trianon
Volt egyszer rég…
100. éVfordulóJa
szöVeg:

szabó eriKa

szöVeg:
gonda csaba

Egy rögtönzött megemlékezést tartottunk a
templomkertben hét esztendeje állított Trianoni
emlékkeresztnél 2020. június 4-én.
Az eredeti tervünk egy sokkal szélesebb köröket megmozgatni szándékozó, a 100.
évfordulóhoz méltóbb emlékezés lett volna. Szándékaink
szerint szerettünk volna bevonni általános iskolásokat,
gimnazistákat, egy történész
szónokot is a műsor elkészítésébe, de eme szándékot
most meghiúsította ez a ki
tudja, honnan származó és
érkező vírushelyzet.
Az, hogy jogilag is lehetséges
lehetett a megemlékezés megvalósítása, csak az előző hét
közepén derült ki számomra.
Rögtönzés gyanánt egy helyi
fiatalokból álló dalkoszorú jött
számításba. Kiss Kata: Magyar

72 mécses az egykori 72
vármegye emlékére
vagyok című dala, a Himnusz,
a Székely himnusz és a Szózat
velük való közösen eléneklése.
A gyermekek részvételéről
minden szülővel előzetesen
egyeztettem. A műsor bevezetőjében elmondtam a 7 esztendővel ezelőtti emlékkereszt állításának, megvalósulásának rövid történetét. Emlékbeszédem első részében a

Kárpát-hazáról bennem kialakult kép földrajzi, történelmi,
gazdasági egységének vetületeit mondtam el. Ez az egység,
e táj a művelésnek, amiképpen használja az itt honos
ember az ajándékba kapott
élő mindeneket, amiképpen
becsüli, ahogyan imádkozik,
ahogyan meséjét mondja, s
énekét s ahogyan táncát teszi.
Ha mindezt tudja, érzi, éli az
ide gyökeres ember, akkor
képtelenség elfogadnia Trianont, ahol az egységet darabolták fel, ahol egy nemzetet
feszítettek keresztre. S keresztre feszítették a velünk
egy hazában élő nemzeteket
is. A keresztre feszítőknek, az
irigység és a gyűlölet megvalósítóinak, Trianon nem volt
elég, seregük azóta is fáradhatatlanul ellenünk tör. Immáron több mint ezer esztendeje
minduntalan. Trianonról ma
sem tudjuk a valóságot, az
igazi okokat, hogy miért kellett szétszabdalni a történelmi
Magyarországot, a Kárpáthazát. Folytatás a 2. oldalon.

Ballagás – lehet, hogyan,
tényleg lesz, milyen döntés
született? – számtalan kérdés, mely foglalkoztatta
végzős diákjainkat, tanáraikat, szüleiket, ahogy
közeledett a tanév vége.
Most búcsúzunk… És mégis
felcsendült a jól ismert ének
június 13-án 8. osztályos tanulóink ballagási ünnepségén. Három hónap után minden végzős tanulónk, tanáraik és szüleik nagy izgalommal figyelték az új és újabb
információkat, lesz-e idén
ballagás. Mindenki nagyon
örült a hírnek, hogy a hagyományoktól eltérően, de mégis
lehetett ballagása 8. osztályos tanulóinknak.
Ballag már a vén diák tovább, tovább… – szólt a ballagási ének, megkondult iskolánk harangja és minden
végzős tanulónk az osztály
által választott nyakkendőt
viselve, kezükben virágcsokorral, vállukon a ballagási

tarisznyájukkal az előírásokat betartva foglalták el iskolánk udvarán a helyüket.
Nem járták körbe az osztálytermeket, nem búcsúzhattak

zött őrzik meg a ballagási ünnepséget. Az eltelt három
hónap sok változást hozott a
hétköznapi életükben, de a
mai ünnepség alkalmat adott

Ballagó diákjaink és osztályfőnökeik
el a jól ismert tantermektől,
iskolatársaiktól, az ünnepségen sem lehetett jelen mindenki, akiket szívesen láttak
volna maguk körül, csak ballagó tanulóink szülei.
Bobák Tiborné intézményvezető nő köszöntőjében elmondta, hogy bár szűk körben van a mai ünnepség,
mégis bízik abban, hogy így
is maradandó emlékeik kö-

az újabb találkozásra, hogy
így együtt lehettek és elbúcsúzhattak egymástól, osztályfőnökeiktől. Elmondta,
hogy a koronavírus megtanította mindenkinek azt, amit
a ballagás tanít bármelyik
végzős tanulónak. Meg kell
tanulni értékelni a hétköznapok apró örömeit, mert ezek
számítanak leginkább.
Folytatás a 2. oldalon.

KaranténKoncert JászároKszálláson
szöVeg: Vass tibor
(teddy production)

A
karanténkoncert
2020. 05. 23-án került
megrendezésre Jászárokszálláson, a Teddy Production - Vass Tibor – kezdeményezésére, Jászárokszállás Város Önkormányzatának támogatásával.
Több városban szerveztek
már hasonló koncerteket
szerte az országban, ezért
úgy gondoltuk, városunkban
is meg lehetne valósítani
mindezt.
Ebben a nehéz helyzetben a
zenészek nem mehetnek fel-

lépni, nem élvezhetik a közönség szeretetét, a színpad varázsát. Az emberek élete gyökeresen megváltozott. Amennyi
időt lehet, mindenki otthon
tölt. Ezért is szerveztük meg
ezt a koncertet, hogy fiatalok

www.JaszaroKszallas.hu

és idősek, ha rövid időre is, de
jól érezhessék magukat. Úgy
gondoltuk, az Apartman ház
előtt is tartunk koncertet.
Öröm volt látni az idősek
arcán az örömöt, a mosolyt
vagy egy könnycseppet.

Ez a helyszín volt az első
állomás, ahol mulatós zenével szórakoztattuk az érdeklődőket. A fellépő Czuczu
László, egy helyi zenész volt.
Második helyszínnek a
sportpályát választottuk,
ahol idős és fiatal egyaránt
hallgatta a zenét. A Budapestről érkező Rockszilánkoktól régi slágereket hallhattunk: István a király, Bikini, Piramis.
A harmadik helyszín a
strand előtt volt, ott mindkét
előadó fellépett külön-külön
és együtt is. A műsor végéhez közeledve gyerekdalokat is hallhattunk, így minden korosztályt meg tudtunk mozgatni. Voltak, akik

minden helyszínen jelen voltak és élvezték a koncertet.
Ezúton is köszönjük, hogy
Gergely Zoltán polgármester
úrtól és az önkormányzattól
lehetőséget kaphattunk a
rendezvény megszervezé-

sére. Köszönjük Pető Judit
képviselő segítségét, valamint a csodálatos közönségnek és a fellépőknek a jó
hangulatot. Nélkülük nem
jöhetett volna létre ez a csodás rendezvény.
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eseménynaptár
szöVeg:
szabó eriKa

Március közepétől június 15-ig digitális oktatással folyt a tanítás iskolánkban. Ez idő alatt megtörtént az első osztályosok
beíratása.
Szeptemberben a 98 első
osztályos a Szent Vince úti
épületben kezdi meg a tanévet négy osztályban. Az új tanítványokat Barta Judit, Sandl
Brigitta, Vágó Alexandra és

Zsákné Urvölgyi Edina tanító
nénik várják.
Május 4-től iskolánk ellátta
a tanulók felügyeletét azon
szülők gyermekei részére,
akik nem tudták megoldani
gyermekeik napközbeni ellátását. Június 26-ig napközis táborban 32 tanulónk
vesz részt, akiknek szülei ezt
előre jelezték.
Június 17-én zeneiskolai évzáró, míg 19-én tanévzáró
volt, mely nem a megszokott
módon került lebonyolításra.
Az előírt szabályok betartásával az osztálytermekben az

osztályfőnököktől vehették át
tanítványaink az éves munkájukért járó bizonyítványt és a
kitűnő tanulók a jutalomkönyvet, melyre az anyagi fedezetet iskolánk alapítványa
biztosította. A karantén alatt
iskolánk technikai dolgozói
karbantartási munkákat végeztek, festettek, szépítették
a tantermeket, folyosókat.
Köszönetünket fejezzük ki
Gergely Zoltán polgármester
úrnak, valamint a Városgondnokság dolgozóinak az
iskolai udvar rendbetételénél nyújtott segítségükért.

siKeres pályázat
Jászágón
szöVeg: bordás anett

Jászágó Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Járási Start Munkaprogram keretében, melynek köszönhetően egy Farmatrac 30 4WD típusú
kistraktor megvásárlására nyílt lehetősége. Az
eszköz a programban végzett állattartási és növénytermesztési munkálatokban fog segítséget
nyújtani a településen.

A pályázaton megvásárolt traktor

trianon
100. éVfordulóJa
Folytatás az 1. oldalról.
Ezt követően Bordás Attila
előadásában ismerhettük
meg Sajó Sándor: A magyar
nyelv című lélekbe markoló
fohászát gyönyörűséges magyar nyelvünkről.
Emlékbeszédem második
szakaszában ismertettem az
ENSZ népesedési prognózisát
hazánkra nézve 2100 környékén. Ha valóban akarunk tanulni Trianonból, akkor leginkább azt kellene megtanulnunk, nekünk hogyan kellene
azt a három döntő fontosságú
erényt, amit általában úgy szokás megfogalmazni, hogy
tudás, bátorság, becsület, becsületes kitartás, megtartani.
Miképpen kellene e három
erényt megerősíteni magunkban? E három erényből csak
egyet emeltem ki: a bátorságot, ezt pedig a gyermekvállalással hoztam párhuzamba.
Legyünk bátrak a Teremtő
akaratával egységben létrehozni az elkövetkezendő magyarok generációs folytonosságát. Elmondtam, hogy 1956.
június 4-e óta, amikor is hatályba helyezték Magyarországon az első abortusz törvényt,
közel annyi magzat élete ve-

2. oldal

szett el, amennyi a mohácsi
vész óta a csatáinkban hősi halált halt hazafiakkal megegyező számú. Mert nem az a
magyar, akinek a dédapja,
nagyapja, apja magyar volt,
hanem akinek az unokái is magyarok lesznek. Rávilágítottam
a békediktátum egyes pontjaira, többek között a kisebbségi
rendelkezésekre
vonatkozókra. Hogy a híres wilsoni
elvek mentén a népek önrendelkezési jogaira hivatkozva
hozták meg a fegyverszünetet,
ami mögül már maga wilson is
kihátrált 1918-ban. Majd a mi
kisebbségi törvényeinket alapul véve (1867-es Eötvös József Nemzetiségi Törvénye
alapján) írták meg a diktátum
szövegezését. Amit ott elfelejtettem elmondani, hogy ezen
kisebbségi törvény rendelkezését soha nem tartatták be
velünk magyarokkal egyetlen
elorozott területen sem. Majd
1950-ben ezt egy tollvonással
hatályon kívül is helyezték, természetesen az elrabolt területek megtartása mellett. Ezek
után az emlékezőket bevonva
meggyújtottunk a keresztnél
72 db mécsest, a 72 valamikori
vármegye emlékére. Amikor

még egy és oszthatatlan volt a
Kárpát-haza a Szent Korona
oltalma alatt.
Ne felejtsétek magyar emberek, hogy valamikor itt
előttünk magyarok éltek. Értünk éltek, cselekedtek és
munkálkodtak.
Vérüket,
könnyüket és verejtéküket
hullajtották azért, hogy nekünk otthonunk, hazánk, családunk, jövőnk, lelkünk legyen. Magyar emberek, ne felejtsétek a rég volt magyar
embereket! Magyar emberek,
ne felejtsétek, hogy azok,
akik az életben előttünk jártak, azok a halálban is előttünk tartanak. Amikor majd
nektek is csengetik az utolsót
és átléptek azon a bizonyos
kapun, reméljük a túloldalról
így köszöntenek majd:
"Hé, te lélek! Én megismerlek téged. Te magyar ember
vagy. Vártunk már nagyon.
Építettünk neked itt is otthont s hazát, jer közénk!
Köszönetet szeretnék mondani minden műsorban segédkezőnek, minden megjelent emlékezőnek. Várunk
2021-ben is minden érző,
nemzettudatban erősödni
szerető embert.

Volt egyszer rég…
Folytatás az 1. oldalról.
Az intézményvezető nő megköszönte a tanító nénik, szaktanárok, osztályfőnökök munkáját, akik 8 éven át egyengették a most ballagó diákok útját.
Köszönetet mondott polgármester úrnak, tankerületi igazgató úrnak, a képviselő-testületnek, hogy oktatásbarát intézkedéseikkel szép és kulturált környezetben tanulhattak
és támogatásukkal a kirándulások alkalmával számtalan
kedves élményben lehetett részük. Megköszönte a Városgondnokság, az Iskolakonyha
dolgozóinak, a polgárőröknek,
hogy mindig mindenhol készségesen segítettek nekik a rendezvények lebonyolításában,
valamint a szülői munkaközösség tagjainak az osztályokért 8 éven át végzett lelkiismeretes munkát. Az SZMK vezetőség a koronavírus-járványra való tekintettel személyesen köszönte meg egy szál
virággal munkájukat.
Elmondta,
természetes,
hogy a végzős diákokban félelem és kétely van, hiszen egy
új közösség, új iskola, új feladatok várnak rájuk, de azt is
elmondta Bobák Tiborné,
hogy a régi iskolájuk mindig
nagy szeretettel várja vissza
végzős diákjait. Az intézményvezető nő Kosztolányi Dezső
gondolataival búcsúzott a ballagó diákoktól:

de azt aKarom,
tisztán
és fehéren,
legyeteK VígaK
és bársonybaJáróK,
a KezeteKben egy
nagy arany-érem,
s hódítsátoK
meg az egész
Világot.
A végzős diákok nevében
Szabó Kinga 8. a, Juhos Fanni
8. b és Nagy Maja 8. c osztályos
tanulók mondták el gondolataikat. Szóltak a közös élményeikről, felelevenítették a kirándulásaikat, csínytevéseiket,
a közös műsorokra való készüléseket, egy-egy szójátékot,
melyet csak ők tudhattak, mit
jelent. Megköszönték a sok segítséget tanítóiknak, tanáraiknak, szüleiknek, és mindazoknak, akik eddig segítették őket.
A 7. osztályos tanulók nevében Banka Nóra 7. b osztályos
tanuló köszönt el diáktársaitól.
Minden végzős tanuló más,
mindenki másban tűnt ki
társai közül, de aki a legtöbb
sikert érte el, az pályázhatott
az év tanulója címre.

15 éve minden évben az év
legeredményesebb tanulója
kitüntető cím átadására is sor
kerül ballagási ünnepségünkön. Idén 6 pályázat érkezett
a diákönkormányzathoz –
mondta Kissné Eszes Szilvia, a
diákönkormányzatot segítő
tanárnő. E díjra az pályázhat,
aki 8 évig kimagasló tanulmányi munkájáért, példamutató
magatartásáért és szorgalmáért nevelőtestületi dicséretben részesült, kiemelkedő
eredményeket ért el különböző versenyeken, pályázatokon, közösségi munkája példaértékű. E tanévben Kovács
Emese 8. a osztályos tanuló
felelt meg a kiírásoknak, így ő
vehette át az év legeredményesebb tanulója kitüntető
címet Bobák Tibornétól, iskolánk intézményvezetőjétől.
Az Ipartestület elnöke, Csikós László iskolánk két kiváló eredményt elérő tanulóját, Major Dominikot (8. b)
és Major Kingát (8. c) részesítette pénzjutalomban.
31 ballagó diákunk kimagasló tanulmányi munkájáért,
versenyeken való eredményes
szerepléséért, közösségi munkájáért, kulturális tevékenységéért, sportban elért eredményéért, egyesületekben nyúj-

veztünk még, most valóra válhat minden, ami szép. Az élet, a
munka tárt karokkal vár, s hogy
szép lesz-e, csak rajtunk áll.
A 8. c osztály Müller Péter
soraival köszönt el:
A legelső, amit egy gyereknek
meg kell tanítani, az nem a
számtan és a geometria, hanem
az, hogy legyen önmaga. Erős,
derűs, önbizalommal teli
ember, aki - bárhová vesse is a
sorsa - megbízhat önmagában.
Milyen lesz a kezdet, a jövő,
csak rajtatok áll kedves búcsúzó diákok. Hogy melyik
útra lépsz, komoly most a tét.
Számos szép emlék, köszönet,
átélt élmény, megszívlelendő
gondolat, jókívánság, mely elhangzott a ballagási ünnepségen. Más volt, mint máskor, de
jó, hogy így is lehetett, együtt
lehettetek, ha egy kicsit távolabb is, mint a megszokott
hétköznapokon, de szemetekkel jelezhettetek, egy-egy mosolyt küldhettetek egymásnak, el tudtatok búcsúzni. Egy
korszakotok lezárult, ki tudja,
mit hoz a holnap, az élet, mint
most is, átírja a megszokott
hétköznapokat. Erre az évre
mindenki bizton emlékezni
fog és majd az osztálytalálkozáson, mint szép emlék emlegetitek a mai ballagásotokat.

A tanév legeredményesebb tanulója: Kovács Emese
tott teljesítményének elismeréseként könyvjutalomban részesült, melyet köszönünk iskolánk alapítványának. Anyagi
támogatásával sok értékes
könyvvel köszönhettük meg
diákjainknak 8 év munkáját.
A ballagási ünnepség
végén az osztályok egy-egy
idézettel köszöntek el az iskolától, a diákévektől.
A 8. a osztály Böjte Csaba
szavaival búcsúzott:
Tudnod kell, hogy sok-sok
vázlat után születik meg a remekmű! Ne add fel! Egy
életed van, egyetlen dobás.
Nem érdemes kishitűen, félszegen egy helyben topogni
vagy duzzogva félreülni.
Tudj kacagni saját kudarcaidon és kezdd elölről!
A 8. b osztály Szabó Pál sorait választotta útravalóul:
Eddig csak álmodtunk, ter-

Ismét útra bocsájtottunk 63
végzős diákot. Az utazás elkezdődött, jó utat kívánunk nektek ballagó diákok! Köszönjük,
hogy itt voltatok, hogy mindennapjainkat szebbé, érdekesebbé, izgalmasabbá, különösebbé tettétek, eredményeitekkel öregbítettétek iskolánk
hírnevét. További tanulmányaitokhoz szép eredményeket, sok sikert és kitartást kívánunk.

Van egy általános
igazság, amiVel
mindannyiunKnaK szembe Kell
néznie, aKár
aKarJuK, aKár
nem. egyszer
minden Véget ér.
/casle/
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a polgármester Jelenti
szöVeg: gergely zoltán
polgármester
Egy nehéz időszakot tudunk magunk mögött. A
mindennapjainkat a koronavírus elleni védekezés töltötte ki. A veszélyhelyzet
helyi intézkedései követték
az operatív törzs által hozott
szabályokat,
kiegészítve
azzal, hogy a helyi sajátosságokra is figyelni kellett. Szerencsére az ipari parkban
nagyszámú leépítésre nem
került sor. Az elbocsátott, illetve fizetés nélküli szabadságra küldött dolgozók részére 50.000,- Ft-os gyorssegély kifizetését rendeltem el.
Munkahely elvesztése okán
39 kérelem érkezett, akiknek
összességében
1.950.000,- Ft-ot fizettünk
ki. Fizetetlen szabadság jogcímén 4 főnek összesen

200.000,- Ft-ot folyósítottunk. A szociális segély öszszegét minimálisan 10.000,Ft-ra emeltem meg, meghagyva a 30.000,- Ft-os maximális keretet. A képviselőtestület felé javaslattal fogok
élni, hogy a mindenkori keretet a későbbiekben 1050.000,- Ft közötti összegben állapítsa meg. A veszélyhelyzet visszavonása után
újra a szociális bizottság fog
dönteni a képviselő-testület
által jóváhagyott kereten
belül a segélyekről.
Hetvenhat
rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülő, szociálisan
rászoruló család kapott
30.000,- Ft összegű, egyszeri
veszélyhelyzeti támogatást.
Az 57.000,- Ft alatti nyug-

díjszerű ellátásban részesülő 212 fő 15.000,- Ft öszszegű veszélyhelyzeti támogatást kapott. Szociális segélyben 101 főt részesítettünk, 19.812,- Ft átlagos öszszegben. Fogyatékossági támogatásban részesülő 115
fő részére 15.000,- Ft-os juttatást fogok javasolni a képviselő-testületnek, mert a
lista a veszélyhelyzet visszavonása után érkezett meg,
így ebben már a testületnél
van a döntési jog.
A vállalkozásoktól kapott
információk szerint az iparűzési adóból 180-200 millió forinttal kevesebb fog befolyni,
mint a költségvetésben tervezett összeg. Ez annyit jelent,
hogy a 130 millió forintos tartalékunkat meghaladó a kiesés. A költségvetés módosítására szükség van. A legközelebbi bevételünk szeptember
15-én várható és addig ki kell

számolnunk, az állandó költségek mellett milyen összeget
tudunk beruházásokra felhasználni. A Petőfi Művelődési
Házra
megnyert
50.945.552,- Ft-os vissza nem
térítendő támogatáshoz kapcsolódva kértük a regionális
fejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság vezetőjét, hogy a
kérelmünkben
szereplő
64.419.810,- Ft-ra megemelni
szíveskedjék. Bízom benne,
hogy a kérelmünk pozitív elbírálásra talál. A művelődési
ház beruházása jól sikerült,
de a betervezett napelem
nem lett megépítve. Közbeszerzési eljárást indítottunk,
amelynek az eredményéről a
képviselő-testület fog dönteni. Ennek a napelemnek a
kiépítése feltétele a támogatás lehívásának.
Meghirdetésre került egy
útépítési pályázat, amelyen

20 millió forintos támogatást
lehet kapni, minimum 40
millió forintos beruházáshoz,
így a támogatottsága 50%-os.
A beadási határidő 2020. július 10. Soron kívüli testületi
ülésen fogunk dönteni várhatóan 2020. július 9-én.
A termálfürdőt az úszómedence és a gyermekmedence
megnyitásával működtetjük.
Az idősek medencéje, mivel
az vízforgató nélküli töltőürítő medence, 2020. június
26-tól használható. Az eredeti engedélyben szereplő
létszámok betartása mellett
az egész strand látogatható.
Az óvodákat és a bölcsődét
már nem ügyeleti ellátásként, hanem a veszélyhelyzet kihirdetését megelőző
formában működtetjük.
Az Apartman ház lakóinak
ingatlan elhagyási tilalmát
eltöröltük és látogatókat is
fogadhatnak. A koronavírus

fertőzésnek legjobban kitett
munkatársaink részére személyenként bruttó 100.000,Ft-os jutalmat számoltunk
el, 31 főnek.
Ezúton is köszönöm minden munkatársamnak, minden segítőnknek, a „járványszámlára” befizetőknek, hogy
eredményesen vettük fel a
harcot ezzel a vírussal szemben. Városunkban igazoltan
fertőzött lakos a mai napig
nem volt.
Továbbra is mindent meg
kell tennünk azért, hogy a
fertőzéseket elkerüljük, a
szájmaszk használatával, a
távolságtartás szabályainak
betartásával.
A veszélyhelyzet megszüntetésével sem lesz már olyan
az életünk, mint a vírus megjelenése előtt volt. Fegyelmezett
állampolgárként
együtt kell tudnunk élni
ezzel a ténnyel.

egy felúJított, útmenti Kereszt
szöVeg: tóth lászlóné görbe zsuzsanna

Amint a régebbi leírásokból olvasható, Magyarországon a szabadtéri keresztek állítása a 18. században kezdődött, legtöbbet az 1850–1930-as évek
között helyeztek el. Jászárokszálláson is több szabadtéri keresztről beszélhetünk, melyek nevezetes
helyeken vannak. Van,
amit emlékként vagy egy
járvány
megszűnésére,
esetleg egy szerencsés kimenetelű baleset helyszínén állítottak.
A szabadtéri keresztek
nagy többségét nem az egyház állíttatta, hanem a hívek,
esetleg egy-egy család fizette a költségeket. Az egyház csak fölszentelte, megáldotta azokat. A kereszteket
ügyes kezű emberek, esetleg
kőfaragást is tanultak készítették. A keresztet legtöbbször arról a személyről vagy
családról nevezték el, aki állíttatta.
Nem kívánom felsorolni a
kültéri kereszteket, csak
egyet szeretnék most kiemelni.
Ennek az útmenti keresztnek kettős neve van. A felirat
szerint Tőzsér Mátyás és felesége Farkas Viktor állíttatta 1902-ben. A köztudatban mégis Görbe keresztként

nevezték. A kereszt közvetlen szomszédságában volt a
Görbe kovács tanyája, ahová
nap, mint nap az úton járó lovaskocsival érkezők betértek
a lovat patkoltatni vagy a kocsijukat rendbe tetetni a kováccsal. Talán innen ered a
kereszt másodlagos neve.
Ez a kereszt is meghatározó volt, mutatta a helyes
utat a közlekedő ember szá-

mára, talán mondhatjuk,
hogy ma is az.
Városunkból a vasúton áthaladva és a Rosenberger
gyárat elhagyva, az út kanyarulatánál, a kereszttől lehet
Jászágó felé és Csány irányába közlekedni, bár itt földúton érjük el a települést.
Az eredeti kereszt hatalmas vörös színű kőtömb,
anyaga terméskő. Fontos
volt olyan anyagot válasz-
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tani, hogy az idő enyészetévé
ne váljon.
A kereszt állításának történetét a jelenleg is élő hozzátartozótól tudjuk. Tőzsér Mátyás Árokszálláson vásárban
volt, beiszogatott, a kocsin
elaludt. A ló a megszokott
úton húzta a kocsit az ágói
tanyájuk felé, a vasúti síneken. A pont akkor érkező
vonat a kocsi hátsó részét elcsapta, de neki nagyobb baja
nem történt. Akkor megfogadta, hogy keresztet állíttat

hálából, ami 1902-es dátummal el is készült.
A kereszt talapzatát idők
múlásával bokrok szőtték be.
Virágot esetenként a kereszt
előtt elhaladó ember tett. Sajnos több évvel ezelőtt a vasból készült korpuszt vandál
személyek lefeszegették.
Egy család, akik szintén
nap, mint nap haladtak el a
kereszt előtt, nem tudták a
látványt nézni és a keresztet

felújíttatták. A kereszt új
korpuszokat kapott. A felirat
átírásra került, az egész kereszt szemet gyönyörködtető és imára buzdít.

legyen gondod
lelKedre,
melyért
az úr Jézus
szenVedett és
meghalt.
hálából az Ő
Jósága iránt
állítattáK
tŐzsér mátyás
és neJe
farKas ViKtor
1902
Isten áldja a családot jótékonyságukért!
A kereszt körüli terület kitakarításra került, melybe
besegítettek a Városgondnokság dolgozói, az egyházközségi képviselő-testület
tagjai és városunk néhány
lakosa. Egy jó szándékú személy még körbe is ültette az
általa hozott virágokkal.
A felújított Görbe kovács
műhelyénél felállított Tőzsér
kereszt megáldására június
1-én, pünkösdhétfőn került
sor, Kiss Csaba apátplébánosunk közreműködésével. A
szertartás és közös beszélgetés után megfogalmazódott az a gondolat, hogy az
elkövetkező években is tisz-

A felújított kereszt
teletünket tesszük pünkösd
hétfőjén a keresztnél.
Bízunk benne, hogy az öszszejövetelnek részesei lesznek Tőzsér Mátyás és a Görbe
kovács leszármazottjai is.
Az útszéli kereszt tisztelete és megbecsülése általánosnak mondható. Tudjuk,
hogy a kereszt – azaz az
Isten Fia – az emberrel

együtt járja a küzdelmes
földi utat, ott van vele minden döntés helyzetben, ezért
is van az, hogy a kereszt előtt
elhaladó férfiak megemelték
kalapjukat, míg a nők keresztet vetettek.
Én hiszem, hogy a mai világban is mond valamit a kereszt az előtte elhaladó embernek.

3. oldal
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A szemem ismét csak egy álmot kerget,
melyet meg sem írtak, így aztán duplán
nem válhat valóra.
Filozofálgatok az élet nagy dolgain. Néha
kiszedem a szemöldököm. Ugrálok egyik
zenei műfajból a másikba. A fordított arányosság törvénye szerint, ahogy halkul a
zene, úgy lesz egyre hangosabb a belső
hangom. Közben pedig megunhatatlanul
keresem mindazt, aki igazán vagyok. (A
nemrég beállt helyzeten kívül és a beállt
helyzeten belül is.)
Mindig lehet kutatni magunk után. Felfedezem elmém egy újabb zugát, és megoldást
keresek. Kis célokat tűzök ki magam elé. Felmosom a konyhát, átrendezem a szobám és
a takarítás jóvoltából terápiásan kezelem
magam, illetve a padlót, lehetőleg temérdek
fertőtlenítőszer használatával. Ételt készítek,
jól átöblítem a zöldségeket és hogy biztosra
menjek, még az agyamat is átmosatom valami narancssárga emblémás életérzéssel.
Langyos vízben súrolom le az apró, de annál

nagyobb bajt okozó szennyeződéseket kezeimről. A maszkomra egy újabb maszkot
húzok. Az egyik önmagamtól, a másik a világtól védene. Már csak el kéne döntenem,
melyik-melyik.
Felülkerekedem irodalmi hovatartozásom átirányításán és új szavakat találok ki,
hogy bepasszoljak Széchenyiék reformrendszerébe is. Szórakozom a tananyaggal,
megfejtek egy rég látott rejtvényt és óvatosan írom a megfejtést az üres rubrikákba. A megoldás kitalálása valahogy
nem megy zökkenőmentesen. Olvasok verset, novellát, regényt és valami újat vélek
felfedezni minden költői eszköz mögött.
Tágítom a látóköröm, szélesedik az agykapacitásom pár Facebook-poszt és Wikipédia-oldal közt. Majd megunom a kellően
hozzáértők véleményét a saját életemről,
és átvándorlok egy új helyre.
Kiülök a határba, szememet áztatom a közeli hegyek szépségében és vágyódom valahova. Előtérbe helyezem saját magam, öntudatra ébredek és besorolom életemet egy
újabb glédába. Majd kiválok onnan is, és keresem a helyemet akárhol, máshol. Újra és
újra. Ahogy a semmi közepén ülök és hallgatom a szél lágy neszét és a gondolataim

áramlását, mint aki már úgy érzi, hogy teljesen felnőtt minden feladathoz... Vissza
kéne érnem sötétedés előtt.
A minap földhöz vágtam egy poharat. Édesanyám meg úgy nézett rám, mint egy őrültre.
De anya, legalább történt valami! És még a
szilánkok apró darabjait sem kell eltakarítanod utána, hisz a pohár műanyagból készült.
Milyen költői lenne, ha a szívünk is műanyag
lenne… Lehet műanyag a szám, az orrom, de
a belső szerveim legfőbbikét egyik plasztikai
sebész sem szeretné tökéletessé tenni.
Üres a ház és bolyongok egyik szobából a
másikba. Ahogy sétálok és a lábam óvatosan
tesped a kék-fehér járólapon, csak az a temérdek tévedésem csap zajt az állhatatos csendben. Értelmetlen felvetéseken vacillálok, gondosan bújom a szinonimaszótárt, hogy
ugyanazokra a kérdésekre hogyan adhatnám
meg nem ugyanazokat a válaszokat.
A kérdés mindig csak ennyi: akarom én
ezt? A válaszadás közben a nem tudom és
a fogalmam sincs olyan heves vitába kezdenek, mint a két agyféltekém, amikor rajzolni szeretnék.
Mázli, hogy nem is tudok rajzolni.

Azt hisszük, hogy ez az „égi szép”, ami lényegében egy külső körülményt jelképez számunkra, megoldja minden problémánkat. Valakinek ez a szerelmet jelenti, valakinek eredményes karriert, míg más hatalomra vágyik.
Vagy azt hisszük, hogy milliárdosként jobban
csinálnánk a dolgokat. Várjuk, hogy jöjjön a
megváltás, hogy valaki segítsen, hogy kihúzzon minket a boldogtalanság sötét tengeréből.
Egész életünkben arra várunk, hogy csodával határos módon minden nehézség köddé
váljon, megszűnjön a keserűség, és csak létezünk a szürke hétköznapokban. De ezzel csak
bennragadunk egy örökké tartó körforgásban.

Bosszankodunk, kesergünk, másokat okolunk
a problémáinkért. Közben meg teljesen elfelejtünk élni és még a legnagyobb dolgoknak
se tudunk örülni. Mert nekünk jobb kell, nekünk más kell, jöjjön már valaki, hol van már
az „égi szép”, mikor jön el a boldogság?
Azt hisszük, hogy a kiteljesedés a végső cél,
amit majd elérünk valamikor és minden jó
lesz. Ezzel csak előidézzük magunkban a
belső feszültséget és belefulladunk az önsajnálatba. Nincsen tökéletes, nincsen földöntúli
boldogság, nincsen olyan külső hatás, amely
segítene nekünk. Mégis csak várakozunk.
Pedig számtalanszor szembejön velünk a

megoldás. „Szeresd magadat, és kinyílik előtted a világ. Segíts magadon, és Isten is megsegít.” A gondolkodásunk megváltoztatása a
kulcs a boldogság ajtójához.
A világ összes pénze sem adhatja meg
egy belül szegény, örökös pesszimista gazdagságát. A „másik felünk” sem adhatja
meg azt, ami a mi dolgunk lenne. A legnagyobb siker önmagunk feltétlen szeretete.
Az utunk önmagunk megismerésének útja.
Mi felelünk a saját boldogságunkért, éppen
ezért az „égi szép” mi magunk vagyunk. A
többi pedig illúzió.
Dorkó Gréta Dorottya 10. A

KaranténalKotásoK
Krízishelyzet
a digitális tanrend során
is be tudták bizonyítani a diákok kreativitásukat. feladataik során megfogalmazhatták gondolataikat,
bemutathatták, hogyan hatott rájuk egy-egy irodalmi
alkotás vagy éppen a járvány okozta élethelyzet. a
10. a osztály legsikeresebb
alkotásaiból Kölcsey és Vörösmarty

költészete,

il-

letve a digitális oktatás témájában osztályfőnökük és
magyartanáruk, simó lászlóné dr. béres bernadett
válogatott.

„a dicsŐ, az égi szép”
Vörösmarty
csongor és tündéjéről
Örökös útkeresők vagyunk. A „dicső, az
égi szép” felkutatása, az élet értelmének
keresése, a megfoghatatlan cél ősidők óta
foglalkoztatja az emberiséget. Erősen ég
bennünk a vágy egy nem körülírható kiteljesedés iránt. Ezt üldözzük, ez köt össze
bennünket. Vajon létezik ez a földöntúli
boldogság vagy csak egy illúziót kergetünk?

Sőrés Regina 10. A

VersenyeredményeK
a deáK ferenc gimnáziumban
szöVeg: bágyi rita

Az iskolai versenyeztetés
a digitális munkarend bevezetésével március közepén
befejeződött. Az addig öszszegyűlt eredményeket öszszegezzük. Több eredményről már olvashattak a Jászvidék korábbi számaiban.
A PénzSztár Verseny online fordulóján októberben
10. és 11. évfolyamos tanulók vettek részt. Két iskolai
csapatunk a regionális középdöntőbe jutott. A novemberi, megyei fordulóban a
10. évfolyam csapata 3., míg
a 11. évfolyam csapata a 4.
lett. (Czuczor Zoltán Bence,
Kiss Gergő, Gyenes Nikol,
Varga Patrik Alex – 10. A;
Bognár Bence, Jakus Viktor,
Járvás Gergő, Papp János
Sándor – 11. A) Felkészítő
tanáruk: Kisfaludy Irén

4. oldal

A Visegrádi 4-ek Európai
Közgazdasági Olimpián a
februári I. forduló eredményhirdetése alapján Gyenes Nikol (10. A) az országos
döntőbe jutott, de ezt tavaszszal már nem tartották meg.
Felkészítő tanára: Kisfaludy
Irén.
A XXVII. Arany János Irodalmi Verseny iskolai fordulójában, novemberben Jakus
Fanni Anna (10. A) 161 pontos továbbküldhető dolgozatot írt, ezzel bejutott az országos döntőbe. A versenyt
őszre halasztották. Felkészítő tanára: Rusvainé Barócsi Katalin.
A Bács-Kiskun Megyei Europe Direct Információs
Központ által meghirdetett
„Európa Ifjú Költője” angol –
magyar és német- magyar
versfordító pályázaton Horváth Ákos (11. A) a 3. helyezést érte el.
A 11-12. évfolyam számára

szervezett Megyei Irodalom
Versenyen Horváth Ákos
(11. A) a döntőbe jutott. A
szóbeli fordulót nem tartották meg. Felkészítő tanára:
Rusvainé Barócsi Katalin.
November végén a F.E.J. Fiatalok az Egészséges Jövőért - országos döntőjében
Gyöngyösön, a 10. A osztály
két csapata (5-5 fő) vett
részt Daniné Gavallér Erika
szaktanár vezetésével. A
csapatok szóbeli dicséretet
kaptak. Tapasztalatot szereztek a több részterületből
álló versenyen. Egyes területeken, például elsősegélynyújtásban, kiválóan teljesítettek.
Az EKE Gyöngyösi Károly
Róbert Campus Informatika
Tanulmányi
Versenyén
(Heves, Nógrád megyei, valamint jászsági középiskolások számára) csapatunk a 9.
helyezést érte el (Lőcsei
Kevin, Nyitrai Dominik, Czi-

mer Bálint – 12. B). Felkészítő tanáruk: Nyeste Máté.
Az Országos Haditorna
megyei döntőjében Szolnokon, a Katonai Helikopter
Bázison vettek részt diákjaink október 2-án, ahol a
6. helyezést szerezték meg.
Résztvevők: Agócs Gergely
(11. A), Bordás Áron, Forgó
Kornél (10. A), Agócs Benedek (9. A). Felkészítő tanáruk: Uramné Varga Ildikó.
A Jászapátiban megrendezett Körzeti Diákolimpián
Futsal
teremlabdarúgás
sportágban a gimnázium
csapata a körzeti I. helyet
szerezte meg, így továbbjutott a megyei fordulóba. Ott
a megyei III. helyezést szerezték meg. (Bobák Attila 9.
B, Forgó Kornél 10. A, Lakatos Krisztián, Tóth Kristóf,
Németh Gábor 10. B, Uram
Dénes 11. A, Farkas Máté,
Varga Kristóf 11. B és Rédei

táJéKoztatás
alapítVányi
ösztöndíJaKról

Ádám 12. A). Felkészítő tanáruk: Lukács Ernő.
A jászberényi Körzeti
Diák-olimpián úszás sportágban a következő eredmények születtek:
Agócs Benedek (9. A) 100 m
mell I. hely, 100 m gyors III.
hely; Pál Dominika (12. A) 100
m mell és 100 m hát I. hely,
100 m gyors II. hely; Liziczai
Fruzsina (11. A) 100 m gyors
III. hely. A tanulók a karcagi
megyei fordulóban az alábbi
eredményeket érték el: Agócs
Benedek (9. A) 100 m gyors V.
hely, 100 m mell V. hely; Pál
Dominika (12. A) 100 m mell
IV. hely, 100 m hát II. hely.
Januárban a Jászkun Torna
megyei fordulójában a vegyes
életkorú 10 fős fiú röplabda
csapatunk a megyei 3. helyezést érte el. Felkészítő tanáruk: Uramné Varga Ildikó.
Ugyanitt a focicsapat szintén
a 3. helyen végzett. Felkészítő
tanáruk: Lukács Ernő.

Valószínűleg a
járványügyi helyzet
miatt idén kevés
pályázat érkezett
a Deák Ferenc
Gimnáziumi Alapítvány
felhívására.
A kuratórium döntése
alapján az alapítvány
ösztöndíját 2020-ban
elnyerte:
35.000 Ft értékben:

bobáK zoltán
(12. a)
német, angol és latin középfokú nyelvvizsgájáért.
30.000 Ft értékben:

horVáth áKos
(11. a)
középfokú angol nyelvvizsgájáért és az Európa
Ifjú Költője pályázat 3.
helyezéséért.
Bágyi Rita
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eredménynaptár
szöVeg: szabó eriKa

Márciusban tájékoztattuk
a Jászvidék olvasóit iskolánk tanulóinak versenyeken elért eredményeiről.
A nyelvÉSZ verseny szervezői úgy gondolták, hogy
nem halasztják el a versenyt,
hanem online fordulókra
váltják fel.
A kitartás próbájává alakult az idei nyelvÉSZ, és mindenki győztesnek érezhette
magát, aki végigcsinálta a
feladatok megoldását. Minden verseny tanít bennünket
és nem mindig az elért eredmény a legfontosabb.
Különleges volt az idei nyelvÉSZ verseny. Mire tanított ez a
különleges verseny? Leginkább talán arra, hogy céljainkat, álmainkat nem szabad feladnunk akkor sem, ha váratlan
nehézségekbe ütközünk. És
talán arra is, hogy egy versenyen nemcsak az lehet a fontos, kinél érünk el jobb eredményt, de legalább annyira
fontos az is, hogy mi magunk
mennyit fejlődünk, tanulunk.
Egy bölcs tanító egyszer azt
mondta, ha elindulsz egy úton
és nehézségekbe ütközöl,
nem szabad azon gondolkodni, hogyan menekülj és
azon sem, hogy feladd. Csak
azzal kell törődnöd, hogyan
haladhatsz tovább a legjob-

ban. Különleges versenyévhez
különleges jutalom és elismerés illik. 2020-ban minden
versenyző jutalmat kapott,
akik az iskolai fordulóból bejutottak a megyei döntőbe és
megoldották mind a megyei,
mind az országos döntő feladatait. Egyedi online Beni
emlékbélyeget és online elismerő oklevelet kaptak.
A megyei és az országos
nyelvÉSZ verseny döntőjében
kiváló (75% feletti) eredményt értek el: Farkas Konrád (2. a), Lakatos Tamás (2.
c), Tősér Dániel Ignác (4. a),
Szikra Nóra (5. a), Hoffer Zsófia (5. b), Pethes Noémi (5. b),
Dorkó Lili (6. b), Görbe Bálint
(6. b), Kovács Tamás (6. b),
Kaszab Ákos (7. a) és Banka
Nóra (7. b). Nyereményük
Beni emlékbélyeg, elismerő
oklevél és BENI mini érem.
A nyelvÉSZ verseny szervezőitől
ajándékkönyvet
kaptak: Tősér Dániel Ignác,
Hoffer Zsófia, Szikra Nóra,
Dorkó Lili. A többi versenyző
az iskolai könyvalapból kapott jutalmat és valamennyi
tanuló intézményvezetői dicséretben részesült.
Gratulálunk a szép eredményhez és a felkészülést
segítő Dókáné Pádár Judit,
Papp Zoltánné, Zsákné Urvölgyi Edina tanító néniknek, valamint Érsekné Kácsor Edina és Vizi Enikő tanárnőknek.

Ovis világ
szöVeg: bobáKné petró Krisztina
mb. óVodaVezetŐ

pedagógusnap
Június első vasárnapja pedagógusnap. Egy 1951-es minisztertanácsi rendelet döntötte el, hogy minden év júniusának első vasárnapja a pedagógusok napja legyen, elismerésként áldozatos munkájukért. 1952–ben került sor először ennek megünneplésére.
Pedagógusnap alkalmából
minden kedves pedagógust
ezzel a verssel szeretnék köszönteni:

szŐKe JenŐ:
pedagógusnapra
„táVolból
elnézzüK a KéKellŐ erdŐt,
enyhe
szélfuVallat haJt
egy bárányfelhŐt.
napot nem
taKarJa aranyló
sugara
szórJa szerte
fényét:
pedagógusnapra!”

Köszönet…
Nehéz nevelési évet tudhatunk magunk mögött: megküzdöttünk az óvodapedagógus-hiánnyal, a koronavírussal.

Sok próbát álltunk ki, mint a
mesében a mesehősök, de közösen legyőztük az elénk kerülő nehézségeket, akadályokat. Betartottuk és betartjuk a
szabályokat, óvintézkedéseket
továbbra is. Köszönöm a szülők hozzáállását, a járvány
okozta helyzetekhez való pozitív alkalmazkodást. Köszönöm
a nyugdíjas óvó nénik segítségét, hogy ilyen sokan visszajöttek dolgozni hozzánk. 2019
szeptemberétől egészen 2020
márciusáig, az óvodák járvány
miatti bezárásáig velünk voltak, nélkülük nem lett volna
könnyű dolgunk.
Köszönöm az óvó nénik,
pedagógiai asszisztensek, daduska nénik egész éves munkáját, a járvány idején végzett
helytállásukért pedig külön
dicséretet érdemelnek.
Köszönöm magam és az
óvoda összes dolgozója nevében a szülők és az SZMK–s szülők munkáját, azt a sok segítséget, amit óvodai programjaink megvalósulásáért tettek.
Elmondhatjuk, hogy 2020.
március 16–ig minden rendezvényünk szépen megvalósult.

óVodánK és
a Kertbarát Kör

rokszállási Városi Óvoda
immár ötödik éve ápol jó kapcsolatot a Kertbarát Kör tagjaival. 2015 óta mindkét óvoda
elnyerte már másodszor is a
Zöld Óvoda címet, amire nagyon büszkék vagyunk. Ezúton is szeretnénk megköszönni az egyesület segítségét,
több éves munkáját, amit óvodáink szép kertjeiért tettek.
Óvodásaink számára június hónapban pályázatot
hirdetett a Kertbarát Kör,
amit örömmel fogadtunk. A
pályázat témája: Szeresd és
védd a természetet!
A beadási határidő június
15-e volt. Elárulom, hogy
sok szép alkotás született.
Az eredményhirdetés szeptemberben lesz, csoporton-

ként három óvodás legszebb
rajzát fogják díjazni.
A Dobó és a Lehel úti
óvoda is jelentkezett a Jászárokszállás Város Önkormányzata által meghirdetett
„A legszebb konyhakertek”
programra.
A jelentkezésnél és fényképek elkészítésében is segítségünkre volt az egyesület,
amit nagyra értékelünk.
Veteményes kertjeinkben
különféle zöldséget és gyümölcsöt termelünk. A kerti
munkákban a Kertbarát Kör
tagjai, a gyerekek és az
óvoda dolgozói is kiveszik a
részüket. Az eredményhirdetést
nagyon
várjuk,
melyre szeptember második
hetében fog sor kerülni.

„a természet mindig egy
töKéletes egészet formál;
nem tagonKént Készíti az embert,
nem szálanKént a Virágot,
mindég egész embert,
egész Virágot Készít;
KöVessüK ezt a nagy mestert.”
(Kármán József)

Elmondhatjuk, hogy a Jászá-

barangolásoK
(nemcsaK) a montessori Világában
szöVeg: gál lászlóné Vica

Montessori Mária nem
úgy tekintett magára, mint
egy nevelőnő, hanem mint
egy kutató. Legfőbb eszköze a gyermekek megfigyelése volt. Minden gyermek egyéniség, ezért fontos a szülőnek a gyermekéhez igazítani a nevelést és
nem a neveléshez a gyermeket. Vegyük át tőle ezt
az ötletet, figyeljük meg
csemeténket!
Hasznos, ha pár hónapos
korától elkezdünk vezetni
egy füzetet róla. Jegyzeteljük
le, hogy mire képes, mi érdekli, társaságban vagy
egyedül szeret játszani, hogy
mozog a házban, melyik a
kedvenc helye. Sarkalatos
pontja ennek a módszernek,
hogy alaposan meggondoljuk, mibe avatkozunk bele.

Engedjünk neki szabadságot, próbálkozzon, ahogy ő
gondolja! Most ő a tanár és
mi a diákok. Ne irányítsuk
ilyenkor a tevékenységét!
Nagyon fontos, hogy csak
azokat jegyezzük fel, amikben jó. Ez a füzet nem csak
arra alkalmas, hogy olyannak lássuk gyermekünket,
amilyen, hanem abban is,
hogy
gondolkodásunkat
megfordítva a sikerekre és
ne a kudarcokra fókuszáljunk. Ezáltal érdeklődési körének megfelelően építhetjük fel a hétköznapokat.
Montessori a hasonlóságok alapján dolgozta ki módszerének keretrendszerét.
Így, bár változhat két gyermek esetében (bizonyos határokon belül) az időszak,
mégis könnyedén hozzá tudunk nyúlni eszközeihez és
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segítségül hívni a hétköznapjainkban. Ne lepődjünk
meg, ha egy-egy játék nem
válik be. Újra elő kell venni
egy-egy eszközt, mert lehet,
hogy egy hónapja még nem
érdekelte, viszont mostanra
érettségben oda jutott, hogy
érdekes lett a játék. A gyerekekben van egy ösztön, ami
segítségével
megérzik,
mikor és mire fogékonyak,
mikor legkönnyebb számukra egy készséget, tudást
elsajátítani. A szülőknek
csak figyelniük kell.

dezni. A Montessoriban
nagy hangsúlyt kap az önállóság, így a gyermek közegét
már ebben az időszakban is
úgy alakítjuk ki, hogy minél

JátéKoK
KicsiKneK és
nagyoKnaK

gyereKszoba
totyogós Korban
Az első néhány hónapban
leginkább a látással, hallással fejlődik gyermekünk.
Ahogy halad az idő, egyre inkább hangsúlyosabb lesz a
mozgás, a tapintás, az ízlelés,
a szaglás. Ehhez igazítva
szükséges a szobát átren-

fel a tükör elé egy rudat,
hogy szabadon gyakorolhassa az állást! Ha nincs, az
sem probléma. A kisgyermek máson fogja ezt gyakorolni. Ezért hasznosak például a stabil bútorok, a lekerekített élek.

A kincsesláda rejtelme
könnyebben elérje játékait.
Fontossá válik a játékospolc,
hiszen innentől önállóan
tudja használni. Szereljünk

Gyermekünket varázslatos,
hétköznapi tárgyak veszik
körül, amik arra várnak, hogy
felfedezze őket. Az egyik legérdekesebb játék már ülni
tudó kortól a „kincsesláda”. Ez
lehet egy lapos kosár vagy
egy masszív doboz, amit telerakunk érdekes hétköznapi
tárgyakkal. Életkornak megfelelően, olyan tárgyakat rakjunk bele, amelyet, ha kisebb,
akkor sem tud lenyelni. Nagyobb gyerekeknek lehetnek
apróbb tárgyak. Válogassunk

ki hétköznapi dolgokat! Lehet
olyan, ami megtalálható a természetben, otthonunkban és
mind más-más anyaggal, hőmérséklettel, tapintással, illattal és súllyal rendelkezzen.
Ezáltal különböző fogalmakat
tanul a gyermek. Ilyen tárgy
lehet például egy dió, toboz,
fém kanál, selyemkendő,
gömbölyű kavics, csengettyű,
toll. A csecsemők és kisgyermekek minden érzékszervüket használják az ismeretgyűjtéshez, ellentétben a felnőttekkel. Éppen ezért, azokat fogják érdekesnek találni,
amiknek jellegzetes formájuk, illatuk van. Egy kisgyermeket akár fél óráig is elszórakoztathat. Nagyobb gyermeket már nem fog lekötni
ilyen formában ez a játék. 4-5
éves korig szórakoztató számukra.
Legyünk velük ilyenkor is,
de ne avatkozzunk bele a játékukba!
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szöVeg: nagy Kinga

Örömmel számolhatunk
be olvasóinknak arról, hogy
tovább bővült az egészségügyi ellátás a Jászságban.
Bár magánorvosi rendelések hosszabb ideje léteznek
Jászberényben és a környező településeken, baleseti szakrendelés eddig
nagyrészt csak a fővárosiak
számára volt elérhető.
Mindannyiunkkal megesett
már otthon, munkahelyen
vagy sportolás közben, hogy
megrándult a bokánk, térdünk vagy sebeket szereztünk. Hasonló sérülésekkel
most már lehetőség van sorban állás és várakozási idő
nélkül, igazán kulturált körülmények között ellátást kapnunk. Az új rendelés elérhető
közelségben van a jászsági lakosok számára Jászárokszálláson, a Szent Margit Gyógyszertár épületében. Bár az ellátást nem finanszírozza a társadalombiztosítás, de a ren-

baleseti rendelés nyílt JászároKszálláson
delőnek szerződése van két
biztosító társasággal is, így az
Europe Assistance vagy Premium biztosítással rendelkezők kezelését a biztosító fizeti.
A rendelőbe lépve kellemes
környezet, tisztaság fogad és
az ápoló személyzet valóban
udvarias, érezhetően értünk
vannak. A felszereltség és a
vizsgálati lehetőség gyakorlatilag megegyezik a kórházi körülmények között találhatóval.
Vizsgálat után röntgenfelvétel
készül, a kisebb töréseket
gipszrögzítéssel látják el, illetve rögzítőt helyeznek fel. A
sebellátás, kötözés, illetve varrattal egyesítés is megoldott. A
felírt gyógyszerek, kötszerek
vagy rögzítők kényelmesen és
gyorsan a szemközt lévő
gyógyszertárban kiválthatók.
A rendelés vezetője, Dr. Kovács Csaba közel 30 éves tapasztalattal rendelkező sebész, traumatológus és kézsebész szakorvos, emiatt hoszszabb ideje fennálló ízületi

vagy speciális kézsebészeti
betegek ellátásában is jártas.
Állandó munkahelye a jászberényi Szent Erzsébet kórház,
így a kórházi háttér is megoldott, amennyiben műtéti ellátásra vagy további vizsgálatokra van szükség. Kérdésünkre válaszolva Kovács doktor elmondta, hogy korábban
több külföldi privát klinikán,
illetve egy fővárosi magánkórházban is dolgozott, ez indította arra, hogy megnyissa a
saját baleseti ambulanciáját.
A rendelés vezetőjét a további terveiről kérdeztük. Az
ambulancia jelenleg a hét két
napján (kedden és szerdán)
érhető el. A doktor úr előjegyzés alapján fogad betegeket, illetve baleset esetén telefonon
kell időpontot egyeztetni. A
végső cél azonban az, hogy a
hét minden napján este 8
óráig folyamatos lehessen a
betegek fogadása. Ehhez további fejlesztésekre van szükség, de reméljük, hogy ez is ha-

marosan megvalósul. Jelenleg
már tárgyalások folynak az
ultrahang vizsgálat előkészítésére és mozgásszervi szűrővizsgálatok kialakítására. A
külön ortopédiai rendelés
szervezése már folyamatban
van, remélhetőleg hamarosan
talpbetétek és ortopédiai

cipők készülhetnek majd ortopéd technikus bevonásával.
A rendelés elérhető telefonon, de Facebook oldallal is
rendelkezik. A website hamarosan megjelenik az interneten, így online foglalásra is lehetőség nyílik a leendő betegek számára.

Kovács Csaba doktorral a
beszélgetést azzal zártuk,
hogy munkájához sok sikert
kívánunk, elsősorban elégedett és gyógyult betegeket. A
fejlesztésekről a továbbiakban is értesítjük majd olvasóinkat.

home school,
aVagy az otthon tanulás élményei szülŐKént
Márciustól sok család élete megváltozott az óvodák, iskolák bezárásával. Sokaknak fejtörést okozott, hogyan is egyeztessék össze a hétköznapokat a gyerekek tanításával. A tanulók, pedagógusok véleményéről már olvashattak korábMárcius közepétől a mi családi életünk is fenekestül felfordult, mivel a 2. osztályba járó kisfiammal együtt kezdtük el az otthoni tanulás kialakítását, két óvodás testvére pedig élvezte az
itthoni „karantént”.
Elsőként próbáltam nekik megmagyarázni ezt
az egész helyzetet, hogy hogyan fog innentől kinézni egy napunk. Megbeszéltük a napirendünket. Az újdonság varázsa talán egy hétig tartott,
aztán mindenki - a gyerekek is és én is – rájött,
hogy ez keményebb lesz, mint gondoltuk. A napirendet lazára fogtuk és tudtuk is szépen tartani, de rá kellett jönnöm, hogy ami tegnap sikerült és gördülékenyen ment, az másnap már
lehet 180 fokot fordul. Az egyik este szinte követte a másikat és mint diák koromban, alig vártam már én is a hétvégéket. Mivel mindenképp
itthon kellett maradni a karantén miatt, így jobbára akkor végeztem el a heti házimunkát és a
főzést. A bevásárlás is a férjemre maradt, amit a
korlátozások miatt célszerű volt heti 2 alkalomra
csökkenteni. Aztán egy nehezebb nap után, ő is
belátta, hogy jobb lesz, ha ad egy kis időt nekem
a gyerekek nélkül. Ilyenkor vagy kimentem én a
patakpartra sétálni vagy ők vitték el a kutyust.
Mindenkinek hiányzott az „énidő” lehetősége.
Pár hét után viszont bármennyire is jól kezeltük
ezt a helyzetet, egyre jobban hiányoztak a barátok, az osztálytársak, a tanító nénik, óvó nénik.
Megpróbáltuk telefonon vagy chaten tartani a
kapcsolatot egy-két ismerőssel. Így az addig kevésbé használt videofonálás is egyre jobban
ment a tanév végére. Igaz, a második osztályos
tananyag még szinte mindenki számára érthető
és követhető, mégis volt egy olyan tantárgy, amit
én is ugyanúgy tanultam a fiammal együtt. Sőt
az első pár hétben ő tanított engem, mert még a
házi feladat szövegének értelmezése is „kínai”
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volt. Ez pedig a szolfézs. Nagyokat nevettünk,
amikor visszakérdeztem, mert nem értettem a
hangjegyek olvasását vagy ha valamit félreénekeltem mellette. Ezek azok a pillanatok, amik közelebb hoztak minket egymáshoz.
A kisvárosi élet és a kertes ház adta lehetőségek miatt bármikor kijöhettünk az udvarunkba és tudtunk játszani, illetve élvezni a tavaszt. Ez is sokat segített, hogy mindenki a
maga módján levezesse a feszültséget és feltöltődjön. Szerencsésnek érzem magam, mert én,
családanyaként itthon vagyok, nem járok el
napi 8-12 órát dolgozni. Mégis néha én is feszülten és szellemileg elfáradva feküdtem le
esténként, bízva abban, hogy minden jól alakul
és hamar itt lesz a június. És eljött! Utólag viszszagondolva az elmúlt 3 hónapra, minden
megszépült. Rengeteg dolgot tanultam ezidő
alatt. A tanítás egy külön szakma. Lehet pár
napot otthon tanulni/tanítani, de azt a törődést, ösztönzést és nevelést nem lehet átadni
még jószándékú szülőként sem, mint TANÍTÓKÉNT. Rá kellett jönnöm, hogy a gyereknek is
hatalmas önfegyelem és akaraterő kellett, hogy
elfogadja ezt a helyzetet és együttműködjön
velem, aki most hirtelen másképp magyaráz,
máshogy kérdez, másképp szól, mint azt eddig
megszokta a tanító nénitől. Hatalmas tiszteletet érzek a gyermekem és a tanárai felé, akik
ezt az új rendszert a legjobb tudásuk szerint
alakították ki és hol humorral, hol játékkal tették élvezetessé a feladatokat. Talán én azon
kevés emberek közé tartozom, akik összességében mégis élvezték ezt a tanulási-tanítási
módot. Ezt az időszakot empátia, elfogadás, türelem – sok-sok türelem – és szeretet nélkül
nagyon nehéz lett volna végigvinni.
Majorné Kaposznyák Ágnes

ban, de felvetődik a kérdés: mi a szülők véleménye a home-school-ról, azaz az
otthonról tanulásról. Két édesanyát kértünk meg, hogy a tanév befejezésével
írják le az elmúlt hónapok tapasztalatait.
Ismeretlen vizekre sodródtam. Nem volt
kidolgozott stratégia arra nézve, hogy a
home office-ban dolgozó szülő ‒ különösen
az anya a sok női teendőjével együtt, hogyan
teljesítse munkahelyi kötelezettségeit, ha a
másik oldalról egyéb feladatai is adódnak.
Hiszen támogatnia kell iskoláskorú gyermekének, sőt gyermekeinek online tanulását, továbbá óvodás korú gyereke mellett az
óvoda kiváltását is biztosítania kell az otthoni felügyelettel, főleg abban az esetben,
ha még pedagógus is. Én egy óvodás, egy
alsó tagozatos és felsős gyermekem ‒ akinek már számítanak az év végi eredményei
a felvételi pontoknál ‒ mellett végeztem otthonról a munkámat. Városunkban van
olyan anyuka is, aki három alsós(!) gyermek
mellett végezte munkáját. Mivel gyermekeimtől nem várhattam el, hogy napközben ne
vegyenek engem igénybe tanulmányaik, illetve foglalkoztatásuk kapcsán, ezért nekem
csak az esti, éjszakai órák maradtak a munkámra. Ki kellett alakítani új napi életritmusunkat, sőt a munkámhoz szükséges technikai feltételeket és tartalmakat is, ezek nekünk nem álltak előre és részletesen kidolgozva rendelkezésünkre.
Ez alatt a három hónap alatt egyidejűleg
tevékenykedtem óvó néniként, tanító néniként, különböző „szaktanácsadóként”,
adminisztrációs ügyintézőként, tanulásmódszertani fejlesztőként és nem utolsó
sorban informatikai szakemberként és oktatóként, miközben igyekeztem teljesíteni
a mindennapi háziasszonyi kötelességeimet is: főzés, mosás, etetés (sokszor,

sokat!), bevásárlás és családi kapcsolattartás, lélekápolás a nagyszülőkkel. Bevallom,
kezdetben sem az otthonunk, sem önmagunk nem voltunk „partiképesek”. Még
szerencse, hogy karantén volt!
Négyen szorultunk be a négy fal közé: a
néha még dacos óvodás, a kiskamasz, a
már nagyobb kamasz és a „kipihent”
anyuka, minden nap felelősségteljes munkákat végezve a sokszor zavaró körülmények között. És nekünk még volt kertünk.
Sokszor gondoltunk budapesti barátainkra, akik öten (két home office-os szülő
és három iskolás gyermek) szorultak be
belvárosi lakásukba. Egy jó ötlet kapcsán
nagy és különleges élménysorozatban volt
része családomnak, amit neked köszönhetünk, koronavírus! A kert kevés ingert és
mozgási lehetőséget nyújtott, de mivel
sportolási célból ki lehetett mozdulni,
ezért mi kétnaponta kijártunk a kiserdőbe
és a határba, ott egy-két órát kirándultunk.
Igazi családépítő program volt, a vírusveszélyben lelki feltöltődés, laza séta, majd
komoly gyors gyaloglás, sőt még légiós
futás is, miközben megcsodáltuk a természet éledését, az erdő, a vetés változását,
lábaink elől úgy ugráltak szét a nyulak,
mint a szöcskék, és még őzet is kergettünk!
Most, a tanév végén nagyon jólesett,
mikor nekünk, home office-os szülőknek is
elismerő oklevelet küldött egy pedagógus,
mely szerint elvégeztük a „Lehetetlen nem
létezik” specializációt gyermekeink három
hónapos pedagógiai támogatása során.
KPK
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generációKon
Keresztül
– tanévzárás –
Áció, káció, akáció… Hogyan is vélekedik egy egyetemi hallgató,
egy édesanya és egy pedagógus a tanévzárásról és az azt követő,
jól megérdemelt szünidőről? Ismerjük meg gondolataikat!
Mi a legszebb szavak egyike, amit az ember élete során
többször is átél? Ez egyértelműen a szünidő, legalábbis egyetemi hallgató szemmel biztosan.
Nem mást jelent, mint az agy racionális felének szabadságra küldését.
Az egyik oldalról nézve talán azért esik jól pusztán már a
gondolata is egy tanév lezárásának, mert egy jó darabig nem
kell könyv hosszúságú oldalakat megtanulni és valamilyen
formában bizonyítani a tudás jelenlétét. Végre eltehetjük a
tanulnivalót és kicsit a szórakozás felé kacsinthatunk.
Ez mind szép és jó - most egy kicsit ellent fogok mondani

nyári szünet: áldás vagy átok?
A nyárról és a nyári szünetről jórészt a felhőtlen szabadság
jut az eszünkbe. Most ez egy 5 fős családnál nem biztos, hogy
mindenkinél ugyanazt a tevékenységet takarja.
Szerencsés helyzetben vagyunk, mert családanyaként itthon tölthetem a nyarat az iskolás és óvodás gyermekeimmel.
No, de, hogy idővel ne unjuk meg egymást, szükség van arra,
hogy némiképp leszervezzem, programokat tervezzek a szünetre. Ilyenkor vissza szoktam gondolni a saját gyerekkoromra, mi az, amit én szerettem a vakáció alatt vagy esetleg
valamin változtatnék. A legfőbb dolog, amit szem előtt tartok, hogy a szünet leginkább a gyerekeknek a játékról szóljon, de az is változatos formában. Részben egyedül (legó),
részben velünk (kártyajáték) és legalább heti egyszer a barátaikkal. Időjárástól függően naponta szoktunk kisebb nagyobb kirándulásokat tenni: ilyen egy fagyizással egybekötött séta, egy játszótér, biciklizés, akár strand vagy mátrai ki-

áció, káció, vakáció!
Június Volt, s uJJongtunK,
nincs toVább.
most gyerteK, szabad mellű örömöK,
s pusztulJatoK, bilincses isKoláK.
Ady Endre minden diák, tanár, szülő vágyát jól fogalmazta
meg az Üzenet egykori iskolámba című versében. 9 hónap
megfeszített munka után nagyon várjuk, hogy a táblára felkerüljön az utolsó betű a jól ismert szóból: VAKÁCIÓ. A diákok számára megkezdődik a pihenés, nyaralás, táborozás,
míg az osztályfőnökök ekkor kezdenek hozzá a bizonyítványok írásához.

bizonyítVány, bizonyítVány,
de soK mindent bizonyítsz rám,
amit el is feleJtenéK,
ha nem írtaK Volna beléd.
(bars sári)
Számomra semmihez nem fogható felelősséggel bíró volt
egy-egy bizonyítvány megírása. Mindig felidéztem tanítványom arcát, fülemben csengett felelete, elmosolyodtam botladozásán. A legszebb gyöngybetűimmel írtam a jeles, jó, kö-
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magamnak -, de a tanulás azért annyira nem rossz, mint
sokan érzik. Magát a tudást tudni kell a javunkra használni,
mert hiába van, ha éppen fel sem használjuk kellőképpen.
Olyan ez, mint az apró betűs részei a könyveknek. Csakis a
lényeget tartalmazza, ugyanakkor azok a legérdekesebb részek is. Megtanulhatjuk a figyelmünk széleskörű kiterjesztését, tudásunk egymásra való építését és nem utolsó sorban, hogy a célunkat önmagunkra szabhassuk, igazodva a
világ folytonos változásaihoz.
Csatai Blanka

rándulás. A közel 10 hét alatt próbálom úgy kialakítani a
napjainkat, hogy abban mindenki megtalálhassa a maga szórakozási lehetőségeit, élményeit és vidáman ki tudjon kapcsolódni. Ez persze június elején nagyon idillinek tűnik,
aztán van, amikor nem úgy jön össze, ahogy azt terveztük.
Nálunk is van olykor hangosabb szóváltás vagy hiszti, ez még
nem a világ vége. Ilyenkor helyzettől függően próbáljuk megbeszélni a dolgokat és másik játékkal vagy akár mesével átlendülni ezen a hangulaton. Az elején még olyan hosszúnak
tűnik a szünet, de augusztus végén, amikor már készülünk
az iskolakezdésre, rájövünk, hogy milyen gyorsan eltelt és
mennyi mindent csináltunk együtt. Jó érzés, amikor a gyerekek elmondják, hogy mire emlékeznek szívesen vissza, illetve, amikor a saját szavaikkal mesélik el az élményeiket.
Személy szerint én imádom a nyarat és mivel nem kell
semmi más dologhoz (pl: munkahely) időben alkalmazkodnunk, elmondhatom, hogy nálunk áldás a nyári szünet.
Majorné Kaposznyák Ágnes

zepes minősítéseket, hogy amikor a tekintetét ráveti egyéves
munkájának bejegyzésére, szép emlékek jussanak eszébe.
Sok-sok órát töltöttem el az elkészítésével és már nagyon
vártam azt a pillanatot, amikor elismeréssel, jó tanáccsal,
büszkeséggel átadhatom jogos tulajdonosának.
Tanévzáró - mikor még én is diák voltam, akkor mi a
tanító néninktől vehettük át a bizonyítványt. Nem volt évzáró ünnepség. Már akkor elhatároztam, amikor én adom
majd át a bizonyítványt tanítványaimnak, hogyan fogom
csinálni. Akkor számomra nagyon hiányzott a tanító néni
megerősítő, elismerő, biztató szava. Mikor tanító lettem a
gyermekként megélt hiányosságokat fontosnak tartottam
pótolni. Az első évzáró életemben igen nevezetes volt, első
tanítványok, az első együtt töltött év lezárása. Mindig kíváncsian várták tanítványaim, hogy milyen meglepetést
kapnak, milyen ajándékot készítettem nekik, mekkora a
doboz, vajon mi lehet benne. Soha nem felejtem el azt az
igazi gyermeki meglepődést, kis sikolyt, tapsot, mosolyt,
melyet az ajándék látványa okozott, mikor a dobozból kihúztam a bohócokat.
A bizonyítvány átadásakor minden gyermeknél felidéztem
az év legemlékezetesebb eseményét, így minden évzárókor
az én osztályom volt az utolsó, aki elhagyta az iskola udvarát.
Ilyenkor éremmel is gazdagodtak, ugyanis ekkor adtam át a
legjobb matekos, szövegértő, olvasó, helyesíró, futó, rajzoló,
környezetismeretet ismerő, segítőkész, magatartás, szorgalomért járó címet tanítványaimnak. Csak ezután került sor a
bizonyítványok átadására, mely, mint neve is jelzi bizonyíték
minden gazdájának az elvégzett munka eredményéről.

A tanévzáró egyben búcsúzás is volt. Tanításom során kezdetben kétévente, majd 1998-tól négyévente. 2018-ban volt
az utolsó tanévzáróm, mint 1983-ban az első, akkor is és az
utolsón is esett az eső. Az első évzáróm után született a lányom, az utolsó után várt rám az unokám. Tavaly furcsa érzéssel mentem az évzáróra, már nem készítettem ajándékokat, nem írtam bizonyítványt, nem adtam érmet, de boldogsággal töltött el, hogy volt tanítványaim megkerestek, megmutatták éves munkájuk eredményét. Az érettségizett tanítványom pedig megkeresett, hogy megköszönje, hogy megtanítottam írni, olvasni és sok hasznos tanáccsal láttam el a tanulás terén.
Sokat gondolkodtam, miért fontos az évzáró. Mindenkinek másért. Egy tanítványom csak azért tanult, készítette
a sok szorgalmi feladatot egész évben, mert ő is kezet akart
fogni az igazgató bácsival. Másik tanítványomnak fontos
volt, hogy mindenki láthassa ő jól tanult, mert kitűnő lett
és könyvet is kapott. Én még mindig nagy becsben tartom
azokat a könyveket, melyet munkám elismeréseként kaptam tanulmányaim során. Emlékszem kis tanítványomra,
aki az év végi jutalomkönyvét a következő tanévben könyvajánlásként a következőképpen ajánlotta társainak: tanuljatok, legyetek méltók arra, hogy ti is kapjatok ilyen hasznos könyvet.
Egy kézfogás, egy könyv, elismerő taps, egy biztató szó,
mindenkinek más a fontos, de ez örökre beleívódik gyermekeink emlékébe.
Szabó Erika
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az alKotás háláJa
szöVeg: JaKus fanni anna

A kosárfonás eredete az
őskorra tehető vissza, mesterségnek az ókorban nőtte
ki magát. A világ más-más
részein számtalan kosárfonási eljárás alakult ki, hazánkban főként fűzféléből
fonnak. Régebben sok
ember ebből kereste a megélhetését, ma már viszont
kevesebben foglalkoznak
ezzel a szakmával. Interjúmban Kovács Zoltán népi
iparművésszel és a Tarisznyás Műhely vezetőjével beszélgettem, aki nemrég különdíjas lett a Hagyományok Háza által hirdetett
Most van időm alkotni! –
Több leszel, ha alkotsz című
pályázaton. A következőket
kérdeztem tőle:
– Mióta foglalkozol kosárfonással?
– Már több mint 20 éve. Érdekelt a kosárfonás, de nem találtam olyat, aki tanítja. Egyszer a
jászberényi piacon találkoztam
egy idős bácsival, aki ott árult
kosarakat és söprűket. Beszélgettem vele, és mondta, hogy ő
megtanítja nekem a szakmát,
de csak a jövő év telén fog újra
kosarat fonni, hogyha komolyan gondolom, akkor menjek el
hozzá. Elmentem, és ő megtanította nekem a hagyományos
gazdasági kosárfonást, az úgy
nevezett kaskötést, ahogyan a
régi parasztok fonták a kosaraikat. Utána táborokba mentem
tanulni, később pedig a Hagyományok Háza OKJ-s szakmunkásképzésén vettem részt.
– Milyen anyagokkal dolgozol?
– Kétféle anyaggal dolgozunk: az egyik a vadon termő
fűz, amelyet a patakpartokon
és tanyák végén lehet megtalálni. Kicsit nehezebb vele dolgozni, de nagyon szép a színvilága, a hagyományos kosarakat ebből készítették. A másik a
nemesített fűz, amelyet szántóföldön termesztenek, ez egy
szép, egyenes, vékony szálú, jól
fonható vessző. Én általában
ezzel dolgozom. A tanítványaim és én ebből több mázsát
elfonunk egy évben. Vagy rajta
hagyjuk a héját (ebből gazdasági kosár lesz), vagy lehántoljuk (beltéri fabútorok és bevásárlókosarak készíthetőek belőle). Ezek a kosarak környezetkímélők, újrafonhatóak és
használattól függően 5-10 évig
is elállnak.
– Vannak tanítványaid?
– Persze. Budapesten a Hagyományok Házában tanítok,
ahol heti egy alkalommal van

8. oldal

OKJ-s képzésem. Ezen kívül ott
tartok workshopokat, valamint a környező városokban
is tartok alkalmi vagy 8-10 alkalmas szakköröket, de Er-

– A legújabb büszkeségeim
Jászberényben a Főnix Fészekműhelyben megtalálható falvédő sövényfonatok, amelyek
több négyzetméternyi helyet
foglalnak el. Sok időt és erőt
igénylő munka volt, mivel 2-3
méteres vesszőkkel dolgoztam.

– Nagyrészt pozitív visszajelzéseket kapok. Sokfelé hívnak mesterség bemutatókat
tartani, valamint oktatni is
szoktam. Budapesten, Jászberényben, Cegléden, Törökszentmiklóson, Szolnokon
vannak a fő helyszínek, ahova

tűzoltóságunK
hírei
szöVeg: maJorné KaposznyáK ágnes
mezei tibor

Az elmúlt időszakot
meghatározó járványhelyzet a tűzoltóság életét is jelentősen megváltoztatta. A
készenléti szolgálat laktanyában töltött idejét igyekeztünk minimalizálni, folyamatosan fertőtlenítettük épületünket, eszközeinket.
Az ifjúsági tűzoltók oktatása online formában került
megvalósításra. Mindemellett gondoskodtunk eszközeink időszakos felülvizsgálatáról, beadtuk pályázatainkat a BM OKF felé, aminek
időközben az eredményei is
megszülettek, így az ezekkel
kapcsolatos eszköz beszerzések is folyamatban vannak. Az elmúlt években a
szakmai vonalon kiírt pályázatoknak, illetve külső támogatásoknak köszönhetően védőruházatunk bőven
megfelel az európai színvonalnak. Eszközparkunk is
megújult, így a hivatásos
tűzoltóságokéval
megegyező, ütőképes a járműparkunk málhája. Sajnos a
gépjárműveinkről ez már
kevésbé mondható el, 26,5

tartalékfecskendők a szabad ég alatt állnak, ezért bevethetőségük igen korlátozott, amortizációjuk fokozott. Mivel az egyébként is
túlzsúfolt és egyre romló állagú laktanya épületünkbe
nem férnek, így a szerek
élettartama
rohamosan
csökken.
A járványhelyzet alatt tűzoltóink 11 héten keresztül
végezték a közterületek és
köztéri bútorok fertőtlenítését, valamint folyamatos
kapcsolatot tartottunk polgármester úrral és a Gondozási Központtal. Védőruházattal, fertőtlenítő anyaggal
készen álltunk további feladatok elvégzésére, de szerencsére erre nem volt
szükség. Az idei tavasz nem
adott annyi munkát, mint a
tavalyi, ennek ellenére
ebben az évben is 60 káresemény felszámolásán vagyunk már túl.
Sajnos az idei évre tervezett rendezvényeinket töröltük, de reméljük, hogy a jövő
évben 130 éves Önkéntes
Tűzoltó
Egyesületünket
méltó módon meg tudjuk
ünnepelni.

A különdíjas alkotás
délyben is oktattam gyerektáborban. Az érdeklődési kör
változó, de inkább középkorú
embereket érdekel, akiknek
alkotási vágy vagy egy emlék
adja a késztetést a kosárfonásra.
– Miket lehet készíteni
még vesszőből kosarakon
kívül?

– Hobbiként vagy munkaként tekintesz a kosárfonásra?
– Nálam a munka és a hobbi
egybe esik. A kosárfonást inkább
alkotói tevékenységnek nevezném. Rendelésre készítek dolgokat, de nincs árukészletem, hogy
azzal kereskedjek. Akkor szoktam magamnak fonni, ha új dol-

Sok türelmet igénylő szakma
– Ládákat, tálcákat, térformákat is. Bútorokat nem készítek, arra már nem volt időm,
hogy megtanuljam.
– Melyik munkádra vagy
a legbüszkébb?

gokon kísérletezek. Az interneten is szoktam inspirálódni, valamint az ismerőseim munkái is
adnak ötleteket.
– Milyen visszajelzéseket
kapsz a munkáidra?

járok, valamint Erdélyben,
Üzbegisztánban is tanítottam
már. Milánóban is voltam a
2015-ös világkiállításon, ahol
mesterség bemutatót tartottam egy hétig.
– A Hagyományok Háza
által szervezett pályázaton
nemrég különdíjas lettél.
Hogyan alakult a verseny?
– Több emberrel lettem különdíjas, de még nem zajlott le
véglegesen. Egy nagy gazdasági kosarat fontam, hogy bemutassam a hagyományos és
egyszerű szépségét a kosárfonásnak. Az oklevélosztás később zajlik majd, és lesz egy
kiállítás ősszel a Hagyományok Házában, ahol bemutatják a nyertes alkotásokat.
A kosárfonás hagyománya a
későbbiekben is fent fog maradni, ameddig lesz olyan
ember, aki foglalkozik vele és
tudását a következő nemzedéknek tovább tudja adni.
Sosem baj, ha új dolgokat tanulunk – a kosárfonás pedig
egy hasznos és nagy türelmet
igénylő szakma. Itt az ideje,
hogy lecseréljük az eldobható
szatyrokat ezekre a szép kosarakra!

év az átlag életkoruk. Szakmai vonalon új járműre
nincs lehetőségünk pályázni
és egyéb EU pályázatokba
sem férünk bele, ahol például kisbuszunkat tudnánk
újra cserélni, mert 5000 fő
alatti települések pályázhatnak csak. Ezért igyekszünk
járműveinket a lehetőségeinkhez mérten riasztható állapotban tartani, bár ezt
nagyban nehezíti, hogy a

Tájékoztatjuk Önöket,
hogy - a cikk megírásakor
- nincs tűzgyújtási tilalmi
rendelet térségünkre.
Friss információk a
www.erdotuz.hu oldalon
olvashatók.
Valamint a helyi
önkormányzati rendelet
szabályozza a kerti
hulladék égetésének
szabályait.
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búcsú macsi sándortól
szöVeg: mozsár lászlóné, bordás anett
fotó: nagy tamás

2020. június 11-én elhunyt Macsi Sándor kántortanító, tanár, nyugalmazott
iskolaigazgató, Jászságért
Díjas helytörténész, a Magyar Kultúra Lovagja, Jászágó község díszpolgára, az
Ágóiak Baráti Egyesületének örökös elnöke.
Macsi Sándor 1926. január
14-én született Nyírábrányban, egy református parasztcsalád negyedik gyermekeként. Két lány és egy fiú testvére volt. Elemi iskoláit
Nyírmártonfalván végezte,
ahol 5 osztályt járt, majd
négy éves polgári iskolával
folytatta tanulmányait a
Debreceni Református Kollégiumban. Ezután szüleivel
közösen úgy döntöttek, hogy
továbbtanul, s beíratták az
öt éves tanítóképzőbe.
Középfokú iskoláit jó eredménnyel végezte. A tantárgyak közül kedvelte az irodalmat, a matematikát, a rajzot, és a földrajzot.
Felsőfokú tanulmányait levelező tagozaton végezte a
Szegedi Tanárképző Főiskolán. Felsőfokú rajztanári diplomáját pedig Budapesten, a
Képzőművészeti Főiskolán
Balog Jenő festőművész keze
alatt szerezett meg.
Felsőfokú tanulmányaiban a
természet szeretete, a könyvtári olvasmányai és az ismeretszerzési vágya motiválták.
A tanítóképző elvégzése után
Tiszavárkonyba került kántortanítónak. Ez plusz munkát jelentett, hiszen a hétvégekre,
ünnepekre, esküvőkre, temetésre is készülnie kellett.

Ezután betegsége miatt áthelyezését kérte más megyébe, lehetőleg hegyvidékre. Így került a Mátrához
közeli Ágóra 1951-ben, amikor a település és az iskola
még Jászárokszálláshoz tartozott.
1952-ben a szomszédos
községből, Pusztamonostorról elment az igazgató, s a
jászberényi felettes szervezet őt nevezte ki a helyére –
egészen 1954-ig, mert az
ágói igazgató is távozott, így
visszahelyezték Jászágóra,
immár iskolaigazgatónak.
1977-ig töltötte be ezt a
tisztséget.1975-ben a községi tanács címzetes örökös
igazgatónak nevezte ki. A
közigazgatási átszervezés
során 1977-ben körzetesítették az általános iskolát,
Jászárokszálláshoz csatolták. Az iskola összevonásával nem értett egyet, ezért
nem vállalta a jászárokszállási általános iskola igazgatását. Helyettesként dolgozott 1986-ig, nyugdíjba vonulásáig.
Hivatásából eredő céljait
elérte, hiszen embereket indított el az életük pályáján,
tudást, emberséget tanított,
„s más millió dolgot”, hogy őt
idézzük szó szerint.
Természetismereti tudását az iskolán kívül, a
TIT szervezetén keresztül
osztotta meg másokkal.
Igazgatói működése alatt
nagy gondot fordított a
szülők oktatására, nevelésére, tájékoztatására, így
nem maradhatott el a Szülők Akadémiája sorozat

sem. 1962-től nagy lelkesedéssel és nem kevesebb
szakértelemmel szervezte
és irányította a felnőttekből álló honismereti szakkör munkáját, s megalapozta a helytörténeti és is-

kolatörténeti gyűjtemény
alapjait, amely 1981-től
rendezett állapotban látogatható, megelőzve ezzel
több jászsági települést.
Sokat munkálkodott azon,
hogy a jászágói középkori

templom ásatása megtörténjen, s naponta látogatta
a Dr. Selmeczi László által
vezetett kis régészcsapatot. 1962-től tagja volt az
Országos Földrajzi Társaságnak is.

1976-ban Jászágóért emlékéremmel ismerte el a községi tanács a településért
végzett önzetlen munkáját.
A következő évtől Jászárokszálláson tanított, s ott is
folytatta közösségi munká-

ját. 1986-tól részt vett az
Árokszállásiak Baráti Körének szervezésében, melynek
alakuló ülésén elnökhelyettesnek választották. Szerkesztette az Árokszállásiak
Baráti Körének újságát
mindaddig, amíg a város hivatalos havi lapja a Jászvidék
meg nem jelent. Szorgalmazta az árokszállási nagypolgári Jász Ház vásárlását,
berendezését. Sokat tett a
jász hagyományok felkutatásáért, feltárásáért, megőrzéséért.
Támogatta
másokkal
együtt a jász bálok újraindítását, a jászkapitány, mint
társadalmi tisztség megújítását, a jászművészek összefogását, életútjuknak feldolgozását, emlékkiállítások
rendezését. Maga is közel
állt a művészetekhez, több
festményében, rajzában gyönyörködhettünk. Rendszeresen részt vett Jászapátin a
Jász Alkotók Körének táborában.
Kezdeményezésére 1992ben megalakult az Ágóiak
Baráti Egyesülete, melynek
alapító tagja volt, s munkáját elismerve az egyesület
örökös elnökévé is megválasztották. Több környékbeli egyesület megalakulásában is segített tanácsokkal, bíztatással, jó szóval,
mint például a Fényszaruiak
Baráti Egyesülete, a pusztamonostoriak vagy a jászkisériek baráti egyesülete. Jó
kapcsolatot ápolt a helytörténeti, honismereti szakkörökkel a Jászságban és a
Jászságból kirajzottak egyesületekkel is.
A Jászok Egyesülete, illetve
A Jászságért Alapítvány kuratóriuma a jászágói helytörténeti és iskolatörténeti
gyűjtemény létrehozása és
három évtizedes fejlesztése
érdekében kifejtett önzetlen

munkájáért neki ítélte a
Jászságért Díjat 1993-ban.
1996-ban arany diplomáját
vehette át. Jászágó Község
Önkormányzata a jelenlegi
legnagyobb kitüntetéssel ismerte el munkáját, 2002ben Jászágó Díszpolgára
címet adományozta részére.
Az Ágóiak Baráti Egyesülete
és a Jászágói Önkormányzat
együttesen kezdeményezte a
Falvak Kultúrájáért Alapítványnál munkájának elismerését, s másokkal együtt a
Magyar Kultúra Lovagja kitüntetést
adományozták
neki, 2003 januárjában, a
magyar kultúra napján.
2006. július 3-án, Szekszárdon az Országos Honismereti Szövetség Bél Mátyás
emlékplakettel is elismerte
munkásságát.
Az iskolatörténeti gyűjteményben olvasható egy általa választott idézet József
Attilától, ami jól tükrözi
életét, munkásságát, hiszen
magánéletét mindig háttérbe helyezve dolgozott
mások boldogulásáért.

„mert mi
teremtünK szép,
oKos lányt
és bátor
értelmes fiút,
Ki Őriz belŐlünK
egy foszlányt,
mint nap
fényébŐl a
teJút.”
Utolsó kívánságának megfelelően a szeretett Jászságban töltött hosszú évek
utána a búcsúztatójára Jászágón került sor, majd szülőfalujában Nyírmártonfalván,
szülei mellett helyezzük
örök nyugalomra. Emléke
szívünkben örökké élni fog!
Nyugodjon békében!

hálaadási Koncert
szöVeg: JaKus fanni
anna

2020. június 14-én Gonda
László és a Deák Ferenc
Gimnázium szólistái hálaadási koncertet tartottak a
jászárokszállási Szentháromság-templomban.
A tanulók ezzel a kis koncerttel lezárták a tanévüket,
valamint megköszönték a
közönségnek, hogy a korábbi fellépéseiken is megjelentek – mint például az
Álomkarácsony című karácsonyi koncerten.

A fiúk már korábban játszott, kedvenc dalaikkal készültek. A koncertet Kuczi
Balázs az Adj, Uram Isten
kezdetű énekkel indította
el. Őt Aranyász Ádám követte A csönd éve volt…
című dallal. A harmadik
szólista Bordás Áron volt,
aki a Te majd kézenfogsz és
hazavezetsz című dalt adta
elő a közönségnek. Az
utolsó nóta az Egy rózsaszál szebben beszél volt,
amelyet Farkas Alex énekelt el. Utána az énekesek
közösen adtak elő három
dalt: Szép vagy, gyönyörű
vagy Magyarország, Ott,
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ahol zúg az a négy folyó és
a Nélküled. Mindhárom
előadás nagyon szép volt, a
Nélküled című híres dal
pedig egy tökéletes lezárása volt a koncertnek. A
közönség vastapssal fogadta az előadást.
Összességében tényleg lezártnak érezhető nemcsak a
szólistáknak, hanem a közönségnek is az előadások
tanéve. Csodálatos dalok
voltak, sokszor is jó volt hallgatni őket.
Szeptembertől pedig új
lendülettel készülhetünk az
újabb élvezetes koncertekre
és remek dalokra.

A négy szólista és a tanár úr
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a laKodalom Karmestere

pályázati
felhíVás

folytatás a májusi számból

Jászárokszállás
Város tehetségért
alapítvány
pályázatára

Jászárokszállás Város Tehetségért Alapítványának
Kuratóriuma felhívja az érdeklődők figyelmét, hogy
azon tehetséges, jól tanuló
jászárokszállási fiatalok
számára, akiknek nehézséget jelent a középiskolai,
főiskolai, egyetemi tanulmányaik költségeinek viselése, ebben az évben is
kiírja a pályázatát.
Nem
pályázhatnak
azok, akik már diplomával rendelkeznek.
a pályázat
benyúJtásánaK
határideJe:
2020. Június 15tŐl Július 31-ig
A szükséges űrlapok
beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, illetve letölthetőek a
www.jaszarokszallas.hu
honlapról.
Tehetségért Alapítvány Kuratóriuma

szöVeg: maJor József

Tisztelt Vendégkoszorú!
Egy kis csendet kérek!
Egymás iránt való igaz
szeretetről tesz ma
fogadalmat vőlegény
és párja,
Ki az elindulást
alighogy várja.
De mielőtt itt hagynánk
a szülői házat,
Halljunk pár búcsúszót,
mert ez úgy illő, hogy
mielőtt elindulunk,
Isten, ember előtt hűen
beszámoljunk.
A búcsúzást követően elindul a násznép. Ha az idő
szép, gyalogosan megyünk.
Elől a vőfély a botjával, mögötte a násznagy a párjával,
vagyis a nyoszolyóasszonynyal, a vőlegény a kísérőjével, koszorúspárok, a szülők,
a rokonság és a többi meghívott vendég, a legvégén a zenekar halad. A férfiaknál
boros és sörös üvegek, a hölgyek süteményt hoznak útravalóul és útközben a nézelő-

dőket megkínálják egy-egy
pohár itallal vagy egy szelet
süteménnyel.
Bevonulunk az udvaron felállított sátorba, ahol az asztal
meg van terítve, gyakran hidegtállal és apró süteménynyel. A bejáratnál rövid itallal
kínálják a vőlegény vendégeit. Csak a mi szegény menyasszonyunk van a lakásban
elzárva a vőlegény és a násznép elől. A vőfély hangos szóval a következőket mondja:
Ma hajnalban alig,
hogy virradt a reggel,
Összegyülekeztünk,
szép számos sereggel.
S jöttünk aztán e tisztes
hajlékhoz végre,
A szép menyasszonynak
kikérésére.
Itt van a vőlegény,
itt van a sok vendég,
El nem mulasztanák az
ünnep szép percét.
A vőlegénynek lenne
sok-sok mondandója,
De barátom megkért,
legyek a szószólója,
Mert párás most a szem
és nagy az izgalom,
Így ékes szavakat nekem
kell szólanom.

Gyönyörű virágszál
nőtt fel itt e házban,
Édes szüleinek,
nagy boldogságára.
Óvták és féltették,
nevelték a jóra,
Összefűzi őket,
sok-sok boldog óra.
Ám de eljött a nap,
s ez a világ rendje,
Átlépni készül ő
a házaséletbe.
Kedves Örömszülők!
Az lenne kérésünk,
menyasszonyt, s vőlegényt
templomhoz kísérjük.
S ott adassék országnakvilágnak tudtára,
Hogy boldog nap
köszöntött ma egy ifjú
párra.
Ezek után a szülők engedélyt adnak a vőfélynek a
menyasszony megkeresésére.
A vőfély ezután keresi a
vőlegény eljegyzett menyasszonyát, persze gyakran
tréfából, mást vezet elé,
hogy válaszoljon, tudja-e, kit
jegyzett el.
A vőfély bemegy a lakásba,
ahol a menyasszony öltözik,

majd kivezet egy kislányt
vagy egy idősebb hölgyet.
Végül a vőfély újra bemegy a
lakásba, de most már a
menyasszonyt vezeti a vőlegény elé. A menyasszony selyemszalagot köt a vőfély
botjára, amelyre a fiatal pár
felírja a nevét és a dátumot.

A vőfély felkéri a papot az
esketésre
A vőlegény édesanyja átadja a menyasszonyi csokrot, majd a menyasszony búcsúja következik.
Ma már a korábbi szokás-

tól eltérően a polgári esküvőt általában a templomi esküvő előtt tartják, nem úgy,
mint régen. Korábban
ugyanis a polgári esküvőt
reggel tartották a községházán, ahová a fiatal pár polgári ruhában ment, s elkísérte őket a két násznagy.
A polgári szertartást követően az anyakönyvvezető
gratulál először. A templomba napjainkban a szülők
vezetik be az ifjú párt. A
menyasszonyt az édesapa, a
vőlegényt az édesanya. Az
egyházi szertartás után a
pap kikíséri a templomból
az új házaspárt, s a templomajtóban fogadják a násznép gratulációját, jókívánságait.
A vőlegény szülei tányéron
cukorral kínálják az ifjú párt,
hogy életük édes legyen,
mint a cukor.
A vőfély elkéri a tányért, s
földhöz vágja, hogy minél
több darabra törjön, s a következőket mondja:
Akkor váljatok szét, majd
ha ez a tányér összeforr, s
annyi gyermekáldás legyen,
ahány felé a tányér tört!
A vőfély beinvitálja a násznépet a sátorba, és kezdetét
veszi a lagzi.
(Befejezés
a júliusi számban.)

„ahol ŐseinK toVább élneK…”
látogatás a Jász házban
szöVeg: görbe szilVia

Milyen volt a tisztaszoba,
mi az a berakott spór, és
mire használták az indóflit? Ezek és még rengeteg
más érdekesség is kiderül
arról, hogy milyen volt az
élet néhány generációval
ezelőtt, ha ellátogatnak a
jászárokszállási tájházba.
Rohanó világunkban nem
árt néha megállni és kicsit
visszatekinteni a múltba is:
hogyan éltek elődeink, milyen házakban laktak, hol
ettek, mivel tisztálkodtak,
milyen eszközöket használtak a mindennapokban?
A tájházak legnagyobb
számban az 1970-es 1980-as
években nyíltak meg, de napjainkban is akadnak újak. Ma
Magyarországon mintegy
háromszáz tájház található,
melyekben több mint tízezer
emléket őriznek. Jászárokszálláson huszonöt évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a
Jász Ház. Az 1882-ben épült
öt osztatú ház hűen tükrözi a
jászsági polgárosuló parasztcsalád életvitelét, lakáskultú-
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ráját. A családi gazdálkodás a
tanyán folyt, a városi házban
általában vasárnap tartózkodtak, amikor a misére bejöttek a családtagok, illetve
az iskolás gyermekek, s az
idősek éltek ott tartósan,
egész éven át. A ház alkalmas
volt arra, hogy a család kétlaki életét szolgálja. Három
nemzedék született, nevelődött és élt itt.
Ha ma, a piros muskátlival
díszített ámbitusról a konyhába lépünk, a falon és a pol-

cokon a sütés-főzés használati tárgyait láthatjuk: színes,
mázas tálakat, vizeskorsó-

kat, fűszertartókat, tányérokat. Az itt elhelyezett összetett tüzelőberendezés kuriózumnak számít, hasonlót a
megyében már nem találhatunk. Az utcára néző lakószobában az igényes berendezés, az értékes textíliák, a
faragott bútorok, a plüsshuzatos székek, a magasra vetett ágy a család vagyoni
helyzetét hangsúlyozzák, a
szekrény hímzett női rékliket, hálóingeket, selyem vállkendőket, szőttes abroszokat rejt. A falakat a kornak
megfelelően szentképek és
régi családi fotók díszítik.

A második szobában egy
meszelt boglyakemence is
megtekinthető, padkáján

gyermekjátékok, mellette
bölcső és egy több mint száz
éves gyerekállóka, az asztalon imakönyv. A harmadik
szobában Árokszállás híres
szülötteit ismerhetjük meg

nyomó, hurkatöltő, kukoricamorzsoló, szenes vasaló.
A Jász Ház udvarán a megromlott állapotú istálló helyén
emelt épületben kialakításra
került egy bemutatóterem,

dokumentumok, fotók, személyes használati tárgyak
segítségével. Nyomon követhetjük Kaszab Anna, Pethes
Imre, Görbe János színészek,
valamint Jász Faragó Sándor
karikatúrista
életútját.
2020-ban egy jászárokszállási baka katonaládájával
gazdagodott a tárlat. A kamrában fellelhető minden
olyan régi eszköz, amely
szükséges volt az akkori
élethez: tökgyalu, krumpli-

ahol helyet kaptak a szántásvetés-aratás, az állattartás
eszközei, a szövés-fonás, a
borkészítés kellékei, ezen
kívül az asztalos- és a szűcsmesterség szerszámaival is
megismerkedhet a látogató.
Egy nyitott melléképülettel és
egy kemencével is bővült a
közösségi tér. Ez is bizonyítja,
hogy a tájházban nem állt
meg az idő. Remek program a
kirándulók számára, akik
nemcsak Magyarországról,

hanem a világ minden pontjáról érkeznek. A helyi civil
szervezetek összejöveteleinek
is gyakori helyszíne a Jász
Ház, ahol a bográcsban készült ételeket vidám beszélgetés mellett fogyasztják el a
résztvevők. Élettel töltik meg
az óvodai és iskolai csoportok,
akik betekintést kapnak a település múltjába, mesterségeibe, népi építészetébe, családi
napok, nyári táborok keretében pedig a mozgásé és a játéké a főszerep. Ilyenkor gyerekzsivajtól hangos a tágas,
füves udvar.
A helytörténeti gyűjtemények, illetve tájházak hagyományápoló és kultúrateremtő
tevékenységükkel
sajátos
színfoltjai, ékességei a jászok
földjének. Egy tájház nem
pusztán kiállítás, hanem programok, rendezvények helye, a
tudás átadásának, a szellemi
örökség megismerésének,
megőrzésének, generációk találkozásának a színtere.
A
koronavírus-járvány
megszűnése után a Jász Ház
sok szeretettel várja az érdeklődőket a Széchenyi utca
31. szám alatt Jászárokszálláson.
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azt írta az úJság
szöVeg:
paKsi csabáné

1990 júniusában:
Az „Itt jártak a rokonok”
című, Ördög Emánuelné
által papírra vetett cikkből
derül ki, hogy 1990-ben vendégeskedtek nálunk először
az újiregiek. Az ÁBK 1989ben vette fel a kapcsolatot az
1930-31-ben kirajzott, Dunántúlon letelepedő és új
életet kezdő árokszállásiakkal, akikhez abban az évben
el is utazhattak. 1990-ben
pedig ők jöhettek haza. A következőket a cikkből idézem:
„1990. május 19-e, szombat.
Hazavártuk az újiregi jászokat. Ide, az óhazájukba, Árokszállásra. […]Megállt az autóbuszuk a könyvtár épülete
előtt, és az öröm felcsapott

köztünk, melyet leírni nem
lehet. […] Ilyen érzések között
invitáltuk rokonainkat a
könyvtárunk belsejébe, ahol
kávé tea és pogácsa várta
őket. Rövid beszélgetés után
együtt vettünk részt az Árokszállásiak Baráti Körének közgyűlésén. Mintha mindig
együtt lettünk volna. A köszöntő, üdvözlő felszólalások
egymást érték. A közgyűlés
után kíváncsian néztek szét az
óhaza centrumában. Megcsodálták a szentesi baromfi feldolgozó üzletházát a piacon,
majd együtt mentünk a II. világháború áldozatainak emlékkövéhez. […] Innen utunk a
templomhoz vezetett. A lelkek
muzsikája, az orgonaszó fogadta az érkezőket. Majd felcsendült Magyarország patrónájának az éneke, a „Boldogasszony, anyánk”! Könny lepte

az ájtatosan éneklők szemeit.
Azt hiszem, itt most mindenkinek megindult a lelke. Hiszen
az iregiek között igen sokan
voltak, akik itt vették fel a keresztség szentségét. [..] Eljött a
búcsúzás ideje is. Itt már az
öröm korán sem volt olyan
nagy, mint az érkezéskor. De a
szeretet most is úgy melegített
mindannyiunkat, mint reggel.
Azt hiszem, hogy továbbra is,
mindig, ezután is.”

2000 júniusában:
Banka Csaba Árokszállásiak az utakon- Figyelemfelkeltő agrárdemonstráció c.
cikkéből
megtudhatjuk,
hogy húsz éve milyen gondok nehezedtek a mezőgazdaságban dolgozók vállára.
Hasonlóak, mint amiket
most élünk meg a termelés
területén.

„Június 8-án az országos agrárdemonstráció részeként a
Jászkun Teszöv szervezésében
a megyében tíz helyszínen több
száz géppel zárták el az utak
sávját a gazdálkodók. […] A
helyi Kossuth Mezőgazdasági
Szövetkezet dolgozói is megjelentek a tüntetésen. Őket a
Jászberényből Hatvan felé vezető útvonalon találhattuk
meg. Az ott felsorakozó 55 gép
és 70 ember többsége árokszállási volt. Nagyobb torlódást nem okoztak, pedig körülbelül másfél kilométerre nyúlt
a gépek oszlopa. […] semmilyen attrocitás nem zavarta
meg a néma tüntetést. […] A
résztvevők helyzetük romlásáról beszéltek, arról, hogy a
nehéz helyzet miatt bizonytalanná vált munkahelyük, megélhetésük. […] Az egyik legnagyobb probléma, hogy a demonstrációt követően a mezőgazdasági gépek többségével
nem a földekre mentek dolgozni, hanem kénytelenek voltak azokat a garázsba állítani.
Bármily hihetetlen is, alig van
munkája így, nyár derekán az
embereknek. Volt, ahol nem
tudtak vetni, de volt, ahol elvetettek ugyan, de a magok nem
keltek ki. Szabó Bélától tudjuk,
hogy kénytelenek kényszerszabadságra küldeni dolgozóik
egy részét, mert munkát nem
tudnak nekik adni.”

2010 júniusában:
„Jászágó három napra a
Jászság fővárosa volt” - szól
a mindent elmondó cikk
címe a 2010. júniusi Jászvidék címlapján. Jászágón tartották tíz éve a 16. Jász Világtalálkozót. Banka Csaba cikkéből idézem a következő
sorokat:
„A péntek délutáni megnyitón a közgyűlés elnöke példaértékűnek nevezte azt az öszszefogást, amellyel lehetővé
vált, hogy egy olyan település
szervezhesse meg a nagyszabású rendezvényt, ahol a helybéliek száma a százat sem éri
el. A találkozó nyitónapján felszentelték az egykori négyszállási iskola előtt tisztelgő
emlékkövet és a kis falu testvértelepüléseit (Nagysomkút,
Heiteuried) megjelenítő márványtáblát is. Dávid Sándor
korábbi jászkapitány emlékoszlopot faragott az ágói világtalálkozó tiszteletére. Az
oszlopra nemzetiszín szalagot
kötöttek a résztvevők. Az eseménysor részeként számos kiállítás, bemutató nyílt meg a
település művelődési házában,
ahol bemutatták „A Jászságért” Alapítvány kiadványát,
amelyben a Jászságért díjat elnyert, köztiszteletben álló
jászságiakat ismerhetjük meg.
A faluban mindenki sürgöttforgott három napon át, hogy

az érkező vendégek mindegyikét illő módon köszönthessék.
[…] Dr. Dobos László, a Jászok
Egyesületének ügyvivője –
egyben, mint Jászágó díszpolgára […] adta át az idei Jászságért díjat, amit a szolnoki dr.
Szabó László néprajztudósnak
ítéltek. […] Első alkalommal
ítélték oda a Civil Vándordíjat,
amelyet a Keresztény Értelmiségek Szövetsége Jászberényi
Csoportja kaphatott meg. A világtalálkozó keretében adták
át a helyi kitüntetéseket is.
Mozsár László díszpolgári
címet kapott, id. Tősér László
és Lengyel Sándorné Jászágóért elismerést vehetett át. […]
A jászok legújabb kapitányának avatása ezután következhetett. A kapitányi jelvényeket
a jászágói fiatalember – a jelképes tisztség eddigi legfiatalabb képviselője – Dobos Gergely ölthette magára, akit Jászágó önkormányzata kért fel
a tisztségre. Az újkori kapitányok tisztje, hogy megszemélyesítsék a jászok együvé tartozását, az új kapitány azonban a jászok és kunok összetartozását is jelképezheti, hiszen édesapja jászágói, édesanyja pedig a Kunságba való.
[…] Az általános vélekedés szerint remekül megszervezett,
értékes három napot tölthettek el a faluba érkezők június
11. és 13. között Jászágón”.

táJéKoztató a 2020. Július 1. napJát megelŐzŐen engedély nélKül létesített
Vízi létesítményeK (KutaK) VízJogi fennmaradási engedélyezési elJárásáról
határidő: 2023. december 31.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került
megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell
kérni. Tekintettel arra, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) nem
tesz különbséget a vízkivételt biztosító kutak
között, így ezek utólagos engedélyezésének
hatásköre megoszlik a jegyző, illetve a vízügyi
és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi
és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság) között.
A jegyző engedélye szükséges olyan kút
létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához, amely a következő feltételeket
együttesen teljesíti:
• a kormányrendelet szerinti védőterület,
valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag
talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet
felhasználásával üzemel;
• épülettel vagy annak építésére jogosító
hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
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• nem gazdasági célú vízigény.
Amennyiben az előző feltételek közül
bármelyik nem teljesül, akkor a Katasztrófavédelemi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási, létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárása.

(Gazdasági célú vízigénynek minősül
minden, a háztartási igénytől eltérő, azt
meghaladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, állatitatás
is, amennyiben ezzel az engedélyes nem
saját háztartási igényt elégít ki, tehát gazdasági haszonra tesz szert. )

Amennyiben a szóban forgó vízkivételt biztosító vízi létesítmény ivóvíz igény kielégítésére is szolgál, abban az esetben a szakhatóság az eljárás során a kérelmezőt akkreditált
laboratóriumi vízmintavételre kötelezi és
csak a megfelelő vízminőség esetén adja ki
hozzájárulását. Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon, és a kérelmező locsolásra vagy állatok itatására használja a kút
vizét, úgy nem szükséges a Népegészségügyi
Főosztály szakhatóságként történő bevonása.
A törvény értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki
2020. július 1-jét megelőzően engedély nélkül
vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt
biztosító ásott, illetve fúrt kutat, ha a vízjogi
fennmaradási engedélyezési eljárást 2023.
december 31-ig kérelmezi, és az engedély
megadásának feltételei fennállnak.
Azonban aki 2023. december 31-ig nem
kér fennmaradási engedélyt az engedély
nélkül létesített kútra, annak 2024. január
1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni.
A bírság az engedély nélkül létrehozott
építmény értékének 80%-áig, engedély
nélküli vízi munka vagy vízhasználat esetén 1 000 000,- forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege
nem haladhatja meg a 300 000,- forintot.
Vízjogi fennmaradási engedélyezés
menete:

Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az
ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden
olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül
létesítettek.
A kérelmüket Jászárokszállás Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzője részére címezve, a Műszaki Irodára
szükséges benyújtani.
Nyomtatvány átvehető a Polgármesteri
Hivatal Műszaki Irodáján, illetve letölthető
Jászárokszállás Város honlapjáról: www.jaszarokszallas.hu, Ügyintézés, Műszaki Iroda.
Az eljárás 2019. január 1-től illeték- és
díjmentes.
További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető ügyfélfogadási időben: Hétfő:
8-12, Kedd: 8-12, Szerda: 8-12 és 13-16, Csütörtök: 8-12, Péntek: Nincs ügyfélfogadás.
Telefonszámok:
Központi telefonszám: 06-57/531-050
Műszaki Iroda: 06-57/531-059, 0657/531-055, 57/531-067
E-mail címek: titkarsag.ph@jaszarokszallas.hu
muszak.ph@jaszarokszallas.hu
Jászárokszállás Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Műszaki Iroda
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KÖZLEMÉNY
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/3012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően Jászárokszállás Város
Önkormányzata elindította a JÁSZÁROKSZÁLLÁS város
teljes közigazgatási területére szóló új településfejlesztési koncepció, valamint új településrendezési eszközök
– településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és
szabályozási terv – kidolgozását.
A fentiek értelmében kérjük Önöket, településünket,
közvetlen környezetüket érintő módosítási javaslataikat
megtenni szíveskedjenek 2020. július 31-ig.
Észrevételeiket, javaslataikat levélben vagy elektronikus úton várjuk az alábbi címekre:
- Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal, Műszaki Iroda,
5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.
- titkarsag.ph@jaszarokszallas.hu vagy bakaine@jaszarokszallas.hu
A jelenleg hatályos szabályozási tervdokumentáció,
valamint a Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jászárokszállás Város Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 3/2005.
(IV.01.) rendelete megtekinthető a város honlapján https://www.jaszarokszallas.hu
Felmerülő kérdései kapcsán kérem az alábbi telefonszámon, e-mail címen vegyék fel a kapcsolatot hivatalunkkal: 06-57-531-050, e-mail: titkarsag.ph@jaszarokszallas.hu
Közreműködésüket köszönjük!
Gergely Zoltán
polgármester
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szöVeg: nagy Kinga

polgárŐrnap

A településen élő lakosság biztonságának fenntartása, rendezvények biztosítása, köztéri járőrözés. Csak
néhány önkéntes tevékenység azok közül, melyet a
polgárőr egyesületek végeznek hazánkban. Június
27-e hivatalosan is a polgárőrök napja. Jászárokszállás polgárőr egyesületét
megalakulásukról, feladataikról, valamint az elmúlt
év történéseiről kérdeztük.
Az egyesület 1995-ben
csatlakozott az Országos Polgárőr Szövetséghez, ekkor
kezdte meg munkáját városunkban, Jászárokszállás Polgárőrsége néven került bejegyzésre. 2016 óta Jászárokszállás Város Polgárőr Egyesülete néven működik.
Fennállásának 25. évfordulóját ünneplik ebben az
évben, a kialakult járványügyi helyzet miatt azonban
ennek méltó megünneplésére feltehetően nem lesz lehetőség.

Az egyesület 2019-ben Jászárokszállás Városért kitüntetésben részesült
Polgárőrségünk számos
feladatot vállal városunk
közbiztonságának és az itt
élő emberek nyugalmának
fenntartása érdekében.
Két fő feladat tartozik az
egyesület tevékenységi körébe: köztéri járőrözés, valamint az önkormányzat, civil
szervezetek által szervezett
rendezvények biztonságos
lebonyolításának segítése. A
közterületek nappal, este és

éjszaka történő járőrözését
az egyesület tagjai önként
vagy a rendőrség kérésére,
saját beosztásuk szerint végzik. A két szervezet közötti
kölcsönös jó kapcsolat igazán
fontos, hiszen egymás munkáját sokban segítik.
Az elmúlt években az egyesület szinte teljesen átvette a
városban zajló rendezvények
biztosítását. Emellett segítik
az iskoláskorú gyerekek biz-

Végre!
szöVeg: KóKai béláné

Hosszú, hosszú, nagyon
hosszú idő után végre elérkezett az a pillanat, amikor újból el lehet kezdeni
a teljesítménytúrázást.
Június 13-án a Kékes 1x...
2x... 3x.. 10x túrán vettem
részt. Ez már a második alkalom, ugyanis még februárban szerveztek egy téli versenykiírást. A mostani a tavaszi volt, kicsit megkésve a
korlátozások miatt.
Remek időben vágtunk
neki a Mátraháza-Kékestető
közötti 7 km távnak. Úgy
gondolnánk, hogy unalmas
ugyanazt a távolságot egyszer, kétszer vagy akár tízszer megtenni. De nem!
Több variációt is ki lehetett próbálni.
Én először a kéken mentem fel Kékestetőre. A péntek éjszakai eső nyomot hagyott maga után. Kissé sáros
és csúszós volt az alsó szakasz, de felfelé haladva a
talaj minősége csak javult.
Fent a frissítő pontnál egy
kitűzőt kaptam, igazolva,
hogy fél kört már megtettem. Egy kis pihenő és frissítés után, ugyanazon az úton
indultam lefelé. A madarak
vidáman énekeltek és tiszta
erdei levegő ölelt körül.

14. oldal

tonságos közlekedését, hiszen reggelente gyakran találkozhatunk velük az iskolák
előtt található gyalogátkelőhelyeknél. Temetések, esküvők ideje alatt biztonsággal
hagyhatjuk el otthonunkat,
hiszen az ingatlanok őrzésére
is felkérhetjük a tagokat.
Tavaly megkezdődött a kerékpárok regisztrációja is,
néhány hétvége alatt közel
300 tulajdonosnak segítet-

tek kerékpárjuk beazonosításában.
A környező települések polgárőr egyesületeivel is jó kapcsolatot ápolnak, gyakran
kapnak felkérést rendezvények biztosításának elvégzésére. 2019-ben közel 3000
órát töltöttek önkéntes munkával. A járványügyi helyzetben megnövekedett a szolgálatok száma is: az élelmiszerboltokra vonatkozó időkorlátozás betartásában is segítik
városunk egyik üzletét, de az
ÖNO munkáját is segítik.
Az elmúlt években az egyesület több tagját is elismerésben részesítette a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr
Szövetség kiváló polgárőr
munkájukért. 2019-ben Jászárokszállás Városért Kitüntetésben részesült az egyesület,
majd ebben az évben elnyerték az ÉV Polgárőr Egyesülete
kitüntető címet is.
Az egyesület a legnagyobb
támogatást Jászárokszállás
Város Önkormányzatának
köszönheti, már 5 éve nagyobb összeggel segíti az
egyesület munkáját. Emellett a Rosenberger Magyar-

ország Kft. is a támogatók
közé tartozik, a szolgálati
autó szervizelését vállalta.

mi a teendŐ, ha
te is szeretnél
polgárŐr lenni?
Az egyesület jelenleg 18
főből áll. Egy közel 8000 fős
város tekintetében kevésnek
számít, hiszen az ideális létszám a település lélekszámának 1%-a. Örömmel várnak minden olyan tenni
akaró embert, akinek szívügye Jászárokszállás biztonságának megőrzése. Az
egyesületbe az kerülhet be,
aki 18. életévét betöltötte,
büntetlen előélettel rendelkezik, az egyesület tagjai elfogadják jelentkezését, valamint három hónap próbaidőt eltölt. A középiskolás diákoknak is lehetősége van az
50 órás közösségi munkájuk
eltöltésére az egyesületnél.
Ha szeretnél te is egy olyan
önkéntes munkát vállalni,
mellyel nemcsak egy jó közösség tagja lehetsz, de másokért is tehetsz, csatlakozz
Jászárokszállás Város Polgárőr Egyesületéhez!

Júniusi gondolatoK

Sok-sok ismerős jött
szembe, akiket közel három
hónapja nem láttam. Remek
érzés volt találkozni velük.
Lent a rajtnál eldönthetted,
hogy indulsz-e tovább a következő körre. Ezt a sípályán
teljesítettem. Úgy gondoltam
azon könnyebb lesz a csúcs-

Jó volt látni, hogy mindenki örömmel járta a természetet.
A harmadik kitűző feltűzése után vissza is a kéken
indultam.
Közben már készülődött a
nyári zápor (dörgött, de
nem villámlott), ami egy ki-

hoz érni, de nekem ez nem
volt megfelelő. Fent újból
kaptam egy kitűzőt, amit a
másik mellé szúrtam, hiszen
már másodszor értem fel.
Vissza is a sípályán jöttem.
A felfelé jövők nyakában is ott
lógtak az ellenőrzést jelentő
kitűzők, mindez arra sarkallt,
hogy még egy kört próbáljak
meg teljesíteni. Mivel volt, aki
szintén így gondolkodott,
újból a kék jelzésen indultam
el. A meleg és a párás levegő
ellenére jól haladtam. Az erdő
barátságos hangulatával sok
energiát adott.

csit gyorsabb haladásra
késztetett. Mikor az alsó
szakaszhoz értem, a vízmosáshoz, már tudtam: ha esni
kezd, akkor sem ázom el,
mert a cél már nincs messze.
És így is lett!
Beérve (kb. 3 perc múlva
elkezdett esni) döntöttem el
hogy a 4. kört már nem kezdem el.
Így 21 km és 1050 m szintet teljesítettem közel három
hónap után.
Nagyon jó érzés volt ismét
az erdőt- és hegyet járni.
Várjuk a következő kiírást.

szöVeg: csoszor erzsébet

„a szebbnél szebb VirágoKat látVa,
csodálKozVa és megrendülVe
KérdezzüK: uram, ha ilyen
gazdagon fölruháztad a soK
szép Virágot, melyeK egyiKe sincs
tudatában ragyogásánaK,
mennyiVel bŐKezűbb Voltál
aKKor, amiKor reánK, embereKre
gondoltál! amiKor a Kegyelem
gazdag
VáltozataiVal halmoztál el minKet! miVel háláltuK meg bŐKezűségedet, szeretetedet? ezeKre a KérdéseKre soKszor csaK szégyenKezVe
és pirulVa merünK Válaszolni.
csaK az ember haJlamos arra,
hogy tudatosan elzárKózzéK a
Kegyelmi adományoK elŐl.”
(luKáts márta)

Úgy vélem, hogy a hosszú bezártság
után több ember elgondolkodott ezeken a kérdéseken is. Átértékelődött az
életünk. Megtanultunk a csendben
egy kicsit Istenre és egymásra is jobban odafigyelni. Az élet lassan visszatér újra a régi kerékvágásba. Az emberi kapcsolatok valamilyen szinten
megváltoztak. A virágok adta szépség
azonban továbbra is itt van közöttünk.
Megcsodálhatjuk őket, örömet és
erőt meríthetünk belőlük és ha belegondolunk, meg is köszönhetjük a Teremtő Istennek ezeket a csodálatos
szépségeket.
Most a kedves olvasók figyelmét a
rózsák szépségére hívnám fel. Azt hiszem, nagyon boldogok lehetünk, hogy
nemcsak a kertünkben nyílnak szép
rózsák, hanem városunk központját is
díszítik a szebbnél szebb virágok.
A rózsa az egyik legfontosabb virágszimbólum a világban. A tövisek óvta
gyönyörű, illatos virág a szépséget, a szerelmet, a titoktartást, az életet, a vért, a
halált és az újjászületést jelképezi.
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