pétEr-pál napi aratási ünnEpség
szövEg: görbE ErzsébEt

mEntovics éva: aratás
"érik már a búza, sárgul a határ,
haJlongó kalászát érlEli a nyár.
morognak a gépEk,
zaJuk mEsszE száll,
a sok gabonára malomgarat vár."
Az aratás napját gondosan meg kell választani.
Ennek kezdete Péter-Pál
napja volt, mert ekkor hasadt meg a búza töve. A
nyári hónapokban a növénytermesztők egyik legfontosabb feladata a betakarítás volt. A búza érésekor a parasztemberek gyönyörködve járták be a határt, tenyerükkel dörzsölték a sárga kalászt, majd

bólintottak: „Ez igen jó lesz
a kenyerünk!”
A népi megfigyelések szerint e napot követően kezdődött az igazi nyár, amit legtöbb esetben az időjárás is
visszaigazolt.
Az aratás elengedhetetlen
kellékei a sarló és a kasza voltak. A sarlóval való munka kifejezetten asszonyi munkának
számított, a kaszával azonban

a férfiak dolgoztak. A marokszedés szintén az asszony feladata volt, a kévék bekötése és
összehordása viszont férfimunkának számított.
Az aratásból mindenki kivette a részét. Ezt napjainkban
felváltotta a gépekkel történő
munkavégzés, mely könynyebbé és nem utolsósorban
gyorsabbá tette az aratást.

két évtizEdE
vErsEnybEn
szövEg: nádas illés
nagy kinga

Július, jó hangulat, finom
ételek, tánc, zene… Valamennyiünknek, akik itt
élünk, az Árokszállási Nyár
és vele együtt a Birkafőző
Verseny jut eszébe e szavak
hallatán.
Két évtizede zajlik a rendezvénysorozat, évről-évre
egyre több versenyzőt, érdeklődőt csalogatva városunkba. Sajnos az idei év
nem tette lehetővé, hogy
megrendezésre kerüljön a
sokak által várt program,
de interjúnkban a két, már
kezdetek óta főző versenyzőt – Gonda Csabát és
Pádár Antalt – kérdeztük
az elmúlt 20 év tapasztalatairól.

– Miért döntöttél úgy,
hogy elindulsz a legelső
Birkafőző Versenyen és
azóta is minden évben?
– GCS: A helyi Birkafőző
Verseny kezdetét megelőzően a mi lelkes kis csapatunk már részt vett a Karcagon akkor induló első Birkafőző Versenyen. Ott több alkalommal is szép eredményt
értünk el, majd tevékenykedésünk csúcsaként 2003ban Birka Lovaggá ütöttek
bennünket. Ezt azzal magyarázták az ottani szervezők, hogy Karcagon csak
karcagi nyerheti meg a helyi
versenyt. Motivált bennünket a megmérettetés itthoni
vágya is és természetesen
erősíteni kellett a helyi szervezőket is kezdeményezésük
szükségességéről.
Az ismételt indulások pedig
jöttek minden évben, mígnem
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kötelezővé váltak. Ez mára
odáig fejlődött, hogy leányaimnak ki van kötve, ha egyszer „bekötnék a fejüket”,
akkor is a Birkafőző Verseny
időpontja evidenciát élvez a
fent említett eseménnyel
szemben. Nagyon sokáig 4 fő
versengett a leghűségesebb
versenyző címért, de Pittner
Józsi bácsi már csak fentről
szurkol nekünk, Sulyok Zoltánról pedig nem tudjuk,
miért szállt ki eme dicső
quartettből. Így hát maradtunk ketten, Pádár Tóni bácsi
és én.
– PA: A legelső versenyre
nem volt még szándékom benevezni, de „erős” baráti rábeszélésre jelentkeztem. A
verseny varázsa megfogott,
és úgy döntöttünk a családommal, hogy továbbra is
versenyezni fogunk.
Folytatás a 2. oldalon.

Az árokszállási gazdák
2020.07.05-én ismét megrendezték a hagyományos
arató napi ünnepségüket.
Az ünnep célja az egykori
aratási szokások felelevenítése, a kézi aratás bemutatása,
a korszerű gabona betakarítás.
Márkus Miklós, a Gazdakör
elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy min-

den évben más megpróbáltatás éri őket, de ezek összefogással és kitartással leküzdhetők. Az idei év sem kivétel
ez alól, de abban egyetérthetünk, hogy otthoni munkavégzéssel sok mindent el lehet
végezni, de mezőgazdasági
munkát nem.
Ezután ünnepi szentmise
vette kezdetét. Kiss Csaba

plébános úr a szentmisét követően Isten áldását kérte az
aratásban részt vevő kézi
aratókra, kaszásokra, marokszedőkre és eszközökre,
melyet aratási bemutató követett.
A résztvevők az ünnepi
ebédet a Vadászházban fogyasztották el, melyet baráti
beszélgetés követett.

Farkas János EmlékvErsEny – horgászat
mEstErFokon
szövEg: kaszab zsolt
h. E. Elnök

Idén a Dolgozók Horgász
Egyesülete a szokásos júniusi időpont helyett július 4-én, szombaton rendezte meg háziversenyét,
amelyre 65 felnőtt, 3 ifjúsági tag és 17 gyermek nevezett.
A versenyzők köszöntése
és a szabályok ismertetése
után fél 6-kor kezdődött a
helyek kisorsolása. Először a
gyermek, majd az ifi és felnőtt horgászok húzhatták ki
annak a horgászhelynek a
számát, ahol versenyezhettek. 6 órára mindenki el is
foglalta és kürtszóra egyszerre dobhatták be csoda

csalijukat a vízbe a nagy
fogás reményében.
A verseny végéig többször
volt mérlegelés, mert a kifogott halak nagy részét a mé-

retük miatt visszaengedtük,
vagy a versenyző többet fogott annál, mint amit elvihet,
esetleg sporthorgász.
Folytatás a 2. oldalon.

Eredményhirdetés

1. oldal
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két évtizEdE vErsEnybEn
Folytatás az 1. oldalról.
– Emlékszel a legelső
versenyre?
– GCS: A legelső verseny a
Széchenyi Iskola udvarában került megrendezésre és talán egy
tucatnyian voltunk. Valahol az
egykori távolugró homokágyás
környékén állítottuk fel a bográcsállványunkat. A hangulat
akkor is nagyon jó volt, úgy is
mondhatnám, hogy családias.
– PA: Igen. 3 kiló birkahúst
kaptunk. Élveztük a versenyt,
a főzést, viccelődtünk egymással. Emlékezetem szerint
ez a Széchenyi Iskola udvarán
zajlott le, 16 fővel.
– Milyen ételeket készítettél az elmúlt évek alatt?
– GCS: Birkapörköltet természetesen minden alkalommal.
Majd sokak nagy örömére talán
6-8 évvel ezelőtt a szervezők kitalálták az egyéb kategóriát,
ami sok ,,birkahús ellenes” főzni
vágyó ember számára megnyitotta a lehetőséget a megmérettetés előtt. Azóta minden alkalommal indulok az egyéb kategóriában is, ahol már 6 éve a lányaimat terelgetem a bográcsok és egyéb főző, sütő alkalmatosságok mellett. Készült
azóta pácolt-grillezett báránycsülök, grillezett zöldségekkel;
lebbencsgulyás
gugyavel
módra; pacalpörkölt újragondolva, füstölt kakastarajával; bivaly bika-boka környéke macs-

kanadrággal; szarvaspörkölt
erdei gombákkal, vasi dödöllével; olivás házinyúl, kerti zöldségekkel; tejszínes, brokkolis csirkemell tokány jó leány módra;
palócleves bárány javából.
– PA: Mindig csak birkahúsból főztem a versenyen.
– Milyen a csapatod öszszetétele egy-egy főzés alkalmával?
– GCS: A régi és új baráti társaságok, mostanság kiegészülve a lányaim osztálytársai-

– Mik voltak a legkiemelkedőbb helyezések, amiket eddig elértél?
– GCS: Első hely már megvolt mindkét kategóriában. A
hűségdíjat pedig már hosszú
évek óta kapjuk a már fent
említett emberekkel és Pádár
Tóni bácsival.
– PA: Sok-sok díjat nyertem.
Többször a szépkorúak, legidősebb versenyző díját, többször
a hűségdíjat. 2018-ban elnyertem a Legjobb fakanálforgató

A legelhivatottabb versenyzők – Birkafőző Verseny, 2019
val, barátaival. Most tervben
volt egy képviselői csapat is, de
ez most meghiúsult. A bogrács
szomszédok is több mint 10 éve
szinte ugyanazok.
– PA: Magányos farkas vagyok, egyedül főzök. Az igazsághoz tartozik, ha sok ismerőssel, vendéggel találkoztam
főzés közben, az étel mindig
elfogyott még a helyszínen.

díjat is. Voltam harmadik helyezett is és 2016-ban megnyertem a fődíjat.
– Véleményed szerint, mi
a titka a két évtizede tartó
rendezvénysorozat töretlen sikerének?
– GCS: A szabadtűzön sütésfőzés ősi gyökereihez való viszszatérés semmivel ki nem váltható ízeinek a szeretete. Közös-

ségek együvé kovácsolódása a
részfeladatonkénti munka elvégzésével. A szomszédok és a
zsűri elismerő, illetve megrovó
szavai mentén való emelkedés,
illetve lehangolódás. Egy nap a
365-ből, amikor semmi másra
nincs az embernek gondja, csak
az elkészítendő műremek kivitelezésére, dédelgetésére, óvására. A kulturális programok
színesek, több generációnak
szólnak, megtalálhatja közöttük fiatal és idősebb a számára
szórakoztatót. Amióta a nagy
színpadot a körforgalom mögé
áthelyezték, az átláthatóság,
rendezettség is a helyére került.
Egy igazi nagy fesztivál képét
mutatja a rendezvény.
– PA: Élvezzük a találkozásokat. Tapasztalatokat, ismerősöket, barátokat szerzünk, ismereteket cserélünk. Öröm számomra, hogy Gonda Csaba kedves versenytársam -, akivel
az elmúlt két évtizedet „végig
főztük” és akit fantasztikus szakácsnak ismertem meg. A szervezés is évről-évre javult, ezt bizonyítja az egyre több benevezett versenyző és az egyre több
helyről érkező érdeklődő is.
– A 2021-es Birkafőző Versenyen is számíthatunk rád?
– GCS: Kinga, az itt elhangzottak után ez lehet kérdés?
Természetesen IGEN!
– PA: Igen! Remélem, nem
jön közbe semmi akadály.

Farkas János
EmlékvErsEny – horgászat
mEstErFokon
díJazottak:
Gyermek összesített
kategória:
1. Mándy Ákos: 11,2 kg
2. Kovács Hunor: 4,8 kg
3. Horváth Fanni: 2,4 kg
Ifjúsági kategória:
1. Szabó Dominik: 6,9 kg
2. Tősér Tivadar: 4,7 kg
3. Kovács Botond: (sorsolt
eredmény)

A díjazottak
Folytatás az 1. oldalról.
Nagy örömünkre ez utóbbiból egyre többen vannak, ők
csak a fogás élményéért szeretnek horgászni. 11 órakor
kürtszó jelezte a verseny végét.
Ami a horgásznak jó időjárás, az a halaknak nem. Ez a

2. oldal

mondás igaz lett erre a
napra is, mert a remek idő
ellenére a fogások száma
jóval alacsonyabb lett a vártnál. A versenyzők összesen
53 db halat fogtak ki, összsúlyuk 100 kg. A legnagyobb
hal egy 8,4 kg-os amur volt,

amit legfiatalabb versenyzőnk, a 3 éves Mándy Ákos
fogott ki. A legkisebb halat
fogó Tősér Donát horgászunk egy 7,5 cm-es küszt
fogott. A versenyen minden
gyermek nagyon jól teljesített.

Felnőtt kategória:
1. Tősér Csaba: 9 kg
2. Ivony Alajos: 7,86 kg
3. André Csaba: 7,5 kg
Köszönetet mondunk a verseny támogatóinak! Az eredmények kihirdetése és a díjak
átadása után mindenkinek jólesett az Ördög János készítette
borjúpörkölt és Kiss László
viszneki cukrász rétesei.
Napos időben, nagyon jó hangulatban telt a nap.

soron kívüli
ülést tartott
a képvisElőtEstülEt
szövEg: bb

Jászárokszállás Város
Önkormányzatának képviselő-testülete 2020. július
9-én soron kívüli testületi
ülést tartott a Polgármesteri Hivatal dísztermében,
amelyre három sürgősségi
indítvány érkezett.
Az egyik a civil szervezetek pályázati pénzének kiosztására, a másik a közterületen történő alkoholfogyasztás tilalmára vonatkozott. A harmadik sürgősségi
indítvány az általános iskola
felújítása kapcsán egy szakértői munkacsoport létrehozására irányult. Csak ez
utóbbi felelt meg a sürgősségi indítvány kritériumának, így ezt felvették napirendi pontnak és meg is szavazták a szakértői munkacsoport létrehozását.
Antal Péterné Szerző Ildikó képviselő indítványozására a napirendi pontok
közül „Az iskolaépületek felújítása érdekében a miniszterelnök megkeresése” című
napirendi pontot levették.
Képviselő asszony indoklásában kifejtette, hogy ezt a
napirendi pontot meg kell,
hogy előzzék a Jászberényi
Tankerületi Központ és az általános iskola igazgatóival és
a térség országgyűlési képviselőjével együtt megtartott
bejárások és megbeszélések.
Gergely Zoltán polgármester
ezzel kapcsolatosan tájékoztatott mindenkit, hogy két év
alatt több mint 80 millió forint szolidaritási adót fizetett be az önkormányzat
hozzájárulásként és ebből
semmit nem fordítanak a
helyi iskolára. Ennek az öszszegnek az iskolára fordíthatóságát kérnék a miniszterelnöktől.
Ezt követte az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló,
majd a 2020. évi költségvetési rendelet és a szociális
rendelet módosítása. Ezután került sor a Tehetségért Alapítvány és a Városért Alapítvány 2019. évi
működéséről szóló beszámolók ismertetésére, a
2019. évi belső ellenőrzési
jelentés elfogadására. A Vá-

rosi Óvodára vonatkozóan
döntöttek a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, az
óvoda éves nyitvatartásáról
és a maximális óvodai csoportlétszámok túllépésének
engedélyezéséről.
Ezután határoztak a
helyi gimnáziumban a
2020/2021. tanévben 9.
évfolyamra beiratkozott
tanulók részére 65 db laptop biztosításáról, majd
sor került a Gondozási
Központ intézményvezetői
pályázatának kiírására. A
pályázat benyújtásának
határideje: 2020. augusztus 28.
A koronavírus-járvány következtében nehéz helyzetbe
került családok és egyedül
élők anyagi terheinek könynyítése érdekében az önkormányzat a 76 rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családot,
illetve a 212 minimálnyugdíjast egyszeri anyagi támogatásban részesített. Most a fogyatékossági támogatásban
részesülő 115 család egyszeri megsegítéséről döntött
a testület.
A következő napirendi
pontban az önkormányzat
tulajdonában álló Széchenyi
u. 27. szám alatti ingatlan értékesítési feltételeit módosították, remélve, hogy ezzel
kedvezőbb feltételeket teremthetnek az érdeklődők
részére. A képviselő-testület
döntött az utak felújításához, forgalomtechnikai felülvizsgálatához tervező kiválasztásáról.
Végezetül, útfelújításokra
vonatkozó pályázat benyújtásáról, valamint a helyi klímastratégia elfogadásáról
határoztak. Ezt követően
zárt ülésen szakmai kitüntetések odaítélésére került sor.
„Életműdíj a közszolgálatért” kitüntetésben Ördög Józsefné,
„Jászárokszállás
egészségügyéért” kitüntetésben Bordásné Bodor
Ilona, „Jászárokszállás tanulóifjúságáért” kitüntetésben
Jakus Sándorné, „Jászárokszállás lakosságáért” kitüntetésben Bobákné Palla
Erika részesült. A kitüntetéseket augusztus 20-án, a
Szent István napi ünnepség
keretében adják át.
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a polgármEstEr
JElEnti
szövEg: gErgEly zoltán
polgármEstEr
A szokatlanul sok csapadék sokat segített a napraforgónak és a kukoricának.
Az aratást megnehezítette,
hátráltatta, de terméskiesést, minőségromlást ez
nem jelentett. A búza és
árpa, valamint a repce hozama közepes szintet ért el.
Az árak elég nagy szórást
mutatnak, az értékesítést
megelőzően érdemes a
gazdáknak több helyről tájékozódni.
A művelődési ház felújítása befejeződött, már csak a
10 kW teljesítményű napelemek felszerelése van hátra.
Öt vállalkozástól kértünk árajánlatot, amelynek a kiértékelése folyamatban van. A
Polgármesteri Hivatal felújításának utolsó ütemeként az
ereszcsatorna lecserélése és
az egyéb lemezmunkák elvégzése van soron. Két nagyon szép épület újul meg
ezekkel a munkákkal. Az
energetikai felújítások hasznát már a következő fűtési
szezonban is élvezheti a
város.
A jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére a költségvetésünk 4 millió forint
támogatást tartalmaz. Megkértem a kórház igazgatóját,
hogy az előző évekkel azonos módon állítsák össze azt
a listát, amelyben fertőtlenítő- és tisztítóanyagok szerepelnek. A cégek minden
megrendelt terméket leszállítottak és még a héten átadásra is kerül a felhasználónak, a Szent Erzsébet Kórháznak. Meggyőződésem,
hogy ezekkel az anyagokkal
a kórház higiéniai szintjét
emelni tudjuk, ezáltal a kórházi fertőzések száma is
csökkenni fog. Ennek hasznát nem csak az árokszállásiak, hanem mindazok, akik
kórházi kezelésen esnek át,
élvezni fogják.
A helyi vérvétel és gyógymasszázs mellé önkormányzati finanszírozásban elindult a gyógytorna szolgáltatás is. Célunk az, hogy a betegeknek ne kelljen hosszas
utazásokat felvállalni, hely-

ben kaphassanak meg minden gyógyulásukhoz vezető
kezelést. A visszajelzések
nagyon jók.
Az önkormányzat elektronikus árverésen megvásárolt két büfét a jászárokszállási strand területén. Ezeknek a tulajdonba adása július 30-án 11 órakor történik meg. Ettől az időponttól
a földhivatalnál is bejegyzésre kerül a tulajdonjogunk. Az épületben szükséges felújításokat felmérjük,
és a 2021-es szezontól
mindkét büfét működtetni
fogjuk, illetve működtetőket
fogunk pályáztatás útján felkérni. Ettől a minőség, választék bővülését várjuk,
mert így nagyobb beleszólásunk lesz ennek a két büfének a működtetésébe.
Az óvodai játékokat augusztus végén fogják minősíteni. A játékokat a kollégáim
egyenként átvizsgálják, előre
bocsátva, hogy nem balesetveszélyesek most sem, de kisebb javításokra szükség
van. A fészekhintát kiselejteztük és helyette újat vásároltunk 998.220,- Ft értékben. Nagyon népszerű a fészekhinta, talán ez is volt az
oka, hogy ilyen hamar amortizálódott, és ezért szükséges az új beszerzése.
Az Iskolakonyha felújítása
ebben az évben már nem fog
elindulni, ezért egy nagykonyhai üst beszerzése vált
szükségessé. A legjobb ajánlatot a METRO Kereskedelmi
Kft. adta, 1.150.000,- Ft+
ÁFA, összesen 1.460.500,- Ft
értékben. Az üst beszerelésre került és jól működik.
2020. július 09-én a soron
kívüli ülés napirendi pontjaként kértem, hogy a képviselő-testület az Orbán Viktor
miniszterelnök úr részére
megfogalmazott levéllel kapcsolatban foglaljon állást. A
képviselő-testület 6 nem és
3 igen szavazattal az előterjesztést kivette a napirendi
pontok közül. Sajnálom,
hogy a testület hat tagja így
döntött, mert a levél megírásával a célom az volt, hogy a
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szolidaritási hozzájárulásként befizetett adót a Széchenyi István Általános Iskola épületeinek felújítására
használhassuk fel. Amennyiben megtárgyalta volna a
képviselő-testület, akkor lehetőség lett volna a levél tartalmának finomítására, módosítások
átvezetésére.
Erről a testület többsége lemondott, így a levelet saját
hatáskörben 2020. július 10én postára adtam és bízom a
pozitív válaszban. A Miniszterelnöki Kabinetiroda írásban tájékoztatott arról, hogy
a megkeresést illetékességből továbbították a Belügyminisztérium felé, Pintér
Sándor miniszter úr részére,
hogy az abban foglaltakat áttekintse. Kedvező elbírálás
esetén több tízmillió forintot, a jövő évivel együtt százmillió forintot is meghaladó
összegről fognak dönteni. A
Széchenyi István Általános
Iskolánál a karbantartás hiánya következtében az épületek felújításra szorulnak,
amelyhez nagy segítség
volna a szolidaritási hozzájárulás helyben történő felhasználása.
A koronavírus következményeként nehéz helyzetbe
került családok megsegítésére létrehoztunk egy önkormányzati bankszámlát, „Jászárokszállás a koronavírus
ellen” elnevezéssel. Eddig
huszonegy adományt kaptunk, 774.666,- Ft értékben,
amelyet rendkívüli támogatások finanszírozására használtunk fel. Szomorúan vettem tudomásul, hogy a képviselő-testület kilenc tagja
közül két fő, Kaszab Zsolt és
Antal Péterné Szerző Ildikó
képviselők az adomány befizetésétől elzárkóztak.
Külön is szeretném megköszönni a németországi
Münchenből érkezett 100
eurós adományt városunk
szülöttjének, Szabó Dórának. Nem csak a pénzről szól
ez az adomány, hanem arról
is, hogy ki hogyan tud azonosulni az önhibájukon kívül
nehéz helyzetbe került családokkal.
Továbbra is vigyázzunk
magunkra, figyeljünk egymásra!

köszönEtnyilvánítás
margóJára

szövEg: kaszab attila gyuláné
intézményvEzEtő
Tisztelt Érdeklődő Lakosság! Az ok, amiért tollat ragadtam, az a jelenlegi méltatlan megkülönböztetés
kormányunk részéről. Szeretnék beszámolni a Gondozási Központ munkájáról
a COVID-19 járvány ideje
alatt.
Az országos tisztifőorvos
13305-9/2020/EÜIG számú
határozatával 2020. március
8. napjától látogatási tilalmat rendelt el a Magyarország területén működő valamennyi fekvőbeteg-ellátó és
bentlakásos szolgáltatást
nyújtó szociális intézményben. 2020. március 14-től
bezáratta a bölcsődéket.
A kormány a 40/2020
(III.11.) rendeletével a járvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
ÉTKEZTETÉS: „A helyben
fogyasztást és az étel elvitelének lehetőségét meg kell
szüntetni. A napi egyszeri
meleg étel biztosítását minden
esetben kiszállítással kell
megvalósítani. A többször
használatos eszközök napi
fertőtlenítéséről a szolgáltatónak kell gondoskodnia.”
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:
A gondozónak a házi segítségnyújtás biztosítása során
kötelező a védőfelszerelés
viselése, a kéz, valamint a
használati tárgyak fertőtlenítése.
NAPPALI ELLÁTÁS: A nappali intézmény épületében
nyújtott szolgáltatások teljes
felfüggesztése szükséges.
2020. március 23-án megjelent a felhívás: „Maradj otthon!”
A 70 év feletti lakosság ellátásáról az önkormányzatok
kötelesek gondoskodni.

2020. 04. 06-tól a 88/2020
(IV.5.) kormányrendeletre
hivatkozva az Apartmanházban foglalkoztatottak számára 24 órás műszak bevezetése kezdődött el. A technikai dolgozók munkaidejét
12 órában határozták meg.
A bentlakásos szociális intézmények szigorú protokolljától nem lehetett eltérni.

hogy mit JElEntEtt Ez számunkra
számokkal?
A kijárási és látogatási tilalom elrendelése az Apartmanház lakóit viselte meg legjobban. Az első hónapot még türelmesen viselték. Az idősek
napi bevásárlását a bölcsődei
munkatársak segítették. Köszönet munkájukért. A bölcsőde bezárása a dolgozók
kényszerszabadságához vezetett. Ezt követően az idősek
nappali ellátásánál és az
Apartmanházban végezték
lelkiismeretesen és becsületesen a rájuk bízott feladatokat.
A nappali ellátás és az elvitelre történő étkeztetés megszüntetése, illetve az önkormányzattól segítséget kért 70
éven felüliek ellátása volt az
egyik legnagyobb kihívás számunkra. Az étkeztetés 25 főt
igényelt, míg az önkormányzattól segítséget kérő 70 éven
felüli lakosok száma 23 fő volt.
Feladataink nagyon sokrétűek
voltak: saját ellátottjainknak
naponta ebédkiszállítás, kisebb bevásárlás, hivatalos
ügyek intézése, mosás, vasalás, gyógyszeríratás, személyi
higiénia biztosítása, ételhordók napi fertőtlenítése, míg a
70 éven felülieknek heti két alkalommal nagyobb bevásárlás, gyógyszerkiváltás. Mindez
naponta 98 ebéd kiszállítását,
57 fő gondozását jelentette.
A gondozói létszámot tekintve 9 fő, azaz a teljes lét-

szám, valamint 2 fő bölcsődei
dolgozó a nappali ellátáson és
a házi segítségnyújtáson tevékenykedett. Ők 11-en naponta
vívtak harcot a vírussal. Naponta sorakoztak az üzletekben, a gyógyszertárban, a postán. Személyes kontaktusban
voltak az ellátottakkal, gondoztak, ápoltak. Lelkiismeretes munkájuknak és fegyelmezettségüknek köszönhetően
sikerült fertőzésmentesen
megvívni ezt a harcot. Mindez
állandó maszkviseléssel, gumikesztyűben, védőruhában,
fertőtlenítéssel sikerült.
A másik nagy kihívást az
Apartmanházban dolgozóknak kellett átélniük. 6 nővér és
1 bölcsődei gondozónő 24
órás műszakban teljesítette
igen nehéz feladatát azért,
hogy minél kevesebb legyen a
kontakt, ezzel is védjék a lakókat. A kétágyas betegszoba és
a háromágyas izolált szoba kialakítása kötelező volt, ami
még jelenleg is fennáll. A 4
technikai dolgozó 12 órás műszakban látta el feladatát. A
kórházból hazakerült idősek
elkülönítésekor egy nővér, a
takarító, a mosónő és a konyhai alkalmazott maszkban, védőpajzsban, védőruhában, gumikesztyűben dolgozott..
A Család és Gyermekjóléti
Szolgálat 3 fővel vívta meg a
nem közvetlen csatát. Azért
nem közvetlen, mert ügyfélfogadási tilalmat rendelt el a
kormány, de a halaszthatatlan
ügyekben helytálltak, hetente
két alkalommal osztották a tejés kenyéradományt.
Amiért ezeket leírtam, csupán annyi, hogy mindezt a
munkát egyetlen ember, Gergely Zoltán polgármester úr
köszönte meg és ismerte el a
szociális szféra dolgozóinak.
A magam részéről szeretném megköszönni minden
egyes dolgozó áldozatos
munkáját. Kérem, hogy továbbra is ilyen példamutató
munkát végezzetek! Ehhez
kívánok nagyon jó egészséget és kitartást!

3. oldal
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istEn papi hivatásra hívta
Ki kell emelkednünk ebből a
világból, hisz nem ehhez a világhoz tartozunk…”
A szentmise végén az újmisés atyát városunk nevében Gergely Zoltán polgármester, a Jászárokszállási
Egyházközség képviselőtestülete nevében Birinyi

szövEg: csoszor ErzsébEt

„könyörögvE kérünk, mindEnható
istEnünk, szEnt angyalod
vigyE áldozatunkat mEnnyEi
oltárodra istEni FölségEd színE Elé…”
(róm. 15,30)
2020. június 13-án, Esztergomban Erdő Péter bíboros,
prímás, érsek úr Harangi Tibort áldozópappá szentelte.
Ezen a szentelésen a koronavírus miatt sajnos nem vehettünk részt. Csak imádságaink és az internet segítségével lehettünk tanúi ennek
a különleges eseménynek.
2020. június 20-án, Jászárokszálláson mutatta be az
első szentmiséjét Tibor atya.
A szentmise ünnepi bevonulással kezdődött, ahol örömmel tapasztaltuk, hogy a szeminárium elöljárói, a főiskola
rektora, a lelkivezetője, sok
fiatal paptestvére, diakónusok és kispapok kísérték el. A
szentmise elején Kiss Csaba
plébános atya köszöntötte az
újmisést és a vendégeket,
kérte, hogy ne felejtsen el
bennünket, hisz ide mindig
hazajöhet, majd Bordás Attila mondta el Sík Sándor:
Ketten a Mesterrel című ver-

Papszentelés, Esztergom
sét. A szentmise szónoka Dr.
Gájer László professzor úr
volt, aki egyben az ünnepelt
lelkivezetője is. Beszédében
nem mindennapi irányból
közelítette meg a papi hivatás lényegét és nehézségeit.
„Mi hétköznapi emberek vagyunk, de Isten országa szerint kell élnünk. Ha Istenben
élünk, magasabbra kell emelkednünk. Isten szolgálatára
szenteljük egész életünket.

János, majd a Szent Erzsébet Karitász Csoport és az
Oltáregylet képviselője köszöntötte.
Tibor atya megköszönte
professzorainak, tanárainak,
lelkivezetőjének, Csaba atyának és minden résztvevőnek, hogy vele együtt ünnepeltek. Végül az újmisés
áldás következett.
Kívánom, hogy hivatását
mindig lelkiismeretesen,
Isten iránti szeretettel végezze!
Tibor atya újmisés szentképén található kéréssel támogassuk őt hivatásában!
„Kérlek benneteket, testvérek, a mi Urunk Jézus Krisztusra, s a Szentlélek szeretetére, legyetek segítségemre:
imádkozzatok értem Istenhez.”

rangos
pénzügyi díJ
a gimnáziumban
szövEg: bágyi rita

Újabb előkelő elismerésben részesült a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai
Szakgimnázium pedagógusa, Kisfaludy Irén és két
diákja: Gyenes Nikol és
Czuczor Bence (10. A).
Megkapták a Pénzügyminisztérium által adományozott Pénzügyi Tudatosságért Díjat.

hazánkat Brüsszelben, az
európai döntőben. Gratulálunk a tanárnőnek és diákjainak a díj elnyeréséhez, további szakmai sikereket kívánunk nekik!
A Pénzügyminisztérium
azt tervezi, hogy a díjak ünnepélyes átadására ősszel
kerül majd sor. Ekkor a jó
gyakorlatok megosztására
és a nyertes pályázók munkájának
megismerésére
workshopot rendeznek. A
szakmai találkozó célja lesz

Újmise Jászárokszálláson

karanténalkotások ii.
az előző lapszámban már

a gutEnbErg-galaxis végE?
– gondolatok a könyvEkről

megjelentek olyan írások,

Az írás megjelenése tulajdonképpen biztosítékot jelentett arra,
hogy a megszerzett tudás ne vesszen a feledés homályába. Ennek
a osztályának tanulói foköszönhető, hogy az emberiség régmúltjának, ha nem is a teljes, de
részleges ismerete birtokunkban van. Bár az írás tudásának meggalmazták meg gondolaszerzése
hosszú ideig csak kevesek kiváltsága volt, mégis a fejlődés
taikat a digitális oktatás
és az emberiség tudásának a megalapozását jelentette, véleményem
ideje alatt. most folytatszerint. A könyvek megjelenésével azonjuk a sort: a munkákból vában lehetővé vált, hogy nemcsak az írástudók, hanem a köznép is
ismeretekhez jusson, művelődjön. A könyvek megjelenésével fellogatott simó lászlóné
foghatatlan
mennyiségű tudást halmozott fel az ember, ezért azt
dr. béres bernadett magondolom, hogy a könyveket semmiféle technikai vívmány ellenére
gyartanár, osztályfőnök."
sem hagyhatjuk feledésbe merülni.
Ma is szívesen emlékszem vissza arra, amikor mesét hallgatva
léptem át az álmok birodalmába. Ha esetleg a meseolvasás valami
oknál fogva elmaradt elalvás előtt, akkor azt sosem hagytuk szó nélkül a nővéremmel és hangoztattuk, hogy éppen
miért és melyik mesét szeretnénk hallani. Az ilyen meseolvasásokkal kezdődik egy gyereknél a könyvek iránti érdeklődés. Úgy gondolom, hogy az emberek mindenkori felelőssége lenne, hogy megadják annak lehetőségét, hogy
gyermekeik könyvet tartsanak a kezükben, érezzék annak illatát és szerintem máris elindulnak azon az úton, ami
biztosítéka annak, hogy Gutenberg öröksége még hosszú ideig fennmaradjon. Hogy miért gondolom ezt? Ha választhatok, pl. egy irodalmi mű filmes feldolgozása vagy elolvasása között, akkor ez utóbbit választom, mert azon túlmenően, hogy a képernyő bántja a szemem, a könyv ad egy olyan többletet (a könyv varázsa) számomra, amelyet képernyőn keresztül soha nem lehet megtapasztalni. A könyvtárakban a sok könyv látványának, illetve egy könyv megkeresésének hangulata van, amelyet nem lehet hangoskönyvvel, e-book-kal stb. helyettesíteni.
Kelemen Szabolcs 10. A

amelyekben a gimnázium 10.

4. oldal

Bence, Nikol és Kisfaludy tanárnő a tavalyi brüsszeli
döntőn
A Pénzügyi Tudatosságért
Díj a pénzügyi tudatosság
fejlesztése során kimagasló
tevékenységet végző vagy kiemelkedő
teljesítményt
nyújtó vagy kivételes, egyedi
eredményeket elérő diákokat, hallgatókat, pedagógusokat, valamint oktatási intézményeket hivatott elismerni.
Ismeretes, hogy tavaly
Nikol és Bence Kisfaludy tanárnő felkészítésével országos 1. helyezést ért el az Európai Pénzügyi Kvíz döntőjében, így ők képviselhették

mindezeken túl, hogy a
Pénzügyminisztérium
és
négy magyarországi egyetem együttműködésében létrejövő, az alap- és középfokú
oktatási intézmények pénzügyi tudatosság témájú, tanórán kívüli programjainak
lebonyolítását célzó kísérleti
programokat megismertesse
a résztvevőkkel.
Büszkék vagyunk rá, hogy
iskolánk is részt vehet ebben
a programban. A lehetőség,
amihez így juthatunk, újra
tervekre sarkallhat tanárt,
diákot egyaránt.

www.Jaszarokszallas.hu

2020. Július 31. | péntEk

köszönEtnyilvánítás
Itt élünk ebben a gyönyörű városban, Jászárokszálláson. Szeretjük, tiszteljük egymást. Elismerjük, ha a
pék finom kenyeret süt, megdicsérjük a varrónőt, ha
szépen szegte be a ruhánkat. Minden nap köszönetet
mondunk a daduskának, mert óvta gyermekünket,
megtörölte az orrát vagy éppen átölelte, mikor sírt.
Mi ápoló-gondozók, akik az idősekkel foglalkozunk, segítjük őket, ápoljuk testüket-lelküket, mi is kapunk tőlük
köszönetet, kedves szót. Mikor etetjük az ágyban fekvő bácsit és ő azt mondja: egyél
te is, szívmelengető. Mikor
a műszak végén járva már
nem sikerül olyan szélesre
a mosolyunk, mint előzőleg,
ő megsimítja az arcunkat és
így szól: pihenjél le kicsit. A
legszebb. Köszönöm!
Itt volt a vírus, és mi tettük a dolgunkat. Vállaltuk
értük a 24 órás szolgálatot,
csak azért, hogy óvjuk, védjük őket. Vállaltuk, hogy a
kórházból hazaküldött lakónkat hetekre elkülönítve,
napi 6-8 alkalommal, védőruhába beöltözve ellátjuk. Teljes védőfelszerelésMert ha ők nem lennének, ben, hogy megvédjük az
mi sem lennénk!
időseket
Szeretnénk megköszönni
polgármester úrnak és Kaszab Attila Gyuláné intézményvezető asszonynak, hogy a vírusfertőzés alatt végzett
munkánkat megköszönték és anyagilag elismerték.
Köszönettel: Az Apartmanház dolgozói

bEmutatkozás
szövEg: balázs anikó

„a Jó vEzEtőnEk vészhElyzEtbEn
az Első sorban a hElyE.
dE amikor ünnEplés van soron,
akkor a Jó vEzEtő a tErEm hátsó
részébEn marad. ha szErEtnél
Együttműködni a körülöttEd lévő
EmbErtársaiddal, akkor érEztEsd
vElük, hogy Fontosak. azzal,
hogy tE magad alázatos vagy!”
(nElson mandEla)
kEdvEs olvasó!
A Jászárokszállási Városi
Óvoda új óvodavezetőjeként
engedje meg, hogy pár szóban bemutatkozzak.
Balázs Anikó óvodapedagógus és közoktatási vezető
képesítésű pedagógus vagyok.
Gyöngyöshalászon
élek, azonban már gimnáziumi tanulmányaimat is Jászárokszálláson
végeztem,
majd pár évvel később családommal ebben a kedves kisvárosban éltünk. Az élet később másfelé sodort, de a
múlt év végén a helyi óvodában helyezkedtem el óvodapedagógusként.

Óvodánk programja, szellemisége,
hagyományai
közel állnak elveimhez,
magam is azonos értékrendet képviselek. Magánéletemben is fontos számomra
a természet közelsége, a környezetvédelem, az egészség
megőrzése, valamint az emberek tisztelete és szeretete.
Munkám során mindig a
gyermekek érdekeit tartottam szem előtt, ezért örülök,
hogy a Jászárokszállási Városi Óvoda új vezetőjeként
folytathatom sokoldalú fejlesztésüket.
A legfontosabb feladatomnak tartom, hogy a gyerekek

Balázs Anikó óvodavezető
jól érezzék magukat intézményünk mindkét óvodájában,
ezzel egy időben nevelési céljaink is megvalósuljanak.
Másik jelentős pont, hogy
az újonnan érkező kollégák
beilleszkedése, mentorálása
zökkenőmentes legyen és
hosszútávon nevelőtestületünk tagjai között tudhassuk
őket. Természetesen a már
régebben velünk dolgozó
kolléganők szakmai fejlődésének elősegítésére is
ugyanekkora hangsúlyt kívánok fordítani.

Nagyon fontosnak tartom a
családokkal való kapcsolattartás erősítését, az esélyteremtést, ezért is szeretném
megőrizni a szülőkkel való
szoros és jó együttműködést.
Továbbra is szeretném folytatni a szülői szervezetekkel
közös események megrendezésének hagyományát, amelyek eddig is jó hangulatban
teltek a gyerekek és a szülők
megelégedésére.
Véleményem szerint, egy
intézményben a vezető és
minden dolgozó közös munkája a legmeghatározóbb
húzóerő a megfogalmazott
célok elérésének érdekében.
Az intézmény célja a gyermekek megfelelő fejlesztése,
nevelése és gondozása.
Törekszem a folyamatos fejlődésre, megújulásra, hogy a
jövőben is eredményes nevelői és vezetői munkát tudjak
folytatni a szívemnek kedves
jászárokszállási óvodában.
Célkitűzésemben szerepel
az óvoda sajátosságainak
megtartásával egy sikeres nevelési intézmény megvalósítása, amely megfelel az általános társadalmi normáknak,
valamint a helyi közösség sajátosságainak, ezzel segítve az
intézmény és a fenntartó közötti konstruktív kapcsolat elmélyítését.

barangolások
(nEmcsak) a montEssori világában
szövEg: gál lászlóné vica

„mindEn kisgyErEknEk örömEt
szErEz, ha ElégEdEtt önmagával,
ha EgyEdül képEs öltözködni,
vEtkőzni, cipőt húzni: mindEz
méltóságot is ad nEki. az EmbEri
méltóság ugyanis a
FüggEtlEnségből, önállóságból
származik.”
gyErEkszoba
kisgyErmEkkorban
1. rész
Montessori volt az első pedagógus, aki észrevette, hogy
mekkora buzgalommal képesek a gyerekek önállóan is tevékenykedni, de ugyanakkor
az is feltűnt neki, hogy menynyire a felnőttekhez vannak
bizonyos tárgyak kialakítva. Ő
volt az első szakember, aki
minden hétköznapi tárgyat lekicsinyített. Mostanra teljesen
elfogadott, hogy egy óvodában
vagy bölcsődében pici asztalok, székek, kézmosók találhatók, de ez nem volt mindig így.
Montessori jelmondata:
„segíts nekem, hogy magam

csináljam”. Az ideális szoba
kialakításánál ezt kell szem
előtt tartanunk! A gyermek
birodalmában csak olyan játékokat tegyünk polcra, amihez nem kell szülői segítség.
Nagyon jó, ha más-más játszási formáknak különböző
szigeteket alakítunk ki. Ilyen
szigetek a szerepjáték, a finommotorika, a nagymozgás,
a hétköznapi élet és a tudományok. (Fontos megemlítenem, hogy a Montessoriban
nincs szerepjáték, de az öszszes többi pedagógiai irányzatban megjelenik és véleményem szerint is fontos).
Ez a téma elég terjedelmes,
így ebben a cikkben két szigetről írok.
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Ha nagy a szoba, bizonyos
bútorelemekkel akár fizikai
korlátokat is állíthatunk. Helyezzük ide a szétválogatott játékokat! Próbáljuk meg kategorizálni, mik azok a játékok,
amiket csak az én felügyeletemmel játszhat, amiket csak
asztal mellett engedek neki,
amihez nagy tér kell, amik az
elcsendesülést
szolgálják,
amik a kedvencei. Mik azok,
amiket utálok, de a gyerek szereti, mik azok, amiket tulajdonképpen észre se venne, ha
eltűnne?
Aztán kezdjük el szétválogatni. Célszerű az ágy közelébe
tenni az elcsendesedésre szolgáló játékokat: a mesekönyveket, a plüssöket és a babákat. A
lényeg, hogy számukra könynyen elérhető legyen.
A kreatív saroknál gyűjtjük
össze az összes játékot, ami
asztali tevékenységhez kötött! Nálunk itt található meg
a festék, az ecset, a vizes
tálka, a filctoll, a ceruza, a
nyomda, a papír és a gyurma
is. A papír számára van egy
iratgyűjtő, amiben az üres
lapok vannak és egy másik,
ahol a kész rajzait tárolja.

Alkotni öröm
Nagyon fontos a gyermek
számára, hogy elbüszkélkedjen a művével, csodálhassa azt.
Fel lehet tenni egy parafavagy mágneses táblát, amire
kitehetik a művüket. Ne dobjuk ki, amit készít, tegyük el a
tartóba, ha nem akarja kitenni! Ezzel is azt az érzést
keltjük, hogy jó, amit csinál.

Játékok
kicsiknEk és
nagyoknak
Nyáron sem mindig van jó
idő, ezért az esősebb napokon
a legjobb játék az, amellyel főiskolai éveimben ismerkedtem meg. Ez a nyomhagyás,
amely egy fantasztikus dolog.

Gondoljunk csak bele, a
gyermekek már születésük
óta korlátok közé vannak szorítva, nem tudják kifejezni magukat, akaratuk érvényesítése
minimális, hiszen fizikai korlátai vannak. Ám képzeljük el
azt az éppen ülni tudó gyermeket, aki állandó feszültségben él, hiszen függ szüleitől,
korlátozzák saját képességei.
Képzeljük el ezt a teljesen átlagos gyermeket egy óriási papíron, ahol nincsenek korlátok! Adjunk neki festéket!
Miért? Mert könnyebb ezzel
alkotni, mint ceruzával - minél
kisebb, annál inkább célszerű
ételfestékkel kevertet. Ne tiltsunk neki semmit! Figyeljük
meg az örömöt a gyermek
arcán miközben teremt, mikor
ő hoz létre valamit! Ne mondjuk neki, hogy mit készítsen!
Ahogy nagyobb lesz, adjunk
neki lehetőséget minél több
eszköz használatára!
Engedjük őket szárnyalni,
gondolkodni, élvezzék azt,
ahogy hozzáérnek a papírhoz. Segítsük őket abban,
hogy már ilyen kis korban is
valami aprócska nyomot
hagyjanak a világban.
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gEnErációkon kErEsztül
– táborozás –
Otthon az ember elunja magát,
Rajta hát mulassunk, ez az élvezet.
Úszni, futni, hegyet mászni
gyerünk gyerekek!

Ismerjük meg a Fortuna TSE táncosainak érzéseit a
2020-as tánctáborról, majd a fiatalok gondolatait arról,
miért érdemes táborba menni. Végül pedig nosztalgiázzunk, milyen volt gyerekként részt venni a helyi általános
iskola által szervezett táborokban.
Fortuna TSE tánctábor
Fantasztikus társaság volt.

Fortuna tsE tánctábor
2020
Ebben a táborban minden élvezetes.

(Zsombi)

A legjobb tábor!

(Anna)

Szeretünk ide járni táncolni.
Megismerkedtünk a társastánc alapjaival.

(Detti és Domi)
(Patti és Evi)

(Lili és Evi)

Jól éreztem magam a kicsikkel.

(Dorka)

Változatos táncokat tanultunk.

(Benu)

Szuper volt a gyöngyfűzés.

(Noémi)

A vidám tánc a kedvencem.

(Huni)

Imádom a tábortáncot.

(Levi)

Jó volt az uzsonna.

(Inez)

A tánc a legjobb!

(Réka)

Az angol keringő a legjobb.

(Geri)

Kedvenc táncom a rumba.

(Luca)

Élveztem a táncokat.

(Dorina)

Jó volt a kicsikkel lenni.

(Jázmin)
Csillag mazsorett csoport tánctábor

táborozás diákszemmel
Nincs olyan diák, aki a tanév utolsó hónapjában ne számolgatná, hogy hány nap van még az iskolából. Amint elkezdődik
a nyári szünet, a pihenés heteit a strandolás, a napsütés, a nyaralás és az egyik legizgalmasabb esemény, a táborozás tölti
be. Ki az, aki ezt nem élvezi?

kalandra fel!
Hová mentek nyaralni, mit csináltok a nyári szünetben? –
halljuk gyakran a kérdést.
Az én gyerekkoromban mi magunk oldottuk meg a „nyaralás” kérdését focival, drukk egy kettővel, eső utáni huhu versennyel. Azon kivételesek közé tartoztam, aki már második
osztálytól - az édesapám munkahelyének köszönhetően - minden évben kétszer mehettem nyaralni Dobogókőre, Siklósra,
Balatonlellére, Balatonboglárra.
Őrsvezetőképző táborok Tiszaligeten, Öregerdőben - fantasztikus élményeket éltem át, mint gyerek, majd táborvezető. Nyolcadik osztályban megnyertem egy oroszversenyt, melynek jutalma
kétheti ábrahámhegyi orosztábor volt. Ismét élvezhettem a Balaton vizét. Gimnazista éveim alatt építőtáborokban - Tabdiban,
Lengyeltótiban - voltam, a napi munka után mindig sok kulturális
program várt ránk, melyért érdemes volt hajnalban kelni, tűző
napon cukorrépát kapálni, szőlőt tördelni. Balatonszemesi KISZ
tábor, ahol sátorban aludtunk és reggel arra ébredtünk, hogy vízben úszunk, mert az éjszakai eső elöntötte a sátrunkat. Már ekkor
elhatároztam, ha tanító leszek és tábort szervezek, az általam látottakat tanítványaimnak is megmutatom.

iskolai táborozás emlékei
A kívánságom teljesült, mert 14 évig táboroztattam gyerekeket.
Akkor a tervezés komoly feladat volt, hiszen csak térkép és útikönyv állt rendelkezésünkre. Ahol tábort ütöttünk, azt a területet
egy 80 km-es körzetben jártuk be, felfedeztük a táj szépségeit. A
legfontosabb programok a történelmi események színhelyeinek
felkeresése, túrázás, fürdés. Részt vettem Nagyvisnyóban egy indiántáborban, ahol elrabolták a táborvezetőt és váltságdíj ellenében tudtuk csak kiváltani. Sárospatak határában láthattuk a
tengerszemet. Emlékezetes a tatai tábor, ahol a férjem vezetésével annyi halat fogtak a gyerekek, hogy este nagy bográcsokban
főtt a halászlé, és a camping lakói velünk vacsoráztak, még külföldiek is, mégsem jelentett gondot a nyelvtudás hiánya. A férjem
a sok lefagyasztott halat hazahozta és mindenki megkapta a sajátját. Szentendrei Izbég tábor, nomád körülmények közepette de nagyon élveztük. Ennek emlékét még most is a lábam szárán
viselem, hiszen egy kutya megharapott, mikor az ösvényt keres-

6. oldal

Miért szeretnek a diákok táborokba járni? Távol a megszokott
hétköznapoktól és a családtól, egy új helyen, ismert és ismeretlen emberekkel lehet részt venni csapatépítő feladatokon, tréningeken általában 5-7 napig. Itt nem számít, hogy valaki milyen tantárgyból jó vagy rossz, „tiszta lappal” lehet indulni. A
táborok nemcsak izgalmasak, hanem tanulni is lehet az ott töltött idő során. Új barátokat, felejthetetlen élményeket és emlé-

keket lehet szerezni, valamint egyfajta önállósodást és felelősségvállalást is. A hajnalig tartó beszélgetések, a városnézés, az
esti sütögetés, a csapatépítő programok és a kikapcsolódás hete
egy szempillantás alatt eltelik, elérkezik a búcsúzás ideje.
A tábor eseményeit képek és az emlékek őrzik meg és a következő évben ismételten várják az új kalandok a diákokat.
Jakus Fanni Anna

tem a Petőfi kilátóhoz. Sárospatak, Balatoncsicsó, Parádfürdő,
Bogács, Abaliget, Zirc, Kőszeg, Bükkzsérc, Szentendre, az ország
különböző pontjai. Kezdetben egy busznyi gyerekkel táboroztam,
de az évek során oly jól sikerültek a táborok, hogy gyakran két
busszal mentünk. Előfordult, hogy este tészta hiányában voltunk,
de a boltos minden ellenszolgáltatás nélkül örömmel segített.

lány megtalálta a saját ágyát. A tábor nem az alvásról szólt,
hanem az éjszakai „kimaradásokról”.
Napközben sem voltunk zene nélkül, mert a DJ, Guba Józsi
mindig magával hozta a rádióját. Mindig tudták, merre járunk, mert túrázás közben énekeltünk.
A tábor egyfajta szabadságot is adott a gyerekeknek. Néhányan
az eléjük táruló problémát, fantáziájukat megmozgatva oldották
meg: kötélhágcsón leereszkedve játszották el Rómeó és Júlia erkélyjelenetét. A tábor alatt nem tanár-diák viszony volt a táborvezetők és táborozók között. Sok barátság köttetett, olyan helyekre jutottunk el, ahol addig nem jártunk, túrák közben ismerkedtünk az adott terület élővilágával. Olyan embereket sikerült
felkutatnunk, akik elhivatottak voltak az ő tájuk iránt.
Számos közös program: lábszépségverseny, szkander, foci,
szépségkirálynő választás, vetélkedők, rőzsegyűjtés, tábortűzrakás, műsorok készítése a táborzárásra. Az utolsó nap mindig
felcsendült a könnyeket fakasztó nóta:

Ezeket a táborokat nem lehet összehasonlítani a napjainkban szervezettekkel, hiszen mi önellátóak voltunk, két hű szakács nénink, Nagy Ignácné Vityike néni és Bankáné Icuka sok–
sok éven át főzött ránk, sütötték a palacsintát, lángost. A gyerekek és a felnőttek soha nem érezték tehernek, hogy a napi 2030 km-es túra után krumplit kellett pucolni.
A hű sofőrök és a szakács nénik a táborhoz tartoztak, az
évek során mindig velünk jöttek.

miért szerettek táborozni a
gyerekek, mi volt jó a táborokban?
Fontos volt a változatosság, valami különlegesség, melyekhez
társult a jól bevált hagyományok sora. Hogy a szülők számára ne
jelentsen nagy anyagi megterhelést, ezért minden évben tartós
élelmiszert adott az Iskolakonyha és a Kossuth Termelőszövetkezet, mi pedig a mindennapi főzéshez szükséges zöldségekkel, gyümölcsökkel járultunk hozzá a tábor költségeinek csökkentéséhez.
A táborban mindig szólt a zene: reggel az ébresztő, este az ágyba
hívogató - mely sokszor hajnalra tevődött át, mikor minden fiú és

szEllő zúg távol, alszik a tábor,
alszik a tábor, csak a tűz lángol.
rakd mEg, rakd mEg
kEdvEs paJtás azt a tüzEt,
Jövő nyárig úgy sEm
látunk mEgint ilyEt!
Ahogy a tűz lassan elaludt, minden lakó pihenőre tért és vártuk
a következő nyarat, amelynek szervezése már ekkor megkezdődött.
Sas Éva, Banka Pannika és Antal Magdolna táborvezetők már
ekkor arra gondoltak, hová menjünk, mit nézzünk meg jövőre.
2000-ben volt az utolsó táborom. A kőszegi táborban a végzős lányok sokat faggattak, hogy miért hagyom abba a táboroztatást, és én akkor azt mondtam, visszavonulok és megírom
32 év tábori élményeit egy könyvbe. A könyv még nem készült
el, de ez a cikk az előfutára lett neki. Akik velem voltak az évek
során, azok remélem tudnak a sorok között olvasni és felvillan
nekik egy-egy kép a közös táborról. Ahogy én is végignéztem
az egyes táborokban készült fényképeket, megelevenedtek az
egykori táborozók, akik mára már anyukák, apukák lettek.
Szabó Erika
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indiánok nyomában
szövEg: szabó Erika

A szorgalmi időszak befejeztével iskolánk alsós tanítói nyári napközis tábort
szerveztek azon tanulóink
részére, akiknek szülei nem
tudták megoldani gyermekük elhelyezését.
Mi legyen a tábor témája,
mi érdekelné a gyerekeket
két héten át, milyen lehetőségek vannak, melyeket érdemes kiaknázni? – Ezek a
kérdések hangzottak el a táborszervezés kapcsán.
Sólyomszem, Vadölő, Bőrharisnya – ha ezeket a neveket
halljuk, mindannyian gyermekkorunk kedvenc könyvére, a Nagy indián könyv szereplőire gondolunk. Hidi Anita
és segítői, André Lilla és Sandl
Brigitta tanító nénik is gondoltak egyet és a nyári napközis
tábort az indiánok nyomában
tervezték meg június 16-26.
között.
Az első nap a készülődés
jegyében zajlott, amikor indiánneveket választottak és kéznyomatot készítettek. Hogyan
is lettek indiánok? Az igazi indián fejdísz és ékszer nélkül
elképzelhetetlen, így a kézműves foglalkozáson fejdíszek és
ékszerek készültek. Az indián-

nak fegyverre is szüksége volt,
melyhez a kellékeket a Kiserdőből gyűjtötték és a fiúk íjat
készítettek belőle. Elkészítették a lakhelyüket, természetesen indiánsátrat levelekből.
Kavicsokat gyűjtöttek a Lengyel Tüzépen, melyeket befestettek, totemoszlopot készítettek és örömükben indián táncot táncoltak. Megrendezték
az Exatlont is, aki a legtöbb
győzelmet magáénak tudhatta, az egy-egy harci csíkot
kapott az arcára és aki a legtöbbet begyűjtötte, az lett a

Volt számháború és vizes
parti, ahol vízből almát kellett kihalászni a fogukkal,
szivacs segítségével utaztatták a vizet a vödörből a pohárba.
Sok boldog gyermek, akik
két hétre indiánbőrbe bújva élhették mindennapjaikat, mindig új ismeretekkel gazdagodtak, sok indián kelléket készítettek, azokat kipróbálhatták,
hogy a tábor zárására „igazi”
indiánoknak érezzék magukat.
Gyermekek, szülők elégedetten szóltak az új kezdemé-

Indiánjaink
törzsfőnök. Az indiánok körében hagyomány az álomfogó,
így a tábor alatt is készült belőle. Míg a fiúk a tomahawkjukat faragták, addig a lányok
tésztát festettek, melyből termésképet készítettek.

nyezésről és bíznak benne,
hogy jövőre ismét hasonló érdekes napokat élhetnek át
gyermekeik. Köszönetüket fejezték ki a szervezőknek és a
lebonyolításban részt vevő tanító néniknek a munkájukért.

sEmmElwEis-nap
szövEg:
sándor EvElin

Július elseje minden
évben a magyar egészségügy legszebb ünnepe. Ezen
a napon született Semmelweis Ignác, akit az anyák
megmentőjeként ismerhetünk.
2010 novemberében nyújtották be azt a törvényjavaslatot, amelyben a Semmelweisnap munkaszüneti nappá nyilvánítását indítványozták, hogy
az egészségügyi dolgozók által
végzett munka elismerését kifejezzék. A javaslat 2011-ben
lépett hatályba, azóta július
első napja az egészségügyi
dolgozók számára munkaszüneti nap. Ezen a napon zárva
tartanak a szakrendelők, a háziorvosi rendelők, illetve a
gyógyszertárak.
Az igazi hősök köztünk
élnek, tartja a mondás. Az
utóbbi hónapok eseményeinek köszönhetően mindanynyian megbizonyosodhattunk
arról, hogy mennyire fontos
tisztelnünk az egészségügyi
dolgozók fáradhatatlan munkáját. Ők azok a hétköznapi
hősök, akik a veszélyhelyzet
alatt végig a frontvonalban
dolgoztak, mindeközben koc-

2000 júliusában:

azt írta az úJság
szövEg:
paksi csabáné

1990 júliusában
Múlt havi lapszámunkban
olvashattak a Jász Ház történetéről, kulturális, értékőrző
jelentőségéről Görbe Szilvia
tollából. 30 éve Faragó Jánosné Anci néni az újság hasábjain keresztül hívta fel a
figyelmet a Jász Ház kialakításának fontosságára. Tőle
idézem a következőket:
„[…] Miért nincs nekünk
olyan házunk, ahová bevihetnénk a padláson porosodó
emléktárgyakat addig, míg
azokat az élelmes gyűjtők ki
nem viszik a községünkből?
Addig, míg az ilyen szép, a régi

életmód megőrzésére alkalmas, a hagyományos jász építkezés formáját is őrző lakóházak meg nem semmisülnek,
össze nem omlanak? Elnyílt a
szemünk a szép „jászházak”
láttán a Széchenyi, Munkácsy,
Rákóczi, Kossuth utcában, de
kedves látvány volt számunkra a szegényebbek, a kubikosok háza is a Mocsár,
Mikes, Zrínyi utcában is. Erre
a kérdésre nekünk, felnőtteknek kell felelnünk! Legalább
egyet meg kell menteni tájháznak, hogy mindenkihez
szóljon! A régen óhajtott tájházban el lehetne helyezni a
múlt berendezési, gazdasági
felszerelésének tárgyait, eszközeit. Itt lehetne az a gazdag
öröksége az Árokszállásiak
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Baráti Körének, melyet JászFaragó Sándor, Görbe János
hagyatéka jelent, nem különben Ivony András ajándéka,
melynek darabjai a régmúltba viszik vissza gondolatban az érdeklődőket. [….] Legyen egy fedél, egy népi építészetet dicsérő ház, amely megőrizné azokat az értékeket,
amik még a miénk! Én hiszem,
hogy mindenkinek a szeme
szeretettel pihenne meg a soksok modern, de jellegtelen
épület között szerényen meghúzódó jász-ámbitus házon,
mely őrzi a múltat, odahúzza
nemcsak a szemünket, de a
szívünket is, mert megmutatja
azt a közösséget, melyből kinőttünk, amelynek létét örök
törvények határozzák meg.”

Húsz éve adta tudtunkra
Dr. Farkas Miklós, a Gazdakör akkori elnöke, hogy újra
szól a nagyárki harang.
„A Magyar Millennium és
Krisztus születésének tiszteletére a Jászárokszállási Gazdakör, a Gazdakör Nagyárkiak
Csoportja, az egykori tanyásgazdák és leszármazottaik
egybehangzó kívánságára és
közös elhatározására, Árokszállás népe együttes örvendésére 33 év után újra megszólal a nagyárki harang és
ismét megtartjuk a Nagyboldogasszony napi nagyárki búcsút. […] A szentmisén kerül
sor a kereszt és a harang
megáldására. A szentmise
után búcsúi körmenettel bekísérjük a nagyárkiak harangját ideiglenes otthonába, a
Zárda Kápolnába, melynek
udvarán szenteljük fel az új
haranglábat. 33 évi kényszerű némasága után újra
szól a nagyárki harang hirdetve Krisztus születésének
2000. évi örömünnepét, az ezredévi magyar megújulást,
Árokszállás népe élni akarását, a nagyárki tanyásgazdák
újbóli összefogását, amely
kezdete lehet egy dicső múlt
folytatásának. Úgy legyen!”

káztatták a saját egészségüket
is. Nap mint nap segítettek,
ápoltak minket. Az egészségügyi dolgozóknak lemondással, áldozathozatallal járt az elmúlt időszak. Hogyan is hálálhatnánk meg kellően önzetlen, áldozatos munkájukat?
Azt hiszem, a hónapok során
indult több kisebb kezdeményezés mind-mind kifejezi köszönetünket és tiszteletünket.
Márciusban elkezdődött egy
mozgalom, amelynek a mottója a következő: „Minél többen tapsolunk este 8 órakor,
annál nagyobb az esély, hogy
meghallják köszönetünket
azok, akiket illet!” Az ország
számos településén minden
este nyolc órakor pár perces
tapssal köszönték meg az emberek azoknak a hősöknek a
fáradalmait, akik a veszélyhelyzet során nem maradhattak otthon: orvosoknak, nővéreknek, a szociális- és idősel-

2010 júliusában:
10 éve került sor először
arra, hogy városunk adjon
helyet a Jász-NagykunSzolnok Megyei Idősotthonok Kulturális és Sportversenyének. Juhász Dorottya
tudósított az eseményről, az
ő írásából idézek:
„Az Árokszállási Nyár
programsorozatát idén egy
különleges rendezvény nyitotta július 8-án: a JászNagykun-Szolnok-Megyei
Idősotthonok Szépkorú, De
Ifjúszívű Lakóinak Kulturális
és Sportversenye. A Szent
Vince úti tornateremben
csaknem húsz Szolnok megyei város mintegy háromszázötven idős korúja képviseltette magát. A találkozót
immár tizenkettedik alkalommal rendezték meg, ezúttal Jászárokszálláson.
A bevezetőben elhangzott
szépkorú, ezüsthajú nemzedék kifejezés remekül jellemezte a résztvevőket, akiken – ahogy többen is kiemelték – a deres hajon és a
ránccal szegélyezett tekinteten kívül nem látszott a
kor. A rendezvény elején
Gergely Zoltán polgármester elmondta, a város nagyon büszke a helyi apart-

látásban dolgozóknak, a patikusoknak. Több taxisofőr felajánlotta segítségét, szükség
esetén térítésmentesen vitték
munkába, illetve onnan haza a
fárasztó műszak után a kórházi dolgozókat. Voltak olyan
zenészek, akik különböző
zenei alkotásokkal fejezték ki
hálájukat. Féltőn gondoltunk
mindazokra, akik betegeket
gyógyítottak, ápoltak.
Idén a 10. Semmelweis-nap
során biztosan más szemmel
tekintettünk az ünnepelt dolgozók munkájára. Egészségügyi, illetve szociális dolgozónak lenni nemcsak egy foglalkozás, hanem az egyik legszebb hivatás. Mindennapi
munkájuk során empátiával
és türelemmel fordulnak hozzánk.
Miénk a hála szava: köszönjük! Nem tudjuk elégszer mondani: köszönjük,
hogy vagytok!

manházra, hiszen egy település jelentőségét az idősekről való gondoskodás nagy
részben meghatározza.
[…] Majd kezdetét vette a
kulturális és sportverseny. A
kulturális részben a szakmai
zsűri öt – hangszer, színpadi
előadás, ének, vers-próza és
egyéb – kategóriában értékelte az indulókat. A sportversenyeken többek között
söprögetés, zokni hajtogatás,
puzzle volt a feladatok között, amely versenyszámokat
a szervezők kreatív címek
mögé bújtattak.
A versenyszámokban az
árokszállási apartmanház
lakói sikeresen szerepeltek.
[…] Hangszeres kategória I.
hely: Hegedűs István, színpadi előadás I. hely: árokszállási apartmanház (Jász-Faragó Sándor: Beke Andris
háztűznézőben című előadása).
Sport: Asszonymunka? Férfimunka? I. hely: Lénárt Alajos.
A reggeltől egészen este kilenc óráig tartó rendezvény
sikeresen zárult, ami a helyi
apartmanház dolgozóinak és
a sok önkéntes egész napos
munkájának volt köszönhető.”

7. oldal
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Egy kaszkadőr világában
szövEg:
csatai blanka

kEdvEs olvasó!
Ebben a cikkben Nemoda
Katalin kaszkadőrrel készítettem interjút, amiben megosztotta személyes tapasztalatait
a hivatásával kapcsolatban.
Kíváncsi vagy a szakma elvárásaira és megmérettetéseire?
A cikkben felfedezheted.
– Úgy tudom, hogy budapesti lakosként Jászárokszálláson vannak gyökereid. Mi jut eszedbe először, mikor Jászárokszállásra gondolsz vagy idelátogatsz?
– Igen, 18 éves koromig Jászárokszálláson éltem, oda jártam gimnáziumba és a szüleim mai napig ott laknak.
Igyekszem minél többet hazalátogatni a szülővárosomba,
találkozni a volt iskolatársakkal. Jó érzés kicsit kikapcsolódni a nagyvárosi forgatag
után.
– Informálódtam arról is,
hogy kaszkadőrködéssel
is foglalkozol. Aki nem
tudja pontosan, hogy mit
takar, annak mesélnél
erről egy kicsit?
– A kaszkadőr az a specialista, aki a veszélyes feladatokat hajtja végre a színész helyett. Én 2013-ban kezdtem
el járni kaszkadőr edzésekre.

szövEg:
maJor JózsEF

Most tehát zenészek,
hegedűk zengjenek,
Hogy a menyasszony
fülei csengjenek.
Kezdődjék hát a
menyasszony tánca,
Hogy kiszakadozzék
a szoknyájának ránca.
A vőfély ezekkel a szavakkal invitálja be a vendégeket.
A táncot ő kezdi a menyaszszonnyal, ezután a vőfély a
segítő személyzettel behozza
a levest. Jászágón a birkapaprikást, pörköltet is szokás a lakodalmi vacsoránál
tálalni.
Ismét megérkeztem,
S nem jártam hiába.
Olyan jó ételt hoztam,
Mely első az étkek sorában.
E jó ételért nagy próbát is
tettem,
Egy birkával két nap
verekedtem.
Kis híja, hogy fogam ott
nem felejtettem,

8. oldal

Akkoriban sokat olvastam
Piroch Gáborról, Magyarország elsőszámú kaszkadőréről. Gábor 45 éven át tartó
pályafutása alatt megannyi
veszélyes feladatot vitt véghez. A földgolyón egyedül ő
ugrott le 60 méter magasságból dobozokra egy budapesti autószalon megnyitóján. 23 méter magasságból
vetette magát a mélybe a biatorbágyi viaduktról, felgyújtották úgy, hogy ezer
fokon lángolt a védőruha
rajta. Nagy örömmel tölt el,
hogy a legjobbtól tanulhatom a szakma rejtelmeit.
Mindig sportoltam, ezért
még vonzóbbnak találtam
ezt a hivatást. Az évek folyamán megtanultam vívni, boxolni, akrobatikázni, lovagolni. Lányként az ide vezető
út nem könnyű, de ezt érzem
sajátomnak. Ez nem az a
szakma, amit napi nyolc órában művelsz, hiszen a forgatások alkalomszerűek és érdemes mellette mellékmunkát vállalni. A forgatások
alatt sokszor utazni kell az
ország minden tájára, néha
külföldre is, attól függ, hogy
az adott produkció milyen
helyszínt talál a film megvalósításához. A kaszkadőrködés sok mindenre tanított.
Sokkal kitartóbb vagyok,
mint azt gondoltam, sokat
segített a koncentrációban, a
pontosságban, a fegyelem-

Amit a színész nem vállal, az a kaszkadőr feladata
ben. 2015-ben volt az első
hosszabb filmem, a Kincsem.
Három hónapon keresztül,
heti 5-6 napot dolgoztunk 45
lóval Dunakeszin, az Alagimajorban. Minden reggel
3:30-kor keltem és este 8-ra
értem haza. Egy napunk
abból állt, hogy megetettük a
lovakat, rendbe tettük az is-

tállót,
felszerszámoztuk,
majd belovagoltuk őket. A
három hónap letelte után
kezdődött a forgatás, ahol
sokat kellett utaznunk például Győrbe, Dégre, Fótra, illetve megfordultunk Bécsben
is. Emberpróbáló időszak
volt, de nagyon sokat tanultam a lovakról és a viselkedé-

sükről. Az elmúlt években
voltam Dániában is forgatni.
Egyik napról a másikra kellett döntenem, hogy elvállalom-e a munkát. Természetesen igent mondtam és már
utaztam is. Egy dán színésznőnek voltam a dublőre. Egy
10 méteres ház tetejéről át
kellett másznom egy fára és
azon leereszkedni. A nehézség az volt, hogy sem ág, sem
kapaszkodó nem volt a fa
törzsén, de a feladatot meg
kellett oldani!
– Mi vonz a kaszkadőrködésben?
– A filmes közeg, az adrenalin és az elismerés teszi számomra vonzóvá ezt a hivatást. Rengeteg új embert
lehet megismerni a forgatások során és sok híres emberrel lehet találkozni.
– A veszélyekkel szemben, milyen pozitív csalódások érhetik az embert,
ha elhatározza, hogy kaszkadőr szeretne lenni?
– Engem pozitív csalódásként ért, hogy el tudtam vonatkoztatni attól, milyen veszélyes lehet egy feladat. Az lebegett a szemem előtt, hogy
meg kell csinálni, amit a rendező kér. A kaszkadőr szakmát
azoknak az embereknek ajánlanám, akik kellő elkötelezettséget éreznek a filmezés iránt.
Előnyt jelent, ha valaki sportol
vagy sportolt és van minimális
mozgáskoordinációja.

– Milyen filmekben szerepeltél eddig? Ezek közül
volt olyan, ami nagy hatással volt rád?
– Szerepeltem az Infernoban Tom Hanksszel, a Kincsem című filmben Nagy Ervinnel, a Pappa Pia-ban, ahol
Ostorházi Bernadett dublőre
voltam, a Viszkis rablóról
szóló filmben, a Vajákban
(The Witcher), az V. Henrikről szóló történelmi drámában, a Ransom 3-ban, a The
Golden Job ázsiai akciófilmben, a Treadstone amerikai
krimisorozatban, a James
Town 3 amerikai drámasorozatban, a Barbárok című
német filmben, az Átjáróház
magyar, romantikus vígjátékban.
Legnagyobb hatással a Terminátor 6. Sötét végzet volt
rám. Imádom a Terminátor
összes részét, nagyra becsülöm Arnold Schwarzenegger
munkásságát, így egy álmom
válhatott valóra, hogy dolgozhattam benne.
– Mik a céljaid/ álmaid a
kaszkadőrködés keretein
belül?
– Nyilván, mint minden
kaszkadőrnek, nekem is az a
célom, hogy minél több filmben szerepelhessek. Szeretném fejleszteni a tudásomat,
hogy jobb szakember válhasson belőlem. Tervben van,
hogy kaszkadőr koordinátorként is dolgozhassak.
Soraimat egyik kedvenc
idézetemmel zárnám: „Ha
meg tudtad álmodni, meg is
tudod tenni!” ( Walt Disney)

a lakodalom karmEstErE
folytatás a júniusi számból
De oda se neki, csakhogy
legyőzhettem.
Ez aztán az étel,
magyaroknak való,
S göthős németeknek
torkán akadó.
Nincs a világon párja,
Nálunk erre vizet
inni nem járja! Vivát!
Vacsora után a zenekar
táncra csalogatja a vendégeket.
A torta elfogyasztása után
– melyet az ifjú pár szeletel
fel - a vőfély a teremben lévő
koszorúspárokat, asszonyokat és lányokat középre kéri,
hogy alakítsanak egy kört.
Gyertyát oszt ki, majd kéri a
zenekart, hogy kezdődjék a
gyertyafény keringő. A fiatal
pár az összes vendég előtt
táncol és sorban elfújják a
gyertyákat. Az utolsó gyertyánál felgyúlnak a fények,
és a fiatal pár elvonul átöltözni.

A menyasszonytánc közben, ha a vőlegény nem elég
figyelmes, tréfából a barátai
megszöktetik a menyasz-

A vőfély munka közben
szonyt, melyet a vőfély kis
idő múltával jelez a vőlegénynek. Ekkor a zene elhallgat, mert a vőlegény a
menyasszony keresésére
indul. Amikor visszatér a
pár, a barátok a vőlegény

számára különböző feltételeket határoznak meg, mivel
nem volt elég figyelmes.
Éjfélkor a menyasszony általában menyecskének öltözik, az ifjú férj is leveti vőlegény ruháját és mást vesz fel.
A tánc hajnalban vagy inkább kora reggel ér véget,
ahogy a vőfély munkája is. A
zenekar az utolsó számhoz ér,
a vendégek táncolnak még egy
kurtát, majd a vőfély elköszön:
Immár lassan hajnalodik,
A mi kis lakodalmunknak
vége.
Lassan hazaballag
minden kedves vendég.
Az udvar közepén
áll egy üres sátor,
Vegyünk hát búcsút
e vidám társaságtól!

régi
igaz történEt…
Jászárokszálláson történt,
hogy a vőlegény munkatár-

sai egy különlegesen szép
tortát hoztak. Külön felhívták a figyelmet, hogy a leghidegebb helyen tároljuk a fogyasztásig.
A torta tálalása előtt
szorgalmasan
járkáltak
hozzám a fiúk és kérdezték,
hogy mikor következik a
torta. Közben elárulták,
miért is fontos ez a dolog
számukra. A nagy meglepetés ekkor ért és pár perc
múlva előkészítettem a terepet a torta tálalására. A
terem közepére asztalt tettem hófehér terítővel, a
konyháról a legnagyobb
méretű kést kértem.
Megkértem az ifjú párt, fáradjanak az asztal mögé,
majd a násznépet is tájékoztattam az eseményről.
„Finom fehér lisztből
készült e sütemény,
Cukorral vegyítve nem is
igen kemény…”

A vendégek rendezett sorokban álltak a tortaszeletekért, közben sűrűn villantak a fényképezőgépek. Néhány perc múlva, amikor
már a vőlegény kellőképpen izzadt a teremben lévő
30 fokban, újabb meglepetés érkezett. Az egyik kollégája piros szalaggal átkötött lombfűrészt adott az
ifjú pár kezébe. Közben
próbálkoztak, de a torta
nem akarta megadni magát.
Amikor már óriási volt a
mulatozás – se a kés, se a
fűrész nem segített –, egyszer csak odalépett egy
másik kolléga, aki megemelte a tálcát, mely alatt
megjelent a valódi torta.
Ez a jelenet óriási derültséget, örömöt váltott ki mindenkiből. A tányéron lévő
tortához jó étvágyat kívántam az új párnak, és óriási
tapssal jutalmaztuk a munkájukat.
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képvisElők bEszámolóJa
szövEg: antal pétErné szErző ildikó, Farkas
szilvia, gonda csaba, kaszab zsolt, kubacsEk
JózsEF, pEtő Judit
képvisElők

A veszélyhelyzet kihirdetését követően országosan a
polgármesterek teljes hatáskört kaptak, azaz egy személyben eljárhattak a testület
nevében. Mi, képviselők a polgármesteri döntésekről írásos tájékoztatást kaptunk.
Szerettünk volna folyamatosan részt venni a közös gondolkodásban, erre azonban
nem volt lehetőségünk, nem
kaptunk meghívást semmilyen megbeszélésre, egyeztetésre. Szomorúan láttuk, hogy
a környező településeken
megtalálták a közös munka
megfelelő formáját a veszélyhelyzet ideje alatt is. Elfogadtuk, hogy nálunk ez nem így
van, így ebben az időszakban
személyesen vagy írásban
igyekeztünk továbbítani észrevételeinket, javaslatainkat,
a lakossági megkereséseket a
hivatal felé.
A veszélyhelyzet ideje alatt
önkéntes segítőként, és az
idősek telefonos megkeresésével igyekeztünk a tájékoztatás, igényfelmérés területein is részt venni. Sok személyes megkeresést is kaptunk, egyéni problémával,
legjobb tudásunk szerint segítettünk.
Június 4-én képviselői kezdeményezésre, képviselői
szervezésben városi megemlékezésre került sor Trianon 100. évfordulója alkalmából.
A májusi és a júniusi fogadóórákat már meg tudtuk
tartani, köszönjük a lakosság
aktív részvételét.
Képviselői javaslatra csatlakozott városunk „A legszebb
konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei
országos programhoz.
Szerettünk volna országfásítási pályázaton is részt
venni, ez sajnos technikai
okok miatt nem sikerült,
amit nagyon sajnálunk.
A tavaszi városbejárásról a
februári Jászvidékben részletesen beszámoltunk. A veszélyhelyzet feloldása után a
két elmaradt körzet szemléje megtörtént. A nyári városbejárás jelenleg folyamatosan zajlik lakossági fórummal egybekötve. Első körzetünk lakossági fórumán szép
számmal megjelentek, fontos dologokra hívták fel figyelmünket, tolmácsolták
egy-egy utca észrevételeit,
kéréseit. Már az első fóru-

mon is megerősítést nyert,
hogy a járdák, utak, a vízelvezetés, a forgalomtechnika,
aknafedelek állapota, hulladékelhelyezés, ingatlanok
előtti utcaszakasz rendben
tartásának kérdése kiemelten foglalkoztatja a lakosságot. A városbejárás során készített több száz fotó is mind
ezt támasztja alá. Látjuk,
hogy mennyire hasznos a városbejárás. Jól körvonalazódik, hogy az önkormányzat
és a lakosság közös felelősségvállalása meghatározó
lesz bizonyos kérdésekben a
megoldásnál. Megnyugtató,
hogy a bejárás során és a lakossági fórumon is azt tapasztaltuk, hogy fontos az itt
élő embereknek a településkép, a városkép, a biztonságos, igényes, szép tiszta környezet. Továbbra is szorgalmazni fogjuk közterület-felügyelő alkalmazását, úgy
gondoljuk, hogy lenne városunkban létjogosultsága.
A veszélyhelyzet feloldását
követően írásban munkamegbeszélést kezdeményeztünk. Gergely Zoltán polgármester június 25-re hívta a
testületet össze a díszterembe. Itt tájékoztatást kaptunk a 90 nap eseményeiről,
történéseiről, feltehettük
kérdéseinket.
Mivel nyárra soros testületi
ülést nem terveztünk (amit
egyébként az eddigi szokásrendre hivatkozva nagy nehezen elfogadtunk decemberben, de már látjuk, hogy
hiba volt), így soron kívüli
ülések lesznek csak a nyáron.
Sajnos ezekre az ülésekre kicsit más szabályok vonatkoznak (nincs képviselői interpelláció), így ehhez most alkalmazkodnunk kellett.
A városbejárás folytatásáról meg tudtunk egyezni.
Egyetértés volt a gyógytorna
szolgáltatás kialakításának
befejezéséről is. Az általános
iskolára céltartalék terhére
elkülönített összeg elköltésénél már adódott vita. Az
általános iskola felújításának ügye nem kis kihívás városunkban évek óta. Hallgatjuk az álláspontokat, véleményeket
folyamatosan.
Hosszasan lehet ezen vitatkozni, szoktunk is. Egy azonban biztos, hogy megoldást
kell találni. Február 13-i testületi ülésen határozatot fogadtunk el, melyben döntöt-
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tünk arról, hogy elkezdődnek a tárgyalások a partnerek között: iskolavezetés,
tankerület, országgyűlési
képviselő, képviselő-testület. A találkozó megszervezése a polgármester úr feladata volt, sajnos több személyes kérés, levélben történő megkeresés ellenére
sem szervezte ezt meg, így
képviselői hatáskörben került megszervezésre július
15-én. Minden partner elfogadta a meghívást, sikerült
egy asztalhoz ülni, majd bejárni az épületek egy részét.
A képviselő-testület tagjainak alaposan végig kell gondolni a megbeszélésen elhangzottakat.
Elemezni
szükséges ezt a találkozót.
Építkezni belőle, és kialakítani az általános iskola vezetésével közösen egy jövőképet, áttekinteni, hogy milyen
rövid-, közép-, hosszú távú
tervekre épüljön a közös
munka a partnerekkel.
Sürgősségi
indítványt
nyújtottunk be a költségvetésben az általános iskolára
elkülönített 30 millió forintos összegből megvalósításra kerülő ablakcsere kérdésében: javasoltuk a gyors,
hatékony, és szakszerű
munka érdekében szakértői
munkacsoport létrehozását,
ez soron kívüli ülésen elfogadásra került.
Sürgősségi
indítványt
nyújtottunk be a civil szervezetek pályázatának kérdésében. Jegyző asszony tájékoztatott bennünket, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt polgármesteri hatáskörben az
erre a célra szánt 5 millió forint átcsoportosításra került
járvány elleni védekezésre,
majd a pályázatot érvénytelenítették, így jelen helyzetben csak új pályáztatási folyamattal lehet elindítani.
Sürgősségi indítvány keretében rendeletalkotás nyilvános
alkoholfogyasztás
megszüntetése tárgyában kívántunk lépéseket tenni. A
közterületen történő alkoholfogyasztás kérdése lakossági bejelentések alapján érlelődött. Azt a tájékoztatást
kaptuk, hogy rendőri intézkedést kell eszközölni, hívjuk fel a rendőrséget, ha ilyet
tapasztalunk.
Július 4-én meghívást kaptunk Jászapátira a Jászsági
Aratónap és Főzőfesztiválra
a Jászapáti Gazdakör elnökétől, Jászapáti polgármesterétől és a Jászság országgyűlési képviselőjétől. Az árokszállási Gazdakör képviselőivel részt vettünk ezen a ran-

gos eseményen. Dr. Nagy István agrárminiszter úr ünnepi beszédében hangsúlyozta a jászsági gazdák
meghatározó szerepét. A
rendezvényen megismerkedtünk a jász települések
képviselőivel, polgármestereivel, akikkel tudtunk beszélgetni városunkról, a
Jászságról. A nap folyamán
Pethes Ferenc főzte csapatunknak a finom birkapörköltet, ezúton is köszönjük
odaadó, lelkes munkáját.
Ugyanezen a napon a Dolgozók Horgász Egyesülete
által szervezett Farkas János
Emlékversenyre is meghívást kaptunk. Jó volt látni a
veszélyhelyzet utáni időszakban a sok felszabadult,
vidám embert, családot ezen
a rendezvényen, és örömmel
tapasztaltuk, hogy milyen
sok kisgyermek is indult a
horgászversenyen.
Jászárokszállás Város Önkormányzata elindította Jászárokszállás város teljes közigazgatási területére szóló új
településfejlesztési koncepció, valamint új településrendezési eszközök – településszerkezeti terv, helyi építési
szabályzat és szabályozási
terv – kidolgozását.
A feladat pontos megismeréséhez, lehetőségeink feltérképezéséhez kezdeményeztünk a város főépítészével, a műszaki iroda vezetőjével egy munkamegbeszélést, melyre július 13-án került sor. 2020. július 31-ig
van lehetősége a lakosságnak is javaslatok megtételére, a témában még lakossági fórum megtartására is
sor kerül, várjuk javaslataikat. Kérünk mindenkit, gondolja végig, hogy a tulajdonában álló területekre vonatkozóan, vagy a város közterületeire
vonatkozóan
van-e módosítási javaslata,
szándéka, esetleg ötlete,
melynek lehetőségét most
lenne célszerű felülvizsgálni.
Az elmúlt hónapok időszaka mindenkit erőn felüli
kihívás elé állított. A város
lakóitól kortól és nemtől függetlenül egyaránt fegyelmet,
türelmet igényelt. Köszönjük
mindenkinek, hogy ebben a
nehéz, a szokványostól eltérő helyzetben igyekezett
azon a területen, ahol dolgozott, ahol tudott tisztelettel,
becsülettel, odaadóan helytállni.
Kérjük, továbbra is keressenek elérhetőségeinken, szeretettel várjuk Önöket minden hónap utolsó szerdáján
tartandó fogadóóránkon!

tűzoltóságunk hírEi
szövEg: maJorné kaposznyák ágnEs
mEzEi tibor

Az idei év második negyedévében tűzoltóságunk
36 esethez kapott riasztást.
A féléves káreseti adatokat
nézve elmondható, hogy egységeink közel annyi riasztást
kaptak eddig, mint 2019-ben.
Ez az adat azért érdekes számunkra, mert a tavalyi év volt
az elmúlt évek leggyakoribb
vonulási számú éve (120
eset). Túlnyomó részt tűzeset
miatt kaptunk riasztást és
34%-ban műszaki mentéshez
vonultunk. Bár a híradásokban értesülhettünk róla, hogy
az országban több helyen voltak nagyobb kiterjedésű, száraz füves avartüzek vagy hir-

telen nagy mennyiségű csapadékkal járó esőzések, de
szerencsére ezek elkerülték
városunkat és térségét, így
ilyen típusú rendkívüli esetről
nem számolhatunk be.
A koronavírus-járvánnyal
kapcsolatos intézkedések
enyhítése óta befejeztük a
forgalmas közterületek, közintézmények, boltok környékének fertőtlenítését mindaddig, amíg azt az újabb előírások nem ajánlják.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
- a cikk megírásakor - nincs
tűzgyújtási tilalom elrendelve
térségünkre! Friss információk a www.erdotuz.hu oldalon olvashatók. Kellemes nyarat és jó időtöltést kívánunk!

Júliusi gondolatok
szövEg: csoszor ErzsébEt

„Ha végre itt a nyár…” –
gyakran ez az ének hangzott a régebbi korosztály
szájából, mikor elérkezett a
nyár.
Úgy gondolom, ma minden
fiatal és kicsit korosabb is
nagyon örül, hogy ismét szabadabban élhetünk, de van-

nak szabályok, amelyeket továbbra is be kell tartanunk.
Remélem, mindenki be is
tartja ezeket, hisz nekünk is
érdekünk, hogy vége legyen
a járványnak.
A nyári virágok közül most
egy igen kedves, egyszerű,
de mégis sokat jelentő virág
szépségére hívnám fel a figyelmet: a levendulára.
Az egyik legváltozatosabban használt, finom illatú
gyógy-, fűszer- és dísznö-

vény. Európába a rómaiak
hozták be. Gyógyító növényként tekintettek rá, mely
megakadályozza a fertőzések terjedését. A rómaiak
szinte mindent ezzel illatosítottak – fürdővizet, ruhát,
ágyat. A kora keresztény
korban a levendulát csokorba kötötték és a házak felett helyezték el, mely a gonosz elleni védelmet szolgálta.
A levendulát szinte mindenki szereti. Általában van
otthon levendulás illatosító,
szappan, párnácska a szekrényben, sok helyen még
maga a növény is a kert dísze.
Olaja és vize jelentős hatóanyaga különböző kozmetikai
készítményeknek, higiéniai és
háztartási szereknek, valamint a gasztronómia is időről
időre felfedezi magának.
Mátyás Ferenc így ír a levenduláról: „Kék színű virága kellemet ád, könyvekbe is zárják jó
illatát. Anyánk, ha szagolja,
szíve dobban, csöpp bokrát
megleled a vadonban. Úgy él,
mint az ibolya, szerényen: Lavandula vera latin néven.”
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kitüntEtésEk
2020. augusztus 20.
Jászárokszállás Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
szakmai kitüntetések alapításáról szóló 16/2013.
(III.18.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban
R.) alapján, 2020. évben
az „Életműdíj a közszolgálatért" elnevezésű kitüntetésben ÖRDÖG JÓZSEFNÉT, JAKUS SÁNDOR FERENCNÉT „Jászárokszállás
tanulóifjúságáért", BORDÁSNÉ BODOR ILONÁT
„Jászárokszállás egészségügyéért” kitüntetésben,
BOBÁKNÉ PALLA ERIKÁT
„Jászárokszállás lakosságáért” kitüntetésben részesíti.

„élEtműdíJ a
közszolgálatért”
Ördög Józsefné általános és
középiskolai tanulmányait Jászárokszálláson végezte. Közművelődési pályáját a jászárokszállási Nagyközségi Könyvtárban, könyvtárosi munkakörben
kezdte. A következő évben
könyvtárkezelői végzettséget
szerzett.
1984-ben a Petőfi Művelődési Ház dolgozója lett. Itt nagy
lelkesedéssel végezte művelődésszervezői munkáját. Fontosnak tartotta a szakmai képzéseket. 1989-ben népművelő,
szervező-ügyintézőként tett sikeres vizsgát. 2001-ben művelődésszervező szakon végzett
a Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karán, majd
még ebben az évben Európai
tanulmányok témakörben is
oklevelet szerzett.
Mindig szívügyének tartotta
a városban működő egyesületek, civil szervezetek tevékenységét. Szakmai tudásával
segítette működésüket. Szakmai érdeklődését az egyesületek iránt bizonyítja, hogy szakdolgozatát „Közművelődési
egyesületek története Jászárokszálláson 1867-2000” témáról írta. Szakmai írásos feldolgozásai mellett közreműködött a „Rekviem a tanyákért” című kiadvány szerkesztésében és megjelentetésében.
2005-től a Petőfi Művelődési Ház igazgatója. Munkáját
hozzáértéssel, széleskörű ismeretekkel, tapasztalatokkal
végzi. Jó szervezőkészsége,
barátságos, empatikus személyisége hozzájárul, hogy a
művelődési ház változatos
programokkal, értékes rendezvényekkel szolgálja a
város lakosainak igényét. A
legkisebbektől a szépkorúakig mindenki megtalálja az ér-
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deklődési körének megfelelő
rendezvényt. Ötleteivel, kreatív elképzeléseivel folyamatosan az újítás, a változatosság
jegyében szervezi a város
életének tematikus és szabadidős rendezvényeit. Munkájával hozzájárul a helyi rendezvények sikeréhez: nemzeti
ünnepek, fesztiválok, gyermeknap, Árokszállási Nyár
rendezvénysorozat, Téli esték
programjai. Aktívan segíti a
gyermek néptáncosok foglalkozásait, fellépéseit, szervezett mesetábort, Világjáró
esték – országok, emberek,
történetek előadássorozatot.
A város oktatási intézményeivel a tanulóifjúság igényeihez
igazodva támogatja az intézmények kulturális, szabadidős programjait. Vezetése
alatt újult meg a Jász Ház, ahol
a civil szervezetek jó körülmények között tudják a nyári
rendezvényeiket megtartani.
Jó kapcsolatot épített ki a
város intézményeivel, civil
szervezeteivel, egyesületeivel.
Fontosnak tartja a művészetek nagyközönség felé való eljuttatását képzőművészeti kiállítások, előadói estek, gyermekelőadások szervezésével.
A város közösségeiért, lakóiért munkáját fáradtságot, időt
nem sajnálva nagy lelkesedéssel, szakmai hozzáértéssel
végzi. Egyénisége, közvetlen
személyisége, segítőkészsége
példaértékű.
Ördög Józsefné munkájával az elmúlt évtizedekben
meghatározta a település
művelődési, kulturális életét,
a város közéletét, értéket teremtett Jászárokszálláson.
„Jászárokszállás
tanulóiFJúságáért”
Jakus Sándor Ferencné tanítói oklevelét a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán szerezte
általános iskolai tanító – testnevelés és pedagógia szakkollégiumi végzettséggel.
A főiskola elvégzése után a
Dánszentmiklósi Általános Iskolában tanított, majd Jászárokszálláson, a Széchenyi
István Általános Iskolában
helyezkedett el. 1989-ben az
egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola biológia szakán tanári diplomát szerzett.
Szakmailag jól felkészült,
határozott, következetes pedagógus. Szakterülete a természetismeret, a biológia. Évtizedek óta kiemelten kezeli a
tehetséggondozást, igyekszik
tanítványaival megszerettetni
tantárgyait. Érdeklődő diákjai
számos területi, országos és

megyei versenyen, pályázaton jeleskedtek és értek el
szép eredményeket az évek
során. Az Országos Csizmazia
Alapítvány Erzsikét, eredményes felkészítő munkájáért a
Kiváló pedagógus kitüntető
címmel jutalmazta. Megyei és
országos versenyeken elért
eredményei öregbítették iskolánk hírnevét.
40 éves pályafutása során
fontosnak tartotta a gyerekek
oktatása mellett a tanulók
egészségre nevelését. Tanítványait környezetük megóvására, a természet tiszteletére
nevelte személyes példaadásával. Folyamatosan olvasott,
szakmai továbbképzéseken
bővítette tudását. A 90-es
évektől rendszeresen részt
vett Életvezetési ismeretek és
készségek személyiségfejlesztő program kurzusokon,
elvégezte a Mentálhigiénés továbbképzést is. A társadalmi
változások hatására már a
szenvedélybetegségekkel, a
drogprevencióval is foglalkozni kellett általános iskolai
szinten is, szívügyének tekintette ezt a területet is. Egészségnevelő pedagógusok és iskolai drogügyi koordinátorok
képzés elvégzése után, iskolai
drogkoordinátorként felvilágosító előadásokat szervezett
gyerekeknek, szülőknek, kollégáknak. Évtizedek óta szervezi az iskolai egészségnapot,
madarak és fák napját, Föld
napi rendezvényeket.
A tanulók konfliktuskezelési készségének és szociális
kompetenciáinak fejlesztését,
személyiségük gazdagítását
fő feladatának tekinti. Kiemelt figyelmet szentelt a
szabadidős tevékenységek
szervezésére is. Éveken keresztül kirándulásokat, nyári
táborokat szervezett a szabadidő hasznos eltöltésének
érdekében. Részt vett Erzsébet-táborok, Határtalanul pályázatok megszervezésében.
Évtizedekig az osztályfőnöki-munkaközösség vezetője volt. Kollégáit szakmailag és emberileg is mindig
mindenben támogatta, osztályfőnöki munkájukat segítette, tapasztalatait önzetlenül megosztotta.
Részt vett a kompetenciaalapú oktatás bevezetésében
az Életvitel kompetenciaalapú
programcsomag vezetőjeként.
2012-ben elvégezte az erkölcstan tanítására felkészítő
képzést, azóta etikát is tanít.
A gyerekek testi, mentális
egészségének megóvása mellett, a viselkedés, a morális
kérdések közös tanulmányo-

zása tovább erősítette tanítványaival való jó kapcsolatát.
Jakus Sándorné szakmailag és emberileg is kiváló pedagógus, nagyszerű kolléga.
Barátságos, empatikus, gyermekszeretete töretlen, kartársaival segítőkész, pedagógus hite példaértékű.

„Jászárokszállás
Egészségügyéért”
Bordásné Bodor Ilona Jászárokszálláson született és
születése óta is itt él. Az általános iskolát, majd a gimnáziumot is helyben végezte.
Mindig nagyon szerette a
gyerekeket, így velük kapcsolatos, segítő foglalkozásban
gondolkodott, ezért a védőnői pályát választotta. Sikeresen felvételizett az Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar védőnőképző szakára. Budapesten
járt főiskolára, ott diplomázott. Helyben nem volt lehetősége elhelyezkedni, de a
Jászságban szeretett volna
maradni, ezért Jászkiséren
vegyes körzetben kezdett
dolgozni. Várandós kismamákkal, 0-7 éves gyermekekkel foglalkozott, emellett óvodai, iskolai munkát is végzett.
1989 év elején Dr. Mann Ildikó megkeresésére, egyelőre
csak helyettesként sikerült
itthon elhelyezkednie.
1992-ben sikerült véglegesíteni munkaviszonyát, mely
jelenleg is tart. Itt is vegyes
körzetben, vagyis a körzeti
munka mellett az iskolát, gimnáziumot is közösen látták el
kolléganőivel. 2010-ben történt átszervezés óta körzeti
védőnőként tevékenykedik.
Munkája az évek alatt sokat
változott, jelentősen kibővült.
Legfontosabb feladatának
tartja a családok, anyák, gyermekeik segítését, egészséges
fejlődésük támogatását. Jó érzéssel tölti el, hogy ma már
azokkal a gyermekekkel találkozik leendő szülőként, akiknek fejlődését segíthette.
Ahhoz, hogy a mai élet kihívásainak meg tudjon felelni, a legújabb iránymutatásoknak megfelelően tudja
végezni munkáját, a kötelezően előírt továbbképzéseken túl minden lehetőséget
igyekszik megragadni, hogy
naprakész információkkal
bővítse tudását.
Munkáját mindig lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint végezte, melyet 1985ben Miniszteri dicsérettel,
majd idén 2020-ban a Védőnők Napján Miniszteri elismerő oklevéllel jutalmaztak.

„Jászárokszállás
lakosságáért”
Bobákné Palla Erika általá-

nos iskolai tanulmányait a
helyi általános iskolában végezte. Ezt követően a budapesti Kállai Éva Egészségügyi
Szakközépiskolában végzett,
mint általános ápoló, általános
asszisztens. Egy évvel később
megszerezte a csecsemő- és
kisgyermekápoló végzettséget
is. Pályafutását Budapesten
kezdte, majd rövidesen a
gyöngyösi Bugát Pál Kórház
újszülött osztályán dolgozott.
1988-tól dolgozik a szociális
szférában. 1988 és 2012 között, mint házi gondozónő, jelenleg pedig ő a bölcsőde legrégebbi kisgyermeknevelője.

2013-ban jeles eredménnyel
megszerezte a kisgyermeknevelő-gondozó képzettséget.
Erika segítőkész, lelkiismeretes. Mindig lehet rá számítani,
munkája alapos, precíz. Nem
szereti a rivaldafényt, inkább
láthatatlanul a háttérből segít.
24 év az idősek között bebizonyította, hogy igazi szociális
segítő szakember. 8 év a kisgyermekek között pedig bizonyította, hogy végtelen empátiával, gyermekszeretettel rendelkezik. Erika a lakosság egészével (születéstől az elmúlásig) közvetlen kapcsolatban
volt.

búcsú
Jászágón
szövEg: ba
Fotó: dobos gErgEly

Pünkösd vasárnapjához három hétre búcsúi
szentmisére hívják a harangok Jászágó lakóit.
2020. június 21-én sem
volt ez másként. Délelőtt a
Jézus Szíve-templomban tar-

ták a nap folyamán az érdeklődőket. A délutánt sportprogramok színesítették,
ahol az amerikai foci rejtelmeibe is betekintést nyerhettünk. A gyermekek hetest, a
felnőttek tizenegyest rúgó
versenyen vehettek részt. A
szemerkélő eső ellenére is a
pályára léptek a lányok és az
asszonyok, majd az öregfiúk
az ifjúság ellen, hogy egy-egy

Öregfiúk az ifjúság ellen

A lányok és asszonyok csapata
tották a szokásos ünnepi
szentmisét, amely körmenettel zárult.
Ez a búcsú azonban mégis
kicsit más volt, mint a korábbi években. Néhány év kihagyás után a templom melletti sportpálya újra benépesült ezen a napon. Mozgó vidámpark, kirakodók, bazárosok kínálták áruikat és vár-

barátságos, sportszerű labdarúgó mérkőzésen mérjék
össze tudásukat.
Köszönjük mindazoknak,
aki támogatták az esemény
megvalósítását! Öröm volt
látni, hogy a program kapcsán a helyi lakosokon túl,
nagyon sokan újra hazalátogattak egykori szülőfalujukba.
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kedves jászárokszállási és jászágói lakosok!
2020. július 13-án megnyitásra került a
Jászárokszállás Város Önkormányzata
által üzemeltetett gyógytorna rendelő.

hElyszín: Jászárokszállás,
móczár andor tér 7/a.
A rendelőben betegségek, kóros állapotok megelőzését célzó és rehabilitációs,
azaz sérüléseket, illetve beavatkozásokat,
operációt követő gyógytornász feladatokat látok el. A gyógytorna kezeléseket
szakorvosi javaslat alapján végzem. Ilyen
kezelések például az ízületi mozgáspályák
helyreállítása, zsugorodott izmok nyújtása, gyengült izmok erősítése, helyes testtartás tudatosítása, különböző betegségek
tréningprogramjai.
Ajánlom szíves figyelmükbe, amennyiben
3 hónapnál nem régibb szakorvosi javaslatuk van gyógytorna kezelésre, melyet még
nem kezdtek meg, de szívesen igénybe vennének, vegyék fel velem a kapcsolatot.
ElérhEtőség, időpont-EgyEztEtés
kizárólag tElEFonon a
06/30-904-4197- Es tElEFonszámon,
a rEndElési időbEn lEhEtségEs:
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hétfő, csütörtök: 13:00 - 17:00
kedd, szerda, péntek: 8:00 - 12:00
Rendelési időn kívül időpontfoglalást
nem áll módomban fogadni!
Kiss Magdolna vagyok. Jászárokszálláson lakom. Gyógytornász diplomámat
2005-ben a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar gyógytornász szakán szereztem. Tizenöt éve végzek gyógytornász munkát. A diploma megszerzése
után Budapesten, majd az elmúlt években
Franciaországban tevékenykedtem szakmámban. Számos szakterületen kamatoztattam tudásomat: otthonápolási szolgálatnál, valamint különböző kórházi osztályokon, mint sebészet, intenzív ellátás, ortopédia és traumatológia, pulmonológia
és rehabilitációs osztályokon dolgoztam.
Örömmel értesültem arról, hogy Jászárokszálláson szeretnének beindítani gyógytorna rendelőt azért, hogy az árokszállási lakosok számára is elérhető legyen. Itt vagyok.
Szeretném bátorítani Önöket, hogy éljenek a lehetőséggel! Javítsunk rajta együtt!
Kiss Magdolna
Okl. gyógytornász

ElőFizEtési FElhívás

Az ONCSA áldásos
tevékenysége a Jászságban
(Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény,
Jászkisér, Jászladány, portelek)

nyolcvanévEs az oncsa
Az évforduló alkalmából a Jászapátiak Baráti
Egyesülete az alábbi kiadvánnyal emlékezik:
Dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna nyugalmazott népművelő, helytörténeti kutató éveket átívelő aprólékos, mindenre kiterjedő
munkájának gyümölcse „Az ONCSA áldásos
tevékenysége a Jászságban” című munkája.
Az Országos Nép- és Családvédelmi Alap
(ONCSA) csupán néhány évig működött hazánkban, és a háborús körülmények ellenére
is igen jelentős eredményeket ért el a sze-

gény sorsú sokgyermekes családok szociális
gondjainak enyhítésében. Működésének köszönhetően 1941–1943 között mintegy 12
ezer típusterv alapján készülő lakást építettek a rászoruló családoknak a Nagy-Magyarország területén. Több ezer család jutott házhoz nagy kerttel, kapott a megélhetés biztosításához szükséges állatállományt és más
szociális juttatást. Az ONCSA országos, illetve
helyi szintű történetéről máig nem készült átfogó feldolgozás, pedig módszerei, jól szervezett, átgondolt programjának elemei példaként szolgálhatnak minden korban a rászorultak segítésére.
Ezért is hiánypótló munka dr. Suba Györgyné
Kocsis Julianna jelen kötete, melyben az ONCSA
jászsági tevékenységét és eredményeit mutatja
be korabeli források, sajtóanyag és visszaemlékezések szakszerű felhasználásával.
A könyv 2020 októberében jelenik meg,
130 oldal terjedelemben, előfizethető augusztus hónapban a Városi Könyvtárban!
Előfizetési ár 1000 Ft darabonként, amely a
könyv megjelenése után is megvásárolható, de
akkor már 1500 Ft-ba fog kerülni.
Bővebb felvilágosítás a szerzőnél:
57/412-167-es telefonszámon, és a
subadoktor4@gmail.com e-mail
címen.
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ElőFizEtési
FElhívás

lakossági táJékoztató
tüdőszűrő vizsgálat
Elmaradásáról!

A Jászság gazdag népdalanyagából a Jász Múzeumért
Alapítvány 1998-ban elsőként jelentette meg az azóta
már második kiadást megért A jászsági zölderdőbe…
című népzenei kazettát a Jártató Zenekar és jászsági
énekesek közreműködésével, amelyet 2006-ban CD formában is kiadtak. Ezt a népzenei hangzó anyagot, mint
oktatási segédanyagot ma is nagyon sok művészeti iskolában és néptáncegyüttesben használják, s ez tette
közismerté a Jászság méltatlanul elfeledett gazdag népdal és népzenei anyagát.
A népzenei kazetta kiadása óta eltelt 22 esztendő, a
CD megjelenése óta pedig 14 év. Elérkezett az idő egy
újabb hangzóanyag megjelentetésére, amelyhez a szakmai anyag már a rendelkezésünkre is áll, hiszen Pál Mihály országosan ismert népzenész, zenetanár és zenekutató az elmúlt évek alatt tovább folytatta a Jászság
népdalanyagának összegyűjtését, és összeállított egy
újabb, két CD-nyi jászsági népzenei hangzóanyagot.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. évben a
települési tüdőszűrés Jászárokszálláson a gép
meghibásodása és elhúzódó javítása miatt
Elmarad.

A Jász Múzeumért Alapítvány ismét a nemes ügy
mellé állt, és 2020 karácsonyára tervezi kiadni a
Jászság legújabb, dupla népzenei CD-jét

ha bEmEgyEk a
lEhEl szállodába –
népdalok a Jászságból
címmel.

A CD kivitelezése, zenekaros megszólaltatása
Pál Mihály és zenészbarátainak
(8 zenész, 5 énekes) készül el.

Jelenleg Jászberényben végeznek tüdőszűrést

2020. június 30-tól 2020. augusztus 13-ig.
A szűrés ideje:
hétfőn és szerdán 12:00 – 17:00 óra
kedden, csütörtökön és pénteken 8:00 – 13:00 óra
A szűrés helye: Jászsági Általános Iskola Székely Mihály
Általános Iskolai Tagintézménye
Jászberény, Lehel vezér tér 6. (a központi posta melletti
iskola) (Bejárat: a Galamb utca felől)
A szűrővizsgálaton ARCMASZK használata KÖTELEZŐ!
A tüdőszűrő vizsgálat mindenkinek saját egészsége érdekében ajánlott. A szűrés a 40 éven felüli személyeknek ajánlott és térítésmentes. A 40 év alatti lakosoknak a vizsgálat
térítésköteles, továbbá szükséges foglalkozás egészségügyi
szakorvos által kiállított beutaló is. Kiskorú személy vizsgálatára szülői beleegyező nyilatkozat alapján kerülhet sor.
A szűrés díját (1.700,- Ft) postai csekken kell megfizetni,
melyet a szűrés helyén biztosítanak. A csekket beutaló ellenében kapják meg az érintettek. A szűrés elvégzéséhez a
társadalombiztosítási igazolvány (TAJ kártya), személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása kötelező.
Gergely Zoltán, polgármester

Szerkesztő: Pál Mihály népzenész, zenekutató
Zenei rendező: Salamon Beáta Príma
díjas népzenész
Közreműködik: a Dobroda Zenekar, Balogh
Kálmán, Hrúz Szabolcs, Havasréti Pál, Majorosi
Marianna, Kovácsné Lajos Krisztina, Szoboszlai
Balázs, Bolla János, Tamás Zsigmond.
A Jász Múzeumért Alapítvány szokásához híven a készülő dupla CD-re most is előfizetőket vár. A CD előfizethető – 3000.- forintos előfizetői áron ‒ a Jász Múzeumban és a múzeum e-mail címén (jaszmuzeum@gmail.com), valamint az előfizetést gyűjtőknél 2020. augusztus 30-ig.
Hortiné dr. Bathó Edit
a Jász Múzeumért Alapítvány elnöke
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árokszállási nyár volt, … , lEsz
az elsőtől a huszadikig
szövEg: ördög JózsEFné

Az elmúlt hónapokban
nem a kultúráé és a közösségi programoké volt
a főszerep. Számunkra
szokatlan élethelyzetbe
kerültünk és a félelem
szőtte át a mindennapjainkat. Ezekben a hónapokban döbbentünk rá,
hogy mennyire fontosak
a személyes találkozások és azok a közösségek, ahová tartozunk,
amelyek tartalmassá és
boldoggá teszik az életünket.
Ha nincs a koronavírus,
akkor most a 21. Árokszállási
Nyárról, a Birkafőző Verseny
eseményeiről, díjazottjairól
olvashatnánk ezeken a hasábokon. Sajnos rajtunk kívül
álló okok miatt a rendezvény
elmaradt, így nem maradt
más, mint egy kis nosztalgia

az elmúlt húsz év sikeres főzőversenyeiről.

hogyan is
kEzdődött?
2000. július 15-én, az általános iskola udvarában a virágkiállítás mellé szerveztük az
első főzőversenyt 17 nevezővel. A rendezvény látogatói
rendkívül jó ötletnek találták
az új kezdeményezést, hiszen
lehetőséget adott a találkozásra, beszélgetésre lakóhelyükön, egy jó hangulatú hétvégi program biztosításával.
Az eltelt évek során a rendezvény a város főterére költözött, számos új elemmel bővült, így a település legnagyobb kulturális és szórakoztató programsorozata lett,
melynek fő rendezője és támogatója Jászárokszállás Város
Önkormányzata. A főzőversenyre nevezők száma 2015-
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ben érte el a legmagasabb számot, 156 csapat indult az eseményen. Az Árokszállási Nyár
a település védjegyévé vált.
Programokat kínálunk a gyermekek, a fiatalok, a felnőttek és
az idősek számára is: zenés ébresztő, főzőverseny, kiállítások,
kakaskukorékoló
verseny,
táncgála, tűzoltó nap, fogathajtó verseny, kézműves foglalkozás, szabadtéri játékpark,
egészségmegőrző tanácsadás,
kirakodóvásár, helyi amatőr
művészeti csoportok, egyéni
előadók műsora, könnyűzenei
koncertek. Minden évben nagyobb, színesebb és egyre több
látogatót vonz. A helyi és országos cégek, vállalkozók támogatásukkal hozzájárulnak a
rendezvény sikeréhez. A
szponzorok segítségével sokrétűbb programokat tudunk
nyújtani, több versenyző részesül díjban. A két évtized
alatt egyre több civil szervezet
kapcsolódott a rendezvényhez.

A szervezők számára jó
érzés látni, hogy a mai rohanó világban közösen
szórakoznak családok, baráti társaságok, munkatársak. Nekünk szervezőknek
az a célunk, hogy minden
korosztály megtalálja az
érdeklődési körének megfelelő programot és így a
rendezvény kellemes kikapcsolódási lehetőséget
nyújtson a kisgyermekektől a nagyszülőkig nemcsak
a helybéliek, hanem az erre
az alkalomra idelátogatók,
és az itt tartózkodó turisták számára is.
Az elmúlt húsz évben átéltünk rengeteg csodálatos és
felejthetetlen pillanatot, reméljük, a sok-sok közös élményt mindenki a szívében
őrzi. Bízunk benne, hogy
2021-ben a korábbi évekhez
hasonlóan folytatódik az
Árokszállási Nyár rendezvénysorozat a Petőfi Művelődési Ház szervezésében.

intézményvEzEtői
álláspályázat
Jászárokszállás Város Önkormányzata pályázatot
hirdet a Gondozási Központ intézményvezetői
állásának betöltésére.
a pályázat bEnyúJtásának határidEJE:
2020. augusztus 28.

A részletes pályázati feltételek és a pályázathoz csatolandó dokumentumok a www.jaszarokszallas.hu és a
www.kozigallas.gov.hu honlapon megtekinthetőek. Felvilágosítás az 57/531-050 telefonszámon kérhető.
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kErtbarát kör
Júliusi EsEményEi
szövEg: nádas illés

A koronavírus veszélye
csökkent, engedett a szorításából, ezért tovább
folytattuk az óvodákban
elkezdett munkálatokat.

A sok paradicsom palánta
karózása és kötözése aktuálissá vált. Miközben a munkát
végeztük, láttuk, hogy a két
óvoda veteményes kertje teljesen megújult - madáretetők, itatók, napelemes csobogó, állatok (sün, gólya),
kerti törpe díszítette a szépen gondozott kerteket.
Hosszú hónapok óta nem
találkoztak a tagok egymás-

sal. Ez most először történt
meg a korlátozások csökkentése révén, így július 7-én
szép számmal gyűltünk
össze. Megbeszéltük az elmúlt időszak eseményeit,
sajnos van, amit nem tudunk
már pótolni az esemény ak-

tualitása miatt, de előrenézünk és tervezünk.
Az eltelt időszak alatt két
országos pályázatunk a nyertesek közé került. A NEA
2020 elnevezésű pályázat az
egyesület működését, kézi
szerszámokban való fejlesztését segíti elő, míg a KKOSZ a
45 éves évfordulónk és az
óvodások idei rajzpályázatának lebonyolítását támogatja.

„magamvadon”
Jótékonysági tElJEsítménytúra
szövEg:
kókai béláné

Ha azt gondoljuk, hogy
a Mátra már unalmas,
akkor próbáljuk ki ezt a
túrát!
Idén már 3. alkalommal
rendezte meg a BIOM Alapítvány a "Magamvadon" TT-t. A
BIOM fiatal pszichológusok
közössége, akik az élménypedagógia és a naplózás módszerével dolgoznak.
A Magamvadon-projekt a
16-18 év közötti, állami gondozott fiataloknak szól, így
célzottan fel tudnak készülni
az otthonteremtési támogatás felhasználására és az önálló életvezetésre.
Közben közösen szerveznek olyan túrákat, amelyeket
maguk állítanak össze és a
megtanult készségeket folyamatosan használják. A sikerrel vett kihívások és az elmélyített tapasztalatok által
erősödnek, képesek lesznek

álmaikat megfogalmazni,
azokat megvalósítani.
A hátrányos helyzetű egyének támogatása a társadalom javára is szolgál.
Ezen célokhoz és célkitűzésekhez járultunk és járulunk hozzá a nevezési díjak
befizetésével.
A túra Markazról indult,
majd elhagyva a községet,
megkezdődött az emelkedés
a Markazi várromig. A felfelé
tartó úton lassan araszoltunk,
hiszen az erőt be kellett osztani. Az erdő barátságosan
ölelt körül. A vár romjaihoz
felérve megpihentünk és az
előttünk elterülő látvány feledtette velünk az eddigi kapaszkodás okozta fáradalmakat. Magunk mögött hagyva a
kilátást, újból felfelé indultunk. A zöld L (rom) jelzést
követve átvágtunk egy tarvágáson, ahonnan csodálatos
kilátás nyílt a Markazi-tóra.
Megdöbbentünk azon, hogy
miért kell ennyire lecsupaszítani a hegy oldalát! Talán a
sokszínű virágok látványa

A kilátás minden fáradalmat megér
enyhíti ezt az érzést, de nem
pótolják a fák hiányát. Az
erdő lassan kisebb fenyvesbe
vált át, ahol sok kidőlt fa nehezíti a továbbjutást. Kiértünk egy tisztásra, majd a
zöld jelzésen leértünk a
Mária-képesfához. Itt ismét
pihenhettünk és meggondolhattuk, hogy tovább megyünk
vagy visszatérünk Markazra.
A nagy forróság és a páradús levegő eddig is sok kihívást tartogatott, ezért megfontoltan és meggondolva
csak egy megoldás volt.

Mivel tudtam, hogy mire
számíthatok a további szakaszokon (Ilona-völgyi vízesés, Vörös-Tehén-nyak, Domoszlói kapu, Hármashatár), így úgy döntöttem, viszszamegyek Markazra.
Már eddig is többször elnéztem a jelzést, a susnyásban nem haladtam, így ez nagyon jó döntésnek bizonyult.
A túrát fáradtan, de csodás
élményekkel és túratársakkal fejeztem be. Kipihenten
visszagondolva, jöhet egy új
kihívás!

ultra tisza-tó 126 polgárőri kitüntEtés
szövEg:
ballagó bErnadEtt

2020. július 4-én hajnalban a mi lelkes, árokszállási
3 fős csapatunk elindult Tiszafüred felé. Csapatnevünk
és jelszavunk: RUN & ROLL!

Ez az útvonal a garancia arra,
hogy a futók tiszta levegőn,
csodálatos környezetben teljesíthetik a választott távot.
Ennek az igazi „ökofutásnak”
Tiszafüredről vágtunk neki,
majd Poroszlónál egy fordítónak köszönhetően ugyanezt a
kört visszafelé is lefutottuk. A

A versenyzők és motiváló kísérőik
A cél: részvétel a negyedik
alkalommal megrendezésre
kerülő Ultra Tisza-tó 126
versenyen.
A rendezvény - ahogy a nevében is feltüntetésre került 126km. Ez a Tisza-tó kétszeres megkerülését jelenti, áthaladva az elkészült Tisza fölötti
hídon, végig a tó körüli gáton.

14. oldal

verseny
környezetbarát
szemléletben került megrendezésre, a frissítőpontokon
sehol nem lehetett eldobható
műanyag poharakat látni.
A mi csapatunk 6:55-kor
rajtolt és 21:37-kor ért
célba. Szinte az első perctől
az utolsóig 27-30 °C-os
meleg és nagyon magas pá-

ratartalom kísérte utunkat.
A többszörös váltásnak ilyen
időben még nagyobb jelentősége van, hogy megfelelően tudjunk regenerálódni.
Fizikális és mentális erőpróba volt ez a 126 km,
amely igazi csapatmunkaként hozta meg a várt eredményt, ami részünkről természetesen nem helyezés,
hanem a részvétel volt.
A sikeres teljesítéshez nemcsak a három futó (Bodor Mónika, Mihók Erzsébet Anita,
Ballagó Bernadett) kellett,
hanem az egész távon biciklivel mellettük tekerő, a megfelelő pillanatokban lelket öntő
biciklis kísérő Kis László és az
egész kört végigasszisztáló
autós kísérő Radics Benjamin.
Az Ultra Tisza-tó 126 „kis
testvére” az idén októberben megrendezésre kerülő
Ultrabalaton. A tavalyi évhez
hasonlóan idén is rajthoz állunk, a mostani 3 fős csapatunkhoz még 2 fő társul, így
öten fogjuk megkerülni ezúttal a Balatont, ismét a jól
bevált biciklis- és autóskíséretünk társaságában.
Rövid beszámolónk vége
pedig záródjon egy örök
igazsággal:
„A FUTÁS AZ A SPORT,
AMINEK A LEGSZEBB STADIONT ÉPÍTETTÉK.”

szövEg: nagy kinga

Regionális Polgárőr
Napokat tartottak az ország több pontján, ahol
megköszönték az önkéntes polgárőrök járványhelyzet ideje alatt nyújtott segítségét.

Június 27-én, Felsőtárkányon került megrendezésre
Heves,
Jász-NagykunSzolnok és Nógrád megyék
polgárőreinek rendhagyó regionális találkozójára, ahol
elismeréseket, jutalmakat
adtak át azon polgárőröknek, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a polgárőr mozgalomban végzett tevékenysége elismeréseként Czuczu
Krisztiánt a „Polgárőr Érdemkereszt” arany fokozata kitüntetésben részesítette.
Az elismeréshez gratulálunk, munkájában tovább
sok sikert kívánunk!

www.Jaszarokszallas.hu

