sikert értek
el. 5-6. évfolyam győztese
Kókai Dóra, a 7-8. évfolyam
győztese Nagy Maja, így ő az

seket postán kapják meg az
érintett tanulóink, mivel az
óvintézkedések miatt az
eredményhirdetés március
11-én Mezőtúron elmaradt.

Szép magyar beszéd győztesei és felkészítő tanáraik
országos döntő résztvevője,
Csomor Kincső III. helyezett
lett. Gratulálunk a szép eredményhez és a felkészülést
segítő Görbe Kinga és Vizi
Enikő tanárnőknek.
A XXXI. Zrínyi Matematika
Versenyen a legjobb eredményt Tősér Donát (3.b),
Szabó Olivér (4.a) és Szokol
Attila László (8.c) osztályos
tanulónk érte el. A helyezé-

Február 8-án volt a nyelvÉSZ Országos Anyanyelvi
Tanulmányi Verseny iskolai
fordulója. E versenynek a
célja anyanyelvünk sokszínűségének megismertetése,
az érdeklődés felkeltése
anyanyelvünk
szépségei
iránt, anyanyelvi hagyományok ápolása. A feladatok
között helyesírási, nyelvhelyességi, anyanyelvi érde-

kességekkel találkozhattak a
verseny résztvevői. Húsz év
óta kerül megrendezésre ez
az Anyanyelvi Tanulmányi
Verseny. Huszonnégy versenyzőnk közül tizenegy
felső tagozatos és kettő alsós
tanulónk eredménye alapján
ők a megyei döntő résztvevői lettek volna, de az elért
eredmények alapján rangsorolták itt is a versenyzőket.
Iskolánkból a legjobb eredményt Pethes Noémi (5.b)
ért el, aki 3. helyezett lett.
Felkészülésében Érsekné
Kácsor Edina tanárnő segítette munkáját. Gratulálunk
a szép eredményhez.
Márciust a forradalom
hónapjaként is emlegetjük.
Piros, fehér, zöld színű szalagok, évszámok, 1848-hoz
kapcsolódó rajzok díszítették iskolánk ablakait, folyosóit március idusára
emlékezve. Osztályonként
megemlékezéseket tartottak és tanulóink felvételről
részesei voltak az Életképek a múltból és a jelenből
7. osztályosok ünnepi műsorának.
Március 16-tól iskolánk tanulói és a pedagógusok is részesei lettek a digitális tanrendnek.

nőnap
a nyugdÍJas EgyEsülEtnél
szövEg: kókai béláné
EgyEsülEti titkár

"a nő természetnek egyetlen
lénye, aki érzésünket érzéssel
viszonozza, és akit boldoggá
tesz az a boldogság, amellyel
bennünket megajándékoz!"
(denis diderot)
Március 11-én tartottuk
egyesületünknél a nőnapot. Mindig fontos és az
egyik legjobban várt eseményünk.
A jelenlévő tagjainkat Csomor János köszöntötte
meleg szavakkal. Szerinte az
első tavaszi napokat a hóvirág és a hölgyek ünneplése
jelenti. Az ünnepi köszöntőt
hagyományosan
Gergely
Zoltán polgármester úr tartotta. Köszöntőjében kifejtette, mindig jó érzés és
megtisztelő feladat a nők elismerése, ünneplése. Kie-

melte a nők szerepét a családban, a mindennapi élet-

A fellépők
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ben és a munkahelyeken.
Fontos az idősek megbecsülése, azok élettapasztalata
jelentős erőt adhat a további
feladatok megoldásához. Ezután mindenki kapott egy
szelet csokoládét. Csomor
János zárszóként kiemelte:
ne csak ezen az egy napon,
hanem az év 365 napján
tiszteljük és szeressük az
idősebbeket, hölgyeket.
Ezután következett az ünnepi műsor. A helyi gimnázium diákjai az "Egy szál ha-

rangvirág..." című slágerrel
megalapozták a jó hangulatot. Farkas Alex a János vitézből az "Egy rózsaszál" kezdetű dalt adta elő. Kuczi Balázs egy Máté Péter számot
énekelt, majd a négy fiú közösen "Te ott állsz az út végén..."
című dalt mutatta be. Bordás
Áron az "Isten véled édes Piroskám…" slágert énekelte.
Aranyász Ádám a "Kislány
a zongoránál..." Koós János
örökzöld dalát adta elő.
Majd Weisz Viktor megjelenésével és fantasztikus előadásával felejthetetlen pillanatokat szerzett. Komár
László és Máté Péter szebbnél-szebb dalait hallhattuk
előadásában. Igazi "Retró
bulit” varázsolt a színpadra.
Végül "Az engem nem lehet
elfelejteni..." című örökérvényű dallal búcsúzott.
Köszönet a Gonda-triónak
a zenéért és a hangosításért
Dominiknak és Martinnak.
Áprilisi előzetes: költészet
napja. Mindenkit szeretettel
várunk!

Ovis világ
nőnap az óvodában
szövEg: bobákné pEtró krisztina
mb. óvodavEzEtő

„napsugár szól itt vagyok!
olvadnak a Jégcsapok.
mEgtElik a malom árok,
kinyÍlnak a hóvirágok.
hóvirágok, ibolyák mEnnyi
kEdvEs kis virág! tElik Egy szép
csokrocskára Jó anyámnak
nők napJára.”
(maJtényi Erik)
A Nemzetközi Nőnap a
nők iránti tisztelet és megbecsülés
kifejezésének
napja, amelyet 1917 – óta
minden évben március 8 –
án tartanak. Magyarországon 1948 – tól emlékeznek meg róla.
Ezen a napon nagy izgalom
támadt a lányok és a fiúk körében a Dobó úti és a Lehel úti
óvodában. Valami különös
érzés suhant át a folyosón s
bekopogtatott minden csoportszobába. Vajon mi lehet
ez? Nőnap van! A kisfiúk sorba
állva verseltek és megajándékozták a lányokat virággal és
általuk készített ajándékkal.
Kedves és különleges ünnep a
nőnap, ezúton is kívánunk
minden édesanyának, nagymamának, testvérnek és minden kedves olvasónak nagyon
boldog nőnapot!

Így ünnepeltük
március 15-ét

„a jó lovas katonának, de jól
vagyon dolga,
Eszik-iszik a sátorban semmire sincs
gondja, hej
élet, be gyöngy
élet ennél
szebb sem lehet,
csak az jöjjön
katonának, aki
ilyet szeret.”

Az 1848-49-es forradalmat
és szabadságharcot a hazaszeret, a hazafiasság jellemezte. Óvodánkban kiemelt
feladat a gyermekek nemzeti
identitásának erősítése. Március 15-ről nemzeti ünnepünkről huszárokkal, játékos

csatajelenetekkel, piros-fehérzöld jelképekkel emlékeztünk
meg mindkét óvodában. Katonás dalokkal, versekkel ismerkedtek meg a gyerekek és
minden csoport elsétált a Polgármesteri Hivatal előtt lévő
parkhoz, ahol kitűzték a saját
maguk által készített kis jelképeket: nemzeti színű virágokat, kokárdákat, zászlókat.
(A GDPR előírása szerint
szülői nyilatkozat megtétele
után lehet a gyerekekről készült fényképeket megjeleníteni az újságban.)

kedves szülők!
A koronavírus miatt kialakult helyzetet figyelembe
véve a Jászárokszállási Városi
Óvoda 2020. március 16-tól
zárva tart határozatlan ideig.
Az óvoda ügyeleti rend szerint működik, azon családok
számára, akik nem tudják
megoldani gyermekük elhelyezését. Ügyeletes a Lehel úti
óvoda. A hiányzásokat igazoltnak tekintjük. Az óvodába
a gyermekek fogadása és hazaengedése is úgy történik,
hogy a szülők nem léphetnek
be az épületbe. Az önkormányzat biztosítja azon gyermekek részére az egyszeri
meleg étkezést, akik nem veszik igénybe az óvodai ügyeletet. Az ebédet egyszer használatos dobozban lehet átvenni a Lehel úti óvodában
12 -12:30-ig a biztonsági óvintézkedéseket betartva.
Bízom további megértésükben egészségünk és gyermekeink egészségének védelme
érdekében.
óvodai beiratkozás:
2020. április 20., 21.
Az óvodai beiratkozás nem
fog elmaradni, csak a beiratkozás módja fog változni a
rendkívüli helyzetre tekintettel, melyről Jászárokszállás város honlapján fogjuk
Önöket tájékoztatni.
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2020. március 27. | péntEk

képvisElők az
fotópályázat és
fEstménykiállÍtás a zöld iX. ipartEstülEtbEn
klubtErmébEn
szövEg: papp ágnEs

2020. február 08-án új vezetőséget választott tagságunk. Szinte az első feladataink egyike volt közkívánatra, hogy meghívtuk városunk képviselőit. Mindegyikőjük elfogadta felkérésünket egy baráti beszélgetésre.

szövEg: Jakus fanni anna
A Zöld IX. klubtermében
februártól megtekinthető
volt az „Árokszállás, így
szeretlek télen” című fotópályázat anyaga, melynek
győzteseit 2020. március
14-én hirdették ki.
Az eredményhirdetés előtt
a szervezők süteménnyel és
üdítővel kínálták meg az érdeklődőket és résztvevőket.
Az eredmények a következőképpen alakultak:
1. helyezés: Ács Fanni Karina
2. helyezés: Tóth Csilla
3. helyezés: Görbe Dorina
Kata
A díjazás után a képeket
eladásra bocsátották, a befolyt összeggel is támogatva
Farkas Biankát, akinek
Jakus Gyula kezdeményezésére már régóta gyűjtik a
műanyag kupakokat a Zöld
IX. előtti konténerben.
Eddig több, mint tíz zsák
gyűlt össze, és szeretnék,
hogy ez a szám tovább növekedjen. Ezután könnyed
beszélgetés következett,

majd Miksi István festményei kerültek bemutatásra.
A művész elmondta, hogy
nyugdíjas korában kezdett
hobbiként érdeklődni a festészet iránt. Korábbi munkája szobafestő volt, így
némi tapasztalattal már
rendelkezett. Negyven sikeresen elkészített festmény
után kiállításokra kezdték
meghívni, ahol sok pozitív
visszajelzést kapott munkáival kapcsolatban. Az otthonában körülbelül 150 darab
kép található még a kiállított alkotásokon kívül. Egy
festményt 4-5 óra alatt készít el, melyek témái főleg
tájképek. Az inspirációit az
internetről és egyéb forrásokból szerzi, olaj- és akrilfestékkel dolgozik. A munkák megvásárolhatók, valamint egyéni igény szerint is
rendelhetők.
Az esemény végén a járványügyi
veszélyhelyzet
miatt Gyulavári Dániel élménybeszámolóját el kellett
halasztani, de összességében egy jó hangulatú délutánon vehettem részt.

Csikós László elnök úr bemutatta az Ipartestületet az
1910-es alakulásától napjainkig. A 110 év alatt megváltozott az egyesület feladata, kulturális tevékenysége, lehetőségei a képzés és érdekvédelem területén, de vitathatatlan, hogy a város életében
még mindig jelentős szerepet
játszik. Szerző Csaba alpolgármester úr köszönte a meghívást és kíváncsi volt az iparosok, kereskedők, vállalkozók véleményére a várost
érintő kérdésekben.
Szó esett az iskolákkal való
jó kapcsolatunkról: a pályaválasztás alkalmával kisebb csoportokban többször ellátogatnak a fiatalok műhelyekbe, kereskedőkhöz és az Ipartestület
a jó tanuló, de hátrányos diákokat támogatja. Az általános
iskola tanulói állandó közreműködői az iparos Mikulás
esten. A szakképzés helyzete,

A győztes fotó

Miksi István festményei

átalakítása, a hiányszakmák, a
szakemberek hiánya, a tanulóképzés, az iparosok által működtetett gyakorlati helyek városunkban, mind téma volt a
beszélgetés kapcsán. De szó
volt a közbeszerzésekről és
azok pályáztatásáról, az iparűzési adó tervezett átalakításáról, a kötelező kamarai hozzájárulásról és hogyan tudnánk
még jobban népszerűsíteni az
Ipartestületet az új vállalkozások körében. Felvetődött, hogy
több falu, város példáját követve vállalkozási tevékenységet is végezhetne az Önkormányzat. Igazán jó lenne, ha
Jászárokszállásnak ilyen jellegű bevételéből is lenne
pénze, nem csak adóból!
Természetesen szóba került
a várost érintő már folyó illetve induló beruházásokról,
az utakról, a járdákról, a szemét elszállításról, az elhanyagolt ingatlanokról, a könyvtár
akadálymentesítéséről.
Végül a képviselők megnézték a mozi helyiségét, ami
régen színháznak épült. Volt,
aki a nagy színpadot is kipróbálta, igen, a terem akusztikája még mindig kitűnő!
Köszönjük szépen a képviselőknek és a vezetőség tagjainak ezt a politikától mentes, építő jellegű, jó hangulatú estét!

busóJárás az állatbarátkozoo-ban
szövEg: hidi anita
Felejthetetlen élményben
volt részük Jászárokszállás
lakosainak február 29-én, hiszen Mohácsról érkeztek
hozzánk a busók, hogy közösen kergessük el a telet!
Mindezért köszönetet mondhatunk a jászárokszállási ÁllatbarátkoZoo-nak.
A busójárás egy tavaszváró, téltemető népszokás.
Mohácson és környékén élő
délszlávok, a sokácok farsangi alakoskodása, amelyet
a sokácok poklade néven is
neveznek, ami a karnevál
szó horvát megfelelője. 2012
óta a mohácsi busójárás
hungarikumnak számít.
Ezen a bizonyos szombati
napon még a nap is kisütött,
annyira várta messzi földről,
az ország déli részéről érkező vendégeket. 13 órakor
volt a gyülekező az ÁllatbarátkoZoo udvarán, mindenki
nagyon izgatott volt.

8. oldal

Később Évitől, a szervezőtől megtudtuk, hogy gyerekkoruk óta minden évben
részt vesznek a busójáráson
és elhatározták, hogy ezt az
élményt megosztják az itthoniakkal is.
A busójárásnak szigorú
szabályai vannak: nagyon
komolyan veszik az ősi hagyományt, be is tartották
őket, a legnagyobb inkognitóban készültek.
A hagyományos busó viselet varázserejét megőrizendő nem mutatkozhatnak
maszk nélkül! Nem beszélhetnek senkivel, nehogy felismerjek őket!
Egy váratlan pillanatban
hatalmas, ijesztő csörömpölés, hangos dudaszó jelezte,
hogy valami szokatlan, eddig
még Árokszálláson nem látott dolog fog történni! Megjelentek, szinte berobbantak
a busók rémisztő jelmezeikben! Még a jelenlévők közül
sem sokan láttak ilyet.
Teljes volt a riadalom,
mikor megjelent három

busó és két lefátyolozott
arcú ifjú nő, akik végig kísérik hangos útjukon a busókat. A busók ijesztő faálar-

a város központjáig ment, a
Hidi Tánciskola növendékeivel és a vendégekkel. A kereszteződéseknél, utcasar-

A busók a hagyományokhoz
híven mindenkit ijesztgettek
és összekócolták a hajukat.
Láttunk sok bátor embert,

kokon megálljt parancsolva
táncra perdültünk a busókkal és táncos lábú gyerekekkel. A nem mindennapi
programhoz egy pillanat is
elég volt, hogy összegyűljenek az utcákból az emberek.

de bizony volt olyan is, aki
sikítozva menekült be a házába.
A felvonulás mellett az érdeklődőknek lehetőségük
volt a Zoo házban kreatív
kézműves
foglalkozáson

Közös fotó a busókkal
cokban és hatalmas birkabőrbe öltözve, övükben kolomppal, kezükben kereplőkkel űzik el a telet.
Kazinczy utcai központjuktól a környező utcákon át
indultunk. A menet teljesen

részt venni. A busó felvonulás végén a tánciskola gyerekei moldvai táncházat tartottak a vendégeknek. Végezetül a napot jelképező tűz erejével volt teljes a tél búcsúztatása, elégettük a kiszebábot. A tüzet körbe táncolva
ért véget ez a csodálatos és
élményekkel teli nap.
Boldog vagyok, hogy én is
részese lehetem az első
árokszállási
télűzésnek,
nagyszerű élmény volt!
Köszönetünket fejezzük ki
a jászárokszállási polgárőrségnek, hogy végig kisérték
a felvonulást és vigyáztak
testi épségünkre.
Busó Kolompos szavai.
„Sziasztok!
Nagyon örülünk, hogy nálatok lehettünk, köszönjük a
vendéglátást, reméljük sikeresen elűztük a telet Jászárokszállásról is!
Találkozunk jövőre is!”
Hogy valóban igazi busókat láthattunk -e? A kételkedők utána nézhetnek a Busó
Kolompos facebook oldalon.

www.Jaszarokszallas.hu
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tűzoltóságunk hÍrEi
szövEg: maJorné kaposznyák ágnEs
mEzEi tibor
A 2020-as évünkre is jónéhány rendezvényt terveztünk, amelyek szervezése már folyamatban
volt. Sajnos az országunkban is kialakult koronavírus miatti szigorítások végett ezeket bizonytalan
ideig elhalasztjuk.
Viszont még március 8-án
egy szál virággal köszöntöttük egyesületünk hölgy tagjait a nemzetközi nőnap alkalmából. Köszönjük, hogy
segítik munkánkat! Március
15-én az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharcra
emlékezve elhelyeztük koszorúnkat az emléktáblánál.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
ebben a megváltozott helyzetben is állunk az Önök szolgálatában az önkormányzattal együttműködve! Keressen
minket bizalommal!
Az enyhe tél miatt elmaradt
a nagy havazás, így a városunkban eddig tapasztalt belvíz miatti szivattyúzások és
ezzel kapcsolatos teendők elmaradtak. Viszont, ha folytatódik a szárazság, akkor nagyobb
valószínűséggel kell szembenéznünk a szabadtéri tüzek
számának megnövekedésével.
A veszélyt a száraz aljnövény-

zet és az avar jelenti. Sokak
már a tavaszi kerti munkáknak
is nekiláttak, elégetik a kerti
zöldhulladékot. A tűzgyújtási
tilalommal kapcsolatos információk a www.erdotuz.hu oldalon olvashatók. Fontos azonban elmondani néhány alapvető szabályt. (JNSZ Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság ajánlása)
Az időnként jelentős
kárral járó tüzek megelőzhetők, ha tisztában vagyunk a szabadtéri égetés
szabályaival:
• Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot
égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak
a rendeletben meghatározott
időben szabad égetni.
• Ha az önkormányzatnak
nincs a kerti zöldhulladék
égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos.
• A külterületi tarlóégetést
és vágott növények égetését a
munkálatok előtt tíz nappal
engedélyeztetni kell a helyi
katasztrófavédelmi kirendeltséggel.
• A szabadban meggyújtott
tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden

esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról (pl: víz, homok).
• Mindig legyen nálunk a
tűz oltására alkalmas kézi
szerszám, és csak akkora

tüzet gyújtsunk, amekkorát
folyamatosan felügyeletünk
alatt tudunk tartani.
• Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést
és oltsuk el a tüzet!
A szabályok megszegése
tűzvédelmi - pénz - bírsággal
sújtható. Ha az égetés során
akkora tűz keletkezik, ami
miatt a tűzoltóknak be kell
avatkoznia, 20 ezer forinttól
3 millió forintig is terjedhet
a bírság.
Tűzgyújtási tilalom idején
tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200

méteres körzetén belül lévő
külterületi ingatlanokon.
Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó
helyek, a vasút és közút
menti fásítások, de tilos a

parlag- és gazégetés is. A
tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él!
Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselőtestületének a zaj és a levegővédelem egyes helyi szabályairól szóló 14/2005.
(X.28.) rendeletéből „Avar
és kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok 8.
§ értelmében a következők:
(1) Avar és kerti hulladék
megsemmisítése elsősorban
komposztálással történhet.
(2) Az avar és kerti hulladék égetéssel történő megsemmisítése esetén a növény-

kErtbarát kör
aktuális EsEményEiről
szövEg: nádas illés
Március 3-án tartottuk
soros ülésünket. Két elhunyt tagunkra, segítőnkre emlékeztünk meg
(Bényi András és Bódis Ferencné) egyperces, néma
felállással. Majd Móczár
Sándorné elnök ismertette az eltelt időszak eseményeit.
A tagoknak elkészültek az
igazolványok. Az eltelt 45 év
eseményeiről a kiadvány elkészült (köszönet ezért a hivatalnak és a művelődési ház
dolgozóinak). A március 15i koszorúzást is megbeszéltük, bár ez cikkem megírásakor okafogyottá vált a koronavírus veszélye miatt. Március 25-re tervezzük az óvodásokkal a tavaszi ültetést,
veteményezést (ebbe még az
időjárás beleszólhat). Február 28-ra Hevesre kaptunk

egy meghívást: metszési bemutató és szakmai tájékoztatókra. Két fő (Pádár Antal és
Nádas Illés) képviselte egyesületünket. Pádár Antal röviden összefoglalta tagjainknak a sokféle előadás lényegét. Először a metszési bemutatót láthattunk a hatalmas ültetvényen. Sokféle facsemete metszését láthattuk,
kérdezhettünk. A gyümölcsfajta innováció legfrissebb
eredményeiből hallhattunk
újdonságokat, főleg a betegségek elleni védekezéssel
kapcsolatban (például, megfelelő időben történő védekezés időzítése). Az Uniós
előírások szigorítása miatt
az idén, és jövőre is több,
most használt vegyszert be
fognak tiltani. Erre szigorúan
figyelni kell. Az MKB bank
Egri fiókvezetője ismertette
a jelenleg legjobb konstrukciós hitelfelvételt. Évi 0,5%os kamat mellett lehet most
hitelt felvenni, ez nagyon jó

www.Jaszarokszallas.hu

lehetőség (Hektár +). A hamarosan megjelenő gyümölcsök közül a rezisztens fajták

kerülnek előtérbe. Például az
almaféléknél lassan visszaszorul a hagyományos Golden, és IDARED, és néhány
éven belül megjelenik a Jeromina, Red Idared, Red Jonaprince, Goldenrush. Ezek az új
típusok tovább lesznek tárolhatók, és még néhány újabb

jó tulajdonsággal is rendelkeznek majd. Megcsodáltuk
a legmodernebb traktorokat,
sorajlművelő rendszereket,
kezünkben foghattuk és ki is
próbáltuk az elektromos
metszőollókat. Nagy élmény
volt dolgozni vele. Az előadás
befejező részében az oltványtelepítés helyes gyakorlatából kaptunk ízelítőt.
Néhány gondolat az aktuális kerti munkákhoz: a gyümölcsfák tisztítása, metszése után ne felejtsük el a
lemosó permetezést. A rózsák, a bogyós gyümölcsök
metszése is aktuális már. A
kerti növények közül bizonyára már a földben van a
spenót, petrezselyem, sárgarépa, cukorborsó, retek, tépősaláta és el van duggatva
a fokhagyma, dughagyma.
Egyesületünk legközelebb
április 7-én tartja megbeszélését, amennyiben a helyszín
változik, jelezzük a tagok
felé.

zetnek égetésre alkalmas állapotban kell lennie.
(3) Avart és kerti hulladékot égetni megfelelő légköri
viszonyok (szélcsend) esetén
8.00 – 20.00 óra közötti időszakban lehet, az országosan
elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idejét kivéve.
(4) Égetni csak megfelelően
kialakított helyen, a vagyoni
és személyi biztonságot nem
veszélyeztető módon lehet. Az
égetést végző személy a tűz
őrzéséről és annak oltásáról
köteles gondoskodni. A tűz
helyszínén olyan eszközöket
kell készenlétbe tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, ill. a tűz eloltható.
(4) Az égetendő hulladék
nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot (műanyagot,
gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait).
(5) Száraz nád és más vízinövényzet égetéséhez a vízfolyások területén a kezelő hatóság engedélye szükséges.”
(Forrás: www.jaszarokszallas.hu)
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található
tűzhely, bográcsoló, grillsütő használata nem tiltott
a tűzgyújtási tilalom idején
sem. Az ilyen – nyílt lángú –
eszközök használata, tűz
gyújtása az ingatlanon

belül az általános égetési
szabályok betartása mellett történhet. Röviden:
• nem szabad felügyelet
nélkül hagyni a tüzet, a még
ki nem hűlt parazsat, hamut;
• gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas
anyag, eszköz – víz, homok –
készenlétben tartásáról;
• az égetést követően a
tüzet gondosan el kell oltani,
meg kell győződni arról, hogy
valóban kialudt.
A tüzek 99%-a emberi
gondatlanság következménye, a legjobb védekezés az
odafigyelés.
A tavaszi esőzéseknek kedvez az időjárás. Szembe kell
néznünk a bel- és árvíz veszélyeivel is. Szeretnénk
megkérni a lakosságot, hogy
az ingatlanok előtt biztosítsák a nagymennyiségű víz lefolyását és tisztítsák meg az
árkokat, átereszeket! Mindannyiunk érdeke, hogy a csapadékvizek ne károsítsák a
lakóingatlanjainkat.
Kérjük, idén is támogassa
személyi jövedelemadójának
1%-val Jászárokszállás Város
Önkéntes Tűzoltó Egyesületét!
Ezzel lehetőséget biztosít számunkra eszközfejlesztésre illetve ifjúságnevelésre. Adószámunk: 18831827-1-16 Köszönjük!

ima és húsvéti készülEt
vÍrus-vEszély idEJén
szövEg: kiss csaba
plébános
A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia döntése értelmében március 22-étől (nagyböjt
4. vasárnapjától) nem tartunk
nyilvános szentmisét.
– templomunkban a szokott rendben elvégezzük a
már felvett miseszándékokat
a hívek részvétele nélkül;
– vasárnap reggel 7-kor és
este 6-kor végzünk szentmisét;
– a szentmiséket a szokott
módon harangszóval jelezzük;
– a templom napközben a
szokott módon, az első bejáraton keresztül egyénileg látogatható;
– vasárnaponként du. 5 és
6 óra között csendes szentségimádást tartunk a járvány elmúlásáért és családjainkért, ekkor egyénileg látogatható a templom;
– a temetések szentmise
nélkül, egyszerű formában
lesznek megtartva a ravatalozó használata nélkül;

– a tavaszra tervezett bérmálás és elsőáldozás elmarad, szeptember végére, október elejére tervezzük ünneplésüket;
– a plébánia-iroda zárva
tart, sürgős esetben (beteghez
hívás, temetés esetén), vagy
bármilyen információért hívja
a plébánost: 30/462 39 74;
– aki a már felvett miseszándékot nem kívánja elmondatni, vagy aki szeretne
új szándékot kérni: jelezze a
fenti számon, vagy a arokszallas.plebania@gmail.com
e-mail címen;
– kövessük figyelemmel a
rádión, a televízión, és az interneten elérhető szertartásokat, imaalkalmakat;
– legyünk türelmesek, és
tartsuk be a mindenkire vonatkozó rendelkezéseket.
Imával és türelemmel éljünk,
hogy mihamarabb együtt örvendhessünk Isten házában
egymásnak
megköszönve
Isten soha el nem múló irgalmát és szeretetét! Egészséget
és békét kívánva!
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mEgúJult az Egyházközségi
képvisElőtEstülEt
szövEg: kiss csaba
plébános
2019 végén újult meg
plébániánk képviselőtestülete, mely továbbra is a
„régebbi” - 70 év alatti - tagokból, másrészt az újonnan választottakból áll, és
mindig örömmel látjuk a
tiszteletbeli tagokat is.
Az új testület első közös
ülését február 29-én tartotta, melyen megtörtént az
előző év pénzügyi beszámolója, az új tagok a közös
munka és az együttműködés
lehetőségeit ismerhették
meg, illetve ez évi programjaink, feladataink sorát tekintettük át.
A jövőben szeretnénk saját
honlapon láthatóbbá tenni
magunkat, a facebook útján
elérni bárkit, aki érdeklődik
egyházközségünk élete iránt,
és havi szinten szeretnénk tájékoztatni a Jászvidék olvasóit eseményeinkről.
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Egyházközség képviselő testület 2020
Fogadják szeretettel első
közös fotónkat és a friss testületi listát: Agócs Tamás,
André László, Balogh Gyuláné, Barta Attila, Birinyi
János, Bordás Sándor, Csikós
Lászlóné, Csoszor Erzsébet,

Farkas Sándorné, Gyenesné
Tősér Zsuzsanna, Győző
Miklós, Kaszab Manó, Kaszab Zoltán, Kis-Simonné
Goda Éva, Lőrincz Sándor,
Major Béla, Mudris Zoltán,
Novák Zoltán, Paál Attila,

Szabó János, Szabóné Szikra
Judit, Szántó Róbert, Tománné Bodnár Sarolta,
Tősér Csaba, Veres István,
Zsólya Csaba.
Isten áldását kérjük munkájukra!
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„az alkotás mindig
az élEtEm részE volt”
– interjú ivanics kitti festőművésszel –
szövEg: görbE szilvia
2020. március 15-től két
héten át a jászsági születésű
Ivanics Kitti Táj-rész című
kiállítását
tekinthették
volna meg az érdeklődők a
Petőfi Művelődési Házban.
Azonban megelőzendő a koronavírus járvány terjedését
az Operatív Törzs és Magyarország Kormánya rendezvényekre vonatkozó határozata alapján a programra nem kerülhetett sor.
Ennek ellenére szeretnénk
bemutatni Ivanics Kittit a
Jászvidék olvasóinak és bízunk benne, hogy a közeljövőben a jászárokszállásiaknak is lehetőségük lesz megismerni a fiatal festőművész
alkotásait.
Ivanics Kitti Egerben szerzett felsőfokú tudást és képzettséget képi ábrázolásból,
majd mesterszakon vizuális
és környezetkultúrából. Jelenleg rajztanárként tevékenykedik a fővárosban. 2018-ban
elnyerte a Szikra Galéria pályázatának nagydíját. Számos
csoportos kiállításon mutatták már be festményeit, első
önálló tárlata 2019-ben volt
Jászberényben.
– Mikor és hogyan fordult
a képzőművészet, a festészet irányába?

– Az alkotás valamilyen szinten mindig az életem része
volt. A gimnáziumi évek vége
felé döntöttem el, hogy teljes
mértékben a képzőművészet,
azon belül a festészet irányába
folytatom tanulmányaimat.
– Milyen témák érdeklik?
Hogyan határozná meg a
saját stílusát?
– Nagyon sok téma érdekel.
Igyekszem ezt most már tudatosan alakítani és több alkotáson keresztül megfogalmazni,

egy sorozat elkészítésében.
Saját stílusomat tekintve egy
leredukált, egyszerűsített és
egyben színvilágában is átírt,
újraértelmezett folyamatként
határoznám meg.
– Hogy kezd hozzá egy
képhez? Hogyan áll össze az
alkotás folyamata?
– Az alkotás kezdetén végiggondolom, megtervezem a kép
kompozícióját, a színeket és
azok arányait. Ezt követően
kezdem el a munkát, a folyamat
többi része pedig festés közben
alakul ki a képhez igazodva.
– Mi alapján választja meg
a színeket? Milyen technikával dolgozik?
– A színek mindig az adott
témával, beállítással kapcsolatos benyomások alapján alakulnak: az adott látvány miként befolyásol, és mindezt hogyan tudom elképzelni színekben. Általában akril festékkel
dolgozom, de sokszor használok a kép felületén más anyagok beépítését is.
– Mit takar a kiállítás
címe?
– Az elmúlt években a Jászdózsai Nemzetközi Művésztelepen, a Jászfényszarui, valamint a Zebegényi Művésztelepen alkottam. Képeim a Jászság és a Duna-kanyar táj- részleteit ábrázolják.

– A kiállításon láthatunk
olyan alkotásokat, ahol
három kép alkot egy egységet. Mesélne ezekről?
– Ezek az egységek szín-és
technikai variációkat képeznek egy-egy táj- részletből. Ötleteim és elképzeléseim megvalósítása a látvány átírására.
– Mikor van kész egy kép
az Ön számára?
– Egy kép akkor van számomra kész, ha sikerült elérnem azt a célt, amit kitűztem
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önmagam számára. Ez a feladat lehet színek keresése,
technikai megoldások más
anyagok beépítése kapcsán és
ezek együttes hatásának, összhangjának az elérése.
– Mi az, ami inspirálja?
– Inspiráció bármi lehet: a
táj, egy hangulat, egy szín, egy
zene, egy kiállítás hatása, egy
új ecset használatba vétele.
– Mi az, amit egy alkotás
adni tud az embereknek?
– Egy új megközelítést, nézőpontot, látásmódot a világra, a
körülöttünk lévő környezetre.
Új gondolatok megfogalmazását, pozitív és negatív érzéseket is egyaránt adhat egy alkotás, melyek elgondolkodtatják
az embert.
– Vannak olyan művészek,
akiket példaképnek tart?
– Igen, vannak olyan művészek, például Vaszary János és
Nicolas de Staél- akiknek a
munkássága hatással volt rám,

megismerésük kapcsán sokat
tanultam és gyarapodott szakmai tudásom.
– Min dolgozik éppen?
– A természeti tájak mellett
egy új sorozat készítéséhez
kezdtem, melyek a nagyvárosi
táj részleteinek bemutatásából
fog állni. Egyfajta szembeállítása a szabad természet és a
meghódított táj szépségének.
Ízelítőül néhány képet láthatnak a kiállítás anyagából.

állÍtsuk mEg
a koronavÍrus tErJEdését!
A kínai Vuhan városában 2019. decemberében ismeretlen eredetű, gyakran légzési elégtelenséget, majd halált okozó súlyos tüdőgyulladással kerültek kórházba betegek.
A betegséget okozó eddig ismeretlen, új vírust december 31. napján azonosították. A vírus
a koronavírusok családjába tartozik, és a SARS-CoV-2 (SevereAcutRespiratorySyndromeCoronaVirus) nevet kapta, az általa okozott betegséget COVID-19 (Coronavirusdisease), azaz koronavírus betegségnek nevezték el. A vírus egy úgynevezett zoonózis, azaz állatról emberre
terjedő betegség. A vírusgazda állat egyelőre ismeretlen, legvalószínűbb, hogy valamilyen denevér faj. A vírussal megfertőződött ember, vagy emberek adták tovább a fertőzést embertársaiknak, és két hónap alatt a Föld több, mint száz országában megjelent a betegség. 2020. március 11. napján a WHO világjárvánnyá nyilvánította a COVID-19 vírusfertőzést. Ugyanezen a
napon Magyarország kormányzata is rendkívüli jogrendet, vészhelyzetet hirdetett ki.
A koronavírus betegség tünetei igen változatosak. A betegség tünetei alapján a fertőzöttek
alapvetően három csoportba sorolhatók. A gyermekek és fiatal fertőzöttek legnagyobb része
tünetmentes, és nem is érzik magukat betegnek. A fiatal fertőzöttek egy jelentős részében a
tünetek enyhék – orrdugulás, nátha, fejfájás -, és ezért nem gondolják, hogy a koronavírussal
fertőződtek meg. Az idős, valamint krónikus betegségben szenvedők (cukorbetegek, krónikus
légzőszervi betegek, szív- és érrendszeri betegek, immunhiányos betegek) esetében az első
héten láz, fáradtság, fejfájás, száraz köhögés, izomfájdalom jelentkezik, majd ezt követően
hirtelen állapotrosszabbodás következik be, kétoldali súlyos tüdőgyulladás alakul ki.
A koronavírus lappangási ideje – az az időszak, amikor a fertőzött személy még tünetmentes
– 6-8 nap. A fertőzött személy már a lappangási idő alatt is üríti a vírusokat, azaz megfertőzhet
másokat.
A koronavírus cseppfertőzéssel terjed (köhögés, tüsszentés, kilégzés) egyik emberről a másikra. A vírussal fertőzött felületek, tárgyak érintésével a vírus a kézre kerülhet, majd az arc,
a száj, az orr vagy a szem érintésével is bejuthat a szervezetbe. A koronavírus a fém és műanyag felületeken 3-4 napig képes életben maradni a szabadban. A saját, az idősek és összes
embertársunk védelme érdekében az alábbi óvintézkedéseket kell betartanunk:
1. Mossunk gyakran kezet szappannal, legalább 40 másodpercen keresztül. Ha ez
nem lehetséges, akkor használjunk magas alkoholtartalmú kézfertőtlenítőt!(A vírus
RNS magját körülvevő foszfolipid membrán (zsírtartalmú hártya) a detergensek (pl.:
szappan, alkohol) hatására feloldódik, így a fertőző képessége megszűnik.) A kezünk
megszárítására papír kéztörlőt használjunk. Ne használjunk kézszárítót, mert az esetleg a kezünkön maradó vírusokat a légfúvó a levegőben szétszórja!
2. Orrfújásnál, tüsszentéskor, köhögéskor használjunk papírzsebkendőt, amit használat után dobjunk ki műanyag zárható szemeteszsákba!
3. Hazaérkezés után váltsunk ruhát, zuhanyozzunk le és mossuk meg a hajunkat is!
4. A napközben használt ruhánkat mielőbb mossuk ki!
5. A lakásunkat gyakrabban takarítsuk ki, használjunk háztartási fertőtlenítő szereket!
6. A szokásos társas érintkezési formákat – kézfogás, puszi – kerülni kell! Tartsunk
legalább 1-2 méter távolságot egymástól!
7. Akik lázas betegek, mindenképpen maradjanak otthon! A háziorvosukat telefonon hívják fel, ne menjenek be a rendelőbe! Tanácsot kérhetnek a Nemzeti Népegészségügyi Központ zöld számain is: 06-80-277-455 és 06-80-277-456.
8. Ne menjen be a szakrendelőbe vagy kórházba, ha halasztható egészségügyi problémája van! A szűrővizsgálatokat későbbi időpontban vegye igénybe!
9. Ha tehetjük, akkor kerüljük a tömegközlekedési eszközök használatát!
10. A bevásárlások időtartamát és alkalmait csökkentsük a lehető legkisebbre!
11. Az idős szülőket, nagyszülőket, tehát a legveszélyeztetettebb korosztályt „zárjuk
karanténba”. A 65 év felettieknek ne kelljen közösségbe menniük, vásároljunk be helyettük, váltsuk ki a gyógyszereiket. A közös hétvégi ebédeket a - szülők érdekében –
kerüljük.
12. Fogyasszunk minden nap friss zöldségféléket és gyümölcsöt! Erősítsük az immunrendszerünket! A koronavírus egy új, a szervezetünk, immunrendszerünk számára eddig ismeretlen kórokozó.
13. Ne utazzunk Nyugat-, Dél- és Észak-Európa országaiba, mert ezeken a területeken
nagyobb a fertőzöttek és betegek száma! Ha ezen országokból tér haza, akkor maradjon
14 napos „önkéntes karanténban” otthonában tünet és panaszmentesség esetén is!
Az egészségügy számára a legnagyobb kihívás az enyhe tüneteket mutató és a tünetmentes
koronavírusos betegek felismerése, és annak megakadályozása, hogy átadják a vírust másoknak, mivel ők kikerülnek a diagnosztika látóköréből. Ezért tünet és panaszmentességünk
esetén is tekintsük magunkra úgy, mintha potenciális vírushordozók lennénk, tehát tartsuk
be a higiéniai szabályokat.
Az Amerikai Egyesült Államokban a Moderna vakcinagyártónál már embereken tesztelik
a COVID-19 elleni védőoltást.
A járvány megállítása érdekében az eddig bevezetett kormányzati intézkedések mellett további szigorú járványvédelmi szabályok bevezetése várható, mert a vírus terjedésének megakadályozása kizárólag az emberek egymástól való izolációjától várható. Ezek az intézkedések
fájdalmasak lennének a gazdaságunk számára (kijárási tilalom, karantén területek kijelölése,
a gyárak, üzemek, bevásárló központok, éttermek bezárása és a tömegközlekedés teljes leállítása stb.), de legalább időben tervezhető lenne, mivel a vírus továbbadásának fizikai megakadályozása csak így lehetséges. A kínai példát látva, bár gazdaságilag fájdalmas, de Európa
összes országának közös, összehangolt kormányzati döntéseivel meg lehet fékezni a járványt.

vigyázzunk Egymásra!

dr. bÍró attila
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kiss pétEr Emléktúra
szövEg: kókai béláné
Február 22-én már 7. alkalommal rendezte meg a
Hérics TTE a Kiss Péter
Emléktúrát. Három táv
közül (20 km - 37 km -57
km) választhatott a több
mint 1000 túrázó.
Kiss Péter, - aki még most is
csak 34 éves lenne - fiatal
kora ellenére is eredményes
és kihívásokban gazdag
életet élt. Ismerte a Mátra
minden zegét-zugát. Itt tanulta meg, hogy mindig tiszteletben kell tartani a körülöttünk lévő természetet. A ki-
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hívásokat szerette, hiszen az
Alpok valamennyi négyezer
méternél magasabb csúcsát
meghódította. Imádott futni,
barlangi és hegymászó túravezetőként is tevékenykedett. 2013. május 20-án
Erőss Zsolttal első magyarként érték el Földünk harmadik legmagasabb csúcsát a
8586 méter magas Kancsendzöngát, de lefelé jövet
mindketten eltűntek. A 20
km (919 szintemelkedés)
talán rövidnek tűnik, de a kihívás ott van. Az Adrenalin
Parkot a lépcsőn lefelé hagy-

juk el, majd a Rákóczi-forrástól Mátrafüredre ereszkedünk le. Innen kezdődik a
közel 7 km-es, meredeken
emelkedő út Kékestetőre.
Lassan haladunk felfelé, de a
szép idő és a madárdal enyhíti a kimerültséget. Elérjük a
Jávoros-forrást, majd a műúton átkelve már csak 0,8 km
és Kékestetőn vagyunk. A Síházban frissítő pont vár ránk,
zsíros kenyér és forró tea.
Kis pihenő után (Kiss
Péter Emlékhely, és a kihagyhatatlan Csúcskő) a
piros sávon kezdjük meg a
leereszkedést a következő
ellenőrző állomásig a Kiskőig. A dózer úton hala-

dunk, közel 1 km-en át, majd
a piroson letérünk az erdőbe. Folyamatosan ereszkedünk és szerpentinezve
érjük el a Csurgó-patakot. A
Csepegő-forrásnál a dózerúton megyünk egyenesen tovább, majd egy köves lejtőn
elérjük Mátrafüredet, ahol
már egyszer jártunk.
Tudjuk és érezzük, hogy
már csak 2 km van hátra és
a célban leszünk. Ha eddig
nem lettél saras akkor az
utolsó szakasz jól megtréfál.
Vizes és saras is leszel! Ha
pedig vége az emelkedőnek
újra vár a lépcsősor. Itt erőt
gyűjtesz és lassan elindulsz
felfelé. Már tudod, hogy csak

pár méter van hátra és ismét
teljesítettél egy túrát. "Merj
bátor lenni, merj önmagad

lenni, merd megvalósítani
önmagad, merd élni az utat,
amiért idejöttél!"
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