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Oszmán alkony fénye gyorsan éjbe fordult,
dicső jász-kun nép szeméből
a könny csordult.
Letett igából lettek rabságba lökve,
Lipóti kincstár szabadságukkal töltve.
Örökös joguk talán örökre veszve?
S feszítettek ők akkor jobbágykeresztre.
Ám ezen ítélet után nem jöhetett más,
csakis egy eljövendő dicső megváltás!
Apáink megváltották az ősi földet
visszavéve falut, dombot, folyót s völgyet.
Redemptus őseink tette az örök jel:
Jászok és Kunok földje nem eladó hely!
/Major József/

Koszorúzás
Karantén idején
szöveg:
csiKós miKlós
Gabriel Garcia Márquez
híres
regénycímének
adaptációját az elmúlt hetekben hazánkban is megjelenő világjárvány, illetve
az annak megelőzése érdekében betartandó intézkedések csalták elő.
Igen, a járvány megelőzése
érdekében bevezetett rendelkezések városunkban is
érintették a Redemptió emléknapján 2014 óta rendszeresen megtartott megemlékezést. Szokásos módon
nem szervezhettünk tisz-

telgő ünnepséget a jászok
összefogása előtt, annak
275. évfordulója alkalmából.
Az Árokszállásiak Baráti
Köre vezetőségének tagjai a
március 15-i koszorúzás

mintájára végül úgy határoztak, hogy a vezetőség tagjainak részvételével, szigorúan
betartva az ajánlott szociális
távolságot, szűk körű keretek között koszorút helyez-

nek el a városháza falán található emléktáblánál.
Sajnos, a koszorúk elhelyezésére szolgáló akasztók a
városháza épületenergetikai
felújítása során eltakarásra
kerültek és még nem sikerült azokat pótolni, így a koszorúk tényleges elhelyezése kis fejtörést okozott.
Végül a koszorúkat az épület
felületét nem károsító vékony horgászzsinór használatával sikerült biztonságosan rögzítenünk.
A koszorúk elhelyezését
követően a vezetőség tagjai
Kovácsné Lajos Krisztina vezetésével közösen elénekelték a „Jászkunksági gyerek
vagyok…” kezdetű népdalt.

rendhagyó érettségi a gimnáziumban
szöveg: bágyi rita
Tavaly május elején a gimnázium végzős tanulói izgatottan készülődtek a középiskolai évek lezárására, a
ballagási ünnepségre.
Idén már a tanévzárás is
rendhagyó módon alakult a
tizenkettedikeseknek, hiszen márciustól digitális tanrendben folyt az oktatás. A
járványügyi helyzet nem
tette lehetővé a ballagást.
Sokáig bizonytalanok voltak
az érettségi vizsga lebonyolításának körülményei is, ez
is nehezítette a felkészítő pedagógusok és diákok dolgát.
Végül az eredetileg tervezett
időpontokban tartották meg
az írásbeli érettségiket.
A végzős tanulókat arról
kérdeztük, hogyan élték meg
a rendhagyó helyzetet. Milyen tapasztalataik, érzéseik
vannak ezzel a nem minden-

napi szituációval kapcsolatban? Az alábbiakban olvashatják válaszaikat:
„A digitális oktatás nagyfokú önállóságra is tanított
minket. Meg kellett tanulnunk magunknak beosztani

időbeosztással több szabadideje lehetett az embernek,
mint amikor iskolába jártunk.
Reggelente nem kellett utaznom, így kipihentebben fogtam hozzá a feladatok megoldásának, mint az osztályban.
Természetesen, így hatéko-

„Számomra könnyebbség,
hogy csak írásbeli érettségi
lesz. Amikor ez kiderült,
akkor már célzottan csak
arra készültem. Rossz, hogy
elmaradt a ballagás, nem
tudtuk megélni a végzős feelinget. A digitális oktatásban

tabb segítséget kérni, és nem
is jön olyan gyorsan a válasz,
mint például az osztályteremben.”
Lajka Bence 12. B

alapozzuk a sikeres érettségit. Hiányoztak az osztálytársaimmal folytatott beszélgetések.”
Horváth Evelin 12. B

„A ballagás hiánya fájó volt.
A tanárainktól minden segít-

„Szokatlan volt az online
oktatás, de aztán bele tudtam rázódni. Sokáig bizonytalanság volt az érettségivel
kapcsolatban. Megkönnyebbülést jelentett, amikor végre
kiderült a kormány döntése.
Elég időnk volt felkészülni a
vizsgára és rengeteg feladatot kaptunk a felkészülés
során. Nekem a testnevelés
órák hiányoztak a legjobban,
bár otthon is sportoltam, de a
csapatjátékokat nem lehetett
így pótolni. Az online térben
is tartottam a kapcsolatot az
osztálytársaimmal, segítettünk egymásnak a tanulásban, de ez mégsem ugyanolyan, mint a személyes kapcsolat.”
Seres Klaudia 12. B
Folytatás a 2. oldalon.

Így várták a tornateremben a székek az érettségizőket - egymástól 1,5 méter távolságra elhelyezve
az időnket. Eleinte nehéz volt,
de idővel fel lehetett venni a
ritmust. Tulajdonképpen jó
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nyabb is volt a tanulásom.
Ami hiányzott, az a közösség.”
Lőcsei Kevin 12. B

sokkal nehézkesebb a kommunikáció, mint közvetlen
kapcsolat esetén. Bonyolul-

séget megkaptunk a felkészüléshez, úgy gondolom, rengeteget dolgoztunk, hogy meg-

1. oldal
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véradás jászágón a szent erzsébet Karitász csoport hírei
szöveg: bordás anett
A Magyar Vöröskereszt Jászsági Területi Szervezete május
14-én véradást szervezett Jászágón.
Velük közösen a településen működő Vöröskereszt Alapszervezet aktivistái már a véradást megelőző hetekben elkezdték a gondos szervező munkát.
Ennek köszönhetően szép számmal jelentek meg a segíteni vágyók. A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel, az óvintézkedések maximális betartása mellett és az előzetes vizsgálatok alapján 20 fő válhatott véradóvá ezen a napon. Közülük többen rendszeres véradók. Köszönjük önzetlenségüket, hogy
vérük felajánlásával segítenek embertársaiknak a gyógyulásban.

„ember vagy! mi ez a pár csepp vér?
neKed szinte semmit!
de másnaK e néhány csepp,
az életét jelenti.
Kevésből lesz soK, soKból pedig tenger,
s tengernyi vérrel már segíthet
az ember.”
(náhóczKi jános)

rendhagyó
érettségi
a gimnáziumban
Folytatás az 1. oldalról.
„Nekem nehéz volt a felkészülés, főleg a közvetlen tanári
magyarázat hiánya miatt.
Írásban sokszor a feladatokat
is problémásabb volt megérteni. Az iskolában sokat segített akár egy-két mondat is az
értelmezésben, ezt a digitális
oktatásban körülményesebben lehetett megvalósítani.”
Farkas Flóra 12. B

Azt terveztük, hogy az ünnepségen utoljára fellépünk a közösség előtt a kamarazenekarral.
Ez sajnos most nem tudott megvalósulni.” Tóth Ábel 12. A
„Az érettségi előtt másfél hónapig nem láttuk egymást. Nagyon abszurd az a szituáció,
hogy hazamentünk március
13-án, és legközelebb már csak
a magyar érettségin találkoz-

Köszönjük Paálné Major Krisztina nagylelkű felajánlását,
aki minden érettségizőnek készített egy hímzett szájmaszkot. A végzősök biztosan emlékezni fognak rendhagyó vizsgájuk körülményeire, ha rápillantanak egyedi ajándékukra
„Az írásbeli érettségi lebonyolítása megfelelő volt. Furcsának tartom, hogy testnevelésből szóbeliznem kell majd,
viszont nem lesz gyakorlati
vizsga, ahol éppen a mozgásomat és a sportokhoz kapcsolódó képességeimet mutathattam volna be. Pedig éppen
emiatt választottam a testnevelést érettségi tárgynak.”
Szikra Nikoletta 12. A
„A középiskolai évek lezárása
rendhagyó módon történt.
Rossz, hogy nem találkoztunk a
többiekkel és nem volt ballagás.

2. oldal

tunk. Így amikor megpillantottuk egymást az érettségi reggelén, rengeteg érzelem fogott
el, emiatt nehéz volt az érettségi feladatra koncentrálnom.
A felkészülési időszakból kimaradt a próbaérettségi, amit nagyon hasznosnak gondoltam
volna. Személy szerint a szóbeli
érettségi elmaradását úgy
élem meg, hogy így nagyobb
rajtunk a nyomás az írásbelin,
mert nincs lehetőségünk javítani. A felkészítő tanáraink
mindent megtettek a sikeres
érettségi érdekében.”
Major Gergely 12. A

szöveg:
csoszor erzsébet
Miután elkezdődött a koronavírus-járvány, a karitász csoportunknak is
másként kellett az eddigi
tevékenységét folytatnia,
próbáltunk másként segíteni. Vásároltunk tisztítószereket és 25 családhoz
juttattuk el.

vírus. Mi azonban nem panaszkodhattunk,
hiszen
március közepéig a jászárokszállásiak összesen 110
kg tartós élelmiszert hoztak
az erre kijelölt helyre, így sikerült áprilisban családon-

ként kb. 5,5 kg tartós élelmiszert kiosztani. 7 egyedülálló személynek pedig konzervcsomagot juttattunk el.
Május elején Dr. Gergely Sándor és felesége támogatásával 60 család kapott egyen-

ként kb. 6,5 kg-os tartósélelmiszer-csomagot.
Aranyosi Ervin A szeretet
olyan című versének részletével szeretnénk mindenkinek megköszönni az adakozást:

„aKi szívből adja,
el sose fárad.
ez az, mi mennyei,
s a szívünKből árad.
nem Kell mérlegelni,
hiszen súlya sincsen,
ezt hagyta öröKül,
mi ránK a jó isten.”

Márciusban a Püspöki Kar
által meghirdetett tartósélelmiszer-gyűjtést március közepén félbeszakította a

azt írta az újság….
szöveg:
paKsi csabáné
1990 májusában:
A rendszerváltás a vallásban is óriási változást okozott, mindenki újra szabadon gyakorolhatta hitét.
Dr. Lengyel Gyula, akkori
káplánunk a Jászvidék májusi számában számolt be
arról, hogy városunkban
mindez hogyan zajlott. Tőle
idézem a következőket:
„1990 húsvétja Jászárokszálláson. Körülbelül 800 katolikus helyben, mintegy 120
Jászágó templomában megújította keresztségi fogadalmát. Hitet, hűséget, fogadtunk újfent Krisztusnak, lelki,
Istenbe-öltözöttségünket
megújítottuk. Néhány keresztény testvérünk számára még
emlékezetesebb az idei húsvét. A Krisztusba-öltözés számukra egybeesett szerzetesnői ruhájuk újból felötlésével.

szöveg:
nagy Kinga
Április 30-ról május 1-re
virradóra, színes szalagokkal, lufikkal díszített
faágak jelennek meg a fiatal lányok kapuja mellett.
A város utcáit járva évrőlévre megcsodálhatjuk a
májusfákat, de vajon tudjuk, honnan ered ez a népszokás?
Májfa, májusfa, jakabfa, jakabág. Területenként eltérő
a megnevezés, de mindenhol
ugyanazt szimbolizálja: fiatalságot, újjászületést, szerelmet.
A XV. századtól kezdődően
állnak rendelkezésünkre források erről a népszokásról, de

Azt a szent rendi ruhát viselik, melyet pontosan negyven
évvel ezelőtt erőszakkal vettek el tőlük. Ők Dalma, Orti,
Celli és Anna kedvesnővérek –
kik községünk minden lakója
által egyaránt jól ismertek és
tiszteltek.”

2000 májusában:
A „Mozgásban a városközpont” című cikk városunk akkori jelentős beruházásairól
tudósít, elsősorban a sétálóutca kialakításának elkezdéséről.
„Hamarosan bevásárlóudvar néven kerül a köztudatba. […]Célja a piaci zsúfoltság csökkentése, ugyanakkor a városközpont szebbé
tétele. A bevásárlóudvar díszburkolaton történő átjárást
is lehetővé tesz a piac területére.”

2010 májusában:
Jelenleg az iszonyatos szárazság kelt aggodalmat a gazdák-

ban, 10 éve pont az ellenkezője,
a rengeteg, rövid időn belül lehulló csapadék okozott riadalmat városunkban. A polgármester jelenti rovatból idézem
Gergely Zoltán polgármester
sorait: „A Szarvágy patakon a
februári árvíz után újabb árhullám érkezett 2010. május 16-án.
A két nap alatt leesett több, mint
50 mm csapadék következtében
a patak újra elöntötte az ipari
parki területet, és a zsilipeket a
város felől is le kellett zárni.
Május 16-án 14 órától megkezdődött a védekezés, majd 20
órától a városról lejövő víz szivattyúval történő átemelése a
Szarvágy patakba. […] 2010.
május 17-én, hétfőn 10 óra 30
perckor a Sport utcát elöntötte
a Gyöngyös patakból Vámosgyörknél kicsapó víz, amely több
mint kétszáz méteren bukott át
a gáton. Ezzel egyidőben víz alá
kerültek a vámosgyörki út mellett lévő kútjaink is és három kutunk kiesett a szolgáltatásból.
[…] A hálózati víz ivásra, csak 15

perces forralás után volt használható. Budapestről kettő
darab lajtos kocsit kaptunk az
ivóvízellátás biztosítására. […]
Az ÉKÖVIZIG igazgatójától kapott engedély alapján, a Szarvágy patak gátját három helyen
megnyitottuk. Az Adácsi úthoz
telepítettük a 12 000 liter/perc
teljesítményű szivattyúnkat is. A
Víziközmű dolgozóival, a közmunkásokkal, az Önkéntes Tűzoltóság tagjaival és több száz jászárokszállási lakossal közben
megtöltöttünk közel 20 ezer homokzsákot. Sikerült az Adácsi
útnál megállítani a Vámosgyörkről jövő vizet és visszajuttatni a Gyöngyös patakba. Kedd
reggelre normalizálódott a
helyzet […] Összesen hetvenöt
házat vett körül a víz, ebből harminchat házban keletkezett különböző mértékű kár, tizenegy
házban bent is volt a víz. […] Példaadó összefogásról tettek tanúbizonyságot ebben a nehéz
helyzetben a jászárokszállásiak.”

májusfa-állítás
eredete feltehetően régebbre
nyúlik vissza. Egy XIX. századi
szokásgyűjtemény így írja:
„Szent Jakab és Szent Fülöp
midőn térítgetni jártak, útitársuk lett egy Valburga nevű
szűz hajadon. Ezt ebbeli cselekvényéért a pogányok tisztátalan személynek nyilvánították és rágalmazták. A leány
azonban, hogy elűzze a gúnyolódókat, elővette vándorbotját, letűzte a földbe, előtte
letérdepelt, imádkozott. Erre
alig múlt el egy – két óra,
midőn a pogányok szeme láttára a leszúrt bot kizöldült.”
A májusfa–állítás az udvarlás kifejezésének egy formája.
Az éj leple alatt fiatal férfiak a

kiválasztott lány kapuja mellé
rögzítik a kivágott faágat, melyet szalagokkal, lufikkal díszítenek. A hagyományok
szerint, esetenként konfliktussal is járt a májusfa–állítás.
Megesett, hogy több fiú is
ugyanannak a lánynak udvarolt, és miután az egyik csapat felállította a májusfát, a
másik csapat elvitte onnan és
helyére a sajátjukat tették.
Másnap a lányok megbeszélték, kinek a fája szebb, ki nem
kapott egyet sem. Nagy szégyent jelentett, ha egy fiatal
hajadon senkitől sem kapott
ilyen ajándékot. Az udvarlási
szándék komolyságát jelentette a fa fajtája, nagysága.

Bár népszokásaink fénye
idővel megkopik, városunkban ma is sok fiatal kapujánál látható ez a szerelmi jelkép.
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a polgármester jelenti
szöveg: gergely zoltán
polgármester
A gyógymasszázs szolgáltatás 2020. május 20-tól ismét
működik. Bejelentkezés Pálné
Kiss Csillánál a 06-30/7297823-as telefonszámon, hétfőn 15:00 - 17:00 és kedden
8:00 - 10:00 óra között, illetve
Messengeren. A fizikoterápiás
kezelés szintén 2020. május
20-tól indult újra. Bejelentkezni kedden és pénteken
14:00 - 15:00 óra között lehet
Győzőné Kaszab Magdolnánál
a 06-70/398-1412-es telefonszámon, valamint az ő Messengerén. Felhívom a figyelmet arra, hogy az időpontegyeztetés és a megadott időpontban történő megérkezés
nagyon fontos! A folyosón a
kézfertőtlenítés és a maszk
használata kötelező. Saját törölközőt, lepedőt hozzanak
magukkal. Náthás, köhögős
betegek a kezelést nem vehetik igénybe.
A Regio-Kom Kft. a szelektív udvar működését a koronavírus járványhelyzetre tekintettel felfüggesztette, a
20-ai héttől heti egy alkalommal, szerdai napon nyitottuk
meg az udvart. 2020. június
2-ai héttől a szelektív udvar
újra a megszokott időpontokban tart nyitva. Az éves lomtalanítás eredetileg május 9re volt ütemezve, a veszélyhelyzet kihirdetése miatt a
lomtalanítás elmaradt. Az új
időpont 2020. június 27.,
szombat lesz, amikor is az
egész városban egyszerre
kell kirakni a lomokat. A
Regio-Kom Kft. öt kocsival
fogja elszállítani a kirakott
anyagokat. A lakosságot a
Regio-Kom Kft. szórólappal
fogja tájékoztatni az elszállítható anyagokról. Kérem,
hogy csak azokat a lomokat
pakolják ki, amelyek a szórólap szerint is gyűjthetők!

Az Apartmanház lakói továbbra sem fogadhatnak látogatókat. Közkívánatra fodrász
be fog menni az intézménybe,
természetesen védőfelszereléssel ellátva, és ezt a szolgáltatást már igénybe tudják
venni a lakók. A 24-48 órás
szolgálatot május hónap végével megszüntetjük és visszatérünk a veszélyhelyzet kihirdetése előtti munkabeosztásra.
Az óvoda és bölcsőde megnyitására 2020. május 25-ei
dátummal engedélyt kaptunk.
Az ügyeleti rendszert felváltja
a veszélyhelyzet kihirdetése
előtti működési mód. Vagyis
11 csoportban több mint 300
gyermeket fogunk fogadni az
óvodában, a bölcsődében
pedig 3 csoportban 40 gyermeket. A szülők szabadsága
fogytán van, ezért a nyári szünet alatt is működtetni fogjuk
az óvodákat és a bölcsődét.
Összesen két hétre fog leállni
az iskolakonyha, a bölcsőde és
az óvoda is. Ez alatt az időszak
alatt a tisztasági festéseket és
a felújításokat el fogjuk végezni.
A strand működtetésével
kapcsolatban a jelenlegi utasítás úgy szól, hogy a szabadtéri
medencék megnyithatóak,
amennyiben vízforgatóval
vannak ellátva. A töltő-ürítőmedencékbe vegyszert nem
kell adagolni, ezért ezeket kinyitni sem lehet. 2020. június
5-én, pénteken a strand –
amennyiben a szabályozás
nem változik – részleges szolgáltatással lesz nyitva, ami
annyit jelent, hogy az úszómedence és a gyermekmedence
lesz használható, a melegvizes
medence nem lesz feltöltve.
Ennek megfelelően a belépőjegy ára megfelezésre kerül. A
látogatói létszámot az engedélyezett 50%-ában kell megál-

lapítani. A részleges nyitvatartás alatt bérletet nem tudunk
kibocsátani, csak napijeggyel
lehet belépni a strandra.
Május 15-én mindkét játszóteret megnyitottuk és nagyon
népszerűek, sokan látogatják.
A fogorvosi és háziorvosi
rendelések jól működnek, de
telefonos bejelentkezés szükséges, mert az óránként fogadható betegek számát az operatív törzs előírta és ezt nem
lehet átlépni.
Készülünk a könyvtár és a
művelődési ház újranyitására
is, de erről még határozat az
operatív törzs részéről nem
született. Minden szolgáltatást
a veszélyhelyzet előttieknek
megfelelően szeretnénk megnyitni, de a távolságtartás szabályait betartva.
A TOP-3.2.1-16-JN1-201900009 azonosító számú támogatási kérelmet a Petőfi Művelődési Ház felújítására 2019.
szeptember 17-én nyújtottuk
be. A megpályázott összeg
64.419.810,- Ft volt. A Regionális Fejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője közölte, hogy projektünket 50.945.552,- Ft összegű
vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A beruházás elkészült, egyetlen rész
maradt ki, a 10 kW-os napelem felszerelése. Ezt pótolnunk kell, az árajánlatokat
már bekértük és a megrendelés folyamatban van. 2018ban és 2019-ben is pályáztunk
a LEADER programban az
Árokszállási Nyár rendezvényeinek támogatására. Májusban értesültünk arról, hogy
2018-ra 1.999.984,- Ft-ot,
2019-re 1.999.993,- Ft-ot kap
a város.
Továbbiakban is vigyázzunk
magunkra, figyeljünk egymásra, mert ez a vírus a mostani ismereteink szerint sokáig meg fogja keseríteni a
mindennapjainkat.

Kertbarát Kör májusi eseményeiről
szöveg:
nádas illés
Tekintettel a vírusveszélyre
és a korlátozó intézkedésekre, sikerült megszervezni
egy „kiscsoportos” tavaszi
munkát az óvodákban. Két
személy (Pádár Antal tagtársunk és Bordás Gyula - volt
kertbarát tagunk) annyi palántát ajándékozott, hogy
bőven jutott mindkét intézménybe. Bátor és szorgalmas
tagjaink (Harangozó Gyuláné,
Szattinger Magdolna, Nádas

A lelkes segítők
Illés, Pádár Antal, Kondás Tiborné, Nádas Illésné, Ulaki Jánosné, Ádám Vivien) gyorsan,
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szakszerűen elvégezték a palántázást, a távolabbról szemlélődő gyerekek örömére.

megújulás
a Kossuth 2006. zrt-ben
szöveg: fodor ferenc
elnöK-vezérigazgató
A gazdaság 70 éves történetének legimpozánsabb
megújulási szakaszát éli
mostanában. Főleg az állattartás területén költött
fejlesztésre cégünk, de a
szántóföldi
növénytermesztésben is komoly invesztációk, szemléletváltás és kísérletezés zajlik.
Mindezek közül magasan
kiemelkedik a szarvasmarha
ágazatban kivitelezett beruházás.
A tehenészet hosszú évek
óta, csekély mértékben járult hozzá az év végi mérlegeredmények pozitív kialakulásához. 2017-ben ezért az
igazgatóság elszánta magát
és pályázatot nyújtott be egy
520 férőhelyes, fejőrobotos
istálló megépítésére és
annak technológiai berendezésének kivitelezésére.

tehén helyezhető el egy időben. Alapvető különbség, hogy
az új istállóban beépítésre
kerül a fejéstechnológia, amely
4 db dupla karos fejőrobotot

Háttérben a fejőrobot
jelent, így egy időben 8 állat fejése lehetséges emberi kéz
érintése nélkül. Az érintés fontos technológiai elem, a robot
látogatása önkéntesen, kény-

Vízágyas pihenőbox
Az elbírálás hosszú ideig
tartott, de megnyertük a pályázatot és elkezdődhetett a
nem mindennapi építkezés.
Ez a fejlesztés ma a világon
tejelő tehenészetben fellelhető összes technológiai előrehaladás legmodernebb
változatát foglalja magába.
Talán nem érdemtelen két
mondatot szentelni a napjainkban működő tehéntartás
rendszerének.
A tejelő tehenek csoportosan
(4-5), almozott nyitott istállókban és karámokban szabadon
járnak, tetszőleges helyen fekszenek. A csoportok kialakítása termelésük alapján történik, elhelyezésük és takarmányozásuk több istállóban zajlik, a havi 1 befejés adataiból
prognosztizált termelés függvényében történik. A fejés fejőházban történik, ahová naponta két alkalommal terelik
az állatokat. A fejés, de az egész
élet másként zajlik a fejőrobotos istállóban. Monumentális,
5000 m2-es épületben, 520

rakat bocsájt a tehenek felé,
amely növeli az állatok aktivitását, emeli a termelést.
A komfort érzés optimalizálását számos technikai eszköz
szolgálja, mint például a huzatfüggöny, párásítás, nyitott
gerincszellőzés, horizontális
ventilátorok, temperált nyílt

szerítés nélkül történik, nem
éri stresszhatás a teheneket.
Teljesen önkéntesen alakítják ki a bioritmusokat, akkor
és annyiszor esznek, isznak,
pihennek és fejetik meg magukat, ahányszor jól esik. Ezáltal a napi kétszeri fejés 2,52,8-ra is alakulhat. Talán ilyen
tetszőlegesen
választható
életkörülményeket sokan el
tudnánk magunknak is fogadni. A szabadon választott
mozgást és pihenést számos
technológiai elem segíti. A kényelmes pihenést és kérődzést a vízágyas pihenőbox
szolgálja, ahol a többi állattól
elkülönülve, rugalmas felületen fekszik a tehén. A folyadék
felmelegedése, főleg télen,
nagyban javítja a komfortérzetet. A járó felület gumi borítása csúszás mentes közlekedést biztosít, így biztonságos
a járás az etető-itató és pihenő
terek között. A világítási rendszer 16 órás nappali fényt,
150-200 luxot, és 8 órán keresztül sötét vörös fénysuga-

víztükrös itató. Ezek az eszközök nem csak az állatok körülményeit szolgálják, hanem az
ott dolgozó humán erőforrás
részére is vonzó, kulturált
munka és életkörülményt biztosít. A termelésszervezők részére pedig az információs
rendszer szolgáltat annyi adatot, melyből szinte óránként
lehet jó döntést hozni, a takarmány változtatás vagy tőgyegészségügy, de egyedek
szintjén is. Teheneink „személyi igazolványt”, azaz nyaktranszpordert kapnak, ezzel
követhető az istállóban az elhelyezkedésük, mozgásuk, kérődzésük, takarmány felvételük, tejtermelési állapotuk,
tőgy egészségük stb.
Röviden, az új épületben
egységes technológiai rendszer került beépítésre, mely
forradalmasítja az eddigi tejtermelési szokásokat.
Arról, hogy mekkora kihívás mindezek hatékony működtetése, azzal nem untatnám a tisztelt olvasót. A kihívás mértékét még mi is csak
körülbelül sejtjük, annyi bizonyos, hogy napjainkra a tehenek elfoglalták a luxus lakosztályt, folyamatosan tanulják a
technika használatát, és egyre
többen jól érzik magukat. A
beruházás megtérülésére, a
környezetünkre gyakorolt hatására, ennek sikerességére
az elkövetkezendő évtizedek
adnak választ. Változásai ma
felbecsülhetetlenek, a mesterséges intelligencia, a robotizáció az élelmiszer-előállítás forradalmi változása, a klímaváltozás, a globalizáció.
Mi úgy látjuk, a mai ismereteink szerint megtettük,
ami szükségszerű és célszerű.

3. oldal
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majkutné tóth emma igazgatónő levele
a ballagási tarisznyába helyezve várta a középiskola végzőseit az írásbeli érettségi első napjának reggelén.

májusi gondolatoK
szöveg:
csoszor erzsébet

ballagási beszéd helyett…
Kedves Végzősök!
Hónapokkal ezelőtt a szalagavató előtti napokban komoly fejtörést okozott a 12. évfolyamnak, hogy lesz-e „vidám ballagás”. Milyen távolinak és kacagtatónak tűnik ez a kérdés most, a
tervezett ballagás napján!
Most, amikor egy szomorú ballagással is kiegyeznénk. Most, amikor glédában állnak a tanulói székek egymástól megfelelő távolságra a tornateremben arra várva, hogy jönnek az érettségizők. Ám ők most nem ülnek le, nem hallgatnak búcsúbeszédeket - pedig nincs az a hosszú
beszéd, amit ne fogadnának szívesen -, hanem felveszik védőfelszerelésüket, segédeszközeiket,
és egyenként megkeresik majd vizsgahelyüket az elcsendesült folyosókon.
Szinte szimbolikus, hogy a tablófotózás a ballagási rituálé részeként március 13-án, pénteken fejeződött be. Akkor még nem sejtettük, hogy ez lesz az utolsó iskolai napotok, március 16-án elindult
a digitális munkarend, bezárta előttetek kapuit a gimi. Nincs az a diák, aki ne szeretne néha iskola
nélkül élni, aki ne akarna egy-két plusz napot magának, csak úgy, órák és iskolai kötöttségek nélkül.
A koronavírus-járvány miatt hirtelen átélhettétek a vágyott szabadságot, és megtapasztalhattátok, hogy az iskolamentes életet is be kellett rendezni. Gyorsan újrafogalmazódott Bennetek, mit is jelent az iskola. Elkezdtek hiányozni az osztálytársak, a tanórák, a tanári magyarázatok, az iskolai rutinok, a közösség.
Ki kellett alakítanotok saját szabadságotokat egy korlátozott világban. Elveszett a ballagás,
de cserébe nagy ajándékot kaptatok: megtanultátok értékelni az iskolát, a tanulás lehetőségét,
és talán az érettségi vizsgák közelsége hozta, hogy- saját bevallásotok szerint - soha nem tanultatok annyira intenzíven, mint most.
Az élet, amiről eddig könyvekben olvastatok, hirtelen itt volt, bekopogtatott az ablakon. Alkalmazkodó képességet, fegyelmet, összefogást, megértést követelt. Többet tanultatok magatokról ezekben
a hetekben, mint annak előtte, és ez bizonyára megerősített és jobb emberré tett Benneteket. Ugyanakkor érezhettétek a közösség erejét: a teljes társadalom figyelmét, aggódását és segítőkészségét. A
korlátok közötti élet elindíthatta gondolataitokat arról, hogy a tudás, a gondolkodás képessége, a
választás lehetőségének megértése nagy szabadsággal ruház fel Benneteket. Tiétek a szabadság és
vele együtt a felelősség is, hogy eldöntsétek, mihez kezdtek vele magatok és a közösség javára.
Nem kell búcsú nélkül elszakadnotok az iskolától. Vigyétek magatokkal ezt a gimnáziumot,
és őrizzétek meg úgy, ahogy ezekben a percekben gondoltok rá!
Jászárokszállás, 2020. május 2.
Majkutné Tóth Emma
igazgató

A bezártság továbbra is
nyomaszt bennünket. Senki
nem találja helyét, nem tud
magával mit kezdeni.
Legalább már kis enyhítést
kaptunk, a szigorítások már
kissé csökkenhettek. Remélem, hogy a vírus sem fog jobban terjedni. Addig is szeretném az olvasók figyelmét arra
irányítani, hogy Isten milyen
szép világot adott nekünk, az
Ő szeretetéből kaptuk a virágokat is, melyek életünket sokkal szebbé és boldogabbá tehetik. Május különben is egy
csodálatos hónap, minden újraéled, a virágok egyre szebben ragyognak, melyekkel köszönthetjük az édesanyákat.
Május Szűz Mária hónapja is,
amikor imádságainkban Jézus
édesanyjához fohászkodunk,
hogy kéréseink meghallgatásra találjanak az Ő Szent Fiánál, Jézus Krisztusnál. Idén
Ferenc pápa is külön kérte a
híveket, hogy május hónapban
különös buzgósággal imádkozzuk a rózsafüzér imádságot egyénileg vagy közösen.
/Szent István Rádióban minden este 18 órától kezdődik ez
az imádság./

A régi mondák szerint a
gyöngyvirág apró szirmai
Szűz Mária könnyeit szimbolizálják, míg mások a Paradicsomból kiűzött Éva arcán legördülő könnycseppekhez hasonlítják. Nagyon érdekes párhuzam, hiszen ez az apró, kecses kis virág egyben a boldogság, játékosság és szeretet
jelképe is. A gyöngyvirág a hagyomány alapján a Golgotáról
hazatérő Mária földre hulló
könnyeiből keletkezett Krisztus-szimbólum.
luKáts mária: a gyöngyvirág imája
áttöröm a
föld Kérgét,
téglát emeleK és
Követ mozdítoK,
amiKor melengető
napod
sugara hívogat.
boldogan hirdetem
a tavaszt,
míg meleged egyre
bontogat.
május zsongásában
magasztalásodra
megrázom
ezüstös csengőimet,
és érlelem fehér
gyöngyszemeimet.
e gyöngyszemeK
téged tüKrözneK,
istenem,
és a világ soK-soK
Könnyét

fölszívni és maguKba
rejteni
igyeKezneK.
általában KedvelneK,
s nemcsaK illatomért,
gyógyhatásomért is
hálásaK
a szívbetegeK.
töréKeny alKatom,
hosszú,
széles leveleK védiK,
ha netalán jégeső
éri.
amiKor az idő
múlásával soK apró
szemem aszottá, majd
vörössé váliK,
tudom, gyöngyöm
országodban
hófehéren újból
KivirágziK.
amen.

800 Km 24 nap alatt
– Hogy jött az ötlet? Régi
álmod volt végigjárni az El
Caminot?
– Az egyik egyetemi szaktársam mesélt az útról, korábban nem hallottam róla
és nagyon megtetszett a kihívás. Emellett elhatároztuk,
hogy a zarándokútról készít-

velünk a saját tanácsaidat,
egy-egy praktikát?
– A Camino előtt 1-2 alkalom kivételével különösebb felkészülést nem csináltam fizikailag. A legnagyobb nehézség
a túrafelszerelések megfelelő
kiválasztása volt. Tulajdonképpen a hátadon hordod az
egész életed, ruháid, mindened. Ez sok fejtörést okozott,
mivel azt is szem előtt kellett

jük a diplomafilmünket is, így
elég tudatos volt a döntés,
hogy közösen utazunk ki.
– Hogyan tudunk egy
ilyen embert próbáló útra
felkészülni? Megosztanád

tartani, hogy a saját súlyod
10%-ánál ne legyen nehezebb
a hátizsák, mert az nagyon
megerőltető. Ezt a szabályt
nem igazán sikerült betartani,
mivel úgy döntöttünk, hogy

szöveg: sándor evelin
Az interjú főszereplője a
21 éves jászárokszállási
lakos, Gyulavári Dániel.
Idén fog diplomázni az egri
Eszterházy Károly Egyetemen, emellett vállalkozás
szinten foglalkozik pénzügyi tanácsadással és videózással. Dani sikeresen teljesítette az El Camino zarándokutat. A zarándokút
1980-as évekbeli reneszánsza óta minden évben 180200 ezer utazót vonz, akik
energiájukat, szellemi-fizikai teherbírásukat próbára
téve, 25-30 nap alatt teszik
meg a spanyol-francia határ
melletti 800 km-es távot.
Sokan vártuk Dani március
14-i előadását, ami a koronavírus által kialakult helyzet miatt elmaradt. Dani azt
ígérte, az előadást megtartja,
amint a körülmények megfelelőek lesznek. A következő
interjú némi betekintést
nyújt a hosszú út szépségeibe, nehézségeibe.

4. oldal

sátrazni fogunk, így azt is cipelni kellett. Étel nélkül a zsákom 10-11 kg-ot nyomott.
– Milyen nehézségekkel
kellett szembenézned a
zarándokút során? Voltak
nehéz pillanatok a hosszú
út teljesítése folyamán?
– Ketten vágtunk neki az
útnak a szaktársammal, de
eléggé eltérő személyiségek
vagyunk. Nagyon sokszor voltak nézeteltéréseink. Ez okozta
a mentális nehézségét. A sátrazáshoz és a napi 30-40 kilométer sétához meglepő, de gyorsan hozzá tudott szokni a szervezetem. 3-4 nap eltelte után
megszokott rutin volt a hajnal
5 órai kelés és az egész napos
sétálás. Ha jól emlékszem, körülbelül 150 kilométer megtétele után az egyik nagy lábujjamon benőtt a köröm és az
igen nagy fájdalmakat okozott
a mindennapi sétálás során.
– Mi volt számodra a legmegdöbbentőbb dolog,
amivel a 24 napos túra
alatt találkoztál?
– Az, hogy kitartással tényleg minden gát leküzdhető. Az
elindulás pillanatában naivan

vágtam bele, csak az első
napok után tudatosult, hogy
mekkora feladat is ez. Viszont,
ha meghatározod minden nap
a célodat, hogy hova akarsz eljutni és foggal-körömmel arra
törekszel, hogy ezt elérd, akkor
minden leküzdhető.
– Mi volt a legszebb pillanat, amire akár 50 év
múlva is pontosan fogsz
emlékezni?
– Mikor repülővel visszatértünk Magyarországra, a családom ott várt a repülőtéren. Azt
hiszem, édesanyám aggódó, de
büszke ölelésére és tekintetére
mindenképp emlékezni fogok.
– Sokan azért vállalják az
El Camino teljesítését, mert
szeretnének kilépni a komfortzónájukból, illetve többen átértékelik az életüket

a zarándokút után. Személy
szerint benned mi fogalmazódott meg, amikor végigjártad a 800 km-es utat?
– Nagyon sok türelmet, önkontrollt adott az út, illetve
testi-lelki megerősödést. Azt,
hogy pontosan mik fogalmazódtak meg bennem csak
hosszan tudnám kifejteni.
Amit, ha engedi a vírushelyzet meg is teszek, egy nyilvános előadás formájában.
– Tervezed a későbbiek
folyamán további zarándokutak teljesítését? Ha
igen, milyen helyek szerepelnek a listádon?
– Az elkövetkezendő 5
évben szeretném ismét végigjárni a Caminot, illetve Magyarország túráit szeretném
megismerni.
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„tavasz a Kertben”
fotópályázat
Napfény, kék égbolt, virágzó fák, színes virágok. Ahogy kilépünk otthonunk ajtaján, máris
elragadnak bennünket ezek a csodák. Hiszen tűnjön bármilyen nehéznek is ez az időszak,
a természet újjászületése minden tavasszal örömmel tölt el bennünket. A levegő frissítő,
élettel feltöltő ereje mindenkire hatással van. A sok munkának köszönhetően megszépülnek
kertjeink, melynek eredménye pozitív energiával tölt fel bennünket.

A Jászvidék szerkesztősége 2020. április 24 – május 3. között fotópályázatot hirdetett
„Tavasz a kertben” címmel, melynek célja a virágzó kertek bemutatása, valamint a tavasszal kapcsolatos gondolatok megosztása volt. Számos fotó, vers, leírás érkezett, melyben kivétel nélkül mindenki észrevette kertje apró szépségeit. A zsűri által öt legsikeresebbnek bizonyult pályázatot mutatjuk most be az olvasónak.

A tavasz mely,
véget vet a télnek,
Új élettel tölti fel a rétet.
Kertekben virágok kinyíltak,
Patakokban békák
vígan lubickolnak.
Madarak hívó szavára
rügy fakad az ágon,
Méhek dolgoznak
a virágzó fákon,
Hogy legyen
gyümölcs a nyáron.
(Csikós Beatrix)

papírsárKány

Bánat és betegség,
mi végre tova kél.

Papírsárkányt visz a szél,
szívünk szebb holnapot
remél.
Szebb holnapot,
hol a félelem alább
hagyott.

Eljön majd a holnap,
hol ismét sütni fog a nap.
Ebben bízunk most,
Mi,
Mindannyian.

Égbe tör és nem riad,
teszi azt, a lelkem miatt.
Vigye, mit vinnie kell!

(Szakáné
Bobák Szabina)

Szép pitypangok virágoznak,
Madarak a fákon vannak.
A fenyőfa rügyezik,
A gyümölcsös virágzik.
(Győző Edina)

Tegnap azon gondolkoztam, hogy vajon mit is írhatnék erre a pályázatra? Hát eltelt
a nap, és amikor este kiültem a kertbe, megláttam, hogy a fenyőfán lévő fészek lakói
felnőttek. A kis gerlecsalád kiszállt a fészekből. A szülők tanítgatták repülni a kicsinyeiket. Annyira kellemes volt látni, ahogy a sok emberi gondoskodást felülmúlva az
apuka átszállt a nagy fára, várta a kicsiket, akik imbolyogva készültek apukájukhoz
átrepülni és az anyukájuk addig nem mozdult mellőlük, amíg mind a két kicsi át nem
repült. Végül együtt volt a család. A borostyánban pedig négy kicsi rigó nevelkedett, a
fenyőfán a gerlék. Arra jutottam végül, hogy egy kertről nem lehet írni, ezt át kell élni.
Hallani a madarak csicsergését, érezni a fenyő illatát és gyönyörködni a napról-napra
növekedő és szépülő virágokban. A sok munka, amit itt töltök, valójában nem is munka,
hanem gondoskodás, amit a növényeim meghálálnak a szépségükkel. Minden kert- és
növényszerető embernek azt kívánom, hogy érezze a kertjében azt, amit én érzek minden egyes nap!
(Varga Lászlóné)

tavasz-Kert 2020
Itt a tavasz itt van újra, kivirágzik a világ.
Hóvirágok, magnóliák és nyílnak az ibolyák.
Nőnapra a jácint, nárcisz, tulipán.
Húsvétra a barka és az aranyág.
Mutatja már pompáit a lilaakác és a gyöngyvirág.
Anyák napján sajnos maszkban van a fél világ.
Szerencsére, mi még így is érezzük, az orgonáknak csodálatos illatát.
Amikor a rózsa nyílik, reméljük, hogy a világ is újra nyílik!
(Tábori Béláné)
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Ovis világ
szöveg: bobáKné petró Krisztina
mb. óvodavezető

,,hej, óvoda,

barangolásoK (nemcsaK)
a montessori világában
szöveg: gál lászlóné vica

óvoda
Májusban a Jászárokszállási Városi Óvoda is
csatlakozott ahhoz a szép
kezdeményezéshez, melyet a magyarországi óvodák indítottak el:

hiányoztoK!
Ezt a feliratot helyeztük ki a
Dobó és a Lehel úti óvodában,
mert minden óvodai dolgozó
így érez Jászárokszálláson, hiszen az óvoda gyermekek
nélkül csak egy épület.

óvodás csoportok, a kisebbek a közeli parkokban figyelték és keresték meg a
madarakat, fákat. A nagyobbak hosszabb sétákat terveztek, ahol összehasonlították a fákat és megfigyelték a madarakat, madárfészkeket

,,fa nélKül egy
fillért sem
ér a táj.
s üres a fa, ha
nincs madár.
én azt hiszem,
nem Kelne föl
a nap,
ha nem
lennéneK fáK
és madaraK.”

gyermeKnap
Május utolsó vasárnapja
gyermeknap, melyet mindig
nagy örömmel vártak az
óvodában a gyerekek. Kirán-

Felmértük az óvoda iránti
igényt 2020. június 2-től augusztus 31-ig terjedő időszakra. A szülőknek a nyomtatványt az óvodák kapujánál felszerelt postaládába
kellett visszajuttatni.
Sok szívet melengető ünnepen vagyunk túl, melyeket
eddig az óvodában, most
azonban otthon kényszerülünk megtartani.

madaraK
és fáK napja
Minden évben május 10–
én tartottuk meg az óvodában a madarak és fák napját.
Ilyenkor sokat sétáltak az

6. oldal

te Kacsalábon
forgó éKes
palota!
elhagyjuK soK

dulások, ajándékok, fagyizás,
vidámság, ezek jutnak az
eszembe, ha rá gondolok.

ballagás
A ballagást mindig május
utolsó hetében ünnepeltük

„az emberi személyiség KibontaKozása a
születéssel KezdődiK. ez a Kijelentés
pedig ahhoz a KülönösneK tűnő elKépzeléshez vezet, mi szerint a nevelést már
születésKor meg Kell Kezdeni.”

fényes termed,
többet nem
sétálunK

(horváth imre)

nyáron mindKét óvoda
nyitva tart

ég veled,

benned,
isten veled
óvoda!”
meg az óvodában, ez sajnos
ebben a helyzetben nem valósulhat meg. A szépen virágba
boruló csoportszobákban, az
óvoda virágzó fali díszeiben
most nem tudunk gyönyörködni, ahogyan az ünneplőbe
öltözött, csillogó szemű nagycsoportos gyermekek izgatott
tekintetében sem. De ne keseredjünk el! Amint a járványügyi helyzet lehetővé teszi,
szeretnénk a ballagó óvodás
gyermekektől és szüleiktől elbúcsúzni, ennek időpontját és
módját még nem tudjuk.
Kedves Szülők!
Kérem olvassák fel ballagó gyermekeiknek a következőket:
Magam és az óvoda dolgozóinak nevében azt kívánom,
hogy az iskolában álljátok
meg a helyeteket, legyetek
boldogok, találjatok új barátokat és érezzétek nagyon jól
magatokat!

,,véget ér most
mese, játéK,
vár rátoK
az isKola!
Kedves
gyereKeK
nem feledünK
el soha!”

Montessori szerint a
gyermek olyan, mint egy
utazó, aki megfigyeli a körülötte lévő új környezetet, megpróbálja megérteni az idegennyelvet és
hatalmas erőfeszítéseket
tesz ennek elsajátítására,
utánzására.
A fejlődést négy szintre
osztja. Az első szint a kisgyermekkor, amelyet szivacsagynak is neveznek. Ez 06 éves korig tart és nevéből
következtethető, hogy ekkor
a gyermek szivacs módjára
szívja magába az információkat. Ezt az időszakot is több
részre lehet osztani. Most a
születéstől 4 hónapos korig
terjedő időszakról fogok néhány gondolatot írni, a teljesség igénye nélkül.

majd számára a játékokat. A
módszernél fontos az önállóság kialakítása, így minden
eszközt, használati tárgyat
úgy tervez, hogy a gyermek
könnyedén elérje, szülői segítség nélkül. Szerencsés a
matrac mellé, a falra felszerelni egy tükröt, hogy a baba
már fekve is tudja önmagát
és szobáját megfigyelni. Ösztönözni kell őt, hogy hason
fekve is felemelje a fejét, így
a mozgásokat is követni
tudja. A játékpolcot úgy érdemes kiválasztani, hogy a
gyermek már kúszva is
könnyedén elérje azt.
Nagyon fontos szempont a
gyermekszoba berendezésé-

hetjük, itt már a színek is
megjelennek. A Gobbi körforgót 2-3 hónapos korukban érdemes elkészítenünk,
mert ekkor már a térbeliség
megismerése is hasznos. 34 hónaposan igazán élvezetes nekik a táncoló figurákat
szemlélni, itt már nem csak
a térbeliséget, de a mozgás
dinamikáját is tudják értelmezni, vizsgálni. 4-5 hónapos kor körül már karmozdulataikat is egyre jobban
irányítják, így egy-egy felfüggesztett tárggyal is leköthetjük a figyelmüket. Mindegyik eszköznek megvan a
maga speciális szerepe,
amellyel a fejlettségi szinthez mérve a legnagyobb hatást tudjuk elérni - ezek
boltban nem kaphatók.

otthoni egyszerű
játék kicsiknek
és nagyoknak
Most egy igazán egyszerű
játékot ismertetek az olvasókkal: az öntögetős játékot.

gyerekszoba
csecsemőkorban
A megfelelő környezet kialakítása roppant fontos a
gyermeknevelésben. A csecsemő számára annál jobb
egy gyerekszoba, minél egyszerűbb. Az újszülöttnek
még nincs igazán szüksége
semmire, ezért szorítkozhatunk az egyszerű eszközökre, amik a tisztálkodást,
étkezést és alvást szolgálják.
A JÁTÉKTÉR kialakítását
viszont már ebben az időszakban elkezdhetjük, hiszen három hetesen már
van, amit élvezettel tud felfedezni.
Ha Montessori szellemben
akarjuk berendezni, akkor
szükségünk van külön egy
matracra, ami köré gyűjtjük

,,szívem, lelKem hegedűjén,
vígan szól a nóta.
olyan szép
a muzsiKája,
mint gyermeKeKneK szép
mosolya.
májusnaK szép vasárnapján
rátoK szálljon a szép álom,
hogy boldogoK legyeteK
tiszta szívből Kívánom!”
(orosz pirosKa)
Játszva tanulni

Munari, Oktaéder, Gobbi, táncoló körforgók
nél az egyensúly: ne legyen
túlzsúfolt, de túlságosan
üres sem az őt körülvevő tér.
A legelső időszakban
hasznosak az otthon könynyedén elkészíthető, speciális körforgók.
Ezek a figyelem
kialakítását és
megtartását hivatottak segíteni. Elsőként
érdemes a Munari körforgót
használni. Ez a
fekete-fehér
eszköz az ő kezdetleges látásukra van tervezve. Ezt később
Oktaéderre cserél-

Sok gyerek szeret a vízzel
játszani. Ezzel nem csupán
azt tanulják, hogyan kell önállóan vizet pohárba tölteni,
hanem az edények térfogatát is megismerik közvetett
módon. Különböző életkorban más-más eszközzel
lehet játszani ezt. A fiatalabbak szivaccsal szívják fel a
vizet és facsarják ki egy
másik tálba. A nagyobbak
egy kis kancsó segítségével ami lehet tejszínes kancsó
vagy más, a gyermek kezének méretéhez igazodó kis
edény -, különböző nagyságú üvegekbe tölthetik át a
vizet. Ez fejleszti a kézügyességüket és a koncentrációjukat is.
Vidám napokat, jó játszadozást kívánok!
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generációKon Keresztül
– anyák napja –
Kankalin, jázmin, kék nefelejcs, árvácska, gyöngyvirág, százszorszép, orgona és még sorolhatnám
azon virágokat, melyek májusban nyílnak. A természet szépségét és melegségét adja nekünk, hogy
május első vasárnapján szebbé tegye a legszebb ünnepet: az anyák napját.
szöveg: szabó eriKa

az én anyukám
a legjobb a világon…
Anya lettem! - halljuk a boldog szavakat,
mikor kezünkbe vehetjük gyermekünket. 9
hónap, mely meghatározó minden megszületendő lény életében. Az a bensőséges kapcsolat,
mely ez idő alatt kialakul anya és gyermeke között, meghatározó egész életére. Elérkezik a
várva várt pillanat: a születés, mikor egy új élőlény önálló életre kél. Első mosolya, a puha test
érintése, a szoptatás egy olyan kapocs közöttük,
mely örökre szól. A semmihez nem hasonlítható érzés kifejezéseként május első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat,
dédnagymamákat. A mai megváltozott helyzetben is mindenki megtalálta a módját, hogy a virágok, ajándékok eljussanak szeretteikhez, a
szerencsések a dédiket is köszönthették.
Mi a fontos ezen az ünnepen? A soha nem
múló szeretet, gondoskodás, féltés, aggódás,
segítség - mindez az édesanyák kifogyhatatlan tárháza.
Iskolánk alsó tagozatos diákjai a tanító
nénik segítségével megosztották érzéseiket
és meghatározták, hogy az ő édesanyjuk,
miért a legjobb a világon. Köszönetemet fejezem ki mindenki segítségéért.
Az első évfolyamosok számára a szoros kötődés minden válaszadó sorából kicsengett. Miért
az ő anyukája a legjobb a világon? Egyszerű volt
a válasz: mert őt szereti a legjobban. Esténként
odabújhat hozzá, megölelheti, megnevetteti, egy

rossz nap után is van ideje viccelődni, mindent
megtesz gyermekéért. Fontos számukra a külső,
a megjelenés. Az ő anyukája gyönyörű, szereti
az illatát. A válaszokban megjelent a segítségnyújtás, mely e korban nagyon fontos. Kitüntető
elismerést kaptak az anyukák, mert segítenek a
tanulásban. A dicséret az egyik legfontosabb és
a legjobb anyukák ezt tudják. Megdicsérik, ha
ügyes, de megértők és türelmesek is. Nem dugták véka alá, hogy az anyukák veszekednek is,

Te vagy az én csodám
ha rosszat tettek, mert szerintük ez így igazságos. Fontos az esti együttlét: az ölébe ülhet, a
közös mesélés, az anyuka takarja be és jó éjtpuszit ad. Az anyák naponta teszik a dolgukat és
nem is gondolják, hogy gyermekük mi mindent
figyel meg, miért hálás, miért ragaszkodik
hozzá, mit jelent egy mosoly, egy simogatás.
Mos, tereget, vasal, hogy szép ruhájuk legyen,
elkészíti a kedvenc rántott sajtot, megeteti a
hörcsögöt, mert ő olyan cuki anyuka.
A második évfolyam számára is első helyre

szöveg: csatai blanKa

anyáK napja
Az anyák napja mindenkinek személyes jelentéssel bíró
nap, hiszen ezen a napon, május első vasárnapján ünnepeljük Magyarországon azt az embert, aki világra hozott min-

szöveg: csoszor erzsébet

anyáK napjára
Nincs senki olyan szép, nincs senki olyan jó,
nincs senki olyan, mint az én anyám.
Ő fogja a kezem, és tart, ha elesem,
Nincs senki olyan, mint az én anyám.
Az anyák napi ünnepségeken minden évben ez a jól ismert dal
hangzott fel. Mióta az óvodába kerültem, a gyerekekkel együtt
készültünk valamilyen meglepetéssel az anyukáknak és a nagymamáknak. Volt olyan, amikor még a kedves apukákat is titokban
bevontuk a készülődésbe. Emlékszem, mikor még a pályám kezdetén voltam – bizony annak már 40 éve –, csak a saját csoportunkban köszöntöttük az édesanyákat. Később az évzáró műsor
keretében, a mindenkori csoport készült kis műsorral az anyukák
köszöntésére a saját csoportjában. A pályám végén már egyre nagyobb lehetőségek adódtak, kényelmes környezetet is biztosíthattunk az anyukáknak és nagymamáknak a művelődési házban.
A gyerekek is jobban élvezték, hogy a színpadon szerepelhettek.
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került a kölcsönös szeretet. Mindig számíthatnak rá, mindent megtesznek gyermekeikért, finomakat főznek, a legfinomabb kakaó készítése és a paradicsomleves főzése is bekerült a
legek sorába. Ezen évfolyamnál a sport is fontos szerepet játszott: le tud futni egy fél maratont és tollasozik vele. Ha fáradt, akkor is mosolyog, a türelme sem fogy el soha. Mindig nyugodt és vicces. Ha betegek, az édesanyjuk léte
gyógyhatású, ha kell éjszaka is vigyáz rájuk.
Mindent megtesz gyermekéért, segít másokon,
mindig igyekszik gyermeke kedvében járni, legyen az főzés, tanulás, esti mesélés. Mindenben
számíthat rá, mindent megtesz, hogy gyermekének a legjobb legyen, gondoskodik a családról, és elmagyarázza, amit nem értenek.
A harmadik osztályosok véleményeiben már
több érzelmet is megfogalmaztak. Fontos volt
számukra is a segítés, ha valamit nem tudnak.
Mindig megvigasztalja őket, ha valami nem jól
sikerült, ha rosszat tesznek, az anyukák megbocsájtják. Úgy szeretik gyermekeiket, ahogy
vannak: jó tanulónak, csínytevőnek, szorgalmasnak, segítőkésznek. Az érzelmek itt felszínre kerültek: ha szomorúak megöleli őket,
velük örül, ha boldognak látja gyermekét, ha
éhes kedvenc ételeiket készíti, ha megsérül
odaadóan ápolja gyermekét. Fontosnak tartják
a közös játékokat, aki ezt megteszi gyermekéért az a legjobb anyuka címet is kiérdemelte. A
közös kirándulások, séták, beszélgetések, főzések, ajándékkészítések, vásárlások is előtérbe
kerültek. Tudják, hogy egy édesanya soha nem
hagyná el gyermekét, mindig mellettük áll,
ezért imádják anyukájukat, számukra ezért az
édesanyjuk: EGY CSODA!

ket. Életünk során nagy odaadással, tisztelettel és megértéssel nevelgetett minket, hogy aztán az ő példáját követve értékes emberekké, szülőkké válhassunk.
Egy hasonlattal élve, talán át tudom adni Neked, kedves Olvasó mindazt, amit az anyák napja és maga az a szó, hogy
anya, jelent nekem. Képzeld el, hogy a gyermek, egy gondosan
elültetett facsemete, az anyuka, pedig az időjárás, ami mindig a
mi érdekünk tükrében változik. Az anyukák értünk vannak,

Ilyenkor a személyes testközeli köszöntés az anyuka előtt és ölében történt az ajándékok átadása közben, a műsor végén.
Minden alkalommal figyeltem arra, hogy minden anyukának a
legszebb, a legokosabb, a legügyesebb, a legbátrabb az ő gyermeke. Ami teljes mértékben igaz, hiszen ő hordta 9 hónapon keresztül a szíve alatt és nagyon boldog volt minden anyuka, hogy
a legdrágább kincset hozta a világra, amikor gyermeke megszületett. A gyermeke lett a kis királylány vagy királyfi /Mécs László
A királyfi három bánata című versében fogalmaz így/, akire nagyon büszke. A hosszú évek alatt figyeltem arra, hogy mindenki
mondjon valami személyeset a saját édesanyjának. Azt hiszem,
az örömszerzés sikerült. A meghatottság és öröm könnyei csordultak le az édesanyák és nagymamák arcán. Sajnos nekem, mint
óvónőnek tartani kellett magam, hogy a meghatottságot ne lássa
rajtam senki és ne sírjak én is az anyukákkal együtt.
A műsorok végén, amikor már nem látta senki, akkor bizony
gyakran nekem is könnycseppek gördültek végig az arcomon.
Sok-sok év múltával az anyák napja semmit sem vesztett varázsából, hiszen ma már engem köszöntenek az unokáim virágokkal, nagymama lettem. Sajnos az idei évben a koronavírus
miatt úgy gondoltam, hogy csak én tudom köszönteni az anyukámat, hiszen a járvány miatt nem tudnak hazajönni és engem

A negyedik évfolyam a kis kamaszkor ideje,
amikor a gyerekek úgy érzik, már egy kicsit
önállók, de a másik énjük számára ugyanolyan
fontos az édesanya támasza, gondoskodása,
megértése, mint kicsi korban volt. Elengedem
a kezed, de már nyújtom is feléd. Válaszaikban
kifejtették, hogy édesanyjuk nélkül nem lenne
ilyen szép az életük, nélkülük nem lennének
ilyen boldogok, mert az édesanya egy szuperhős, aki minden gondot, bajt megold, pedig
nincs is szuper fegyvere. Ő tanította meg járni,
beszélni, melyért hálával tartoznak. Az anyukák igyekeznek mindent megadni gyermekeiknek, amire szüksége van, csak azt várják cserébe, hogy ügyes és jó legyen.
Ennél az évfolyamnál megjelent, hogy a napi
híreket is figyelemmel kísérik, tudják, hogy
ebben a nehéz időkben is dolgozni kell nekik.
Össze kell egyeztetni a munkájukat az otthoni
tanulással, a családdal. Kifejtették, hogy ha fáradt is az anyukájuk mindig van ideje, hogy
együtt tanuljon velük. A legeslegjobb anya a világon címet is ez az évfolyam adományozta a
következő érvek alapján: mert finomakat főz,
megosztja a csokiját, ha kérnek tőle valamit,
azt mindig teljesíti, segít meggyógyulni, tud titkot tartani, kedves, okos, aranyos, segítőkész,
megértő, jószívű, mindent megtesznek értük.

az én anyukám
Az én anyukám a legjobb a világon,
Mert tőle mindent megkapok.
Segít, ha bárhol elakadok.
Mindig itt van mellettem,
S tudom, hogy nagyon szeret engem!
Szerző Zsófia (4. c)

ezért lehet szellő, ha simogat és babusgat, zivatar, mikor óvatosságra int, mennydörgés, mikor jót akarva figyelmeztet, nyári
eső, ha önállóságra tanít és napfény, mikor mosolyt csalunk arcára, hiszen látja, hogy kitartó munkája meghozta gyümölcsét.
Anyák nélkül létezni se tudnánk, hiszen nélkülük nem lennénk e világ részesei. Köszönjük a sok türelmet, a rengeteg
tanítást és a kifogyhatatlan szeretetet. Köszönjük, hogy vagytok Nekünk. Boldog anyák napját!

2018. anyák napja
is csak telefonon köszönthetnek. Kicsit másként történt. Lányom és családja egy gyönyörű virágdobozt küldött nekem.
Talán a meghatottságtól szólni sem tudtam, hiszen annyira
megörültem. Az örömömet az is fokozta, hogy az egyik kedves
óvodásom szállította házhoz a virágot az üzletéből. Tudom,
hogy mindig valami kedves meglepetést tartogat az anyák
napja, hiszen minden anyák napja egy igazi csoda minden
édesanya számára.
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amiKor az álmoK valóra válnaK
szöveg: jaKus fanni anna
A festészet évszázadok
óta jelen van az emberek
életében, elég csak az őskorban készült barlangrajzokra gondolni. Az alkotás
művészet, amivel az ember
ki tudja fejezni a gondolatait, az érzéseit, meg tudja
örökíteni a gyönyörű és
szörnyű pillanatokat. Segít
elrugaszkodni a valóságtól
és saját álomvilágunkba
visz el bennünket.

Jászárokszálláson többen is
megtalálták a rajzolásban,
festésben önmagukat és
szebbnél szebb alkotásokat
készítenek. A márciusi lapban
Miksi Istvánról és remekműveiről olvashattak, most
pedig Major Zsuzsa munkásságáról érdeklődtem.
– Mesélsz nekem az eddigi
munkáidról? Mióta rajzolsz?

– Gyerekkorom óta szeretek
rajzolni, de általános iskola
felső tagozatában ragadott
magával igazán. Szerencsés
vagyok, mert Kubacsekné Gulyás Éva volt a rajztanárom.
A rajzszakkörei egyik leglelkesebb látogatója voltam. Általa ismertem meg sok technikát. Mindig el tudott varázsolni.
Sok mindent kipróbáltam
már, kerestem mi illik hozzám igazán. Papír, illetve vászonképek mellett készítettem több dekorációs falfestést, régi bútorokat próbáltam új életre kelteni. Néha találok valamit és úgy gondolom, jól állna neki a festék.
Előbb vagy utóbb lesz belőle
valami.
Szeretek pirográffal dolgozni, kipróbáltam a habvágást és a legújabb hóbortom
a gyurmázás.
– A festészet hobbi vagy
rendelésre is készítesz rajzokat/festményeket?
– Mindkettő. Hobbi, kikapcsolódás, feltöltődés, önkifejezés. Rendelésre is készítek képeket, bár időnként hajlamos
vagyok túlvállalni magam.
De mindig a maximumot szeretném adni.
– Min dolgozol most?

Michonne rajz
– Egy családi portrét festek,
illetve szeretném befejezni
néhány régebbi képem.
– Az eddigi munkáidra
milyen visszajelzéseket
kaptál?
– A környezetem pozitív és
támogató. A közösségi oldalamon szoktam megosztani
néhány alkotásom. Ezáltal

sokszor keresnek, hogy szívesen megvásárolnának 1-1
képet, de amik oda felkerülnek, azoktól nem válok meg.
Annyira személyesek, hogy
szívem, lelkem bennük van.
A városban is többen megállítanak, támogatnak. Ismerősök keresnek, ezért úgy
gondolom, szeretik, amit csi-

nálok. Ebben a rohanó világban jó néha kicsit megállni.
Az emberi alakok ábrázolásával pedig úgy gondolom,
megtaláltam, ami igazán
közel áll hozzám és a legkifejezőbb, legelgondolkodtatóbb
tud lenni.
– Melyik munkádra vagy
a legbüszkébb?
– Nem tudnék egyet kiemelni. Terjedelemben és időben egyértelműen az ÁllatbarátkoZoo-ban való falfestés a
legnagyobb munkám.
Kedvenceim közé tartozik
az unokatestvérem kemencéje, a babaszobák. Ezen
kívül van néhány képem, ami
nagyon közel áll a szívemhez.
– Láttam a Facebookon
egy grafitceruzás rajzodat
Michonne-ról (Walking
Dead tévésorozat egyik főszereplője), nagyon szép
lett. Mennyi ideig tartott a
rajz elkészítése, és általában egy munka mennyi
időt vesz igénybe?
– Köszönöm. A fotórealisztikus ábrázolás régóta érdekelt,
de sokszor nem úgy sikerült,
ahogy szerettem volna. Márciusban tudtam kihúzni a bakancslistámról a jobb agyféltekés rajztanfolyamot. Kihívást kerestem. Michonne karaktere a tanfolyam utáni első
szárnybontogatásom. Kb. 15
óra munkám van benne.

Minden kép más, így elkészítési időben is változó. Függ a
mérettől, a témától, a hangulatomtól is, épp milyen passzban vagyok.
– Mivel szeretsz jobban
dolgozni és miért?
– Nem sok olyan festék van,
amit nem próbáltam, de évek
óta csak a Pentart akriljait
használom. Szép, élénk színei
vannak, nagyon jól lehet
velük dolgozni.
Ceruzák tekintetében nem
vagyok ilyen válogatós. Magasabb B jelzésű grafitokat
használok és egy átlagos színes ceruza is csodákra képes.
– Mi az, ami inspirál?
– Ha megrendelésre dolgozom, akkor sokszor a kihívás.
Érdekel, hogy meg tudom-e
csinálni, illetve milyen lesz a
végeredmény. Ha saját képet
festek, akkor az emlékeim,
gondolataim, érzéseim, aktuális hangulatom, a szívemhez
közel állók kerülnek vászonra.
A festészet igazi kikapcsolódás és kihívás azok számára, akik megtalálják magukat ebben a kifejezési
módszerben. Nem számít a
kor, a kitartás és a kreativitás
vezet eredményes munkára,
amelyet önmagunk teljesítményéhez kell mérni. Ha van
motiváció, semmi sem akadályozhat meg, hogy vágyaink elérhetőek legyenek.

emléKezzünK dr. thiel miKlósné Klári nénire
szöveg: racsKó imre volt - 1951-ben kötött házasSokak kedves tanár nénije, Dr. Thiel Miklósné
Klári néni idén április 4én, 92 éves korában távozott az élők sorából. Budapesten hunyt el rövid, súlyos betegség után a Budai
Irgalmasrendi Kórházban.
Klári néni 1928. március 5én született egy nyírségi kisvárosban Nagykállóban, Gönczy
Magdolna és Vitéz Kiss Jenő
harmadik
gyermekeként.
Kántor-tanító, tanfelügyelő, iskolaigazgató édesapja pedagógiája, kulturális szerepvállalása egész életében meghatározó volt, követésre méltó, szigorú értékrendet alakított ki
benne. A szülők intellektuális
mintája, az irodalom, a zene
szeretete elkísérte egész életében. Édesanyja református lelkészcsaládból származott,
nagy odaadással, szeretettel
nevelte fel négy gyermekét.
Dr. Thiel Miklóssal, Micu bácsival - aki évekig a Jászárokszállási Gimnázium igazgatója
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ságot. A főiskolás évek alatt ismerkedtek meg, legendásan
szép kapcsolatuk közel 50
évig tartott. Mindketten a pedagógushivatást választották,
természetes volt számukra,
hogy a szülők pályáját követik.
Kedves, nyílt, barátságos személyiségük ismertté tette
Őket, felkészültségük példa
volt sok jászárokszállási generáció számára. Egész életüket
a tanításnak szentelték, mindig volt idejük és energiájuk az
órákon kívül is tanítványaikra.
Szívesen szerveztek kirándulásokat, táborokat, fontosnak
tartották a tehetségek ápolását, a lemaradók támogatását.
Ennek érdekében szakköröket
vezettek, minőségi korrepetálásokat, felzárkóztató foglalkozásokat szerveztek, gyakran
szabadidejükben is. Mindezért
hálás az utókor, tanítványaik
még ma is szeretettel emlegetik őket. Micu bácsi 1994-ben
halt meg, Klári nénivel 43 évig
éltek együtt boldog házasságban. Hosszú éveken át Jászárokszálláson, majd később
Egerben laktak. Két gyer-

Dr. Thiel Miklósné
mekük született, Katalin és
Miklós. Katalin lányuk követte
szülei pályáját, az egri Eszterházy Károly Egyetemről professor emeritaként ment
nyugdíjba, Miklós mérnök. Katalinnak két lánya született,
Adrienn és Judit. Mindketten
szerető családban nevelik
gyermekeiket. Juditnak két
gyermeke van, Marci 6 éves,
Lili 3 éves. Adriennek egy
gyermeke van, Mimi 1,5 éves.
Klári néni a három dédunokával felejthetetlen perceket töltött el Szentendrén és a Bala-

ton mellett. Az iskolai szünetekben és sokszor hétvégeken
is fáradhatatlanul mesélt
nekik, rajzolt velük.
Klári néninek hosszú, szép
élet adatott meg, de fiatal lányként ő is átélte a II. világháború borzalmait. 15 éves volt,
amikor az orosz front elől Németországba menekült Edit
nővére családjával. A menekülés évei alatt sokat nélkülöztek, sokakhoz hasonlóan
szinte a semmiből teremtették
elő a napi megélhetéshez
szükséges élelmet. Jenő testvérét 18 évesen ártatlanul a
Gulágra hurcolták, ahol 25
évet kapott, de végül Sztálin
halálakor szabadult, kilenc
évig volt fogságban. Jenő egy
könyvben le is írta a kilenc év
gyötrelmeit Nagy utazásom
története, 9 év a Gulágon címmel. Legkisebb testvérük, Katalin, az édesanyjukkal otthon
maradt, hazavárva édesapjukat a frontról és két testvérét
Németországból, illetve az
orosz fogságból. Végül, csodával határos módon mindanynyian hazatértek Nagykállóba.
Az 1948-as érettségi után

Klári néni Debrecenbe nyert
felvételt a Kossuth Lajos Tudományegyetem akkori tanárképző főiskolai karára,
majd a Tanárképző Főiskola
Egerbe kerülése után matematika-fizika-testnevelés
szakos tanárként kapott diplomát. Férjével együtt először Tiszaszőlősön, majd
Túrkevén kezdett el tanítani.
Jászárokszállásra kerülve a
Széchenyi István nevét viselő
általános iskolában több évtizeden át dolgozott, nevelte és oktatta a diákokat nagy-nagy szeretettel és odaadással. Tanítványai mind a mai napig nagy
tisztelettel emlegetik szeretetreméltó személyiségét, emberségét, tisztességét, bölcsességét
és tudását. Klári néni egész
életében büszke volt arra, hogy
nem múlt el Klára nap vagy
születésnap, hogy ne kapott
volna pár soros üdvözletet vagy
levelet tanítványaitól. Az iskolában - ahol a falon igazgató
apósa, Thiel Bernát emléktáblája függ – végül ő is igazgatóként tevékenykedett több éven
keresztül. Munkásságát számos
elismeréssel jutalmazták.

Amikor a férje, Micu bácsi állást kapott az egri Tanárképző
Főiskolán, a család Egerbe költözött, ő pedig Bélapátfalván
lett iskolaigazgató. Nyugdíjba
vonulása után az unokákat nevelte, élvezte a nyugdíjas éveket, német órákat adott. Sokat
olvasott, kirándult és hangversenyre járt, amikor csak tehette komolyzenét hallgatott.
Hosszú életének egyik titka
éppen az volt, hogy haláláig
megőrizte lelki békéjét, a
derűt, mindig szeretettel, nyílt
szívvel fordult az emberekhez.
21 évvel férje halála után
Budakalászra költözött az ottani idősek otthonába, lánya
lakásának közelébe. Haláláig
ott élt szépen berendezett
apartmanjában. A budakalászi otthonban hamar megszerették őt. A lakók - közel a 90.
életévéhez - őt választották
meg az érdekvédelmi bizottság elnökének. Haláláig szívén
viselte és intézte a bentlakó
idősek ügyes-bajos dolgait.
Mindazok, akik ismerték és
szerették, osztoznak a család
fájdalmában, emlékét szívükben őrzik.
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Gergely Zoltán polgármester Jászárokszállás Város Önkormányzata képviseletében
- csatlakozva Sári Kovács
Szilvia
programigazgató,
Karcag város alpolgármestere által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz
- meghirdeti Jászárokszálláson „A legszebb konyhakertek” programot. A program
célja: elismerni a kertművelők munkáját és ezzel ösztönözni a lakosságot arra, hogy
saját, rokonai, vagy barátai
udvarán, kertjében alakítson
ki konyhakertet, gondozza
azt, termesszen benne maga
és családja számára minél
több konyhakerti növényt,
zöldséget, fűszer,- gyógynövényeket, gyümölcsöt.
Az év témája: „A biodiverzitás éve - Sokszínűséget,
sokféleséget a kertekbe!”
A programban történő
részvétel feltételei:
– konyhakerti növényeket/gyümölcsöket termeszt
saját, vagy bérelt földterületen.
Nevezési kategóriák:
– Balkon: Erkélyen kialakított
– Mini: 50 m2 alatt
– Normál: 50 m2 felett
– Zártkert 1. - Zöldséges
– Zártkert 2. - Gyümölcsös
– Zártkert 3. - Vegyes
(zöldség és gyümölcs)
– Közösségi: Csoportok,
óvodák, iskolák, szervezetek
által megművelt kertek

jelentkezési
határidő:
2020. június 15.
Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhető
és leadható:
Polgármesteri Hivatal
Jászárokszállás Árpád tér 1.
hátsó (Tűzoltóság felőli) ajtajánál
Jelentkezési lapok leadhatók a kihelyezett gyűjtőládába vagy a Hivatal Titkárságán
További információ:
30 505 0099, e-mail:
peto.jud@gmail.com
Jelentkezhet: a balkon,
kert, udvar, telek, földterület
tulajdonosa vagy annak
megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a
verseny idején szívesen
vesszük fotók készítését a
balkonról, kertről, mely segíti a bírálók
munkáját. Az országos
díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:

1. A kertben minimum 5, az
erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különböző
konyhakerti növény termesztése történjen
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges,
mindenki igényének megfelelően
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított,
szép, megfelelően gondozott,
gyommentes és hasznos
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége
megfelelő legyen
6. Vegyszerhasználat esetén
kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló
7. Előnyt élvez az öko/bio
módszerek alkalmazása, madárbarát kert kialakítása
(van benne madáretető, itató, és –odú), ha a kertben
minél több féle fűszer és
gyógynövény található, a kertet több generáció műveli, és
a kertművelő minél több talajkímélő művelési, védekezési, vízgazdálkodási módszereket alkalmaz, minél több
tájjellegű, régi, saját megőrzésű fajtákat tart kertjében!
8. A 2020–as év kiemelt témájához kapcsolódóan előny,
ha a kert minél sokszínűbb,
azaz minél több fajta növény
és élőlény kap helyet a kertben.
Díjazás: Kategóriánként az
első három helyezés és indokolt esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történő jelölésre
minden kategória első helyezettje lesz jogosult a helyi
zsűri ajánlása alapján.
Országos díj – Györfi Sándor
Kossuth díjas szobrász, Magyarország érdemes művésze
által készített bronz kisplasztika és egy Elismerő Oklevél,
melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes
keretek között várhatóan Dr.
Nagy István agrárminiszter úr
ad át Sári Kovács Szilvia programigazgatóval.
A kertek megtekintése: 1
alkalommal (június 01 - augusztus 15-ig) történik előzetes időpont egyeztetés
alapján.

eredményhirdetés:

2020.
szeptember 2.
hetén
Várjuk minden
zöldség/gyümölcs
termesztő kertművelő
jelentkezését!
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szöveg:
görbe szilvia
A Közösségek Hete egy országos rendezvénysorozat,
a közösségek ünnepe. 2020.
május 11. és 17. között A
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi, Oktatási és
Módszertani Központ, az
Országos Széchényi Könyvtár és az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú
Kft. együttműködésében
került megrendezésre. Idén
a kialakult egészségügyi és
járványügyi helyzetre való
tekintettel a szokásoktól eltérően, virtuális formában.
A népszerű programsorozat a közösségek fontosságára, a közösség megtartó
erejére hívja fel a figyelmet.
Jászárokszállás harmadszor csatlakozott a kezdeményezéshez. Idén két programmal vártuk az érdeklődőket,
ezúttal az online térben. Az
első program a Karantén
ízek-Családi csapatépítés a
konyhában címet kapta. A veszélyhelyzetben a családtagok még inkább egymásra
vannak utalva, együtt tevékenykednek. Napjainkban fo-

„így is összetartozunK”
Közösségek hete kicsit másképp
kozottan figyelünk a család
szerepére, értékeire. A kisgyermekek és a szülők most
több időt töltenek együtt.
A kényszerű otthonmaradás azonban számos pozitív,
új élménnyel ajándékozhatja
meg a családokat, új tulajdonságokat fedezhetnek fel
egymásban, új dolgokat tanulhatnak meg. Ezekben a
hetekben több idő jut a beszélgetésre, a játékra és a
közös sütésre-főzésre is. Előkerülnek a félretett receptek.
A Közösségek Hetén a vállalkozó kedvű résztvevők a Petőfi Művelődési Ház részére
küldhették el az elkészített
ételek fotóját egy rövid le-

írással. Főételekről és deszszertekről egyaránt érkeztek
képek, melyek a művelődési
ház Facebook oldalán láthatóak és arról tanúskodnak,
hogy a gyerekek is örömmel
vettek részt a finomságok elkészítésében.
Második programunkban
egy virtuális kiállításra invitáltuk az érdeklődőket. Kreatív
délután címmel a Kézimunka
Klub tagjainak szebbnél szebb
alkotásait csodálhatták meg
az internethasználók, szintén
a Petőfi Művelődési Ház Facebook oldalán. A képeken többek között horgolt esernyők,
gyerekruhák, hímzett terítők,
gobelinek és japán eredetű

amigurumi játékfigurák és virágok is szerepeltek. Ebben a
formában sok ember megismerhette ezt az érdekes és
hasznos időtöltést, kedvet
kaphatott a kipróbálásra.
A rendhagyó körülmények
ellenére sokan csatlakoztak a
Közösségek Hetéhez, így a közösségépítés ezúttal digitálisan valósult meg. Ez az esemény is megmutatta, hogy az
emberek életében milyen fontos a közösséghez tartozás érzése. Ez a hét rólunk, a településünkről, a közösségeinkről
és az értékeinkről szólt. Igazolta az országos programsorozat idei jelmondatát, miszerint „Így is összetartozunk!”

igazgatói álláspályázat
FIZETETT HIRDETÉS

Jászárokszállás Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a Petőfi Művelődési Ház igazgatói állásának betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.
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.

emléKezés
Koósné
pannikára
Egy ember volt még nem
is olyan rég.
Egy ember volt,
aki már csak élt.
Tragédia, szörnyű halál,
S az élet elmúlt, vége már.
Ó, te sors, miért
vagy kegyetlen?
Miért kellett, hogy egy
ember elmenjen?
Mert ő nem volt rossz.
Nem, ezt nem hiszem!
Egy ember volt, s hogy
miért csak volt,
Mondd, ó, Istenem!
Egy ember volt,
ki elment hamar.
Egy ember volt, akit ma
már a föld takar.
Egy ember volt, aki már
nem lehet közöttünk.
Egy ember volt, akiről csak
múlt időben beszélünk.
(Akik szerették)
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a laKodalom
Karmestere
szöveg:
major józsef
Őseink is arra törekedtek, hogy a születés után a
legszebb családi ünnep a
lakodalom, vagyis a házasságkötés legyen. Mindezek,
illetve a párválasztás sok
színes szokása nem méltatlanul von magára figyelmet, ezért adom közre az
általam összegyűjtött ágói
szokásokat és ajánlom a
kedves olvasó figyelmébe.
Több mint 30 éve kerültem a
községbe Ágó-szőlőre, vagyis a
mai Jászágóra, azóta gyűjtöm
Ágó régi lakodalmi hagyományait illetve szokásait. Közel 50
éve foglalkozom hagyományőrző vőfélykedéssel.
A „Magyar Néprajz” című
könyv így fogalmaz: „A vőfély
a magyar lakodalom fő szervezője, rendezője, irányítója,
vagyis a karmestere. Tudja a
lakodalom menetét, az öszszes verset, nótát. Rendelkezik a zenével, figyelemmel kíséri, hogy mindenki el legyen
látva étellel, itallal. Vezeti a
lakodalmas menetet.”
A vőfély szerepe valaha a
vendéghívással kezdődött, a
lakodalom előtt 2-3 héttel.
Jászágón még ma is megmaradtak a vőfély-szokások, jó
lenne továbbra is megőrizni,
hisz ez is megmaradásunk
egyik fontos eszköze. Én is
fontosnak tartom a további
fennmaradását.
A vőfélybot a díszítésével
válik jelentőssé, ami a menyasszony feladata. A rozmaring a szeretet és az együvé
tartozást jelenti, az alma a
termékenységet. A szalagok
sem maradhatnak le a botról. A piros a szerelem színe,
a világoskék a vőlegény
színe, a rózsaszín pedig a
menyasszonyt jelképezi. A
fehér a tisztaságot, a sárga
az irigységet, a nemzeti
színű a magyarságunkat.
Minél díszesebb a vőfélybot,
annál szívesebben mennek
el a vendégek a lagziba és
annál jobb lesz a hangulat,
mondták a régi öregek.
mi is az a jó laKodalom?

Elejétől a végéig, vagyis
virradatig.
Elérkezik az esküvő, vagyis
a lakodalom napja. A lebonyolítás sorrendjét figyelembe véve a vőfély legelőször a vőlegényes házhoz érkezik. A két családnál nagy

www.jaszaroKszallas.hu

az izgalom, a forgolódás. A
birka levágva, a tyúkok felpucolva, lehűtve, melyet általában egy helyről szereztek be, nehogy probléma legyen a főzésnél. Kezdődnek
az utolsó intézkedések. A
megbeszélt időben megérkezik a vőfély. Rövid idővel
utána érkezik a zenekar és a
videós.

„Én leszek itt a vőfély,
Majd mindenki meglátja,
De boros hordó essék,
A házigazdára.
Feküdjön alatta
Legalább egy hétig,
Utána igyon még velünk
Vagy száz évig.”
Megkérem a házigazdát,
hogy rólam se feledkezzen,

Major József vőfély
Amint a videós felkészül, a
vőfély bemutatkozik a következő rigmussal:
„Dicsérettel legyen tele
ez a hajlék,
Beszédemet csendes
békességben halljék.
Major József az én
becses nevem,
A jó zenét és a mulatást
igencsak kedvelem.
Amiért én e hajlékba,
A házigazdától illő
tisztelettel bocsánatot
kérek.
Ha elfogadnak a mai napra
köszöntő vőfélynek,
Segítségére leszek a boldog
ifjú párnak
Kikre a házas élet,
szép napjai várnak.
Segítségére leszek a tisztelt
házigazdának és mindegy
vendégnek,
Sok-sok verset elmesélek
rímben.
Elfogadnak-e a nagy
napra vőfélynek?”
Az igenlő válasz után a vőfély a házigazdát a következő
szavakkal köszönti:

így hát kulacsomat töltse
meg szépen, hogy útközben
a munkámat elvégezhessem
rendesen.

Még egyszer ellenőrzik a
megbeszélteket (csokor, kitűzők, násznagy) minden
rendben van-e. Elérkezik a
várva várt idő. A zenekar
rövid tussal jelzi, hogy valami új dolog fog következni…
(Folytatás
a júniusi számban.)
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tojásfa
szöveg: Kis-simonné goda éva
Idén tavasszal harmadszor készültek az általános iskola tanulói textiltojások készítésére, mellyel először az iskolaudvaron, majd a városban díszítettünk volna tojásfát. Sajnos a
koronavírus ezt a tervet is felülírta, nem készültek új tojások
és az iskolaudvaron sem lettek tojásfák. Viszont szerettük
volna, ha valamilyen módon idén is sikerül megemlékezni a
húsvétról, ha sajátos körülmények között is. Végül korábbi
tojásokkal a városi tojásfa került feldíszítésre.

jvse hírei
szöveg: papp tamás

A JVSE labdarúgó szakosztálya jelenleg 6 utánpótlás csapatot szerepeltet.
Az U7-es és az U9-es korosztállyal Nagy Ferenc foglalkozik. Ők kéthetente Bozsik-fesztiválokon szoktak
részt venni Jászberényben.
U11-es csapatunk edzője
Csikós Tamás, az U13-14-é
pedig Seres Ruben. Ennek a
két korosztálynak szintén
Bozsik-tornákat tartanak
kéthetente, míg télen futsal
versenyeken vettek részt.
Az U14-es csapatunk a megyei bajnokságban is szerepelt, ahol a 3. helyen állt a

tűzoltóságunK hírei
szöveg: majorné KaposznyáK ágnes
mezei tibor

E havi cikkünket múltidézéssel kezdjük. Mint
már említettük előző hónapban, több rendezvényünket el kell halasztanunk a koronavírus járvány miatt.
Április hónapban került
eddig megrendezésre a Jászberényi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségen az Ifjúsági

Tűzoltó (területi) verseny,
amelyen a mi ifi tűzoltóink kitűnően szoktak szerepelni, továbbjutva ezzel a megyei for-
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dulóra, Szolnokra. Igaz, a verseny elhalasztásra került, de
képzésük online formában folyamatosan zajlik. Büszkék vagyunk rájuk, hogy ebben a
megváltozott oktatási helyzetben is szánnak arra időt, hogy
fejlesszék tudásukat a tűzoltás
szakmai területén.
Április végén van a mentőkutyák világnapja. Ez alkalomból Jászberényben szok-

tunk részt venni egy különleges bemutatón a Kutyákkal
az Életért Alapítvány Mentőkutya Kiképző Bázisán.

Május 4-én van Szent Flórián, a tűzoltók napja. Ez alkalommal több rendezvényt tartanak országszerte, amin egyesületünk is részt szokott venni.
Ilyen például a Szegeden megrendezésre kerülő Országos
Lépcsőfutó Verseny, amelyen
általában 3 fővel indulunk.
Május utolsó szombatján
szoktuk megtartani a gyermeknapi rendezvényünket,
amihez rajzversenyt is hirdettünk. Évről évre többen rajzoltak nekünk, így tavaly már 158
db alkotást lehetett megtekinteni a szertárunkban elhelyezett plakátokon. A napos idő
kedvezett a szabadtéri programunknak, így sokan ki tudták
próbálni a célbadobást, az „égő
kisház” oltását fecskendővel,
az ugrálóvárat vagy a papír
tűzoltó kisautó vágást és színezést a kreatív sátor alatt. A gyerekek egyik kedvence a saját
ötlet alapján megvalósított kisméretű tűzoltóautó, amibe beszállhattak és fotózkodhattak.
Egyik legaktívabb rendezvényünk szokott lenni, ezért is
sajnáljuk, hogy idén nem tudjuk megtartani. Reméljük,
hogy a korlátozások enyhítésével újra vendégül láthatjuk a
gyerekeket és az érdeklődőket.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
az egész országra kiterjedő
tűzgyújtási tilalmat rendeltek
el! A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől visszavonásig él. További információk a www.erdotuz.hu oldalon olvashatók.
Szabadnapos és önkéntes
tűzoltóink folyamatosan végzik a fertőtlenítést városunk
sűrűbben látogatott pontjain,
minden nap, az esti órákban.

bajnokság befejezésénél.
U17-es és U19-es csapataink edzője Papp Tamás, ők a
megyei kiemelt bajnokságban szerepelnek. Mindkét
csapatunk a 4. helyen fejezte be a szezont. A téli futsal sorozatban U17-es csapatunk bejutott a negyeddöntőbe a Pest megyei sorozatban, U19-es gárdánk
pedig 4. helyen végzett a
Heves megyei futsal bajnokságban. Örömteli, hogy
egyre több saját nevelésű
játékosunk a felnőtt csapathoz tartozik és egyre több
játéklehetőséget kapnak a
megyei I. osztályban. A közeljövő célja, hogy minél
több helyi játékos alkossa a
felnőtt csapatunk gerincét.

Az U11-es korosztály

Az U13-as korosztály

májusi beszámoló

Milyen furcsák is vagyunk mi emberek! Ebben
a helyzetben - mivel a távolság most nehezen gyűrhető le -, előtérbe kerül
szűkebb
környezetünk
megismerése. Ez teljesen
új megvilágításba helyezi
a látottakat.

mel kísérése mindig új titkokat tár eléd. Ha a várost elhagyod és akár kerékpárral,
akár gyalog indulsz el, mindig mást és mást látsz.
Ez az élmény meghatározhatja a következő hetek bezártságát. A látóhatár közelebb hozza azt a távolságot,
amit szeretnél letudni és
bízol abban, hogy ez az élmény is tud olyan dolgokkal
vigasztalni, ami könnyebbé

Akármerre indulsz - lehet
az a patakpart, a kápolna
kiserdő vagy bármelyik határrész -, csodás élményekben lehet részed.
A tavasz ébredése és szem-

teszi ezt a helyzetet. Szeretteink távolsága talán elviselhetőbb lesz.
A táj - lehet sík vagy erdő most teljes szépségében
tárul eléd, mert semmi sem

szöveg:
KóKai béláné

zavarja meg azt az érzést,
amelyet megtapasztalsz. Felfedezed, hogy egyedül vagy
ketten, esetleg hárman, milyen közel kerültök egymáshoz és a körülötted elterülő
természethez. Lassan becsukod a szemed, hallod a madarak vidám énekét és
szinte érzed, ahogy újra feléled a természet.
Olyan színeket láthatsz,
amelyeket festeni nem lehet,
olyan illatokat érzel, amilyeneket előállítani sem lehet.
És ez mind körülötted van.
Vigyázzunk erre a kincsre,
hiszen csak együtt tudjuk
megvédeni ezt a csodát! Fedezzük fel környezetünket
és higgyünk abban, hogy van
még sok-sok olyan hely,
amely megnyugvással és
szépséggel tölthet fel, ezekben a kritikus napokban is!
Bízom abban, hogyha a
helyzet visszaáll a rendes
kerékvágásba, újra együtt
örülhetünk a természet csodálatos újjászületésének és
annak az erőnek, amely hitet
ad a továbbéléshez.
Vigyázzunk Földünk törékenységére!
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