húsvét
szöveg: kiss csABA
pléBános
Húsvétkor a találkozások öröme, az élet
ünneplése, a remény felfedezése, egyfajta
optimizmus hatja át kívánságainkat, gondolatainkat.
De ebben az évben a világjárvány és következményei: a munkahelyek megszűnése, az
„otthonra ítéltség”, az egészségünk miatti aggodalom, a sorban állások, egész életünk
kényszerű átszervezettsége nehezen engedik,
hogy felhőtlen legyen az ünneplésünk… Paradox módon, talán most mégis közelebb kerülhetünk húsvét titkához!
Jézus az utolsó vacsorán - maga köré
gyűjtve tanítványait - a Vele való találkozás lehetőségét adta meg minden kor minden embere számára: benne, vele, általa van egyház
és közösség, melynek alkotmánya a szolgáló
szeretet, a megbocsátás, az alázat.
Most derül ki számomra, hogy milyen mély
a kapcsolatom Istennel: hogy a veszély fenyegetése, megszokott kényelmem, lehetőségeim
megszűnése, a közös ünneplés elérhetetlensége eltávolít, vagy közelebb visz hozzá. És
kézzelfoghatóbb lesz, ahogy a családomban
jelen vagyok: szolgálok, közösséget teremtek,
erőt adok, szeretek.
Jézus szenvedése és halála felfoghatatlan
teljességben tárul elénk: nem csak tanítványai
hagyják ott és futnak el, hanem átéli - Isten létére - az Istentől való elhagyatottságot.
Most a legkedvesebb szeretteimtől is távol
kell tartani magam, van ugyan telefon, net, „távolról” beszéd, de nincs ölelés, közelség. És van,
aki teljesen kiszolgáltatott lett, egyedül, gondoskodás és védelem nélkül. Most jött el hitem próbája: a kilátástalanságban is merem mondani,
hogy „legyen meg a Te akaratod”? Merek-e saját
félelmeimből kilépni, és a nálam még elhagyatottabbak magányát oldani, segíteni?
Krisztus feltámadása felnyitja a zárt ajtókat
és a bezárult szíveket: „Bátorság! Én vagyok,
ne féljetek!”
Soha, semmikor nem vártuk és várjuk enynyire ezt a felszabadító érzést, hogy végre
szabadon és félelem nélkül örülhessünk egymásnak, az életnek, Isten minden ajándékának. De a fizikai korlátokon túl, tudjuk, hogy
erősebbek, fájóbbak a lelkiek.
Adja meg mindannyiunknak, hogy a járvány
elmúltával már semmiféle félelem, sértés, fájdalom, harag ne legyen köztünk, ami elválaszt
bennünket egymástól és Istentől. Hogy ne
csak Ő, a Feltámadott legyen jelen számunkra,
hanem mi is boldogan éljünk és szeressünk
segítségével egymás örömére és javára.
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30 éves A jászvidék
szöveg: nAgy kingA

1990 áprilisában számos
fontos esemény történt a világban és kis hazánkban.
Sportolók, színészek születtek ebben a hónapban, akikre
mai napig felnézünk. Magyarországon a rendszerváltoztatás áramlatában élték az emberek mindennapjaikat.
Jászárokszállás lakói számára
is fontos dátumot jelentett
mindez: ekkor indult ismét útjára a település havilapja, mely
immár 30 éve, hónapról-hónapra bemutatja városunk és
Jászágó legfontosabb eseményeit. Három évtized hosszú
idő, vannak, akik még meg sem
születtek az újság első számának megjelenésekor, de azon
lelkes olvasók is bizonyára elfelejtették már a 10-20-30 évvel
ezelőtt történt legfontosabb
eseményeket, akik az elmúlt
360 lapszámot megvásárolták.

Azért, hogy visszatekinthessünk múltunk történéseire,
ettől a hónaptól elindítunk egy
„Azt írta az újság” sorozatot,

juk tölteni az újságot helyi eseményekkel. Emellett megismerhetjük óvodáink, iskoláink
diákjainak életét, de személyes

A 2015-ös kiállítás
melynek segítségével felidézhetjük, mi is történt városunkban évtizedekkel ezelőtt.
Büszkék lehetünk, hogy a
rengeteg kulturális program
tudósításainak, civil szervezeti
beszámolóknak köszönhetően
minden alkalommal meg tud-

tapasztalatokról vagy épp történelmünkről is olvashatunk.
2015-ben, az újság negyed évszázados fordulóján, kiállítást
tekinthettünk meg „25 éves a
Jászvidék” címmel. Idén, a kialakult egészségügyi helyzet miatt,
sajnos nincs lehetőségünk mél-

tóképp megünnepelni a 30 évet,
azonban biztos vagyok benne,
hogy még sok jubileumot meg
fog élni az újság, melyet Önökkel
együtt tehetünk emlékezetessé.
Az elmúlt hetek mindennapjait sokan érezhetik egyhangúnak barátok, rokonok nélkül.
Mégsem szabad megfeledkeznünk a bennünket körülvevő
évfordulókról. Áprilisban ünnepeltük a húsvétot, valamint a
magyar költészet napját. Kedves olvasó, ebből az alkalomból
fogadja sok szeretettel egy helyi
lakosunk versét, mellyel mi is
szeretnénk hozzájárulni az elmúlt hetek jelmondatához.
Bár az egészségünk megóvása érdekében meghozott
szigorítások változnak - ha a
szerkesztőbizottság tagjain
múlik -, egy dolog, ígérem, nem
fog változni: ezentúl is minden
hónap utolsó péntekjén kezében tarthatja a Jászvidék újságot, mellyel reméljük, néhány
órára elfeledtethetjük a világ
gondjait.

A digitális oktAtás első hónApjánAk
tApAsztAlAtAi – pedAgógus szemmel
szöveg: Bágyi ritA
Március 16-án a magyar
kormány – a felsőoktatás után
néhány nappal – bevezette a
digitális munkarendet a közoktatásban a koronavírus-járvány lelassítása érdekében.
Minderről a pedagógusok
március 13-án este a sajtóból
kaptak tájékoztatást. Így egy
hétvége alatt – ami nem mellesleg a pihenőidejük (lenne) – kellett felkészülniük a tanároknak
arra, hogy hétfőtől teljesen más
módszertannal (digitális eszközökkel) és más munkaformában
(távoktatásban) kell majd folytatni a diákok felkészítését.
Ez a gyökeres és hirtelen változás nyilvánvalóan kihívások elé
állította az oktatás szereplőit

(beleértve a szülőket is). Hogyan
sikerült alkalmazkodni a változásokhoz? Mi a digitális oktatás
első hónapjának mérlege? – erről
kérdeztük a közoktatás három
különböző területén tanító pedagógust: Szikra Bettina alsó tagozatos tanítót, Eszes Szilvia felső
tagozatos matematika szakos tanárt, fejlesztő pedagógust és
Rusvainé Barócsi Katalin gimnáziumi tanárt. Az ő válaszaikat olvashatják a következőkben:
– Hogyan sikerült megoldani az átállást a digitális
oktatásra?
SZB: Az általános iskola alsó
tagozatában is jó néhány apró
nehézséggel kellett megküzdenünk a digitális oktatás bevezetésekor. Nehézséget okozott számunkra, hogy ezek a gyermekek
még sok olyan digitális felületet
nem ismertek, alkalmaztak

eddig, melyeken online tanórát is
lehet folytatni. Éppen ezért a legfontosabb feladatunk az volt,
hogy a szülőkkel együttműködve
egy olyan rendszert építsünk ki,
mely számukra és a gyermekek
számára is érthető, kezelhető. A
rendelkezésünkre álló elektronikus napló, könyvek és munkafüzetek igénybevételével, az iskola
vezetősége és a szülők segítségével napról napra sikeresebb lett
az online tananyagátadás. Az
elektronikus napló lehetőséget ad
ugyanis a tananyag átadására,
de arra is, hogy az elkészített feladatokat visszakapjuk. Így közös
erővel, az elénk gördült akadályokat leküzdve, a körülményekhez képest könnyen és gördülékenyen folyik az online oktatás alsó
tagozatban is.
ESZ: Azt gondolom, hogy folyamatos az átállás a digitális okta-

tásra. Eleinte nagyon nehéz feladatnak tűnt, hiszen egyik napról
a másikra kellett megoldani mindent. Ahogy telik az idő, egyre tapasztaltabbak leszünk abban,
hogy milyen módon tudnánk átadni a diákoknak a tananyagot,
hogy fenntartsuk motiválhatóságukat, és ami nagyon fontos, hogy
egy felsős diák próbálja meg
egyedül elsajátítani a tananyagot, ne mindig a szülőkre háruljon a feladat a tananyag elmagyarázásában, megértetésében.
RBK: A digitális átállás számomra meglepően gyorsan
megvalósult. Pénteken (március 13-án) délután még a szokott módon terveztem meg a
hétfői óráimat, és csak másnap
reggel értesültem arról, hogy
hétfőtől már digitálisan kell
folytatnom a tanítást.
Folytatás a 4. oldalon.
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Beszámoló testületi városBejárásról
szöveg: képviselő-testület
A 2020. február 13-i
soros ülésen a Képviselőtestület arról határozott,
hogy ebben az évben két
alkalommal, tavasszal és
nyár végén testületi városbejárást hajt végre. Városunk utcáinak folyamatos
figyelése és az azokkal
kapcsolatos észrevételek
gyűjtése szerves részét képezi a képviselői feladatkörnek.
Ennek a napi rutinnak a
még hatékonyabbá tételét hivatott segíteni ez az új információgyűjtési módszer, melyet a testület tagjai egy előre

kidolgozott városbejárási
terv alapján tesznek meg.
A Képviselő-testület tagjai
és a bizottsági kültagok a
február 17-21. héttől kezdve,
heti bontásban megkezdték
a tervben meghatározott
körzetek bejárását. Az időpontok kitűzése során minden alkalommal teljesült az
az alapfeltétel, hogy mindhárom bizottságból legalább
egy tag jelen legyen. Változó
összetételben, 4-5 fős létszámmal jártuk be az egyes
körzeteket.
A tél végi időszakban megkezdett városbejárás több
alkalommal is kedvezőtlen

időjárási feltételeket hozott
számunkra az előre leegyeztetett időpontokban. Így az
első két körzetet szeles, esős
időben, személygépkocsival
jártuk be. Ennek előnye
abban állt, hogy az árkok állapotát, vízelvezető képességét könnyebben felmérhettük. Hátránya viszont abban
rejlett, hogy autóból nézve
kevesebb észrevételt, feljegyzést, fotót tudtunk készíteni, hiszen ily módon
nincs lehetőség testközelből
megélni például az adott úttest, járda állapotát.
Ebből a tapasztalatból kiindulva a továbbiakban igyekeztünk olyan délutánokat
választani a körzetek bejárásához, amikor kedvező idő-

járás mellett, kerékpárral indulhattunk útnak. A különbség szembetűnő volt az elkészített dokumentáció terjedelme, részletessége tekintetében, így az eredetileg autóval bejárt két körzet utólagosan ugyancsak megtekintésre került kerékpárral is.
Utóbbi eszköz mellett szól
továbbá az a tapasztalat is,
hogy kerékpározás közben
több alkalommal nyílt módunk lakosokkal is beszélgetni, akik szívesen számoltak be az adott környékkel
kapcsolatos észrevételeikről, javaslataikról, melyek a
dokumentációban szintén
rögzítésre kerültek.
A hat körzetből négy körzet teljes bejárását tudtuk

elvégezni, amikor a járványügyi kijárási korlátozások
bevezetése nyomán, polgármester úrral történt egyeztetésnek megfelelően, fel
kellett függesztenünk a tavaszi városbejárás folytatását.
Jelen körülmények között
bizonytalan, hogy mikor kerülhet sor a következő képviselő-testületi ülés összehívására, mégis fontos volt
összegezni a bejárás eddigi
eredményeit, hiszen környezetünk, utcáink, a közlekedési viszonyokat befolyásoló
növényzet állapota, vagy
akár az illegálisan kihelyezett hulladék helyzete folyamatosan változhat. Ebből kifolyólag az elmúlt időszak
észrevételei nem feltétlenül

aktuálisak, helytállók egykét hónap elteltével. Így az
egyes körzetekről készített
fényképes-szöveges összefoglaló anyagok alapján fejlesztési javaslatok készültek
és kerültek benyújtásra.
Bízunk benne, hogy a következő testületi városbejárást teljes körűen meg tudjuk valósítani és az eredeti
tervnek megfelelően lakossági fórummal is egybe tudjuk kötni minden körzet valamely előre meghirdetett
pontján.
Köszönjük kitartásukat, türelmüket ebben a nehéz időszakban és nagyon kérjük
Önöket a járványügyi intézkedések felelősségteljes betartására a továbbiakban is!

tájékoztAtó
képviselő-testületi ülésről
szöveg: nir
A 2020. március 26-án
megtartott soros ülés témái
között a 2019. évi tűzvédelmi
és polgárőrségi beszámolók,
a JVSE tájékoztatója, a 2020.
évi közbeszerzési terv elfogadása, a civil szervezetek támogatási pályázatainak elbírálása, utcák forgalomtechnikai felülvizsgálata, a 2019. évi
és az idei költségvetési rendeletek módosítása, egyéb rendeletmódosítások és további
előterjesztések szerepeltek.
Az interpellációs időszakban Gonda Csaba József a
koronavírus-járvánnyal kapcsolatban készített összefoglalóját ismertette, amely az
európai és magyarországi
intézkedésekről, a járványügyi folyamatok kezeléséről
szólt és javasolta egy helyi
operatív törzs létrehozását.
Farkas Szilvia a Hattyú
utcai lakosok megkeresését
tolmácsolta egy ott található
mezőgazdasági telep miatt.
Az írásbeli kérelmet a csatolt
fényképekkel együtt átadta
és a lakosok tájékoztatása
céljából írásbeli választ is
kért. Antal Péterné Szerző Ildikó interpellációjában ismételten érdeklődött az iránt,
hogy a Széchenyi utca – Madách utca kereszteződésénél
milyen intézkedések történtek a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében, sikerült-e a pékség előtti lámpát
kicserélni, illetve a városban
kóborló kutyák számának
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csökkentésére
találtak-e
megoldást. A vírushelyzettel
kapcsolatos esetleges újabb
intézkedésekről érdeklődött.
Javasolta, hogy amikor vége
lesz a krízishelyzetnek, nézzék meg a város általános iskolájának hetedikes tanulói
és a magyar munkacsoport
által a március 15-ei rendezvényre készített műsort. Kaszab Zsolt arról érdeklődött,
hogy a presszó és a fogadóépület előtti terület, járdaszakasz helyreállítása mikor történik meg. Pető Judit a járványügyi helyzetre tekintettel támogatta egy helyi akciócsoport felállítását. Javasolta,
hogy a lakosság célzottabb
tájékoztatása érdekében szórólapokon vagy a Jászvidék
extra számának megjelenésével tudatosítsák azt, hogy a
legfontosabb feladat az otthonmaradás és a társas
érintkezések számának minimalizálása. Gergely Zoltán
polgármester az interpellációkra az ülést követően írásbeli választ adott.
A képviselő-testület elfogadta a 2019. évről szóló
tűzvédelmi és a polgárőrségi
beszámolót, a JVSE 2019. évi
működéséről szóló tájékoztatóról külön döntést nem
kellett hozni.
Az önkormányzat 2020. évi
közbeszerzési terve után a
civil szervezetek támogatási
pályázatairól tárgyaltak a képviselők, azonban a határozati
javaslat nem kapta meg a
szükséges számú szavazatot.
Döntöttek a Katona János utca,

a Madách – Széchenyi utcák
kereszteződésének és a Kossuth utcai gyalogátkelőhely létesítéséhez forgalomtechnikai
felülvizsgálatához árajánlat
bekéréséről; megromlott burkolatú utcák burkolat felújításának, valamint szilárd burkolattal nem rendelkező utcák
építési projektjéhez árajánlatok kéréséről; a járdaépítési
projekt lebonyolításáról és a
belterületi utak burkolat építése és felújítása – 2020. évi
tervezési program elfogadásáról. A 2019. és 2020. évi költségvetési rendeletek, a Szervezeti és Működési Szabályzat,
valamint a kapcsolódó rendeletek módosítása után a
strand rendjéről szóló rendelet elfogadására került sor. A
képviselő-testület megtárgyalta a 2020. február 13-ai
ülésen az interpellációkra
adott, el nem fogadott válaszokkal kapcsolatos, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által készített jelentést, és
az SZMSZ vonatkozó rendelkezése alapján utólag helyesnek ítélve elfogadta az interpellációkra adott válaszokat.
A továbbiakban az alábbiakról tárgyaltak a képviselők:
a Városgondnokság 2014. évi
behajthatatlan követeléseinek elengedése; a helyiségbérleti díjak módosítása; a településrendezési eszközök
(TRE) módosításához kapcsolódó partnerségi eljárás
lezárása; a TRE felülvizsgálatának elkészítésére tervező
kiválasztása; az Örsi utca
18/6. és 18/7. ingatlanok

(strandi büfék) árverésen
való megvásárlásához hozzájárulás és forráskeret biztosítása; a klímastratégia projekt
megvalósítására kötött szerződés módosítása; a Strandkút új díszkútjának kialakításához pénzügyi fedezet biztosítása; az óvodavezetői pályázat kiírása; iskolaátszervezések véleményezése; a Jászság
Egészségéért Alapítvány kuratóriumába új tag delegálása, az alapító okirat módosításának jóváhagyása; a JVSE
támogatása; a Gyöngyösi Városi Televízió támogatási kérelmének elutasítása; Újireg
Község Önkormányzatának
támogatása. Végezetül a koronavírus járvánnyal kapcsolatban meghozott és meghozandó intézkedésekre, illetve
a várható pénzügyi-gazdasági
hatásokra tekintettel a JVSE
TAO önrész támogatása kifizetésének, valamint az Iskolakonyha felújításával kapcsolatos pályázat, beruházás
megvalósításának felfüggesztéséről szóló határozatot hozott a képviselő-testület.
Utolsó napirendi pontként a
Városi Könyvtár SZMSZ-ének
módosításáról hozott szakbizottsági döntésről hangzott el
tájékoztató.
Zárt ülésen döntöttek az
idei évben átadásra kerülő
városi kitüntetések odaítéléséről. „Jászárokszállás Díszpolgára” kitüntetésben Csikós László, „Jászárokszállás
Városért” kitüntetésben Gulyás Alajos és Petró Géza részesülnek.
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A polgármester
jelenti
szöveg: gergely zoltán
polgármester
2020. március 12-től, a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelet hatályba lépésétől
minden erőnket a koronavírus
elleni küzdelemnek rendeltük
alá. Az Országos Operatív
Törzs által hozott intézkedéseknek a városunkra történő
adaptálása minden alkalommal megtörtént. A fertőtlenítő
és védőeszközök beszerzése
több csatornán keresztül folyamatosan történik. Elláttuk
védőeszközökkel, fertőtlenítő
anyagokkal a helyi mentállomást, a körzeti háziorvosokat,
fogorvosokat, tűzoltókat és
minden munkatársunkat. A
védekezés szervezése mellett
tartottam a kapcsolatot a Jászárokszálláson
működő
cégek képviselőivel az esetleges leállások következményeinek hatásait vizsgálva. A nagy
ipari parki cégek közül időszakost leállás a Faurecia Kft-nél
történt, a beszállítók közül az
Operatív-2000 Kft. jelezte a
munka szüneteltetését. Új fejlemény, hogy az autógyárak
megkezdték a termelést, így
várhatóan a kipufogógyárnak
is rövidesen sikerül az újraindítása és akkor a beszállítókra
is újra szükség lesz. A munkájukat elbocsátással elvesztők
részére ötvenezer forintos
gyors segély meghirdetését
tettük közzé, amelynek feltételei egyszerűek, a felmondó dokumentum, a munkaügyi központban való regisztráció és a
rendkívüli települési támogatás nyomtatványának kitöltése
szükséges. A nyomtatványok a
város honlapján, illetve a Polgármesteri Hivatalban elérhetőek. Minden héten van kifizetés, mert „aki gyorsan ad, kétszer ad”.
Vannak cégek, amelyek
nem a leállásban gondolkodtak, hanem szabadságra
küldték a dolgozóikat, és
ezek a szabadságok lassan
letelnek, tehát vissza kell
térni a munka világába a kisgyermekes szülőknek is. Ezt
szeretnénk megkönnyíteni
azzal, hogy azoknak a családoknak a gyermekei számára, amelyekben mindkét
szülő dolgozik, 2020. április
25-től bölcsődei és óvodai
ügyeletet szervezünk úgy,
hogy a gyermek ellátásáért
térítési díjat nem szedünk.
Jelenleg a Dobó úti óvodában
két csoportban összesen tíz
gyermek, a Lehel úti óvodában három csoportban, cso-

portonként öt gyermek felügyeletét látjuk el. A Bölcsődében három csoportban,
összesen tizenöt gyermek
szintén ugyanezen ellátásban részesül.
A szülők részére szájmaszkot biztosítunk és megköveteljük, hogy ebben hozzák a
gyermekeket az intézményeinkbe, ahol dolgozóink szintén
szájmaszkban veszik át őket.
Ezen kívül, kiemelt fontosságú
feladatként kezeltük az Apartmanház működtetését. Krízisszobát alakítottunk ki,
amelyhez négy darab kezelőágyat vásároltunk. Felfüggesztettük a szobák átépítését, rekonstrukcióját, huszonnégy
óra szolgálat, negyvennyolc
óra pihenőidő beosztást vezettünk be. Megszüntettük az
éttermi közös étkezést, és az
ételeket az idősek az apartmanjaikban egyszerhasználatos edényekben kapják. A krízishelyzet első napjától kezdve
látogatási tilalmat és a lakók
részére is az intézmény elhagyási tilalmát rendeltem el. A
bevásárlásokat egy dolgozónk
végzi és felvételi tilalom van
hatályban az intézményben.
Aggódva követem figyelemmel a háziorvosok járási központosításával kapcsolatos
terveket. Két háziorvosunk
jelenleg is két-két praxist lát
el. Gyermekorvosunk a 65
éves korhatár korlát miatt
nem fogadhat betegeket.
Abban az esetben, hogyha
Jászberényben kell rendelnie
a háziorvosaink közül a két
leginkább leterhelt Dr. Olajos
Gyula és Dr. Bíró Attila háziorvosoknak, akkor a helyi orvosi ellátást nem tartom biztosítottnak. A Népegészségügyi Intézettől 2020. április
8-án írásban kértem, hogy Jászárokszállás és Jászágó alapellátását ne veszélyeztesse a
központosítás, erre, idáig választ nem kaptam. A terv szerinti jászberényi központba
való bejutás tömegközlekedési eszközzel fertőzésveszélyes egy beteg számára.
A koronavírus következményeként nehéz helyzetbe került családok megsegítésére
létrehozott önkormányzati
bankszámla neve és száma:
„Jászárokszállás a koronavírus
ellen”, 11745121-1540965610390003. Várjuk a tisztelt
polgárok, cégek, civil szervezetek adományait!
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

www.jAszArokszAllAs.hu

rendkívüli települési támogAtás
A krízishelyzet AlAtt Bejelentett
munkAhelyüket elvesztők részére
támogAtás céljA:
Segíteni szeretnénk azoknak, akik
bejelentett munkájukat elveszítik, és
létfenntartásuk veszélybe kerül.

A kérelem megnevezése: Kérelem
rendkívüli települési támogatás megállapításához

A kérelem elérhető:
Rendkívüli települési támogatás
igénybevételére nyílik lehetőség
2020. április 15-től, amelynek öszszege 50.000,- Ft. A beadott kérelmeket heti rendszerességgel bíráljuk el,
a veszélyhelyzet fennállása ideje alatt.
A támogatás igénybevételére jogosult az a jászárokszállási lakóhellyel
vagy bejelentett tartózkodási hellyel
rendelkező személy, akinek a bejelentett munkaviszonya a veszélyhelyzet
kihirdetését követően került megszűntetésre, tehát 2020. március 11. után.
A támogatás egyszer igényelhető és
családonként egy fő veheti igénybe.

Kérelem nyomtatvány kihelyezésre
került a Polgármesteri Hivatal hátsó
ajtójánál (Tűzoltóság felőli ajtónál),
továbbá elektronikus úton letölthető
a város honlapjáról a következő útvonalon: www.jaszarokszallas.hu\Ügyintézés\Szociális igazgatás\Nyomtatványok\Kérelem rendkívüli települési
támogatás megállapításához

regisztrációról igazolást, vagy munkanélküli kiskönyvet

A kérelem és
mellékletei leAdásA:

A kitöltött, Aláírt kérelemhez csAtolni kell:

• a Polgármesteri Hivatal hátsó ajtójánál kihelyezett ládába történő bedobással, vagy személyesen a kisablaknál
• Postai úton:
Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda
5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.
• Elektronikus úton: Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül
ügyfélkapuból a Polgármesteri Hivatal hivatali kapujára történő beküldéssel (KRID: 200121905).

• bejelentett munkaviszonyt megszüntető igazolást
• Munkaügyi Központhoz történő

Gergely Zoltán
polgármester

tájékoztAtás A koronAvírus következményeként
nehéz helyzetBe került csAládok megsegítésére
létrehozott önkormányzAti BAnkszámláról
Jászárokszállás Város Önkormányzata a koronavírus
járvány következményeként nehéz helyzetbe jutott családok és egyedülélők megsegítésére létrehozta a „Jászárokszállás a koronavírus ellen” elnevezésű,

11745121-15409656-10390003
számú bankszámlát, ahová várjuk a Tisztelt Polgárok,
Cégek, Civil Szervezetek adományait.

hozzájárulást a bankszámlára való utalással, befizetéssel
megadottnak tekintjük. Aki nem kíván hozzájárulni ahhoz,
hogy a nevét megjelentessük a honlapon, anonim szeretne
maradni, akkor kérjük, hogy szíveskedjen ezt egy nyilatkozatban jelezni az Önkormányzat alábbi elérhetőségén:
postacím: 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1. vagy
e-mail cím: titkarsag.ph@jaszarokszallas.hu
Adományaikat, felajánlásaikat köszönjük!

Az adományozók nevét és a felajánlott összeg nagyságát a
város honlapján közzé kívánjuk tenni. Az ehhez történő

Gergely Zoltán
polgármester

háztáji
vers…
Minő gonosz szellem,
Ami halad köztünk,
Ritka fura „ellen”,
Amivel mi küzdünk.
De ha tesszük, mit kell,
Jóra fordul minden,
Okoskodni nem kell,
Trükknek helye nincsen.
Tedd, mit tőled kérnek,
Hittel, alázattal,
Otthon légy most, kérlek,
Nagy-nagy akarattal
!
/Major József/
Ne feledd az üzenetet!
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A digitális oktAtás első hónApjánAk
tApAsztAlAtAi – pedAgógus szemmel
Folytatás az 1. oldalról.
Mivel a diákjaimmal könynyen tudok kapcsolatot tartani
az internet segítségével (Facebook osztálycsoportok), így a
hétvégén mindenkit tudtam értesíteni a változásról, és a hétfői órákhoz kapcsolódó feladatokat valamennyi diákom időben megkapta. Persze ez csak
egy alkalmi, szükségmegoldás
volt, hétfőn reggel nyolc órától
délután kettőig munkamegbeszélést folytattunk a tantestületben, illetve az egyes munkaközösségekben arról, hogy milyen platform segítségével lehetne a leggyorsabban és a legzökkenőmentesebben áttérni a
digitális tanrendre. A kollégák
többsége, így én is a Google
Classroom platformját választottuk, amelynek tantárgyi
kurzusaiba az első hét folyamán minden diákot sikeresen
beléptettünk.
– Milyen nehézségekkel
szembesülsz a mindennapokban?
SZB: A legnagyobb nehézség
talán az, hogy alsó tagozatban
is akadnak olyan diákok, akiket elektronikus úton sajnos
nem tudunk elérni ebben a
nehéz időszakban. Természetesen iskolánk vezetősége erre is
megfelelő rendszert épített ki.
Ezek a gyerekek papír alapon,
postázva kapják meg hetente
feladataikat.
Emellett még feltétlenül kiemelném, hogy számunkra, pedagógusok számára talán az a
legnehezebb, hogy nem láthatjuk kis diákjainkat. Nem adhatunk nekik matricát egy hibátlanul elvégzett feladatért, és
nincs alkalmunk arra, hogy
megdicsérjük őket, amiért olyan
lelkesen, kötelességtudóan végzik feladataikat otthon.
ESZ: A nehézségek széleskörűek.
1. Meg kellett értenünk, hogy
nem abban a mélységben,
mennyiségben tudjuk átadni
ebben a formában a tananyagot, mint azt az iskolában tennénk, ezért be kellett lőni egy
szintet, amit ebben a helyzetben is szeretnénk megtartani.
2. Nehéz a gyerekek munkájának folyamatos ellenőrzése,
javítása.
a) Alkalmazkodnunk kell
egyrészt a diákok digitális felszereltségéhez, másrészt a digitális tudásához.
b) Több fórumon kell tartani
velük a kapcsolatot: Facebook,
Messenger, e-mail, Viber. Minden
attól függ, hogy a tanuló melyik
platform használatára képes.
c) Sokan dolgoznak csak
okostelefonnal, amely nem mindig alkalmas a Kréta rendszer
legegyszerűbb használatára.
d) Fényképeken küldik vissza
a tanulók az elkészített felada-
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taikat. Mire mindent átnézünk,
letöltögetünk, kijavítva visszaküldjük, nagyon nehéz, főleg
úgy, hogy heti több száz fényképet is át kell nézni.
e) Vannak olyan diákok, akik
munkája nem üti meg a minimum szintet sem, őket nehéz
utolérni, ha ez megtörténik,
akkor nehéz rávenni őket a
szorgalmas és becsületes munkára. Éppen ezért sok időbe
telik, mire felkutatjuk ezeket a
diákokat, és rávesszük őket
arra, hogy elküldjék az elkészített feladataikat.
3. A számonkérés nagyon
nehéz. Felmerül a kérdés, hogy
mennyire reális az a jegy, amit
a gyerek produkál.
4. Nagyon rossz, hogy nincs
személyes kontaktus a diákokkal. Fontos (lenne) az azonnali
kontroll, az hogy azonnal tudjuk
javítani, korrigálni a hibákat.
RBK: Magyartanárként elsősorban az ellenőrzésre, illetve
osztályozásra visszaküldött feladatok mennyiségével kell „megküzdenem”. Amit eddig a tanítási
órákon könnyedén ellenőriztem
órai munkaként, most digitálisan (esetenként fotózott jegyzetként) olvasva, sokkal több időt és
figyelmet igényel. Magyar nyelv
és irodalom tantárgyból természetesen a legtöbbször szövegeket javítok, ami számomra már
rutinszerű, megszokott tevékenység, de most – az első két hét
tapasztalatai után – alaposabban át kellett gondolnom a viszszaküldésre szánt feladatok
mennyiségét. Nekem is kellett
egy kicsit „matekozni”, hogy az
általam tanított 128 diák irodalom, nyelvtan és etika feladatait,
hogyan tudom hatékonyan ellenőrizni és osztályozni. A tanítványaim többsége szerencsére
nagyon lelkes, de akadnak olyanok is, akiket figyelmeztetni kell
a határidők betartására.
Megkülönböztetett figyelmet
igényel most a végzős diákjaim
érettségire történő felkészítése is.
Szerencsére már a próbaérettségire készültünk, amikor váltanunk kellett a digitális tanrendre,
tehát a végső gyakorlás időszakában vagyunk. Mégis többször
éreztem úgy az elmúlt hetekben,
hogy személyes jelenléttel könynyebb lenne a gyakorlati feladatok hatékony javítása, és a tapasztalatok összegzése. Szerencsére különböző segédanyagokkal (ppt.), mintafeladatokkal,
személyes írásbeli értékelésekkel
megoldhatóak a nehézségek.
– Hogyan lehet motiválni a
diákokat a digitális oktatás
során?
SZB: Motivációként általában
videóüzenetet, tananyaghoz
kapcsolódó internetes játékot,
dalokat küldünk diákjaink számára. A videóüzenetben látnak
és hallanak minket, mely nagyon

ösztönző hatású a szülők elmondása szerint. Az így elhangzott
feladatokat még szívesebben, lelkesebben oldják meg a gyerekek,
valamint az itt elmondott biztató mondatok kihatnak az aznapi tanulásukra is.
ESZ: Azt gondolom, hogy aki
szomjazik a tudásra, azt a kisdiákot nem kell motiválni. Ő nap,
mint nap alig várja, hogy megérkezzen a feladat. Azt gondolom, hogy a diákok nagy része
ebben a csoportba tartozik.
Van olyan diák, aki szorgalmi
ötösökkel motiválható, mert
így tud javítani addigi tanulmányi átlagán.
Vannak olyan diákok, akik élvezik a szabadságot, eddig sem
érdekelte őket a tanulás, számukra ez nem érték. Őket szorgalmi ötössel sem lehet motiválni, őket egyéni megoldásokkal kell rávenni arra, hogy tanuljanak és készítsék el feladataikat. Szerencsére nekem kevés
ilyen diákom van.
Sok digitális tananyagot tettek elérhetővé a helyzetre való
tekintettel. Ezek használatával
játékosabbá lehet tenni a tanulást. Learningapps, Okoskocka,
Zseni leszek videók…
A kérdés az, hogy mi lesz akkor,
ha már nem lesz ilyen a helyzet,
akkor is ilyen könnyen hozzáférhetünk a tartalmakhoz?
RBK: Az első hetek tapasztalatai alapján úgy tűnik, hogy hatékonyabban, mint korábban… Az
internet és az okostelefonok világában élő Z generációt, önmagában az a tény is motiválta, hogy a
tanáraik a számára megszokott
közegben juttatják el hozzá az információkat, és kérik tőle a viszszajelzéseket. Ezen kívül szinte
minden kolléga megtalálta a lehetőségét a tananyag interaktív
feldolgozásának, ami vonzóbbá
tette a diákok számára a tanulást. Magyarból is találtam szinte minden témához - jól felhasználható okostankönyvet,
kreativitást igénylő feladatokkal,
és gyakran mellékelek a tananyaghoz hasznos linkeket, filmfeldolgozásokat, színházi előadásokat. Azt tapasztaltam, hogy
olyan diákok is aktívvá, szorgalmassá váltak, akikre eddig ez
nem volt jellemző, de ebben az új,
digitális közegben ki tudnak teljesedni. Most az a legnagyobb feladat, hogy ezt az új helyzet szülte
motivációt hosszabb távon is
fenn tudjuk tartani, és diákjaink
folyamatosan lássák maguk előtt
a célt, és a hozzá vezető utat is.
– Milyen visszajelzéseket
kapsz a diákoktól? Hogyan
élik ők meg a változásokat?
SZB: Számunkra talán a szülők azok, akik a legtöbb visszajelzést adják. Velük igyekszünk
folyamatosan beszélgetni arról,
mi az, ami már nagyon jól működik, és ami esetleg még változ-

tatást igényel. Elmondásuk szerint gyermekeik többnyire szívesen megírják a kiadott feladatokat. Akadnak azonban nehezebb
napok, amikor türelmetlenebbek, hiszen szokatlan számukra
a kialakult helyzet. Rengetegszer
kérdezik, vajon mikor láthatják
újra osztálytársaikat, tanító nénijüket, amire senki nem tud választ adni.
ESZ: Meg szoktam kérdezi a
gyerekektől, hogy mennyire
érthető mindaz, amit leírok, elküldök. Számomra ez azért
fontos, hogy tisztában legyek
azzal, hogy szükség van-e még
további magyarázatra, vagy
szükség van-e arra, hogy másképp próbálkozzam.
Tapasztalatom, hogy a gyerekek nagy részének hiányzik
az iskola.
RBK: Az első visszajelzések
még az oktatási platformokról
szóltak. A diákok ugyan jól tudták követni a tanárok változatos kapcsolattartási formáit, de
azért jelezték, hogy hosszabb
távon nehéz lesz így követni a
feladatokat. Ezért örültek
annak, hogy a kezdeti sokszínűség után a kollégák többsége
egy közös platformot választott
(Google Classroom), hiszen így
a diákok is könnyebben átlátják
a feladataikat és a határidőket.
Meglepő volt viszont számomra, hogy többen már az
első hét után hiányolták az iskolába járást… Természtesen
mindenkinek hiányzik a közös
együttlétben rejlő erő, a színes
diákprogramok, és mi tanárok
is nagyon várjuk már, hogy újra
legyen élet a gimiben.
– Milyen tapasztalatokat
lehet majd beépíteni az oktatás hagyományos keretei
közé a jövőben?
SZB: Bár már most is használunk digitális eszközöket, de
azt gondolom erre a jövőben
még nagyobb hangsúlyt fektethetünk. Bátrabban adhatunk
már ilyen pici gyermekeknek is
online feladatokat a tanítási
órák keretein belül, hiszen
rendkívül fogékonyak ezekre.
ESZ: A digitálisan elkészített
tananyagainkat továbbra is
fogjuk tudni használni.
RBK: A digitális tanulásnak
is vannak előnyei, amelyet
most hirtelen mindannyian tapasztalhattunk, ezért érdemes
lesz ezeket beépíteni a hagyományos oktatás keretei közé.
Ez a „digitális bennszülött” generáció általában könnyen motiválható az interaktív feladatokkal, szívesen olvasnak és alkotnak elektronikus szövegeket, értékelik és tanulják az önálló időbeosztást, amik a jövőben is segíthetik majd az ismeretek elsajátítását, és az önálló,
kreatív gondolkodáson alapuló
tanulást.

áprilisi
gondolAtok
szöveg:
csoszor erzséBet
A természet megajándékozott bennünket a szebbnél szebb virágokkal. Először kibújt a hóvirág, majd
a krókusz, az írisz, az ibolya és sorolhatnám tovább
a tavaszi virágokat.
Sajnos ez a hónap nem a
virágok szépségéről szól,
hanem a vírusról, amely
minden ember életét megváltoztatta. A hosszadalmas
bezártság után úgy gondoltam, bevásárlással összekapcsolva kerékpározok egy kicsit, természetesen egyedül.
Minden évben szeretem
megcsodálni a virágba borult fákat. Most valahogy
mégis máshogy tekintettem
rájuk, nem volt az a csodálat.
Hiányzott a békesség, a biztonság az életemből.
Elérkezett virágvasárnap,
amikor Jézus dicsőségesen,
hozsannázás, éljenezés közepette bevonult Jeruzsálembe.
Eszembe jutott, hogy milyen
jó volt, mikor még szentmisén
voltunk, elénekeltük a Passiót,
Jézus szenvedéstörténetét. Be
kellett látnom, hogy ez a húsvét is másabb, mint eddig volt.
Ugyanakkor rá kellett döbbennem, hogy Isten egyszülött Fiát küldte el nekünk, akinek élete és szenvedése példa
lehet minden ember számára.
A mi problémánk valójában
az Övéhez képest semmi.
Nagycsütörtökön az utolsó
vacsoráját ünnepeljük, nagypénteken a kereszthalálát és
szombatról vasárnap hajnalra
virradóra pedig a feltámadás

örömét ünnepeljük. Ezekkel a
gondolatokkal tértem haza.
Megpillantottam azt a csodálatos jácintot, amelyet néhány
évvel ezelőtt kaptam egy kisgyerektől, aki őszinte szeretettel adta nekem.
Mennyire megváltozna körülöttünk, bennünk az élet, ha
a csodaszép virágokat látva,
mi is magunkba szívnánk azt
a kegyelmi áradatot, amelyet
Isten oly gazdagon szánt nekünk. Nem rettegnénk többé

semmiféle háborútól, vírustól,
ha eljutnánk a lélek kivirágoztatásához. Próbáljunk új lendülettel fáradozni azon, hogy
eljussunk minden élet forrásához, Istenhez.
Milyen gyakran haladunk
el érzéketlenül csodálatos
szépségű virágok mellett!
Néha még a legszebb virágoskert látványa sem érinti
meg lelkünket…
Kívánom, hogy mindenki
lássa meg legalább a virágokban, hogy mindig van valami
szép és jó az életünkben!
Lukáts Márta versével szeretnék mindenkinek áldott
húsvétot kívánni!

A jácint imája
A liliomfélék családjába
tartozom,
és sugaraid első melegére
sietve bontakozom,
hogy idejekorán hirdessem:
rózsaszínben virágvasárnapod,
a nagypénteket lilában,
és fehérben feltámadásod.
Add a szeretet talaját
és melengető napod,
melyekből szívom
téged dicsőítő illatom.
A csodás változás kapuja,
mikor nyílik meg előttem,
amikor földiből
égi lesz belőlem.
Amen.
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távoktAtás
diákszemmel
szöveg: jAkus fAnni AnnA
10. A

Azt írtA Az újság….
szöveg:
pAksi csABáné
1990 áprilisában:

Március 13-án a kormány
bejelentette a távoktatás
bevezetését, mely feltehetőleg ebben a tanévben érvényes marad a gyorsan terjedő egészségügyi járvány
miatt. A diákoknak és tanároknak először furcsa volt
belerázódni az új oktatási
rendszerbe, de két hét után
mindenkinek sikerült felvennie a tanulás és tanítás
ütemét. Cikkemben három
különböző intézményben
tanuló diák véleményét kérdeztem meg az új helyzettel
kapcsolatban.
– Milyen eszközöket használtok a távoktatás során?
„A tankönyveimet, füzeteimet,
anya telefonját és a számítógépet használjuk. Tanító néni szokott küldeni érdekes feladatokat,
amiket számítógépen lehet megoldani.” /Farkas Konrád 2. A/
„Laptop, internet segítségével
megkapjuk a napi feladatokat
és a saját tankönyvünkből kell
tanulni vagy feldolgozni a tananyagot.” /Gunics Bettina 8. C/
„A távoktatás során többnyire
a Google Classroom felületét
használjuk, de bizonyos órák keretein belül már a Discord nevű
alkalmazásra is beregisztráltunk, ilyenek például a német és
angol nyelvóráink.”
/Csík Zsófia 12. A/
– Melyik tantárgynál a legnehezebb ez az oktatási
forma?
„Az olvasásnál a legnehezebb.” /Farkas Konrád 2. A/
„Testnevelés és informatika.”
/Gunics Bettina 8. C/
„Lehet, hogy csupán elfogult
vagyok, és ez beszél belőlem, de
én úgy gondolom, hogy a tanáraink remek munkát végeztek ezzel
az új oktatási formával, igazán
büszke vagyok rájuk. Talán a testnevelést mondanám a legnehezebben kivitelezhetőnek a visszaküldendő videókkal és gyakorlatokkal, habár bevallom, nekem
felmentésem van a tanóra alól,
így akár tévedhetek is. Őszinte vagyok, amikor azt mondom, hogy
a digitális úton feladott tananyagok és tanórák egyáltalán nem
nehezebbek, mint amilyenek az
iskolában voltak, a feladatok tisztán érhetőek és egyszerűen megoldhatóak.” /Csík Zsófia 12.A/
– Mi okozza számodra a
legnagyobb nehézséget?
„Az, hogy sokat kell olvasni,
anya azt sokat gyakoroltatja. És

hiányzik a tanító néni és a barátaim.” /Farkas Konrád 2. A/
„Hiányoznak az osztálytársak, nem lehet velük szórakozni, valamint a vicces beszólások az egyes tanórákon.”
/Gunics Bettina 8. C/
„Én tipikusan egy olyan diák
vagyok, aki könnyebben és jobban tanul, ha jelen van a tanórákon. Szükségem van a tanár
közvetlen magyarázatára és
ottlétére, talán ez a legnehezebb a távoktatásban, az osztálytársaim és szaktanáraim hiányáról nem is beszélve.”
/Csík Zsófia 12. A/
– A hagyományos vagy a
távoktatást szereted jobban?
„A hagyományos iskola szerintem jobb.”
/Farkas Konrád 2. A/
„A hagyományosat, mivel sokkal jobban telik az idő, és hiányzik a tanárok kiegészítő magyarázata.” /Gunics Bettina 8. C/
„Habár rengeteg új élménynyel és tapasztalattal gazdagodtam az elmúlt pár hétben,
én a hagyományok híve vagyok. Alig várom, hogy visszaüljek az iskolapadba (immár a
felsőoktatásban) és tanulhassak. Az alsóbb évfolyamosoknak pedig csak egy valamit
üzennék: Élvezzétek ki minden
percét a gimnáziumnak. Szörnyű érzés lesz, amikor egyszer
véget ér majd.”
/Csík Zsófia 12. A/
Egy külön kérdést tartogattam Zsófinak, aki sok társával
együtt érettségire készül.
– Mennyire nehezíti meg a
távoktatás az érettségire
való felkészülésedet?
„Így, hogy az időm nagy részét magamnak osztom be,
könnyebben és hatékonyabban
megy a tanulás. Úgy érzem,
hogy sokkal hasznosabban töltöm el a szabadidőmet, ez
pedig nagyon jó érzéssel tölt el.
Tanulásra mindig van idő, de
szerencsére egy kis pihenés is
belefér a napirendbe. A távoktatás egyáltalán nem nehezíti
meg az érettségire való felkészülésemet.”
Az új helyzetbe nem volt
egyszerű belerázódni, sok kérdés van még az érettségivel és
magával a távoktatással kapcsolatban, és a diákok zömének a hagyományos oktatás
jobban hiányzik. Én is hasonlóképpen vagyok a helyzettel,
így a fent nyilatkozó diákok
véleményét támogatom.
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Új lendülettel megkezdte
működését Jászárokszállás
közéleti havilapja. Városunk
periodikája eredetileg 1921.
május elsején indult, de a történelem viharában 1944.
szeptember 30. után már
nem jelentek meg lapszámok.
Egészen harminc évvel ezelőttig, amikor is a rendszerváltás, a várossá avatás lehetősége, a megújulás, a frissülés lendülete magával hozta
az újság újraindításának gondolatát is. Szikra Ferenc akkori polgármester kijárta
útját a lapindítás lehetőségének, a szerkesztőbizottság felállításának és áprilisban már
kapható is volt a Jászvidék,
mely azóta is minden hónap
utolsó péntekén megjelenik.
Dr. Wirth István, akkori szerkesztőbizottsági tag Beköszöntő c. cikkéből idézem a kö-

vetkező sorokat: „…nem csak
Árokszállás és Jászágó polgáraihoz kívánunk szólni, hanem a
mindennapi életük során településünkhöz sok szállal kötődő
környező falvakhoz és nyaranta
idelátogató üdülővendégeinkhez is. Számítunk szülőföldjükről elköltözött árokszállásiak
támogatására. Szakértelmük,
tehetségük és a szülőföld iránt
érzett szeretetük az Árokszállásiak Baráti Körének közvetítésével eddig is élénkítően hatott
településünk szellemiségére. Segítségükre lapunk működtetésében is számítunk. Nem célunk
a megyei napilapokhoz hasonlóan, de szerényebb alakban újraismételni az országos lapok,
a rádió és a tv híranyagát. Célunk Jászárokszállás és vonzáskörzete lakóinak mindennapi
életéhez szükséges információk
biztosítása, melyre más tömegkommunikációs csatorna nem
vállalkozik. […]
Feladatunknak
tartjuk,
hogy publikációs lehetőséget
biztosítsunk a településün-

kön vagy a környéken élő,
vers- és prózaírással, helytörténeti, néprajzi kutatással
foglalkozók számára.”

2000 áprilisában:
Húsz éve szintén veszélyhelyzet árnyalta be a tavaszt és
a húsvétot kisvárosunkban.
Akkor nem járványtól, hanem
az árvíztől kellett tartanunk.
Gergely Zoltán polgármester
szavait idézem a Polgármester
jelenti rovatból: „A húsvéti ünnepek alatt is a Tiszára figyelt
az ország. Az „évszázad árvize”
óriási károkat okozva vonul le
második legnagyobb folyónkon.
Mindennapi gondjaink eltörpülnek az életük munkájával
megépült házaikat védők, a kitelepülésre felkészült emberek
tragédiája tükrében. Városunk
április 20-tól áll készültségben.
Felmértük a közösségi szállásokká alakítható helyiségeket,
az étkeztetés, az orvosi ellátás
megoldásának lehetőségeit.
Felkértük a lakosságot, hogy a
személyes megkeresésükre in-

duló munkatársainknál írassák
fel a befogadásra vállalt létszámot. A megyei Védelmi Bizottság határozata alapján Jászkisér lakosságát telepítik hozzánk, amennyiben gátszakadás
következne be. A védekezésben
résztvevők mindent megtesznek, hogy a folyót a partjai között tartsák, ennek ellenére a
legrosszabbra is fel kell készülni.”

2010 áprilisában:
A címlapról informálódhattunk ipari parkunk egyik
gyáregységének bővítéséről,
a szerkesztőbizottság akkori
elnöke, Banka Csaba cikkéből.
„A Weger Hungária Ipari
Klímatechnikai Gyártó és Forgalmazó Kft. jászárokszállási
gyárában 252 millió forintos
beruházást hajtottak végre. A
fejlesztés
eredményeként
duplájára növekszik a gyártócsarnok alapterülete, növekszik a gyártási hatékonyság,
és foglalkoztatás-bővítést is
végrehajtanak.”

BArAngolások (nemcsAk)
A montessori világáBAn
szöveg:
gál lászlóné vicA
Ki ne szeretné, ha gyermeke felnőttként egészséges, önálló, értelmes és céltudatos lenne? Minden
szülő! Ebben segít a Montessori pedagógia! Lényege a
bizalom és szeretet, amit a
gyermekbe vetünk. Hit a
gyermekünkben,
abban,
hogy önállóan elvégzi azt,
amire fejlettségi szintjénél
fogva képes. Fontos, hogy felismerjük és segítsük fejlődését, kialakítsunk neki egy támogató közeget. Ezzel foglalkozik a Montessori módszer.

gyakorlataim és eddigi tudásom alapján azt mondtam
volna, hogy lehetetlen! Tudni
akartam én is a titkot! Hogyan
lehet egy olyan közeget létrehozni, ahol nyugodt és kiegyensúlyozott játéktevékenység zajlik, emellett pedig a

velni! Szeretném, ha ő is önálló, értelmes és boldog felnőtté válna! Saját tapasztalatom felhasználásával bemutatom, hogyan lehet ezt a módszert otthon alkalmazni. Hónapról-hónapra írni fogok a
témában, ötleteket adva játé-

Miért éppen
ez a módszer?
Gál Lászlóné vagyok, diplomás csecsemő-és kisgyermeknevelő. Első munkahelyemen
ismerkedtem meg ezzel a
módszerrel. Volt szerencsém
egy olyan csoportban dolgozni, ahol nagy hangsúlyt
fektettek a Montessori gyermeknevelésre. Ahogy egyre
több időt töltöttem a csoportban, meglepődve láttam, hogy
milyen jótékony hatásai vannak. Sokkal nyugodtabbak a
gyerekek, és rengeteg olyan
dolgot tanulnak meg, amiről

Készül a kis kert
gyerekek rengeteget fejlődnek. Amikor megszületett a
kisfiam, elhatároztam, hogy
ebben a szellemben fogom ne-

kokra, és egy-egy konkrét játéktevékenységet mutatok
nektek kisfiam, Boti segítségével, amit kisebbekkel és na-

gyobbakkal is lehet otthon elvégezni.

Otthoni
egyszerű játék
kicsiknek
és nagyoknak
Az egyik legfontosabb a mai
modern társadalmunkban
utódainkba belenevelni a környezetének szeretetét, tiszteletét. Tavasszal a természet újjászületik. Ismertessük meg
ezt gyermekünkkel! Válaszszunk ki közösen egy tetszőleges cserepet és ültessünk bele
valamit. Hagyjuk, hogy egyedül lapátoljon bele földet,
szórjon bele magot és locsolja
meg azt. Nem baj, ha mellé is
megy, adjunk neki lehetőséget
kijavítani, ha hibázik. Közben
beszéljünk neki arról, hogy mi
történik majd a növénnyel,
hogy rendszeresen kell ápolni
és gondozni, és akkor hálából
gyönyörködhetünk csodálatos
szépségében. Válasszunk ki
közösen neki egy ideális helyet, ahol napfény éri, és ahol
önállóan gondozhatja gyermekünk. Hadd locsolja, nem
gond, ha máshova is megy víz,
a lényeg, hogy önállóan teremthessen egy új, fantasztikus dolgot. Montessori jelmondata: „Segíts nekem, hogy
magam csináljam”, adjunk
nekik segítséget ebben.
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generációkon keresztül
– húsvét –
Fiatalok és idősek minden évben
egyaránt várják a húsvétot.
Talán nincs is olyan ember hazánkban, aki
ne tudna legalább egy locsolóverset.
Hogy mégis milyen gondolatokat ébreszt
bennünk ez az ünnep?
Ismerjük meg három generáción keresztül.
„A nyuszi hoz ajándékot, eldugja, meg kell keresni. Várjuk a fiúkat, hogy locsoljanak és mi adunk nekik tojást.” Dorka, 5 éves
„Szeretem a húsvétot, mert jön a húsvéti nyuszi és hoz tojásokat,
meg játékokat. A csúszdánk alatt, a fűben, meg maminak a kakasainál vannak.”
Hanna, 6 éves
„Szeretem a húsvétot. Sok-sok-sok csokit kapok. Eldugja a nyuszi.”
Polett, 3 éves
„Jó móka ez a húsvét. Reggel hozza a nyuszi az ajándékokat, amit
apával keresgélünk kint a kertben és utána szép ruhában nagyapával és apával megyünk locsolkodni, hímes tojást gyűjteni.”
Barnus, 4,5 éves

„Szeretem a húsvétot, mert kapok játékokat, meg ajándék
csoki tojást. Itthon a bokrokban, meg mamánál találom őket.”
Dzsenifer, 5 éves
„Szeretem a húsvétot, mert sok tojást hoz a nyuszi. Meg a
madár is.”
Ati, 2,5 éves
„Szeretem a húsvétot, mert a ho-ho-ho hoz nekem ajándékot.”
Panna, 3 éves
„Szeretem a húsvétot, mert a nyuszi hoz tojást, meg Marshallt.”
Boti, 2,5 éves

„Szeretem a húsvétot, mert a nyuszi hozott bubifújót és tojásokat.”
Szabi, 6 éves
„Húsvétkor szeretek tojást keresni. Idén játék nyuszit szeretnék kérni.”
Gabi, 4 éves
„Szeretem a tavaszi szünetet és hogy nem kell iskolába menni
és kapok csokit. Hörcsögöt kérek a nyuszitól.”
Tomi, 8 éves
„Szeretem a húsvétot, de most elmarad a koronavírus miatt.”
Bálint, 4,5 éves

húsvét
A húsvéti ünnepre gondolva sokunkban
ugyanazok a szavak, kifejezések fogalmazódnak meg. Diákként a legelső szó, ami
eszembe jut, a szünet, a várva várt tavaszi
szünet. A hideg téli napok után minden
évben elérkezik a számomra legkedvesebb
évszak. Megjelennek az első virágok, rügyezni kezdenek a fák, a természet feléled. A
tavasz magával hozza az egyik legszebb ünnepünket. A húsvétot, amely a keresztény

egyház egyik legfontosabb ünnepe, amelyen
Jézus Krisztus feltámadására emlékezünk.
Emellett a hetek óta várt tavasz köszöntésének ünnepe is.
Már óvodás korunkban megismerkedünk
a tavaszi ünnep jelképeivel, illetve a legfontosabb szokásaival. Színes tojásokkal és szalagokkal díszítjük a barkaágakat. A kislányok
ajándékot készítenek, a kisfiúk pedig locsolóverset tanulnak az óvónők segítségével.

Később sincs ez másként. Hetekkel az
ünnep előtt már serényen készülődünk a
húsvétra. Nagytakarítás, bevásárlás a húsvéti ebédre, dekorációk, ajándékok készítése. Minden évben izgalommal várjuk a locsolkodókat, a rokonokat.
Ebben az évben azonban másképp kellett
ünnepelnünk. A rendkívüli helyzet lemondással járt. Idén nem látogathattuk meg rokonainkat, ismerőseinket, valamint nem utazhat-

tunk el a kedvenc úti célunkra. 2020 áprilisában az internet segítségével ünnepeltük meg
a húsvétot. Üzenetek, fényképek, videók formájában kívántunk egymásnak áldott húsvéti
ünnepet. Többen a locsolkodásra is találtak
virtuális megoldást. Az idei ünneplés bizonyára különleges volt, és úgy gondolom, hogy
mindannyian emlékezni fogunk erre a rendhagyó húsvétra.
Sándor Evelin

húsvéti élményeim gyerekként és tanítóként
jöttem árkon,
hét határon,
hogy locsoljak,
alig várom…
Amikor a fenti verset hallom, előttem megelevenednek a húsvéthétfői locsolkodások.
Ezen a napon számtalan locsolóverset hallottam. Volt, aki a népköltészetből tanult,
míg más a humoros verseket részesítette
előnyben. Az évek során sok szép locsolóverset tudtam lejegyezni és később tanítványaimnak megtanítani.
Mindig kettős érzés fogott el húsvét közeledtével. Gyerekként azért vártam, mert mindig új ruhát kaptam - melyre szükség is volt,
hiszen akkor vízzel locsolkodtak, és ezen a
napon számtalan ruhám lett vizes –, nagyon
szerettem a tojásfestést, már amikor elkészültem egy-egy remekművel, elhatároztam,
hogy melyik locsolkodómnak fogom adni.
Azért is vártam a húsvétot, mert a sok rokon,
barát, ismerősünk mind gyermekével érkezett, és míg a felnőttek beszélgettek, mi gyerekek önfeledten játszhattunk. Még most is
érzem a finom kalács illatát - pedig édesanyám sokszor sütött kalácsot, de ilyen illata
máskor nem volt -, ami húsvéthétfő reggelére sült, hogy frissen sült kaláccsal kínálhas-
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suk a locsolkodókat. Mindig vártam a hétfő
reggeleket és nagyon izgultam is, mert édesapám és később férjem minden évben másmás ötletet talált ki a vízzel való reggeli locsolásra. Volt szódavízzel, pohárból, locsolókannából, lufiból, vízipisztolyból történő locsolkodás. Emlékszem kislánykoromra,
mikor már a sokadik ruhámat vettem fel és
szárítottam a hajamat, elegem lett belőle és
elbújtam a következő vízáradat elől, és csak
akkor jöttem elő, amikor fogadalmat tettek,
hogy vízzel nem locsolnak le soha többé. Ez
volt az utolsó vizes locsolkodás, a következő
évben már mindenki kölnivel érkezett, örültem is meg nem is, hiszen így a különböző
fortélyoknak is vége lett.
Régen fontos volt a locsolkodás, ez egyben
tiszteletadás is volt. Ilyenkor mindig úgy
éreztem, megállt az idő, volt idejük az embereknek beszélgetni, nálunk meg mindig
összetalálkozott 10-15 rokon, barát. A sok
ember sokféle témáról beszélt, így sok érdekességet hallottam gyerekként az idősebbektől. Ezért is nagyon vártam a húsvétot.
Tanítóként én is igyekeztem a húsvéti hagyományokat továbbadni tanítványaimnak,
így a húsvétot megelőző 40 nappal hozzákezdtünk a készülődéshez. Minden nap locsolóverseket tanultunk, húsvéthoz kapcsolódó
mesét meséltem tanítványaimnak, felelevení-

tettük a hagyományokat, beszereztük a kellékeket és elkészítettük a húsvét jelképeit: a
nyuszikat, csibéket, bárányokat, tojásokat a
különböző, más számára kidobandó tárgyakból. A tantermünket a húsvét jelképeivel díszítették a gyerekek. Jó volt látni a sürgölődő gyerekeket, ahogy kezük nyomán elkészültek az
osztálydíszek. A különböző tojásfestési technikával készült tojások a barkákra, aranyesőágakra, és a tojásfára kerültek fel. Ezek a
napok nagyon bensőségesek voltak, alkalmat
adtak a múlt felidézésére, a hagyományok ismertetésére, saját élményeim, szüleiktől,
nagyszüleiktől hallott élményeik elmondására, melyre mindig vevők voltak tanítványaim. Mindig fontosnak tartottam megértetni tanítványaimmal, hogy ne a pénz legyen
a fontos, hanem az együttlét. Az ünnephez
hozzátartozott a titok is, hiszen a fiúkkal verseket tanultunk, a lányokkal tojásokat festettük titokban. Az ünnepkört a tavaszi szünet
előtti napon a locsolkodással zártuk. A lányok
boldogan adták át a locsolásért járó tojásokat,
és örömmel kínálták az általuk készített kókuszgolyókkal a locsolkodó fiúkat. Ekkor mindenki felfedte az addigi titkot, hogy mikor festették a tojást és hogyan készült a süti, mikor
tanulták a verseket a fiúk.
Én vallom, hogy a gyermekkori élmények
egy életen át elkísérik az embert, mert a

múltat ismerni, a jelent élni, a jövőt építeni
kell. Tanítóként hatalmas élményt jelentettek ezek a napok, hiszen így újból átélhettem
gyermekkorom húsvétjait.
Felnőttként és anyaként továbbvittem a
régi, otthonról hozott hagyományokat. Nagyon nagy örömet jelentett számomra az a
sok tanítvány, akik eljöttek és meglocsoltak,
sok- sok éven keresztül. Mikor felnőttek lettek, sokan még ekkor is fontosnak tartották,
hogy eljöjjenek az egykori tanító nénijükhöz
- ki nem hagynám – mondta az egyik tanítványom. Ilyenkor elmondták, mi történt
velük az elmúlt évben, szóltak sikereikről és
az előttük álló feladataikról.
Ahogy az évek teltek, mindig azt éreztem,
már mindenki siet, mert egyre több helyre
kellett menni. Ahogy nőttek a gyerekek, új
családok, ismerősök, barátok kerültek a locsolandók körébe. A régi húsvétot felváltotta
egy más jelleg: víz helyett kölni, kézzel festett tojás helyett csoki tojás, beszélgetés helyett rohanás.
Én nagyon örülök, hogy gyermekként és
felnőttként is részese lehettem, a tanítványaimnak, unokáimnak átadhattam, átadhatom
azokat az élményeket, érzéseket, amit gyermekként és tanítóként a húsvét kapcsán átéltem.
Szabó Erika
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szivárványt Az ABlAkBA!
szöveg: kis-simonné godA évA
A szivárvány egy optikai
jelenség, amikor a fény
prizmaszerűen megtörik a
vízcseppeken. Ha az égen
megjelenik, mindenki megcsodálja.

ma a szivárvány
mást is jelent.
A "Szivárványt az ablakba"
szívmelengető ötlete Olaszországból származik, de sok

országban is elterjedt. Hirdeti a reményt, hogy a járvány nem fog örökké tartani
és minden rendben lesz.
Az olasz gyerekek kényszer
iskolaszünetében nagy fejtörést okozott a szülőknek, hogy
kössék le őket egész nap, de
sokan kerestek választ arra is,
hogy beszéljenek a gyerekeknek a koronavírusról. Mit tehetnek azért, hogy ne féljenek

a betegségtől, de ne is vegyék
félvállról azt. A módszer egyszerű: festeni vagy színezni
kell egy szivárványt és kitenni
az ablakba vagy kapura.
Ezer és ezer gyerek készítette már el a művét világszerte, Olaszország után már
van Amerikában, Kanadában,
Spanyolországban,
szerte Európában... és már
itt, Jászárokszálláson is.
A gyerekek reményt küldenek mindenkinek. A járvány
nem fog örökké tartani.

Szivárványt az ablakba!

szöveg: BoBákné petró krisztinA
mB. óvodAvezető

„hej, óvodA,
óvodA!
zárvA most
Az AjtAjA.
A csoportBAn A
kisszékek
várják már, hogy
Belépjek.
de, nem jövök
egy ideig
meglehet, hogy
hetekig!
otthonomBAn
szüleim
vigyázzák
A lépteim.
hej, óvodA,
óvodA!
zárvA most
Az AjtAjA.
hA A rossz időkvéget érnek,
ne Búsulj, mert
visszAtérek!
(BArnA gizellA)

Az óvoda épülete elképzelhetetlen boldog, vidám gyermekzsivaj nélkül, ez mára
sajnos nem így van. 2020.
március 16 – tól bezárt a Jászárokszállási Városi Óvoda
és csak ügyeleti rendben tart
nyitva a Lehel úti óvoda.
2019 szeptemberében, a ne-

velési év kezdetén senki
nem gondolt arra, hogy ez
valaha is bekövetkezhet. A
világjárvány, a koronavírus
megjelenésével sajnos az
emberek élete eddig nem ismert fordulatot vett. Félelem, bizonytalanság uralkodott el a világban. De emberek vagyunk, ezért emberhez méltóan kell viselnünk
ezt a helyzetet. Hinnünk kell
abban, hogy túl fogunk jutni
mindezen és egyszer elmúlik a „rossz”.
Az ügyeletes óvodába azokat a gyerekeket tudjuk fogadni, akiknek a szüleik
mindketten dolgoznak és
nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét. A járvány idejére az önkormányzat térítés nélkül, ingyen biztosítja a napi háromszori étkezést azon gyermekek számára, akik 2020. április 15től veszik igénybe az óvodai
ügyeletet.
A kihirdetett beiratkozási rendet sajnos a járvány felülírta.
Az emberi erőforrások minisztere - a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III. 11.) Korm. rendeletre
való
figyelemmel
a
2020/2021. nevelési, illetve
tanévre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020.
(III. 25.) EMMI határozatában az óvodai beiratkozások
vonatkozásában egyedi eljá-

www.jAszArokszAllAs.hu

tegyél ki egy szívet
Az ABlAkBA!
szöveg: kis-simonné godA évA
A jelenlegi koronavírusos
helyzetben - megfogadva a
szakértők tanácsát - mindenki csak akkor mozdul
ki otthonából, ha nagyon
muszáj: dolgozni, élelmiszert vásárolni, vagy hivatalos ügyeket intézni.
Vannak azonban olyanok,
akik nem maradhatnak otthon,
és nap mint nap kockáztatják
az életüket másokért. Nekik
szól a „Tegyél ki egy szívet az
ablakba” kezdeményezés.
Tóth Szilvia, a kezdeményező szavai:
"Kedves Szülők! Kérlek
Benneteket, minél többen
csatlakozzatok az alábbiakhoz: Rajzoljatok vagy ragaszszatok egy piros szívet egy
nagyobb papírra és ragasszátok ki az ablakba, kapura. Je-

lezzük így is hálánkat mindenkinek, aki értünk dolgozik
ezekben a nehéz időkben! Az
ablakokra pillantva látják a
mentők, tűzoltók, rendőrök,

Tegyél ki egy szívet az ablakba!
bolti dolgozók, eü. dolgozók,
önkéntesek stb., hogy velük
vagyunk, imádkozunk értük
is! Mondjuk el gyermekeink-

Ovis világ
óvodánk és A koronAvírus
rási szabályokat határoz
meg. Itt, Jászárokszálláson,
az Oktatási Hivatal által
megküldött névsor alapján
minden 2020. augusztus
31-ig 3. életévét betöltött
gyermeket automatikusan
felveszünk legkésőbb április 21-ig. A felvételről levélben értesítjük ki a szülőket. A hivatalos iratok
bemutatását
(születési
anyakönyvi kivonat, TAJ
kártya, lakcímkártya) és a
felvétel iránti kérelem aláírását a gyermek első óvodai nevelésének napján
kell megtenni.
Azok a szülők, akiknek
gyermeke nem tölti be a 3.
életévét 2020. augusztus
31-ig, de 2021. március
01-ig azonban betölti 3.
életévét szintén felvehető
óvodánkba. Arra kérek minden ilyen jelentkezőt, hogy a
06-20/247-2122-es telefonszámon április 21-ig jelezzék nekem, ha felvételt
igényelnek.
Kedves szülők! Április és
május hónapban kérni szeretném a segítségüket. Mire
gondolok?
A gyerekeknek tanítsák
meg a cikkben megjelenő
verseket. Tartalmas együtt
töltött időt kívánok minden
családnak!

„korA reggel
elindultAm,
erdőn, mezőn
jártAm.
erdő széli
tölgy tövéBen
kis nyulAkAt
láttAm.
tojást cipelt
mind A három,
lilát, sárgát,
kéket.
hA, nem Bánod
én örömmel
meglocsollAk
téged!”
Minden évben tavasszal
óvodánkban megünnepeljük
a húsvétot, ilyenkor nagy izgalommal szoktuk a gyerekekkel várni a nyuszit. Mára
ez most csak emlék, de milyen nagyszerű érzés áraszt
el, ha rágondolok. A kisfiúk
locsolóvízzel álltak a kislányok elé és elmondták a
kedves
locsolóversüket.
Meglocsolták a lányokat, viszonzásul a szép locsolóversért és locsolásért a lányok
piros tojásokkal ajándékozták meg a kisfiúkat. Ezt követte a várva várt tojáskeresés az óvoda udvarán. Na-

nek, hogy miért készítjük!
Teljenek be az ablakok a szívecskékkel!"
Ehhez a nagyon jó kezdeményezéshez csatlakozott városunk is és egyre csak gyűltek
és gyűltek a piros szívecskék...
Reméljük, itt helyben is eljut a

gyon szép emlék, bízom
benne, hogy a következő
húsvéti ünnepet újból együtt
tudjuk ünnepelni az óvodában a gyerekekkel közösen,
boldogan. Utólag is minden
kedves olvasónak, szülőknek, nagyszülőknek és nektek gyerekek kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!
Április 22–én szoktuk megtartani óvodánkban a Föld
napját, de most arra kérem a
szülőket, hogy a családdal
együtt tegyék ezt. Ültessenek
virágokat a gyerekekkel, locsolják és gondozzák.
„Ha nagy leszek, erdész leszek, védem a fát, s a réteket.
Védem a szép virágokat, erdőszéli királyokat. Erdő,
mező sok lakóját, mókust,
farkast, őzet, rókát. Megvédem a hűs vizeket, folyót,
tavat, tengereket, bálnát,
harcsát, gyors pisztrángot,
kecskebékét, siklót, rákot. Bevarrom az ózonlyukat, Föld
mélyébe fúrok kutat. Vigyázok az anyaföldre. Ha rám
bízzák, nem megy tönkre.
Megszépül a földi élet, ami
élő, téged éltet.”
(Birta Erzsébet)

májusfA otthon!
Kedves szülők! Gyermekeikkel díszítsék fel közösen
színes lufikkal, szalagokkal

szívecske üzenete mindenkihez, aki értünk dolgozik ezekben a nehéz napokban: KÖSZÖNJÜK!

az udvarukban kiválasztott
fát és legyen ez a család Májusfája.
Május első vasárnapja az
édesanyák ünnepe, ezt mindig szép műsorcsokorral
ünnepeltük meg az oviban.
De most nem tudjuk ilyen
formában megvalósítani,
ezért kérek minden apukát,
nagytestvért, tanítsák meg
ezt a kedves verset a gyerekekkel és mondják el anyák
napja alkalmából édesanyjuknak és nagymamájuknak. Rajzoltassanak velük
virágot is, amit ajándékként
adhatnak át.

„még A nAp is
szeBBen süt,
mert Anyák
nApjA vAn mA,
sok mAdár is
fenn Az ágon
folyton ezt csipogjA.
kezemBen egy
virágcsokor,
mit is mondjAk
néked?
elmondom hát
újBól, újBól,
hogy szeretlek
téged!”
(kőhAlmi
erzséBet)
Minden kedves édesanyának, nagymamának nagyon
boldog anyák napját kívánok!
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kertBArát kör mátrAhegy teljesítménytúrA
eseményei
szöveg: kókAi Béláné
szöveg, fotó: nádAs illés

Egyesületünk éves programját, munkatervét alaposan átírta a koronavírus
által elrendelt kijárási
korlátozás, amit a veszélyhelyzet csökkentése érdekében rendeltek el.
Az óvodai és iskolai tavaszi
munkát a gyerekek távollétében végeztük el, külön

kötözését, metszését is elvégeztük. Az iskolakertbe is elmentünk. Itt a négy gyümölcsfa metszésével kezdtünk, majd el is végeztük a
lemosó permetezést. A Lehel
úti óvodában megmetszettük a Bálint gazdától kapott
idared almafa csemetét, és
be is permeteztük. A ribizlibokor metszésével fejeztük

Szépülnek az óvodai fák
megszervezve, hogy ne ütközzön jogszabályba. Először a Dobó úti óvodában elvégeztük a gyümölcsfák
metszését és permetezését.
Majd megmetszettük a ribizlibokrokat. A málnabokrok

be a tavaszi első munkálatokat. Bízunk benne, hogy a vírusveszély elmúlásával viszszaáll az élet, és az elvégzett
munkánk eredményeként a
gyerekek meg tudják kóstolni a terméseket!

Most, mikor ilyen kemény
időket élünk, jó visszaemlékezni március utolsó,
még teljesíthető közösségi
túrájára. Ez a március 7-én
megtartott Mátrahegy Teljesítménytúra volt, amelyet
a gyöngyösi Kékes Turista
Egyesület szervezett már
16. alkalommal.
10,20,30 vagy 40 km ki mit
választ a felkészültsége és állóképessége szerint.
Talán a 10 km (12970
méter és 485 méter szint)
rövidnek tűnik, de az időpont előtt egy hétig az eső és
a hó is esett. Így igazán nagy
kihívást jelentett a táv.
Füredről, az Erdészeti Szakközépiskolából indultunk,
majd a sárga csíkon egy igazán
meredek emelkedőn másfél
kilométer után a Muzsla-tetőn
lévő kilátóhoz értünk.
Itt, mivel tudod, hogy a
szintidőd 5 óra, nyugodtan
felmehetsz a kilátóba és gyönyörködhetsz az eléd táruló
panorámában. Pihensz egy
kicsit, mert a sár már eddig is
próbára tett és hol van még a
vége? Beszélsz a pontőrökkel
és folytatod utad tovább. Csak
lassan haladsz, mert eléggé
csúszik és vigyázol, nehogy
eless. Eléred a Rákóczi-forrást, majd elkezded a kapaszkodást felfelé. Közben meg-

megállsz, csinálsz egy-két
képet a tájról és mélyen magadba szívod a friss levegőt.
Megelőzöl pár túratársat, köszöntök egymásnak és "Jó
utat!" kívánva megelőzöd
őket. Ha szerencséd van,
célba érés után még találkozhattok. Lassan elérsz Mátraházára, ahol a nagy parkolóban csokoládéval és frissítővel várnak. Innen a sárga háromszögön indulsz tovább a
Sástó felé.
Az ereszkedés lassú és folyamatos. Az út mellett szomorúan látod, hogy milyen
sok fát kivágtak, amelyek gúlába rakva várják, hogy elszállítsák őket. Közben a szél
kezd megerősödni, de téged
ez most nem zavar. Rövid
időn belül egy újabb forrást
érsz el, a Farkas-kutat, amelyet nyugodtan megkóstolhatsz, mert nagyon jó ízű
vizet ad. Most már csak pár
méter és a sástói nagy réten
szembesülsz azzal, hogy milyen kevesen vannak a területen. A tó és a kilátó látványa ezt a rossz érzést azonban kárpótolja. Kapsz egy
újabb pecsétet és most már
az utolsó része jön a 10 kmes távnak. Ha eddig nem volt
elég a sár és a víz, most
kapsz belőle! Szinte bokáig
merülsz, mert az egész turistautat elönti. Hallod a mada-

rak dalát és tudod, hogy már
nem sok van hátra. Eléred a
kis fahidat és a zöld kereszten a 24-es útra jutsz. A zebrán átkelve már a célegyenesben vagy. Még pár perc –
olyan érzésed van, hogy itt
már jártál – és ez így van!

Kellemesen elfáradtál, de
tudod, hogy nemsokára
újból egy csodás kaland vár
rád egy új útvonalon! Új kihívás, de a túratársak majdnem ugyanazok.
Remélem, lesznek olyanok –
ha a korlátozásoknak vége –,

Kihívásokkal teli út

A kiérdemelt oklevél
Beértél a célba! Leadod a
térképed, majd egy pillanat
múlva az oklevél és a kitűző
is a kezedben van, amit a táv
teljesítéséért kaptál.

akik önszorgalomból végigmennek ezen az útvonalon!
Kívánok nekik jó utat és kikapcsolódást! "Mert a láb
mindig kéznél van!"

tűzoltóságunk hírei
szöveg: mAjorné kAposznyák ágnes
mezei tiBor
A koronavírus-járvány
miatt tűzoltóságunk saját
költségen szerzett be két
darab motoros permetezőt
és több védőfelszerelést.
Ezekkel az eszközökkel, valamint az önkormányzat által
biztosított fertőtlenítő anyaggal végezzük a forgalmas köz-
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területek, közintézmények,
boltok környékének fertőtlenítését. Az alap feladatunk,
azaz a folyamatos 24 órás készenléti szolgálat ellátása
mellett, a szabadnapos és önkéntes tűzoltóink végzik a fertőtlenítést. Amennyiben az
időjárás lehetővé teszi minden nap, az esti órákban lát-

juk el településünk védelmét
ilyen formában is. A polgármester úrral szükség esetén
napi szinten egyeztetünk, valamint a Gondozási Központ
munkatársaival is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot.
A 2020. évi első negyedéves
riasztási adatokat figyelve elmodható, hogy a tavaszi
időszaknak megfelelően megnövekedett a szabadtéri tűzesetek száma. Március végéig
20 esetben kaptunk riasztást
tűzeset miatt, valamint 11szer műszaki mentéshez.
Több esetben kellett segítenünk és beavatkoznunk az elsődleges működési területünkön (Jászárokszállás, Jászágó,
Vámosgyörk, Visznek, Tarnaörs és Erk) túl is.
Az előző évekre jellemző
volt, hogy többször szerveztünk programokat a laktanyán belül. Sajnos a járvány
idejére ezeket a kedvelt rendezvényeket (Gyermeknap,

Zajlik a fertőtlenítés
Tűzoltónap...) el kell halasztanunk. Bízunk benne, hogy hamarosan újra vendégül láthatjuk az érdeklődőket. Addig is
köszönjük a lakosság támogatását és a felajánlásokat.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
az egész országra terjedő tűz-

gyújtási tilalmat rendeltek el!
A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől visszavonásig él! További információk a www.erdotuz.hu oldalon olvashatók.
Az idei évben is várjuk a
személyi jövedelemadó 1%ának a felajánlásait, amely

lehetőséget biztosít számunkra eszközfejlesztésre,
illetve ifjúságnevelésre. Kérjük, támogassa Ön is adója
1%-ával
Jászárokszállás
Város Önkéntes Tűzoltó
Egyesületét! Adószámunk:
18831827-1-16. Köszönjük!
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Kitüntetettjeink
2020.
Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések és címek adományozásának rendjéről szóló
7/1992. (III. 26.) önkormányzati rendelete alapján
2020. évben Jászárokszállás Díszpolgára kitüntetésben részesítette Csikós
Lászlót. Jászárokszállás Városért elnevezésű kitüntetésben Gulyás Alajos és
Petró Géza részesült.

jászárokszállás
díszpolgárA
Csikós László már fiatalon
közösségi életet élt, hiszen 14
évesen az árokszállási labdarúgó csapat kapusa, megyei I.
osztály játékosa volt. Később a
csapat technikai vezetője,
majd a sportkör elnöke lett.
Megalakította az Öregfiúk csapatát, akik 10 évig szórakoztatták a közönséget. Első sikeres tevékenysége az 1989.
évben megszervezett Gyűjtés
Erdélynek élelmiszer akció
volt, melyet Dr. Wirth Istvánnal szervezett. 1989-ben Jászberényben, a KIOSZ járási értekezletén a megyében elsőként bejelentette az önálló jászárokszállási Ipartestület újbóli megalakulását. 1990-ben
az Ipartestület elnökévé választották, melyet 30 éve tölt
be sikeresen. Nulláról indulva
sikerült elérnie, hogy az ország 286 ipartestülete között
a legjobb 30 közé hozza fel az
Ipartestületet. Nevéhez fűződik a teljesen lerombolt mozi
helyiség rendbe tétele és a
nagy hagyományokkal rendelkező iparos bál újraszervezése, mely üde foltja volt a városi rendezvényeknek. Főszervezője volt a 100 éves az
Ipartestület ünnepi közgyűlésének, valamint a 100 éve született Görbe János rendezvénysorozatnak. 1990-1994.
között első szabadon választott képviselő-testület tagja. A
szociális bizottság munkájában is részt vett, közben a
megalakult polgárőrség és 80
polgárőr vezetője lett. 1993tól a Kézműves Kamara megyei elnökségének tagja. Városáért végzett munkájáért
2000-ben Városért kitüntetésben részesült, 2003-ban Kézműipar Szolgálatáért, 2005ben Ipartestületek Országos
Elnöksége a legmagasabb elismeréssel, IPOSZ-díjjal tüntette
ki. 2011-ben a megyei közgyűlés költészet nap alkalmából
kitüntetésben részesítette.
2013-ban Szolnokon a VOSZ
által adományozott megyei

Príma-díjat vehette át. Elnöki
feladatkörébe tartozó feladatait maradéktalanul igyekezett
végrehajtani, mindenhol és
mindenütt az iparosság és a
város érdekeit igyekezett képviselni, és teszi mindezt a mai
napig. Neki köszönhető a több
mint 5 éve folyamatosan működő JOGPONT ingyenes jogi
segítségnyújtás megszervezése, mely évi 300 embernek
biztosít ingyenes tanácsadást.

jászárokszállás
városért
Gulyás Alajos a Budapesti
Műszaki Egyetem Gazdaságtudományi Karán végzett.
Hosszú évek óta, a ranglétrát
bejárva a MÁV-nál dolgozik.
Jelenleg, mint az üzemirányítás hálózati irányítója. 2000ben alapítója volt a hosszú
évek után újraalakuló V-277.
Csörsz Vezér Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők
Egyesületének, melynek azóta
is elnöke. Galambokkal általános iskolás kora óta foglalkozik. 1981-től foglalkozik szervezetten is galambászattal,
ekkor lett tagja a jászberényi
egyesületnek. 1982-ben fogta
és igézte meg a fodros galamb.
Innentől tenyészti ezt a régi
magyar fajtaként is számon
tartott galambfajtát, míg elérte az aranykoszorús mestertenyésztői szintet a szövetségben. Alapítója volt a Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének Tollalakzatos Fajtaklubjának 1994-ben, majd
2008-tól a klub elnöke lett. A
Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének egyik galamb- és baromfibírálója. Fodros, Indiai
páva, Smerle, Dán keringő galambokat tenyészt. Az eltelt
évek során számos hazai és
külföldi kiállításon mutatta be
galambjait eredményesen.
Európai kiállításokon Walesben, Brnóban, Prágában, továbbá nemzetközi kiállításokon Szerbiában, Szlovákiában,
Lengyelországban és Franciaországban. A 2000-es évek
eleje óta szervezője a jászárokszállási galambkiállításoknak. Gulyás Alajos a hobbijának szeretetét nem csak önmagának megtartva, hanem
megmutatva annak professzionális szintjét a Csörsz Vezér
Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesületén keresztül elhozta a tenyésztő
társaknak. Városunk, többször hazánk jó hírét, vendégszeretetét a helyben, hazánkban, valamint nemzetközi
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szinten szervezett kiállítások,
találkozók alkalmával büszkén képviseli.

jászárokszállás
városért
Petró Géza tanulmányait a
gödöllői
Agrártudományi
Egyetemen végezte. Az egyetem után munkáját a jászárokszállási Kossuth mgtsz-ben
kezdte üzemgazdászként. Bár
a tsz többször átalakult, Petró
Géza maradt. Először pénzügyi vezető, később főkönyvelő, majd a Zrt-vé történő átalakulást követően a társaság
gazdasági igazgatója, végül
nyugdíjazásáig elnök-vezérigazgatója lett. Szakmai munkáját a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos
Szövetsége emlékéremmel ismerte el. Petró Géza a közösségi életben is kivette részét. A
rendszerváltás óta a legutolsó
választásig 30 éven keresztül
önkormányzati képviselő és a
Jászárokszállási Önkormányzat pénzügyi és városfejlesztési bizottságának vezetője.
Már a középiskolában elkezdett versenyszerűen sportolni.
Választott sportága a tájfutás.
Egyéni országos és nemzetközi sikerei mellett aktívan
részt vett Jászárokszállás
sportéletében, melynek nyomán 1981-ben vezetésével
alakult meg a JVSE tájfutó
szakosztálya. Később a JVSE
elnöke lett és így szervezte településünk sportéletét. Petró
Géza szervezői és edzői munkája eredményeként éveken át
lelkes fiatalok csoportjai ismerkedtek meg a tájfutással
és értek el országos, nemzetközi sikereket. A szakosztály
Petró Géza vezetésével 2005ben Fut-Árok Sc. néven önálló
sportegyesületté alakult, és
azóta is így működik. 1980-89.
közötti időszakban szervezte
meg az Árokszállási Futófesztivált, melyet 9 év kihagyást
követően Fut-Árok néven újraindított. A több száz felnőttet
és gyereket mozgósító rendezvény azóta is a város meghatározó tömegsport rendezvénye.
1997-ben három sporttársa
társaságában először teljesítette kerékpáron a Jászárokszállás-Újireg távot oda-vissza.
Ez a teljesítménytúra megalapozta Jászárokszállás és Újireg
kapcsolatának felélesztését és
kiterjesztését. Petró Géza közéleti és népes csoportokat
megmozgató, hosszú időn keresztül kifejtett sportközösségi munkájának méltó elismerése a Jászárokszállás Városért kitüntetés.

rusvAi mónikA:
tündöklő
szöveg: csAtAi BlAnkA

Bizonyára sokaknak ismerős az írónő neve és
sokan vannak, akik olvasták Tündöklő című művét.
Rusvai Mónikával az íróolvasó találkozón sokan
személyesen is megismerkedhettek, de ebben a
cikkben igyekeztem olyan
oldaláról megközelíteni a
művet, ami bepillantást
enged abba a kapcsolatba,
ami az írónő és a könyv
között köttetett az alkotás
során. Remélem, közelebb
tudom hozni a könyv rejtelmeit az írónő olvasóihoz, és az olvasói táborát
is újakkal bővíthetem.
– Mikor kezdtél el foglalkozni az írással?
– Már gyerekként is írtam
történeteket (vonalas füzetbe, illusztrációkkal), és azt
is viszonylag korán, már kiskamaszként eldöntöttem,
hogy író szeretnék lenni.
Ennek megvalósítása aztán
kanyargósabb út volt, mint
ahogy tizenkét évesen elképzeltem, de azt hiszem, nem
csak én, hanem a világ is
sokat változott azóta.
– A Tündöklő című könyved előtt voltak kisebb
műveid? Honnan jött az
ötlet, hogy fantasy témában szeretnél írni?
– Kamaszként sokféle novellapályázaton vettem részt,
több antológiában is jelentek
meg írásaim. Miután kinőttem a tizennyolc év alattiaknak kiírt pályázatokból, egy
darabig egy online irodalmi
magazinba publikáltam és
szerkesztettem. A húszas
éveim elején aztán eljutottam
egy pontra, amikor az amatőr íróköröket már kevésnek,
a felnőtteknek szóló pályázatokat viszont még túl nagy falatnak éreztem. Évekig szinte
csak az asztalfióknak írtam,
illetve csak a hozzám közelállóknak mutattam meg az írásaimat. Nem érzem ezt az
időszakot
visszalépésnek,
végig tudatosan fejlesztettem
magam, és az is akkoriban
dőlt el, hogy a fantasy, és
annak is a mitológiára és
folklórra alapozó változata
az a forma, amelyet legalkalmasabbnak érzek a mondanivalóm kifejezésére. A fantasyt kedvelő olvasók először
Az év magyar science fiction
és fantasy novellái 2018 antológiában találkozhattak
velem, amelyben „Égigérő”

című novellám jelent meg. Ez
egy női beavatás történet,
amelyben az égig érő fa mesetípus elemeit forgattam fel,
és rendeztem újra. Ebben a
módszerben látom a fantasy
zsáner lényegét is: nem az a
cél, hogy egy képzelt világot
teremtve elmeneküljünk a
mindennapok elől, hanem
hogy az ismert mintázatok
újragondolásával görbe tükröt tartsunk a kortárs valóság elé.

Rusvai Mónika
– Mikor jött el az a pont a
tervezgetés során, hogy
ennek a könyvnek a kiadását valóban meg is szeretnéd valósítani?
– Az első könyveknek az az
egyik nehézsége, hogy a megírás során sohasem tudhatod
biztosan, hogy végül nyomtatott könyv lesz-e belőle (a későbbieknél sem, de azért valamivel nő a valószínűsége).
Ennek ellenére viszont
ugyanúgy bele kell tenni az
időt és az energiát, még
akkor is, ha a környezetedben
élők egy része megmosolyogja az erőfeszítéseid. Számomra azután vált reális
céllá a megjelenés, hogy
2016-ban másodjára is pozitív visszajelzéseket kaptam a
készülő szöveg egy részletére
a Fantasztikus Kéziratok Éjszakáján. Ez egy olyan éves
rendezvény, amelyen fantasztikus irodalommal foglalkozó
kiadói szakemberek mondanak élőben véleményt az előzetesen beküldött regényrészletekről és novellákról.
Természetesen az, hogy a
kézirat részlete felkeltette későbbi szerkesztőm, Kleinheincz Csilla érdeklődését, még
semmilyen garanciát nem jelentett, innentől kezdve még
sok munkámba került a befejezés, és ez bizony lemondá-

sokkal járt. Az írást nem feltétlenül úgy kell elképzelni,
hogy az ember a napi egy-két
óra szabadidejében leül, és
„írogat” egy kicsit. Így is
lehet, csak így nagyon nehéz
eljutni egy kiadható kéziratig. Munka és egyetem mellett inkább úgy kell ezt elképzelni, hogy az ember azért
vesz ki szabadságot, hogy
reggeltől estig a kéziratán
dolgozhasson, miközben próbálja elhitetni a közvetlen
környezetével, hogy igen,
mindez akkor is prioritást
élvez, ha még mindig nincs
semmi biztosíték a megjelenésre. Végül 2018 őszén
adtam le az általam késznek
ítélt változatot a kiadónak, és
a karácsonyt már abban a tudatban tölthettem, hogy
2019-ben megjelenhet a Tündöklő.
– Ahogy az olvasóknak,
úgy az írónak is lehet imádott karaktere. Te mit gondolsz erről? Neked is lett
kedvenced?
– A Tündöklőt egyértelműen
Karvaly miatt írtam, de bevallom, az a tapasztalatom, hogy
egy olyan szereplőt, aki közel áll
az író szívéhez, sokkal nagyobb
feladat megírni. Karvallyal például azért volt nehéz dolgom,
mert egyrészt jóval többet
tudok róla, mint amit egy
könyvben célszerű átadni, másrészt mélyen átérzem a cinikus
világszemléletét, így néha nem
volt könnyű mérlegelni, hogy a
történetben mennyit és hogyan
mutassak meg belőle. Másfajta
kihívás volt azokat a szereplőket megírni, akik jellemben távolabb álltak tőlem (például
Golthint a nagyszájúságával),
vagy azokat, akikhez sok háttérmunkára volt szükség (mint
Erthol lovastudásának hiteles
ábrázolása esetében), de azt hiszem, elmondhatom, hogy a
hosszú munka során mindegyiküket megszerettem.
– A Tündöklőnek nem
terveztél folytatását, viszont egy regényen már
dolgozol, amiről említettél
pár információt. A jövőre
nézve lehet tudni, hogy
mikor fog megjelenni?
– Egyelőre még a regény
vázának összeállításánál tartok, és háttéranyagokat gyűjtök, így nagyon korai lenne
akár csak becslést is mondanom a megjelenésre, az biztos, hogy években lesz mérhető. Addig viszont bízom
abban, hogy néhány rövidebb
szöveggel addig is elkészülök,
és találkozhatnak az írásaimmal az olvasók.

9. oldAl
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új szAkkör indult városunkBAn
szöveg:
görBe szilviA
A Kézimunka Klub 2020.
január 9-én tartotta első
foglalkozását a Petőfi Művelődési Házban. Hétről
hétre egyre több érdeklődő
látogatja az új szakkört.
A résztvevők a horgolás, a
kötés, a hímzés technikájával ismerkednek, valamint
japán eredetű amigurumi
horgolt vagy kötött, kitömött
játékfigurákat készítenek,
mindezt kötetlen beszélgetés mellett.
Bolye Lászlóné, a klub vezetője elmondta, hogy számára a horgolás egy baleset
után csukló erősítő gyakorlatként kezdődött. Nagyon
megszerette ezt az időtöltést
és sorra kerültek ki a kezei

A lelkes klubtagok
tató, pihentető, stresszoldó
hatású. Ez a kreatív tevékenység koncentrációra, fegyelemre, kitartásra tanít,
tornáztatja az agyat, és az el-

Az elkészült darabok
közül a szebbnél szebb kreációk. Így ismerkedett meg
azokkal, akik szintén örömmel hódolnak ennek a szenvedélynek, és felvetették a
klubalapítás ötletét. A tagok
számára ez a hobbi nyug-

10. oldAl

készült munka láttán boldogságot érez a készítő.
A jászárokszállási klubban
családias hangulat, vidám társaság várja az érkezőket. A
résztvevők nemcsak egy délutánt tölthetnek el tartalma-

san, hanem az itt elsajátított
praktikákat, fortélyokat felhasználva otthonukban is
folytathatják a kézimunkázást
és a következő alkalommal
már a kész munkát hozhatják
magukkal a találkozóra.
A szakkör célja a hagyományok megismerése, megőrzése és a tudás átadása a fiatalabb generációk számára.
Minél több emberrel megismertetni és megszerettetni a
kézimunkázás csodálatos világát. A csoport nagy gyakorlattal bíró tagjaitól segítséget és útmutatást kaphatnak a kezdők vagy a kevésbé
gyakorlottak. A célkitűzések
között egyaránt szerepel a
helyi értékek megismertetése, új kapcsolatok kialakítása, a tapasztalatcsere, a
szabadidő hasznos eltöltése
és a szórakoztatás.
Ügyeskezű
Angyalkák
néven egy Facebook csoportot is létrehoztak, ahol
megtekinthetők legújabb

alkotásaik, tanácsot, javaslatot kaphatnak és megoszthatják egymással a kézimunkával
kapcsolatos
cikkeket, híreket. Terveik
között szerepel, hogy kiállításon mutathassák be alkotásaikat a nagyközönségnek, ahol az érdeklődők ki
is próbálhatják a különböző
technikákat.
A jelenlegi veszélyhelyzetben otthon maradóknak is
ajánlják az unaloműzésnek
ezt a formáját, hiszen ez kikapcsol és feltölt, oldja a bezártság okozta feszültséget.
A Kézimunka Klub tagjai
sok szeretettel várják minden korosztályból a tanulni,
alkotni vágyókat, a kihívás
keresőket, mindenkit, aki
kedvet érez egy új hobbi kipróbálásához! Foglalkozásaikat a koronavírus-járvány
megszűnése után csütörtökönként 14:00 órától tartják
majd a Petőfi Művelődési
Házban.
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óvodAvezetői
álláspályázAt

DR. SZELENSZKy ISTVÁN ÉS FELESÉGE JOLÁNKA ALAPÍTVÁNy
5123 JÁSZÁROKSZÁLLÁS, KöZTÁRSASÁG TÉR 14. TEL.: 57/431 047
NyILVÁNTARTÁSI SZÁM: 61.553/1994.

pályázAti felhívás
Jászárokszállás Város önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Jászárokszállási Városi Óvoda
óvodavezetői állásának betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. május 08.
A részletes pályázati feltételek és a pályázathoz csatolandó dokumentumok a www.jaszarokszallas.hu és a
www.kozigallas.gov.hu honlapon megtekinthetőek. Felvilágosítás az 57/531-050 telefonszámon kérhető.

A „Dr. Szelenszky István és felesége Jolánka Alapítvány” kuratóriuma pályázatot hirdet a 2020/21-es tanévre közép-, vagy
felsőfokú oktatási intézményben továbbtanuló, illetve már ott
tanulmányokat folytató jászárokszállási lakhellyel rendelkező
diákok részére, mely ösztöndíj célja, a tehetséges, de szerényebb
anyagi háttérrel rendelkező diákok támogatása.
A jelentkezés feltételei:
- jó, vagy jeles tanulmányi átlag,
- a család szociális helyzetének bemutatása,
- az oktatási intézmény véleménye, javaslata.

A siker titkA
szöveg: szABó erikA
Április elseje a tréfálkozások, beugratások napja.
Miért? Mert mindenki nagyon várja már a tél után a
természet megújulását, azt
a csodát, amit a növények a
környezetünkben hoznak.
A fák gyökerei éledezni kezdenek, táplálékot vesznek magukhoz, hogy a törzsükön keresztül minden egyes ágához,
gallyhoz eljuttassa az élet
megújulásához
szükséges
nedűt, melynek hatására a rügyek duzzadni kezdenek, és
szinte észrevétlenül szétnyílva
virágba, levélbe borulnak a
fák. Egy növény számára fontos a gyökér, egyben meghatározó, hogy hol gyökerezik, milyen táptalajon él. A Hiltit leginkább egy termékeny fához
lehetne hasonlítani, amely
1941-ben jött létre, és egy kis
családi vállalkozásból nőtte ki
magát azzá, ami most: egy
megbízható globális vállalattá.
Hosszú utat járt be megalakulása óta, számos új ág nőtt a
képzeletbeli fán, és napjainkban is nagy ambícióik vannak
a növekedésre. A fa évről évre
egyre több ágat hajtott, egyre
több országban hozott létre
gyáregységet. Egy ág hazánkba is nőtt, 1989-ben
Kecskeméten is megépítette a
magyarországi gyáregységét a
Hilti. Az olvasó joggal kérdezheti, mi az érdekessége ennek
a gyárnak, hogyan kapcsolódik városunkhoz?
Decsi Róbert városunk szülötte, egykori lakója, barátaink fia az általános iskola befejezése után Szolnokon, a
Pálfy János Szakközépiskolában érettségizett és ezután a
Kecskeméti Főiskola GAMF
Karán gépészmérnöki diplomát szerzett. A GAMF olyan
márkanévvé vált az elmúlt fél
évszázad alatt, ami nem csak
a legjobb ajánlólevél a karon
végzett hallgatók számára,

hanem garancia a korszerű
tudásra, a fejlődés, az önképzés képességére.
– Hogyan kerültél kapcsolatba a Hiltivel?
– Főiskolás éveim alatt a
Hilti 2 hallgatót keresett a
gyárába szakmai gyakorlatra.

– A Hilti egy olyan szervezet,
ahol, ha nagy felelősségre vágyik valaki, azt itt megkapja.
Ehhez nem kell más, csak egyszerűen tökéletesen kell végezni a rábízott munkát,
akkor felfigyelnek rá, legyen
nyitott, találékony és merjen
igent mondani az új kihívásokra. Így esett rám a választás, mikor a liechtensteini köz-

A Hilti fájánál, Robi az új igazgató
Főiskolai tanárom engem és
barátomat javasolt.
Minő szerencse! Egy kivételesen jó tanár tanítványának akár az egész jövőjét befolyásolhatja. Robi docense
ezeket a képességeket meglátta tanítványában, így
2001-2002-ben a Hiltinél
volt gyakorlaton, a szakdolgozatát is a Hilti számára írta.
A főiskola befejezése után
egyértelmű volt számára,
hogy a Hilti kecskeméti gyáránál helyezkedik el.
– Milyen tapasztalatokat
szereztél az évek során a
Hiltinél?
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pont Kelet-Európa feltérképezésére keresett egy rátermett
embert. A Hiltinél végzett
munkám, a gyárigazgató és a
külsős docens számára nagyon szimpatikus voltam,
ezért e feladatot rám bízták.
A Hilti mindig arra törekszik, hogy megszilárdítsa piacvezető helyét, ehhez olyan kiemelkedően teljesítő munkatársat kerestek, akiben megvan az a kiválóság és elhivatottság, hogy előrevigye a Hiltit. Ez a személy Decsi Róbert
volt 2008-ban. 9 évig dolgozott Robi a gyár liechtensteini
központjában, ahol sok ta-

pasztalatot szerzett, számos
országban járt, hiszen több
mint 120 országban 27 000
embert foglalkoztat a Hilti.
HILTI – sokan hallottuk ezt a
nevet, és legtöbben a csúcsminőségű elektromos kéziszerszámaikra gondolunk.
– Kíváncsi voltam, hogy
valójában ezen túl mivel is
foglalkozik még a Hilti?
– A Hiltinél olyan eszközöket
hoznak létre, melyek segítségével a világ leglenyűgözőbb épületeit és hidait építik fel. Ha felkeresünk egy nagyobb építkezést, nagy valószínűséggel találkozni fogunk a Hilti névvel. A
gyár fontosnak tartja, hogy termékeikkel képesek legyenek
nyomot hagyni a világban.
– Mit jelent ez?
– A világ néhány legigényesebb technikai vívmányának
tartozékai is a Hilti gyáraiból
kerültek ki. A Hilti szakembereinek munkáját dicséri a Minnesota Vikings csapat új US
Bank Stadium lélegzetelállító
otthona. De a gyár szerszámai
és csapatai részesei voltak a
világ legmagasabb épületének,
ami 825 m, a Kalifa-torony elképesztő méretű építkezésének
is. Hazánkban, a Puskás Arénában is a Hilti termékeit építették be. A termékek előállításához saját gyártóüzemeket,
illetve világszínvonalú kutató
és fejlesztő központokat működtet szerte a világban a Hilti.
– Miben más a Hilti a hasonló óriás gyáraktól, milyen elismerésben részesült?
– A Hilti célja egy jobb jövő
építése, ennek értelmében segítik az ügyfeleket abban, hogy
gyorsabban, biztonságosabban
és bátrabban építkezzenek. Egy
kivételes munkakultúra jellemzi a Hiltit, ahol időt szánnak arra, hogy valóban meghallgassák csapattagjaikat, illetve biztassák őket a kihívások
elfogadására és karrierjük folyamatos építésére. A Hilti
Hungaria Kft. 2017-ben újból
elnyerte az AONHewitt „Legjobb Munkahely” díját.
– 2017 miért volt fontos
év számodra?
– Újabb döntés előtt álltam

A pályázathoz szükséges jelentkezési lapokat e-mailen,
vagy lakcímre küldjük ki.
Jelentkezni az arokszallas.plebania@gmail.com e-mail
címen, vagy a 30/462 39 74-es telefonon Kiss Csaba plébánosnál lehet.
A pályázatok leadási határideje: 2020. május 20. a plébánia
címén: Jászárokszállás, Köztársaság tér 14.
A pályázat eredményéről 2020. június 25-éig adunk értesítést.
Alapítvány Kuratóriuma
2017-ben, amikor a Hilti Kínában egy cég gyártóegységét
megvásárolta, ennek átszervezése, logisztikai vezetése, raktározása, a gyár átszervezése a
Hilti igényeknek megfelelően
mind rám várt. Az irodák kialakítása, a folyosók falainak „beszédes”dekorációja, egyénivé
tétele. Legfontosabb feladatom
a gyártósorok átköltöztetése, a
megfelelő szakemberek kiválasztása, a munkafolyamat beindítása, a dolgozói elégedettség. Családommal immár 3 éve
élek Kínában, Suzhou /Szucsou/ városában és most 2020.
április elsején – nem áprilisi tréfaként – kineveztek a kínai
gyáregység igazgatójává.
Kinevezésedhez ezúton is
szívből gratulálunk. Egy kisváros szülötte bebizonyította, hogy ha szereted azt,
amit csinálsz, sikeres leszel,
és abban te leszel a legjobb.
– Mi a siker titka?
– A sikerességhez a hozzáállás épp olyan fontos, mint a
képesség. A cél mindig egy új
szintet elérni, soha sem szabad megelégedni azzal, ami
van, mert az emberi képesség
végtelen, csak ki kell aknázni.
A sikerhez elegendő egy megfelelő pillanat, egy jó helyen ismertetett elképzelés, melyhez
társul a sok éves tapasztalat.
Vallom Frank Ocean gondolatát: Dolgozz keményen, csendben, és hagyd, hogy a sikered
beszéljen helyetted!
– Milyen termékek kerülnek ki a gyárból?
– Olyan sínrendszereket
gyártunk, melyek az épületek
szerkezetéhez vannak rögzítve,
és ezt kiöntik betonnal. Ezzel a
sínrendszerrel tudnak szerelvényeket és egyéb építőelemeket
rögzíteni az épület vázához.
– Hol alkalmazzák ezeket
a szerkezeteket?
– Elsősorban lifteknél, metróknál, vasúti alagutaknál, valamint magas irodaépületeknél, ahol a külső hatalmas ablakokat rögzítik a termékeinkhez.
– Milyen pályát ajánlanál
a pályaválasztás előtt álló
fiataloknak?
– A mai fiatalok új dolgokat
várnak el munkáltatójuktól. A

Hilti gyár ebben is az élen jár,
hiszen minden alkalmat megragad arra, hogy izgalmas, fejlődést támogató és segítő munkahely legyen. Legyenek nyitottak az új befogadására, olyan
pályát válasszanak maguknak,
ahol állandóan képezhetik magukat, de önmagukat is tudják
megvalósítani. Nagyon fontos
minél több nyelvismeret, biztos
nyelvtudás, én és a családom
kínaiul tanulunk.
– Milyen változást hozott
életedben a kinevezésed?
– Az eltelt idő tapasztalata
alapján a felelősségtudat a legnagyobb változás, amit a kinevezésem jelent. Minden egyes
döntést úgy kell meghoznom,
hogy annak nagy jelentősége
van a gyár további jövőjére
nézve, és annak a 100 embernek, akik a gyárunkban dolgoznak, mely kihat természetesen a családjukra is. Így a felelősség még nagyobb, sokkal
több mindent kell figyelembe
venni. Ez felelősség, de egyben
lehetőség is, amit ha az ember
jól használ ki, akkor tényleg
nagy dolgokat tud elérni és valami maradandót alkotni az
utókor számára.
Robinak a Hilti a kínai gyáregység igazgatói állásával a
következőt ajánlotta fel: Tedd
meg az első lépést egy kihívásokkal teli és változatos karrier felé, és élj nemzetközi
vállalatunk izgalmas lehetőségeivel. Mindehhez természetesen egy biztos és támogató családi háttér szükséges,
mely nélkül eddig sem tudta
volna, és most sem tudná
megvalósítani saját és a Hilti
elvárásait.
Bízunk benne, hogy Robi,
mint eddig is, bizonyít, megtalálja számítását. Az irányítása alatt álló gyár hozzájárul, hogy a világ legjobb munkahelyei között tartsák számon, mint a többi gyárát is,
termékeik nagy elismerésnek örvendjenek, olyan termékeket gyártsanak, amelyeket felhasználva büszkék lehetünk. Minden igényt kielégítő megoldásokat kínáljanak
az ügyfeleknek, hogy valódi
újítók lehessenek.
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down-szindrómA világnApjA
szöveg:
BAlogh AnnA

Minden évben március
21-e a Down-szindróma
világnapja! "...a szeretet
nem számolja a kromoszómákat!"
Bizony nem számolja, és
hogy a kislányomnak a 21-es
kromoszómából három van
(így lett ez a nap a világnap)
hát Istenem, nem dől össze a
világ. Ez a genetikai rendellenesség (ami nem betegség,
tehát nem gyógyítható) ad
egy kis plusz 'varázst' Jázminomnak.
Lassan egy éve kezdtem el
futni, kilométerek meghódítása közben jöttek/jönnek a
gondolatok, álmok, célok.
Közéjük tartozott elsőként,
hogy idén március 21-én
megrendezhessem Jászárok-

A résztvevők egy része
szálláson az I. FelemásZokni Futást, mely 3 km-es
útszakasz felemás zokniban
megtéve, szimbolizálva ezzel
a kromoszómát is. Eme ingyenes, közösségi rendezvény a helyi önkormányzat,
a Futárok és a szintén helyi
BSI Futónagykövet (Simon
Viktória) támogatásával került volna megrendezésre.
Nagyon köszönöm a segítő
szándékot. Ám a jelenleg is
tartó járványügyi helyzet ezt
nem tette lehetővé, nagy

szomorúságomra. De nem
adom fel! Jövőre megrendezésre kerül, bízom benne. Illetve szeretném ezt is immár
minden évben elérhető, lefutható, lesétálható (kicsikre
és nagyszülőkre is gondolva)
közösségi programmá tenni
Jászárokszálláson.
Másik álmom volt, eme
napon, hogy megrendezésre
kerülhessen az I. FelemásZokni – Félmaraton. 21 kmes táv megtétele, amely szintén nem verseny. Esélyt

nyújtva esetleg olyanok számára, akiknek ez az első ekkora méretű futása, túrája.
Bár közösen szerettem volna
ezt is megélni felemás zokniban, a fent említett körülményre tekintettel minden
jelentkező egyénileg tette
meg a távot! Túra jelleggel
hárman is teljesítették a 21
km-t, melynek nagyon örültem. Nagy öröm volt, hogy
nevelőfalumból, Jászdózsáról
is volt résztvevő. Személy
szerint: Kókai Béláné, Bató
Ilona, Simon Viktória, Ballagó
Bernadett és lánya, Kis Lola,
Juhosné Mezei Erika, Vidra
Adrienn, Ádám Mónika (Jászdózsa), Kovács Zoltánné
Kriszta, Majorné Mudris Szilvia, Kónya Zsoltné Betti,
Kókai Béla, Varga Tibor és jó
magam, Balogh Anna.
Az I. FelemásZokni - Félmaratont is szeretném minden
évben megrendezni, jövőre reméljük ezt is együtt sikerül
véghezvinni. Bízom benne,
hogy minél többen kedvet
kapnak mozogni, tenni önmagunkért, másokért.
Köszönet ezúton is minden
résztvevőnek. Tudom, ha rá
néznek a kapott éremre, szeretettel telik meg a szívük és
gondolnak az elfogadás jegyében Jázminomra (is).

részvétel A 11. országfutáson
szöveg: kis-simonné godA évA
Nagy lelkesedéssel készültünk idén márciusban
is a tavaszi Országfutásra.
Jászárokszálláson 8. alkalommal hirdettük meg ezt a
rendezvényt a gimi udvartól
a strandig és vissza, melynek
dátuma 2020. március 20-a
lett volna.
A koronavírusos járványhelyzet azonban felülírta a mi
terveinket is, ugyanis március 15-én kijött javaslatként
és követendő tanácsként,
hogy a tervezett 5 km-et
egyénileg teljesítsük, hisz így
biztonságosabb mindenki
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számára. Ennek megfelelően
módosítottunk az eredeti kiíráson és azt gyűjtöttük, hogy
március 14. és március 21.
között ki teljesítette az 5 kmes távot futva vagy sétálva.
Ebben a különleges helyzetben is sikerült nagyon szép
eredményt elérnie városunknak, hiszen végül 90 db 5 kmt, tehát 450 km-t jelentettünk
le az országos teljesítéshez. A
teljesítők számára érem rendelési lehetőség is volt, melyet közülünk is többen
igénybe vettek.
Itt szeretnénk újra köszönetet mondani mindenki-

nek, aki ebben a teljesítésben részt vett. Nagyon várjuk már az őszi Országfutást,
ahol reményeink szerint újra

együtt teljesíthetjük az 5
km-es távot a kis erdőben,
reméljük, minél többen csatlakoznak majd hozzánk.

188 gyAlogos
kilométer 3 hónAp
AlAtt

Kezdjük januárral! 11. Menjünk? Megyünk! Hová, ha nem
a Mátrába! Egy kis MátraházaHatökör ura-Vörösmarty turistaház – Sombokor – Kékestető-Mátraháza! Kellemes,
szinte tavaszias idő, jó társa-

nem győztem kapkodni a
fejem. Mert nagyon sok mátrai
túratárs is volt itt, csak nem találkoztunk. Hiába, ilyen a közösségi média.
De másnap aztán bepótoltunk „majdnem” mindent.
Hatvanba mentünk egy gáton
vezető túrára. Ez azért volt
furcsa, mert a Zagyván keresztül kellett beszélgetni egymással. A keménymag persze ott
volt, aminek szerintem csak a
szervező, Eszter örült. Ezután
22-én ismét hazai pályán voltam, Sástó, Kiss Péter Emlék-

ság! Amikor Te segítesz egy
olyan sporttársnak, aki a segítséget tanulja! Na, ez mellbevágó érzés. Másnap Kiss Miklós jászágói barátom invitálására megcsináltam életem
első instant teljesítménytúráját a Nyugati-Mátra számomra
addig ismeretlen útjain. Így én
is Békés Harcos lettem!
De jött a következő kihívás,
a Téli Mátra 34 km-e. Hát idén
csak hófoltok voltak, néhol
volt jég, meg hűvös. Sok-sok
ismerős, adtuk-vettük az új információkat, az új sztorikat!
A februárt már úgy vártam,
mint kisgyerek a Mikulást. Egy
kicsit kimozdultam a komfortzónámból. Gödöllői-dombság,
alias Téli Margita 30km! Itt
sem volt tél, de még hó sem.
Egy kis sár, Domonyvölgy környékén pedig mintha a Hajtán
lettem volna a bokáig érő
porzó homok miatt. Gyors
sétám közben azonban meglepetésként ért, amikor egy terepfutó rákérdezett, hogy vane valami baj? Először nem értettem, de aztán beugrott. Úgy
vagyok öltözve, mint aki évek
óta terepfut. Aztán este itthon

túra. Itt már hajnalban néztek
a rendezők, hogy mi mit „kiabálunk” egymással, pedig csak
a megszokott módon üdvözöltük egymást. Az útvonal már
fejből ment, de a néhány nappal előtti havazás megtette a
hatását. Néha többet mentem
visszafelé, mint előre. Így csak
egy 20-as van a kalapban!
Majd jött március. Mátrahegy 20 kilométer egy nagyon
régi ismerőssel, néhol bokáig
érő vízben, amikor már mindegy, hogy a patak vagy a turistaút, mert mindkettő víz alatt
állt. Aztán a nemzeti ünnepet
ismét a Mátrában töltöttük
Eszter nagy örömére. Disznókő út a Mátrában 20 kilcsi,
érintve kétszer Kékestetőt, az
Ilona-völgyi vízesést, a Markazi-kaput. Itt volt a cipő és
bot avatása! Ez a szertartás
utána folytatódott az Országfutáson és a Felemás zokni félmaratonon, igaz egyénileg,
sajnos már sporttársak nélkül.
Azóta reménykedek, várom
azt a napot, amikor ismét mehetek, gyűjthetem a kilométereket, az élményeket.
Vigyázzatok magatokra!

szöveg: konABelA
Már rég jelentkeztem, de
most megpróbálom mindezt bepótolni! 2020: új év,
új remények és persze új
kihívások!
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