szöveg: Nagy kiNga
fotó: szŰcs judit

Augusztus 20. Szent István király, a magyar államalapítás és az új kenyér ünnepe. Első királyunk hazánk iránti elkötelezett
szolgálata lehetővé tette,
hogy ne csak múltunk, de
jövőnk is legyen. A magyar
történelem egyik legmeghatározóbb alakjának tiszteletére országszerte tartanak megemlékezéseket,
melyet városunkban is minden évben megünneplünk.
A 2020-ban bekövetkezett
egészségügyi helyzet számos
programot felülírt, nem volt ez
másként az államalapítás tiszteletére rendezett ünnepséggel
sem. Bár a délutáni, kulturális
programokat nem lehetett
megtartani, az új kenyér megszentelésére, valamint a szakmai kitüntetések átadására így
is sor került augusztus 20-án.
Reggel 9 órakor ünnepi
szentmisével kezdődött a
program a Szentháromságtemplomban, melyet Kiss
Csaba plébános úr celebrált. A
Himnusz eléneklése után megkezdődött a városi ünnepség,
ahol a Délibáb Citeraegyüttestől hallottunk egy kalocsai népdalt. Az idei év ünnepi szónoka
Csikós László úr volt. Beszédé-

szeNt istváN királyuNk üNNepe
ben felidézte Szent István államalapító tevékenységét. „Augusztus 20-a a haza és az élet
összekapcsolódását jelenti” –
mondta. Személyes élményként elárulta, számára még kü-

árokszállás Város Díszpolgára
cím és a Jászárokszállás Városért-díjak átadására is.
2020-ban Jászárokszállás
Díszpolgára kitüntetésben Csikós László, míg Jászárokszállás

Az új kenyér megszentelése és megszegése

újiregeN két kerékeN –
a huszoNkettedik alkalommal
szöveg: kovács zoltáNNé lajos krisztiNa
fotó: csikós beatrix

2020. július 26-án 14 kerékpáros várta egymást
hajnali 4 órakor a jászárokszállási Időkapunál,
hogy elinduljanak a dunántúli Újireg településre.
Az 1997-ben alapított emléktúra idei résztvevői között volt, aki 22. alkalommal
teljesítette a napi 240 km-es
távot, volt, aki hatodik, második alkalommal és néhányan először bizonyították
sportos helytállásukat.

E szép községbe a jászárokszállásiak baráti, rokoni
szálait ápolva érkezett meg
a csapat délután hét óra felé,
megbirkózva a nap hevével,
izmaik fáradtságával, de lelkesen és kiváló hangulatban,
mely az igazán felkészült
csapat erejének volt köszönhető. Erősítette őket az újiregiek szeretete, mellyel
már az útra való felkészülés
során és útközben is elhalmozták őket. A megérkezés
pedig feledtette a mögöttük
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A hagyományokhoz híven,
augusztus 20-án kerül sor a
szakmai kitüntetések átadására is. Ebben az évben is
négy szakmai kitüntetést
adtak át, munkájukban, élet-

Jászárokszállás Díszpolgára és Jászárokszállás Városért
díjjal kitüntetettek

A szakmai díjazottak
lönlegesebb érzés, hogy ezen a
napon veheti át ezt a megtisztelő címet, hiszen augusztus
20-án ünnepli születésnapját.
Ezután az új kenyér megszentelésére került sor, melyet
Gergely Zoltán polgármester
úr szegett meg. Az ünnepi
műsor fényét a Délibáb Citeraegyüttes Életképek című magyar népdalokból álló összeállítása emelte.
A tavaszi vírushelyzetre való
tekintettel az augusztus 20-i
ünnepségen kerül sor a Jász-

Városért elnevezésű kitüntetésben Gulyás Alajos és Petró
Géza részesültek.
A kitüntetetteket a Délibáb
Citeraegyüttes köszöntötte a
Hazám, hazám című dallal.

hagyott 240 km-t, hiszen a
falu apraja-nagyja könnyek
között, étellel, itallal, záporozó kérdések és kézszorítások hadával csalta ki a párát
a biciklisek szeméből is.
Másnap a község polgármestere, Pethes József, kedves felesége, Szabina, a képviselő-testület, családjaik,
barátok, jó ismerősök megható ünnepség keretében
együtt hajtottak fejet és
gyújtottak mécseseket a Jászok Emlékművénél az ősök
tisztelete előtt, majd vendégfogadás, ajándékozás következett.
Folytatás a 2. oldalon.

pályájukban kiemelkedő személyeknek. „Életműdíj a közszolgálatért” elnevezésű díjban Ördög Józsefné, „Jászárokszállás tanulóifjúságáértdíjban” Jakus Sándor Ferencné,
„Jászárokszállás
egészségügyéért-díjban” Bordásné Bodor Ilona, „Jászárokszállás lakosságáért-díjban”
Bobákné Palla Erika részesült.
Mind a hét kitüntetett meghatottan vette át a díjat. Köszönetet mondtak családjuk-

nak, hiszen valamennyiük hivatása, közéleti tevékenysége
gyakran elszólította őket a
fontos családi eseményekről.
Emellett a kollégákról sem
feledkeztek meg, hiszen
munkahelyi sikereket csak
akkor lehet elérni, ha egy támogató, mindenben segítő
kezet nyújtó csapat áll mögöttünk.
A kitüntetetteket a Széchenyi István Általános Iskola diákjai köszöntötték egy rövid
műsorral. Hamvas Béla: A
világ forrás című művét Arnóczki Attilától hallhattuk,
majd Ördög Blanka és Ördög
Botond szavalták el Bőjte István: Mindig csak adni című
versét.
Az ünnepségen került sor a
Jászárokszállás Város Tehetségért Alapítvány díjainak átadására is, melyet a legkiemelkedőbb tanulmányi eredményt
nyújtó középiskolában, felsőoktatásban tanuló diákok vehettek át. A támogatásokat
Pádár Antalné, a kuratórium
elnöke és Gergely Zoltán polgármester úr adták át.
Az ünnepség végén mindenki vehetett egy szeletet a
megszentelt kenyérből, melyet
a Szent Erzsébet Karitászcsoport tagjai osztottak szét.

NagyboldogasszoNy
Napi búcsú
szöveg: tóth lászlóNé görbe zsuzsaNNa

Nagyárkon 1925-ben elkészült az első iskola. Később az alábbiakat olvashatjuk a Jászvidék 1936. augusztus 23. számában: „A
régi hazafias és vallásos jász
gazdák lelkülete elevenedett most fel fiaikban és
unokáikban, akik követve a
nemes példát, Isten dicsőségére oltárt emeltek, harangot szenteltek és keresztet
állítottak, annak felszentelését 1936. augusztus 15-re,
Nagyboldogasszony napjára
ki is tűzték”.

Azóta Nagyboldogasszony
ünnepe minden évben megünneplésre került egészen
1967-ig. Ezen időszak után
megszűnt az iskola és elkezdődött a tanyarombolás. A
tanyák ugyan megszűntek,
de a gyökereket nem lehetett megszüntetni a hajdan
itt élőkben és a családtagjaikban sem.
33 évnek kellett ahhoz eltelni, hogy újból itt, a volt
nagyárki iskola-kápolna helyén ünnepelhettük 2000.
augusztus 13-án Nagybol-

dogasszony ünnepét. Sajnálattal vettük tudomásul,
hogy az oltár nem került elő,
de a harang és a felújított kereszt visszahozta az emlékeket. 2000 jeles év volt a
nagyárkiak számára. Nagy
létszámmal tudtunk készülődni arra az ünnepre, melyet elődeink példaként ünnepeltek 1936 óta. Mára már
a létszám megfogyatkozott,
nagyon sokan elköltöztek az
Égi Hazába.
A húsz év - még ha csak
Nagyboldogasszony ünnepén találkoztunk is - sok emléket visszahozott.
Folytatás a 2. oldalon.

1. oldal
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újiregeN két kerékeN – havas boldogasszoNy
a huszoNkettedik
kápolNa búcsúja
alkalommal
szöveg: csoszor erzsébet

Folytatás az 1. oldalról.
Kegyelettel emlékeztek
meg a temetőben elhunyt
barátaikról is, akik szeretete,
hagyománytisztelete örök
érték mindenki számára. Vasárnap hat órakor a visszaúton gurultak a kerekek, hajtottak a lábak, dacolva ismét
a szembeszéllel, tűző nap
hevével. Az Időkapunál családtagok, barátok hada várta
őket itthoni falatokkal, pezsgős koccintással, kézfogással, gratulációval, megfizethetetlen érzésként.
A cikk írója az idén 6. alkalommal teljesítette a két nap
alatti közel 500 km-es távot,
de már most készül a jövő
esztendőre, mert a kiváló, feltörekvő újoncokkal és az alapító vasemberekkel csak így
lehet tartani a tempót, precízen, következetesen, rendít-

hetetlen akarattal és fizikai
felkészültséggel. Vannak értékek, amelyek fontosabbak
annál, hogy ki a jobb, ki győz,

A 90 éve alapított község
jelmondata a fülünkbe csengett: „Mert messzi út az: hazulról hazáig.” (Balázs Béla)

A lelkes csapat
ki sikeres, ki arat diadalt: ez
számunkra az idén is a közösség, a csapat ereje volt.

Jövőre Veletek, erőben,
egészségben, ugyanitt: hajrá
Árokszállás!

NagyboldogasszoNy
Napi búcsú
Folytatás az 1. oldalról.
Az időjárás befolyásolta a
közel 8 kilométeres földúton
az iskola-kápolna helyének elérését. Néhány évben és most
is valóban elérhetetlen lett a
helyszínen való ünneplés, de
a Szentháromság-templomban pótoltuk, és amikor az út
engedte, nagyobb létszámban
a nagyárki keresztnél tiszteletünket tettük. Imáinkkal, énekeinkkel kértük a Szűzanya
közbenjárását életünkre, hozzátartozóinkra, elszármazottakra és emlékeztünk az elhunyt nagyárkiakra is.
Ez a 2020-as év emlékezetes
marad mindannyiunk számára, ugyanis már márciusban
elkezdődött. A koronavírus
megjelenésével a kapcsolattartás beszűkült, de nyílt területen
a kisebb csoportos összejöveteleket jelenleg meg lehet tartani, így elkezdődhetett ebben
az évben is a Nagyboldogaszszony napra való készülődés.
Mivel néhány héten belül elég
sok csapadék esett, így a készület az utolsó hétre maradt. A
Városgondnokság dolgozói és
a nagyárkiak összefogásával ez
is megoldódott.
Sajnos az időjárás ebben az
évben is közbeszólt. Szombaton nagy eső kerekedett, ezért
a Szentháromság-templomban
került megrendezésre az ese-

2. oldal

mény. A szentmisét a Jászárokszállásra helyezett újmisés
Nagy Ferenc káplán atya mutatta be. Prédikációjában Szűz
Mária Mennybevételének történetéről beszélt. Mária igazi
dicsősége abban áll, hogy részese lett az isteni boldogságnak. Nekünk is meg kell hallani
Isten szavát, ehhez pedig a mai

A szentmise befejezése
után a résztvevők egy fényképet kaptak, melyen a
nagyárki kereszt és az emléktábla látható. Mindenki
meghívást kapott a Szent István Közösségi Házba egy
szerény vendéglátásra, kötetlen beszélgetésre, közben
pedig meg lehetett tekinteni

„máriát dicsérNi,
hívek jöjjetek,
mert Ő fogja
kérNi, fiát
értetek!
üdvözlégy,
mária! - moNdja
miNdeN hív.
áldott légy
mária! - moNdja
Nyelv és szív!”
Havas Boldogasszony Kápolnánk
búcsúünnepét
ebben az évben 2020. augusztus 2-án, vasárnap délelőtt 10 órakor tartottuk, hiszen ünnepnapjához (augusztus 5.) ez a vasárnap
esik a legközelebb. A legenda szerint „352. augusztus 4-én Liberius pápa álmában utasítást kapott, hogy
ott építsenek templomot a
Boldogságos Szűz tiszteletére, ahol másnap havat fognak találni. Így történhetett,
hogy a nyár folyamán esett a
hó. Azóta több templomot
neveztek el erről a csodálatos eseményről.”

zaklatott életünkben tudatosan
kell keresnünk a csendet és az
alkalmat az imádságra. Az atya
felidézte, hogy Szent István király Szűz Mária oltalmába
ajánlotta
Magyarországot.
Ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának.

azt a fényképalbumot, ami
20 év kiragadott fényképeiből áll.
Elköszönéskor megjegyeztük: „Jövőre, bízunk benne, az
iskola-kápolna helyén ünnepeljük Nagyboldogasszony
ünnepét”. Hát, úgy legyen.

hívek számára volt kedves ez
az ünnep, hanem a környékbeli települések lakói számára
is, akik elzarándokoltak a
Havas Boldogasszony Kápolnához. Sajnos ez a hagyomány
már nem él.
Az időjárás ebben az évben
nagyon kegyes volt hozzánk,

„boldogasszoNy,
aNyáNk, régi
Nagy pátroNáNk,
Nagy íNségbeN
lévéN így szólít
meg hazáNk:
magyarországról,
édes hazáNkról,
Ne feledkezzél el
szegéNy
magyarokról.”

tájékoztató
soroN kívüli ülésrŐl
szöveg: Nir

A nagyárki kereszt és emléktábla

Őseink Mária tiszteletére
építették fel ezt a kedves kis
kápolnát. A sok nehéz aratási
munka közepette itt pihentek
meg és szívüket, lelküket Isten
felé fordították. Kérték a további munkájukra Isten áldását. Nemcsak az árokszállási

ez megmutatkozott a résztvevők létszámában is.
A búcsúi szentmisét Kiss
Csaba plébános atya mutatta
be, aki szentbeszédében egy
megható történet segítségével
mutatott rá a lét és nemlét
kérdésére. Isten és Mária tiszteletére biztatott minden jelenlévőt. A szentmise a szokásos körmenettel, szentségi áldással és a himnuszokkal fejeződött be. A szentmise végén
mindenki kapott egy szép
szentképet és egy szerény
agapéra várta a plébános atya
a megjelenteket, ahol a cserkészek segítettek. A baráti beszélgetések és a kápolna
csendjében történő imádságok után mindenki egy szép
búcsúi emlékkel térhetett

2020. augusztus 06-án
soron kívüli ülést tartott a
képviselő-testület. A lefolytatott pályázati eljárás eredményeként a testület a Petőfi
Művelődési Ház igazgatói
munkakörének ellátásával
Lóczy Pétert bízta meg. A
vezetői megbízás 2020.
szeptember 1-től 2025. augusztus 31-ig szól.
A képviselők döntöttek
arról, hogy a Városi Óvoda engedélyezett létszáma a
2020/2021. nevelési évben két fő pedagógiai asszisztens
alkalmazásával-, 2020. szeptember 1-től 39 fő, míg 2021.
szeptember 1-től 37 fő legyen.
A képviselő-testület elutasította a Polgármesteri Hivatal udvarán parkolók építéséről, az ehhez szükséges
pénzügyi fedezet átcsoportosításáról szóló határozati
javaslatot.

Döntöttek arról, hogy az önkormányzat a 2020. évi költségvetési rendeletében meghatározott 30.000.000,- Ft
összegű céltartalékot a Jászárokszállási Széchenyi István
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Köztársaság
tér 15. szám alatti épülete
nyílászáróinak felújítására,
cseréjére használja fel.
Eladásra jelölték ki a Városkert u. 33. és Dobó u. 7.
szám alatti önkormányzati
tulajdonú ingatlanokat.
Az önkormányzat a 2020.
évi költségvetés tartalékalapja
terhére 216.000,- Ft egyszeri
támogatást nyújt a Jászárokszállási Cukorbetegek Klubjának a 2020. augusztus 10 –
15. közötti bentlakásos, cukorbeteg gyermekeknek szervezett tábor programköltségeinek biztosításához.
Az önkormányzat pályázatot
nyújt be az emberi erőforrások minisztere által meghirdetett „Közművelődési érdekelt-

ségnövelő támogatásra”, melynek célja a Petőfi Művelődési
Ház hangtechnikai fejlesztése.
Ennek keretében hangfalak,
mikrofonok és ezek működtetéséhez szükséges processzor
kerül beszerzésre. A pályázaton elnyerhető támogatás és a
saját forrás összege is
1.254.640,- Ft, így a teljes költség 2.509.280,- Ft.
A képviselők döntöttek az
önkormányzat tulajdonát
képező
jászárokszállási
1305/10 hrsz-ú, mocsár művelési ágú ingatlan, valamint
a környező ingatlanok telekalakítási eljárásának kezdeményezéséről.
Zárt ülésen egy lakásvásárlás helyi támogatásáról
szóló határozatot hagytak
jóvá a képviselők.
A képviselő-testület közmeghallgatással egybekötött
soros ülésére 2020. szeptember 10-én kerül sor a Petőfi Művelődési Ház Nagytermében.
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szöveg: gergely zoltáN
polgármester

Az aratás utáni talajmunkákat nagymértékben segítette a sok eső. A repcét
szeptemberben már vetni
kell és ez egy jól előkészített
magággyal történhet.
A művelődési ház 10 KW
napelem beruházására 3
ajánlat érkezett. A közbeszerző minden feltételnek
megfelelőnek találta a Manitu Solar Kft. Budapest
ajánlatát, amely 3 308 000,Ft + áfa, összesen 4 265 479,Ft. A tervezői költségvetés
szerint az ár 5 066 666,- Ft,
így az ajánlat 801 187,- Ft-tal
kedvezőbb ennél. Megállapíthatjuk, hogy a versenyeztetésünk eredményes volt. A
napelemek felszerelésére

a polgármester jeleNti

szeptember hónapban sor
kerül. Ezzel a művelődési
ház felújítása befejeződik. A
költségvetésben a Polgármesteri Hivatal esőcsatornája és a Lehel úti elektromos kapu mellett még 5 millió forint szerepelt, amelyet a
képviselő-testület 5 nem szavazattal, 3 igen és 1 tartózkodással zárolt és felhasználását, a parkolók megépítését
elvetette. A Polgármesteri
Hivatal udvarát nemcsak a
Polgármesteri Hivatal ügyfelei, dolgozói, hanem a Tűzoltóság kocsijai és az Okmányiroda ügyfelei is használják.
A parkolók megépítésével a
tűzoltóautók parkolása is
megoldást nyert volna, il-

letve a művelődési ház melletti saras, zúzalékos parkolók átépítése is megtörtént
volna, olyan minőségben,
mint ahogy elkészítettük az
Iskolakonyha udvarán lévő
parkolókat. Ez a munka most
nem kapta meg a zöld jelzést.
Pályázatot nyújtottunk be
útfelújításokra, amely befogadásra is került és így megnyílt a lehetősége, hogy kivitelezőt találjunk annak érdekében, hogy ezek a munkálatok még idén elvégzésre
kerüljenek. A pályázat része
a Jákó utca, Mikes utca, Murányi utca zsákutcája,
Nyárfa utca, Rákóczi Ferenc
utca pékség melletti zsákutcája, ehhez még pályázaton

búcsú a bölcsitŐl

kívüli utcaként a Szent Margit utca szerepel. Ezen kívül
járdaépítésre is kértünk
ajánlatot. Az utcákat nem
neveztük meg, hanem 1 m2,
10 cm vastag, 1 m széles
beton- vagy aszfaltburkolatra lehet ajánlatot tenni. A
pályázati határidő: 2020.
augusztus 25. A testület a
2020. szeptember 10-i ülésen fogja tárgyalni, reményeim szerint jóváhagyni a
kivitelezés indítását.
Az óvodákban, a bölcsödében és az Iskolakonyhán a
leállási időt kihasználva dolgoznak a Városgondnokság
szakemberei. A szükséges javítások elvégzése augusztus
31-ig megtörténik.

A képviselő-testület hat
tagja egy beadványt szerkesztett és írt alá arról, hogy
a Dolgozók Horgász Egyesülete a tulajdonában lévő horgásztavat körülvevő, önkormányzati tulajdonú, 4 hektár területű földet 300 000,Ft-os összegért megvásárolhassa. A vagyonrendeletünk
szerint az eladásra kijelölt
területeket, ingatlanokat fel
kell értékeltetni és meg kell
hirdetni. A hat képviselő
ezeknek az adatoknak az ismerete nélkül döntött úgy,
hogy támogatja a 4 hektár
terület 300 000,- Ft-ért történő eladását. Ezt a beadványukat a mai napig nem vonták vissza. Meggyőződésem,

lillafüredi kiráNdulás

Folytattuk azt a hagyományt, hogy felfedezzük Magyarország természeti kincseit, szépségeit. Az úti cél
Miskolcról indulva Lillafüred, majd visszafelé Diósgyőr középkori vára volt.

lányának tragikus szerelmére.
Sok-sok érdekes történet és
legenda fűződik ehhez a területhez. Lillafüred egy csodálatos hely. Tiszta, friss, igazi
hegyi levegő vesz körül bennünket. Idegenvezetőnk szakszerű és érthető módon mesélt a táj kialakulásáról és mai
jelentőségéről. Végigvezetett
bennünket a Függőkerten és
láthattuk a csodát. Hazánk
legmagasabb vízesése is itt ta-

mészet évmilliókkal ezelőtt
történt változásaira. Igazán
elgondolkodtató, mire is
képes a bennünket körülvevő világ. Vigyázzunk
ezekre!
Azt is megtudtuk, hogy József Attila 1933-ban itt írta a
világ egyik legszebb szerelmes versét: az Ódát. Herman
Ottó egykori otthona – a Peleház - is itt található.
A séta után jólesett a finom
és kiadós ebéd a Tókert étteremben. Hazafelé megálltunk Diósgyőrben, ahol megnézhettük a várat, melyet a

Reggel korán - még a nagy
meleg előtt - elindultunk. Miskolcon a kisvasút végállomásánál Tóth-Bodnár Krisztina
idegenvezető várt bennünket,
hogy velünk töltse a napot. A
bemutatkozás után egy rövid
idő maradt arra, hogy pár szóban bemutassa Miskolcot,
majd a kisvonattal elindultunk
Lillafüredre. A közel félórás út
a Bükk hegység változatos útjain vezet. Hatalmas mészkősziklák kísérik az út mindkét
oldalát. A Molnár-szikla tetején kereszt emlékeztet az egykori molnárlegény és a gazda

lálható. A Szinva-patak 20 méterről indul alá a sziklafalon.
Eredetileg a víz a Hámoritóba folyt, de a Palotaszálló
építésekor elterelték és ekkor
alakították ki a vízesést, valamint a teraszos sétányt.
A legalsó pontnál található
az Anna-barlang, amit Majoros Szabolcs biológus mutatott be nekünk. Az egyedülálló mésztufa barlang Magyarország egyik legszebb
látványossága.
Az öt terem és a 200 méter
járható
barlangrendszer
remek rálátást adott a ter-

XII. században a Bors-nemzetség építtetett. A tatár
pusztítás után a vár 1346ban Nagy Lajos királyé lett.
Napjainkban a vár Miskolc
egyik legszebb építészeti
műemléke. Ódon hangulata
révén varázslatos perceket
szerzett a bemutatása a tárlatvezetés során.
Kissé fáradtan, de sok-sok
élménnyel gazdagodva indultunk haza.
Talán e pár sor után egyre
többen indulnak el, hogy hazánk szépségeit és természeti
látnivalóit megcsodálják.

szöveg: kókai béláNé
egyesületi titkár
Ez az év teljesen más,
mint az előzőek. A hosszú
bezártság után végre újból
kirándulhattak a Nyugdíjasok Egyesületének tagjai.

A gyerekek boldogan vették birtokba az új játékokat

szöveg: dobosNé bobák tüNde

Az idei évben kialakult vírushelyzet
miatt 2020. augusztus 14-én a megszokottól eltérően, zárt körben tartottuk
meg a leendő óvodások búcsúztatását.
A napot közös kerti étkezéssel indítottuk,
melyet egy vidám Kerekítő foglalkozás köve-

tett, majd lufihajtogatás és csillámtetoválás
készítése színesített.
A délelőtt folyamán kerültek átadásra az új
kerti játékok (kismotorok, homokozójátékok, mozgásfejlesztő eszközök, labdák, kültéri rajztáblák), melyeket a korábbi kivitelező, a Hajdú- Energia Kft. ajándékozott intézményünk részére.
A gyermekek nagy örömmel vették birtokba az új eszközöket.

hogy a város vagyonára fokozottan vigyázni kell és a
törvényeket, helyi rendeleteket mindenkinek be kell tartania.
A koronavírus által fertőzöttek száma sajnos országosan
emelkedő fázisban van. A távolságtartást, a maszkok viselését zárt helyen továbbra is
komolyan kell venni. Tudomásom szerint városunkban még
fertőzött személy nincs. Vannak karanténban családok, de
ők azért, mert a külföldi utazások után ezt a hatóság elrendelte. Óvatosnak kell lenni
nagy létszámú, zárt helyen történő rendezvényeken. Továbbra is vigyázzunk magunkra és figyeljük egymásra.

jászok 90 éve tolNábaN
szöveg: szakácsNé
mózsa szabiNa
Mindig nagy öröm számunkra a jászárokszállási
kerékpárosok fogadása.
Idén sem volt ez másképp,
hiszen 22. alkalommal érkeztek hozzánk.
Baráti öleléssel és vacsorával fogadtuk őket. Másnap
délután az 1930-as esztendő
októberi betelepülésének
90. évfordulójára emlékeztünk jász testvéreinkkel a
borongós, esős napon. De
csak az időjárás volt szomorú, mert az újiregi és jász-

árokszállási vendégek jókedvűen és vidáman várták a
délutáni megemlékezést.
Megtisztelte az ünnepséget
Csikós Miklós jászkapitány és
kedves párja is. Pethes József
polgármester úr köszöntőjében elmondta: igaz, hogy már
90 éve itt élnek őseink, de mi
még mindig jásznak valljuk
magunkat és erre büszkék is
vagyunk. Köszöntöttük az
egyetlen, még itt élő, Jászárokszálláson született lakost,
Kozma Józsefet, aki pontosan
annyi idős, mint a település.
Az önkormányzat egy hangjátékkal készült az ünnepségre,
amely nagyon megható és
szomorú is volt. Bögös Gyu-
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láné 1974-es diplomamunkájából készült egy anyag, amely
az akkor még élő és emlékező
idősek elmondásaiból készült,
teli fájdalmas emlékekkel a
szülőföld elválásáról és az új
élet félelmeiről.
„… amikor nekem kimérték az én terciámat, oszt leszúrtam a karót, lehajoltam
és megcsókoltam eszt a
fődet… az én fődemet.”
Látva, hogy sok ember szeméből kicsordult néhány
könnycsepp, tudtam, hogy
ez a megemlékezés mély
nyomot hagy majd a jelenlévők szívében legyen az jászárokszállási vagy újiregi
lakos.

3. oldal
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szöveg:
Nagy kiNga

Biztosan mondhatjuk,
hogy a Petőfi Művelődési
Ház életében egy korszak
zárul le a másfél évtized óta
intézményvezetőként dolgozó Ördög Józsefné nyugdíjba vonulásával. Múltról
és jövőről kérdeztem őt.
– 1984-ben lettél a Petőfi
Művelődési Ház dolgozója,
majd 2005-ben az intézmény vezetője. Hogyan
tudnád összefoglalni az itt
eltöltött éveket?
– Nagyon gyorsan elröpült
ez a közel négy évtized. Olyan,
mintha ma lett volna, amikor
dolgozóként léptem be az
épületbe, teljesen más érzés,
mint amikor rendezvényen
résztvevőként. Kicsit tartottam a munkaidő-beosztástól,
esték, éjszakák, hétvégék, de
örültem, hogy helyben sikerült munkát találnom. Előző
két évben a könyvtárban dolgoztam szerződéssel, ami sokkal nyugodtabb munkakör,
rendszeres munkaidő-beosztással. Akkor úgy gondoltam,
pillanatnyilag jó megoldás és
majd keresek számomra kedvezőbb munkahelyet. Közben
magával ragadott a rendezvények sikere, jó érzés volt
azért tenni, hogy minden korosztály számára hasznos és
kellemes kikapcsolódást tudjunk nyújtani. Nem úgy terveztem, hogy innen megyek
nyugdíjba, de ahogy az évek
teltek, a családom is elfo-

szöveg:
csikós miklós

közel Négy évtized
a kultúra szolgálatábaN
gadta ezt a helyzetet és támogattak. Hogy mennyi időt töltöttem a munkahelyen, erre a
legjobb példa, amikor az
egyik unokám kétéves lehetett és a művelődési ház előtt
sétálva, az épületre mutatva
felkiáltott: „Mama itt lakik!”
2005-ben Pádárné Erzsike
nyugdíjba vonulásával megbíztak az intézmény vezetésével, amely három évre szólt,
ezt követően öt évenként pályáztam az igazgatói állásra.
Vezetőnek lenni nem mindig
hálás feladat. Kevesebb idő
jutott a rendezvényre látogatókkal való szorosabb kapcsolattartásra. Sokszor kellett
racionális döntést hozni, amit
szívem szerint másként tettem volna. Ez a munkakör nagyon sokrétű és változatos,
nincs két egyforma hét, a
résztvevők köre is változó.
Mindig nagy hangsúlyt fektettünk a látogatók elégedettségére. Az elvem: aki egyszer
bejön a művelődési házba,
úgy kell éreznie magát, hogy
máskor is szívesen visszajön,
hisz mi a közösségért, a lakosságért teszünk és dolgozunk.
Az épület belső tereinek felújítása, eszközparkjának, bútorainak cseréje folyamatosan
történt. Mára már kívül-belül
megszépült, korszerű művelődési ház várja a látogatókat.
Természetesen a modern kor
kihívásainak megfelelően folyamatosan fejleszteni kell az
intézményt.

– Mi a legnagyobb siker,
amit el tudtál érni ebben a
36 évben?
– Számomra a siker, amikor
a rendezvényről elégedetten
távoznak és megköszönik a
szervező munkánkat, mert szereztünk egy szép órát, délutánt,

szállási Téli Esték, amely 2005ben indult útjára. Mindkét rendezvénysorozat sikeréhez hozzájárult a civil szervezetek, az
oktatási intézmények önzetlen
segítő munkája, a lakosság
visszajelzései. A XXII. Jász Világtalálkozó, amikor az egész
város megmozdult és a szervező munka
több mint egy
évvel korábban
megkezdődött.
Mindig nagy figyelmet fordítunk a résztvevők igényeire,
ezt bizonyítják
a teltházas előadások, nagy
népszerűségnek örvendő
programok, a
környező településekről viszszatérő látogatók.
Az „Életműdíj a közszolgálatért-díjjal”
– Az idei –
kitüntetett Ördög Józsefné
számodra egyben leköszönő
estét, egy egész napot vagy egy – év a járványhelyzet miatt
kellemes hétvégét. Siker az is, nem a tervek szerint alakult,
hogy bizalommal fordulnak hiszen minden kulturális
hozzánk, elmondják vélemé- programot törölni kellett
nyüket, hiszen egy szervező március közepétől. 2020ebből építkezik. Ahogy vissza- ban milyen programok volemlékszem, van nagyon sok tak tervben?
kellemes és röpke pillanat, ami
– A járványhelyzet miatt naszéppé teszi ezt a pályát. Amit gyon elkeserítő és szomorú,
kiemelnék, az az Árokszállási ami mögöttünk van. Ez év taNyár, amely húsz év alatt fesz- vaszán sorra mondtuk le a
tivállá nőtte ki magát. Az Árok- szerződéseket: gyerekműsoro-

kat, hangversenyt, előadásokat, koncerteket. Több hónapos szervező munka veszett
kárba. Az elmaradt programok között volt a március 15-i
megemlékezés, Hesna előadása, Operakommandó filharmóniai előadás, Ünnepre
hangoló húsvéti kézműves játszóház, bábelőadás, Görbe
János Színkör előadásai, Tari
Annamária előadása, Redemptió, Pünkösdölő, 21. Árokszállási Nyár.
Nagyon örültünk, hogy a néptánc tábort két turnusban meg
tudtuk tartani. A gyerekek, a
szülők és a szervezők is nagyon
ki voltak éhezve a közösségi
programra. Vidáman, önfeledt
kikapcsolódással telt a tábor.
– Augusztus 20-án te vehetted át az „Életműdíj a
közszolgálatért” elnevezésű díjat. Milyen érzésekkel töltött el ez a megtiszteltetés?
– Amikor kézhez kaptam a lezárt borítékban a határozatot,
meglepődve olvastam a benne
álló sorokat. Váratlanul ért,
nem számítottam rá, mint utólag kiderült, nagy titokban
szervezkedtek hozzám közel
álló emberek. Köszönöm mindenkinek, aki ebben közreműködött és támogatta. Én „csak”
tettem a dolgomat a tőlem telhető legjobb tudásom szerint.
Közben elszálltak az évek, számomra is hihetetlenek a mögöttem lévő évtizedek. Jó érzéssel tölt el, hogy elismerik a mun-

kámat. „Életműdíj a közszolgálatért” számomra rengeteget
jelent, ez az elismerés kifejezi
egy ember életének munkáját a
közösség szolgálatában.
– Szeptember 1-től Lóczy
Péter veszi át a művelődési ház vezetését. Milyen
tanácsokkal látnád el őt?
– Az új intézményvezető
szintén helybéli, akit mindenki
ismer. Ő pedig tudja a helyi
szokásokat, ebből kifolyólag
úgy gondolom, nem lesz nehéz
dolga. Útravalóként annyit
szeretnék javasolni, hogy mindig tartsa szem előtt a lakosság, a civil szervezetek, a nevelési-oktatási intézmények, az
egyház igényeit, mert közös
összefogással, együttműködve
sikeresek a rendezvények.
– Milyen terveid vannak
a jövőre nézve?
– Már túl vagyok azon a
koron, amikor az ember meg
akarja váltani a világot. Nyugdíjba vonulásommal életem
egy szakasza lezárul. Valaminek a vége mindig egy újnak a
kezdete. A zsúfolt, munkával
telt hétköznapokat, hétvégéket,
ünnepnapokat felváltják a nyugodtabb napok, amelyekben legelső helyre kerül a család, az
unokák. Mint otthon lévő nagymamának, fontos szerep lesz a
sütés-főzés, e mellett a családdal közös kirándulás, túrázás,
sportolás. De ebben az új élethelyzetben nyitott vagyok a koromnak megfelelő újabb kihívásokra is.

pesek, köztük számos külföldi
is. Pethes József polgármester
megemlékezésének kezdetén
egy üveg borral és emléklap
átadásával köszöntötte a 90
éves Kozma József bácsit, aki
még azzal a bizonyos vonattal
érkezett. A köszöntőt követően hangzott el az alapító újiregiek Bögös Gyuláné tanárnő által összegyűjtött emlékezéseiből erre az alkalomra
készített hangjáték.
Nem volt egyszerű az élet
akkor azoknak a családoknak,
akiknél 1930-ban egy új élet
lehetőségével kopogtatott az
Isten. Nem túlzás ez, hisz a
hívek sorsát szívén viselő
Aczél plébános volt a legfőbb
szervező. 1930-ban Árokszálláson nagyon sok család élt, a
férfiak nehéz kubikus munkával megszerzett jövedelméből.
S hiába volt a hónapokig tartó
messzi távollét, a sokszor esőben végzett nehéz fizikai
munka, az átmeneti szállásokon töltött éjszakák, a kereset
nem volt elég a család megél-

hetésére. Valamit tenni kellett.
Ekkor érkezett a földosztás
híre, a saját föld megszerzésének lehetősége. Ne gondolják,
hogy ez a mai segélyezési gyakorlathoz hasonló „ingyen
ebédre” szóló meghívás volt.
Aki földet akart magának,
annak meg kellett fizetni. Igen,
de miből? A magyar állam 52
éves részletfizetési szerződés
vállalása ellenében adta a földet, amit az ott élő nagybirtokostól vett. 52 év. Több mint
két emberöltő. De az sem volt
élet, ami addig volt.
Végül 80 család, mintegy 500
ember indult a vonattal 1930.
október 5-én az árokszállási
vasútállomásról. Az emberek a
személyvagonokban, a ruhák,
bútorok, állatok a tehervagonokban. Mert kellett a saját
föld, mert ha az ember a sajátján dolgozik, akkor kétszer
annyit is dolgozik, mert amit
teremt, az övé lesz.
A jászok Redemptió során
is megmutatkozó földszeretete is ott volt a vérükben, s

erőt adott az átlagosnál nagyobb teher vállalásához.
Akik fölszálltak arra a vonatra, azok nem gondolták,
hogy tíz év múlva háború,
húsz év múlva téeszesítés
lesz, s amit akkor megszereztek, illetve annak egy részét
60 évvel később kárpótlásként kapják meg az útrakelők
leszármazottjai.
S mégis. A jászok megalapították, felépítették az először
Jásztelepszállás, később Újireg néven térképre kerülő
falut. Évtizedek kellettek
ahhoz, hogy a jászok és a tolnaiak újiregiekké váljanak és
ma már együtt építsék saját
településüket.
Évenként megemlékeznek
az alapításról. A nagy ünnepeken az árokszállási és újiregi
rokonok útra kelnek, hogy
meglátogassák egymást az ősi
földön, az új földön. S a találkozások alkalmával látszik a
szemekben; „Mert messzi út
az; hazulról hazáig” (Balázs
Béla).

újireg 90
(1. rész)

2020 eddig is egészen
más volt, mint a többi. Ezt
ugyan minden évben elmondhatjuk, de ez most
azért „durva”. Az évek óta
megszokott közösségi programok közül számos elmaradt, mások „új” formában
öltöttek testet.
Erre a sorsra jutott az újiregi
falunap is. Bár az nem változott, hogy az árokszállási kerékpárosok még hajnal előtt
nekivágtak az útnak, de őket
nem várta főzőverseny és a
többi megszokott program, s
nem követhette az Árokszállásról utazó csoport sem.
Újireg település ünnepe
azonban nem maradt el. Az
önkormányzat által szervezett programot csak „szűk”
körben, a helyiek és a biciklisek részvételével tartották

4. oldal

Megemlékezés Újiregen
meg. De nem csak ezért volt
más ez az ünnepség. Újireg
lakói megemlékeztek arról a
80 árokszállási családról, akik
90 évvel ezelőtt maguk mögött hagyva szülőföldjüket
megérkeztek Tolna megye

ÉNy-i szegletébe új életet kezdeni. Mentek, mert menni
kellett a jobb élet reményében.
Erről az eseményről emlékeztek az újiregi falunapon a
jászok, a tolnaiak és az új tele-
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baraNgolások (Nemcsak) a augusztusi
goNdolatok
moNtessori világábaN
szöveg: gál lászlóNé vica

gyerekszoba
kisgyermekkorbaN
2. rész
A hétköznapi élet tevékenységei szorosan kapcsolódnak a Montessori pedagógiához. Ide tartozik a tisztálkodás, öltözködés, főzés,
mosás, takarítás és az ehhez
kapcsolódó játéktevékénységek.
Egy gyermekbarát szobában a ruhásszekrény akkora,
hogy a gyermek könnyedén
ki tudja venni a ruháit belőle, ő választhatja ki, mit
vesz fel. Be lehet tenni tükröt is, hogy a gyermek meg
tudja nézni, hogy mutat rajta
a kiválasztott ruha.
Nálunk a hétköznapi élet
tárgyait nemcsak a szobájában találhatja meg, hanem a
házban mindenhol. Sokszor
nem játékokat használ,
hanem valós eszközöket,
például zöldséget pucol hámozóval, kipakol a szenynyeskosárból, bepakol a mosógépbe és a szárítógépbe,
elmosogat, de sokszor a főzésben is segít.
Ha játékból főz, akkor is a
konyhában teszi. A kis
konyha is ott található, így ha
hoz valamelyik játékának
vagy nekem egy teát, akkor
ugyanúgy kimegy a konyhájába, mint én a valóságban.
Konyhai játék ritkán kerül a
szobába. Ha nincs terünk

ilyenre, akkor bárhol kialakíthatunk a lakásban egy sarkot.
Itt lehetnek a konyhai eszközök, de más szerepjátékoknak is lehet kialakított helye.
A gyermek számára nagyon fontos az alkotás folya-

nyeg, amit ő terít le. Az itt található játékokkal csak ő
játszhat, ha végez, elpakol és
jöhet a másik.
A verbális nevelés eszközeit is végezhetjük itt. Nálunk szétszórva találhatók
meg a játékok, hátha az
egyikről eszébe jut valami
olyan, ami ehhez köthető.

Szülinapi móka
mata. Azokról a játékokról is
fontos beszélni, amik a kreativitást hivatottak szolgálni.
A legtöbb nyitott végű játékot ide lehet sorolni - lego,
építőkocka, toronyépítő. Tanácsos ezeket úgy elrendezni, hogy minél nagyobb
területet öleljen körül, így
elegendő hely lesz, hogy
azonnal kezdődjön a játék.
A Montessori rendszerben
a finommotorikai játékokat
szőnyegen végezheti a gyermek - ez egy pici rongysző-

szöveg: ba

Ilyen eszközök a bábok, a
hangszerek és a könyvek.
A kozmikus nevelésbe tartozik minden, ami a környezetünk, a világunk, amiben
élünk. Ahogy idősebb lesz
gyermekünk, ez megmutatkozik szobájában is. Tudományosabbra is lehet venni,
például természetismeret,
csillagászat témakörben. Különböző képekkel, kísérleti
lehetőségekkel, szakkönyvekkel színesíthetjük szobájának ezt a részét.

játék: szüliNap
évkör
Az augusztus nálunk egy
különleges hónap, mert
ekkor született kisfiunk. Egy
Montessori módon megtartott születésnap kicsit másabb, mint a hagyományos.
Ez az élet ünnepsége, amely
kozmikus értelemben is
megismerkedteti a gyermeket a Földdel való kapcsolatával. Kézzelfoghatóan érzékeli az idő múlását és lehetőséget ad az emlékezésekre az egész családnak.
A megvalósítása igen könynyű. Amire szükségünk lesz:
egy gömbre, egy gyertyára,
egy szalagra és képekre a
gyermekünk eddigi éveiből.
A szertartás során megtanulják a gyerekek, hogy az életkorukat a Föld Nap körüli útjához kapcsoljuk. A gyertya a
Napot, a gömb pedig a Földet
szimbolizálja. A fényképek
segítségével pedig mesélhetünk gyermekünk elmúlt
éveiről. Megkérjük őt, hogy
álljon a szalaggal kirakott ellipszisre a gömbbel, majd elmeséljük neki, milyen volt,
mikor megszületett, aztán
lassan sétáljon egy kört.
Mikor megtesz egy kört, elmeséljük, hogy mi történt az
első évében, aztán újabb kört
megy, és arról mesélünk.
Addig megy körbe a szalagon, míg el nem jut a mostani
életkoráig. Ekkor elfújhatja a
gyertyát, ezzel jelezve, hogy
ez a játék véget ért.

kézmŰves tábor

Jászágó Községi Önkormányzat EFOP-1.5.3-16-201700019 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” című projekt kapcsán
kerülhetett megvalósításra egy jó hangulatú, egy hetes
nyári kézműves tábor július utolsó hetében Kovács Zoltán kézműves oktatóval.
A foglalkozások során a résztvevő gyerekek különböző természetes anyagokból készítettek használati tárgyakat. Az öt
nap során betekintést nyerhettek a különböző kézműves

technikákba, így megismerkedtek a kosárfonás, a nemezelés,
a papírkészítés, a szövés és a fonás technikájával is. Az eltelt
egy hét alatt készült kákából tutaj; vesszőből szappantartó
és madáretető; gyapjúból labda, tulipán, karkötő; szárból
duda; dióhéjból katica és mindenki elkészíthette a saját merített papírját is. Az alkotások között pihenésként a gyerekek
játszottak, fogócskáztak, de kukoricacsutkából toronyépítő
és karika elkapó versenyt is rendeztek.
Az együtt töltött napok alatt a gyerekek sok élménnyel és
saját maguk által készített alkotásokkal gazdagodtak.

szöveg: csoszor erzsébet

Hányszor állt a természet varázslatos szépsége
előtt nagy költőnk, Petőfi!

„ottaN NémáN,
mozdulatlaN
álltam, miNtha
gyökeret vert
volNa lábam.
lelkem édes,
mély mámorba
szédült
a természet örök
szépségétül.
ó természet, ó
dicsŐ természet!
mely Nyelv
merNe
verseNyezNi
véled?
(a tisza)
Az aratási munkálatok
nagyban befejeződnek, de a
kalászok tövében vagy az út
szélén meghúzódnak a ked-

ves kis mezei virágok, amelyeket talán észre sem veszünk.
Lehetne sorolni a szebbnél
szebb virágok neveit, de nem
teszem, hanem inkább felhívom a kedves olvasók figyelmét arra, hogy ha tehetik,
menjenek el a határba, sétáljanak egy kicsit és vegyék észre
azt, amit Isten a teremtő jóságával nekünk ajándékozott
azzal, hogy ilyen csodálatos,
egyszerű kis virágokat adott
nekünk. Ezek nem a nagyságukkal, hanem az egyszerűségükkel, illatukkal hívják fel
magukra a figyelmet. A mezőn
sétálgatva, a madarak énekét
hallgatva vagy a szép pillangókat látva talán elfelejtheti az
ember egy kis időre minden
betegségét, bánatát, gondját.
Mivel augusztus van, ezért
most nem egy virág imáját
ajánlanám, hanem az egyszerű búzakalászét, hiszen a
mindennapi kenyerünket a
búza terméséből fogyaszthatjuk.

a búzakalász imája
bölcsŐm a jó, tiszta föld,
amelybeN piheNtem,
s melybŐl a vetŐmag elhaltával
frisseN, üdéN kikeltem.
zöldellŐ zseNge korombaN
fejem hetykéN, egyeNeseN hordtam,
s aztáN, ahogy érlelŐdtem,
elŐtted miNd mélyebbre hajoltam.
a szél lágy leNgésébeN
álmodozva riNgok,
míg a búzavirágok
közöttem kékleNek,
és a pipacsok pirosló
mécsei féNyleNek.
gazdag életet ígérek!
megreNdülve hallgatom,
hogy egy NapoN az asztaloN
keNyér leszek, betévŐ falat,
mi több, az oltároN
te élsz majd fehérségem alatt.
isteNem, köszöNöm
végteleN jóságodat,
meg azt, hogy a tiédhez hasoNlóvá
tetted sorsomat.
veled viselem a Nap hevét
és az élet miNdeN keresztjét.
majd eNgem is ide-oda hordaNak,
csépelNek, halálra ítélNek,
de létem legNagyobb öröme,
hogy ott leszek majd csŰrödbeN
[örökre].
ameN

A tábor lelkes résztvevői és oktatójuk
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szöveg: bordás aNett
fotók: dobos gergely
Augusztus
harmadik
hétvégéje már hosszú
évek óta a Falunapi programok időpontja Jászágón.
Nem volt ez másként az
idei évben sem, bár a járványügyi helyzetre való tekintettel módosult programmal került megvalósításra az
esemény.
A délelőtt folyamán életmódváltáshoz kapcsolódó közösségi programon vehettek
részt az érdeklődők, ahol a homoktövis jótékony hatásairól
és az életmódváltásról hallgathattak meg érdekes előadásokat. Kóstolhattak „mindenmentes” falatokat és homok-

tövisből készült termékeket,
de állapotfelmérésen és életmód tanácsadáson is részt vehettek Jászágó Községi Önkormányzat
EFOP-1.5.3-162017-00019 azonosítószámú,
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” című projekt kapcsán.
A falunapi program 14 órától kenyérszenteléssel egybekötött ünnepi szentmisével
vette kezdetét a Jézus Szívetemplomban. Bár úgy tűnt, az
idő nem lesz kegyes a szabadtérre tervezett rendezvény
megtartására, a kiadós esőt
követően némi késéssel kezdetét vették a programok a
parkban felállított színpadon.

faluNap jászágóN
Mozsár Lászlóné és Pócs
János köszöntő szavait követően Jászágó Községi Önkormányzat képviselő-testülete
által adományozott Jászágó-

sort. Elsőként a Borbolya
Néptáncegyüttes lépett színpadra, őket a jászboldogházi
Csillagvirág Énekkar népdalokból összeállított műsora

táblát, majd átadásra kerültek
a jubiláló véradóknak járó kitüntetések, amelyet Dobos
János ötven-, Guba Sándor, Juhász Barnabás és Meleg Sándor harmincszoros véradóként vehettek át. Az elismerések átadását követően Kovács
Zoltánné Lajos Krisztina és
Molnár László népzenei műsora következett.
A sport is képviseltette
magát a programban, hiszen
a jászárokszállási Firewolf
Küzdősport Egyesület bemutatóját is láthatta a közönség.
Ezután ismét a zenéé lett a

főszerep, Didi és Gabriella, a
Muzsika tv Lakodalmas című
műsorának házigazdái léptek színpadra a táncosokkal
és Major József vőféllyel.
Őket az In-Fúzió rock band
követte, akik a 90-es évek
rock zenéivel szórakoztatták
a közönséget. Az idei falunapot a jásztelki Deák családdal, egy jó hangulatú „Park
bulival” zártuk.
A nap folyamán kirakodó
vásár, utcatárlat és mozgó vidámpark is várta az érdeklődőket. A program megvalósulását a Jászágó Községi Önkormányzat TOP-5.3.1-16-JN12017-00005 azonosítószámú
„Identitás és kohézió erősítése
a Jászberényi kistérségben”
című projektje támogatta.

A kitüntetettek
ért-díj átadására került sor. Az
idén Paksi József helyi lakos és
Babó Gábor a Newergies Kft.
ügyvezetője vehette át,
amelyhez ezúton is gratulálunk! Ezt követően a színes
színpadi programok következtek. Az idei évben elsősorban „szomszédaink”, azaz
jászsági településekről érkező
fellépők szolgáltatták a mű-

követett. A gyermekeket
Nyáry Bernadett: A szegény
ember és a róka című interaktív bábműsorával szórakoztatta. Ezt követően Dr. Pethő
Katalin, a Jászsági Vöröskereszt Szervezetének elnöke
adta át Mozsár Lászlóné polgármester asszonynak a Vöröskereszt által adományozott „Humanitárius település”

Borbolya Néptáncegyüttes

a magyar fotográfia Napja
szöveg: sáNdor eveliN

A fejlett technikának köszönhetően évente több
száz, néhányunk több ezer
képet készít a különböző
eszközök segítségével.
A fotók hatalmas eszmei értékkel rendelkeznek, hiszen
életünk egy-egy fontos momentumát szeretnénk megörökíteni. Egy olyan pillanatot, amire évekkel később is
szívesen tekintünk vissza.
Mi történt 180 évvel ezelőtt? 1840. augusztus 29-én
készült Magyarországon elő-

Fotó: Rédei Dávid
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ször nyilvános rendezvényen fénykép, vagyis dagerrotípia. 2003 óta minden
évben ezen a napon ünnepeljük a fotókulturális nemzeti örökség és a kortárs fotóművészet értékeit. A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége kezdeményezte a magyar fotográfia napjának
megünneplését.
A hobbifotózás által betekintést nyerhetünk a fotográfia által nyújtott megannyi
lehetőségbe. Városunk lakói

Fotó: Ballagó Dániel
között több olyan személy
van, akinek a fényképezés a
munkájává, a hivatásává vált.
Lássuk, őket mi ragadta meg
ebben a művészeti ágban:
„Számomra elég hamar világossá vált, hogy a legtesthezállóbb önkifejezési csatorna a
vizuális kommunikáció. A fotótechnika adta lehetőségek
kiaknázásával egyidejűleg a
képek mögöttes tartalommal
való megtöltése a cél.”
(Szűcs Judit)
„A fotózás élménye nem kizárólag a fénykép elkészítésének pillanatát jelenti, sokkal
inkább a körülmények megteremtését,
szervezését,
annak érdekében, hogy egy

olyan fotó szülessen, mely érzelmeket közvetít és megszólítja a nézőjét. Örömmel tölt
el, amikor látom a megrendelő boldog arcát, ahogy a
képeken keresztül mosolyogva visszaidéz egy-egy felejthetetlen pillanatot. Szeretem a fotózásban, hogy maradandót alkothatok és minden kreativitásomat kiélhetem benne. Ez a fénykép volt
az, ami hatására elkezdtem
érdeklődni a fotózás iránt
még 5 évvel ezelőtt. Tetszett
a kép drámai hatása és a színekkel való játék.”
(Rédei Dávid)
„Egy filmnél a képi világ az
egyik legfontosabb eszköz a

Fotó: Szűcs Judit
megfelelő hangulat megteremtéséhez. A következő filmemnél, a Fonálféregnél
például próbáltam minél
magányosabb, hidegebb és
misztikusabb hangulatot teremteni. Amikor fotózom

vagy filmet készítek, sosem a
gondolatokra, de még csak
nem is a szívekre akarok hatással lenni. A legmélyebb
érzések mind a gyomorban
vannak.”
(Ballagó Dániel)
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geNerációkoN keresztül
– túrázás –
Szerencsések vagyunk, hiszen a Mátra vonzáskörzetében
élünk. Mégha csak távolról is, de minden nap megcsodálhatjuk
szépségét. Vannak azonban, akik az időjárás viszontagságai ellenére örömmel
túráznak is. Hogy miért? Megtudhatjuk három túrázó írásából.
miért jó túrázni?
A természet az ember igazi otthona, nem csoda hát, hogy
a természetjárás, a túrázás napjaink rohanó világában
egyre népszerűbbé válik. A sok feladat, valamint a városi
környezet zsongása és fülledt poros levegője után a friss,
tiszta levegő igazi felüdülést jelent. Így vagyok ezzel én is,
habár már kicsi korom óta járok a szüleimmel eleinte a kisebb, majd egyre nagyobb túrákra. Gyermekként a kalandvágy, az izgalmak és a sok-sok érdekes látnivaló vonzott: a
kis kavicsok, a békák, a gyíkok, na meg a szeder és szamóca,
melyet közösen szedtünk a családdal. Felnőve már egyre nagyobb szerepet kap a lelki felüdülés és a feltöltődés élménye
a természetben.
Számomra, mivel Jászárokszálláson nőttem fel, a Mátra jelenti a helyet, ahol igazán ki tudok kapcsolódni. Egyfajta második otthonként térek ide mindig vissza. Néha jó az ország
más részeit, különböző tájait és vidékeit is felfedezni, de valahogy nekem mindig a Mátra marad az igazi. Most, hogy kicsit
távolabb kerültem tőle, így is, amikor csak tudok, fölmegyek
túrázni vagy éppen futni, s valahogy sosem unom meg, még a
gyakran járt ösvényeket sem. Hisz a táj mindig más. Egy városban az utca szinte mindig ugyanolyan: szürke, poros, szögletes és szabályos. Az erdő azonban minden nap, minden percben más. Máshogy süt be a fény, máshogy fúj a szél, éppen le-

a természet fogsága
Túrázni akár gyalog, akár kerékpárral egy olyan tevékenység,
ami ma már nekem függőség. Szeretem járni városunk környékét, a Mátrát, a Jászság homokos útjait. De jön a kérdés: miért?
Hol is kezdjem… Friss levegő, madárcsicsergés, évszakonként
változó táj, látnivalók. Szerencsés vagyok, hogy a Jászárokszállás határában lévő kereszteket, a volt tanyasi iskolák helyét felkereshettem az idei évben. Furcsa, hogy eddig ezt nem
tettem meg. Felemelő, valami misztikus érzés fogott el mindegyiknél. Végigkövethettem a természet változását. A Vak
Bottyán forrás tiszta vizét szürcsölve, északi irányban a látóhatárt már a Mátra, szeretett középhegységem uralja.
Teljesítménytúráim alkalmával - családdal vagy csak egy-egy baráttal - róva a néha úttalan utakat, mindig rácsodálkozok valamire. Legyen az egy fa, egy kis patak, egy forrás, egy épület. Néha

esik egy levél, másszor meg egy makk hull le elém, legközelebb
felröppen egy rigó, vagy egy őzike szökken a sűrűben. Az évszakokról nem is beszélve. Mindegyiknek megvan a maga
szépsége. Én például kifejezetten rosszul viselem a hideget,

A táj szépsége minden fáradalmat megér
mégis szeretek még a legnagyobb fagyban is túrázni. A jég hihetetlen csodákra képes odakinn. Gyerekként még az ereszről
letördelt jégcsapok okozták a legnagyobb örömet, azóta már
tudom, kinn a természetben ennél sokkal különlegesebb kép-

azon gondolkozom túra közben, hogy miért keltem fel olyan korán,
hogy miért is vagyok adott pillanatban azon a helyen? Talán önsanyargatásnak tűnik, hogy melegben, hidegben, esőben, hóban is
megyek, de ha az ember túrázik és nem sajnálja az időt arra, hogy
ne csak előre nézzen, akkor rájön az apró örömökre, titkok nyitjára.
Mert minden örömet okoz, csak tudni kell hozzáállni. Palacsintázás
Mátraházán, egy sör Ágasváron, egy baráti beszélgetés a hozzád
hasonló beállítottságú emberekkel. Számomra mindez felbecsülhetetlen érzés, egy katarzis. Sok ismeretlennel ma már baráti a
kapcsolatunk, várjuk egymást a túrákon, jókat sztorizgatunk.
Túrázni nemcsak a testnek jó, hanem a léleknek is. Az illatok, a
színek, az érzések, amik elfognak akár egy séta, akár egy kiadós
túra közben. Ezek olyan momentumok, amiket leírni nem lehet,
csak megélni. Én megtanultam a túráim során, hogy ha nyitott
szemmel járunk, akkor milliomosok leszünk. Mert ezeket az impulzusokat pénzért nem lehet megvenni.
Kókai Béla

mit jelent nekem
a túrázás?
5 éve túrázom rendszeresen. Az első Decathlon 25 teljesítménytúrám egy igazi „ideggel
teli nekirohanásból” történt. Semmi más
célom nem volt, csak a feszültséglevezetés.
Aztán, ahogy telt az idő, egyre inkább belefeledkeztem a természet csodáiba. Különleges élmény volt ugyanazt az útvonalat megtenni a
változó évszakokban. Sétálni a tavaszi virágmezők mentén, gyönyörködni a nyár millió zöld árnyalatában, bokáig gázolni az őszi levélzuhatagban és elmélyedni a jégvirágok csillámaiban.
A természet szépségei mellett sok emberi
szépséget is megéltem. A legnagyobb élményt
számomra a Szent Jakab Zarándokút magyarországi szakaszának (Budapest-Lébény) megtétele jelentette. Gyönyörű helyeken jártunk, s
olyan zarándoktársakkal tehettem meg ezt a
200 km-t, akik újra és újra megerősítették hi-
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ződményekkel is lehet találkozni. A deres-zúzmarás táj látványa pedig igazán szemet gyönyörködtető. S a Mátra és a többi
hegyünk is azért különleges, mert télen gyakran megül a köd
a medencében, s ilyenkor csak ezeken a helyeken süt a nap, így
rá lehet látni a Nagyalföld fölött kúszó felhőtömbre, mintha
csak tejszínhab csúcsok lennének. Tavasszal aztán a sok szürkeség után megjelenik a zöld, minden életre kel, s még a madarak is másként énekelnek, mint egy városban. Nyáron pedig
akár egy őserdő, minden buja zöld, s szinte már érezni az éltető erőt a természetből. Az ősznek két arca is van, de mind a
kettő feledhetetlen élményeket tartogathat. Egy gyönyörű
kora őszi napsütéses időben a színes lombok alatt sétálva vagy
éppen esőkabátba bújva, a sejtelmesen szitáló ködben járva is
igazán csodálatos látványban lehet részünk.
Aki persze nem hisz a lelki felüdülésben, ott vannak a racionális érvek is: a tiszta levegő, a csend, a nyugalom valamennyi
természetbe látogató szervezetére pozitív hatással vannak.
Ennyi jóért cserébe azonban fontos, hogy mi magunk is adjunk
valamit: csupán annyit, hogy nem tesszük tönkre, ami körülöttünk van. A strandok vizét tisztán tartják, hogy a további
vendégeknek is élvezhető legyen, az éttermekben mindenki
után letörlik az asztalt, a boltokban pedig mindig újratöltik a
polcokat. Ugyanígy a természetet is szeretné utánunk még
sok-sok ember élvezni, az ott élő élőlények pedig élni benne.
Rusvai Katalin

temet az emberi jóságban. A mai napig szívesen emlékszem az út minden pillanatára.
A természet nemcsak szépséget ad, hanem
tanít is, mondhatnám, alázatra nevel. Számtalanszor gördíthet olyan akadályt az
utunkba, ami az adott pillanatban legyőzhetetlen. Megtanultam és elfogadtam: nem lehet
és nem is kell mindig mindent legyőzni. Egy
biztos azonban: az ember előbb-utóbb megtalálja azt az utat, ami számára az adott esetben a megfelelő továbbhaladást biztosítja. S
ez a túrákon kívül az egész életünkre igaz.
Ma már a mindennapjaim részévé vált, hogy
sokszor úton vagyok. Mi mindent jelent ez
nekem? Szabadságot, magabiztosságot, a felfedezés örömét. Hiszem, hogy jót tesz mind a
mentális, mind a fizikális állapotomnak. Minden utamon megélem a természetjáró emberek nyitottságát, szeretetét is.
Bató Ilona
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2010
augusztusában:

azt írta az újság
szöveg:
paksi csabáNé

1990
augusztusában:
Olvassunk egy kicsit a harminc évvel ezelőtti piacok
hangulatáról M. B-né cikkéből.
„Jászárokszállás mindig is
híres volt piacáról. A környékbeli Heves megyei kistelepülések nem tartanak piacot, ezen településekről is idejárnak az emberek vásárolni.
Régen a fogadó előtti téren
volt a nagy piac egy héten
három alkalommal. A későbbiekben ez a jelenlegi helyére került. Ma már egy héten négy
alkalommal lehet a piacon
adni-venni. A lakosság 1986ban TEHO-feladatként határozta el a fedett piac megépítését. 1987-ben a vázszerkezetekből csarnokrész készült el.
1988-ban a szociális helyiségek, 1989-ben a Palla-féle ház
kisajátításával a piactér területe jelentősen megnövekedett.
Ugyanebben az évben került
kivitelezésre a szentesi baromfifeldolgozó vállalattal közö-

szöveg:
csatai blaNka

sen a baromfibolt és most készül a Herbária drogéria. A
baromfibolt tavaly decembertől várja a vásárlókat nagy választékkal és olcsó termékekkel. A lakosság körében igen
népszerű, az üzlet forgalma
nagy. A piacon általában zöldség- és gyümölcsféléket, valamint élő baromfit árulnak. A
„KGST” piac is jelen van, lengyel és román árusok kínálják
igen széles skálán áruikat
olcsó áron. A lakosság szintén
nagy érdeklődéssel vásárol
tőlük. A heti négy alkalomból
a csütörtöki piac a legnagyobb. A most kialakított területen különféle árusok verik fel
sátraikat. Lehet itt műsoros
kazettát, könyvet, méterárut,
pólót, pulóvert, különböző lakásdíszítési és használati cikkeket vásárolni.
Az egyes piaci napokon kialakuló zsongó kavalkád, az
árusok és vásárlók tömege
vidám vásári hangulatot
áraszt.”

2000
augusztusában:
A húsz évvel ezelőtti államalapítási ünnepségről

Banka Csaba tudósított.
„Szent István napján a magyar államiság létrejöttének
ezredik évfordulójára emlékezett az egész ország, augusztus 20-án ünnepelt Jászárokszállás lakossága is. A nagy
meleg ellenére szép számban
gyűltek össze az érdeklődők,
vendégek a Városháza udvarán. A tábori szentmisét követően, melyet Gyenes Gyula főesperes, pápai prelátus celebrált, Gergely Zoltán polgármester köszöntötte Jászárokszállás lakóit. Az ünnepi szónok idén Túri-Kovács Béla, az
FKGP parlamenti csoportjának helyettese volt. […] Elkészült a városháza átalakítása.
Az ünnepi események remek
apropót adtak a megújult
épület felavatására. A műsort
követően a város lakói megtekinthették a több hónapos
munka eredményét.
Egy hosszú távú program
keretében kezdtek hozzá a
város artézi kútjainak felújításához. Legelőször a posta
előtti kutat újították fel. Az
avatásra, felszentelésre az
ünnepi programsor délelőttjének zárásaként került sor.”

Tíz éve voltak Pethes Imre,
városunk színész-szülöttének unokái vendégeink a
Szent István-napi ünnepség
keretein belül. Juhász Dorottya írt az eseményről az
augusztusi szám címlapján.
„Megnyitott a Pethes Imre
emlékkiállítás. Nagy öröm,
hogy Pethes Imréről, a nemzet
színészéről, a Nemzeti Színház örökös tagjáról, városunk
szülöttéről egy kiállítás formájában
emlékezhettünk
meg. Ilyen módon visszajött
szülőföldjére a messzire jutott
fiúból lett színész. Azért is különösen nagy öröm ez a kiállítás, mert a jászárokszállásiak
mindig is színházkedvelő és
kultúrára szomjas lelkű emberek voltak. Nem tudom,
hogy az itteni levegő vagy a
jász virtus hordozza-e ezt a
drámai vénát, de tény, hogy
Jászárokszálláson hosszú idő
óta volt színjátszás. A helyiek
pedig szívesen vettek részt színészként vagy lelkes közönségként az amatőr színkörök
munkájában. Ettől a Thália
gondviselése alatt álló földtől
kaphatta Pethes Imre a színház bűvös produkciói iránti
rajongását, hogy aztán játékával megtöltse az ország legnagyobb színháztermeit és
olyan címszerepekben játszszon, mint a Bánk bán, a
Hamlet, vagy a Lear király.
A megnyitón a Görbe János
színkör tagjai verssel és énekkel emlékeztek a színészre. Az
unoka, Pethes Imre, a család
történetét bemutató, személyes hangvételű beszámolóval
idézte fel nagyapja emlékét.”

állatkertek Napja

a jó keNyér
titka
szöveg: Nagy kiNga

Milyen a jó kenyér? Mitől
lesz jó az íze? Mi a pékség
lelke? Minderre választ
kaptak azok, akik figyelemmel kísérték az augusztus
8-i Magellán című műsort.

sárolhattak az egyik vezető
pénzintézet jóvoltából. Ezzel
közel 50%-os termelésnövekedést tudnak elérni. A jó kemence pedig a pékség lelke.
És hogy milyen a jó kenyér?
Legyen íze, ne legyen felfújt a
tésztája és mutatós legyen –
tudhattuk meg a műsorból.

Váczi Gergő megtudhatta a jó kenyér titkát
A műsorvezető, Váczi Gergő
egészen Jászárokszállásig
utazott, hogy beleássa magát
a kenyérsütés rejtelmeibe.
Bizonyára sokan meglepődtek, amikor felfedezték, hogy
mestere Csécsei Tamás volt,
aki 24 éve tulajdonosa a Csécsei Sütőüzemnek. A stáb egy
napon át követte nyomon, hogyan is készül a pogácsa, a kenyérlángos vagy a kakaós
csiga. Tamás a műsorban elárulta, hogy egy régi vágya
teljesült, egy új kemencét vá-

A kiszállításra kerülő,
friss kakaós csigát boldogan fogyasztották a kis óvodások. Mégiscsak ők a legnagyobb bírók, hiszen ha
nem ízlik nekik az eléjük tálalt étel, akkor nem fogják
megenni. Ezúttal azonban
elégedetten fogyasztották
az uzsonnát.
A műsornak köszönhetően
pedig az egész ország megismerhette, hogyan készülnek
a péksütemények Jászárokszálláson.

kertbarát kör
aktuális eseméNye

– bepillantás az állatbarátkozoo életébe –
Kedves Olvasó!
E cikkben az állatokról
lesz szó, hiszen augusztus
9-e az Állatkertek napja.
Ehhez kapcsolódóan szeretnék egy lehetőséget
adni a kezedbe. Ha már
tudtál róla, de még nem
ragadtad meg az alkalmat,
akkor biztatni szeretnélek. Hogy miről is van szó?
A cikkben kiderítheted.
2017. június 17-én megnyitotta kapuit városunk családias, de annál fantasztikusabb
helye, az ÁllatbarátkoZoo.
Ennek megálmodói Nagyné
Éva és családja voltak, akik fáradságos munkával hozták
létre megálmodott tervüket.
Amikor az ember először
meglátja a megnyitót, majd a
folyamatos
programtárat,
talán nem is gondol bele, hogy
mennyi áldozattal jár egy ilyen

8. oldal

nem mindennapi gondolat
megvalósítása és fenntartása.
Amikor odalátogattam, nagyon kedvesen fogadott Éva és
miután elmondta a történetüket, körbevezetett, megmutatva a saját kezűleg felépített
birodalmukat. Mesélt nekem
azokról a hosszan tartó munkákról, amik iskola és munka
után folytatódtak, a rengeteg
tervezgetést arról, hogy hogyan lehetne még jobb és teljesen gyermekbarát.
Még valamit rejtett ez a hely,
ami engem nagy meglepetésként ért. Ez nem más volt, mint
az a szoros kötelék, ami Katus
Attila és az ÁllatbarátkoZoo
között köttetett. Alkalmam
volt tőle is megkérdezni - ami
megtiszteltetésként ért -, hogy
mit tartott szépnek, amivel
ennyire a szívébe zárta ezt a
helyet. A válaszában kitért
arra, hogy amikor először ellá-

togatott az ÁllatbarátkoZooba, mint meghívott vendég,
látta azt a küzdőszellemet,
amivel fenntartja és működteti
a helyet a Nagy család. Észrevette a tenni akarást, hogy folyamatosan fejlődni szeretnének, belelátott a munkaforgatagba. Ennek hatására döntött
úgy, hogy részese szeretne
lenni ennek a közösségnek.
Miközben Éva is őszintén,
nagy odaadással mesélt
erről a barátságról, megemlítette Braxátor Máriát, aki
szintén segítségére van.
Történetük után az állatokkal is megismerkedhettem,
olyannyira, hogy megsimogattam és kézből etettem a
kengurut, aki a jászberényi állatkertből került ide, a lámát,
aki egy cirkuszból érkezett és
a kecskét, aki igen kíváncsi,
bár annál szelídebb. Láthattam ormányos medvét, bi-

valyt, lovakat, pávákat, különböző fajtájú galambokat, szamarat, rókákat és 50 nagyon
eleven kismalacot.
Az
ÁllatbarátkoZoo-val
szemben kialakítottak a gyerekeknek egy olyan területet,
ahol a foglalkozásokat tartják,
mutatva ezzel a gyermekközpontúságukat, ahol persze a
móka sem maradhat el. Következő programjuk, augusztus 29-én lesz, ahol egy youtuberrel találkozhatnak. Bátran ajánlom mindenkinek, aki
teheti, látogasson el!
Összegezve ezt a napot, elmondhatom, hogy a nagy állatszeretetem révén egy jó kikapcsolódás és egyben élmény is
volt elmenni egy olyan helyre,
ahol ilyen őszinte és hihetetlen
barátságok alakulnak ki.
Ezúton is kívánok nekik
mindenben sok sikert, és
rengeteg kitartást!

A segítő csapat
szöveg: Nádas illés

Augusztus 7-én reggel fél
9-kor a Dobó úti óvodában
11 lelkes tagunk közreműködésével pótoltuk a hiányzó szamócákat Pádár
Antalék felajánlásának köszönhetően.
A málnabokrokat megtisztítottuk, kiritkítottuk. A szépen, gyorsan növő paradicsom bokrokat megkötöztük.

A termés már pirosodik,
ezért a gyerekek hamarosan
megkóstolgathatják. Innen a
Lehel úti óvodába mentünk,
ahol szintén folytattuk a kertrendezést. Nagyon szépen
néznek ki az óvodák, szemet
(és termést) gyönyörködtető a
látványuk. A nagy őszi munkákra még várjuk a jelentkezőket.
Augusztus 19-én Tar és Salgótarján lesz a kirándulásunk
úti célja. Erről majd a szeptemberi számban tudósítunk.
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óvodai ballagás

„most, hogy ilyeN Nagy lettem,
vár az iskola.
elbúcsúzom tŐletek,
viszlát, óvoda!
sok játékod, szép meséid
NagyoN szerettem,
óvó NéNi kedves arcát,
el Nem feledem.
szép emlékek, Nagy élméNyek,
Nem szállNak tova soha,
visszajövök, s elmesélem
milyeN az az iskola.”
/k. lászló szilvia/

szöveg: balázs aNikó

Búcsú a szeretett óvodától és óvó néniktől
Az elmúlt hónap legmeghatározóbb
eseménye
óvodánkban a ballagás
volt. Nem egy rendhagyó
ballagás volt az idei. Sem
az időpontja, sem a lebonyolítása nem a megszokott módon történt.
Május végén, mint az elmúlt években sajnos nem
tudtunk a gyerekektől elbúcsúzni, de mindenképpen
szerettünk volna elköszönni
a szeptemberben iskolát
kezdő gyerekektől.
A vírushelyzetre való tekintettel csoportonként tartottuk meg ezt a kedves eseményt, minden kisgyermek
két hozzátartozója jelenlétében. Egy forró pénteken

mind ünneplőbe öltözve, elköszönni jöttek. Az óvoda
minden dolgozóján is izgalommal teli várakozás látszott, hiszen volt olyan kisgyermek, akivel március óta
nem találkoztunk.
Július 31-én 104 iskolaérett gyermekünk búcsúzott el ünnepélyes keretek
között a két óvodától. 104
színes egyéniség, akiket
egytől egyig megszerettünk, hisz annyit szeretgettük, nevelgettük őket.
Nincs is meghatóbb egy
óvónő számára, mint amikor elbúcsúznak a nagycsoportosok
az
évzárón.
Három-négy év után soksok
emléket
hagynak
maguk után. A ballagás

napján csinosan felöltözve,
örömmel az arcukon búcsúztak, amit nekünk könynyek nélkül nehéz megállni.
A várakozás perceiben
örömmel vetették magukat
bele még egy utolsó, közös
játszadozásba,
beszélgetésbe, hiszen az elmúlt hónapok alatt hiányoztak egymásnak. Talán még nem egészen
fogták fel az esemény jelentőségét, s még maradt az erős
kötődésből a szeretett óvó
nénikhez, de a levegőben
már érezhető volt a ki nem
mondott gondolat: örökre el
kell menni. Sejtették, e jeles
nappal új korszak veszi kezdetét, ahol a tanulásé a főszerep. A szemünk előtt csepe-

óriáspöfeteg
a mátrából

redtek fel. Régi önmagukhoz
képest komoly, megbízható,
fegyelmezett gyermekek lettek. Büszke, „mindjárt iskolás
leszek” érzés mellett, izgalommal vegyes félsz is lapult
kis szívükben. Várták az újat,
s kicsit sajnálták a múltat. Mi
mégis nyugodt szívvel engedjük át őket leendő tanítóiknak.
A szülők is meghatottan
nézték a gyermekeket.
Talán most először érezhették az édesanyák és édesapák, milyen gyorsan telik
az idő. Látták és érezték, a
mai nappal minden megváltozik. Ő már iskolás lesz,
akit biztatni, állandóan növekvő kíváncsiságát kielégíteni kell.

kedves szülŐk!
Óvó néniként és szülőként
is tudom, nehéz elfogadni a
változást, de bízzatok magatokban és a gyerekekben.
Sok szép, új élmény vár gyermekre, szülőre ezután is,
csak más jellegű. Alig vártuk,
hogy végre egyedül tudjon
öltözni, enni, tisztálkodni.
Ilyenkor viszont azért ijedünk meg, mert már ennyire
önálló. Ki érti ezt?!
Egy biztos! Nagy-nagy
szükségük lesz a gyerekeknek ezután is a szüleikre. A ti
feladatotok most az, hogy
magabiztos, önbizalommal
és tudásvággyal rendelkező
felnőtté válhassanak a gyermekeitek.

A 104 kis elsős szeptembertől az iskola padjait koptatja, megismerkednek majd
az ABC betűivel. Reméljük,
hogy az új világban mindannyian megtalálják majd
helyüket és elsajátítják az
alapokat, hogy orvosokká,
mérnökökké, esetleg pedagógusokká válva szolgálják
közösségük érdekeit. Nagy
feladat van gyerekek és szülők előtt is.
Sok sikert, erőt, türelmet,
kitartást kívánok hozzá a
gyerekeknek, szülőknek az
óvoda minden dolgozója nevében!
Szeptember 1-től várjuk a
régi és új gyermekeket az
óvodában.

tŰzoltóságuNk hírei
szöveg: majorNé
kaposzNyák ágNes,
mezei tibor

szöveg: Nagy kiNga

A férfiak gyakran lepik
meg kedvesüket egy üveg
parfümmel vagy egy csokor virággal névnapjuk alkalmából. Ám Kovács Zoltán ennél sokkal különlegesebb ajándékkal kedveskedett
feleségének,
Krisztának.
Augusztusi számunkból
megtudhatjuk, miért is jelent kellemes kikapcsolódást
a túrázás. Arra azonban
talán kevesen gondolnak,
hogy a szép tájak mellett
olyan kincsre is bukkanhatunk az erdő mélyén, mint
egy 6,5 kg-os óriáspöfeteg.
Kovács Zoltán a Kékestetőről Mátrafüred felé tartott a
piros jelzésű turistaútvonalon, amikor észrevette az
óriásgombát. Mi is legyen
vele? Micsoda szerencse, ha

az ember felesége gombaszakértő és a névnapja is közeleg. A dilemmázás hamar
véget ért, hiszen Zoli egy túrabotra kötve vitte magával
a gombát mintegy 6 km-en
keresztül.

A fáradalmas út azonban
meghozta eredményét, hiszen nemcsak Krisztát sikerült meglepnie, de a család,
sőt a barátok is jóllaktak a
rántott gombaszeleteknek
köszönhetően.

Az óriásgomba büszke tulajdonosai

www.jaszarokszallas.hu

Örömmel számolunk be
róla, hogy a járványügyi
helyzet enyhítése következtében ismét megrendezésre kerülhetett az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége által
meghirdetett ifjúsági szakmai tábor, ahová egyesületünk ifi csapata is jelentkezett.
2020. augusztus 9-én kezdődött el a XV. ÖTOSZ Ifjúsági Tűzoltó Tábor Siófokon.
Városunk mellett még Budaörs, Lajosmizse, Harka, Kőszeg, Velem, Abádszalók,
Csorna és Pomáz településekről érkeztek gyerekek.
A vasárnapi nap az ismerkedésé volt, majd hétfőtől
kezdődtek el az elméleti és
gyakorlati foglalkozások. A
táborról részletesen a következő hónapban fogunk be-

A tábor résztvevői és kísérőik
számolni, mivel lapzártakor
még a gyerekek javában a
Balaton parti képzésen mélyítették el szakmai tudásukat.
Július 29-én, szerdán megtartottuk az egyesület éves
közgyűlését is, ami létszám
miatt nem volt határozatképes. Augusztus 5-én eredmé-

nyesen zajlott le az ismételt
közgyűlés, ami baráti beszélgetéssel zárult.
Tájékoztatjuk
Önöket,
hogy - a cikk megírásakor nincs tűzgyújtási tilalom elrendelve térségünkre.
Friss
információk
a
www.erdotuz.hu oldalon olvashatók.
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„magyarország az éN hazám”
Néptánc tábor a Nemzeti összetartozás évében
szöveg: hidi aNita
görbe szilvia

A Magyar Országgyűlés
„a történelmi Magyarország területét szétdaraboló és a magyar nemzet
harmadát idegen államok
fennhatósága alá szorító,
1920. június 4-én aláírt
békediktátum 100. évfordulójára emlékezve” 2020
évet a Nemzeti Összetartozás Évének nyilvánította.
Idén ehhez a történelmi
eseményhez kapcsolódott a
Petőfi Művelődési Ház és a
Hidi Tánciskola közös szervezésében megrendezett IV.
Néptánc Tábor témája is.
A táborozás élményével hetven gyermek ismerkedhetett
meg 2020. július 13. és 24. között. A tábor fő helyszíne a Jász
Ház udvara és az ott található
nyitott szín volt. A gyerekek
sok érdekes programon vehettek részt Hidi Anita táncoktató
vezetésével, akit Kovács Béláné ötletei is segítettek a megvalósításban. A tábor jellegéből adódóan főszerepet kapott
a néptánc. A gyerekek betekintést kaptak a környező országok táncainak világába is. A
magyar néptánc mellett eljárták a lengyel polkát, a bajor
táncokat és elsajátították az
orosz katyusa lépéseit is.
A hangsúly ebben az évben
is a szabad játékon, önfeledt

szórakozáson volt. A szervezők céljai között szerepelt,
hogy a gyermekek kellő időt és
teret kapjanak a testmozgásra,
a felfedező kedvük kiélésére,
közös játékra az osztálytársakkal, barátokkal, testvérekkel.
Hiszen játszani jó, mert együtt
vagyunk, kellemesen érezzük
magunkat, beszélgetünk. Ez a
tevékenység fejleszti a kreativitást, az együttműködést, a
gyerekek új világokat teremtenek a képzelet segítségével,
történeteket találnak ki.

A kézműves foglalkozások
során a Paálné Major Krisztina által varrt vászon kendőt
díszítették népi motívumokkal, készítettek színes homokképet, porcelán gyurmát
mezei virágokkal, kavics kaktusz pajtit, képtartót, melyekhez a köveket a Dóka Tüzép
telephelyén válogatták. Készült még kincses doboz papírból, sóvillám lufiból és
karkötő fonalból. Az alkotókedv kibontakozásában a táborvezető mellett a diák-

versenyt is, ahol mézédes
gyümölcsből falatozhattak a
versenyzők a Bíró Zöldséges
jóvoltából.
A csipetkekészítés rejtelmeibe Herczeg Jánosné
avatta be a gyerekeket. A közösen elkészített tésztából
Kovács Lászlóné főzött levest,
melyet a Gonda Csemege
finom szalonnájával ízesített.
Dóka Róbert fűtötte be a kemencét, amelyben mindenki
kisüthette a saját pizzáját. A
közkedvelt harapnivaló mellé

tánné ajánlása alapján a Hatvani Vadasparkba utaztak vonattal. A kirándulók biztonságáról a szervezők mellett Dókáné Pádár Judit, Sandl Brigitta, André Lászlóné és
André László is gondoskodott.
A hat hektáros területen változatos növény- és állatvilág
tárult a látogatók szeme elé. A
gyerekek etethették és simogathatták is a park lakóit.
A IV. Néptánc Tábor a korábbi évekhez hasonlóan
idén is nagyon sikeres volt. A

A gyerekek a tánctanulás mellett kézműves foglalkozásokon és kiránduláson is részt vehettek
A tábor egész ideje alatt kiemelkedő szerepet kaptak a
népi játékok. Mocsárjáró,
százlábú, horgászat, kötélhúzás, karikadobáló, lengőteke,
mérleg, dobozdobáló, ugróiskola várta a résztvevőket a
tágas udvaron. Idén újdonságként csúszda és babakonyha is a gyerekek rendelkezésére állt, melyekkel önfeledten játszhattak.

munkások: Gonda Zsanett és
Herczeg Dóra, valamint a közösségi szolgálatos diákok is
segítették a táborlakókat.
Az íjászkodás tudományát
Guba Erik irányításával gyakorolhatták a vállalkozó
kedvű gyerekek. A vizessáros napon csak a képzelet
szabhatott határt a sár-vár
építésének. A gyerekek nagyon élvezték a dinnyeevő

frissítő üdítővel ajándékozta
meg a táborozókat Vargáné
Murányi Lívia. Herczeg
Tímea finom süteményekkel,
André Lilla karamell nyalókával kényeztette a gyerekeket.
A táborban részt vevők napi
étkezését az Iskolakonyha és
a Csécsei Pékség biztosította.
A táborozók életét kirándulás is színesítette. André Ferenc Mihályné és Papp Zol-

szervezők célja, hogy a mai
rohanó világban se merüljenek feledésbe a régi szokások, hagyományok, gyermekjátékok, a legkisebbek is megismerjék a magyar népzene
és néptánc értékeit, felfedezzék és megszeressék a magyar népművészeti kincseket.
A rendkívül mozgalmas két
hét vidáman, jó hangulatban
telt, sok zenével és tánccal,

egy „mocsár” törtéNete
szöveg: dolgozók
horgász egyesülete

A jászárokszállási Dolgozók Horgász Egyesületének
vezetősége a Peres-tó bővítési, szabadidős felhasználási lehetőségét megvizsgálta. Megállapította, hogy
a tó melletti gondozatlan,
elhanyagolt, művelésből
kivett mocsaras terület alkalmas lenne erre a célra.
Az egyesület 2020. január
10-én kérelmet nyújtott be
Jászárokszállás Város Önkormányzatához, melyben
jelezte, hogy az egyesület ezt
a területet jelképes összegért megvásárolná és a fenti
célra hasznosítaná.

10. oldal

Egyesületünk az alábbi választ kapta: a terület jelenleg
belterületi mocsár, Jászárokszállás város forgalomképtelen törzsvagyona, falusias lakóövezetbe tartozik, tehát jelenlegi formájában nem értékesíthető. Mivel a fenti okok
megszüntethetők képviselőtestületi hatáskörben és a településrendezési terv módosításával, ezért egyesületünk
bizakodott. Sajnos a képviselő-testületi ülésen fejlesztési elképzeléseink az egyesületünk által elképzelt formáját
polgármester úr nem támogatta. Többek között a terület
jelképes összegért való átadásának tényét kifogásolta.
Egyesületünk nonprofit civil
szervezet, bevételeinek teljes
részét haltelepítésre, dologi
kiadásokra fordítja. Egyesületünk tisztségviselői a megbízatásukat társadalmi munkában végzik. Ez a mocsaras te-

rület hosszú évtizedek óta elhanyagolt, gazos, gondozatlan. A jelenlegi szép környezetet nagyban rombolja. Egyesületünk a területet rendbe
tenné, a vízfelszín kialakítását
kotrással oldaná meg, továbbá egy szabadidőpark kialakítását (játszótér, kondipark, szánkópálya) szeretné
megvalósítani. A tervezés
során a tagság és a jászárokszállási lakosok igényeit tartjuk szem előtt. Eddig is minden lakos, helyi egyesület,
civil szervezet, gyermekcsoport szabadon látogathatta, a
helyi családok, az üdülőövezet
lakói jelenleg is szívesen jönnek a horgásztó területére a
szabadidő hasznos eltöltése
érdekében. Az idelátogató
horgászok idegenforgalmi és
turisztikai szempontból igen
jelentős bevételt generálnak a
helyi vállalkozásoknak (üzletek, horgászbolt, strand).

Ezért gondoltuk úgy, hogy a
város profitálhat belőle, hiszen ez a természeti környezet megújulna, szépülne, Jászárokszállás
városképét
mindenképpen pozitívan befolyásolná. Megnyugtató és
biztató, hogy a képviselő-testület 6 tagja örült az egyesület
fejlesztési elképzelésének, látják a szándékot, a tenni akarást. 2020. július 7-én már a
hat képviselő támogatásával
került az indítvány benyújtásra, a fenti körülményeket
figyelembe véve 300. 000,- Ftra módosítottuk a jelképes
összeget. A fejlesztéshez saját
forrásunk mellett pályázat benyújtását is tervezzük, hiszen
ez a fejlesztési elképzelés nem
kis anyagi befektetést igényel
majd. Indítványunkra a polgármester úr július 9-én azt
javasolta egyesületünknek,
hogy mondjunk le a saját tulajdonunkban lévő Peres-

tóról, engedjük át az önkormányzatnak, ezért az önkormányzat 15+5 évre bérbe
adja az egész területet a Dolgozók Horgász Egyesületének: tehát az egyesület „bérbe
vehetné a saját tavát”, továbbá
megkapná a mocsaras területet, de semmilyen tulajdona
nem maradna.
A jelenlegi Peres-tó az egyesület saját tulajdona. Egyesületünk a polgármesteri ajánlatot
nem tudja elfogadni, hiszen a
meglévő tulajdonunkat, a
Peres-tó tulajdonjogát nem kívántuk, nem kívánjuk átadni az
önkormányzatnak. A tavat folyamatosan gondozzuk, óvjuk,
szépítjük, vigyázunk rá. Látva a
többi önkormányzati tulajdonban lévő tó állapotát is (Surányi-tó, Szekeres-tó, Faragó-tó),
jobbnak látjuk, ha ez nem kerül
vissza az önkormányzathoz.
Kivonat formájában értesítést kaptunk arról, hogy jú-

biztosítva a résztvevőknek a
mozgás és a játék örömét. A
programok során a gyermekek jól érezték magukat és
felejthetetlen, új élményekkel
gazdagodtak.
Íme néhány válasz arra a
kérdésre, hogy mi tetszett legjobban a Néptánc Táborban:
„Minden nagyon jó volt. legjobban a Hatvani Vadaspark
tetszett.”
(Máté)
„Vonatozás, játszótér, vetítés, kézműveskedés.” (Luca)
„Kézműveskedés, kirándulás, táncok.”
(Réka)
„Nagyon tetszett a karkötőkészítés, a kirándulás és a sok
játék.”
(Lilla)
„Az, hogy itt lehettem.”
(Zsombor)
„Népi játékok, tésztagyúrás,
vadasparki kirándulás, mesenézés.”
(Olivér)
„Jó volt a barátaimmal
lenni.”
(Zoé)
„A kirándulás és a vonatozás tetszett a legjobban.”
(Bettina)
„Minden táborban töltött
nap tetszett. Tetszettek a kézműves foglalkozások, a népi
játékok. Tetszett az ebéd utáni
mesenézés. Sok szép dolgot tanultunk, táncokat ismerhettünk meg.” (Boglárka)
A szervezők sok szeretettel várják a gyerekeket 2020
szeptemberétől a Hidi Tánciskola néptánc foglalkozásaira a Petőfi Művelődési
Házba, 2021-ben pedig az V.
Néptánc Táborba!

lius 9-én a testület felhatalmazta a polgármestert a
földhivatali eljárás előkészítéséhez és lebonyolításához
kapcsolódó intézkedések
megtételére, az alpolgármestert pedig a tárgyalások
lefolytatására az egyesület
vezetőjével, figyelembe véve
az egyesület kérelmét.
A Dolgozók Horgász Egyesülete tisztelettel köszöni a
hat képviselőnek, hogy a
helyszínen megtekintették a
területet, meghallgatták fejlesztési elképzeléseinket és
támogatnak bennünket.
Tisztelt jászárokszállási lakosok! Köszönjük Önöknek
is, hogy hosszú évek óta folyamatosan látogatják a tavat,
hogy vigyáznak a kialakított
környezetre, egyesületünknek fontos, hogy elégedetten,
boldogan távozzanak tőlünk!
Bízunk benne, hogy fejlesztési elképzelésünk megvalósulhat városunkban, s pár év
múlva a horgászok, a helyi lakosok és a turisták legnagyobb
örömére tudjuk majd átadni.
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szálas aNyagok kapcsolódása
szöveg: szabó erika

A külsőd megtervezése
remek alkalom az önkifejezésre. Sőt, nagyszerű kommunikációs eszköz, majdnem önálló nyelv, ami a beszéd mellett vagy helyett borzasztó
sok mindent elárul rólad a
többi embernek. Mindig tudatosan használd ezt a nyelvet, azaz törekedj arra, hogy
a ruháid, a stílusod téged mutassanak be, és ne másokat
próbálj utánozni!
/Lakatos Márk/
Nem a ruha teszi az embert - tartja a közmondás.
Amikor egy ruhát vásárolunk, kiválasztjuk a színét, az
alkalomnak megfelelő fazont
és azt vesszük meg, amelyik
a legjobban tetszik nekünk.
A ruha, amit viselünk,
annak szabása, színe határozza meg környezetünk rólunk alkotott véleményét.
Akár ruhát vásárolunk, akár
a lakásunkat díszítjük valamilyen textíliával, kevesen
gondolnak arra, hogy vajon
miből, hogyan készült, hány
ember munkája található
benne. Ki gondolná, hogy a
búza nemcsak fő élelmiszerünk alapja, állatok takarmánya, de mint Papp Anettel
való beszélgetésem során
megtudtam, az ő keze nyomán a búza gyökere is alapanyag lesz.
Anett városunk egykori lakója - a mindannyiunk által
köztiszteletben álló Papp házaspár unokája, kollégám
lánya -, textiltervező művész.
Fiatal korában több területen is kipróbálta magát. Még
jól emlékszem szavalataira,
majd később a helyi kábeltévé bemondójaként láthattuk. Ennek ellenére nem a
kommunikáció szakot választotta hivatásául.
– Hogy választottad a
textiltervező területet, ki
volt rád hatással?
– Keresztanyám, Kiss Gáborné - aki általános iskolás
koromban végezte az egyetemet és a vizsgamunkáját készítette - felkeltette érdeklődésemet textillel való tevékenysége iránt. Később Nyíregyházán, a főiskolán is szerencsés voltam, mert tanárom textíliával foglalkozott.
Mint mindenki tudja, a nagyszüleim, édesanyám, férjem
anyukája
pedagógusok,
akkor még úgy éreztem, nem

a tanítás az, amivel majd foglalkozni szeretnék, fontos
volt, hogy alkotó tevékenységet végezhessek. Most mégis
elmondhatom, hogy a nyíregyházi két év alatt tanultakat jól tudom hasznosítani a
mindennapi munkámban. E
kis kitérő után 5 évig a Magyar Iparművészeti Egyetem
(ma Moholy Nagy Művészeti
Egyetem) textiltervező sza-

kiterjedt. A kettő között kapcsolat fedezhető fel. Bár nehezen érzékelhető, a növényi
gyökér mozog és keresi a létfeltételéhez szükséges körülményeket. Én ezt a mozgást
úgy használom ki, hogy akadályozom az útját, saját mintáimmal arra vezetem a gyökér fejlődését, mely számára
még megfelelő az életben
maradáshoz,
számomra

– Hogyan készül egy alkotásod? Mindig sikerül
megvalósítani azt, amit elképzeltél?
– Munkámról naplót vezetek, mindent rögzítek, de természetesen nem minden sikerül elsőre. Gyakran vizionálom, amit el akarok készíteni
és ehhez keresem a lehető
legjobb megoldást. Azonban
a zsákutcák gyakran segítenek, hogy komplex problémákra is kiutat keressek.
– Kik a hallgatóid és hol
tanítod őket?
– A Budapesti Metropolitan Egyetemen három éve
tanítok
tanársegédként.
Alap- és mesterképzésen is
oktathatok, ami segít, hogy
pontosan lássam, hová is fejlődhetnek a hallgatók a felvételtől a diplomáig. Az oktatás egyben alkotói folyamat
is. Ugyanazokon a lépéseken,
érzéseken, nehézségeken és
tapasztalásokon megyek keresztül mindkét területen,

rülöttünk lévő világot és választ adhatunk rá. A képzésünk eszközrendszere segédlet, a szemléletünk, mely az
innováción, az anyagok kutatásán, a formák és felületek
ütköztetésén, a kölcsönhatáson alapul, lehetőség. A textil
anyagként és rendszerként
burkol bennünket, a testünket, az otthonunkat, a kapcsolatainkat. Megkerülhetetlen felület.
– Gyermekeidet érdekli,
amit csinálsz?
– Együtt rajzolunk, agyagozunk, de nem kényszerítek
rájuk semmit. A gyerekeimet
megpróbáltam úgy bevezeti
az alkotás világába, hogy azt
bátran, felszabadultan használják, és kreatív erőforrássá
váljon számukra. A kis barátaikkal együtt indítottam alkotó foglalkozásokat. Így alakult a Xrix-Xrax alkotói érzékenyítés,
foglalkozássor,
melynek módszertanát én fogalmaztam,
fogalmazom

A művész, Papp Anett
kán, majd ugyanitt a Designés vizuális művészet tanári
szakon tanultam. Jelenleg
pedig az egyetem Doktori Iskolájának doktorjelöltje vagyok iparművészet szakon.
– Mit tanultál itt?
– Az egyetem megtanított
arra, hogy mindent használjak fel, de azt is, hogy bátran
keressek alternatív felhasználási lehetőségeket. Úgy is
mondhatnám, a határok feszegetésére sarkallt. A gondolkodásmódomat át kellett
formálnom. Papírból menyasszonyi ruha készült, birkabélből kötöttem, csavarból
szőnyeget készítettem. Mindezek a feladatok akkor nagy
kihívásként hatottak, de
most, a munkám során kreatív lehetőségként használom
ezeket a tapasztalatokat.
Talán ennek köszönhetően
gyökerekből készítem a textília alapanyagát.
– Mesélj erről!
– A szövés rendszere - mely
a textilkészítés egyik ága - a
kapcsolatba kerülés elve
mentén jön létre. A növények
gyökérrendszere hálózatosan
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pedig alkalmas esztétikai
eredményeket hoz. Növekedés közben alakítom úgy a
növényemet, ahogyan azt én
elképzeltem és ennek a végterméke lesz a textil. A növények körülöttünk vannak,
csak figyelni kell és alkalmazkodni hozzá. Ez egyfajta párbeszéd, amely számomra
kapcsolódás.
– Hogy jött ez az ötleted?
–
Diplomamunkámban
már használtam növényi
alapanyagot, akkor egy óriásira felnagyított szövetszerkezetből, gyepszőnyeg
szalagokkal képeztem szövetet, kicsit úgy vizsgáltam,
mintha egy mikroszkóp képe
volna, és általa pontosabb
megfigyeléseim lehetnek a
szakmám szervezőelveiről. A
doktori iskolába kerülve
már az élő alapanyagok felhasználhatósága lett a
témám. A világban minden
lehet „szövet”, a világháló is
kapcsolódási pontok halmaza. Az emberek emberekhez való viszonya is kapcsolódás. Minden szövedék, ezt
vizsgálom.

Anett egyik munkája
szinte már nem is válik el
egymástól e kettő. Minden
hallgatónak azt kell adnom
és úgy, ahogy neki az a legmegfelelőbb. Figyelek rájuk,
megfigyelem őket és közben
inspirálnak engem is. Az ő érdeklődésük,
képességeik,
engem is erősítenek, továbbgondolásra késztetnek. A
saját szemléletmódom nyelvén nyitok nekik utat. Szeretem ezt egy nagyon kiegyenlített viszonynak tekinteni,
ahol a felek mind egymásra
reagálva módosítani, előremozdítani képesek a folyamatot és végkifejletet. Az oktatás interakció.
– Mi a te feladatod?
– Megtalálni mindenkiben,
amiben ő igazán jó. Az alkotás egy eszköz, mely önmagunk kifejezésére alkalmas.
Általa megismerhetjük a kö-

meg. A gyerekekkel való
közös alkotás mindig nagy
örömet jelent számomra.
Hétvégente és nyáron foglalkozást és tábort vezetek ovisoknak, kisiskolásoknak.
– Mi lesz az elkészült
munkáid sorsa?
– Sok közülük kiállításokon
látható, a legtöbb munkám
becsomagolva van, és ha a
téma megfelelő, szívesen bocsájtom a kiállítást szervező
rendelkezésére. Meg kell,
hogy valljam, engem leginkább az alkotói folyamatban
való lét érdekel, a kiállítás
már inkább a munka megkoronázása. Pályám egy pontján
magánszemélyeknek,
saját elképzelésüknek megfelelően, egyedi szőnyegtervezéssel foglalkoztam. Ez teljesen másféle alkotói folyamat,
a végeredményt pedig már a

megrendelő tapasztalja, én
csak ritkán. A kezdeti időszakban a jászberényi Hamza
Múzeum alkotó csoportjának
is tagja voltam, ez az időszak
meghatározó volt számomra.
– Hol készülnek munkáid,
van-e saját műhelyed?
– A házunkban mindig
máshol. Az a jó, hogy az egész
házban alkothatok, attól függően, hogy mi készül, az milyen nagy hely- vagy fényigényű. Szerencsére a családom
jól alkalmazkodott ehhez a
formához.
– Van-e kedvenc alkotásod? Milyen technikával
készült?
– Mindig az a kedvenc, amit
épp csinálok. Egy probléma
elég sokáig foglalkoztat, sokféleképp megfogalmazható.
Alapvetően struktúra dizájner vagyok, vagyis a szerkezetek, a rendszerek foglalkoztatnak. A technikát mindig a
szerint választom ki, ami legjobban segíti a tartalmat. Átjárok műfajok között.
– Magánéletedet hogyan
tudod összeegyeztetni a
hivatásoddal?
– Reggel, hogy a gyerekek
időben eljussanak óvodába,
iskolába, nagyon sokat segít
a férjem. Elmondhatom, hogy
édesanyám nélkül nem tudtam volna ilyen egyszerűen
összeszervezni a tanulást,
munkát, gyerekek felügyeletét, háztartást, melyért nagyon hálás vagyok neki, hogy
mindig jött, mikor szükség
volt rá. Gyermekeim remek
partnereknek bizonyultak az
elmúlt években.
Az Anett-tel való beszélgetés során azt éreztem,
hogy egy ruhadarab, egy terítő vagy faliszőnyeg eddig
az én igényeimet szolgálta,
de most már tudom, hogy ha
egy érdekes alapanyagot
látok, megfigyelem, hogy a
szálak hogyan kapcsolódnak
egymásba, milyen a formájuk, próbálom kitalálni, milyen alapanyagból készítette
a textilművész. Azt is megértettem, hogy egy új alapanyag kitalálása arról szól,
hogy a művész hogyan fejezi
ki a kreativitását, hogyan
állít össze egy új kombinációt és azt hogyan adja át.
Köszönöm Anett, hogy rávilágítottál a textilek életére.
Készíts még sok érdekes
alapanyagot, add közre a különböző kiállítások szervezőinek, hogy minél többen
gyönyörködhessünk munkáidban!
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képviselŐk beszámolója
szöveg: aNtal péterNé szerzŐ ildikó, farkas szilvia, goNda csaba,
kaszab zsolt, kubacsek józsef, petŐ judit
képviselŐk

Augusztus hónapban is
folytattuk a tavasszal megkezdett városbejárást. A városbejárás második ütemében elkészültek a feljegyzések a fotódokumentációval.
Jelenleg ezeknek a rendszerezését már elkezdtük, az
utolsó körzet bejárását követően véglegesítésre kerül.
Az elemzés után összevetjük
a lakossági fórumokon elhangzott észrevételekkel,
jelzésekkel, a lakossági
igénnyel, majd javaslatot teszünk a szeptember 10-i
soros testületi ülésen a képviselő-testületnek, hogy az
eredmények tükrében, milyen ütemezéssel kerüljenek
tervezésre, megvalósításra a
feltárt hiányosságok.
A testület a városbejárás
és a lakossági fórum megvalósításáról február 13-i ülésén határozatban döntött, ez
a képviselő-testület közös
feladata volt. A városbejáráson polgármester úr, alpolgármester úr egyszer vett
részt mindösszesen, polgármester úr a lakossági fórumok egyikén sem tisztelte
meg jelenlétével a lakosokat,
akik ezt minden alkalommal
szóvá is tették. A városbejárás során több külső bizottsági tag is segítette munkánkat. Munkánk hatékonyságát
növelte volna, ha a Városgondnokság vezetője és a
Műszaki Iroda vezetője is ve-

lünk tart az utcák bejárásakor, ezt jegyző asszony és
polgármester úr hivatásetikai okok miatt nem engedélyezte. Köszönjük a lakosság
segítő együttműködését, támogatását, a lakossági fórumokon az aktív részvételt, a
kedves fogadtatást. Köszönjük, hogy őszintén elmondták véleményüket, megtiszteltek bizalmukkal. Körzetenként egységesen a járdák,
az utak, a vízelvezetés, elhanyagolt házak, telkek, utcák
forgalmi rendje, közterületek, parkok állapota problémaként mutatkozott. Ugyanakkor megfogalmazták a
lakók a lakosság felelősségét
is, miszerint a lakosság is
jobban figyelhetne a saját ingatlan környezetének rendben tartására, szépítésére.
Az az érzésünk, hogy
szinte minden szándékunk,
törekvésünk süket fülekre
talál, mintha szándékosan
nem
történne
semmi,
mintha az lenne a cél, hogy
azt bizonyítsa polgármester
úr, hogy a jelenlegi testület
alkalmatlan a feladatára. Ez
pedig nem igaz. Az elmúlt 10
hónapban alaposan kibővítettük a munkatervet, jobbnál jobb ötleteink vannak, a
problémák jelzése mellett
megoldási, megvalósítási
formákra is teszünk javaslatot. Folyamatosan jelezzük,
ha valamilyen pályázatra fel-

figyelünk, jó lehetőség adódik. Az árokszállási lakosok
kedvezményesen látogathatják a strandot. Javaslatunkra
a város tulajdonába került
két strand büfé, hogy a következő szezonban már bővebb kínálattal működhessen. Nagyon szerettük volna
lakossági ügyfélszolgálat létrehozását, de jelenleg többszöri jelzésünk ellenére is
ügyfélfogadási időn kívül
zárt ajtók várják a helyi lakosokat, pedig ez a ház a Városháza! Elengedhetetlen az
általunk már novemberben
javasolt közterület-felügyelő
alkalmazása, ezt sem támogatja a polgármester úr. Sorolhatnánk még hosszasan,
hogy miként nehezítik munkánkat minden szinten. A városbejárás, a lakossági
fórum is megerősített abban
bennünket, hogy biztosan jó
úton járunk, mi járunk jó
úton.
Ebben a hónapban soron
kívüli testületi ülésre került
sor. Bár, viszonylag kevés napirendet tárgyaltunk, néhány téma a bizottsági- és a
testületi ülésen is többször
szakmai vitát generált.
Egységesen támogattuk
Lóczy Péter kinevezését a
művelődési ház igazgatói pályáztatása során. Munkájához sok sikert kívánunk!
Ördög Józsefné Marika több
évtizedes munkáját tisztelet-

tel köszönjük, nyugdíjas éveihez jó egészséget, sok örömöt kívánunk!
Komoly érvek mentén folyt
a vita a polgármester úr által
előterjesztett parkolók építéséről a Polgármesteri Hivatal
udvarán. A beruházás közel 5
millió forintba került volna.
Nem támogattuk az előterjesztést. Indokaink között
szerepelt, hogy jelenleg a
parkolás biztosított; a parkoló beruházás nem szerepelt a költségvetésben, ennek
ellenére polgármester úr egy
személyben felmérette, megterveztette, árajánlatokat
kért, a képviselők tudta nélkül; nem kaptunk semmilyen
írásos anyagot az előterjesztéshez (terv, árajánlatok…).
Továbbá azt is szóvá tettük,
hogy miért ilyen sürgős ez,
miért ilyen váratlanul, soron
kívüli ülésre került be? Kifogásoltuk, hogy az interpellációk során, a városbejárás
során már olyan sok mindent
jeleztünk, hogy meg kellene
valósítani (járdaépítés, útkátyúzás, patak híd felvezető
járdaszakaszok rendbetétele,
lámpacsere a zebra felett,
strandi malomnál világítás és
járda), mégsem halad semmi.
Ez a parkoló projekt pedig
gyakorlatilag 2 hét alatt már
a megvalósításra vár. Többen
javasolták közülünk, hogy ezt
a pénzt ezekre kellene költeni, vagy akár a civil szervezetek támogatására, melyet a
veszélyhelyzet alatt polgármester úr saját hatáskörben
átcsoportosított.
Az általános iskola nyílás-

záróinak felújítására szánt
30 millió forintos céltartalék
felszabadítását megszavaztuk. Véleményünk szerint az
előkészítő munkálatok nagyon lassan haladnak. Augusztus 6-ig egy szakértői
véleményt tudott beszerezni
az önkormányzat. Mivel műemlékvédelmi környezetben
van az épület, ezért szakértő
is véleményezte. Szóba jöhet
a nyílászárók cseréje, felújítása, szakértői javaslat szerint a felújítás célravezetőbb
lenne. Egy képviselő társunk
módosító indítvány keretében javasolta, hogy a helyi
vállalkozóktól is kérjünk árajánlatot, valamint a legkedvezőbb árajánlatot adó kiválasztásának joga a képviselőtestületet illesse meg.
A Jászárokszállási Cukorbetegek Klubjának Cukorka
nyári gyermektáborát támogattuk. Itt is észrevétellel éltünk, nem került részünkre
kiküldésre az egyesület elnökének kérelme, így a bizottsági ülésen bizonytalan
helyzet alakult ki. Egy képviselő társunk módosító indítvánnyal élt, miszerint a teljes gyermeklétszámot vegyük figyelembe az összeg
megállapításánál. Így került
elfogadásra.
Heves vita alakult ki a Dolgozók Horgász Egyesülete
által már januárban benyújtott kérelem folytatásaként.
Az egyesület akkor jelezte a
Peres-tó melletti mocsaras
terület jelképes összegért
való megvásárlását fejlesztési-bővítési célra (tóbővítés, játszótér, kondipark,
szánkópálya). Hat képviselő
(mi) támogatni kívántuk az
egyesület ezen elképzelését,

ezt indítvány formájában
nyújtottuk be. Jegyző aszszony az indítványt nem fogadta el, mivel jelenleg ez a
terület forgalomképtelen
törzsvagyonként szerepel a
nyilvántartásban. Az ülésen
újabb módosító indítvánnyal
éltünk, ez került elfogadásra,
miszerint a terület földhivatali rendezését polgármester
úr kezdje meg, az alpolgármester pedig folytasson tárgyalásokat az egyesület elnökével kérelmüknek megfelelően. Polgármester úr
név szerinti szavazást kért.
Az egyesület tervei véleményünk szerint a város jövőképébe jól beilleszthetők,
mindenképp dicséretes az
egyesület tenni akarása.
Megkezdte munkáját az új
óvodavezető, Balázs Anikó,
ezúton is sok sikert kívánunk! Bobákné Petró Krisztinának köszönjük az elmúlt
időszakban végzett odaadó
munkáját a városi óvoda
megbízott vezetőjeként.
Szeretettel gratulálunk a
2020-as év Díszpolgárának,
a Városért és a szakmai kitüntetetteknek.
Tisztelettel
meghívjuk
Önöket a 2020. szeptember
10-i közmeghallgatással egybekötött soros testületi
ülésre. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy két héttel az
ülés előtt kihelyezésre kerülnek a fórumládák (Polgármesteri Hivatal, művelődési
ház), melyekbe a lakosságot
leginkább érdeklő kérdések
elhelyezésére van lehetőség.
Kérjük, továbbra is keressenek elérhetőségeinken,
szeretettel várjuk Önöket
minden hónap utolsó szerdáján tartandó fogadóóránkon!

lampioNos Nyári mulatság újra
szöveg: kiss-simoNNé goda éva
fotó: majorNé Nagy mária

2020. augusztus 1-jén immár második alkalommal került megrendezésre a Szent István Közösségi Ház udvarán a Lampionos nyári mulatság.
A tavalyi sikeres est után év elején a vírushelyzetet
aggódva figyeltük: lehet-e idén újra nyári mulatság?
Szerencsére a helyzet javulása lehetővé tette, hogy a
Szent Erzsébet Karitászcsoport megrendezze különleges lampionos estjét. A közösségi ház udvarán felállított sátrat már pénteken fényekkel és lampionokkal díszítettük fel. Szombaton este Kiss Csaba atya nyitotta
meg a rendezvényt, ahol kellemes zene mellett sültes
tál volt a vacsora. Az est folyamán finom házi sütemények és hűtött gyümölcsök segítették a rendezvény sikerét. Nagyon jó volt, hogy hosszú idő után ebben a formában újra együtt lehetett tölteni egy kellemes estét.
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iskolakezdési
támogatás
A jászárokszállási lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező
általános iskolás, középiskolás vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató diákok részére a polgármester évente egy alkalommal iskolakezdési támogatást állapít
meg.
Az iskolakezdési támogatás mértéke:
általános iskolánál: 4.000,-Ft/fő,
középiskolánál: 6.000,-Ft/fő,
főiskolánál és egyetemnél: 12.000,-Ft/fő.

felhívás
Tisztelt Lakosság!

Az iskolakezdési támogatás kifizetése a
kérelmező által megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással történik.
Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmeket tárgyév szeptember 01. és október
31. napja közötti időszakban lehet benyújtani a Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján. A beadási határidő elmulasztása jogvesztő.
A támogatás iránti kérelemhez a tanulói jogviszony igazolása szükséges!
Jászárokszállás Város
Önkormányzata

A koronavírus okozta gazdasági válságnak betudható következményként városunkban is emelkedett a munkanélküliek
száma. A 2020. június 20-i, legfrissebb
statisztikai adatok szerint 289 fő volt a regisztrált munkanélküliek száma, ez az
aktív korú lakosság 5,78 %-a.
Összehasonlításként, a tavalyi évben,
2019 júniusában 153 fő regisztrált munkanélküli volt Jászárokszálláson, ami az
aktív korú lakosság 3,02 %-a.
A statisztikai adatok szerint az idei 289
főből többen részesülnek valamilyen ellátásban (munkanélküli segély, álláskeresési járadék, nyugdíj előtt állók álláske-

mammográfiás
emlŐszŰrés
jászárokszállásoN

Kérjük, hogy aki ebbe a csoportba tartozik,
vagy tudomása van ilyen személyről, jelezze
az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi
Bizottság felé. Megkereshetik Polgármester
Urat, a bizottság tagjait, vagy személyesen
bejelenthetik a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján a szociális ügyintézőnél. Célunk a lakosság életkörülményeinek javítása, egészségének megőrzése.
Tisztelettel: Fehér Lászlóné
Egészségügyi, Szociális és
Családvédelmi Bizottság elnöke

lakossági tájékoztató
tüdŐszŰrŐ vizsgálat
elmaradásáról!
Tisztelt Lakosság!

Jászárokszállás Város Önkormányzatának
támogatásával a MaMMa Eü. Zrt. a mobil
szűrőállomásában

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. évben a települési tüdőszűrés Jászárokszálláson a gép meghibásodása és elhúzódó javítása miatt ELMARAD.

2020. szeptember 09-16-ig

Jelenleg Szolnokon végeznek tüdőszűrést az alábbiak szerint: Telefonon kell időpontot kérni hétfőtől
csütörtökig 7.00 és 10.00 óra között (56/512990/2854; 56/512-990/2990), mert csak előre
egyeztetett időpontban tudnak beteget fogadni.

a jászárokszállási, a jászágói és a
jászdózsai 45-65 év közötti női lakosság körében a
népegészségügyi program
keretén belül emlőszűrést végez.
Háziorvosi beutalóval a 40 és 65 éven
felüli nők is részt vehetnek a vizsgálaton.
A szűrés helye:
Polgármesteri Hivatal
Jászárokszállás, Árpád tér 1.

VÁLTOZÁS!!
A háziorvosi beutalóval rendelkezők

IDŐPONTOT,
a meghívó levelet kapott hölgyek
IDŐPONT MÓDOSÍTÁST
a 06-21-350-0380
ÚJ telefonszámon kérhetnek.
A szűrővizsgálathoz érvényes jogviszonnyal rendelkező Társadalombiztosítási Igazolvány /TAJ kártya/
szükséges.
Horváth Józsefné
védőnő

www.jaszarokszallas.hu

resési segélye), de 163 fő ellátatlan.
Ezeknek az ellátatlan személyeknek szeretne Jászárokszállás Város Önkormányzata segítséget nyújtani.

A rendelés helye: 5000 Szolnok, Hősök
tere 2-4. Rendelő intézet (Batthyány úti
bejárat)
Rendelési idő: H-CS: 7.00 – 16.00, P: 7.00 – 13.00
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. Számlaigény esetén a csekkbefizetés a szűrés napján történjen. A szűrés elvégzéséhez a
társadalombiztosítási igazolvány (TAJ kártya), személyi
igazolvány és lakcímkártya bemutatása kötelező.
Gergely Zoltán
polgármester
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„a legszebb koNyhakertek”
jászárokszállás 2020.

szöveg: feke móNika

rettetésre, tízévestől a kilencven évesig.
A helyi kertbarátokból és
szakemberekből
alakult
zsűri a programkoordinátorok irányításával végiglátogatta a benevezett kerteket,
majd a bírálati szempontok
figyelembe vételével és az

ott tapasztaltak alapján kialakították a helyezési sorrendet.
A szűnni nem akaró esőzések után hirtelen felszaporodott gyomok megnehezítették a versenyzők dolgát, de a kerttulajdonosok
mindenhol rendkívül szívé-

zsŰritag

Idén először Jászárokszállás városa is benevezett „A legszebb konyhakertek” – Magyarország
legszebb konyhakertjei
programba, melynek ötletadója Sári Kovács Szilvia,
Karcag város alpolgármestere –aki egyben a programigazgató is. Az ötlet
annyira sikeresnek bizonyult, hogy azóta már országossá nőtte ki magát ez
a kezdeményezés.
Városunkban 29 nevező
volt, minden korosztályból
akadt jelentkező a megmé-
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Zsűritagok és programkoordinátorok
Hátsó sor balról jobbra: Pádár Antal, Nagy Gábor, Nádas
Illés
Első sor balról jobbra: Feke Mónika, Móczár Sándorné,
Pető Judit, Jakus Sándorné, Magdáné Csatai Mária

lyes fogadtatásban részesítették a zsűritagokat. Számtalan helyszínen a család
minden igényét kielégítő,
de emellett szemet gyönyörködtető konyhakerteket láthattunk. Kóstoltunk
szörpöket, lekvárokat, süteményeket, amelyek szülőktől örökölt receptek alapján
saját termesztésű zöldségekből, gyümölcsökből készültek. A maga nemében
minden kert nagyszerű
volt. Tükrözte a benne rejlő
értéket, a föld szeretetének,
őseink tudásának, hagyományainak átmentését a jelenbe.
Eredményhirdetésre a Jász
Ház udvarán a Nyitott Porta
rendezvényen kerül sor
2020. szeptember 6-án, vasárnap 10.00 órától. Eső esetén az eredmények kihirdetése a Petőfi Művelődési
Házban történik. Mindenkit
szeretettel várunk, és a kertekről készült fotókat is lesz
lehetőségük megtekinteni.
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iNterjú egy drift bajNokkal
szöveg:
jakus faNNi aNNa

Csikorgó kerekek, hatalmas por- és füstfelhők, lángok, szédítő száguldás, motorzúgás, menő versenyautók. A drift világa ezekből
épül fel. A világon emberek
százezrei szeretik az autóversenyeket, köztük a driftet is. Melyik lelkes autórajongónak ne lenne kedve
beülni egy 180 km/órával
száguldó kocsiba, mely elképesztő kanyarokat vesz
be? Interjúmban egy külföldön neves drift bajnokkal, Semegi Józseffel beszélgettem:
– Mióta csinálod a driftelést?
– 2013 körül kezdtem el építeni az autómat, és 2014-ben
volt az első versenyem. A Brezova-Gokartland-en szórakozásból kezdtem el autózni, és az
akkori tulajdonos azt mondta,
hogy menjek el versenyezni. Elmentem Tökölre, egy országos
bajnokságra street kategóriában (street – kezdők, semi pro
– középhaladók, pro – profik)
egy közel 300 lóerős BMW E36tal és 5. helyezést értem el.
– Mi volt az a meghatározó esemény, ami miatt
úgy döntöttél, hogy drift
versenyző leszel?
– Máriapócson hallottam
egy ismerősömtől, hogy létezik drift verseny. 2011-2012
körül voltam nézőként egy
ilyen versenyen és nagyon

tetszett. Beültem egy drift taxiba, és az utolsó körnél a
sofőr beleütközött a falba, de
ettől függetlenül hatalmas élmény volt. Így határoztam el,
hogy driftelni fogok.
– Külföldön vagy belföldön van több versenyed?
– Versenyezni inkább külföldre járok. Magyarországon
is elmegyek egy-két versenyre a
szponzorok miatt, de szívesebben driftelek más országokban.
Ott nemcsak arról szól az
egész, hogy fizessem be a nevezési díjat, hanem hogy a nézők,
a versenyzők és a szervezők is
jól érezzék magukat. Élő közvetítések vannak a tévében, YouTube-on is fent vannak a videók, így több mint százezer
emberhez eljutnak az események. Magyarországon ilyen
nincs. Csehországban több

pilóták, és ott sokkal nagyobb
kihívás vár, mint belföldön. A
kvalifikációnál csak a legjobb
32 versenyző juthat tovább, az
indulók száma pedig 80 körül
van, ez pedig arra ösztönöz,
hogy igyekezzek jól teljesíteni.
– Milyen eredményeket
sikerült elérned?
– Az első versenyemen ötödik
lettem. 2015-ben a máriapócsi
bajnokságon magyar bajnok
lettem semi pro kategóriában.
2016-ban és 2017-ben pro 2
kategóriában harmadik helyezést értem el a magyar bajnokságon. 2017-ben Romániában,
Transalpinan a döntő hegyi
versenyen semi pro kategóriában második lettem, míg Csehországban Brno-ban, a kvalifikáción első helyen végeztem és
a versenyt is megnyertem.
Szintén 2017-ben a Magyar

– Melyik a legemlékezetesebb versenyed?
– A legemlékezetesebb versenyem Bélapátfalván volt
2018-ban a hegyi versenyen
PRO kategóriában a „nagyok” között. Az edzésen az
autó tökéletesen működött,
még az apróbb hibák sem jelentkeztek. A verseny nagyon
jól alakult, egészen a döntőig.
Pontozás alapján vezettem,
de a második kör felénél hibáztam és 100 km fölötti
tempónál egy domboldalnak
ütköztem, és az autó összetört, de én pedig épségben kiszálltam. Így egy szlovák versenyző mögött, 2. helyen végeztem. Az autó ezen a versenyen tört össze a legjobban, a
javítása két hétbe telt. Szűkös
volt a határidő, mert jött a
következő verseny.

A 2018-as bélapátfalvi hegyi verseny döntő csatája, ahol
végül a 2. helyet sikerült megszereznie
nak, melyek elindulnak kb. április-május körül és havonta
egy verseny van. Egy versenyhétvége elég költséges, ezért
legtöbbször olyan versenyeken indulok, ami a pálya vagy
a versenyzők miatt izgalmas
számomra. Ahol a legtöbbet
tudok tanulni és fejlődni.

2019-ben már az új versenyautóval, egy Corvette C6 Z06-tal a lengyel mezőny ellen
ember ismer, mint itt. Romániában egy szurkoló és a versenytársaim is a „Hajrá Józsi” névjegyemen hívtak. Lengyelországba azért szeretek kiutazni, mert ott vannak a legjobb

Profi Drift Bajnokságon harmadik lettem. A „Legtökösebb
pilóta” kupát is én nyertem
meg, még a Brezova-Gokartland szervezésében megrendezett Kiss the wall versenyen.

– Milyen időközönként
vannak a versenyeid?
– A versenyek nincsenek
minden évben napra pontosan tervezve. A magyar bajnokságok 5-6 versenyből áll-

– Hogyan lehet valaki
drift versenyző?
– A street kategóriában
utcai autóval is lehet indulni.
Ott sem az autónak, sem a versenyzőnek nem kell semmilyen

előírásnak megfelelnie, viszont
tűzálló ruhával rendelkezni
kell. Ha viszont már semi pro
vagy pro kategóriában indul
valaki, ott előírások vannak. A
verseny előtt vizsgáznia kell az
indulónak és a járművének is.
Az autónak a műszaki feltételeknek (pl.: bukócső, tűzoltórendszer, homológ öv, ülés
stb.) kell megfelelnie, a sofőrnek pedig kettő 75%-os kvalifikációs kört kell teljesítenie.
Ha a semi pro kategóriában
az év végére benne vagy az
első három helyezésben, akkor
nem kell vizsgát tenned és automatikusan a pro kategóriába kerülsz.
Úgy gondolom, a drift egy
érdekes sportág, amit bennem József válaszai is megerősítettek. Ha lesz lehetőségem, ellátogatok Máriapócsra vagy Tökölre egy
ilyen fajta versenyre és ezt
mindenki számára szívesen
ajánlom, ha kedveli az autókat és szeretne egy felejthetetlen élményt.

k&h mozdulj! félmaratoN és futófesztivál
szöveg:
simoN viktória

szeretnénk neki gratulálni.
Ballagó Bernadett immár
sokadik alkalommal, de

annál nagyobb lelkesedéssel
pipálta ki ezt a kihívást is.
Bodor Mónika is rutinos

Hosszú idő után, július
25-én újra részt vehettünk
egy fantasztikus szervezésű versenyen a K&H
mozdulj! félmaraton és futófesztivál keretein belül.
Lelkesen és megújult erővel vágtunk bele.
Jászárokszállás futónagyköveteként nagyon büszke
vagyok mindenkire, aki teljesítette ezt a távot. 21 km-t
futni nem egy mindennapi
dolog, rengeteg erő és kitartás kell hozzá, hogy azokon a
pontokon, amikor azt érezzük, nem megy, átlendüljünk
és folytassuk.
Balogh Anna először teljesítette a 21 km-t, ezúton is

16. oldal

versenyzőként gyűrte le eme
felejthetetlen versenyt.
Ördög Krisztián profi szinten, elsők között futotta
végig a távot.
Fantasztikus hangulatú
esemény csodás környezetben. Kell ennél nagyobb motiváció egy futónak?
Számomra nem kellett
több. Ez a verseny nagyon
sokat jelentett, mert összesí-

tettben 13. helyen végeztem.
Ilyen felszabadultan és
könnyedén még soha nem
futottam versenyt. Talán az a
legnehezebb feladat, hogy a
testünk és a lelkünk együtt
mozogjon, hiszen ha minden
rendben van a lelkünkben,
akkor csak futni kell.
Ezek azok a futások, versenyek, amik miatt kimegy az
ember holnap, holnapután,

reggel vagy akár késő este,
esőben, hóban, szélben. Hatalmas motivációt és doppingot ad a szürke hétköznapokban.
Következő célunk a 35.
Wizz Air Budapest Félmaraton lesz, ahol kezdő futóink
is részt vesznek, a rövidebb
távoktól a félmaratonig.
"Fuss Magadért, egy jó
okért".

Bodor Mónika, Simon Viktória, Balogh Anna, Ballagó
Bernadett
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