Feloszlatta
magát a
képviselő-testület
szöveg: nagy kinga

Váratlan döntést hozott Jászárokszállás Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szeptember 10-i
soros ülésén. A közmeghallgatással egybekötött tanácskozáson 7 igen és 2 nem
arányban elfogadásra került

a Gergely Zoltán polgármester által tett indítvány. Ennek
következtében a város lakóinak új polgármestert és
képviselő-testületi tagokat
kell választania. A fejleményekről folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot.

nyitott porta

szöveg: görbe szilvia

Jászárokszállás Város
Önkormányzatának támogatásával, a Petőfi Művelődési Ház szervezésében
2020. szeptember 6-án került megrendezésre az
első Nyitott Porta program
a Jász Házban.

tovább vigyék az ősök hagyományait.
A tájház délelőtt 9 órakor
tárta ki kapuit a látogatók
előtt, akik érkeztek is szép
számmal, nemcsak városunkból, hanem a környező településekről is. Helyi termékek vá-

Rozmaring Népdalkör

csengőszó
szöveg: szabó erika

szeptember elseJe
elérkezett
végre.
örömöt csillant
az elsősök
szemébe.
(osvát erzsébet)
Úgy gondolom, nem volt
még egy ennyire várt nap
gyermekek, szülők, nevelők részéről, mint az idei
tanévnyitó.
A közel fél éves távollét után
végre találkozhatott tanuló
tanítójával és osztálytársaival.
Rendhagyó volt ez az ünnepség, melyet nemcsak az első
osztályosok vártak. Elmondhatjuk, hogy minden tanuló

ugyanúgy örült a csengőszónak, mint a kis elsősök annak
a ténynek, hogy most már
nemcsak szüleiktől hallhatták: iskolás leszel. Szeptember 1-jén először léphették át
az iskola kapuját, találkozhattak tanító nénijükkel, láthatták osztálytársaikat és a szépen feldíszített tantermeiket.
Ez a csengőszó most másként
szólt, nemcsak hívta, de várta
is a diákokat, mint ahogy Tasnádi Varga Éva versét hallhattuk az ünnepségen:

szól a csengő,
gyertek, gyertek!
JöJJetek kicsik,
nagyok!
iskolánknak
kapuJából,
még egy nagyot
kongatok.
Folytatás az 5. oldalon.

A rendhagyó tanévnyitó ünnepség résztvevői

www.Jaszarokszallas.hu

A Hidi Tánciskola növendékei
Célunk az volt, hogy mai
modern világunkban ráirányítsuk a figyelmet az elődeink által ránk hagyott értékekre, illetve a fiatalabb generációk is megismerjék és

sára fogadta a vendégeket,
akik kézműves portékák között válogathattak. Egész nap
megtekinthető volt a Jász Ház
néprajzi gyűjteménye és tárlatvezetéssel is bemutattuk az

épület berendezési tárgyait,
létrejöttének körülményeit.
Délelőtt került sor „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos program
helyi versenyének eredményhirdetésére. A díjak kiosztása mellett a résztvevők
kertjeit fotókon csodálhatták meg a jelenlévők.
Délután is színes programok közül választhattak a
Jász Házba kilátogatók. A rendezvényt a Hidi Tánciskola
növendékei nyitották meg

néptánc műsorukkal. A nap
folyamán fellépett a Délibáb
Citeraegyüttes,
zárásként
pedig a Rozmaring Népdalkör
szórakoztatta a közönséget.
A kézműves foglalkozások
során Kovács Zoltán a kosárfonás rejtelmeibe vezette be
az érdeklődőket. Paálné
Major Krisztina segítségével
textilanyagokból alkothattak
a gyerekek. Jakusné Farkas Ildikó kerámiafestéssel várta a
kicsiket. Az ÁllatbarátkoZoo
különféle állatokkal érkezett.
Folytatás az 5. oldalon.

tanévnyitó ünnepség
a gimnáziumban
szöveg: bágyi rita

2020. szeptember 1-jén
tartották a 2020/21-es
tanévnyitó ünnepséget a
Deák Ferenc Gimnázium,
Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumban.
A rendezvényre a járványügyi előírások miatt csökkentett létszámmal került
sor: a bejövő 9. évfolyam és
a rendező 10. évfolyam diákjai vettek részt rajta.
Majkutné Tóth Emma intézményvezető köszöntötte a diákokat és a vendégeket, majd
felidézte a korábbi évek tanévkezdéseihez kötődő emlékeit. Egészen a tavalyi évig az
volt a jellemző, hogy már jú-

lius végétől a reklámok is
sulykolták, az ismerősökkel
folytatott beszélgetésekben is
visszatérő motívum volt a
mondat: „Mindjárt kezdődik
az iskola”. Idén ez átalakult
egy kérdéssé: „Elkezdődik
szeptember 1-jén az iskola?”
Az igazgatónő megfogalmazta azon véleményét, hogy
a legtöbb diák most úgy érezheti, hogy jó iskolába jönni.
Márciustól nem járhattak, hivatalos évzáró sem volt, és
csak remélhetjük, hogy ennek
a tanévnek már lesz „szabályos” tanévzáró ünnepsége.
Idén a 9. évfolyamon 2 osztály indul 3 tanulmányi területen: az A osztály (emelt
óraszámú idegen nyelvi képzés) osztályfőnöke Mánts
Zsuzsa Anna, a B osztály

(emelt óraszámú informatikai képzés, valamint emelt
óraszámú
sport-biológia
képzés) osztályfőnöke Dr.
Érsek Attila lesz. Velük a diákok a beiratkozáskor már
személyesen találkozhattak.
Az igazgatónő, illetve a diákok képviselői a következő pedagógusokat köszöntötték: Dr.
Érsek Attilát doktori fokozata
megszerzése alkalmából, Móráné László Kornéliát abból az
alkalomból, hogy 40 éve
kezdte a tanítást a helyi gimnáziumban és Kisfaludy Irént, aki
elnyerte a „Pénzügyi Tudatosságért Díjat” pedagógus kategóriában. A kilencedik évfolyamosokat a szervező tizedikesek az ünnepség során verssel
és prózával, ajándékkal, illetve
a zene nyelvén is köszöntötték.

Majkutné Tóth Emma köszönetét fejezte ki Gergely
Zoltán polgármesternek a
2012-ben útnak indított és
azóta is folyamatosan futó tanulói laptopprogramért. Mint
fogalmazott: a DFG tanulói
kivételes helyzetben vannak,
a digitális oktatás más iskolákban az eszközök hiánya
miatt is hatalmas kihívást jelentett, ez a feltétel a DFG-sek
számára biztosított volt. Az
idén az önkormányzat 5,6
millió Ft-ot fordított a laptopok beszerzésére. Majkutné
Tóth Emma felhívta a diákok
figyelmét a járványügyi helyzet indokolta szabályok betartására, kérte a diákokat,
hogy fokozottan figyeljenek
oda magukra és társaikra is.
Folytatás a 4. oldalon.
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a testületi ülés
margóJára
A 2020. szeptember 10-i
közmeghallgatással egybekötött testületi ülésen polgármester úr a testület feloszlatását kezdeményezte,
amelyet a testület 7:2 arányban megszavazott. Miért támogattuk ezt a javaslatot?
Bár a javaslat váratlanul ért
bennünket, úgy véljük, erre a
kérdésre a válasz igen lehet
csak, mert valóban nagyon
nehezen ment a közös gondolkodás, a város érdekét
szolgáló közös munka. Viták
természetesen kellenek, de
egészséges keretek között. A
testületi, bizottsági üléseink
idejének nagyobb része
azonban szinte minden alkalommal az értelmetlen vitatkozásokról szólt, amelyek
sokszor
személyeskedésekbe is átcsaptak. Úgy éreztük, hogy ez az állapot még

négy évig a város jövőjét, sikerét, előmenetelét semmilyen formában nem szolgálta
volna, hiba lett volna kockáztatni, hogy az érdemi munkától az időt kicsinyes csatározások vegyék el.
Pozíciónkhoz nem ragaszkodtunk foggal-körömmel,
azért dolgoztunk, hogy
jobbá váljon az itt élő emberek élete, de sok ötletünk,
jobbító szándékú javaslatunk ellenére – egy-két kivételtől eltekintve – folyamatosan akadályoztatva éreztük
magunkat.
Mindannyian
nehéz napokat élünk a vírus
miatt, nincs szükség a város
életében a békétlenségre.
Írásunk elkészítése közben
érkezett az üzenet a jegyzőasszony részéről, hogy a
Kormányhivatalhoz tett bejelentés alapján vizsgálják a

testület oszlatásának körülményeit. Lesújtónak érezzük
ezt a hírt, mert e szerint akár
az is elképzelhető, hogy nem
kerülhet sor idén az új választás kiírására. Ilyen körülmények között kell felelősen
megtervezni a jövő évi költségvetést. Pedig az oszlatás
melletti döntésünk nem fog
változni egy ilyen vizsgálat
eredménye után sem.
Bízunk a város jó szándékú
embereiben, akik nem az állandó feszültségben, hanem
indulatoktól mentes közösségben szeretnének élni,
hogy elfogadják és megértik
a döntésünket.
Tisztelettel:
Farkas Szilvia,
Pető Judit, Gonda Csaba,
Kubacsek József
képviselők

tisztelt lakosság!
A 2020. szeptember 10-i közmeghallgatással egybekötött soros képviselő-testületi ülésen polgármester úr kezdeményezte a képviselő-testület feloszlatását,
megosztottság és széthúzás indokával.
Nem volt róla információm, hogy kezdeményezésre kerül a képviselő-testület
feloszlatása, de várható volt. A személyes ellentétek, személyeskedésbe torkolló viták előjelek voltak, melyek hátráltatják, ellehetetlenítik a város fejlődését, előrehaladását. Arról nem beszélve,
hogy egy képviselő minősíthetetlen
hangnemben, akár a háta mögött gyalázza, becsmérelje a polgármestert, az
elmúlt két évtized munkáját úgy minősítse, hogy itt nem történt semmi, hogy
szégyellje magát.
Nem gondolom, hogy bárki is olyan erkölcsi magasságba helyezhetné magát,
hogy pálcát törjön polgármester úr feje felett, minősítse, sőt becsmérelje az elmúlt
22 év munkáját. Csak az előző ciklust figyelembe véve összértékben közel 1 milliárd forintos beruházás és felújítás valósult meg városunkban. Azt gondolom, már
önmagában ez bizonyítja, hogy mekkora
hangsúly fektetődik a város fejlesztésére.
A 2019. októberi önkormányzati választások alkalmával a szavazók a város első
számú vezetőjévé a jelenlegi polgármester
urat választották, aki elkészítette az adott
ciklusra vonatkozó programját és ehhez
kérte a képviselő-testület támogatását. Az
elmúlt 11 hónapban, azt gondolom, ez a
támogatottság hiányzott.

2. oldal

Két konkrét példát említve: az Apartman ház bővítése, az Iskolakonyha felújítása, fejlesztése. Ugyanakkor nem került
támogatásra az a kezdeményezés sem,
hogy a miniszterelnök úrhoz kérelmet
nyújtson be az önkormányzat, mely szerint az oktatási intézményeink utáni 32
millió forint szolidaritási hozzájárulást az
általános iskolánk felújítására lehessen
fordítani. Így az önkormányzat saját költségvetésének terhére biztosított 30 millió
forintot az általános iskola központi épületében nyílászárók cseréjére, mely jelen
szabályozás szerint állami feladat lenne.
Ez csupán néhány példa, de azt gondolom, ezek is remekül érzékeltetik a támogatottság hiányát.
Korábbi társadalmakban a közösség vezetését az idősek tanácsa látta el, tapasztalatuk, bölcsességük miatt. Bízom benne,
hogy nem az életkor lesz meghatározó
szempont, Jászárokszállás nem lesz kivétel
és olyan polgármestert, illetve képviselőtestületet választanak, akik megfelelő
együttműködési szándékkal, egymás tiszteletével, hatékonyan képviselik a város és
a lakosság érdekeit.
A testület feloszlatása nem tölt el jó érzéssel, de azt gondolom, ebben a helyzetben ez az egyetlen járható út. Döntésem
mellett most is kiállok. Tisztelettel kérem
a megértésüket.

Szerző Csaba
alpolgármester

közmeghallgatást
tartott a
képviselő-testület
szöveg: nir
2020. szeptember 10-én
tartotta idei második közmeghallgatását a város képviselő-testülete a Petőfi Művelődési Házban. Az ülés elején Gergely Zoltán polgármester szavazásra tette fel a
testület önfeloszlására vonatkozó határozati javaslatát, melyet a tagok hét igen
és kettő nem szavazat mellett elfogadtak.
Az interpellációs időszakban került sor a fórumládákban talált lakossági beadványokról szóló tájékoztatásra.
Dr. Gábris Emese jegyző elmondta, hogy a fórumládákba 23 darab lakossági
beadványt helyeztek el,
melyből egyetlenegy beadvány volt névvel és címmel
ellátva. A többi beadvány
névtelen, amelyek vizsgálatát a 2013. évi CLXV. törvény
rendelkezése értelmében
mellőzi az eljárásra jogosult
szerv. A beadványok útépítésekkel, karbantartásokkal,
növényzettel, kihajló ágakkal, cserjékkel, a parkokkal,
a patak helyzetével és a
strand nyitvatartásával, állapotával kapcsolatosak voltak. Interpelláció lehetőségével a képviselők mellett a
jelenlévő lakosok is éltek. Az
ülésen részt vett Pócs János
országgyűlési képviselő, akihez szintén kérdéseket intézhetett a hallgatóság.
Kaszab Zsolt képviselő
arra a kérdésére várt választ,
hogy a polgármester vagy az
alpolgármester miért nem
vett részt a nyár folyamán
több, véleménye szerint igen
fontos rendezvényen. A veszélyhelyzet idején a polgármesterek saját hatáskörben
hozhattak döntést a kapcsolódó kérdésekben. Jászárokszálláson 20,6 millió forintot
költött a város a védekezésre, melyről a polgármester döntött. Véleménye szerint ez az összeg nagyságrendekkel nagyobb volt,
mint a környező településeké, ennek okairól érdeklődött. Interpellált a városközponti parkkal, a Széchenyi
úti kúthoz kapcsolódó parkoló kialakításának lehetőségével, a strandi malom
előtti útszakasz közvilágítási
hiányosságaival, járdaépítéssel, a Szentandrási és Thiel

Bernát utcai útépítés fontosságával, illetve wifi pontok
kiépítésével kapcsolatban.
Az országgyűlési képviselőtől érdeklődött, hogy a jászapáti horgásztavak fejlesztése saját vagy pályázati forrásból valósult-e meg, van-e
lehetőség hasonló pályázat
benyújtására. A válaszban
elhangzott, hogy azon horgásztavak felújítása a megyei
TOP-os program keretében
készült el.
Antal Péterné Szerző Ildikó képviselő arról érdeklődött, hogy miért nem kapott
választ a polgármesternek
címzett e-mailjeire, a városbejárásokon a polgármester
miért nem vett részt. A
Malom utcai járda és a közvilágítás hiányára hívta fel a
figyelmet, valamint a Zöld 9
melletti ingatlan lebontásával, a forgalmi rend felülvizsgálatával, a kóbor kutyák befogásával, illetve a gyalogátkelőhelyek helyzetével kapcsolatban érdeklődött. A
jegyzőtől az ügyben interpellált, hogy a lakossági
ügyfélszolgálat szükségességével kapcsolatban változott-e a véleménye. Az interpellációkra írásbeli választ
kért.
Szerző Csaba alpolgármester interpellációs válaszában
elmondta, hogy külön nem
kapott felkérést, hogy képviselje a várost minden esetben, volt olyan rendezvény,
amely egybeesett egy másik
programmal.
Farkas Szilvia képviselő
felhívta a figyelmet a Hold
utcában lévő egyik balesetveszélyes lakóházra, ahova
ismeretlenek folyamatosan
szemetet hordanak és szállásként használják. A Kanyar
ABC után lévő veszélyes kanyarnál
forgalomlassító
tábla kihelyezését javasolta,
valamint a Kossuth utcai
szennyvízcsatorna aknáknál
csatornafedél-rendszer alkalmazásának lehetőségét
említette meg.
Fehér Lászlóné képviselő
egy elhagyott, gazos ingatlan
állapotának megszüntetése
miatt kért segítséget. A Madách és Széchenyi utcák kereszteződésében a forgalomtechnikai felülvizsgálat gyorsításának lehetőségéről érdeklődött.
A hallgatóság tagjai a jászberényi elkerülő úttal, a Jász-

árokszállás-Pusztamonostor
közötti út felújításával, a
horgásztóval, csónakázó tó
kialakításával, kóbor kutyák
befogásával, a rendőri állomány bővítésével és a rendőri jelenléttel, a Gyöngyös
patak és a Szarv-ágy patak
környezetének rendezésével
kapcsolatban kérdezték a
képviselő-testület tagjait és
az országgyűlési képviselőt.
Gergely Zoltán polgármester az elhangzott kérdésekre
válaszolva elmondta, hogy a
veszélyhelyzet alatt felhasznált 20,7 millió forintból védőeszközökre 5.820.000,Ft-ot költöttek. A többi pénzt
azoknak az embereknek juttatták el, akik elveszítették a
munkájukat, állásidőre, fizetés nélküli szabadságra kerültek, valamint szociálisan
rászoruló családoknak, személyeknek nyújtottak egyszeri támogatást.
Elmondása szerint az első
városbejáráson részt vett, de
egyes képviselők mindezt a
szidalmazására használták
fel. A közparkban az elszakadt közvilágítási kábel cseréjét követően megszüntetik
a kiásott gödröt. A Széchenyi
úti kútnál a főút mellett csak
tervezési-engedélyezési eljárást követően lehet parkolót
kialakítani, mivel a padka és
az úttest állami tulajdonban
van. A tapasztalatok alapján
milliós nagyságrendű beruházást jelent egy parkoló kialakítása. A malomépület
előtti és a Szabadság utcai
járda megépítése az ülés
egyik előterjesztésében szerepel. A Munkácsy utca szélesítésére engedélyes tervvel
rendelkeznek, a két évvel ezelőtti költségvetésben 170
millió forintos költséggel
szerepelt a csapadékvíz-,
ivóvízrendszer átépítése és
az útépítés. Ehhez hasonlóan a Vasút utca útépítése is
140 millió forint körüli öszszegből valósulhatna meg,
melyekhez pályázati forrás
szükséges. Az ingyenes wifi
szolgáltatás indítása napok
kérdése, az eszközök beüzemelése megtörtént, a beállítások összehangolása van
hátra.
Az interpellációk után Gergely Zoltán polgármester a
két soros ülés között végzett
munkáról szóló beszámolót
ismertette.
Folytatás a 3. oldalon.
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polgármester Jelenti
szöveg: gergely zoltán
polgármester
A napraforgó betakarítása
elkezdődött. Az időjárás kegyes volt ehhez a növényhez,
jól beérett és nem kell érésgyorsítóval permetezni. Az
átlagtermés az eddigi adatok
szerint meghaladja a 3 tonnát
hektáronként. A gyengülő forint a gazdáknak több bevételt jelent, de egyúttal a vásárlásaikat is megdrágítja. Az
őszi vetések elkezdődtek és
nagyon kellene a csapadék.
A vámosgyörki határon a
depónia építése 10 éves előkészítés után jogerős építési engedélyt kapott. A vámosgyörki
úttól a Gyöngyös patakig közel
800 méteren készül el a vízelvezető árok és a depónia. A
tervezői költségvetés szerint
2018-as áron 34.781.350,- Ft,
amely közel 40.000.000,- Ft-ra
emelkedett két év alatt. A
Hexum Tartálypark Zrt-vel
történt megállapodás szerint
saját költségvetésükből finanszírozva az egész munkát elvégzik. Erre a város költségvetéséből nem kell pénzt biztosítani. Amikor elkészül ez a
beruházás, a Sport utca lakói
fellélegezhetnek, mert a védelem teljes körű lesz és nem ismétlődhet meg a 2010-es árvízhelyzet.
A munkanélküliek száma
településünkön a 2020. július 20-ai adatok szerint 289

fő, a munkaképes lakosság
5002 fő, ennek megfelelően
az álláskeresők 5,78%-ot
tesznek ki. Összehasonlításképpen a 2019.06.20-ai adat
153 fő, 3,02 %. Összességében elmondhatjuk, hogy
megduplázódott a munkanélküliek száma. Az országos átlagnál így is jobb eredményt tudhatunk sajátunknak.
A 199/2019. (XII.03) képviselő-testületi határozat a
Széchenyi utca 1. szám alatti
106 m2 alapterületű ingatlan
bérleti díját az előterjesztés
szerinti 600.000,- Ft-tal
szemben 0,- Ft-ban állapította meg. A bérlő, a Firewolf
Küzdősport és Szabadidő
Egyesület
részére
a
119/2020. (IX.10.) határozattal további 200.000,- Ftos vissza nem térítendő támogatás kifizetését engedélyezte a testület. Többen fölvetették, hogy az egyesület
vezetője, Csikós Róbert az
egyik képviselő sógora. Az
összességében 800.000,- Ftos támogatás a Sportkör és a
Tűzoltóság után a harmadik
legnagyobb tétel. Az ingyenes WIFI hálózat kiépítése
befejeződött és már működik is. A telepítési helyek a
következők: Jászárokszállási
Polgármesteri Hivatal épü-

lete, Petőfi Művelődési Ház
épülete, Polgármesteri Hivatal és a buszmegálló épülete
között található park, Móczár Andor tér művelődési
házzal szembeni része, valamint az Apartmanház és az
Egészségház közötti rész,
Városi Könyvtárral szembeni park, Idősek Apartmanháza épülete, a strandfürdő
területén belül a büfésor és
a termálmedence közötti terület lefedése, sportpálya területe.
Elkezdődött a Petőfi Művelődési Ház épületére a napelemek felszerelése, ezzel az
épület felújítása befejeződik.
Utoljára ilyen nagy beruházást az épület az 1934-es
emeletráépítéssel kapott.
Most valóban a pincétől a
padlásig megújult. Az őseink
által megvalósítottaktól nagyon kis mértékben tértünk
el. A Gazdakör régi és új tagjai, valamint az egész város
lakossága büszke lehet a
megújult Polgármesteri Hivatalra és a Petőfi Művelődési Házra. Arra is büszkék
lehetünk, hogy jelentős Európai Uniós támogatást vehettünk igénybe a befutott
pályázatainkkal.
A 2020. szeptember 10-ei
közmeghallgatással egybekötött soros ülésen a
93/2020. (IX.10.) határozattal a testület a feloszlatása
mellett döntött 7 igen és 2
nem szavazattal. A határozat

ellen
a
Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztályára telefonos följelentés
érkezett 2020. szeptember
15-én, a reggeli órákban.
Ugyanezen a napon 11 óra
után írásban képviselői észrevétel érkezett a fenti határozattal kapcsolatban a nem
szavazatot adó Antal Péterné
Szerző Ildikó és Kaszab Zsolt
képviselők aláírásával. Az
írásos jegyzőkönyv 2020.
szeptember 21-én került beküldésre a Törvényességi Főosztályra. Várjuk a Kormányhivatal állásfoglalását, hogy a
napirendi pontot ügyrendi
javaslatként vagy sürgősségi
indítványként minősítik, és
ennek megfelelően felhívással fognak élni az önkormányzat felé, esetleg a szavazás megismétlését kérik.
Az Ipari Park cégei saját
költségükre megvásárolt
tesztekkel összesen 6 főt
szűrtek ki, akik pozitívak lettek koronavírusra. Még fokozottabban oda kell figyelnünk egymásra, azért, hogy
a vírus terjedését lassítsuk,
illetve megállítsuk. 2020.
szeptember 21-től az önkormányzati intézmények dolgozóinak és az önkormányzati épületekbe belépőknek
kötelezően maszkot kell viselni. Ahol szükséges lesz,
ott a tesztelést az önkormányzat saját költségén el
fogja végezni.

közmeghallgatást tartott
a képviselő-testület
Folytatás a 2. oldalról.
Ezt követően dr. Nagy Ernő
r. alezredest, a Jászberényi
Rendőrkapitányság vezetőjét hallgathatták meg a jelenlévők, aki a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről szóló beszámoló főbb pontjait ismertette.
A városbejárás eredményeiről, a bejárásokon felmerült lakossági észrevételekről szóló tájékoztatót, a közösségi programoknak helyt
adó intézmények bővítésifejlesztési lehetőségeiről, illetve a helyi zöldterület-védnökségi pályázat lehetőségeiről szóló tájékoztatókat követően a költségvetési ren-

delet és a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása
történt meg.
A városbejáráshoz kapcsolódó határozatokat hoztak meg. A város járdahálózatának építési-felújítási
munkálatairól szóló projekt
esetében a magas ajánlati ár
miatt az eljárást eredménytelenné nyilvánították és új
ajánlatkérési eljárást folytatnak le. A 2020/2021.
tanévre is biztosítják az
óvodai csoportok és iskolai
osztályok részére tanulmányi kirándulásokhoz szükséges támogatást.
Az önkormányzat idén is
csatlakozik a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. A
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képviselők döntöttek a helyi
Ifjúsági Tanács előkészületi
munkálatainak megkezdéséről; a Petőfi Művelődési Ház,
illetve a Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról. További határozatok
születtek civil szervezetek
támogatásáról; a Jászsági
Kábítószerügyi Egyeztető
Fórumból való kilépésről; a
Széchenyi utca 27. szám
alatti ingatlan eladásáról; a
Széchenyi u. 13. II/7. szám
alatti lakás megvásárlására
irányuló kérelem elutasításáról; a vámosgyörki védmű
kivitelezési munkálataihoz a
tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról. Módosították az
önkormányzat 2020. évi
közbeszerzési tervét és meg-

indították a strandi új termálvizes kúthoz kapcsolódó
gáztalanító rendszerrel kapcsolatos közbeszerzési eljárást.
A képviselő-testület elfogadta a megromlott burkolatú utcák burkolat felújítása, valamint szilárd burkolattal nem rendelkező
utcák építése – 2020. tárgyú projekt árajánlatkéréséről szóló határozat módosítását, egyúttal kijelölték a
kivitelezés alá vont utcákat
és a projekt megvalósításával a kedvezőbb árajánlatot
adó HE-DO Kft-t bízták
meg.
A képviselő-testület következő soros ülése 2020. október 29-én lesz.

egyesületi
hírek

Jó társaság, jó hangulat

szöveg: kókai béláné

2020. 08. 26-án tartottuk egyesületünk alapításának 27. évfordulóját.
Több mint 100 tagunk
érezte úgy, hogy ezt a délutánt érdemes együtt tölteni.
Legény Béláné elnökaszszony üdvözölte a vendégeket. Pár mondattal méltatta
és értékelte az elmúlt éveket. Gergely Zoltán polgármester úr rövid beszédében
megköszönte a városunkért
tett sokéves munkát.

Ezután következett a finom
ebéd, melyet a Buffalo Grill
és Pizzéria készített el és
munkatársaik segítségével
szolgált fel. Köszönet érte!
A kiadós és finom ebéd
után Guba József biztosította
a talpalávalót.
Remek hangulat, igazán jó
baráti beszélgetések folytak
a délután folyamán.
Köszönjük a Palóc Üdülő
támogatását és azon tagjaink
munkáját, akik már előző nap
részt vettek a nagyterem csinosabbá tételében.

tisztelt
lakosság!
2020. szeptember 10-én Gergely Zoltán polgármester
úr javaslatára a város képviselő-testülete feloszlott. A feloszlatás javaslata engem is váratlanul ért, bár már foglalkoztatott a gondolat. Miért álltam a feloszlatás mellé?
Az elmúlt tizenegy hónapban sok jó javaslat, előterjesztés
került a testület elé, mely a város fejlődését tartotta szem
előtt, a lakosság érdekeit képviselte. Többször nem egyeztek a vélemények, de ez nem feltétlenül baj, hiszen különböző emberek vagyunk. Azért vannak a munkamegbeszélések, hogy megvitassuk az álláspontokat, egyeztessünk
a közös cél érdekében. Munkám során törekedtem a vélemények kulturált összehangolására, kompromisszum
kialakítására.
Sajnos azonban legtöbbször a személyes ellentétek kerültek előtérbe, a szociális érzékenység pedig háttérbe.
Véleményem szerint, emiatt a testület nem minden esetben tudott produktívan együttműködni, ami pedig nem
produktív, azon változtatni kell, azt meg kell vizsgálni, hogyan lehetne azzá tenni. Ebben az esetben elérni, hogy
maradéktalanul a város és a lakosság érdekeit szolgálja.
Bízom abban, hogy a jövőben olyan testület fog összeállni, amelynek tagjai indulatoktól mentesen, egymás
döntéseit tiszteletben tartva, összefogva tudnak dolgozni
a város fejlődéséért.
Kérem döntésem elfogadását.
Tisztelettel:
Fehér Lászlóné
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tanévnyitó ünnepség a gimnáziumban
Folytatás az 1. oldalról.
Rosta István, a Gyöngyösi
Farkasok Kézilabda Egyesület utánpótlás-igazgatója is
meghívott vendége volt az
évnyitónak. A klubbal tavaly
októberben kötött együttműködési megállapodást a
gimnázium. Rosta István
megfogalmazta a 2020-as év
történelmi jelentőségét, és
ezt két példával szemléltette
a sportban és az oktatásban:
a gyöngyösi kézilabdaklub
első Európa Liga-mérkőzésén vett részt a közelmúltban, illetve a vírushelyzet
miatt az iskolában a diákok
között puszi-pacsi nélkül zajlik egymás üdvözlése a nyári
szünet után. A világjárvány

felerősítette a „minden bizonytalan” érzését. Hogyan
lehet ezzel megbirkózni?
Ennek egyik eszköze lehet a
sport. A sport azt jelenti,
hogy „ép testben ép lélek”. A
sport megtanít becsületesen
győzni és emelt fővel veszíteni, a sport megtanít alkalmazkodni. A kilencedikes tanulóknak most leginkább az
új iskolához, az új osztályhoz
kell alkalmazkodniuk. Sok
sportoló fiatal kezdi most el
középiskolai tanulmányait a
gimnáziumban, különösen
az újonnan indított emelt
óraszámú sport-biológia tanulmányi területen. Nekik
különösen nagy feladat lesz
az, hogy a sportban és a ta-

szöveg: antal péterné szerző ildikó,
kaszab zsolt
képviselők
Szeptember 10-én közmeghallgatással egybekötött soros képviselő-testületi ülésre került sor. A testületi ülés szokatlanul
kezdődött. Gergely Zoltán,
városunk polgármestere a
képviselő-testület feloszlatására tett bejelentést.
Az oszlatás kezdeményezésének ez a módja véleményünk szerint jogszerűtlen
volt. Ellentmond az önkormányzat Szervezeti Működési
Szabályzatának,
melyben
egyértelműen benne foglaltatik, hogy ezt előterjesztésként
először napirendre kellett
volna vetetni polgármester
úrnak. Amennyiben ezt megszavazza a testület, akkor
megtárgyalni, megvitatni. A
polgármester úr pedig bejelentéssel élt, bejelentésről
szavazni nem lehet. Ezt az
észrevételünket írásban jeleztük jegyző asszonynak és a
Kormányhivatalnak. Véleményünk szerint, egy ekkora
horderejű kérdésben ilyen körülmények között dönteni felelősségteljesen nem lehet.
Nincs az a helyzet, ami ezt indokolhatja. Jelenleg városunk
költségvetése stabil, az év legsikeresebb, legeredményesebb ülése volt ez a szeptember 10-i. Közel 30 határozati
javaslatot fogadott el a testület, ebből közel 20 döntés közvetlenül is érinti a lakosságot,
azonnal vagy pár hónapon
belül olyan projektek megvalósítására kerül sor, melyekre
már régóta szükség volt. 16
határozati javaslat közvetlenül vagy közvetve a hat képvi-
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selő kitartó munkájának
eredményeként született. Az
ülésen minden elfogadásra
került, minden témában döntést tudtunk hozni. Azt is mérlegelni kellett volna, hogy a jelenlegi vírushelyzetben ez a
döntés a város érdekét szolgálja-e? Egy időközi választás
ebben a helyzetben jó döntése? A képviselő-testület feloszlatása a város érdekét nem
szolgálja, ezért mi ketten ezt
nem támogattuk. Az egy évvel
ezelőtt hosszas munkával, alaposan megtervezett éves
munkatervünket teljesíteni
kellett volna, a vállalásainkat,
terveinket befejezni becsülettel, a lakosság felé tett ígéreteinket betartani.
Az ülés előtt két héttel kihelyezett fórumládákba összesen 23 észrevétel, kérdés érkezett a lakosságtól. Köszönjük minden kedves lakosnak,
aki megtisztelte a városvezetést építő kritikával, ötleteivel,
javaslataival. Mi sem értjük, de
ezen az ülésen ezekre az észrevételekre, kérdésekre senki
nem válaszolt. Ezt nagyon sajnáljuk, így nem volt semmi értelme a fórumládának. A beérkezett kérdések, észrevételek:
járdák rossz állapota, járdaépítés; utak állapota, kátyúzás;
kutak működése, vízelvezetés;
fák indokolatlan kivágása, út
mellett parkoló autóbuszok;
strand állapota; fedett medence hiánya; helyi piac működése; közösségi rendezvények hiánya; közösségi terek
hiánya; közvilágítás; strandi
malomnál a járda és közvilágítás hiánya; Munkácsy utca állapota, forgalmi terheltsége;

nulásban egyaránt helyt kell
állniuk, ha ez megvalósul,
akkor lesz igazán gyümölcsöző az együttműködés az

iskola és az egyesület számára is. Rosta István kifejezte reményét, hogy a jövő
tanévkezdetet már nem a

Tanévnyitó ünnepség a gimnáziumban

maszk, hanem újra a puszipacsi fogja jellemezni.
Gergely Zoltán polgármester is köszöntötte a tanulókat. Beszédében kitért a település gazdasági helyzetét
is befolyásoló pandémiára.
Rámutatott, hogy az ipari
park jóvoltából március
előtt mindössze 3%-os volt
a munkanélküliség Jászárokszálláson. Sajnos ez az
adat a múlt hónapban már
6%-ra nőtt, de akad olyan
jászsági település is, ahol
már 12% ez az arány. Felhívta a diákok figyelmét
arra, hogy elsősorban a képzetlenek veszítik el a munkahelyüket. A tudásalapú
társadalom megköveteli az

ismereteket, a munkaerőpiacon előnyt jelent a képzettség. A tudáshoz való hozzáférés esélyegyenlőségét kívánja biztosítani Jászárokszállás Város Önkormányzata a laptopprogrammal,
amelyre az előző években
már összesen 40 millió Ft-ot
költött a város. Ezt tartja a
legjobb befektetésnek.
A polgármester úr bizakodását fejezte ki, hogy a vírust
hamarosan sikerül megfékezni, addig is arra kérte a fiatalokat, vegyék komolyan a
helyzetet és tanúsítsanak felelős magatartást. Gergely
Zoltán szimbolikusan átnyújtott egy laptopot a kilencedik
évfolyam képviselőjének.

képviselők beszámolóJa
elhanyagolt ingatlanok; Patak
hídra vezető járda hiánya, állapota; Vasút utca összetett
problémája, rendőri jelenlét
erősítése; ravatalozó bővítése;
Gyöngyös patak állapota.
A járdák, utak, vízelvezetés,
közterületek kérdését a városbejárás során képviselő társainkkal mi is hasonlóan tapasztaltuk, mint a lakosság. Ezek
alapján, bár sok időnk nem
volt (augusztus 19-én ért véget
a lakossági fórumokkal összekötött városbejárás) összegeztük és a legfontosabbakat határozati javaslat formájában a
hat képviselő benyújtotta: a
városbejárás és a lakossági fórumok eredményei alapján az
alábbi utcák járdaépítését ütemeztük be, 2021 tavaszára:
Hunyadi János és Balassa utca,
Prohászka Ottokár utca,
Csörsz vezér utca. Járdaépítéssel kapcsolatos határozati javaslat még egy külön előterjesztés keretében is elfogadásra került. A kátyúzás, útfelújítás, gallyazás, közterületre
kihelyezett zöldhulladék/földkupac elszállításával kapcsolatban a folyamatos megvalósítás biztosítását kértük. A biztonsági okokból szükséges beavatkozásokra is felhívtuk a figyelmet: balesetveszélyes tűzcsap, telefon-, szennyvízaknafedél, instabil utcanévjelző
oszlopok, patakparton lévő
oszlopok, elbontott közkutak,
járdákon lévő balesetveszélyes
helyek biztonságos műszaki
megoldásainak keresésére és
megvalósítására.
A forgalmi rend megváltoztatásának igénye több utcafórumon jelentkezett, erről is

döntés született a hat képviselő javaslatára: Munkácsy Mihály utca: mindkét irányból a
3,5 tonna össztömeget meghaladó járművek behajtási lehetőségeinek felülvizsgálata,
fekvőrendőrök kihelyezése.
Bogdán Flórián utca: fekvőrendőr kihelyezése. Madách –
Arany János utca kereszteződése: domború forgalmi tükör
kihelyezése
(törésmentes
anyagból). Görbe János – Madách utca kereszteződése:
domború forgalmi tükör kihelyezése (törésmentes anyagból). Központi buszmegálló:
várakozási-megállási lehetőségek felülvizsgálata. Ezek forgalomtechnikai felülvizsgálata
is megkezdődik hamarosan.
Szorgalmaztuk a lakossági
jelzések alapján egyeztetés,
tárgyalás kezdeményezését a
Gyöngyös patak, a vasútállomás, a Vasút utca tárgyában.
Határozati
javaslatunk
alapján a képviselő-testület
megbízta
Jászárokszállás
város jegyzőjét a település
köztisztasággal, a zöldterület- és parkfenntartással, a települési szilárd és folyékony
hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló
9/2001. (VI.01.) önkormányzati rendelet ellenőrzésével,
valamint a rendelet betartatásával összefüggő jogi háttér
kidolgozásával.
Szintén a hat képviselő javaslata alapján a képviselőtestület döntött csapadékvíz-elvezetés
tárgyában
ütemterv készítéséről, az
alábbi utcák kapcsán: Deák –
Kurucz – Prohászka – Kurucz utcák, Déryné utca.

Természetesen a városbejárás és a lakossági fórumok
során készített jegyzőkönyvek, feljegyzések folyamatos
elemzést igényelnek. A rendelkezésre álló idő, a szeptember
10-i ülésig ennyi javaslat megtételére volt elegendő. Mi nagyon örültünk, hogy a lakosság aktív, támogató közreműködésével fenti javaslataink elfogadásra kerültek.
Az ülésen még döntés született javaslatunkra Ifjúsági Tanács létrehozásának előkészületi munkálatairól. Június óta
folyamatosan próbáltuk a civil
szervezetektől átcsoportosított támogatást elérhetővé
tenni a szervezetek, egyesületek számára, ez nem kapott
kellő figyelmet a testület részéről, így képviselői felhívásra kérelem formájában lehetőséget biztosítottunk a támogatás
igénybevételére.
Döntött a testület a Széchenyi
utca 27. szám alatti ingatlan
(Muzsikás) eladásáról is. Sajnos július 9-én a polgármester
javaslatára kikerült az eladás
feltételének kitétele, miszerint
a vevőt 3 éven belüli beépítési
kötelezettség terheli. Akkor
ezt 7 képviselő megszavazta.
Ezt nagyon sajnáljuk, mi nem
szavaztuk meg, hiszen így az
önkormányzat már nem tudja
az ingatlan további sorsát, felhasználását befolyásolni.
Döntés született 636 méter
útfelújításról is: Jákó utca
(zsákutca), Mikes utca, Ady
Endre utca folytatásában, Murányi utca (zsákutca), Nyárfa
utca (hulladékudvarig tartó
önkormányzati szakasz), Pékség melletti zsákutca, Szent

Margit utca burkolatfelújítási
munkálatai. A város közösségi
programjainak szélesítésére,
közösségi terek kialakítására
tettünk javaslatot, figyelembe
véve az ingyenes wifi pontokat. A könyvtár akadálymentesítését is fontosnak tartjuk. Továbbá felhívtuk a figyelmet
sportcsarnok, rendezvényház
hiányára. Fontos lenne a lakosság számára ingyen igénybe
vehető, sportolásra alkalmas
tér kialakítása is.
Részt vettünk augusztus
29-én, szombaton az I. Perestó-kerülő jótékonysági futáson. Gratulálunk a szervezőknek a színvonalas rendezvényhez! Szeptember 12én a Jászárokszállási Cukorbetegek Klubja közösségi
összejövetelére
kaptunk
meghívást, mely a Peres-tó
területén került megrendezésre. Tisztelettel köszönjük
a meghívást!
A fenti eredmények tükrében továbbra sem értjük,
hogy a hat képviselőből négyen miért hivatkoznak arra,
hogy azért szavazták meg az
oszlatást, mert a testület tagjai nem tudtak együtt dolgozni. Valóban nem volt egyszerű az együttműködés Gergely Zoltán polgármesterrel
és jegyző asszonnyal, de mi
tettük a dolgunkat, dolgoztunk, csináltuk töretlen hittel.
Munkánkat mi a jövőben is
a város lakosságának érdekében kívánjuk folytatni,
kérjük, továbbra is keressenek elérhetőségeinken, szeretettel várjuk Önöket a
hónap utolsó szerdáján tartandó fogadóóránkon!

www.Jaszarokszallas.hu
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Folytatás az 1. oldalról.
A Szent Vince úti iskola
tornatermében az első osztályosok és szüleik vettek
részt a tanévnyitó ünnepségen, ahol André Ferencné tanító néni köszöntötte őket.
Elmondta, hogy a mai nappal egy új és izgalmas világ
tárul eléjük. Sok ismerettel
lesznek gazdagabbak és a tanuláson kívül sok vidámság,
játék várja őket. Kérte, hogy
az iskola hagyományaihoz
méltón viselkedjenek, és az
iskola legyen második otthonuk.
Bobák Tiborné intézményvezető köszöntőjében elmondta, nagyon izgult, hogy
a mai napon lehet-e majd évnyitót tartani. Bár az idő szomorúra fordult, ezzel is jelezve, itt az ősz, kezdődik az
iskola, a tanító nénik nagyon
várták az első közös találkozást. Úgy gondolta, minden
első osztályos nagy izgalommal indult a mai évnyitóra.
Akik iskolások, azok már
tudják, hogy nem lesz könynyű az iskola. A játékok helyett füzetek, könyvek, ceruzák lesznek a mindennapi
eszközök. Az első osztályos
tanító nénik, Barta Judit,
Sandl Brigitta, Vágó Alexandra és Zsákné Urvölgyi
Edina az elmúlt hetekben lázasan készültek, díszítették a
tantermeket, az iskola dolgozói pedig kifestették azokat.
Az osztálytermek munkára
várják diákjaikat, hogy 10
hónap alatt sok élményt ad-

csengőszó
janak. Legyen az iskola valóban a második otthonotok,
vegyétek birtokba az iskola
épületét és érezzétek jól magatokat! „Ha élet zengi be az
iskolát, az élet is derűs iskola
lesz.” - fejezte be köszöntőjét
az igazgatóasszony.
Megtudhattuk, hogy a napközis munkát Tóth Szilvia
Sára és André Edit végzi,
munkájukat segíti Nádudvari
Jennifer. A felső tagozaton e
tanévtől Ilonka Zoltán testnevelést tanít, a karbantartói
munkákat Brezóczki János
végzi. A törvényi változások
miatt e tanévben négy első
osztály indult, így a Pethes úti
épületbe öt osztály került elhelyezésre - hogy minden első
osztályos a Szent Vince úton
kezdhesse meg tanulmányait.
A régi technikatermet is osztályteremmé kellett átalakítani, így a felsős technikaterem a főépület régi könyvtártermében került kialakításra.
Minden évnyitónk külön
színfoltja, régi hagyománya
az óvodások műsora. Az óvó
nénik által választott verseiket szavalták, melybe beleszőtték vágyaikat, érzéseiket,
a rájuk váró örömöket. Fogadalmat tettek, hogy jól tanulnak, megismerik a betűket és
a számokat, hogy év végére az
eddigi titkos világ megnyíljon
előttük. Jó volt látni rajtuk a

szöveg: maJorné kaposznyák ágnes,
mezei tibor, soós gergő
iFJúsági tűzoltó
tábor sióFokon
Élményekben gazdag hetet
tudhatnak maguk mögött fiataljaink a Siófokon megrendezésre kerülő XV. ÖTOSZ Ifjúsági Tűzoltó Táborban. A
szakmai ismeretek bővítésén túl lehetőségük nyílt kikapcsolódni, valamint új barátságokat kötni. A reggelek
az ébresztő után parancsismertetéssel, majd tornával
indultak.
A reggeli elfogyasztása
után korok szerinti csoportokba szerveződve megkezdték a megfelelő ismeretek elsajátítását. A legfiatalabbak a tömlőgurítással,
szakfelszerelésekkel ismerkedtek meg, valamint a kötelek kötését tanulták meg. A
nagyobbak olyan gyakorlati
feladatsorokat
hajtottak
végre, amelyekkel később
egy éles bevetésen is találkozhatnak. Természetesen
az ehhez szükséges elméleti
ismeretek megszerzése sem

maradt el. Ezenfelül korosztálytól függetlenül egészségügyi oktatásban részesültek
a táborban résztvevő fiatalok.
A délutánokat változatos
programok színesítették.
Strandolás, foci, csocsó, tá-

Vajon milyen lesz az iskola?
büszkeséget: lám, én mától
első osztályos vagyok. Érezték, hogy ez a nap soha nem
tér vissza. Az első évnyitó,
ahol megkülönböztetett figyelemmel vannak irántuk,
mindenki őket köszönti, mindenki nekik kíván sikert a
számok, betűk birodalmában.

„ha én kisiskolás
leszek,
csoroghatnak
az ereszek,
hullhat a hó
a sapkámra,
én megyek
az iskolába.”

www.Jaszarokszallas.hu

„Jön úJ gyerek?
és úJ tanár?
vagy valaki
távozott?
annyi minden
vár idén ránk,
állok én is
elébe,
vágJunk bele
vidáman hát
az idei
tanévbe!”
(bártFai Judit)

A Mozgássérültek Városi Csoportjának vezetősége a vírushelyzetre való tekintettel - a biztonsági
intézkedéseket betartva hozta meg döntését,
mely szerint a hagyományos,

októberi, éves taggyűlés
idén elmarad.
Megértésüket köszönöm:
Fehér Lászlóné
csoportvezető

nyitott porta

Délibáb Citeraegyüttes
Folytatás az 1. oldalról.
Lehetett barátkozni, simogatni, etetni kecskét, vietnami malacot, papagájt, ormányos medvét, díszgalambot. A gyerekek egy kisbocival is találkozhattak André
Gergely jóvoltából. A legkisebbek is kipróbálhatták a
népi fajátékokat: a diótörőt,
a hernyótalpast, a horgásza-

tot, a labirintust és a százlábút.
Kellemes őszi nap, bepillantás a múltba, közös élmények a jelenben – ilyen volt
az első Nyitott Porta Jászárokszálláson a Jász Házban.
Bízunk benne, hogy hagyományteremtő szándékkal
folytatni tudjuk a programot
a következő években is.

tűzoltóságunk hírei
ben a versengésen kívül
nemcsak egymást, hanem
saját magukat is jobban
megismerhették.
A megszerzett tudásukról
szombat délelőtt számoltak
be egy vizsga keretében. Ezt
az akadályt fiataljaink gond

Fiataljaink a XV. ÖTOSZ Ifjúsági Tűzoltó Táborban
bori olimpia, valamint a
város megismerését és a tájékozódási képességeket növelő: “Találj haza!". Az egyes
feladatok végrehajtása köz-

Köszönjük az óvó néniknek
eddig végzett munkájukát,
hogy a versekkel hozzájárultak tanévnyitó ünnepségünk
színvonalasabbá tételéhez.
André Ferencné a mindennapi munkához sok
örömet, jó egészséget, a
gyermekekben a lehetőségek birodalmának felfedezését, a szülőkben igaz segítőtársakat, velük együtt
elért és megélt sikereket,
optimizmust, a pedagógustársakkal együtt pedig jó
csapatmunkát kívánt az új
tanévre.
Sok a kérdés. Lesz új tantárgy? Ki és hogyan változott?

é r t e s í t é s!

nélkül teljesítették. A tábor
egy díszszemlével zárult,
ahol a táborozó fiatalok a kísérőikkel együtt felsorakozva ünnepélyes keretek

között zárták le a tábort.
Ezt követte a lebonyolított
versenyek eredményhirdetése. Ennek keretében a legfegyelmezettebb és legöszszetartóbb csapatnak járó
különdíjat is elhozhattuk. Ez
is azt bizonyítja, hogy a fiataljainkba fektetett idő,
energia és gondoskodás
meghozta gyümölcsét. Reméljük, hogy a jövőben is
ugyanilyen hozzáállás fogja
jellemezni őket. Gratulálunk
az ifjúsági tűzoltóinknak a
lelkiismeretes felkészülésért
és munkájukért!
Ezúton szeretnénk megköszönni az ÖTOSZ-nak a színvonalas szervezést és lebonyolítást. Reméljük, jövőre is
részt tudunk venni a táborban. További képek a Facebook oldalunkon találhatóak, Jászárokszállási Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság névre keresve.

segítségnyúJtás
gödön

2020. augusztus 29-én
este hatalmas vihar csapott
le Pest megyére. Dunakeszi,
Göd, Sződliget és Szigetmonostor volt a pusztítás középpontjában.
Rövid idő alatt több mint
500 segélykérő bejelentés
érkezett a viharkárokkal
kapcsolatban. Tűzoltóságunk felajánlotta segítségét
a Pest Megyei Műveletirányításnak, amelyet örömmel fogadtak. Árokszállás/2-es
fecskendő 4 fővel elindult
Göd településre a viharkárok enyhítésére. A Vác/Létra
szerrel, illetve egyedül is
dolgoztunk. Több helyszínen
is kidőlt fákat távolítottunk
el ingatlanokról, kerítésekről, valamint közterületekről. Az utolsó helyszín egy általános iskola volt, ahol
szeptember 1-jén első osztályos tanulók számára kezdődött volna a tanítás, viszont
az udvaron keresztbe dőlt
25 méteres fenyő komoly
akadályt jelentett. Egységünk a fát feldarabolta, a ve-

szélyhelyzetet megszüntette,
az ELMŰ másnap a villamos
hálózatot visszakötötte, így a
nebulók előtt elhárultak az
akadályok. Nem hagyhatjuk
szó nélkül a gödi lakosok
kedvességét, mivel a messziről érkezett segítségnyújtókat ellátták minden földi
jóval. Köszönjük!
Egységünk, az aznapi
Gödön dolgozó csapatok
közül utolsóként hagyta el a
helyszínt éjjel negyed kettőkor.
Köszönjük önkénteseinknek, hogy lehetőségünk volt
Jászárokszállás hírnevének
öregbítésére!
Szeptember hónapban az
önkormányzat megbízásából - az előzetes felmérések
alapján - a közterületeken
található fák gallyazását, illetve a bozótok kiirtását végezzük. A zöldhulladék elszállításáról az önkormányzat gondoskodik. Ez több
héten át tartó folyamat,
ezért kérjük és köszönjük a
lakosság türelmét.
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2020. szeptember 25. | péntek

generációkon keresztül

árokszállásiak
baráti köre egyesület

– kertészkedés –

A jászárokszállási lakosok 1930-ban a Tolna megyei
Iregszemcse település határában található Muth pusztára történt önkéntes kitelepülésének 90 éves évfordulója alkalmából az eseményt megörökítő emléktáblát készíttetett.

Nincs is annál értékesebb étel, mint amit saját magunk készítünk el.
A konyhakertek gondozása sokak számára jelent kikapcsolódást.
Ismerjük meg három generáción keresztül,
miért érdemes kerti eszközöket ragadni.

Zita kertje

Már kicsi gyermekként beleszülettem a kertészkedésbe. Több
generációra nyúlik vissza a saját és férjem családjában a saját
zöldségek és gyümölcsök előállítása. Ugyan nem volt mindig
harmonikus a kert és köztem lévő kapcsolat, azonban a férjemmel való megismerkedés után immár közösen újra belevágtunk.
A férjem nagymamájának a kertjét kezdtük el művelni, kezdetben csak azért, hogy ne maradjon a korábban is gondozott
kert parlagon. Rá egy évre odaköltöztünk és elkezdtük alaposabban is beleásni magunk a kertészkedés rejtelmeibe. Mindkettőnknek megtetszett, hogy miközben jár a kezünk és a veteményesünket szépítgetjük, nemcsak örömünket leljük benne,
hanem mennyi hasznos gondolat is a felszínre tör. Azóta is
együtt szeretjük végezni ezt a tevékenységet.
A kisfiam és a kislányom megszületése még inkább megerősítette bennünk a saját kert fontosságát. Innen kapták az első
falatokat és innen szedték le először a kis kezeikkel és tömték
rögtön a szájukba a friss epret. Megtehették, hiszen számunkra is nagyon fontos volt, hogy vegyszermentesen gondozzuk a növényeinket és ahol csak lehet, kizárólag ökológiai termesztésben engedélyezett vegyszereket használjunk.
Rengeteg növény termesztésével kísérleteztünk – a különle-

gesebbeket említve: földimogyoró, spárga, köles, mustár. Mindig izgalmasan vártuk, ahogy kikelnek, megnőnek és meghozzák a termésüket. Igyekszünk a frissen fogyasztás mellett télire is eltenni őket. Mindig van a fagyasztónkban leturmixolt
eper, gyalult tök, cukkini.
Sok növénytermesztéssel kapcsolatos könyvet, újságot elolvastunk már és vannak kedvelt tv műsoraink is a témában,
mindig újabb felfedezésre inspirálnak minket. Az egyik hatására vágtunk bele például a mélymulcsos növénytermesztésbe.
Megtetszett, hogy elkerülhető a kapálás, a gyomok mennyisége csökkenthető, a vetés csupán a magok talajfelszínen való
szétszórásából áll, egyszóval sokkal kevesebb fizikai munkával, a talajt kímélve természetközelibb kertművelés valósítható meg.
Jelenleg új fordulatot vett az életünk, egy konyhakerttel nem
rendelkező füves udvar várja, hogy döntsünk a jövőjéről. Nem
könnyű ebben a rohanó világban kellő időt szakítani a kertészkedésre, viszont nem szeretnénk a saját zöldségeket nélkülözni, ezért most úgy döntöttünk, hogy a téli hónapokat a
jövő tavasszal megvalósításra kerülő magaságyásunk megálmodására szánjuk.
Győzőné Szabó Erika

A kertet szeretni, gondozni, az elültetett növények növekedését
látni, a terméseket ízlelni csodálatos dolog. Engem gyermekkoromban, ifjúkoromban nem vonzott ez a tevékenység, pedig volt kertünk, itt a nagymamám zöldségeket termesztett, salátát még a piacon is árult. Ha kellett, segítettem, de nem túl nagy lelkesedéssel.
30 évvel ezelőtt a művelődési házban működő Kertbarát Kör
rendezvényei keltették fel az érdeklődésemet. Nagyon sok színvonalas előadást szerveztek nagyszerű előadókkal. Neves agrármérnökök, növényvédő szakemberek, biogazdálkodók voltak előadói a körnek. Úgy éreztem, szívesen veszek részt a
munkájukban. Itt nagyszerű embereket ismertem meg, akik
megosztották tapasztalataikat, tudásukat. Sokat tanultam
Bényi Banditól, Bobák Tóni bácsitól, Szabó Józsi bácsitól, Bódis
Feritől és még sok nevet sorolhatnék. A kör vezetője, Nagy Náci
bácsi pedig remek kapcsolatai révén sok hasznos tapasztalatcserét szervezett társ kertbarát körökkel, még Burgenlandba
is eljutottunk. Mindenhol tanultunk, tapasztaltunk valami
újat, hasznosat, amit itthon fel tudtunk használni.

6. oldal

2020. október 3-án
14 órakor
a művelődési ház nagytermébe
az emléktábla műsorral egybekötött,
ünnepélyes leleplezésére és a korabeli eseményeket
felidéző újságcikkeket bemutató
kiállítás megnyitójára.

Szüleimnek mindig nagy kertje volt, mindenféle zöldséggel, amit apával sokat gondoztunk. Szeretem, mert még
zsebpénzem is volt belőle: 20 krumplibogár leszedéséért
kaptam 100 forintot. Sajnos idén már nem ültetett apa zöldségeket, helyette sok-sok gyümölcsfát. Ezért a 10. szülinapomra meglepetésként kaptam egy kis kertet a szüleimtől
és nővéremtől. Nagyon örültem neki. A helyi piacon vettünk
bele palántákat. A kertembe került paprika, paradicsom
(több fajta), padlizsán, uborka, eper és sárgadinnye, amiből
isten finom minidinnye lett. Uborka annyi termett, hogy
anya kétszer rakott be kovászos uborkát. Általában a nehezebb munkákban apa segített, például felkötözni a dolgokat,
mert olyan nagyra nőttek. Nagyon szerettem, amikor a saját
kertemből hoztuk a szendvicshez a zöldségeket és büszkélkedhettem vele. Még ha ezért nem is járt zsebpénz, nagyon
jó érzés volt.
Herczeg Zita

egy kertbarát…

Ezúton meghívjuk Jászárokszállás lakóit

Jászárokszállás
története

A kertembe egyre több fát ültettem. Megszerettem a kertművelést. Nagy öröm, amikor a saját fáidról szeded a gyümölcsöt, a kertedben termelt zöldségeket fogyasztja a család. Tudjuk, hogy mindez egészséges, mert csak a legszükségesebb
vegyszerekkel voltak kezelve. A kert művelése mindig megnyugtat és a munka eredménye gyönyörködtet.
2013-ban az óvodavezető felkérésére a Kertbarát Kör tanácsadóként csatlakozott az „ovikert” programhoz. A program
során málnabokrokat, földieper palántákat telepítettünk, és az
ovisokkal közösen vetettük el a tavaszi magvakat: borsót, sárgarépát, retket, sóskát stb. A gyerekek nagy örömmel ültetnek,
locsolnak. Bízunk benne, hogy ők már meglátják, megtapasztalják a kertészkedés szépségét, örömét. Ma már mindkét óvodában gondozzák a kiskerteket. Mi pedig 8-10 tagunkkal rendszeresen segítjük tanácsokkal, magvakkal, palántákkal, munkánkkal, hogy a gyerekek lássák és élvezzék a kertészkedés eredményét. A Kertbarát Kör tagsága engem bízott meg e feladat
koordinálásával, amit nagy szeretettel, szívesen végzek.
Sokszor veszek részt közösségi munkában is. Régebben hagyomány volt, hogy közösen a kör tagjaival az idősebb kerté-

Várhatóan szeptember végén jelenik meg Földi József
negyedik, Árokszállással kapcsolatos könyve. Jászárokszállás történetét naplószerű krónikában mutatja be a
szerző a kezdetektől 2020 I. félévéig. A könyv lényegében
Ágó és Szentandrás története is, de ez elmondható Kerekegyházáról és Újiregről egyaránt. A többi jász településről szintén számos adat és esemény szerepel a műben.
A könyv 650 oldalt tartalmaz és 4.500 Ft-ba kerül. A
könyvbemutató
2020. október 10-én,
szombaton 15 órakor
kezdődik a Petőfi Művelődési Ház nagytermében, ahol a könyv
megvásárlására és
dedikálására is lehetőség lesz. A krónikát
Vukics Ferenc, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára,
Jászágó
szülötte,
árokszállási elszármazott mutatja be.
Október 12-től a
Gonda Csemegében
vásárolhatják meg a könyvet az érdeklődők.
Részletesebb tájékoztatás Gonda Csabától a 06-30316-3942-es telefonszámon vagy a gondacs@freemail.hu elektronikus levelezési címen és/vagy Dr. Földi
Józseftől a 06-30-397-5363-as telefonszámon vagy a
csorsz46@gmail.com elektronikus levelezési címen
kapható.

szeknek tavasszal megmetszettük a gyümölcsfákat, bokrokat.
Ma sajnos a korom előrehaladtával ezt a munkát már nem
tudom vállalni. A saját kertem is „egyre nagyobb”, a fáim
„egyre magasabbak”. Itthon is a fiam és a nagy unokám segítségét kell igénybe venni, főleg tavasszal a metszésnél, lemosó
permetezésnél.
Ebben az évben Jászárokszállás is benevezett „A legszebb
konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos program 2020. évi versenyére. A programszervezők felkértek, hogy segítsem a zsűri munkáját. Ezt a feladatot örömmel vállaltam és legjobb tudásom szerint vettem részt a bírálatban.
Örömmel tapasztalom, hogy egyre többen kapnak kedvet a
kertészkedéshez. A sok változatos segítség hatására (internet,
kiadványok, előadások) sok szép kert van Jászárokszálláson,
és bízom benne, hogy az óvodában „elültetett mag” szárba
szökken és sok ember örömet, jó kikapcsolódási lehetőséget,
hasznos elfoglaltságot talál a kertművelésben.
egy kertbarát
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szépül az óvoda
szöveg: balázs anikó

azt írta az úJság
szöveg: paksi csabáné

1990
SZEPTEMBERÉBEN
Dr. Búzás Józsefné írt a Háziipari Szövetkezetet ért
első, nagy gazdasági nehézségről, melyet a szovjet export piac beszűkülése idézett elő. Ezt az akadályt
1990-ben még sikeresen leküzdötte a városunk oly sok
asszonyának munkát adó
szövetkezeti üzem.
„Nem titkoljuk, aggodalommal tekintettünk az 1990-es
év elé. Gazdálkodásunk
legkritikusabb pontját konfekciórészlegünk munkaellátottsága
jelentette.
Itt
ugyanis a termelés nagy hányada a keleti megrendelésekre alapozódott, hiszen
köztudott, hogy belföldön az
emberek jövedelmük egyre kisebb hányadát képesek csak
öltözködésre költeni. […] Az
év elején ért meglepetés elkerülése érdekében folyamatosak az új piac meghódítása
céljából végzett próbálkozásaink, de még nem sikerült
betörnünk a nyugati piacra.
Most a külkereskedelmi vállalatok kikapcsolásával nemzetközi adatbankon keresztül
hirdetjük meg vegyesvállalat
vagy kft alapítási szándékunkat a tartós és előnyös üzleti
kapcsolat reményében. […]
Szövetkezetünk azon kevesek
közé tartozik, amelyeknek tevékenysége máig megőrizte
népművészeti és háziipari jellegét. Mindazt a négy szakági
tevékenységet műveljük és tovább éltetjük, amelyre alapítóink vállalkoztak, és amelyet
ma már elsárgult alapító okiratunk tartalmaz. Nemzeti
kincsünk: a népművészeti hagyományok ápolását akkor is
kulturmissziós szerepnek tekintettük, amikor azt a szabályozó rendszer elismerés helyett kifejezetten büntette.
Asszonyaink őrizték a múlt
értékeit, szépítették a jelent és
gondosan ügyeltek a jövő elő-

készítésére. A legszentebb cél
előttünk a munkahely biztonságának megteremtése, hogy
a szövetkezet, amely eddig
550 tagjának biztosította a
nyugdíjjogosultságot, szilárd
alapokon álljon, eredményesen működjön és fejlődése biztosított legyen.”

2000
SZEPTEMBERÉBEN
Bodó János tájékoztatta az
olvasókat, hogy elkezdődött
az okmányirodák kialakítása.
„A kormány elhatározta,
hogy a városi körzetközpontokban országosan 244 településen november 1-től okmányirodák működnek a
polgármesteri hivatalokban.
A jászárokszállási okmányiroda illetékességi területe
hasonlóan a gyámhivatali és
építésügyi igazgatáshoz kiterjed Jászárokszállás, Jászdózsa, Jászágó településekre.
Az okmányirodák feladata
lesz a személyi igazolványok
készítése, az útlevelek és a
vállalkozói igazolványok intézése. Az irodakialakítás
miatt a polgármesteri hivatalban át kellett szervezni az
elhelyezkedést. Az átszervezésnél figyelembe vették,
hogy az ügyfelek egymást ne
zavarják. A polgármesteri hivatal B épületében alakították ki a négy munkahelyes
irodát. A műszaki iroda átköltözött az A épületbe, ezentúl itt fogadja az ügyfeleket.”

2010
SZEPTEMBERÉBEN
André Béla volt főszerkesztő tudósított városunk
sportegyesületének
100
éves fennállásának megünnepléséről.
„100 év a legszebb, legkerekebb év a megemlékezések sorában, s ha az elmúlt
száz év legcsapadékosabb
évében jutott el idáig a Jász-
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árokszállási Városi Sport
Egyesület
labdarúgása,
szembe kellett nézni azzal,
hogy ez a csapadékos időjárás folytatódik, s mint
ahogy folytatódott is. Az ünnepnapra, s még azon is
hulló mintegy 25 mm eső
igazi emberpróbáló játékteret hozott az élőfüves pályán játszott legnépszerűbb
labdajátéknak. […] A nem
mindennapi ünnephez társult rendkívüli időjárás először tanácstalanságot okozott a szervezők körében.
Mit lehet kezdeni a tócsamozaikokból összeálló pályán? A tanácstalanságot a
lelkes vendégcsapat edzője,
Kű Lajos oldotta meg. […]
Azt mondta: ha már összeszedte a fiúkat és ennyit
utaztak, akkor játszani fognak. Így került sor egy félidőnyi késéssel a Kárpátmedencei Összmagyar Diákválogatott és a JVSE Rosenberger U16-os mérkőzésére.
A fiúk üde, zöld füvön rugdosták szét az esővíz tócsákat, de közben az összmagyarok 9 gólt is juttattak a
kapuba. A mieinknek az ünnepi egyet sem sikerült öszszehozniuk. […] Az öregfiúktól mentesült pályán az ifi
csapatok folytatták a mérkőzést. […] A jászárokszállási ifi 1:0-ra győzött Tiszafüred ellen.”
Az ünnepséget dr. Gottdiener Lajos vezette, vendégek
voltak: dr. Szabó Tamás akkori felső-jászsági országgyűlési képviselő, Berzi Sándor
az MLSZ akkori alelnöke, Mészöly Kálmán válogatott labdarúgó, volt szövetségi kapitány, Szabó István a megyei
labdarúgó szövetség elnöke
és főtitkára, dr. Fenyvesi Máté
válogatott labdarúgó és a
város polgármestere, Gergely
Zoltán is.
A rendezvényt sportbállal
zárták, ahol a programot
Farkas Bálint és Bálint
Emese, valamint Derzsi
György és Vadkerti Imre előadása is színesítette.

Kihasználva a szünidőt,
a nyári hónapokban végzi
el az önkormányzat az
óvodai játékok karbantartását, felújítását és új játékok telepítését.
Ebben az évben sem történt ez másképp. Mind a két
óvoda két-két hétre volt bezárva és ez alatt az idő alatt
a játékok átvizsgálása után
a karbantartásaikat is elvégezték a Városgondnokság
munkatársai.

rendbetétele is megtörtént
az elmúlt időszakban.
Semmi sem nehéz, ha vannak segítők, lelkes munkatársak, akik nem sajnálnak
rászánni pár órát arra, hogy
elvégezzenek olyan munkát,
amivel szebbek, barátságosabbak,
otthonosabbak
lesznek óvodáink. A felújított játékokat az óvodai dolgozók lelkes csapatmunkával festették le, de itt nem
álltak meg. Az óvó nénik,
dajka nénik fontosnak tartották azt is, hogy a hosszú
karanténos idő után a gyerekek vidám, megújuló de-

Az óvoda dolgozóinak kreativitása nem ismer határt
A Lehel úti óvoda fészekhintája
elhasználódott,
ezért az önkormányzat jóvoltából új hinta került telepítésre. A homokozók, babaházak tetőinek cseréje is
időszerű volt, amit hozzáértő kezek varázsoltak újjá.
Mindkét óvodába friss
homok is érkezett a homokozókba a gyerekek nagy
örömére. Nemcsak a játékok, de a fák, bokrok, kertek

korációkban gyönyörködhessenek.
A Lehel úti óvoda virágoskertjébe megálmodott kővirág dekorációk elkészítésébe az ovisokat is bevonták
az óvodapedagógusok. A
szorgos kis kezek lelkesen
festettek, kíváncsian várták,
hogy mi készül munkájukból. A színes virágok nagy
meglepetést okoztak a gyerekeknek a cserépbabákkal

együtt. Azóta is óvják, vigyázzák, hogy sokáig a kert
büszkeségei legyenek.
A Dobó úti óvodában is
hasonló tervek várnak megvalósításra, amiknek az előkészítő munkálatai folyamatban vannak. Az óvodáink belső tereiben is új, ötletes dekorációk készültek a
nyár folyamán. A falakra
kreatív kő-, gomb- és rajzolt
képek készültek az ügyes
kezű óvodapedagógusok és
pedagógiai asszisztensek
lelkes munkájának köszönhetően. A kicsik szeptember
első napjaiban örömmel
vették birtokba a megújult
játékokat, gyermeki áhítattal csodálkoztak rá az elkészült képekre a falakon.
Nem kellett hozzá több,
csak annyi, hogy a résztvevők pár órát áldozzanak
szabadidejükből egy közös
cél eléréséhez.
Az eredményt látva pedig
szavak nélkül is tudom,
hogy legközelebb is számíthatunk egymásra. Köszönöm szépen az óvoda minden dolgozójának ötleteit és
munkáját.

„a legnagyobb
örömöm abból
Fakad, ha
a csapatommal
együtt
dolgozhatok…”
/John
c. maxwell/

„ugyanolyan mocsok
vagy, mint a gizi!”
szöveg:
Jakus Fanni anna

tot. Az élményt fokozta az is,
hogy a nézőket több poénba
is bevonta, amelyért nevetést és tapsot kapott cse-

2020. augusztus 23-án
rendezték meg a jászárokszállási származású Szikra
László humorestjét „Ugyanolyan mocsok vagy, mint a
Gizi!” címmel.
A helyszín a Zöld IX különtermében volt két időpontban is: 17:30-kor kezdődött
az első, 19:00-kor pedig a
második előadás.
A közönség már a műsor
elején tapssal fogadta a humoristát, aki az egész
műsor alatt fent tartotta az
érdeklődést és a jó hangula-

A humorista: Szikra László

rébe. Hallhattunk vicceket a
„szögediekről”, az alkoholista nagypapáról és a pletykás, Gizivel versenyző nagymamáról. Szikra László a
poénok még sikeresebb átadásáért kicsit át is öltözött
a szerepekhez.
Személyes kedvencem a
nagymama szerep volt és a
vele járó templomi, húsvéti,
zűrös férji és irigységből fakadó poénok.
Remélem, hogy lesznek még
hasonló vendégek itt Jászárokszálláson, hiszen vannak
rá érdeklődők és ezzel több fiatal érdeklődését is fel lehet
kelteni. Hiszen ki nem szereti
az igényes, vicces és szórakoztató előadásokat?

7. oldal
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kertbarát kör
eseményei
szöveg: nádas illés
A Cserhátot és a Mátrát
elválasztó Zagyva-völgyben találjuk a híres tibetológus életművét bemutató
kiállítást, teaházat, hazánk legnagyobb buddhista templomát és egy, a
tudósról elnevezett Béke
Sztúpát.

bennünket, de megtapasztaltuk, hogy nagyon nehéz volt a
bányászok munkája, életkörülménye. Salgótarjánból, hogy a
nap fáradalmait kipihenjük,
Pásztó felé vettük az irányt,
ahol egy kis fagylaltozásra, süteménykóstolásra volt lehetőségünk.
Szeptember 8-án tartottuk
soros összejövetelünket. Az
időjárás kegyes volt és a vírus-

Az egyesület taggyűlése
Kőrösi Csoma Sándor
(1784-1842) az őshaza felkutatása közben került kapcsolatba a tibeti nyelvvel és
kultúrával.
Ez volt kirándulásunk első
állomása, Tar községben. Csodálatos élmény volt végigjárni
a kiállítást és visszatekinteni a
számunkra ismeretlen múltba.
Innen utaztunk Salgótarjánba.
Itt először a Bányászmúzeumot tekintettük meg. A kiállítótermekben betekintést kaphattunk a bányászok életébe,
munkájába. A szabadtéri kiállításon pedig láthattuk az általuk használt csilléket, kéziszerszámokat. Ezután igazi bányászok lehettünk volna. Lementünk a bányába, kaptunk sisakot is. Dolgozni nem engedtek

veszély miatti korlátozást szem
előtt tartva szabadtéri rendezvényt szerveztünk a Jász Házban. Megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket a helyi
két óvoda képviselői is. Megemlékeztünk az egyesületünk
fennállásának 45. évfordulójáról, valamint az óvodások rajzpályázatra készített műveinek
szavazására is sor került. Eredményhirdetés hamarosan várható. Sajnos nem tudjuk a díjakat személyesen átadni a korlátozások miatt. Erre még keressük a megoldást.
Hivatalos
programunk
végén Farkas László által
bográcsban készült finom
gulyás elfogyasztása mellett,
baráti beszélgetéssel zártuk
a délutánt.

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.
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

8. oldal

nyár, közösség, élménytáborozás cukorbetegen
szöveg: dr. dobos JózseFné dr. lászló erika
szakgyógyszerész
Jászárokszállási cukorbetegek
klubJának elnöke

A Jászárokszállási Cukorbetegek Klubja először
szervezett nyári tábort I-es
típusú cukorbeteg gyermekek részére. Az volt a cél,
hogy a résztvevők jól érezzék magukat, érdekes programokkal önfeledt szórakozást, kellemes kikapcsolódást biztosítsunk a legifjabb diabéteszeseknek.
A cukorbetegség a gyermekkor leggyakoribb anyagcserebetegsége. A gyermekkorban
kialakuló cukorbetegség az
esetek döntő többségében az
ún. I-es típusba sorolható,
tehát az inzulin hormon abszolút hiányára vezethető viszsza. Az I-es típusú cukorbetegség ellátásánál a négy legfontosabb dolog: az inzulinterápia, a diéta, a vércukor ellenőrzés és a rendszeres testmozgás. A cukorbeteg gyermekek
életvitele és kezelése természetesen nagy odafigyelést igényel, de ez az állapot sem
fosztja meg őket azoktól a tevékenységektől,
amikben
egészséges társaik részt vehetnek. Ugyanúgy élhetnek közösségi életet, sportolhatnak,
teljes értékű tagjai lehetnek a
társadalomnak. A gyermekek
és a szülők együtt tudnak élni
a betegséggel, ha minél többet
tudnak a diabéteszről.
Egy jól sikerült nyári tábor
életre szóló emlék lehet a gyerekek számára. A megszokottól eltérő környezet, az új emberek, a sok kaland, felfedezés, a rengeteg játék, a szabadság mind-mind hozzájárul
ahhoz, hogy az egész évi tanulás után a gyerekek testileglelkileg kipihenjék magukat. A
cukorbeteg gyerekek esetében fokozottan szükség van
arra, hogy ők is érezhessék,
milyen egy olyan közösség részének lenni, amely elfogad,
támogat és befogad.
A Cukorka Tábor fő helyszíne a jászdózsai Petőfi Sándor Művelődési Ház volt. Az
egyhetes programsorozaton
huszonnyolc tíz és tizennégy
év közötti gyermek vett részt,
akik az ország különböző
pontjáról érkeztek. A nyaralás
során napi hatszori étkezést
biztosítottunk a résztvevőknek. A táborban orvos szakápoló, dietetikus, pedagógus
és pszichológus felügyelete

mellett pihentek a gyerekek. A
sportprogramok, kézműves
foglalkozások, szórakoztató
rendezvények, kirándulások
mellett különböző ismeretterjesztő előadások is várták a
táborozókat. A programok térítésmentesek voltak a gyerekek részére.
A különböző ismeretterjesztő előadásokon játékos
formában nemcsak betegségükről és annak kezeléséről
tudhattak meg többet a cukorbeteg gyerekek, hanem
számos más témakör világába

A táborozók életét kirándulások is színesítették. Csodálatos utazást tettünk Sirokra,
az Élmények Völgyébe. Sétáltunk a Mátra vadregényes erdőiben, megcsodáltuk a lélegzetállító panorámát, túráztunk a hegyi levegőn. Ellátogattunk Magyarország legmagasabb pontjára, a Kékestetőre is. Körüljártuk a füzekkel
szegélyezett, nádasban bővelkedő Sástót is. Egy szép, családias délelőttöt töltöttünk el
a Jászberényi Állatkertben,
ahol változatos növény- és állatvilág tárult a szemünk elé.
A Cukorka Táborban természetesen a zenés-táncos
rendezvények sem maradhattak el. A Fricska Táncegyüttes fergeteges bemutatója az egész tábor közönsé-

A résztvevő gyerekek és a szervezők
is elkalauzolták a táborozókat
a neves előadók. Faragó Annamária dokumentumfilm
rendező az ékírás jeleivel ismertette meg az érdeklődőket. Az I-es típusú cukorbetegség ellátásánál a legfontosabb a rendszeres testmozgás, ezért a szakemberek mindennap megmozgatták a gyerekeket különböző tornák formájában. Emellett két különleges sportágat, az íjászatot és
a lovaglást is kipróbálhatták a
táborlakók.
Testközelből ismerkedhettek meg a hőlégballonnal Németh Zoltán nyolcszoros magyar bajnok ballonpilóta segítségével és közös fotózásra
is volt lehetőség. Minden gyerek szeretne tűzoltó lenne!
Nálunk ez is valóra válhatott
az ifjú tűzoltók bemutatóján.
A kreatív, művészi én kibontakoztatására az élményfestés
kínált lehetőséget Homonnai
Annamáriával. A kézműves
foglalkozáson, melyet Kerekné Mihalik Judit képzőművész rajztanár vezetett, szintén az alkotás öröme járta át a
gyerekeket.
Nagy-Kovács
Magdolna dietetikussal egészséges ételeket készíthettek
közösen.

gét lenyűgözte. A tábori
diszkó és karaoke est összehozta a társaságot, együtt bulizhattak a résztvevők. Hidi

támogatók:
Jászárokszállási
Cukorbetegek Klubja
Fricska Táncegyüttes
Dr. Dobos József
Dr. Dobos Bernadett
Pócs János a Jászság
országgyűlési képviselője
Gergely Zoltán
Jászárokszállás polgármestere
Baranyi Sándor
Jászdózsa polgármestere
Jászárokszállás Város
Önkormányzata Képviselőtestülete
Jászdózsa Községi
Önkormányzat Képviselőtestülete
Füzesi Brigitta elnök,
Cukorbeteg Egyesületek
Országos Szövetsége
Dr. Romicsné Dr. Görbe Éva
PhD, med. habil. gyermekgyógyász, neonatológus,
nyug. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem ÁOK I. sz.

Anita táncoktató segítségével
a magyar néptánc lépéseivel
ismerkedhettek meg a gyerekek és egy közös táncházba is
bekapcsolódhattak.
Programokban gazdag hetet
töltöttünk el együtt. Mozgalmasan, jó hangulatban teltek
a napok, rengeteg játékkal.
Mindvégig a jókedv, a vidámság volt a jellemző. Egész
héten lelkes önkéntesek is segítették a feladatok ellátását.
Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, amellyel a tábor megrendezését és lebonyolítását
segítették. Köszönetemet fejezem ki támogatóinknak is,
akik lehetővé tették, hogy az
első Cukorka Tábor ilyen színvonalas körülmények között
valósulhatott meg.
Egyesületünk életében mérföldkőnek számít, hogy megrendezhettük ezt a nyári tábort.
Kezdeményezésünk
célja maradéktalanul megvalósult. A résztvevő gyerekek
elfogadják állapotukat, megtanulják betegségük kezelését
és egészséges társaikhoz hasonló életet élhetnek. Büszkék
vagyunk rá, hogy felejthetetlen élményekkel ajándékozhattuk meg a gyerekeket, új
barátságok születtek, lelkileg
is feltöltődtek a résztvevők és
mindezt magukkal vihetik a
hétköznapokba is. Bízom
benne, hogy jövőre, a második
Cukorka Táborban újra találkozhatunk.
Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinika
Dr. Blaniczky László
gyermek diabetológus,
endokrinológus, Budai
Gyermekkórház
Dr. Németh Andrásné
pszichológiai szaktanácsadó
Faragó Annamária
dokumentumfilm rendező, író
OTP Bank Nyrt.
Jászberényi Bankfiók
Bíró Zsolt
Bollók László
Csomor Péter
Csörögi Erzsébet
Farkas Emese
Győzőné Kaszab Magdolna
Hidi Anita
Kaszab Tímea
Kerekné Mihalik Judit
Lencse Zoltán
Németh Zoltán
Soós Gergő
Tűzkőné Kovács Gabriella
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köszönet
szöveg: szabó erika

Éhes vagyok, dübörög a
gyomrom… annak idején,
táborozások során, mikor
ebédre várakoztunk, sokszor énekeltük a fenti dalt.
Mindennapjaink
során
természetes, hogy étkezünk, hiszen az evés létszükséglet. Az ember nem
gondolkodhat, nem szerethet, nem alhat jól, ha
nem evett jól – vallja Virginia Woolf.
A napi munkát energia nélkül nem tudnánk elvégezni.
Energiát pedig táplálékainkból nyerjük. Nem mindegy,
hogy mi az alapanyag, hogyan van elkészítve és tálalva. Március 16-tól sok
minden megváltozott hazánkban és elmondhatjuk,
hogy ez a változás éreztette
hatását kis városunkban is.
A törvényeket be kellett
tartani, így az óvodák, iskolák bezárták kapuikat, de sok
családnál a gyermekek addigi gondtalan étkeztetését
ettől a naptól augusztus 16ig is meg kellett oldani. Ez
idő alatt az Iskolakonyha 7
fővel és egy négyórás dolgozóval készítette az ebédet. Az
óvodások ez idő alatt 6793
adagot fogyasztottak el, míg
az iskolás gyerekek részére
külön adagolva, műanyag
edényekben vihették el a
szülők. A nyári szünetben a

nyári napközit igénylő gyerekeknek háromszori étkezést
biztosítottak, 1644 adagot az
iskolásoknak, míg az ovisoknak 1555 adagot főztek, ezen
felül a gluténmentes ebédeket külön készítették. A gyerekeken kívül az Iskolakonyha főz az Apartman ház

lakóinak és az időseknek is:
10.774 adag készült el. Ellátták a vendég reprezentációt
is a mentősök, rendőrök, tűzoltók körében 330 adaggal.
Rengeteg igény, különböző
kitételek, előírások pontos betartása, pontos kiszállítás, higiéniai megfelelés, mindemellett
változatos és finom legyen az
étel, mely minden nap a gyerekek, felnőttek asztalára került.
Elmondhatjuk, hogy a főzés
voltaképpen szeretetteljes és
önzetlen tevékenység, ami a
szakács számára is örömmé
válik a fogyasztók révén.

Az Iskolakonyha dolgozói
teszik a mindennapi munkájukat. A sütők által kibocsájtott meleg, az étel finom illata
közben senki sem gondol
rájuk, hogy ebben a nehéz
helyzetben ők minden intézmény, egyén kívánságát kielégítve főztek. Tudták, enni
kell, az élet nem állhat meg
bármilyen vírushelyzet van.
Főzés közben az előírásokat
betartva készült és gőzölgött
a tányérokban, ételhordókban a szakács nénik által aznapra elkészített reggeli, tízórai, ebéd uzsonna és az

Apartman ház lakóinak vacsora. Naponta 700 adag fő
az edényekben közegészségügyi előírások maximális betartása mellett. Az eltelt 5
hónap alatt 4317 reggeli,
11.659 tízórai, 26.990 ebéd,
11.733 uzsonna és 3940
adag vacsora elkészítését,
ezen ételek alapanyagának
zökkenőmentes beszerzését
jelentette. Hatalmas számok,
melyek 8 szorgos kezű dolgozót takarnak. Munka közben
nézni őket lenyűgöző látvány.
Gyorsasággal végzett közös
munkájuk a sokéves közös

munka eredménye. Egy-egy
finom étel, mely a gyerekek
számára a kedvencek között
szerepel és a kis fogyasztók
szájából elhangzó: ez most
nagyon finom volt, mosolyt
csal a konyha dolgozóinak arcára. Ez a legnagyobb elismerés, amit kaphatnak. Feltehetjük a kérdést: miért is fontos a finom étel? Úgy gondolom, ez összehozza az embereket, mindenkit barátságosabbá tesz és mosolyt csal az
arcára. Egy finom tál étel elfogyasztása után megelégedve dőlünk hátra a széken.
Arra tanítottam tanítványaimat, ha étkezünk, köszönjük
meg azok munkáját, akik
elénk tették az ételt. Ezúton
szeretnénk köszönetünket
kifejezni szülők, kollégák,
idősek, diákok nevében az Iskolakonyha dolgozóinak a
lelkiismeretes, igényes munkájukért, melyet a mindennapok során és a koronavírus
idején tanúsítottak.
Végül, de nem utolsósorban fontos, hogy legyen bármilyen finom is az étel, az
evés is csak a szeretteink körében tud igazán boldoggá
tenni:

„minden egyes
étel és élmény,
amit egyedül
élünk meg,
kevésbé értékes,
mint ha azokkal
osztJuk meg,
akiket
szeretünk.”
(gianni annoni)

minecraFt
állatbarátkozoo módra
szöveg: csatai blanka
Kedves Olvasó!
Ismerősen hangzik az a
szó, hogy ÁllatbarátkoZOO? Bizonyára! Augusztus 29-i rendezvényüket
én is megtekinthettem. Ha
szeretnél egy kis bepillantást nyerni, hogyan zajlott
az esemény, akkor ajánlom figyelmedbe a következő sorokat.
Mikor megérkeztem a meghirdetett időpontra, megdöbbenve láttam a sok gyermeket,
ahogy izgatottan várják a napnak elkövetkező perceit.
Sok nevetés, beszélgetés
keretezte a délutánt, amit
öröm volt látni, hiszen nem

csak jászárokszállási lakosok látogattak el a rendezvényre.
Amellett, hogy az állatokat
is látogathattuk, a szemben
lévő rendezvényházban is folyamatosak voltak a gyerekeknek kedvező programok.
Az óriás buborékfújás, a trambulin, illetve a különböző nassolnivalók szüntelenül a
résztvevők kedvére tettek.
A házban található berendezést Bolyené Edit készítette, ami nagyon kreatívra
sikeredett, illetve tükrözte a
már előző cikkben írt gyermekközpontúságot.
A fő téma a Minecraft volt,
így egy kézzel készített, Mi-
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necraft karakterekkel díszített hatalmas táblát is láthattam, amit Sajó-Zaják Tibor
készített szülei segítségével.
Baluka, a youtuber, akit
szinte minden percben emlegettek a gyerekek, nagy
örömükre először egy csoportképpel, aztán egy közös

beszélgetéssel, majd egy
csoportos játékkal örvendeztette meg őket.
Úgy gondolom, hogy kivétel nélkül mindenki jól
érezte magát, és örömmel
láttam, hogy jó kis csapatot
hozott össze az ÁllatbarátkoZOO.

szeptemberi
gondolatok
szöveg: csoszor erzsébet

Elérkezett szeptember, Szent
Mihály hava. Sajnos hazánkban is itt van a koronavírus
második hulláma, mely negatív érzéseket kelt bennünk.

hogy a szépségek segítségével jobbá, boldogabbá tegye
életünket. Sajnos a nap ereje
már nem olyan erős, de
fénye megmarad. Ezt a fényt
szeretjük követni a tekintetünkkel és elgondolkodhatunk azon, hogy a napsugárban és Isten fényességében
mi a közös. Tudom, hogy
minden ember vágyik arra,
hogy valami jót tudjon követni. Véleményem szerint
Isten fényessége ragyogja be
az egész világot. Van egy
virág, amely mindig a nap fényét követi. Ez a virág a napraforgó, mely az Isten felé
forduló lélek szimbóluma.

Hajlamosak vagyunk a
rosszat, a kellemetlent, a
problémát meglátni mindenben. Próbáljunk meg az aggodalmak helyett a természet szépségeire is figyelni
egy kicsit, hiszen a legszebb
színekkel kedveskedik. Ezeket Isten azért adta nekünk,

Szép virága rengeteg magot
rejt, melyből többek között
olajat állítanak elő. A népi
gyógyászatban a nehezen
gyógyuló sebek és a száraz
bőr kezelésére használták. A
napraforgó imáját szeretném a Kedves Olvasók figyelmébe ajánlani.

„itt van az ősz,
itt van úJra,
s szép, mint
mindig, énnekem.
tudJa isten,
hogy mi okból
szeretem?
de szeretem.”
(petőFi sándor)

lukáts márta: a napraForgó imáJa
az élet gazdagon telített
világát sugározza Felém napod,
s én mindent magamba szívó vággyal
szünet nélkül Feléd Fordulok,
hisz erőbe,
napsugárba öltöztetett
missziósod vagyok.
korán kelek, és sugaraid is tettre,
cselekvésre serkentenek.
a nekem nyúJtott kincseket
aranytányéromon adom tovább,
hogy Jobbá, gazdagabbá
válJon a világ.
kínálok mézet a betegeknek,
élelmet az éhezőknek,
a sebekre olaJat,
meleget a didergőknek.
tudom, elJön az alkony,
amikor nem lesz mit adnom,
mikor Fáradtan konyul le FeJem,
de akkor szemtől-szembe
téged látlak, istenem.
amen
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úJ intézményvezető került
a petőFi művelődési ház
élére
szöveg: nagy kinga
Fotó: álomgyár Fotóstúdió
2020. szeptember 1-től
Lóczy Péter vette át a Petőfi Művelődési Ház vezetését. Az új igazgatót szakmai múltjáról, jövőbeli
terveiről kérdeztem.
– Jászárokszállási lakosként bizonyára sokan ismernek, mint magánembert, de szakmai múltadról
talán keveset tudunk. Kérlek, mutatkozz be röviden!
– Születésem óta élek Jászárokszálláson, anyai ágon
(Tűzkő) tősgyökeres árokszállási vagyok. Gyerekkorom óta
iskolai előadásokban szerepeltem, majd a Görbe János Színjátszó Egyesület tagjaként
2014-ig álltam amatőr színjátszóként színpadon, talán sokan
onnan is ismerhetnek. Iskolai,
zeneiskolai éveimet idehaza
töltöttem, majd Jászberényben
tanultam tovább. Mint művelődésszervező, illetve könyvtáros
végeztem a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészettudományi Karán. A diploma
után első munkahelyem Jászberényben, a Déryné Művelődési Központ volt, ahol Sas István igazgató úrtól leshettem el
a szakma sava-borsát. A közművelődési intézmények összevonásával a Jászkerület Nonprofit Kft. munkatársa lettem.
Kulturális, művészeti, hagyományőrző programok szervezése és lebonyolítása volt feladatom. Szívem csücske a
színház volt, (befogadó színházi bérletes sorozatok, szabadtéri színházi sorozatok
éveken keresztül) és a nagyzenekaros koncertek. A jászberényi évekre szép emlékként tekintek vissza. Munkám során
szerteágazó ismeretséget köthettem közszereplőkkel, művészekkel, hagyományőrzőkkel, szakmai partnerekkel.
Bízom benne, hogy településünkön, régiónkban új, gyümölcsöző kapcsolatokat köthetek a jövőben.
– 12 éve szolgálod a kultúrát, de eddig Jászberényben dolgoztál. Miért érezted
úgy, hogy szeretnél váltani?
– Tervezgettem és gondolkodtam rajta, hogy hazajöjjek dolgozni, figyeltem a pályázatokat. Gyakorlati éveimet is a helyi könyvtárban és
művelődési házban töltöttem. Szeretem a várost, itt él
a családom, itt jár óvodába a
gyermekem, itt tanít a felesé-
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gem, minden ideköt. Ki ne
szeretne egy ilyen gyönyörűen felújított, karbantartott,
folyamatosan fejlődő intézménybe hazajönni dolgozni!?
Az elődeim egy jól kitaposott,
fényes utat hagytak örökül,
melyhez szeretnék hű maradni, de természetesen vannak saját ötleteim, új programjavaslataim.

Az új intézményvezető:
Lóczy Péter
– Vendégként milyen
gyakran látogattad a Petőfi Művelődési Ház programjait?
– Nehéz a kérdés: amennyiben a munkám engedte. Amikor Birkafőző verseny idején
nem voltam Jászberényben,
akkor biztosan a bográcsok
környékén füstöltem össze
magam, mint érdeklődő, beszélgető. Volt olyan is, hogy
szakmai kíváncsiságból néztem meg egy előadót, fellépőt,
akihez még nem volt szerencsém. A színjátszók új, premier előadását (mint régi
tag), minden decemberben
itthon tekintettem meg először. Az utóbbi években bálokra is eljöttünk a feleségemmel. A válasz végére összefoglalva: egyre gyakrabban és
ezután még gyakrabban!
– A művelődési ház eddigi hagyományos rendezvényeit mennyiben szeretnéd megtartani?
– Ehhez nemcsak én kellek,
hanem a közönség, a lakosság is. Fel kell mérnem, mi az,
ami jó és működik és mi az,
ami esetleg új lendületet kell,
hogy vegyen. Ebben támogatásra, visszajelzésre van szükségem a rendezvényre látogatók, helyi képviselők, bizottságok részéről, illetve
munkatársaim segítségére is
támaszkodhatok.

– Intézményvezetőként
milyen terveid vannak a
jövőre nézve?
– Kiemelt fontosságúnak
tartom, hogy a településen
működő civil szervezetekkel
továbbra is jó kapcsolatot
ápoljon az intézmény, sok
közös programot szervezzünk. A méltán híres Birkafőző verseny előestéjét vendégváró
programokkal,
koncertekkel tehetnénk még
színesebbé. Az őszi időszakban is szeretnék meghonosítani egy hagyományteremtő,
gasztronómiai programot.
Úgy gondolom, a fiatalok
aktív bevonása a kulturális
életbe már óvodás, iskolás
korban is nagyon fontos. Ők
azok, akikre fiatal felnőttként
alapozhatunk, akik programjainkon az érdeklődő közönséget alkotják majd. A Szent
Vince úti tornaterem befogadóképességét, lehetőségeit figyelembe véve, koncertek,
színházi előadások megszervezése szerepel terveim között.
Fontos, hogy a fiatal felnőtt
korosztály felé is nyissunk,
többek között egy nyári, szabadtéri retro disco megszervezésével, ahol kulturált és
biztonságos helyszínen érezhetik jól magukat. A Jász Ház
ősi hangulatát, emlékeit minden generációnak fontos
megismernie, melyet a fiatalokat célzó programok szervezésével szeretnék megvalósítani.
Mindezek mellett a gazdasági kapcsolatok építését is elengedhetetlennek tartom. A
településünkön üzemelő gyárak, nagyvállalatok munkatársainak programsorozatok,
bérletes sorozatok felkínálását, szellemi rekreáció biztosítást tervezem, például komolyzene, kamaraszínház keretein belül. Tudományos
szimpóziumoknak, üzletember találkozóknak, régiós álláskereső börzéknek is örömmel biztosítanánk helyszínt.
Az iskoláskorú fiatalok pályaválasztását elősegítve hasznos lenne pályaorientációs
előadások megszervezése,
promóciós napok lebonyolítása a helyi vállalkozók segítségével. Véleményem szerint,
ezekre a rendezvényekre nemcsak a helyi intézmények diákjait lenne érdemes meghívni.
A programok szervezése
mellett terveim között szerepel a munkatársak számának
bővítése, új munkahely teremtése is.

városi egészségnap
Jászárokszálláson
szöveg: horváth JózseFné
védőnő
2020.09.03-án a Petőfi
Művelődési Ház adott otthont a jászárokszállási lakosok részére szervezett
Városi Egészségnapnak,
melynek támogatója és finanszírozója a város önkormányzata volt.
A rendezvény népszerűségét mutatja, hogy az időpontfoglalással kérhető vizsgálatokra (bőrgyógyászati szűrés,
csontsűrűség mérés) nagyon
hamar beteltek az időpontok.
Új szűrési lehetőség volt a
felnőtt lakosság részére
szervezett lisztérzékenység
– coeliakia - kiszűrésére irányuló vizsgálat, melyet nagy
érdeklődéssel és örömmel
fogadtak a lakosok.
Az Egészségfejlesztési Iroda
közreműködésével elvégzett

szűrésekre is nagy szükség
van, hiszen mindenkinek jó
tisztában lenni vércukor- és
koleszterinszintjével, a vérnyomás értékével, testsúlyával, tüdőkapacitásával, férfiaknál a prosztata működésével.
A bőrgyógyászati szűrővizsgálaton 78 fő, a csontsűrűség
mérésen 76 fő, a lisztérzékenység szűrésen 56 fő, a vércukor, koleszterin szűrésen 76
fő, a PSA szűrésen 20 fő, a testsúly és vérnyomásmérésen 61
fő, a légzésfunkciós vizsgálaton 56 fő vett részt. Mindenhol
voltak kiszűrtek, akiknek további vizsgálatokra, beavatkozásokra lesz szükség egészségi állapotuk romlásának
megakadályozása érdekében.
A lakosság és a szűrést végzők is pozitív visszajelzéseket
adtak az egészségnap meg-

szervezésével kapcsolatban.
Megköszönöm mindenekelőtt a város önkormányzatának az anyagi és szemléletbeli
támogatását, a Petőfi Művelődési Ház minden dolgozójának készséges segítségét, a
szűrést végzőknek munkájukat, kedvességüket és nem
utolsósorban a lakosságnak a
szűréseken való részvételüket.
2020.09.09-16-ig került sor
a mammográfiás emlőszűrésre Jászárokszálláson. Úgy
gondolom, nagy lehetőség az,
hogy sok éve már helyben el
lehet végeztetni a szűrővizsgálatot és nem kell elutazni,
hosszasan várakozni. Bízom
benne, hogy sokan éltek ezzel
a lehetőséggel is, hiszen minden korán felfedezett rendellenesség a korai időszakban gyógyítható a legsikeresebben. Ezúton is köszönjük a város önkormányzatának, hogy évről
évre vállalja e fontos szűrővizsgálat finanszírozását.

a népFőiskolai
társaság krakkóban
gyel hadvezér, Pilsudski marsall sírjánál. A lengyelek győzelme a vörös hadsereg felett
a békét hozta el az 1918-ban
újra függetlenné vált országnak. A lengyel történelem alig
ismert emlékeit láthattuk
Nowa Huta városrészében,
melyet a szocialista iparosítás
egyházmentes városaként
építettek. A munkások megküzdöttek a karhatalommal,
hogy megvédjék az imahelyül
használt keresztjeiket. Moz-

lista hatalom bukását. Egyszerre csodálhattuk meg a
kedvesen csak Bárkaként emlegetett hatalmas templomot
és a küzdelem mártírjainak
emlékeit. A Bárka a Bibliában
védelmet nyújtott a veszélybe
került teremtett élőlénynek.
A lengyelek számára nemzeti
létük védelmét szolgálják a
templomok. Krakkóba minden kereszténységét és kultúráját tisztelő magyarnak el
kell zarándokolnia, hiszen a
nemzeti függetlenségért és hitért egyetlen európai nemzet
sem küzdött ennyit.

galmat indítottak, hogy templomot építhessenek, de az
összegyűjtött pénzt több alkalommal elvette tőlük a regnáló
hatalom. Wyszynski bíboros
és Krakkó érseke, a későbbi II.
János Pál pápa állt a küzdelem
élére. A templomért folytatott
küzdelem éveiben kialakult
közösség segítette a szocia-

Csodálatos, élményekben
gazdag utazást tehettünk.
Külön köszönetet érdemel
Aranka Makiewicz idegenvezetőnk tudományos előadásaiért. Azt hiszem, hogy
a 30 éve működő egyesületünk történetében még nem
volt ilyen bátor vállalkozásunk.

szöveg: wirth istván

Februári közgyűlésünkön
elhatároztuk, hogy 2019.
évi programunk folytatásaként ellátogatunk abba a
városba, ahol Székely István az első magyar világtörténetet
kinyomtatta
1559-ben. Ebben a műben
szerepel a Csörsz-árok legenda alaptörténete.
Megérkezésüket követően a
krakkói Magyar Konzulátuson fogadták egyesületünk
tagjait. Ezt követően idegenvezetőnk irányításával elkezdtük
időutazásunkat.
Nemzeti történelmünk ezer
szálon kötődik az egykori lengyel fővároshoz.
A Wawel Székesegyház
közös szentjeink és királyaink
emlékeit őrzi. A máskor turistáktól hemzsegő város minden látványossága megnyílt
előttünk. A székesegyház
máskor nem látogatható kápolnáiban a gótika és a korai
reneszánsz művészeti csodái
karnyújtásnyira voltak. A belváros érintetlen utcái, a szépen karbantartott paloták
minden krakkói utunkon elvarázsolnak bennünket. Lengyelország népe 2020. augusztus 16-án ünnepli a varsói csata centenáriumát. Erre
emlékeztünk a győztes len-
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Jászárokszállás legszebb konyhakertJei
szöveg: pető Judit
programkoordinátor
Fotó: szűcs Judit
Városunkban szeptember 6-án délelőtt került
sor „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos program helyi versenyének eredményhirdetésére. Az eseménynek a
Jász Házban megrendezett
Nyitott Porta rendezvény
adott otthont.
A kertművelést népszerűsítő országos programot Sári
Kovács Szilvia ötletgazda –
programigazgató, Karcag
város alpolgármestere hívta
életre, melyhez városunk
idén első alkalommal csatlakozott 29 kertnevezővel. A
helyi verseny résztvevői,
hozzátartozóik, barátaik, valamint a megjelent vendégek, érdeklődők megtöltötték a Jász Ház udvarát.
A jelenlévőket Gergely Zoltán polgármester úr köszöntötte, majd Sári Kovács Szilvia
programigazgató
asszony
gondolatait Feke Mónika tolmácsolta az üdvözlőlevél felolvasásával. Ezután a résztvevőket külön-külön szólítottuk a
minden nevezőnek járó emlékváza és oklevél jutalom átvételéhez, és néhány mondat-

ban elhangzott egy összefoglaló arról, hogy melyik kertre
mi volt jellemző, mit talált a
zsűri legemlékezetesebbnek
az adott kert bejárásakor. A
zsűrinek nem volt könnyű
dolga a döntéshozatalban, így
több kategóriában születtek

vezett konyhakertekről készült fotóválogatást, valamint
nagy népszerűségnek örvendett az a kis asztal, melynél a
kertnevezőktől és zsűri tagoktól érkezett vetőmag és palánta felajánlásokból lehetett
választani. Bízunk benne, hogy
a jó szívvel továbbadott, helyi
kertművelőtársaknál jól bevált
magok és növények új tulajdonosuknak is megelégedésére
szolgálnak majd. A frissítőt el-

a verseny résztvevői és eredményei:
NORMÁL KATEGÓRIA:
– ifj. Major Béla és felesége Majorné Gulyás
Krisztina, valamint fiaik Levente és Szabolcs
– I. HELYEZÉS – ORSZÁGOS DÍJRA JELÖLT
– Pádár Antal és felesége Guba Erzsébet – I.
HELYEZÉS
– Tűzkő Sándor és felesége Csikós Zsuzsanna
– I. HELYEZÉS
– Csikós Lászlóné Bakator Magdolna – II.
HELYEZÉS
– Kazainé Csúr Erzsébet – II. HELYEZÉS
– Márkus Gyula – II. HELYEZÉS
– Ballagóné Varga Erika – III. HELYEZÉS
– Major László és felesége Tóth Katalin – III.
HELYEZÉS
– Szabó Lászlóné Géczi Mária – III. HELYEZÉS

Országos díjra jelöltek - balról jobbra haladva: Majorné Gulyás Krisztina és ifj. Major Béla fiukkal, Major Szabolccsal,
valamint Paálné Major Krisztina férjével, Paál Attilával
megosztott helyezések. A díjazottak gyümölcsfákat, díszcserjéket, valamint egyéb kertészeti kiegészítőket is kaptak
Jászárokszállás Város Önkormányzatának támogatásával.
Az eredményhirdetést követően a jelenlévőknek lehetőségük volt megtekinteni a bene-

fogyasztva hosszas beszélgetések és tapasztalatcserék zajlottak a kellemes nyárvégi melegben a jelenlévők között.
A rendezvény nem jöhetett
volna létre az önkormányzat
támogató hozzáállása és
anyagi segítsége nélkül, köszönet illeti Gergely Zoltán polgár-

– Bakos Gyula és felesége Racskó Franciska
– KÜLÖNDÍJ
– Füleki László – KÜLÖNDÍJ
– Kozma László és felesége Kozma Orsolya
– KÜLÖNDÍJ
– Pethes Kálmánné Bódis Katalin – KÜLÖNDÍJ
– Rucsányi István és feleséges André Irén –
KÜLÖNDÍJ
– Kovács József – Normál kategória résztvevője
mester urat és a képviselő-testület tagjait. Köszönjük a Petőfi
Művelődési Ház dolgozóinak a
rendezvény megszervezéséhez nyújtott segítséget, továbbá Feke Mónika, Jakus Sándorné, Magdáné Csatai Mária,

– Kovács Józsefné – Normál kategória résztvevője
– Major Tamás és Major László – Normál
kategória résztvevője
– Ördög Béláné Nagy Mária – Normál kategória résztvevője
– Tősér József és felesége Kovács Katalin –
Normál kategória résztvevője
KÖZÖSSÉGI KERT KATEGÓRIA:
Jászárokszállás Városi Óvoda Dobó úti Óvoda
– I. HELYEZÉS
Jászárokszállás Városi Óvoda Lehel úti Óvoda
– I. HELYEZÉS
MINI KATEGÓRIA:
– Paál Attila és felesége Paálné Major Krisztina
– I. HELYEZÉS – ORSZÁGOS DÍJRA JELÖLT
– Goda Lászlóné Ossik Éva – Mini kategória
– II. HELYEZÉS
– Ossik Józsefné Sárközi Zsuzsanna – Mini
kategória III. HELYEZÉS
– Herczeg Zita – Mini kategória – KÜLÖNDÍJ
– Major Szabolcs – Mini kategória – KÜLÖNDÍJ
– Németh Balázs – Mini kategória résztvevője
ZÁRTKERT 2. - GYÜMÖLCSÖS KATEGÓRIA:
– Farkas Sándor – I. HELYEZÉS
– Herczeg Róbert és lánya Herczeg Zita – II.
HELYEZÉS

Móczár Sándorné, Nádas Illés,
Pádár Antal zsűritagok és
Nagy Gábor koordinátortársam nagy szakértelemmel végzett, odaadó munkáját.
Minden jászárokszállási
kertnevezőnek szeretettel

gratulálunk,
kertművelő
munkájához további sok örömet, jó egészséget kívánunk!
Az országos díjra jelölt résztvevőknek pedig szívből kívánunk sok sikert az országos
megmérettetéshez!

barangolások
(nemcsak) a montessori világában
szöveg: gál lászlóné vica

a montessori
eszközökről
általánosságban

Dilis futam
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Montessori pedagógiájában
nem játékokról, hanem eszközökről beszélünk. Ezeket kezdetben fogyatékos gyermekeknél alkalmazta, melyek hatására a gyerekek a vizsgákon
ugyanolyan szinten teljesítettek, mint ép társaik. Montessori hitt abban, hogy a fogyatékos gyermekeket lehet fejleszteni pusztán a pedagógia
eszközeivel. Amikor eredményét felismerte, arra jutott,
hogy egészséges gyermekeknél is kipróbálja azokat. A
gyermekek rengeteg képességre, készségre és tudásra
tettek szert úgy, hogy közben
"csak" játszottak.
A Montessori eszközök egy
konkrét terület megtanulására
szolgálnak, jól láthatóak, tapinthatóak, felkeltik a gyermek

figyelmét. Emellett biztosítja a
gyermek öntevékenységét és
tartalmazza az önellenőrzést.
A Montessori eszközök mindig
valamilyen probléma elé állítják a gyermeket, melyet meg
tud oldani, tehát nem gördülnek eléjük megoldhatatlan
akadályok. A gyermek képes
önállóan dolgozni, csak nagyon ritkán igényel felnőtt segítséget. A gyermek maga észleli a hibát és az önellenőrzés
révén maga is korrigálja azt.
Csak akkor szükséges részt
vennünk ezekben a játékokban, ha ő kifejezetten kéri.
Ezek öt területre oszthatóak: gyakorlati élet eszközei, érzékelés eszközei, anyanyelvi nevelés eszközei
(írás-olvasás előkészítésének eszközei), matematikai
nevelés eszközei, kozmikus
nevelés eszközei. Az elkövetkezendő néhány hónapban
ezeknek a részletes ismertetésére fogok kitérni.

A gyerekek az ilyen eszközök
használata során széleskörű
ismeretekre tesznek szert, képessé válnak bizonyos összefüggések meglátására, általánosításra. Fejleszti a gyakorlati
élethez szükséges készségeket,
képességeket, az eszközök
által pedig a dolgok tulajdonságaival, a valósággal ismerkednek meg. Fejleszti a finommozgást, a szem-kéz koordinációt, a kreativitást, a fantáziát és türelmesebbek lesznek.
A Montessori eszközöknél
nagyon fontos alapszabály,
hogy használatukat be kell
mutatni a gyermeknek. Az
eszközök ne keveredjenek
egymással! Erre szolgálnak a
tálcák és a szőnyegek.

otthoni egyszerű
Játék kicsiknek
és nagyoknak
Minden kisgyermek élvezi,
ha a ház egész területén já-

tékautót tologathat. Ennek a
játéknak a segítségével fedezik fel a felületek különböző
anyagát. A mostani játékötlet segítségével támogathatjuk ezt a folyamatot. A dilis
futam nevű játék során a
szülő elkészíthet egy kis méretű, bármilyen kéznél lévő
anyagból
összeállítható,
többféle felületű autópályát.
A játékhoz szükség lesz egy
tálcára vagy nagyméretű
tepsire, alufóliára, amivel lefedjük azt, gyurmára, amivel
elkészítjük a pálya széleit,
autóra és különböző anyagokra. Én fát, lisztet, sódert,
köveket, szövetdarabokat,
földet használtam. Az egyes
anyagokkal külön-külön töltsük meg a pálya egyes sávjait, majd ezeket egyengessük el és már kész is. Nagyon
érdekes és hosszú időre leköti a másfél éves gyermek
figyelmét is, nem csak a nagyobbakét.

11. oldal
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helyesbítés
Júliusi lapszámunk anyakönyvi hírek rovatából,
az elhunytak névsorából sajnálatos módon kimaradt
Móczár Sándor neve, aki 80 éves korában hunyt el.
Az elkövetett hibáért Faragó Lászlóné
temetőgondnok nevében elnézést kérünk
a hozzátartozóktól.

12. oldal
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gyarokparti megemlékezés
szöveg: ba
Idén szeptember 13-án, már ötödik alkalommal
került megrendezésre a szentmisével egybekötött
ünnepi megemlékezés az egykori gyarokparti iskola
és kápolna helyén. Volt diákok és családtagjaik gyűltek össze, hogy emlékezzenek, felidézzék a múlt
szép emlékeit. A program Kiss Csaba apátplébános
által celebrált szentmisével vette kezdetét, majd Mozsár Lászlóné Jászágó Község polgármester asszonyának köszöntő és megemlékező gondolataival
folytatódott. Ezt követően koszorúk kerültek elhelyezésre az egykori iskola diákjai, tanárai és a kör- A szentmisét Kiss Csaba apátplébányéken élők emlékére felállított kőnél. A találkozó nos celebrálta
kötetlen baráti beszélgetéssel zárult.

Fut-árok 2020.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezése
koszorúzással kezdődik az 56-os emlékműnél.
Ezt követően a Petőfi Művelődési Ház nagytermében
Rékasi Károly jászberényi származású színművész,
Kovács Zoltánné Lajos Krisztina népdalénekes és Molnár László népzenész
közreműködésével ünnepi műsort láthatnak.
A program zárásaként a jászárokszállási születésű Ördög Margit
– akinek a korábbi években tűzzománc kiállítását tekinthették meg –
grafikáiból készült tárlat megnyitójára kerül sor.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a rendező
Jászárokszállás Város Önkormányzata és a programok szervezője
a Petőfi Művelődési Ház.

szöveg: balogh katalin
Futárok sc
Fotó: rédei dávid
Mindannyiunk számára
más ez az év, mint a korábbiak. Nem volt ez másképp
a Fut-Árok vonatkozásában sem.
2019 decemberében kellett
először átgondolnunk az idei
versenyünk dátumát, ugyanis
a futóversenyek egyre népszerűbbé válásával az időméréssel foglalkozó csapatok
egyre leterheltebbek. Ahhoz,
hogy elérhető áron, megbízható csapatot találjunk, bizony korán kell ébredni.
Ugyanakkor a rendezvényen
2017 óta évről évre csaknem
százzal több jelentkező van.
Ekkora méretű futóverseny
lebonyolításához sok-sok se-

futóverseny helyszínét, mind a
résztvevő gyerekeket nagyban
érintette. Változtattunk és idén
szeptember 13-án került sor
városunk futófesztiváljára.
Közben újra gyülekeztek a
felhők a rendezvény fölött,
nap mint nap követtük az aktuális rendeleteket a sportrendezvényekre vonatkozóan,
de releváns intézkedés nem
került kihirdetésre, így ott voltunk a téren már reggel 6-kor.
Ezen a napsütéses, nyárias
napon 531 futó állt rajthoz a
város főterén. Az egykörös
versenyt 494 fő, a két körös
versenyt 37 fő teljesítette sikeresen. A gyerekverseny
(kb. 300 méter) is népszerű
volt, 70 kisgyermek kereste

tály. Idén először 4 fős csapatversenyt is hirdettünk, női,
férfi és vegyes kategóriákban,
ami több közösséget is indulásra sarkallt.
Nagyon örülünk, hogy idén
is megmozgathattuk a jászárokszállási és környékbeli fiatalokat és kevésbé fiatalokat.
Reméljük, hogy lendületet adtunk a résztvevők számára a
rendszeres testmozgáshoz.
Számomra a legjobb érzés –
mint minden évben –, látni a
gyerekeken az örömöt, büszkeséget, boldogságot. Legalább ilyen fontos ugyanakkor,
hogy van egy megbízható csapat, akik nélkül ez a rendezvény nem jött volna létre. A
megbízható csapatot a sportnak, a futás szeretetének köszönhetjük. Remélem sikerül
valamit visszaadnunk belőle.
Köszönjük a támogatást Jászárokszállás Város Önkormányzatának, a kisebb támogatóknak és a nagyobb szponzoroknak, amiért a rendezvény mögé
álltak.
Köszönjük a tűzoltóságnak, hogy az útvonal biztosításásában idén is számíthattunk rájuk.

eredmények:
3300 méter
NŐK
1. Szundi Csilla – 13:29
2. Karsay Bíborka – 13:56
3. Vajda Júlia – 14:02
A rajt pillanata
gítő is kell, akiket szintén időben be kell szerveznünk.
Szeptember 20-ra terveztük a versenyt. Aztán a márciusi „programokat” már
mindenki kívülről fújja: vírushelyzet, korlátozások, bizonytalanság. A sportrendezvényekkel kapcsolatosan is.
Nyáron aztán enyhültek a
korlátozások, az addig elmaradt programokat mindenki
igyekezett bepótolni, így esett,
hogy szeptember 20-ra elsőáldozást hirdettek, ami mind a
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lelkesen a mesehősöket a kijelölt pályán.
Az eredményhirdetésen az
Időkapu alatt elhelyezett dobogóra szólítottuk a 3300 méteres távon 9 korcsoport első
három helyezettjét, valamint a
6600 méteres távon a 3 legjobb női és 3 leggyorsabb férfi
futót, akiket külön díjaztunk.
Díjat kapott a legidősebb és
legfiatalabb futó, a 3 leggyorsabb család, valamint a legtöbb futót indító alsó és felső
tagozatos, valamint gimis osz-

FÉRFIAK
1. Vincze Ákos – 11:11
2. Tóth Olivér – 11:59
3. Lázár Noel – 12:03
6600 méter
NŐK
1. Sebestyén Tímea – 32:13
2. Tóth Angéla – 34:02
3. Márkus Eszter – 35:07
FÉRFIAK
1. Nagy Ferenc – 25:42
2. Nagy Olivér – 26:10
3. Farkas Alex – 27:14
A részletes eredménylista a
www.korido.hu oldalon található.
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Fogatosok x. baráti találkozóJa
szöveg: r. i.
Jászárokszálláson a nehéz
idők ellenére is sikerült fogathajtó versenyt rendezni
a Jászárokszállási VSE szervezésében augusztus 23-án
- mondta el Molnár Ferenc
versenyigazgató.

Leginkább helyi tagok neveztek, de érkeztek versenyzők Jász-Nagykun-Szolnok,
Heves és Pest megyéből is.
Az egész napos verseny
tisztaságát egy 3 fős bírói csapat koordinálta: Ágoston
Gábor vezető bíró, Horváth
Zsófia és Rédei István másodbíró és pályaépítő, aki egyben
a szakosztály vezetője is.

A verseny kezdetén Csikós
Miklós emeritus jászkapitány
köszöntötte a jelenlévőket és
Szerző Csaba alpolgármester
úr nyitotta meg a rendezvényt.
A délelőtt folyamán az ebédszünetig az akadályhajtás első
fordulója zajlott. Egy kis ejtőzés után kezdetét vette a második forduló abban a kategóriában, ahol legalább két olyan

A verseny első időpontja
július 25-e volt, de ekkor a
nagy esőzés miatt el kellet
halasztani.
Az új időpont reggelén
napsütéses időre ébredhetett a lakosság és a verseny
helyszínére csak érkeztek és
érkeztek a fogathajtók. Mint
mindig, most is 5 kategóriában történt versenykiírás,
amire 57 nevezést adtak le.

i. perestó-kerülő
szöveg:
balogh anna
Jótékony Futó
A napokban lesz 10 éve,
hogy
Jászárokszállásra
költöztetett az élet. Ironikusan hangzik, de valóban
az élet hozta úgy, hogy új
munkahelyem lett ebben a
városban. Hála érte!
Szeretünk itt élni, közel a
Mátrához. Nem kell nagy
utat megtenni, elég egy
könnyed séta és máris a
csend, a nyugalom „szigetén”
találhatjuk magunkat, melynek neve: Perestó. Futásaim
során fedeztem fel ezt a csodás területet. Én így hívom:

meg Anna, csinálj eseményt!
- mondtam magamnak.
Kiderítve, hogy ki áll
ennek a gyönyörű helynek a
magaslatán, fölvettem a kapcsolatot a helyi Dolgozók
Horgász Egyesületének elnökével, Kaszab Zsolttal.
Nagy örömmel fogadta gondolatomat, mely napokra rá
már egy jászárokszállási jótékony eseménnyé nőtte ki
magát: az I. PeresTó-kerülő
lett a neve. Méghozzá jótékonyan. Tudom, hogy annyi jó
ember él itt és amint van rá
lehetőség, még több jó embert hoz össze az élet, főleg
egy jó ügy érdekében. Elkezdtem szponzorokat keresni, akikben támogatásra
leltem. Persze kaptam

Az összegyűlt adományt a jászárokszállási cukorbeteg
gyermekek kapták
megyek a szigetre. Mindig
tud újat mutatni, legyen az
hajnalban, délben vagy este.
Innen meseszép a napfelkelte és a naplemente is.
Futás közben jött az ihlet.
Vajon hányan nem tudnak
még eme "szigetről"? Mutasd
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nemet is, de azt is meg kell
tanulni elfogadni. Augusztus
29-én pedig megrendeztük
ezt az eseményt. A fellépőket
ismerve tudtam, szívvel
adják a műsorukat a helyi
cukorbeteg gyermekek javára.

Elsőként Kovács Enikőtől és
csapatától láthattunk egy
kangoo bemutatót, őket a
gyöngyösi Kagami Ryú Harcművészeti Egyesület bemutatója követte, Szmirtnik Roland vezetésével.
Végül Spisák-Ács Adrienn
tartott IronBox bemutatót
fantasztikus csapatával, ami
egyben a bemelegítés is volt
a 19:30-ra meghirdetett I.
PeresTó-kerülő futásra.
Látva a beérkező gyerekeket, anyukákat, apukákat,
nagyszülőket, nagyon meghatódtunk.
Lányommal
együtt 108 db érmet akasztottunk aznap a futók nyakába. Tényleg megható volt.
Sokan jelezték, hogy futni és
adakozni is szeretnének, de
nem tudnak részt venni az
eseményen. Emiatt egy virtuális futás keretén belül szeptember 6-ig meghosszabbítottam a részvételt és ezzel
együtt az adománykassza töltési idejét. Újabb 36 db érem
került emlékként a nyakakba.
Szeptember 7-én este került
átadásra a végösszeg, mely
101.650,- Ft lett. A négy helyi
cukorbeteg gyermek családja
közül két gyermek szülei fogadták el ezt a felajánlást. Óriási büszkeséggel adtam át a
gyerekeknek. Jászárokszálláson sok jó ember nagy tettekre
képes. Ezúton is nagyon köszönjük támogatóink önzetlen
segítségét: Dolgozók Horgász
Egyesülete, Jászárokszállás
Város Önkormányzata, Dóka
Tüzép, Fehér Lászlóné, Gonda
Csemege, Kanyar ABC, Villamossági Szaküzlet, Szivárvány
Papír-írószer-ajándék, André
Lászlóné. Találkozunk jövőre!

hajtó volt, aki mindkét fordulót hibátlanul teljesítette.
A nap folyamán pónilovaglás, légvár, árusok és büfé
várta a látogatókat.
Az eredményhirdetés 5
órakor kezdődött. Jászkapitány úr és Pócs János országgyűlési képviselő úr adta át
a hajtók számára a serlegeket, díjszalagokat és a képviselői különdíjakat.
A rendezők részéről is kiosztásra került minden versenyző számára egy különdíj.
A nap zárásaként az elmaradhatatlan tombolahúzás következett, mely sok szelvény tulajdonosának hozott szerencsét. A
nyeremények részben felajánlásból jöttek össze, amit itt is
minden támogatónak köszönünk. A fődíj egy póniló volt.

Nem sokáig hagyta program
nélkül a fogatsportot kedvelő
nézőket a lovas csapat, mert
szeptember 13-án megrendezte az évadzáró házi verse-

nyét, amit közel 100 néző látogatott meg. Már csak az országos bajnoki döntők vannak
hátra, ahol szakosztályunkat is
képviseli néhány hajtónk.

8. decathlon
mátra túra
szöveg:
kókai béláné

„azt hiszem,
akkor lesz egy
hegycsúcson
igazán szép
a kilátás,
hogyha gyalog
megyünk oda,
megizzadunk,
vereJtékezünk
és elFáradunk."
(böJte csaba)
2020. augusztus 22-én
Mátrafüredről indult a 8. Decathlon TT. A Törpetúrán
(ami a legkisebbek kihívása)
a rövidebb és hosszabb
távok (50 km a leghosszabb)
mind-mind választási lehetőséget biztosítottak.
A 25 km egy közepes táv,
amelyen elindulva a Csepegőforráson, majd a Kiskőn keresztül Kékestetőre másztunk

fel. A jó idő, a jó levegő és a
rendkívül sok barát segítsége
sokat jelentett, hogy minden
nehézség ellenére jó idővel
jussunk fel az ország legmagasabb pontjára. Innen a sípályán
lefelé ereszkedünk, de közben
megcsodáltuk az elénk táruló
csudálatos kilátást.

Mátraházáról a zöld négyzeten folytattuk utunkat. Lassan egy nagyon meredek
részhez értünk - ez a Hatökör
ura -, majd a patakvölgyön át
leértünk Lajosházára. Itt

hosszabb pihenőt tartva erőt
gyűjtöttünk a közelgő meredekhez. Ez a szakasz nem túl
hosszú, de a szintemelkedés
miatt minden erőnkre szükségünk volt.
A sárga négyzet és a sárga
kör elágazás után Farkaskúthoz értünk. A tanösvény
végén már Sástó volt a következő ellenőrzőállomás. Itt
kedvesen
megjegyezték,
hogy már csak kb. 3 km van
hátra és beérünk a célba.
Előtte még útba ejtettük a
Kozmáry-kilátót, ahonnan a
tiszta idő miatt messzire elláttunk.
A táj szépsége és az arasznyi pihenés után már csak
egy rövid út volt hátra az erdőben, hogy visszaérjünk a
szakiskolához. A megérdemelt kitűzőt azonnal megkaptuk, de az oklevelet csak
később lehetett letölteni.
Büszkék voltunk magunkra, hogy ismét végigcsináltunk egy (25,1 km és 978
m szint) túrát.
Már várjuk, hogy mikor
lesz a következő!
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