október 23-i megemlékezés
szöveg: nagy kinga
fotó: szűcs JuDit

A 64 évvel ezelőtti őszi
napra, az új demokráciát,
a reménysugarat jelentő
forradalmi lelkesedésre,
a terror és az elnyomás
elleni hősi küzdelemre,
vagyis az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékeztünk városunkban.
Az idei év járványhelyzete az október 23-i megemlékezés forgatókönyvét
is felülírta. Bár a hagyományosnak mondható, gimnazisták által előadott ün-

nepi műsor, valamint a
művészeti kiállítás is elmaradt, őseink példaértékű összefogása előtt
méltóképp megemlékeztünk idén is.
Az ’56-os emlékmű előtt
felsorakozó koszorúzók és
megemlékezők a Himnusz
eléneklése után Tamási
Lajos Piros a vér a pesti
utcán című versét hallották
Major Kinga előadásában.
Ezt követően Gergely Zoltán polgármester úr köszöntötte a megemlékezőket. Beszédében rávilágított arra, hogy a demokrácia –ahogy minden fontos
dolog az életünkben – észrevétlen. Nem értékeljük
igazán, csak akkor, amikor

elveszítjük, hiányát azonban könnyen észrevesszük.
Az idei év korlátozásai kis
mértékben ugyan, de számunkra is elvették szabadságunkat.
A megemlékezés ünnepi
szónoka Besenyei Vendel, a
Nagy Imre Társaság Országos Elnökségének tagja
volt. Történelmi áttekintést
nyújtott az 1956-os forradalom és szabadságharc
eseményeiről,
emléket
emelve egy kis népnek,
akik szembe mertek szállni
a kolosszussal. Beszédéből
megtudhattuk, hogy a deportálások során hét JászNagykun-Szolnok megyei
lakost hurcoltak el.
Folytatás a 3. oldalon.

A koszorúzók

egyeDülálló monográfia Deák-ünnepség
a gimnáziumban
készült városunkról
szöveg: nagy kinga
fotó: Jászsági térségi tv

Közel fél évszázados
munka gyümölcsének lehettek tanúi azok, akik
részt vettek dr. Földi József
Jászárokszállás története
Krónika a kezdetektől
2020. I. félévéig című
könyvének bemutatóján.
A mintegy 50 év kutatómunkájának köszönhetően
egy olyan monográfia készült el, mely igen részletes,
naplószerű formában mutatja be városunk történetét
a kezdetektől egészen napjainkig.
2020. október 10-én a Petőfi Művelődési Ház adott
otthont a rendezvénynek,
melyen sok érdeklődő vett
részt.
A könyvbemutató kezdetén megismerhettük dr.

Földi József életútját. Családját, munkásságának fontosabb állomásait Gonda
Csaba mutatta be. Bár az író

leimmel a fővárosban is
Árokszálláson voltunk, igaz
legtöbbször csak gondolatban….” – olvashatjuk a könyv
borítóján.
A jász föld iránti soha el
nem múló kötődést említette
meg Vukics Ferenc, a Nemzeti

A könyvet Vukics Ferenc mutatta be
korán elkerült Jászárokszállásról, a település iránt érzett honvágyát jól tükrözik
az elmúlt évek alatt városunkról készült művei. „Szü-
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Közszolgálati Egyetem tanára,
Jászágó szülötte, árokszállási
elszármazott is, aki bemutatta
a könyvet az érdeklődőknek.
A leszúrt pásztorbot allegóriá-

jával, mintegy keretbe foglalva
közvetítette a könyv mondanivalóját. Mint minden
műnek, ezen könyv megírásának is van egy fontos célja:
odaadni az embereknek azt,
amit csak tudni lehet a településről és a Jászságról. Dr. Földi
József Jászárokszálláson, a
Magyar utcában szúrta le ezt
a pásztorbotot, melyet soha
nem fog máshová helyezni.
Az író köszönetet mondott
feleségének és családjának a
rengeteg türelemért, melynek köszönhetően megszületett ez a mű, míg a Gonda
családnak a könyv megjelentetéséért volt hálás.
A bemutatón a monográfia
megvásárlására is lehetőség
nyílt, a későbbiekben a Gonda
Csemegében tehetik ezt meg
az érdeklődők.
(A könyvről készült
ismertetőt a 11. oldalon
olvashatják).

Majkutné Tóth Emma intézményvezető és Farkas Máté,
a Diákönkormányzat elnöke Deák emléke előtt tisztelegnek
szöveg: bágyi rita

Az iskola névadójára emlékeztek a gimnázium diákjai és pedagógusai október 16-án.
Deák Ferenc, a haza bölcse
- ahogyan már kortársai is
nevezték - 1803. október 17én született a Zala megyei
Söjtörön. Az évforduló alkalmából tartottak megemléke-

zést a Deák Ferenc Gimnáziumban.
A járványhelyzet miatt elsősorban osztálytermi körülmények között történt
Deák munkásságának megidézése egy Deákról szóló
történelmi dokumentumfilm
megtekintésével, illetve a
Deák országgyűlési munkásságát bemutató Mikszáth
Kálmán-szöveg felolvasásával.
Folytatás a 4. oldalon.
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Donáth ferencre
emlékeztünk
szöveg és fotó:
lóczy péter
2020. október 7-én Donáth Ferenc jogászra, politikusra, nemzetgyűlési és
országgyűlési képviselőre,
az 1956-os forradalom jelentős alakjára emlékeztünk Jászárokszálláson,
szülőháza előtt.
A megemlékezésen részt
vett Gergely Zoltán polgármester, dr. Gedei József,
Jászberény alpolgármestere
és a Nagy Imre Társaság
Jászberényi Szervezetének
tagjai is.

Koszorúzás Donáth Ferenc szülőháza előtt
Besenyei Vendel, a Nagy
Imre Társaság országos elnökségének tagja mutatta be
Donáth Ferenc életútját,
emellett történelmi áttekin-

tést, összefoglalót adott
munkásságáról. A szülőháza
falán található emléktábla
előtt koszorúkkal tisztelegtünk a város szülöttje előtt.

egy nap makón
A Nyugdíjasok Egyesületének kirándulni vágyó tagjai
2020. szeptember 16-án Makóra látogattak. Az odavezető hosszú út beszélgetéssel, jó hangulatban telt.
Az alföldi mezővárosban
Farkas Diána idegenvezető
fogadott bennünket, neki köszönhetően ízelítőt kaptunk a
település múltjából, jelenéből.
Makó főként a makói
hagyma révén ismert, ami
hungarikum, de legfőbb vendégcsalogató eleme a termálvíz. A városnak semmi
köze a mindenki által jól ismert mondáshoz: Messze

kozhattunk. Építészeti értékei
között megtalálhatók klasszicista, barokk, eklektikus épületek, de a modern építészet
is képviselteti magát, Makovecz Imre és Csernyus Lőrinc
épületével. A Grand Hotel
Glorius tetőteraszáról lenyűgöző kilátás nyílt az egész városra. Szomszédságában található Bérpalota épülete különlegesen gazdagon díszített. Egész Európában itt található a második legnagyobb
molnárfecske kolónia.
Megcsodálhattuk a könyvtár, a Hagymaház, a Hagymatikum Gyógyfürdő épületét,

A József Attila Múzeumban
állandó és időszaki kiállítást
láthattunk, megismerkedhettünk a makói születésű
Galamb József munkásságával, aki a Ford T-modell tervezője. A múzeum udvarán
skanzen található, a térség
leggazdagabb népművészetével rendelkező falu eredeti
tárgyaival.
A nap zárásaként a Lombkorona sétány tanösvény felejthetetlen élményt nyújtott.
Testközelből ismerkedhettünk meg a fák koronáinak
világával. A sétányon átmentünk egy függőhídon, majd
megpihentünk a Hagymateraszon. A kilátótoronyból

van, mint Makó Jeruzsálemtől, ugyanis a mondás Makó
vezér nevét őrzi.
A városban élt és tevékenykedett József Attila, Juhász Gyula és Móra Ferenc.
A településre érkezve sokszínű látványossággal talál-

az Ortodox Zsinagógát, az
autóbusz-pályaudvart,
a
Hagymavirág szökőkút vízsugarainak játékát.
A városban elhelyezett emléktáblák, szobrok jeles személyiségek tevékenységeire
emlékeztettek.

csodálatos panoráma nyílt,
ahonnan lépcsőkön vagy a
bátrabbak csúszdán keresztül juthattak le. Ez utóbbit
mi kihagytuk.
Egy kellemes napot töltöttünk a városban és igazán jól
éreztük magunkat.

szöveg örDög Józsefné

országos arany
minősítés
Dalkörünknek
szöveg: kovács zoltánné
laJos krisztina
népDalkör vezető

Nagy örömünket szeretnénk megosztani a kedves
ismerősökkel, barátokkal,
jászárokszállásiakkal.
A jászárokszállási Rozmaring Népdalkör 2020. augusztus 20-án a Magyar Kó-

lait tartalmazta, felső-jászsági, valamint palóc dalcsokor szólalt meg a dalkör
hangzásában, újonnan készített jászsági viseletünkben,
mely Tajti Erzsébet keze
munkáját dicséri. A szakmai
zsűri tagjai: Birinyi József

tag) népdalénekes, népzenetanár voltak. Örömmel és izgatottan készültünk a megmérettetésre, mely az előző
fordulóban elnyert térségi
Arany fokozat folytatása
volt, ám a járványügyi ajánlásoknak megfelelően videófelvétel küldése alapján történt. Jelenleg 20 tagú dalkörünkben képviselteti magát
a fiatalabb és az idősebb generáció is, közösséggé kovácsolva a nemzedékeket.

soron kívüli ülést
tartott a
képviselő-testület
szöveg: bb

A dalkör Országos Arany Minősítést nyert
rusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége
online megmérettetésén Országos Arany Minősítésben
részesült.
Az általunk beküldött videóanyag két tájegység da-
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(zsűri elnök) népzenész, a
Hungarikum Szövetség elnöke, a KÓTA társelnöke, a
Népművészet Ifjú Mestere;
Varga Evelin (zsűritag) népdalénekes, népzenetanár, valamint Juhász Erika (zsűri-

Köszönjük szépen Paál Attilának a videó készítésében
nyújtott segítségét. A kedves
érdeklődőket pedig szeretettel várjuk tagjaink közé,
mert énekelni jó, az éneklés
szebbé teszi az életet.

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2020. október 1jén soron kívüli testületi
ülést tartott a Petőfi Művelődési Ház nagytermében.
Két napirendi pontot tárgyaltak: a 93/2020. (IX.10.)
határozattal kapcsolatos
törvényességi felhívást és a
képviselő-testület feloszlásáról szóló döntést. Antal
Péterné Szerző Ildikó képviselő indítványozta a második, a képviselő-testület fel-

oszlásáról szóló napirendi
pont levételét. A képviselőtestület 2 igen szavazattal
és 7 nem szavazattal nem
fogadta el a napirendi pont
levételét. A testület elsőként
megtárgyalta a Kormányhivatal törvényességi felhívását a képviselő-testület feloszlásáról szóló 93/2020.
(IX.10.) határozattal és az
azt megelőző döntéshozatali eljárással kapcsolatban.
A határozat hatályon kívül
helyezésével megszüntették
a kifogásolt jogszabálysértést. Ezt követően a képviselő-testület név szerinti

szavazással,
minősített
többséggel kimondta a feloszlását, 7 igen szavazattal
és 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül. A képviselőtestület az időközi választás
költségeit az önkormányzat
2020. évi költségvetésének
tartalékkerete, valamint a
2021. évi költségvetése terhére biztosította. Az új választásig a jelenlegi polgármester és a képviselő-testület a feladatát változatlanul
ellátja. Zárt ülésen két lakásvásárláshoz
nyújtott
helyi támogatásról döntött
a testület.
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a polgármester Jelenti
szöveg: gergely zoltán
polgármester
A több mint 90 mm-es
csapadék megnehezítette
az őszi munkák elvégzését.
Azonban a káposztarepcére és a búzavetésekre jó
hatással volt a csapadék.
Meglepően emelkednek a
búza és a kukorica tőzsdei
árai. Takarmánybúzánál
már 60.000,- Ft/tonna, a
kukoricánál pedig 50.000,Ft/tonna ár is elérhető. A
sertéspiac szinte összeomlott, az 500,- Ft/kg feletti ár
400,- Ft/kg alatti értékre
változott. Ez is bizonyítja a
több lábon állás fontosságát.
Az útépítési pályázatunk,
amelynek
keretében
20.000.000,- Ft-ot kaphattunk, sajnos nem kapott támogatást. Így a több mint
45.000.000,- Ft-os útépítési munkánkat saját forrásból kell finanszírozni.
De örömmel írhatom, hogy
megvan rá a fedezet és a
munka jól halad.
A strand két büféjét megvásárolta az önkormányzat
és a felújítása folyamatban
van. A teljes átépítés és
szabványosítás után kerül
bérleményként meghirdetésre. Érdeklődő több is
van, így akár licit formájá-

ban is elérhető a legmagasabb bérleti díj. A termálfürdő működtetésének elengedhetetlen követelménye a színvonalas szolgáltatás a büfésoron.
A volt CBA Rákóczi úti területe és épületváza a Coop
Star Zrt-től megvásárolható. Nagy lehetőség parkolóbővítésre, park és játszótér építésére ez a terület, ezért javasoltam a képviselő-testületnek, hogy az
önkormányzat vásárolja
meg az ingatlant.
Évek óta Toma László termelőtől szerezzük be az
almát és a hagymát, amelyet kedvező áron vásárolhatnak meg a jászárokszállásiak. A 15 kg-os kiszerelésű vöröshagyma 150,Ft/kg áron, a 15 kg-os kiszerelésű alma 233,- Ft/kg
áron, az 5 kg-os kiszerelésű
lilahagyma pedig 200,Ft/kg áron talált gazdára. A
négyfajta almából összesen
453 ládával értékesítettünk és 27 ládával az iskolakonyhának vásároltunk.
A vöröshagymából 107
zsákkal értékesítettünk és
20 zsákkal az iskolakonyhának vásároltunk meg. A
lilahagyma 30 zsákkal elfo-

gyott. Régi, kipróbált kapcsolat ez a termelővel,
ennek is köszönhetőek
ezek a kedvező árak. Ezúton is köszönöm Csőke
Istvánnak, hogy ugyanúgy,
mint az előző években,
most is felvállalta a lebonyolítást.
A koronavírus-járvány elérte városunkat is, ezért az
október 23-ai megemlékezésnek csak a szabadtéri
részét tartjuk meg, valamint a Téli Esték rendezvénysorozatot is törölnünk
kellett. A karácsonyi díszvilágítás előkészítése folyamatban van és működni
fog. A piac területén is elrendeltem a maszk használatát, örömmel látom, hogy
nagyon sokan ezt komolyan is veszik. Száz darab
gyorstesztet vásároltunk,
amelyet a dolgozóink vizsgálatára fogunk felhasználni. Közös érdekünk,
hogy az idősekre, gyermekekre vigyázó emberek fertőzéstől mentesen végezhessék munkájukat, illetve,
ha fertőzöttek lesznek, karanténba kell, hogy vonuljanak.
Október 1-jei soron kívüli
ülésen a képviselő-testület
megerősítette a szeptember
10-i döntését és hét igen,
két nem szavazattal a testület feloszlatása mellett dön-

tött. Az új választás 2021.
január 17-én lesz Jászárokszálláson. A választók viszszakapták a lehetőséget,
hogy új testületet válasszanak.
A Széchenyi István Általános Iskola ablakcseréjéhez megkaptuk a műemlékvédelmi felügyelőség
határozatát, amelyet az
erre a feladatra létrehozott
bizottság meg is tárgyalt. A
döntés a műanyag ablak
mellett szól. Négy szállítótól kértünk árajánlatot,
amelyet a testület fog értékelni és a döntést meghozni.
Nagyon jó visszhangja
van a vérvétel helyben történő végzésének, a fizikoterápiás kezeléseknek, a
gyógymasszázs és gyógytorna
szolgáltatásnak.
Mindezeket állami támogatás nélkül, a város saját
költségvetéséből finanszírozzuk. Sok várakozástól,
utazástól kíméljük meg
ezzel a szolgáltatásokat
igénybe vevő jászárokszállási lakosokat.
November 1-je mindenszentek napja, amely a temetőlátogatások, az elhunyt szeretteinkről történő megemlékezés minden családban. Kegyeletteljesen emlékezzünk az elhunytakra!

október 23-i megemlékezés

Besenyei Vendel, ünnepi szónok

Folytatás az 1. oldalról.
A jászárokszállási származású Donáth Ferencre is
megemlékezett, aki 1956ban, a forradalom ideje
alatt Nagy Imre titkárságának a munkatársa volt.

Nemzeti színekbe öltözött a Petőfi Művelődési Ház

A történelmi visszaemlékezést követően az önkormányzatok, a pártok, az intézmények és civilszervezetek koszorúi kerültek elhelyezésre.
Az ünnepi megemlékezés
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mellett, városunk egy ünnepi díszkivilágítással is
tiszteletét
fejezte
ki,
ugyanis a Petőfi Művelődési Ház ablakai a magyar
zászló színeibe borultak
október 22-e estéjétől egé-

szen október 24-e reggeléig.
Köszönjük, hogy városunk szívében egy pillanatra mindenki fejet hajthatott a forradalom hősei
előtt.
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megyei haDitorna
Deák-ünnepség
versenyen iskolánk csapata a gimnáziumban
szöveg: uramné varga ilDikó
testnevelő

Az idei tanévben negyedszer vett részt iskolánk Jász vitézek csapata
a Megyei Haditorna Versenyen 2020. október 7én a szolnoki Sportrepülőtéren.

Az előző években szerzett
tapasztalatok
segítettek
bennünket a versenyfeladatokban és sikerült ügyesen
együtt dolgoznunk ahhoz,
hogy eredményesen végezzünk. Idén ugyanis az első

helyezést értük el és tavaszszal mi képviseljük megyénket az országos versenyen.
A jelenlegi járványhelyzet
miatt a Sportrepülőtéren nagy
távolságokra helyezték el egymástól az állomásokat, hogy a
csapatok ne érintkezzenek
egymással. A katonák rádión
értesítették egymást a feladatvégzésekről és csak katonai

A Jász vitézek és felkészítő tanáruk

engedélyre lehetett elhagyni
egy-egy állomást. A feladatok
teljesítésének sorrendjét a
helyszínen kaptuk meg, melyek a következők voltak:
1. tájfutás (ellenőrzőpontok
megkeresése a térképen), 2.
lövészet lézerfegyverrel, 3.
honvédelmi TOTÓ (történelmi
csaták, hadieszközök és járművek ismerete, híres hadvezérek, hadtörténet), 4. kézigránát-hajítás célba (különböző távolságokból és testhelyezetekből), 5. fegyveres váltófutás (4x400 m), 6. tereptani
ismeretek (tájékozódás, távbecslés), 7. elsősegélynyújtás.
A feladatokat többnyire az
első és második helyen teljesítettük állomásonként, ennek
köszönhető a szép eredmény. A
siker a csapat tagjainak együttműködő és kitartó munkáját
tükrözi, akik fegyelmezetten és
teljes erőbedobással küzdöttek.
Csapattagok: Agócs Benedek 10. A, Forgó Kornél 11. A,
Agócs Gergely 12. A és Uram
Dénes 12. A osztályos tanulók.
Ismét maradandó élményekkel tértünk haza. Nagyon
várjuk az országos versenyt,
ahol reméljük, méltóan fogjuk
képviselni megyénket.

Folytatás az 1. oldalról.
Ezt követte a koszorúzás,
amelyen az osztályok képviselői vettek részt. Itt elhangzott
Dorkó Gréta 11. A osztályos
tanuló előadásában Vörösmarty Mihály Honszeretet
című verse, majd a diákok kö-

Deák Ferenc gondolatait,
amelyek egy reformkori ifjúnak szóló intelmek, de egyúttal olyan örök érvényű tanácsok, amelyeket a mai fiatalok
is megszívlelhetnek. Az általános iskolai kategóriában videófelvételen tekintette meg a

A Deák-szónokverseny helyezettjei
zösségének is kihirdették az
október 13-án megrendezett
Deák-szónokverseny helyezettjeinek névsorát: 3. helyezett lett Jakus Viktor Márk
(12. A), 2. helyezett lett Kádár
Anna Viktória (11. B), az első
helyezést Jakus Fanni Anna
(11. A) érte el. Ő tolmácsolta

zsűri a versenyzőket, itt díjazásban részesült: Péter Anna
(Viszneki Általános Iskola 8.
osztály).
Az ünnepség a gimnázium
és fenntartója, a Jászberényi
Tankerületi Központ közös
koszorújának elhelyezésével
ért véget.

5 éve mintaiskola a gimnázium
szöveg: bágyi rita

E g y ü t t m ű kö d é s é n e k
ötödik évfordulóját ünnepli a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és
Informatikai Szakgimnázium, valamint az OTP Fáy
András Alapítvány.
2015. október 1-jén írták
alá azt a megállapodást,
melynek értelmében a gimnázium az alapítvány mintaiskolájává vált.
A megemlékezésre ünnepélyes keretek között később kerül majd sor, amikor
a járványügyi helyzet lehetővé teszi egy nagyobb szabású esemény lebonyolítását a gimnáziumban. Addig
is következzék egy összefoglaló az öt év programjairól.
Az OTP Fáy András Alapítvány célja a diákok pénzügyi
tudatosságának fejlesztése,
valamint az egészség- és környezetvédelmi nevelés és a
karriertervezés támogatása.
Ehhez kapcsolódva Karrieriskola tréningeket tartottunk iskolánkban, melyben évenként
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közel 25 tanuló vett részt. Itt
személyre szóló segítséget
kaphattak a tanulók pályaorientációs kérdésekben. Nyaranta a balatonszemesi Sikertáborban összesen 61 diák kapott lehetőséget arra, hogy feledhetetlen szabadidős programokon és pénzügyi témájú
képzéseken vegyen részt. A
középiskolások minden évben
bekapcsolódtak az alapítvány
tematikus pénzügyi-gazdasági
jellegű tréningjeibe. Ezek a
foglalkozások jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a pénzügyi-gazdasági versenyeken
kimagasló eredményeket ért
el iskolánk. 2019-ben két tanulónk képviselte Magyarországot a Pénz7 Kvíz európai
döntőjében,
Brüsszelben.
2020-ban pedig a pénzügyminisztertől vehette át Kisfaludy
Irén kollégánk, továbbá Gyenes Nikol és Czuczor Bence
11. A osztályos tanulók a
Pénzügyi Tudatosságért Díjat.
A középiskola tanárainak is
gyakran szervezett programot az alapítvány: az OK Központ Pedagógus Klubjának
rendezvényein olyan neves
előadókat
hallgathattunk

meg, mint Vekerdy Tamás,
Bagdy Emőke, Győrfi Pál, Till
Attila, Azurák Csaba vagy

hozzánk Imre Tóvári Zsuzsanna, a magyar férfi vízilabda-válogatott sportpszi-

Jó hangulatú Fáy-tréning a gimnáziumban
Oláh Attila, akik a 21. század
kihívásai felől közelítették
meg az oktatás, az egészség-,
illetve környezetvédelem kérdéseit.
Az alapítvány a gimnázium
szabadidős, illetve beiskolázási programjaiban is aktív
szerepet vállalt. Támogatásukkal hozhattunk el a gimnázium egészségnapjára, illetve családi napjára elismert vendégeket, akik előadásokat tartottak a diákoknak és a felnőtteknek. Eljött

Az együttműködés kezdete

chológusa, aki a siker, valamint a kudarc lélektanáról
beszélt, Nagy Réka „Ökoanyu”, aki a vegyszermentes
háztartás kialakításának lehetőségeit járta körbe; vagy
Győrfi Pál, aki korunk legnagyobb egészségügyi problémáira, az egészség tudatos
megőrzésének lehetőségeire
hívta fel a figyelmet.
A Fáy András Alapítvány
szervezésében látogattak el
a Groupama Arénába és vehettek részt a helyszínen a
pénz és a sport kapcsolatáról szóló tréningen a nyolcadik osztályos tanulók 2018
februárjában. Az Egészség-

napon fogászati szűrőbuszt
biztosítottak a fiataloknak,
továbbá a közkedvelt Deákdélutánok szervezésében is
jelentős segítséget kaptunk
az alapítványtól.
A tanulók szociális érzékenyítésében nagy szerepet játszik az évenkénti karácsonyi
adománygyűjtés, amelybe a
Humanitas Szociális Alapítvány és az OTP Fáy András
Alapítvány két mintaiskolája,
a budapesti Budai Középiskola és a jászárokszállási
Deák Ferenc Gimnázium,
Közgazdasági és Informatikai
Szakgimnázium osztályai és
tantestülete kapcsolódnak
be. Ennek célja, hogy jászsági,
szabolcsi és dél-alföldi hátrányos helyzetű családok számára tegyék szebbé a karácsonyt. Az utóbbi években
pedig három jászsági óvoda
kapott új játékokat a Humanitas támogatásával.
A vírushelyzet megszűnésében reménykedve arra
számítunk, hogy a tavaszi diáknapon koncertekkel és
egyéb fiataloknak szóló
programokkal ünnepelhetjük meg az ötéves évfordulót.
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mi is az a platypus?
szöveg: bágyi rita

A platypus a kacsacsőrű
emlős latin neve. Illetve
Platypus: A FinLit Story
címet kapta az OTP Fáy
András Alapítvány által fejlesztett legújabb, pénzügyi
feladványokkal teletűzdelt,
ingyenesen letölthető, fiataloknak szóló mobilos
játék, amelynek két virtuális főhőse Cash és Flow, ifjú
kacsacsőrű emlősök.
Az alapítvány mintaiskolájaként a jászárokszállási
Deák Ferenc Gimnázium,
Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium diákjai

és pedagógusai különleges
körülmények között vettek
részt az alkalmazás mobiltelefonos tesztelésében 2020.
szeptember 15-én. Az eseményre a járványügyi szabályok teljeskörű betartásával
került sor a 9. és 10. A osztály tanulóinak bevonásával.
André Lívia informatika
szakos pedagógus is kipróbálta a programot. Véleménye szerint már az újdonságnak számított a diákoknak,
hogy részt vehettek egy ilyen
alkalmazás tesztelésében,
ezáltal erről a folyamatról is
tapasztalatot
szereztek.
Olyan kérdéseket tartalmazott a tesztsor, amelyek alkalmasak rá, hogy fejlesszék

a diákok pénzügyi tudatosságát, elgondolkodhattak
pénzügyi döntéseik megalapozottságáról. A program
eleget tesz annak a 21. századi elvárásnak, mely szerint
a játékosság elvét minél szélesebb körben kell alkalmazni az oktatásban.
Czudor Zsófia 10. A osztályos tanuló is megfogalmazta gondolatait a teszteléssel kapcsolatban: „Jó,
hogy játékosan tudunk elsajátítani pénzügyi ismereteket. Erre ez az alkalmazás kitűnő eszköz, és nagyon aranyosak a benne szereplő figurák. Az óra vidám hangulatban telt, a trénerek segítőkészek voltak.”

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

az érzékelés
feJlesztése
és annak eszközei
A gyermekben a kutatás és
a környezettel való kapcsolat
rengeteg gondolatot ébreszt.
Ez segíti később az absztrakt
gondolkodási műveletek kialakulását. Ezt a kapcsolatot
a környezettel a mozgás és
az érzékelés teremtik meg.
A látásfejlesztést lehet legkorábban elkezdeni. Mint köztudott, az újszülött kezdetleges
látással jön világra, ami fokozatosan fejlődik. Eleinte gyakran eltévelyednek a szemtengelyek, a szem koordinációja
még nem tökéletes és inkább a
nagy kontrasztot érzékelik.
Ilyenkor az egyszerűbb, éles
kontúrú vonalakat és határozott mintákat szeretik nézegetni. Ez fejleszti a gyermekek
koncentrációképességét, gyakorolják a szemkoordinációt.
Ahogy cseperedik a gyermek, egyre több érzékszerve
fejleszthető. A csecsemő minden érzékszervét használja a
világ megismeréséhez: látás,
hallás, tapintás, ízlelés.

Játék a tapintás
feJlesztéséhez
Tapintás fejlesztéséhez már
kúszó korban is lehet játékot
készíteni, ilyen az érzékelő ablakocska. Ezt nedves törlőkendő csomag fedeléből és különböző anyagokból csináltam.
Egy kartonra vagy műanyag
lapra felragasztottam a különböző tapintású anyagokat,

mint farmer, plüss
stb., majd ezek tetejére ragasztottam a fedeleket. A
gyermek a kis ablakocskák kinyitásával fejleszti a finommotorikát, a
tapintás érzékelését pedig a különböző kis anyagokkal. Amellett, hogy
kézügyessége is
fejlődik, még a szókincse is bővül, hiszen megnevezzük neki a külön- A tapintás fejlesztése
böző érzeteket,
anyagok neveit. Az anyanyelvi szaladozott kisfiam. Megcsinevelésnek is egy hasznos te- nálhatjuk különböző doborülete, hiszen tényleg olyan zokkal is: az egyikbe vizet tölszavakkal, kifejezésekkel talál- tünk, a másikba homokot, a
kozhat, ami nem feltétlen jön harmadikba követ rakunk, a
szembe vele az utcán, a min- negyedikbe fát stb. Ezzel akár
dennapjaiban. Azzal, hogy az örökmozgó csemeténket is
érzet is társul a szavakhoz, hosszú időre lefoglalhatjuk.
sokkal jobban elmélyül a szerzett információ a tudatában.
Játékok kicsiknek
Nagyobb gyermeknél ez
és nagyoknak
akár párosító játék is lehet.
Sok gyermek szeret megHasonló nagyságú anyagofogni,
belenyúlni, összenyomni,
kat választunk ki és meg kell
szétkenni
különféle anyagokat.
keresnie a kis ablakban a
Önts
egy
tálba
valamilyen apró
párját. Később akár bekötött
szemű
anyagot
(rizst, lencsét,
szemmel is lehet játszani.
borsót)
és
rejts
el benne apró
A tapintást nem csupán a
állatkákat
vagy
kisautót.
Ezzel
kezeikben
fejleszthetjük,
indulhat
is
a
kincskereső
játék.
hanem a talpukban is. A mezítlábas parkok ebből a meg- Nagyobb gyerekeknek nyomfontolásból jöttek létre, de tassunk kártyákat az elrejtett
otthon is könnyedén elkészít- játékok képeivel, az alapján kehetjük ezeket. Én habtapi sző- ressék meg a tapintásukra hanyegre, hobbiragasztó segít- gyatkozva. Kisebbeknek még
ségével ragasztottam anyago- elég az is, ha csak turkálhatnak
kat, köveket, műanyag kupa- és kereshetik az elrejtett kinkokat stb., amin élvezettel cseket.
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eseménynaptár
szöveg: szabó erika

ó nagy nap,
szép nap, légy
örökre álDott,
hozz minDig úJ
fényt, úJ Dalt,
úJ virágot.
/Juhász gyula/
Iskolánk életében sokéves hagyomány a névadónkhoz kapcsolódó ünnepi megemlékezés.
Idén a Széchenyi Hét keretében rendhagyó módon, online vetélkedők keretén belül
tanulóinknak a digitális kompetenciájukra is szükség volt,
nem volt elegendő az előzetes
ismeretük és tudásuk.
Szeptember 21-én a koszorúzási ünnepség az elkövetkező hétnek egy méltó kezdete
volt, tiszteletadás gróf Széchenyi István emléke előtt és egyben egy megemlékezés születésének 229. évfordulójáról.
A koszorúzási ünnepségen
elsőként Bódis Jázmin 8. A osztályos tanulótól hallhattuk: az
ünnepi megemlékezések mindig alkalmasak arra, hogy mi,
ma élő fiatalok kapcsolatot keressünk hős elődeinkkel, felidézzük emléküket, felidézzük
az eseményeket, hogy tanuljunk a hibákból, hogy az eredmények büszke tudatában teljesítsük mai feladatainkat.
A múltra való emlékezés
erősíti a nemzeti tudatot, fokozza a határokkal egymástól
elválasztott nemzet összetartó erejét. Fábry Zoltán
mondta: „ha elvágod a múlthoz vezető gyökereket, táplálékától fosztod meg a nemzetet; ez a nemzet tulajdonképpen már nem él, csak ideig óráig tengődik még”.
Az ünnepségen az osztályok képviselői vettek részt,
tanulóink rendhagyó módon
az iskolarádión keresztül voltak részesei a megemlékezésnek. Iskolánk diákönkormányzata ez évben is meghirdette ünnepi beszédíró
pályázatát 8. osztályos tanulók számára. 3 pályamű érkezett, melyet iskolánk magyar
munkaközösségének tagjai
értékeltek. A 2020/2021-es
tanév ünnepi beszédíró pályázatának helyezettjei:
III. Bódis Jázmin, 8. A;
II. Tűzkő Tímea, 8. C;
I. helyezettje Banka Nóra, 8.
B osztályos tanuló ünnepi beszéde lett, melyet az ünnepségen hallhattunk.

„Ha meghalljuk a nevét,
akkor minden ember arra
gondol, hogy ő volt „a legnagyobb magyar”. De tudjuk-e
pontosan, hogy mit is jelentenek ezek a szavak? Vegyük
sorra, mi mindent tett Magyarországért! Széchenyi ifjú korában sokat utazott külföldre,
kedvenc országa Anglia volt.
Onnan hazaérve hatalmas különbségeket látott az országok
között, nyilvánvalóvá vált számára Magyarország elmaradottsága. Tudta, hogy sürgősen cselekednie kell.
Helyet adott a tudósoknak,
megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát. A Lánchíddal összekötötte Pestet és
Budát. Gondolt az emberek
színvonalas szórakoztatására:
lóversenyeket rendezett, kaszinókat nyitott. Reformokat
hajtott végre a gazdaságban, a
sportban, a közlekedésben.
Kitűnő gondolkodó is volt.
A Hitel és a Világ művei, melyek a magyar gazdasági szak-

A koszorúzást követően iskolánkhoz való tartozás jelképeként az első osztály képviselői
hagyományainkhoz
híven egy széchenyis kitűzőt
vehettek át. Kissné Eszes Szilvia, a diákönkormányzat vezetője kérte, hogy viseljék ezt
a kitűzőt minden iskolai rendezvényen, legyenek rá büszkék, hogy széchenyis diákok
lettek.
E hónapban számos esemény és világnap volt. Október 1-jén a zenei világnap alkalmából az iskolarádión keresztül hallhattak tanulóink
neves zeneszerzőkről ismertetőt, zeneműveket. Megemlékeztünk
osztálykereten
belül az aradi vértanúkról, valamint október 23-ról.
Már hagyomány iskolánkban a tökfaragó verseny. Ez
évben mindenki otthon készíthette el tökcsodáját, melyet az iskola előtti lépcsőn
mindenki ahogy megtekinthetett. Ahogy sötétedett, a

A nyertes pályázó: Banka Nóra
irodalom első képviselői voltak, a politikai, gazdasági élet
megreformálását hirdették.
Méltán lehetünk büszkék
arra, hogy iskolánk az ő nevét
viseli. Nem tudhatjuk, hogy
felnőttként valaki közülünk
nem lesz-e a politikai, gazdasági élet új reformere, követve Széchenyi példáját a
kor szellemének megfelelően.
Végül egy idézettel szeretném beszédemet zárni:
„Minden magasztos, nagy és
nemes a természetben rejlik.
Aki egészen egyszerűen, anélkül, hogy hamis benyomásokkal tévesztené meg magát, az
ő törvényei szerint cselekszik
minden dolgot, akármilyen
fajtájú legyen is az, eléggé jól
fogja csinálni. Ehhez azonban
visszavonhatatlanul hozzátartozik az elmélyülés, a kitartás
és a hű maradás talentuma.”

tökök új életre keltek, a meggyújtott lámpások halloween
ünnepet varázsoltak.
Iskolánk elnyerte az ökoiskola címet, ennek keretében
a tavasszal meghirdetett sulizsák akció – a járvány miatt
- e hónapban került megrendezésre. Használt ruhákat
gyűjtöttek a gyerekek, szülők, melyeket az előre megrendelt zsákokba helyeztek a
szülői munkaközösség tagjai.
A Bank épület bejáratánál
szemet gyönyörködtető látványként virágtartó készült,
míg a központi épület udvarán a ma divatos raklapokból padok kerültek elkészítésre, melyek festése folyamatban van.
Iskolánk ismét elcsendesedik egy hétre, mert tanulóink
és tanáraik őszi szünetre
mennek.

5. olDal

2020. október 30. | péntek

képviselők beszámolóJa
A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya törvényességi felhívással élt a
szeptember 10-i testületi ülésen elfogadott képviselő-testület feloszlásáról szóló határozattal és azt megelőző döntéshozatali eljárással kapcsolatban. A törvényességi felhívásban több jogszabálysértést tártak fel. Határozathoz
kapcsolódóan az előterjesztés, valamint a szavazásra feltett döntési javaslat megküldésére nem került sor, a képviselő-testület feloszlásának
tárgya nem szerepelt önálló
napirendi pontként az ülésen,
és napirendre tűzését sem indítványozta a polgármester
úr, napirendi pontként történő felvétel (valamint előterjesztés) hiányában vita nyitására sem volt lehetőség. Ezért
a kormányhivatal felszólította
Jászárokszállás város képviselő-testületét, hogy tárgyalja
meg a törvényességi felhívást
és szüntesse meg a jogszabálysértést, valamint a jövőben tartózkodjon a hasonló
jellegű jogszabálysértések elkövetésétől.
2020. október 1-jén soron
kívüli ülésen a képviselő-testület megtárgyalta a jogszabálysértést. Gergely Zoltán
polgármester elmondta, hogy
ügyrendi kérdésként kezelte,
jegyző asszony elismerte,

hogy hibázott. A testület egyhangúlag hatályon kívül helyezte az oszlatásról szóló jogszabálysértő
határozatot.
Ugyanezen ülésen napirendre
került újra az oszlatás kérdése. Javasoltuk a képviselőtestületnek, hogy vegyük le a
napirendről, ne tárgyaljuk
Gergely Zoltán polgármester
előterjesztését, melyben újra
a képviselő-testület feloszlatását kérte. Véleményünk szerint, Jászárokszálláson, 2020
őszén oszlatásról beszélni,
gondolkodni sem kellene, kellett volna. Semmi nem indokolja, hogy a 11 hónapja megkezdett munkát a testület ne
folytassa. A város, a képviselőtestület működik, a határozati
javaslatok szinte kivétel nélkül elfogadásra kerültek az elmúlt 11 hónap alatt, az előttünk álló feladatokra kellett
volna koncentrálni minden
képviselőnek. Arról nem is
beszélve, hogy a szavazók egy
éve 5 évre bíztak meg a munkával bennünket. Ennek ellenére nem vette le a testület a
napirendről, 7-2 szavazati
aránnyal az oszlatás kérdése
napirenden maradt.
A végleges szavazás előtt
minden képviselő megindokolta döntését. Többségi véleményként megfogalmazódott,
hogy a polgármesterrel és a
jegyző asszonnyal nehéz volt a
közös munka. Mi a mai napig
nem értjük, hogy miért kellett

feloszlatni a képviselő-testületet, hiszen ezen az ülésen
valós szakmai érv nem hangzott el az oszlatás mellett, csak
érzelmi, hangulati észrevételek, illetve hiányosságra mutattak rá a képviselők, valamint kommunikációs problémákra. Véleményünk szerint,
bár a közös munka szempontjából nem elhanyagolható tényezők ezek, de mindenképp
a testület belső ügye, mely javítható, fejleszthető lett volna.
Az ülésen Gergely Zoltán polgármester javaslatát támogatva 7 igen szavazattal a testület feloszlatásáról döntöttek
képviselő társaink. Mi, Antal
Péterné Szerző Ildikó és Kaszab Zsolt nem támogattuk az
oszlatást, mert továbbra sem
tartjuk jó döntésnek, valós
szakmai érv nincs mögötte, a
megkezdett munkát, az újításainkat, ötleteinket végig kellett volna vinni, a városbejárás, a lakossági fórumok észrevételeit, jelzéseit maradéktalanul megvalósítani. Jelen vírushelyzetben az időzítést
sem tartjuk szerencsésnek, az
év végi időszak ünnepkörét figyelembe véve pedig végképp
nem szolgálja a város, a lakosság érdekét ez a döntés.
2020. szeptember 24-től
elérhető és használható a
tervezett ingyenes wifi szolgáltatás településünkön az
érdeklődő lakosság számára
az alábbi helyszíneken, mely

Európai uniós támogatás keretében valósult meg:
- Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal épülete
(Árpád tér 1.)
- Petőfi Művelődési Ház
épülete (Árpád tér 1.)
- Polgármesteri Hivatal és
buszmegálló épület között
található park (Árpád tér)
- Móczár Andor tér művelődési házzal és Egészségházzal szembeni része
- Városi Könyvtárral szembeni park
- Idősek Apartmanházának
épülete (Móczár A. tér 7.)
- Strandfürdő területén
belül a büfésor és a termál
medence közötti terület (Örsi
utca 18.)
- Sportpálya területe (Széchenyi u. 99.)
Október 5-én megkezdődött a Jákó utca (2679. hrsz.),
Mikes utca (911. hrsz.) útszakasz, Murányi utca (2226.
hrsz.), október 12-én a Szent
Margit (3493. hrsz.), a Rákóczi F. (2708. hrsz., pékség
melletti zsákutca) és a
Nyárfa (3256. hrsz.) utcák
útburkolat felújítási munkálata. Természetesen pontosan tudjuk, hogy a Vasút és a
Munkácsy utcák felújítása
kulcsfontosságú, prioritást
élveznek majd a jövőben.
Elkezdődtek az őszi útkátyúzások, jelenleg is folynak a
munkálatok. A strandi malomnál a közvilágítás megoldásá-

nak kérdése nagyon fontos,
egy éve folyamatosan jelezzük.
A végleges kiépítésig javasoltuk mobil világítás kialakítását, napelemes közvilágítást.
A forgalomtechnikai felülvizsgálat végre eredményt
hoz a Zöld IX. vendéglátóegység melletti kereszteződésben, remélhetőleg november
15-én már erre is lesz megoldás. Ahogyan kérték, a zebrák
megvilágítása javulni fog a városközpontban (buszmegálló,
Coop előtt) valamint a Rákóczi Ferenc úti pékség előtt,
a munkálatok várhatóan november első felében kerülnek
kivitelezésre. Értékesítésre
került a Széchenyi út 27. szám
alatti ingatlan (Muzsikás).
Kiírásra került a helyi piacok fejlesztése célú támogatási pályázat, a képviselőtestület dönt arról, hogy él-e
a pályázati lehetőséggel. A
város már rendelkezik előzetes tervekkel a piac felújítása tárgyában, az előkészületi munkálatokat a Műszaki
Iroda megkezdte.
A civil szervezetek támogatása javaslatunkra jelenleg
is folyamatos, kérelem benyújtására volt lehetősége a
szervezeteknek.
Az általános iskola Köztársaság téri épületének önkormányzat által tervezett ablakfelújítási projektje továbbra is nagyon lassan
halad, az engedélyezés, árajánlatkérés fázisában tart
jelenleg. Jó hír azonban,
hogy az általános iskola tornatermének tetőfelújítása si-

keresen befejeződött, elkezdődött a gimnázium tornaterem tetőszerkezetének felújítása, továbbá most indul a
Köztársaság téri iskolaépület villamoshálózatának rekonstrukciója, ezen beruházásokat a Jászberényi Tankerületi Központ végezte, végzi
saját forrásból.
Javaslatunkra megkezdődött a jászárokszállási Ifjúsági Tanács felállítása, létrehozása. Jelenleg tagtoborzás,
a kérdőívek előkészületi
munkálatainak fázisában
tartunk. Reméljük, sikerül a
helyi ifjúságot városunk közéletébe bevonni, az Ifjúsági
Tanács működésének jogi
feltételeit megteremteni.
Dr. Földi József hosszú kutató- és elemző munka eredményeként elkészítette Jászárokszállás története című
könyvét. Az október 10-i
könyvbemutatón nagy érdeklődéssel vehettük kezünkbe a
kiadványt, mindenkinek szívből ajánljuk! Ezúton is gratulálunk a szerzőnek!
Munkánkat a jövőben is a
város lakosságának érdekében kívánjuk folytatni, kérjük, továbbra is keressenek
elérhetőségeinken, szeretettel várjuk Önöket a hónap
utolsó szerdáján tartandó
fogadóóránkon!
Tisztelettel:
Antal Péterné Szerző Ildikó
(tel.: 06-20/59-23-766)
Kaszab Zsolt
(tel.: 06-20/9-189-000)
képviselők

tájékoztatás a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester
2021. január 17. napjára kitűzött időközi választásáról
Jászárokszállás Város Helyi Választási Irodája tájékoztatja az érdeklődőket, hogy Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 1. napján
történő feloszlása miatt a Helyi Választási Bizottság időközi választást tűzött ki.

a helyi önkormányzati
képviselők és a polgármester
időközi választásának időpontja:
2021. január 17. (vasárnap).
Az időközi választással kapcsolatos valamennyi információ,
döntés megtalálható a www.jaszarokszallas.hu oldalon, a bal
oldali „Választás” mappában, mely az alábbi linken érhető el:
https://www.jaszarokszallas.hu/?module=news&action=list&fname=hvb2019
A településen megválasztható önkormányzati képviselők
száma 8 fő, plusz a polgármester. Jelölő szervezetet bejelenteni
a választás kitűzését, azaz 2020. október 21. napját követően
lehet. Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet 2020. december 14-ig.
Az ajánlóíveket 2020. november 28-tól lehet átvenni a Helyi Választási Irodánál (5123, Jászárokszállás, Árpád tér 1., 5. számú
iroda). A jelölteket legkésőbb 2020. december 14-én 16:00 óráig
lehet bejelenteni a választási irodánál, ezen a napon fog sor kerülni a jelöltek szavazólapon való sorrendjének a sorsolására is.
A jelöltnek, illetve a jelölő szervezetnek a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet (az üreseket is!) legkésőbb 2020. december 14-én 16:00 óráig át kell adnia a Helyi Választási Irodának.
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Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a Helyi Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki, melynek összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 1.000,- Ft.
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket (akadálymentes szavazókörbe való áttétel, mozgóurna iránti kérelem, átjelentkezés) 2020. november 12-től lehet benyújtani a
Helyi Választási Irodához. Az időközi választáson átjelentkezésre nincs lehetőség, csak abban az esetben, ha a választópolgár lakóhelye és tartózkodási helye is Jászárokszálláson van. Az
átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2021. január
13-án 16:00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
A mozgóurna iránti kérelmet:
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2021. január 13-án 16:00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2021. január 15-én 16:00 óráig, vagy
ac) 2021. január 15-én 16:00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2021. január 17-én 12:00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2021. január 17-én, legkésőbb
12:00 óráig kell benyújtani.
A választási értesítők kiküldésére 2020. november 27ig fog sor kerülni.
A választási kampányidőszak 2020. november 28-tól
2021. január 17-én 19:00 óráig tart.

2021. január 17-én nem folytatható kampánytevékenység:
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított
150 méteres távolságon belül közterületen,
c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának
befolyásolására alkalmas módon.
A szavazás napján, azaz 2021. január 17-én választási gyűlés
nem tartható. A választási plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2021. február 16-án 16:00 óráig
köteles eltávolítani. A szavazatszámláló bizottság és a Helyi Választási Bizottság megbízott tagját (delegáltak) legkésőbb 2021.
január 08-án 16:00 óráig lehet bejelenteni, melyhez a formanyomtatvány aktualizálásra és feltöltésre került a www.jaszarokszallas.hu oldalra, az alábbi linkre: https://www.jaszarokszallas.hu/?module=news&action=list&fname=hvb2019
A szavazóhelyiségben szavazni 2021. január 17-én 6:00
órától 19:00 óráig lehet.
Felhívom a figyelmet arra is, hogy a jelenlegi képviselő-testület a feladatát változatlanul ellátja az új választásig, az ügyek
intézése továbbra is folyamatos, ezért a testületi döntést
igénylő ügyeikkel kérem, hogy az eddig megszokott módon továbbra is szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatalhoz fordulni.
Dr. Gábris Emese
jegyző, HVI vezetője
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generációkon keresztül
– a zene világnapja –
Yehudi Menuhin kezdeményezésére 1975-ben az UNESCO október 1-jét a zene világnapjává nyilvánította. A hegedűművész szerint meg kell becsülnünk a csöndet, az ezerarcú muzsikát megismernünk azért fontos, mert közelebb hozza
egymáshoz az embereket és a kultúrákat. A zene a káoszból rendet teremt; a ritmus a széttartót egységbe fogja; a melódia a megszakítottat folytonossá varázsolja; a harmónia az össze nem illőket összeegyezteti.
„Szavakkal már nagyon sokszor visszaéltek, különösen a korunk társadalmában egyre növekvő tudatlanság következtében. A zene azonban továbbra is módot ad arra, hogy az emberek ma is megértsék egymást, amikor az emberiségtől a múlt előítéletei távolabb állnak, mint valaha, de megerősödve kerülnek előtérbe azok az örök értékek,
amelyek mindig részét képezték bármely nép minden művészi megnyilvánulásának. Arra szeretnék buzdítani minden várost, falut és országot, hogy rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen a napon. ”
Ismerjük meg három generáció véleményét a zenéhez fűződő „szerelmükről”.
Imádom a zenét, ha tehetném, a nap 24 órájában zenét hallgatnék és énekelnék. Valószínűleg anyukámtól örököltem ezt
a szenvedélyt, kicsi korom óta minden versenyre és rendezvényre elkísértem. Tulajdonképpen így nőttünk fel, ez volt a
természetes. Általános iskolában részt vettem egy népdalversenyen, ahol 1. helyezést értem el, nagyon örültem. Zongorázni
tanultam 2 évig alsó tagozatban, de a mai napig sokszor odaülök a zongorához és újabb dalokat tanulok meg. Nyolcadikos
koromban ének szakon tanultam Szabó Krisztina tanárnőnél

Hatvanban, ugyanott, ahol anyukám is. Nagyon élveztem,
több önbizalmat adott nekem az éneklésben, amire nagy szükségem van. Sajnos az énekórák és az iskolai programjaim nehezen összeegyeztethetőek voltak, emiatt abba kellett hagynom. De a jövőben még biztos, hogy lesznek terveim az énekléssel. Több alkalommal énekelhettem gimnáziumi rendezvényeken és a városi Birkafőző Versenyen is. Bízom benne, hogy
ez a jövőben is így lesz, mert ezek segítenek, hogy szokjam a
színpadi légkört és a közönséget, hiszen ez teljesen más, mint

otthon a négy fal között énekelni. A jövőben mindenképp szeretném én is megmérettetni magam az X-Faktor színpadán is.
Addig is sokat gyakorlok és keresem a további lehetőségeket
a zenében. Ha néha rossz kedvem támad, elég énekelni vagy
csak zenét hallgatni és máris jobb lesz minden.

Igazából, hogy mikor kezdődött a zene iránti imádat nálam,
azt nem tudnám pontosan megmondani. A középiskolai éveim
alatt kezdtem komolyabban foglalkozni ezzel, amikor eldöntöttem, hogy musical-színész szakon szeretnék továbbtanulni.
A hatvani Kocsis Albert Zeneiskolában tanultam 3 évig ének
szakon Szabó Krisztina tanárnőnél. Imádtam ezeket az éveket.
Úgy merültem álomba minden egyes este és úgy ébredtem fel
minden reggel, hogy semmi mást nem szeretnék jobban az
életben, mint, hogy színpadon énekelhessek. A felvételim a

Színművészeti Főiskolára sajnos nem sikerült, ami akkor nagyon bántott, de mára már elfogadtam. Közben férjhez mentem, 2 gyermekünk született és humán erőforrás menedzser
szakon szereztem diplomát a gödöllői egyetemen. De az éneklés iránti vágy soha nem csillapodott. Számtalan énekversenyen, tehetségkutatón vettem részt kisebb nagyobb sikerekkel.
A 2012-es X-Faktor műsorban közel 8 ezer versenyző közül az
első 50 közé jutottam és az 5 napos tábor alatt felejthetetlen
élményeket kaptam. Mára már egészen másfelé sodort az élet,

de az éneklés, a zene iránti szeretet soha nem fog múlni. Mai
napig kapok felkéréseket éneklésre különböző rendezvényekre.
Jászárokszálláson is évek óta énekelek a városi rendezvényeken, ami örömmel tölt el. Amikor énekelek, akkor érzem igazán, hogy önmagam vagyok.

„Mit jelent a zene nekem? Az unokám ringatom, dúdolok; ha
rossz a kedvem, énekelek; ha boldog vagyok, dalolok. A zene a
lélek hangja.”
(Magdi)
„Számomra a zene mindig fontos volt és lesz az életemben,
mert feltölt és energiát ad.”
(Edit)

„Nekem az ének, a zene kicsi korom óta meghatározó volt
az életemben. Édesanyám főzés közben mindig énekelt és
én is megtanultam tőle sok szép dalt. Azokat is és a dalkörben tanultakat is gyakran dúdolgatom munka közben, mert
jókedvre derít, felvidít és nem utolsósorban gyógyító ereje
van.”
(Anna)

„Életkortól függetlenül szeretünk énekelni járni, örömet
okoz. Jó egy kedves csapathoz tartozni, csapatépítő tulajdonsággal is bír, mely meg is fiatalít.”
(Kati)

„Gyermekkoromban először a magyar nótával ismerkedtem meg. Édesapám hegedült, négy nővére volt, népes családi összejöveteleken mindenki énekelt, unokatestvérem zon-

gorázott. Általános iskolában egynemű kari éneklés, középiskolától majd 46 éven át vegyes kar, egyházi és világi. Utóbbi
7 évben népdal a Rozmaring Dalkörben. Életem boldogságos
és nehéz éveiben biztonságos kapaszkodó volt próbákra
járni, újat tanulni, szólamot, dallamot, szöveget memorizálni, életre szóló igaz barátságokat kötni. Lelket simogató,
elmét frissen tartó az éneklés számomra.”
(Éva)

Németh Vanda,
másodéves gimnazista
a Deák Ferenc Gimnáziumban

Németh Beáta, 40 éves,
kétgyermekes anyuka,
minőségbiztosítási auditor

/Rozmaring Dalkör tagjai/

egy népdalénekes gondolatai
- maczkó máriát kérdeztük Sajnos a járványügyi helyzet miatt ebben az évben a közösségi eseményeken felcsendülő énekek helyett szavakban emlékezünk. Elsőként októberben meghívott oktatónk, Maczkó Mária eMeRTon-, Prima- és Magyar Örökség díjas, a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett népdalénekes – a lap olvasóinak küldött gondolatait közlöm: Miért fontos az
éneklés, a zene az életben?
- „A zene, a tánc, az ének az emberi kultúra fontos része, melynek segítségével a legbensőségesebb érzelmeket, gondolatokat közvetíthetjük. Nehéz pontosan megmagyarázni a
vonzódást, amit az énekek keltenek az emberben. Valamit megmozgatnak, megindítanak,
valamiféle tudattalan emlékezést dolgokra, amiből kinőttünk, amitől eltávolodtunk és ami
a valóságban és külsőségben egyre inkább elhal és csak belül hordozható tovább. Ma a tudatos hagyományőrzés, a találkozások, a szervezett tánc- és szokásalkalmak éltetik tovább
a hagyományt. A népdal nem színpadra szánt „kitárulkozás”, hanem mindennapi érzelmeket
kifejező, közösségben született alkotás. A népdalokat közösségekben kell énekelnünk, melyek
által közelebb kerülünk egymáshoz. Üzenetét csak együtt érthetjük meg. A népdal igazán
csak akkor él velünk, ha mindennapi cselekedeteink része. Ha énekelünk, messzire hallatszik, hogy létezünk, hogy vagyunk. Úgy tartjuk magunkat számon, mint „pesszimista ország”. Véleményem szerint ez a szemléletmód abból is fakadhat, hogy elvesztettük az ember
egyik legősibb, legtermészetesebb önkifejezés utáni vágyát, az éneklést. Újra meg kell tanulnunk énekelni ahhoz, hogy egészséges kapcsolataink legyenek, hogy boldog életet tudjunk élni, hogy rá tudjunk csodálkozni szépséges tájainkra, értékes honfitársainkra, dalla-
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Énekpróba egy népdalénekessel, Maczkó Máriával
mos, gazdag nyelvünkre. Vannak gyökereink, ősi kultúránk, nemzeti és népi hagyományaink.
Ezekre büszkének kell lennünk.”
Szerkesztette:
Kovács Zoltánné Lajos Krisztina
dalkörvezető
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Jászárokszállási Cukorbetegek klubJa
szeptemberi események
szöveg: Dr. Dobos Józsefné Dr. lászló erika
szakgyógyszerész, Jászárokszállási cukorbetegek klubJának elnöke

királyok városán át a turulmaDárig
A Jászárokszállási Cukorbetegek Klubja kirándulást szervezett, az úticél
Székesfehérvár és Tatabánya volt.
2020. szeptember 5-én 47
fő vett részt az autóbuszos
utazáson, a kisiskolástól a
nyugdíjasig minden korosztály képviseltette magát.
Kellemes őszi időben érkeztünk meg kirándulásunk
első állomására, Székesfehérvárra, ahol az ottani Cukorbetegek Egyesületének
tagjai fogadtak minket
Benke Anna Piroska vezetésével.
Nagyné Kati, a szervezet
egyik alapítója kalauzolt el
minket a belvárosban a soksok lenyűgöző, érdekes látnivaló között és tartott
„rendhagyó történelemórát”
a résztvevőknek. Az érdekfeszítő előadás során feltárult
előttünk a város múltja és jelene is. A Géza fejedelem alapította Székesfehérvár ma
Magyarország egyik legnagyobb és legfejlettebb városa. Szent István emelte a
Középkori Magyar Királyság

világi központjává. Nem véletlenül illetik a királyok városa jelzővel, ugyanis itt
őrizték a magyar koronázási

kertben kezdődött, majd láthattuk az Országalmát, a
Püspöki Palotát és a Patikamúzeumot is. A Történelmi

bronzszobor kedvelt fotótéma a turisták körében.
Csoportunk tagjai is éltek a
lehetőséggel. Kedves idegen-

Órajáték figurái legendás
magyar királyokat és jól ismert alakokat ábrázolnak.
Amikor zenei kísérettel
megjelentek, a látvány mindenkit elvarázsolt. A portékáit kiskocsiján a piacra toló
idős asszonyt ábrázoló

vezetőnktől azt is megtudtuk, hogy Kati néni orra
azért fényes, mert a babona
szerint, aki megfogja, annak
szerencsét hoz. Csodálatos
látványt nyújtott a Virágóra,
ami szintén a város nevezetessége. Tavasztól őszig mu-

A tatai várban
jelvényeket, a kincstárat, a
levéltárat. Itt tartotta a király az országos törvénylátó
napokat, valamint csak a Fehérvárott megkoronázott király lehetett az ország törvényes uralkodója.
Sétánk a Középkori Rom-

tóparti ebéD
2020. szeptember 12-én
a Jászárokszállási Cukorbetegek Klubja a hagyományokhoz híven közös főzésre és ebédre várta tagjait és azok családtagjait.
A helyszín ezúttal a Peres-tó
partján található pihenőház
volt. Az időjárás is kedvezett a
szabadtéri programnak, hiszen ragyogó napsütés, nyári
meleg fogadta a résztvevőket.
Nagy örömünkre a Cukorbetegek Egri Egyesületének
néhány tagja is ellátogatott
rendezvényünkre.
Az egri társszervezet tagjaival
A délelőtt folyamán a Dr.
Olajos Gyula által felajánlott
birkából Szűcs Lajos főzött ízletes pörköltet, melyet délben a klub tagjai tálaltak fel a vendégeknek.
Dr. Dobos Józsefné Dr. László Erika a Jászárokszállási Cukorbetegek Klubjának elnöke röviden tájékoztatta a megjelenteket a szervezet 2020-ban végzett tevékenységéről és ismertette a jövő évi
terveket is. A Cukorbetegek Egri Egyesületéből Baranyi Éva köszöntötte az egybegyűlteket.
A finom ebéd elfogyasztása után kötetlen beszélgetéssel és vízparti sétával telt a délután.
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tatja a pontos időt immár
hatvan éve.
Az ízletes ebédet a platánok árnyékában található
Szent Gellért Hotel éttermében fogyasztottuk el.
A program Székesfehérvár 20. századi lovagvárában folytatódott, melyet
Bory Jenő épített a feleségének. Negyven éven át készült a különleges építmény,
emléket állítva a hitvesi szeretetnek és a művészi álmoknak. A ház tervek nélkül, évről évre formálódott,
Bory volt a tervező és a kőműves is. A látogató minden
sarkon rácsodálkozhat egy
toronyra, egy üvegfestményre vagy egy díszkútra.
A Bory-várban több száz
szobor látható, a falakat elborítják a festmények. Nemcsak családi otthon, hanem
óriási műterem is volt, sőt
leszármazottaik még ma is
itt laknak.
A kirándulás következő állomása az Öreg-tó partján
található Tatai vár volt, mely
a város egyik gyöngyszeme.
A 14. század végén épült gótikus vízi vár aranykora Zsig-

mond és Mátyás király idejére esett. A múzeumban
tárlatvezetés várt bennünket, először a kőtárban jártunk, majd megtekintettük a
lovagtermet. A vitrinekben a
Hüttl és az Aquincum Porcelángyár termékeiben gyönyörködhettünk, a királyi,
kávéházi étkészletektől a panellakásokban és a televíziók tetején elhelyezett dísztárgyakig.
Barangolásunk az ezeréves múlttal rendelkező Tatabányán ért véget. Itt a
város fölé magasodó, a település szimbólumaként is ismert
Turul-emlékművet
néztük meg. A Kő-hegyen
álló szobor a bánhidi csata
emlékére készült. A bronzmadár nyolc méter magas,
szárnyainak fesztávolsága tizenöt méter, karmai között
Árpád kardját tartja, fején
koronát visel. A mészkőszirt
tetejéről fantasztikus panoráma nyílt a városra.
A Közép-Dunántúlon töltött őszi nap jó hangulatban
telt el és mindenki új élményekkel gazdagodva térhetett haza Jászárokszállásra.

előaDások
az egészségért
A Jászárokszállási Cukorbetegek Klubja 2020.
szeptember 15-én tartotta
következő taggyűlését a
Petőfi Művelődési Házban.
Ezen a kedd délutánon vetítéssel egybekötött egészségmegőrző előadások várták a tagságot és az érdeklődőket.
Dr. Rada Anett mutatta be
a két előadót és témájukat a
hallgatóságnak. Dr Nagy
Tamás belgyógyász, a Magyar Táplálkozástudományi
Társaság és a Magyar Elhízástudományi
Társaság
tagja a sejtszintű gyulladásról, a sejtek áteresztő képes-

ségéről beszélt részletesen.
Kifejtette az életmód és a
gyulladás összefüggéseit, ismertette az egyre fiatalabb
korban megjelenő betegségeket. A gyulladás kiváltó
okai között nevezte meg az
urbanizációt, a légszennyezést, az elhízást és a stresszt
is. Hangsúlyozta, hogy a
gyulladás korai felismerése
és hatékony csökkentése az
egészség megőrzését segíti.
Simon Kálmán orvos konzulens megtörtént esetek bemutatásával szemléltette a
súlyos betegségek gyógyítását, gyógyszerek személyre
szabott megállapítását, amivel még eredményesebbé te-

hető a gyógyulás. Az előadások során kiderült, hogy a
két magasan képzett szakembert nemcsak a közös, izraeli munka köti össze,
hanem régi barátság is.
A délután folyamán kisorsolták két szerencsés jelenlévő nevét, akiknek Izraelben végzik el a vértesztjét
egy egészségprogram keretében.
A tartalmas előadások
végén a közönség soraiból
hangzottak el kérdések, melyekre a meghívott előadók
válaszoltak, praktikus tanácsokat adva az egészségesebb és boldogabb élet kialakításához.
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azt írta az úJság
szöveg: paksi csabáné

1990 októberében:
Az újraindult Jászvidékben
sok rövid hír szerepelt, ezekből szemezgetek, bízva
abban, hogy mosolyt csal az
olvasók arcára.
Művelődési ház programjai közül: „Lutra vásár, matrica csere-bere a művelődési
házban, minden páros hét
hétfőjén 15 órakor.”
A Hírek-események rovatból: „Jelentés a szelvényforgalomról. Az OTP jászárokszállási fiókja és a posta totó
és lottó szelvényforgalma az
augusztusi hónapban meghaladta a 63 ezer darabot. Ez

mutatja, hogy az emberek
szeretnek játszani.”
„Hűségesek napja. Október
hónapban a Háziipari szövetkezet megrendezi a „hűségesek napját”. Ezen alkalomból
köszöntik a szövetkezet leghűségesebb tagjait, mintegy
33 főt, akik sok-sok éven keresztül hűséges dolgozói voltak a szövetkezetnek.”

2000 októberében:
Sajtóközlemény adta hírül,
hogy a Carrier vállalat megvásárolta a helyi hűtőgépgyárat.
„2000 februárjában a Carrier
Corporation - amely Amerika

57. legnagyobb vállalatának, a
United Technologies Corporation leányvállalata - megvásárolta az Electrolux kereskedelmi hűtőbútor üzletágát. Ezáltal az Electrolux jászárokszállási kereskedelmi hűtőbútor
gyára is egy olyan jelentős szervezet részévé vált, mely ezt a tevékenységet fő profiljának tekinti. A beruházások növelésének első lépéseként az új tulajdonos június 26-án megkezdte
az olaszországi villottai Electrolux gyárból a gyártás áttelepítését Jászárokszállásra. […]
Az első gyártósor augusztusban
érkezett Magyarországra és a
legfejlettebb gyártási technológia és minőségügyi rendszer átvételére való felkészülést követően, a próbagyártás már szep-

fél évszázaDos
találkozó
szöveg: szabó lászló

50 évvel ezelőtt végeztük az általánost,
ki - ki elinDult, hogy lásson más világot.
az út senkinek sem volt egyszerű,
De küzDöttünk, mert megszülettünk.
a hosszú évek során értek élmények,
hol szépek, hol peDig kesernyések.
alsóban papp gézáné volt
az osztályfőnökünk,
szerettük őt nagyon,
mert sokat törőDött velünk.
felsőben már okosabbak lettünk,
ezt sok tanárainknak köszönhettük.
külön köszönetet monDok csipe mária
osztályfőnökünknek,
aki megtanított a szép magyar beszéDre.
ének óráira még minDig emlékezem,
fülemben cseng Dallamos éneke.
a mai este szórakozzunk együtt,
iDézzük fel a múltat
és közben beszélgessünk!
E sorokkal köszöntöttem
23 osztálytársamat az 50.
osztálytalálkozónkon, október 19-én délután.
42 első osztályos gyerek
lépte át a Dobó úti iskola kapuját 1962-ben, hogy Papp Gézáné Mancika nénitől megtanuljuk a betűket, számokat.
Mára már sajnos 9 társunkkal
soha nem találkozhatunk,
értük és elhunyt tanárainkért
néma felállással emlékeztünk.
Egy-egy koszorút készíttettünk, melyet 6 társunk sírján akik városunkban vannak eltemetve - másnap elhelyeztünk.

Mindenki nagyon várta a
közös találkozást, érdekes volt
az első pillantás: te ki vagy?

Az est folyamán ki röviden,
ki hosszabban mondta el az elmúlt 25 év eseményét, hiszen
25 éve nem volt osztálytalálkozónk. Jó volt hallani az elért
sikereket, látni a családi boldogságokat, a gyerekek, unokák iránti büszkeséget. Szinte
mára már mindenki nyugdíjas
lett vagy éppen folyamatban
van a nyugdíjazása, de jó volt
hallani, hogy mindenki új feladatokat talált magának,
igyekszik hasznos tagja lenni a
társadalomnak. Sokan az unokák nevelésében segítenek,
míg mások szüleiket ápolják,
nyugdíj mellett kisebb munkákat vállalnak. A beszédből ki
nem fogytunk, még táncolni
sem volt kedvünk, ezt eltettük
a következő osztálytalálkozóra.
Az este folyamán az idő
múlását senki sem figyelte,
mert mindenki kíváncsi volt
társára, kifogyhatatlan volt a
téma és még sokra nem is jutott idő, az majd a következő
találkozó témája lesz. A dolgok véget érnek, de az emlékek örökké élnek.

Az osztálytalálkozó résztvevői
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tember 12-én elkezdődött.
Szeptember 15-én a jászárokszállási dolgozók által gyártott
palackhűtők minősége már lehetővé tette a termékek kereskedelmi forgalomba bocsátását
a nemzetközi piacon.”

2010 októberében:
Tíz éve is megemlékezett
újságunk az újiregi kitelepülésről. A volt főszerkesztő,
André Béla tudósított az eseményről 80 éve 80 család
című cikkében.

„Újiregi földdel és vízzel érkezett Jankó Róbert Újireg polgármestere a jászárokszállási
római katolikus templomba október 5-én reggel 8 órakor, érzékeltetve, hogy a 80 éve kitelepültek utódai az eltelt időszak alatt
a néhai Muth-puszta földjéből és
vizén élve mára egy élhető települést hoztak létre. Emlékezve a
80 éve történtekre, otthonról
haza jövet a hozott elemeket az
itthon maradottak mai képviselőjének, Gergely Zoltán polgármesternek adta át. Az 1930-as

búcsúztatásra emlékezve most
80 évvel később a helyi karitász
csoport kezdeményezésére lelki
vezetőjük Gyenes Gyula pápai
prelátus egy felszentelt Bibliát
adott át az újiregi csoportnak, a
következő idézettel: „Ahol szeretünk, ott az otthonunk- az otthon, melyet lábunk elhagyhat,
de szívünk soha”. (Oliver Wandell Holmes) […]
Az elmúlt 80 év magában
hordozza ezt az óriási különbséget, s a kifejlet egy sikertörténet.”

megemlékezés

szöveg: ba

Az 1925-1968. között működő tanyai iskolának helyét ma már csak
egy emlékkő és egy kereszt jelzi a
határban járók számára.
2011 óta azonban minden év október
elején egy délutánra újra benépesül ez a
terület egykori diákokkal és családtagjaikkal. Bár az idei évben október 11-én
nem volt kegyes az időjárás az emlékezni vágyók egy kis csoportja mégis kilátogatott az egykori iskola helyére.
A szentmisét Szántó József címzetes apátpléA hagyományokhoz híven Szántó Jó- bános celebrálta
zsef címzetes apátplébános - aki maga
is ezen a tájon nevelkedett - celebrálta a szentmisét. Ezután Mozsár Lászlóné köszöntő szavai
következtek, majd az emlékezés koszorúi és virágai kerültek elhelyezésre az emlékkőnél.

tűzoltóságunk hírei
szöveg: maJorné
kaposznyák ágnes,
mezei tibor

Az elmúlt 3 hónapban
tűzoltóságunk 35 esethez
kapott riasztást.
Az első 9 hónap káreseti
adatait nézve elmondható,
hogy egységeink közel annyi
riasztást kaptak eddig, mint
2019-ben.
Immáron túl vagyunk a
102. esetszámon is. 55%-ban
tűzeset miatt kaptunk riasztást és 45%-ban műszaki
mentéshez vonultunk. Városunkon túl még másik 9 településen számoltunk fel káresetet ebben az időszakban.
Az előző havi lapszámban
már beszámoltunk arról, hogy
2020. augusztus 29-én Árokszállás/2-es fecskendő 4 fővel
nyújtott segítséget Göd településnek a viharkárok enyhítésére. Majd egy hónappal ké-

Viharkár Gödön
sőbb örömünkre szolgált, hogy
átvehettünk egy oklevelet, amit
Göd polgármestere küldött
egyesületünk részére, hogy köszönetét és elismerését fejezze
ki azért a kiemelkedően példamutató és önzetlen helytállásért, amit a viharkár elhárítása
során nyújtottak önkénteseink.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
- a cikk megírásakor - nincs
tűzgyújtási tilalom elrendelve
térségünkre! Friss információk a www.erdotuz.hu oldalon olvashatók.

Elismerő oklevél Göd polgármesterétől
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októberi gonDolatok
szöveg: csoszor erzsébet

A hívő ember október
hónapjában is Istenhez fohászkodik. Mivel október
a rózsafüzér hónapja, így
még nagyobb odafigyeléssel imádkozzuk a Szentolvasót.
Ebben az imádságban
Isten Anyját tiszteljük és
megváltásunk titkaira emlékezünk. A Szentolvasó egyegy szakaszát tizednek nevezzük. Minden tized egy
Miatyánkkal kezdődik, majd
tíz Üdvözlégy következik,
melyekbe a "titkot" befűzzük, végül egy-egy dicsőség
zárja.
Ebben a hónapban már
nem sok virág szépségét
tudjuk megcsodálni. Egy különleges virágot, a varjúhájat

szeretném a Kedves Olvasók
figyelmébe ajánlani. A 30-50
cm magasságú, évelő növény
virágai úgynevezett bogernyőkben nyílnak, rózsaszín
vagy sötétebb kármin árnya-

latúak. Általában bokorban
nő, de sziklakertben és kőedényben is kiválóan mutat.
A virágzatán felül apró leveleivel is díszít, melyek a napsugarak hatására egyre élénkebbé válnak. Október közepére, a 15-i Teréz napra
borul virágba, ezért terézke-

A virágba borult terézke

ként is szokás hívni. Október
15. Avilai Nagy Szent Teréz
emléknapja. A mi életünk is
szebbé és boldogabbá válik,
ha hittel fordulunk Isten felé
úgy, ahogy azt ő tette.
Avilai Szent Teréz
reggeli imája
„Uram! A reggeli csendben
békéért, bölcsességért és erőért imádkozom. A szeretet
szemével akarom nézni a világot: türelemmel, megértéssel és kedvesen. Úgy látni
gyermekeidet, ahogyan Te
látod őket, csak a jót venni
észre mindenkiben. Tégy süketté a pletykákra, némává a
rosszindulatú beszédre. Hadd
legyek olyan készséges és
vidám, hogy a közelemben az
emberek megérezzék a Te jelenlétedet. Uram, öltöztess
engem a Te szépségedbe,
hogy egész nap Téged hordozhassalak! Amen.”

tisztelt
mozgássérült tagok!
A Városi Mozgássérültek Csoportjának
vezetősége nevében tájékoztatom Önöket,
hogy a vírushelyzetre való tekintettel
idén elmarad a karácsonyi ajándékcsomag.
A 2021. évi tagdíj sem kerül beszedésre idén,
előreláthatólag március környékére fogjuk halasztani.
Megértésüket köszönjük!
Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok!
Az egyesület nevében:
Fehér Lászlóné csoportvezető

helyesbítés
A Jászárokszállás története című könyvem 215. oldalán tévesen szerepel az 1848. év krónikájánál két mondat, amely az 1849. év történéseihez tartozik:
„Április elején a vezérkar és Kossuth Árokszálláson, a
plébánián szállt meg. A nép hazafias kitöréssel fogadta
Kossuthot.”
A hibáért elnézést kérek az olvasóktól!
dr. Földi József

Jó szánDékkal a szakaDékba
szöveg: nagy lászló

Városunk szeptember
10-i önkormányzati ülésén tett váratlan bejelentés megosztotta a lakosság véleményét. Nagy
László levele érkezett
szerkesztőségünkbe, melyet e havi lapszámunkban osztunk meg az olvasókkal.
Jól választ-e mindig a nép?
A Bibliából tudjuk, hogy
nem. Pilátus kérdésére,
hogy kinek adjon kegyelmet, a nép Jézus helyett Barabást választotta.
Jól választottak-e Jászárokszállás polgárai 2019ben? A válasz megadására
vizsgáljuk meg a kialakult
helyzetet.
Megkülönböztetünk törvényhozói és végrehajtói
hatalmat. Országos szinten
törvényhozói hatalom az
országgyűlés, végrehajtói
pedig a kormány, az állam
apparátusával,
melynek
élén az országgyűlés többségéből választott miniszterelnök áll. A világon sehol
nem marad tartósan hatalmon olyan miniszterelnök,
akinek nincs meg a törvényhozói többsége.
Városunkban a törvényhozói hatalom a 9 fős önkormányzati testület. Végrehajtó hatalom pedig a polgármester az önkormányzat
apparátusával.
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Egy polgármester sem tud
tartósan pozíciójában maradni, ha nincs meg a testületi többsége, ha gyakorta
olyan döntéseket kell végrehajtania, amelyről őt nem
győzték meg, csak legyőzték.
Emberileg ez nem működik.
Jóhiszemű naivitás erről
mást gondolni. Előbb-utóbb
vagy a polgármester vagy a
határozatokat hozó többség
fogja kezdeményezni a testület feloszlatását.
Önkormányzati választás
esetében - eltérően az országétól - nem a már megválasztott testület dönti el,
hogy ki legyen a polgármester, hanem a lakosság közvetlenül szavaz rá. Az önkormányzati
választási
rendszer nem garantál automatikusan többséget a
polgármesternek.
Fontos továbbá látni, hogy
az önkormányzati választás
jogi érvényessége csak a
megválasztottak
személyére vonatkozik, de a választási programjukra nem.
Hogy milyen programot kell
megvalósítani, az már a
megválasztott testület hatásköre.
A választási program
mérvadó, de sem a polgármester, sem a testületi
tagok nem hivatkozhatnak
kizárólagosan arra, hogy
csak az ő saját programjukat lehet megvalósítani.

Természetesen a választópolgár sem kérheti szó szerint számon a választott
képviselője programjának
egy az egyben történő megvalósulását.
A testület működőképessége érdekében fontos
dolog, hogy a polgármesternek többsége legyen, de a
polgármester
választási
programja ebben az esetben is legfeljebb csak iránymutatásul szolgál. A többségi képviselők sem szavazógépek. Saját programjuk
is van, melyből szeretnének
minél többet megvalósítani,
csak a prioritások meghatározásában képesek konszenzusra jutni.
Egy jól együttműködni
tudó testület megválasztása
érdekében a választópolgárnak érdemes úgy szavaznia, hogy az általa választott
polgármesternek meglegyen a testületi többsége.
Ehhez helyzetbe kell
hozni a választót.
Nézzük meg a következő
lehetőséget: a polgármesterjelölt megnevezi - városunk esetében 8 fő - képviselőjelöltjét. A választó kiválasztja a számára elfogadható polgármesterjelöltet,
és vele együtt megszavazza
a jelöltjeit is. Városunknak
jó lenne egy ilyen egyhangú
testület? Nem. A többségi
matek kijön ugyan, de a testületben nem jelenne meg
egy szélesebb programválaszték és szűkülne a véle-

mények sokfélesége is, melyek alapján alaposabb döntések hozhatók.
Megoldás lehetne, hogy a
polgármesterjelöltek, csak
4-5 fő képviselőjelöltet neveznének meg. Ha a választó ezt megszavazná, a 34 fő "üres" helyekre pedig
a többi képviselőjelölt közül
választana, akkor létrejöhetne az együttműködni
tudó többség, de egyúttal a
testület is többszínű lenne.
Természetesen a polgármesterjelölteknek joguk
van bármennyi képviselőt
ajánlani, és a szavazóknak is
joguk van saját elképzelésük szerint ikszelni, csak
ebben az esetben tudomásul kell venni, hogy néha
előállhat olyan testületi öszszetétel, akik nem tudnak
jól együttműködni.
A tavalyi önkormányzati
választásból az olvasható ki,
hogy a polgárok többsége
meg volt elégedve Gergely
Zoltán munkájával, de felmerült egy fiatalítási igény
is, és a testületre már ennek
megfelelően szavaztunk. A
fiatalítási igény azonban
nem jelenti azt, hogy ne kellene az idősebbek érdekeit
is figyelembe venni. Az új
testület két döntésében ez a
szempont viszont háttérbe
szorult. A helyi tv-műsor
online nézhetőségéről és az
Apartmanház bővítésének
az elhalasztásáról van szó.
Nem vitatható, hogy az
Apartmanház helyett az is-

kola felújításával is jó helyre
kerül a pénzünk, de más
szempont is van. Önkormányzatunktól az állam
nulla forintért bérli az iskolákat. Ebben az esetben az
iskola állagának megőrzése
a bérlő feladata. Amennyiben az állam erre most nem
ad pénzt, ez azt jelenti, hogy
az iskolafelújítás is halasztható még. Nem racionális,
hogy olyanra költjük a pénzünket amit az államunk
időben úgy is meg fog majd
csináltatni és számolni kellene azzal is, hogy a Ratkókorszak demográfiai hulláma hamarosan eléri az
Apartmanházunkat.
Jó javaslatokból mindig
van bőven, a gondot az jelenti, hogy a megvalósításukhoz szükséges pénzből
viszont mindig kevés van.
Kevés pénzből a lehető legtöbbet kihozni elv a testület
legfontosabb döntési szempontjai közé tartozik. Az
eddig felmerült javaslatok
közül egyet sem tartok az
ördögtől valónak, mindegyiket a jó szándék vezérli. Alaposan megfontolt döntés
esetén mindegyikből profitálhatna a városunk. Azonban, ha egy javaslat kizárólagos akarattá generálódik,
könnyen konfliktusokhoz
vezet.
Abban, hogy testületünknek nem sikerült konszenzussal rangsorolni a teendőket, én nem politikai törésvonalat, hanem generációs

problémákat látok.
A fiatalabbaknak ismerniük kell a szabályokat, a
polgármester hatáskörét,
tapasztalni a kompromiszszumkötést, melyek alapján
árnyaltabban lehet véleményt nyilvánítani. Egy mulasztásra - parkoló ügy arányos választ kellene adni
és látszatra is elkerülendő a
dafke- szavazás.
Az idősebb testületi tagok
és a polgármester részéről
pedig a fiatalabbak irányába: türelem, türelem valamint javítani a két testületi ülés közötti kommunikációt.
A nagy testületi összefeszülések idővel személyeskedésekbe torkollanak. Ha
nagyobb konkrét kérdésben
nem tudnak konszenzusra
jutni, akkor helyi népszavazást is lehetne kezdeményezni, nem pedig bűnbakokat felállítani.
Visszatérve a bevezetőben
feltett kérdéshez: Jól választottak-e Jászárokszállás polgárai 2019-ben?
A direkt válasz az lenne,
hogy nem.
A helyes válasz pedig az,
hogy igen, mert jó szándékuk és az akkori tudásuk
legjobbja szerint szavaztak.
A többi már a megválasztottakon múlik.
Jó döntésnek tartom, hogy
a testület feloszlatta magát,
és a helyzet megoldása a választópolgárok kezébe került.
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Jászárokszállás
tÖrtÉNete
krónika a kezDetektől 2020. i. félévéig
Közel száz éve nem jelent meg történeti összefoglaló
mű Árokszállásról, Herbert János Jászárokszállás Nagyközség monográfiája1 ugyanis 1928-ban jelent meg.
Ezt az űrt kívánja betölteni Földi József szeptemberben
megjelent új könyve2. A kötet egyszerű megjelenésében is szép (a borító természetesen kék,
fehér betűkkel), tartalmának jelentősége azonban egyáltalán nem mondható szerénynek. A
tartalom ugyanis többet nyújt, mint amit a cím mond, bár a cím kifejezi a szerző szándékát.
szöveg: f.e.

A mű elsődleges célja az, hogy a ma élő és jövő nemzedékeket megismertesse a jászok életútjával,
az ősök tetteivel, küzdelmeivel, azok tanulságaival, melyekből példát vehetnek és erőt meríthetnek
az utódok. Jelentősége abban is áll, hogy ugyan Árokszállás története van a legrészletesebben kifejtve, de a Jászság szerves részeként sok szálon kapcsolódik a Jászság, a két Kunság (Jászkun–Hármas–Kerület), a környező megyék, Magyarország és Európa történelmével, továbbá a Lehel vagy
Jászkürt, valamint a ferencesek szerepét stb. is tárgyalja a könyv. A szerző ezek összefüggésében
láttatja az eseményeket, segítve az egyes események, döntések mozgatórugóinak megértését.
A könyv létrejöttét ötvenéves, a szerzőre jellemző alapos, kitartó kutatás előzte meg. A
könyvtári, levéltári kutatómunka mellett minden elérhető jász témájú könyvet, kiadványt
összegyűjtött és elolvasott. Jegyzetelt lépten-nyomon: előadásokon, rádió, televízió műsorok
alatt, beszélgetések során. Eltökéltségének 1997-ben az Új Néplapban3, a Jászvidékben stb.
többször is bizonyságát adta.
A témakörben megjelent írások gazdagsága miatt döntött úgy a szerző, hogy rendhagyó
monográfiát ír – nem történelemkönyvet hosszabb elemzésekkel, ezt a történészek már
megtették, hanem naplószerű krónikát. Műfaja összetett, monografikus elemeket tartalmazó
kronológia, időrendi esemény- és adattár (néhol megjegyzésekkel kiegészítve) – ezért valóban az alcímben szereplő „Krónika” fejezi ki legjobban a tartalmat.
A könyv szerkezete a fentiekből következően letisztult, jól áttekinthető, folyamatos olvasásra és kézikönyvként is használható. Időrendi sorrendben tartalmazza az eseményeket és
az adatokat, 12 fejezetben. Az első fejezet már a címében is eltér a többitől, a Jászság és a jászok történetét foglalja össze dióhéjban, az őskortól a X. század végéig. Már itt is szolgál
meglepetésekkel, új információkkal, ahogy a későbbiekben is. A további fejezetekben Árokszállás áll a középpontban: Árokszállás és a Jászság története, évszázados tagolásban, egyegy fejezeten (századon) belül évekre, az éveken belül pedig hónapokra/napokra bontva. A
fejezetek terjedelme eltérő, hiszen történetünk elejéről kevesebb ismert adat áll rendelkezésre (nagyon sok dokumentum semmisült meg háborúk, harci cselekmények, megtorlások
1

Jászárokszállás Nagyközség monográfiája / Herbert János.- Karcag : Kertész József könyvny., [1928].- 220 p. ; 22 cm

Jászárokszállás története : Krónika a kezdetektől 2020. I. félévéig / Földi József ; [kiad. Fodor Ágnes e.v.] .- [Jászárokszállás] : Új Berea Kft. ny., 2020.- 646 p. 30 cm

2

stb. következtében), és ahogy haladunk az időben előre, egyre növekszik az információ
mennyisége.
A jászok társadalma, egykor kiváltságos jogállása, a nagy történelmi eseményekben játszott szerepe (török idők, szabadságharcok, háborúk stb.), az eladatás és Redemptió hangsúlyosabban jelenik meg. Képet kapunk arról, hogyan működött a közigazgatás, a gazdálkodás a különböző korszakokban Árokszálláson (is), milyen volt a lakosság társadalmi összetétele, anyagi helyzete, milyen gondokkal küszködött és milyen eredményeket ért el, kik voltak elöljárói, lakói (lásd pl. török és más összeírások, egyházi és települési adatok), kik tettek
legtöbbet a közösségért, az oktatás- és művelődésügyért stb., de a kevésbé dicső tettek, érdekességek sem maradnak el az ismertetésből.
Az árokszállási telepítésű Jászágó (újratelepítés), Jászszentandrás, Kerekegyháza és Újireg
megalapítása, önállóvá válásának folyamata is a történet szerves része. Hantos és Nagylók
sem maradt ki, ahol szintén sok árokszállási család telepedett le. Ezen települések történeti
kutatásának is alapjául szolgálhat ez a mű.
Földi József megtörtént, dokumentált eseményeket ír le, nem ömleng és nem ítélkezik.
Tárgyszerűen közöl információkat, adatokat (ahol eltérő adatokat talált, felhívja erre a figyelmet), – nem csak Árokszállásról. Szűkebb hazájának szeretete azért számos szófordulatban megnyilvánul.
A kötetet hat oldalas forrás- és irodalom jegyzék zárja. Lábjegyzetek, kötet végi jegyzetek
nem szerepelnek a könyvben, a szerző a folyamatos szövegben helyezi el az odaillő megjegyzéseket, magyarázatokat, hivatkozásokat, ezzel megkönnyíti az olvasást. A vastagon szedett évszámok kiemelése és a keltezés kövérítése áttekinthetővé és könnyen kereshetővé
teszi a szöveget. Az első visszajelzések alapján is elmondhatjuk, hogy ez a szerkezet jó választás volt. Szinte mindenki először a számára fontos esemény, személy, időszak keresésével
kezdi az olvasást, és utána olvassa el az igen terjedelmes4 művet. A szöveg tömörsége és
adatgazdagsága ellenére is olvasmányos, mindenki számára érthető és élvezhető. Szerkesztőként jómagam az elejétől a végéig elolvastam a kéziratot, nagy élvezettel, mert érdekes
időutazáson vettem részt a jászokkal, az elmúlt évtizedeket pedig átélhettem Árokszálláson.
A kézirat lezárva: 2020. június 30-án, az utolsó bejegyzés dátuma június 27. A szerző – határozott szándéka szerint – nem írt befejezést, utószót. Üzeneteit sajátosan az előszóban
foglalja össze, hiszen Árokszállás és a Jászság él, története folytatódik, és bízik abban, hogy
az utódok között mindig lesznek „szabad jász” krónikások.
Egy idézet az előszóból: „Könyvem sok adatot, információt tartalmaz nemcsak Árokszállás,
hanem a Jászság többi településéről is, de a két Kunság, Heves megye, Pest megye, az Alföld,
a Dunántúl, Erdély, sőt Magyarország és Európa történetéhez is találhatók adalékok. Ez a
könyv tehát nemcsak az árokszállási és általában a jászsági jászoknak, hanem az elszármazott, kirajzott vagy máshol őshonos jászoknak is íródott, sőt azoknak is, akik nem jászok
ugyan, de érdeklődnek egy ma már kicsinyke, de egykor a Római Birodalommal is büszkén
és lényegében eredményesen dacoló, dicső múlttal, gondokkal teli jelennel, de nem kilátástalan jövővel rendelkező népcsoport iránt.”
3
1997. május 9. Színes oldalak – Simon Cs. József: Elszármazott jászok nyomában – Árokszállásról a bankok bankjába. Az
ország pénztárnoka című írás.
4
646, vágott A/4-es oldal, egy kötetben. A nyomda remek munkát végzett, szép borítót tervezett, igényes a nyomtatási és
kötészeti kivitelezés.

Jubileumi osztálytalálkozó
1970 – 2020
szöveg: Drm

„én iskolám,
köszönöm most
nekeD, hogy az
elJött életcsaták között
volt minDig
hozzám víg
üzeneteD. „
( aDy enDre:
üzenet egykori
iskolámba)

Időben egyre távolabb,
pedig mintha minden csak
nemrég történt volna. Eltelt
ötven év, egy emberöltő…
Visszaemlékezni, ötven évvel
visszaröppenni az időben,
csak egy pillanat. De átélni,
megélni, milyen hosszú volt...

Az első találkozót 2007-ben
szerveztük, 37 év után. Az
első - mint általában az első
mindig, mindenben – a legizgalmasabb, a legmeghatóbb, a
legemlékezetesebb marad.
A 8. B újra együtt, ugyanabban az osztályban, ugyanazokban a padokban. Ismerős
ismeretlenek ültünk egymással szemben és meséltünk az
életünk legfontosabb eseményeiről, a célokról, az eredményekről, ki honnan indult, és
hová érkezett.
Aztán újra találkoztunk
2010-ben. Mivel többen a
helyi gimnáziumban tanultunk tovább, egy közös általános iskolai - gimnáziumi osztálytalálkozót szerveztünk. A
kerti parti helyszínét és a vacsorát is egyik osztálytársunk
biztosította.
Nyolc évvel később, 2018ban tartottuk a 48 éves találkozónkat. Külön öröm volt,
hogy három osztálytársunk is
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volt, akik először jöttek el. Itt
határoztuk el, hogy minden év
augusztusában szervezünk
egy találkozót, ami inkább már
baráti összejövetel, egy kellemes, együtt eltöltött délután.

csit szebb, kicsit viccesebb
köntösben,
mindenkinek
eszébe jutott egy-egy sztori,
emlékkép. Semmiben sem különbözünk egymástól. Sokkal
több van bennünk, ami össze-

A találkozó résztvevői
Így került sor 2019-ben egy
közös bográcsozásra. Már
nem kellett bemutatkoznunk,
mesélnünk az életünkről,
mert nem ez volt a legfontosabb. Életre kelt a régmúlt ki-

köt, mint ami megkülönböztet. Már nem kellett „Ádámtól
és Évától”, az “És veled mi
lett?”- tel kezdeni. Pontosan
tudtuk, ki miről beszél, ha a
régmúltról mesél.

Idén - sorban az ötödik kerek évfordulós, jubileumi
osztálytalálkozó volt, amit egy
szabadtéri közös főzéssel egybekötve tartottunk meg. Az
évek múlásával mára már a
nyugdíjas korosztály tagjai
lettünk, ősz hajú, mosolygós
nagymamák és nagypapák. Fő
szerep most az unokák körül
van, idős szüleink gondozása,
kertészkedés, sport, kultúra,
utazás, hobbik stb., de vannak
még nyugdíjasként dolgozó
osztálytársak is. Sajnos nem
volt nagy létszámú a találkozó. Betegség miatt találkozóink két oszlopos tagja sem
tudott eljönni. Nagyon sajnáljuk és reméljük, hogy a jövő
évi összejövetelen már ők is
ott lesznek. Voltak, akik üdvözleteiket küldték el, de személyesen nem jelentek meg.
És vannak, akik már soha
többé nem lehetnek velünk,
így évről-évre fogy a létszámunk.

A jeles évforduló alkalmából
- és azt jelképezve – egyik osztálytársunk kedves ajándékkal lepett meg mindenkit. Ezúton is köszönet érte, mindannyiunk nevében.
Jó tanáraink voltak, mindegyikükre jó szívvel emlékezünk. Jó osztály voltunk, szerettük egymást, van valami
megmagyarázhatatlan, ami
még ötven év után is működik és összehoz minket.
Értek bennünket nagy tragédiák, nagy bánatok, gyász és
betegség is meglátogatott
többünket, de nagyon sok
örömteli eseményt, életszakaszt tudunk magunk mögött. Tudunk örülni a jelennek, a jónak, és megyünk tovább az utunkon. Ha lesz lehetőségünk, akkor jövőre,
veletek, újra, ugyanott osztálytalálkozó!
Ezúton mondunk köszönetet a Szent István Közösségi
Ház fenntartójának a helyszínért, a szervezőknek, akik
hozzájárultak a találkozó sikeréhez és minden résztvevőnek, akik nélkül a találkozó
nem jöhetett volna létre.
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magánvélemény
szöveg: szabóné bobák zsuzsa

„bárhogy is
számolom,
minDenünk
megvan hozzá,
hogy ugyanúgy
becsülJük és
szeressük
gyermekeinket, magunkat és egymást,
ahogy szüleinktől
láttuk, és ahogy
azt érDemes.
akkor?”
(grecsó krisztián)
Nagyon sajnálatos tény,
hogy nem tudtak együttműködni a nemzedékek az új
képviselő-testületben.
Az idők változása a fiatalok
előtérbe helyezését kívánná.
Nekik kellene a dolgaink irányítását átvenni. Természetesen az idősebbek tapasztalatának felhasználása nélkül ez
nehézkesen haladhat. Az átadónak és a fogadónak az
együttese nem tudott most
kialakulni. Egyáltalán ezt
akarta valaki a két fél közül?
De! Ha valaki megméretteti
magát a lakosság által, akkor
tisztában kell lennie, kivel indul
a versenyben. A személyek
nem titkosak. Bárki bekerülhet
a testületbe, akivel közös hangnemet, cselekvést és döntést
kell vállalni, keresni (a vitatkozás fontos része a munkának).

A kompromisszumkészség nélkül nincs haladás, megegyezés.
Nem határozhatják meg önös
érdekek a dolgok előremenetét,
hanem csakis a közért végzett
munka lehet az elsődleges cél.
(Lehet ez már régen naiv követelmény?) A tapasztaltabb képviselőnek feladata lenne gyakorlati tudásának az átadása.
Nem ellenség a más véleménynyel rendelkező, hanem meggyőzendő társ, aki a városért
hallatja a hangját.
Sajnos az országunkat jellemzi a kettészakadás. Amely
dolgok a nagy politikában érzékelhetők, megjelennek a helyi
szinteken is. Mikor lesz ennek
vége? A fiataloknak még nincs
elég tapasztalata a stratégiák kidolgozásában. A taktikai lépések megválasztása sem egyszerű feladat. Nem mindenki
képes politikussá válni.
A járatosabb legyőzi és ellehetetleníti a kezdőt, ha az a
célja. A cél azonban csakis a
városunk élhetőbbé tétele
lehet! Ennek érdekében meg
kell kötni az egyezségeket.
Nem könnyű feladat, de megoldható a személyeskedés félretételével, okos, emberséges
politikával. Kellő alázattal! (Van
még ilyen?)
A gyanakvás, a gyűlölködés,
az utálkozás mellőzése nélkül
nincs járható út. Fiatalok, keressétek, mert nektek meg kell
találni! Hiszem, hogy megtaláljátok.

araDi tizenhármak
szöveg: csatai blanka

1849. október 6.
Sokak képzeletében megjelenik egy gyászoló nép.
Mások a jajveszékelés megrázó hangját képzelik
maguk elé. Néhányan csak
néma könnyeket hullatnak
lehajtott fejjel.
E nap, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után kivégzett 13 magyar honvédtiszt előtt emlékezik, akiket Aradon ért az
utolsó napjuk.
Lőpor és golyó általi halálra
ítélték Lázár Vilmos főtisztet,
Desseffwy Arisztid, Kiss Ernő
és Schweidel József tábornokokat, kiket reggel fél 6-kor
ért a találat. Kiss Ernő kivételével, mindegyikük holtan
esett össze. Őt a vállán érte a
találat, ezért három katona
elé állt és mindhárman tüzelni kezdtek.
A kötél általi halálra ítéltek
lovag Poeltenberg Ernő,
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Török Ignác, Lahner György,
Knezić Károly, Nagysándor
József, gróf Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos,
Damjanich János és gróf Vécsey Károly tábornokok kivégzése reggel 6 óra után történt. Gróf Vécsey Károly tábornok kivégzését azzal súlyosbították, hogy az akasztás
során őt hagyták utoljára. A
vértanú tábornokok sorra búcsúztak el egymástól. A kivégzést követően a holtak testét
közszemlére tették elrettentés végett.
Az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost Pesten végezték ki.
Megemlékezésül Nagysándor József honvéd tábornok
vélt utolsó szavait idézem:
„De rettenetes volna most az
elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok
Istenem elé, hogy hőssé, igaz
emberré, jó katonává tett.”

kitelepülés tolnába
– 90 éve történt
(első rész)
szöveg: árokszállásiak
baráti köre egyesület

1930 októberében indult útra az árokszállási kitelepülők első csoportja, hogy a Tolna megyei Muth pusztán
a jobb élet reményében kezdjen új életet.
Jelen cikk a JÁSZVIDÉK egykori lapszámaiban megjelent írásokból emel ki részleteket a kitelepülés előzményeiről és az indulásról, emléket állatva az „új honfoglalóknak”.

tolNa MegYei telePÜlÉsÜNk
JászviDék – 1930. Július 6.
„A munkaalkalom nélkül levő szorgalmas, becsületes földmunkásaink jövője érdekében, az ő sorsukat szívükön viselő
jobbjaink megmozdultak. Ezek a helyi vezető emberek látták, hogy a szegény Csonkaország kubikusainak munkaalkalmat nyújtani nem tud. A szegény földmíves népen csak
telepítéssel lehet segíteni, nem csak itt, de mindenütt a Csonkaországban.”
„Ez elgondoláshoz első sorban támogatást nyújtott Dr.
Czettler Jenő képviselőnk, aki az OFB (Országos Földrendező
Bíróság) megértő társelnökétől, dr. Börcsök Andortól egy deputáció (küldöttség) élén telepítés céljaira vagyonváltság
(adótartozás fejében az államnak átadott földterület) földet
kért. A kérés a legjobbkor érkezett. Az OFB település céljaira
felajánlotta a Tolna megyében fekvő Felsőireg község mellett
levő 1100 kat. holdat kitevő földbirtokot…”
„A településhez az első lépés, hogy vannak-e települni
szándékozók. – A próbaösszeírás megtörtént. A rendelkezésre álló összes földterület csakhamar lejegyeztetett.”
„A célirányos településhez nemcsak föld s települők kellenek, de szükséges olyan intézkedések megtétele, amely főként a szegény települők útjából hárítják el az akadályokat.
E sorok írója ez irányban is megbeszélést folytatott a települőkkel, kiknek nevében kérte képviselőnket, hogy a megfelelő minisztériumokban járjon el a nehézségek elhárítása
érdekében. Sajnos ez eredménnyel nem járt.”
„A dolgok állását megírtam Dr. Vass József miniszterelnökhelyettesnek, aki a gondolatot a minisztertanács elé vitte, hol
a kérdés önmagában is, meg elvi vonatkozásaiban is megtárgyaltatott. A kormány foglalkozni akar a jászárokszállásiak
településével. A szükséges adatok bemutatása, s az ügy referálása végett meghívást nyertem úgy a miniszterelnök-helyetteshez, mint a földmívelésügyi miniszterhez. E meghívásnak örömmel elég teendő, csütörtökön magammal vittem az
egész település akadályait, annak minden kérdését felölelő
memorandumot írásban. E memorandum fő pontjai:
- a föld ára 25-30%-kal mérséklendő;
- a fizetés az első gazdasági év végével kezdődjék;
- a birtokon lévő épületek megváltási ára mérsékeltessék
annyira, hogy tisztán csak az anyagár álljon elő;
- amennyiben az épületek lebontásával a házak megépítéséhez az épületanyag nem lesz elegendő, a hiányzó épületanyagot nyújtsa a FAKSZ;
- vetőmagkölcsön, tenyészállat, facsemeték állami kilátásba helyezése;
- egyházi, kulturális, községesítési kérdések;
- kedvezményes utazási, költözködési engedély.”
„E memorandumot behatóan végig tárgyalta velem úgy a
miniszterelnök-helyettes, mint a földmívelésügyi miniszter.
Mindkét miniszterben az a meggyőződés alakulván ki, hogy
a földmunkásnép megmentésének hathatós eszköze a telepítés.”
„Vasárnap az OFB részéről kiszállt vitéz Selyebi Béla referens bíró, s elrendelte a települők hivatalos összeírását. Ez
összeírás elbírálása még 13-án meg fog történni, itt helyben
az elöljáróság s az összeírtakból ugyancsak e hó 13-án alakítandó választmány bevonásával. Az elbírálás lényege, hogy

a települők mindegyike tisztességes, becsületes, szorgalmas
ember-e.”
„A választmány s bárki a telepesek közül e hó 14-én a referens bíró vezetése mellett, hivatalosan megy le a juttatott
birtok, ún. Muth-puszta megtekintése végett.
Aczél József
esperes-plébános

telePesek ÜgYe
JászviDék - 1930. augusztus 17.
„Mint már egyszer jeleztük, most befejezett tényt közöljük,
hogy az OFB a tolna megyei Muth-pusztai birtokot, 1100 kat.
hold földet ítélettel a jászárokszállási települni akaróknak
juttatta. Elutasított minden más földigénylőt, mint pl. vitézi
szék, Amerikából visszajött földigénylőt, középbirtokot kérőt
stb.
A bírói ítélet nyomán most már megkezdődik a föld felparcellázása.”
„Most van folyamatban a felülvizsgálat, minek célja a föld
vételárának lehető mérséklése. A pénzügyminiszter hozzájárult már ahhoz, hogy az évi törlesztés megkezdése a birtokba vételtől számított egy év után kezdődjék meg.”

a tolNa MegYei telePÜlŐk
bÚCsÚztatása
JászviDék - 1930. október 5.
„Eddig még az ország népe előtt is ismeretlen, nagy fontosságú és beláthatatlan következményű szociálpolitikai
akció meghatóan szép mozzanata játszódott le Jászárokszálláson, október 1-jén a délelőtti és déli órákban. Búcsúzott az
anyaközségtől minegy 300 lélek, az összes települők fele,
hogy még az ősz folyamán leköltözhessenek Tolnába, míg a
másik rész a tavasszal fogja követni őket.”
„A települőket Aczél esperes a templomban búcsúztatta.
Az itt maradt testvérek nevében egy nagy feszülettel ajándékozta meg őket, lelkükre kötötte a távozóknak, hogy vigyék magukkal a törhetetlen jász hithűséget. Ezzel együtt
magukkal viszik az itthon maradtak éber figyelmét és meleg
szeretetét is, ami mindenesetre vigasztalást fog nyújtani a
küzdelmekben.”
„A templomi búcsúztatás után indult ki az emberáradat a
vasúthoz, ahonnan 12 órakor kellett a települők vonatának
indulnia.”
„Az órákig tartó készülődés után Szabó Sándor, a telepesek
ügyének technikai vezetője, maga is települő, rövid, de megható beszédben mondott utolsó Istenhozzádot.”
„A dalkör énekelte – belekapcsolódva az egész néptömeg
– a Szózatot, majd Oláh Béla zenekara zendítette rá a Rákóczy indulót, mely után a tömeg lassan oszladozni kezdett,
és megkezdődött a távozók és itt maradt hozzátartozóik
egyenkénti búcsúzása.”

tolNa MegYeiek szereNCsÉseN
MegÉrkeztek
JászviDék - 1930. október 12.
„A késedelmes vonatindulás után már csütörtökön reggel
megérkezett a különvonat. A telepeseket báró Kornfeld - aki
az ottani vidéknek jótékony ura - szeretettel fogadta. Iparvasútját rendelkezésükre bocsájtotta, sőt az összes igáit is
kiállította a munkából, s azok is a telepeseket szállították
úgy, hogy estére mindenki fedél alatt volt. Húsz család Felsőiregen szállásolt le (ez a telepesek birtokától 3,5 km-re
van), 30 család pedig báró Kornfeld summás lakásait kapta
meg díjmentesen. Az uradalom a dolgozni akarókat mindjárt
munkába is állította a répaszedéshez és kukoricatöréshez. A
föld karózása folyamatban van.
(folytatjuk)
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az egész egyházhoz tartoztok
- bérmálkozás városunkban -

a szent erzsébet
karitász csoport hírei
szöveg: csoszor erzsébet

szöveg: csoszor erzsébet
fotó: réDei DáviD

Idén tavasszal nemcsak az elsőáldozás,
hanem a bérmálkozás is
elmaradt, melyet 2020.
október 4-én, két csoportra bontva tartottunk
meg.
Kiss Csaba plébános atya
a szentmise kezdetén szeretettel köszöntötte a bérmálkozókat, bérmaszüleiket, szüleiket és a hozzátartozókat.
Kiemelte, hogy egyházközségünk ma pünkösdöt
ünnepel, hisz a Szentlélek
száll a bérmálkozók lelkére.
Prédikációjában
kérte a bérmálkozókat,
hogy „Krisztusnak jó tanítványai legyetek, Isten
Szentlelke, szeretete nélkül jó embernek lenni nem
lehet. Felnőttként fogadjátok a Szentlelket. Rajtatok
áll, hogy számíthat-e rátok
a környezetetek. A hit elkötelezettség, éljetek úgy,
hogy örömére legyetek
mindenkinek. A megbérmáltaknak az Egyházban

2020. szeptember 26-án,
szombaton tartottuk meg
az idősek napját a templomban.

helye van. Amit tesztek,
szeretettel, odaadással,
hittel tegyétek!”
A keresztségi fogadalom
megvallása után Ternyák
Csaba egri érsek atya megbízásából Kiss Csaba plébános atya szolgáltatta ki
a bérmálás szentségét
mindkét szentmisében.

Kiss Csaba plébános atya a
szentmisén kérte a Szentlélek
Isten áldását az idősekre és az
őket ápolókra. Prédikációjában szólt az idősekhez: hittel
fogadják el Isten akaratát, a
nehézségeket és imádkozzanak szeretteikért. A szentmise
keretében szolgáltatta ki a betegek kenete szentségét azok
számára, akik elvégezték
szentgyónásukat és szentáldozáshoz járultak. A szent-

a csaláD isten
tervét valósítJa meg
szöveg: csoszor erzsébet

2020. október 10-én, a
60, 50 és 25 éves házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokkal és
családtagjaikkal hálaadó
szentmisére
gyűltünk
össze templomunkban.

A bérmálkozók és hitoktatóik

Jézus szeret benneteket!
– elsőáldozás városunkban –
szöveg: csoszor erzsébet
fotó: réDei DáviD

Idén májusban elmaradt
az elsőáldozás a koronavírus miatt. Ezt a szentséget
2020. szeptember 20-án, a
9 órakor kezdődő szentmisén szolgáltatta ki Kiss
Csaba plébános atya.
A 38 felkészült gyermek
szeptember 19-én, szomba-

mise végén a karitász csoport
tagjai a szokásos vendéglátás
helyett, most minden szentséget felvevő hívet megajándékoztak egy kis csomaggal.
Szeptember végén a karitász csoport 30 családhoz juttatott el kézfertőtlenítőt és folyékony szappant, valamint
20 családnak tartós élelmiszerekből álló csomagot.
Folyamatosan osztjuk a
Közösségi Házban a ruhákat.
A ruhaosztás időpontjáról a
hirdetőtábláról értesülhetnek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a ruhaosztásokra.

ton délután végezte el az első
szentgyónását, így másnap
reggel tiszta lélekkel járulhattak az első szentáldozáshoz.
A plébános atya a prédikációjában visszaemlékezett
káplánként, majd plébánosként tartott elsőáldozásaira. A
gyerekek őszinteségét a felnőttek számára példaként ál-

lította: az igen legyen igen, a
nem pedig legyen nem. Minden gyermekben öröm és
szeretet van, tudunk a gyermekektől tanulni. Merjünk
újra szeretni és hinni! Buzdította az elsőáldozókat, hogy
„Isten végtelen szeretettel
szeret benneteket, kérjétek,
hogy Jézus működjön bennetek!”
A szentáldozás végén az elsőáldozók egy szívvel és lélekkel mondták a következő imát:

„fehér szentostyában,
Jézus tégeD látlak,
hiszek, bízom benneD,
szeretlek, imáDlak.
bánom, hogy szíveDet
bűnökkel sebeztem,
ezentúl Jó leszek,
JöJJ hozzám,

Sajnos a koronavírus miatt
most sok család nem merte
megtenni, hogy részt vegyen
ezen a szentmisén.
Kiss Csaba plébános atya
prédikációjában elmondta,
hogy a családok Isten szeretetét valósítják meg a múlt, a
jelen és a jövő példájaként. Kiemelte, hogy a házastársak a
keresztény házasságban nem
önmagukért szeretik egymást,
hanem Isten kedvéért. A családi szeretetben Isten tervét
valósítjuk meg, a szeretet kapcsolatból él az egyház is. A csa-

ládi életben többek között
fontos az odaadás, a türelem,
a hálaadás és hogy merjük
kérni Isten segítségét. A szentmisében a jubilálók megújították házassági esküjüket.
A szentmise végén a házaspárok megkapták Ternyák
Csaba egri érsek atya köszöntését, majd a plébánia nagytermében egy szerény agapéra került sor.
50 éves házasok:
Bobák Szilveszter – Surányi
Margit,
Bobák Ignác – Szabó Mária,
Csajkás Lajos – Gávorcsik
Margit Anikó,
Bangó János – Rédei Katalin.
25 éves házasok:
André Ferenc – Fodor Mária,
Gyulavári András – Mozsár
Mónika,
Fodor János – Pál Gabriella.

légy velem.
kitárom szívemet,
térJ be hozzám,
kérlek,
ó, nagyon akarlak
szeretni én tégeD!
Jó Jézusom, gyullaszD
szívem szeretetre,
hogy meleg lakásoD
legyen nekeD benne.
tuDom, Jézusom hogy
meghallgattál
engem,
s már lelkileg itt vagy
szerető szívemben.
köszönöm Jézusom,
hogy az enyém lettél,
kérlek, hogy
szívemben öröklakást
vegyél.

38 gyermek járulhatott az első szentáldozáshoz

www.Jaszarokszallas.hu

amen.”

A 25. és 50. házassági évfordulójukat ünneplő párok
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bursa hungarica
felsőoktatási önkormányzati
ösztönDíJpályázat
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében a 2021. évre is meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
jelenlegi felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
csatlakozott az ösztöndíjpályázathoz.
Az ösztöndíjra a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, jelenleg felsőoktatási intézményben tanuló vagy továbbtanulni szándékozó, érettségi előtt álló fiatalok jelentkezhetnek.
A pályázati kiírás teljes szövege és a pályázás
rendje 2020. október 5-től megtekinthető Jászárokszállás Város honlapján (www.jaszarokszallas.hu). A
pályázati adatlapot elektronikus úton kell kitölteni, és azt
nyomtatott formában a szükséges mellékletekkel
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együtt (jövedelemigazolások, iskolalátogatási igazolások) a Polgármesteri Hivatalban leadni.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik. A beérkezett pályázatokat Jászárokszállás Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló 17/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelete értelmében az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság bírálja el.
Az ösztöndíjra jogosító jövedelemhatár családban
élő pályázó esetén 62.700,- Ft/fő; egyedül élő esetében 71.250,- Ft.
A pályázatok benyújtásának helye: Polgármesteri
Hivatal Hatósági Iroda, határideje: 2020. november 5.
Jászárokszállás Város
Önkormányzata
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mátrabérc túrák 2020 polgárőr és művész
szöveg: kókai béláné

Egy több távból álló túra,
melyet eredetileg áprilisban akartak megrendezni,
de a pandémia miatt ezt
szeptemberre halasztották.
A leghosszabb táv a SirokSzurdokpüspöki közötti útvonal (Mátrabérc 55 km). A
rövidebb a Kékestető-Szurdokpüspöki (Hanák Kolos
36 km), ettől rövidebb a Galyatető-Szurdokpüspöki
(Muzsla 26 km) táv.
Három év óta rendeznek
egy rövidebb távot is, amely
Koncsúrkör néven vált ismertté és idén 14,8 km hoszszú volt.
Aki valamelyik távon elindul az a Mátra legszebb és
legtöbbet járt útvonalait
járja végig.
Mivel én már megcsináltam a két rövidebb túrát
(egyszer, illetve hatszor), így
én 3. alkalommal indultam a
Koncsúr körön. Kihívást jelentett, hiszen teljesen más
az idő szeptemberben, mint
áprilisban. Egy kicsit nehezebben indult a túra, de
rövid időn belül elkezdhettük a 14,8 km-es túrát. A tavalyi útvonalhoz képest
most a zöld+ jelzésen indultunk az iskola udvarából.
A Kápolna soron hamar elérjük a Mária Kápolnácskát.

A földút egyenesen vezet egy
akácfa erdőbe, majd a szűkülő ösvényen haladunk és
lassan megkezdjük az első
emelkedőt.
Kb. 3,2 km után az első legelő mellett szusszanhatunk
egy kicsit. Továbbra is a
zöld+ jelzést követjük. Hangulatos erdőn haladunk tovább, majd kiérünk a Tilalmas-tetőre. Ha balra nézünk,
látjuk a koncsúrok csúcsait,

A Horka-tetőn, amikor a
kilátás ámulatba ejt
amelyen visszafelé fogunk
jönni. Jobbra nézve Gyöngyöspata látszik, míg mögötte már az Alföld kéklik.
5,2 km utat megtéve Cserepes-tetőre érünk. Kapunk

egy pecsétet és már megyünk is tovább. Még mindig
a zöld+ jelzést követjük. A
Galagonyás-tető csak pár
méterre van a mi utunktól.
Az út még mindig emelkedik
a Püspöki-bérc előtti lapos
hátig. Itt rátérünk a piros+
jelzésre és enyhe emelkedőn
elérjük a Kis-Cserkút nevű
forrást. Innen kezdődik a
túra legmeredekebb szakasza. 450 méter megtételével
110 métert emelkedünk. A
meleg és az idáig megtett 8
km bizony az erőnket nagyon megtépázta. A Muzslatisztás a következő ellenőrzőpont.
Megállunk egy pillanatra, pihenünk és már megyünk is tovább. A piros jelzést követve
jutunk le a Nagy-hársason, a
Nagy-Koncsúron és a Horkatetőn át a célig. A Horka-tetőn
járva már látszik Szurdokpüspöki, majd egy igazán köves
részen áthaladva leérünk a
Diós-patak völgyébe.
Innen felkapaszkodva az
erdei útra térünk és jobbra fordulva lassan beérünk a célba.
A pincesoron az ott tartózkodók lelkesen biztatnak: már
csak pár méter és ott a CÉL.
Tényleg így van! Pár pillanat és
újra az iskola udvarán vagyunk. Sikerült egy remekül
megszervezett túrát teljesíteni.
Csak remélhetjük, hogy jövőre minden visszakerül az
eredeti helyére és idejére.

úJabb fogathaJtó hír
Jászárokszállásról
szöveg: r. i.

Sportegyesületünk fogathajtó szakosztály póni
"C" kategóriás hajtói szeptember 19-én Mindszenten részt vettek az országos bajnoki döntőn.

Országos bajnokcsapat
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Egyesületünket
három
hajtó képviselte, akiket
egész nap nagy izgalommal
figyelt a megyéből ellátogatott igen népes szurkoló
tábor.
Igazából nem maradtunk
szégyenbe, ugyanis a két forduló után Kis János 9 hiba-

ponttal VIII.; Rédei Ádám
0,32 hibaponttal III. és Kis
Márk két forduló után is hibátlan hajtással bekerült az
összevetésbe, ahol sajnos
alul maradt, így a II. helyen
végzett.
Csapatbajnokságban egyesületünk hajtói a megyét
képviselve I. helyen végeztek
0,32 hibaponttal. A kettes fogatok országos döntőjére
egy tagunk, Kóczián Péter a
megyéből másodikként kvalifikálta magát, viszont a
részvételt lemondta. Helyette Boros Boglárka, az
Abonyi lovas klub tagja utazott Balatonlellére, ahol egy
szép teljesítménnyel az erős
mezőnyben, a XX. helyen
végzett.
Lovasaink számára befejeződtek a szabadtéri versenyek, jöhet a téli alapozás a
következő évadra és a fedeles versenyek fordulóira.

szöveg:
Jakus fanni anna

Több évtizedig dolgozott
a bűnmegelőzésben polgárőrként, ahol kimagasló
eredményeket ért el. Interjúmban Miksi István
tiszteletbeli elnökkel beszélgettem, aki által többet megtudtam erről a hivatásról.
– Milyen szerepköröket
tölt be a polgárőrségnél?
– Az egyik alapító tag voltam
a polgárőrségnél Jászárokszálláson, amelynek megalakulása
1995-ben lett hivatalos. 20
évig önkéntes rendőrként tevékenykedtem, ezután 30 évig
polgárőr voltam, amit még a
mai napig is csinálok. 1993ban elnökké választottak,
amelynek szerepkörét tizenhat
évig töltöttem be. Cserkeszőlőn
2002-ben országos kitüntetést
kaptam a rendőrségtől, amelyet az országban rajtam kívül
egy fő kapott meg. 2009-ben
az elnöki címet továbbadtam
Sulyok Sándornak, én pedig
tiszteletbeli elnökként segítem
a polgárőrség munkáját.
– Mik a polgárőr feladatai?
– A polgárőrség elsődleges
feladata a bűnmegelőzés. Előfordul, hogy együtt dolgozunk a
rendőrökkel, ezzel is segítve
munkájukat. A városban sétálva ellenőrizzük a rongálásokat és ha esetleg egy szabálysértés helyszínére érünk, közbeavatkozunk vagy telefonálunk
a rendőrségnek. Bűnözőket jogunkban áll elfogni. Közfeladatokat is ellátunk, valamint rendezvényeken segítünk. Éjszaka
is ellenőrizzük a várost, külön
csapatokra szétválva.
– Hogyan lehet valaki
polgárőr?
– A polgárőrség önkéntes
alapú szervezet. A tagsághoz
szükség van két jelölőre vagy
javaslóra, aki beajánlja az
adott személyt. Bárki lehet tag,
aki büntetlen előéletű, és ezt az
erkölcsi bizonyítványával alá
tudja támasztani. A polgárőrnek nincs fegyvere, fizetése, de
neki is vizsgát kell tennie. Ezután három hónapig próba-

időn van, gyakorlati tevékenységeit csak hivatásos polgárőr
mellett végezheti. A próbaidőszak leteltével a testület eldönti
maradását vagy eltanácsolását. Jelenleg húsz fő körül vannak a polgárőrök Jászárokszálláson, de annak idején a
hatvan főt is elérte a létszám.

Interjúalanyunk:
Miksi István
A polgárőri tevékenységein kívül Miksi István a festészetben is figyelemreméltó
munkát végez. Erről is kérdeztem őt.
– Önnek a festészet
hobbi vagy foglalkozás?
– Az egyik foglalkozásom szobafestő, ezáltal mindkettő.
Mikor nyugdíjba mentem, akkor
kezdtem el festeni. Ennek már
nyolc éve, és azóta több száz

– A legutóbbi kiállításom
szeptember 22-23-án volt Egerben a XIII. Nemzetközi Cukorbeteg Találkozón. Az embereknek tetszettek a festményeim,
többen szerettek volna vásárolni is. A Képzőművészek
Klubja és az Amatőr Festők
Klubja nevű csoportokban osztok meg képeket, amelyekre
idáig csak pozitív visszajelzést
és érdeklődést kaptam hasonlóan tehetséges festőtársaimtól.
– Van kedvenc alkotása?
Miről fest szívesen?
– Több kedvenc alkotásom is
van, de konkrétan egy kedvenc
festményem nincs. A festményeim elkészülési ideje nem a
kép nagyságától, hanem a részletességétől függ. Van, amikor
egy délután alatt, máskor 3-4
nap alatt készülök el egy munkámmal. Megrendelésre is készítek képeket, amelyeken lehet
tájkép, személy vagy állat, szívesen festem bármelyiket. Akril
festékkel és olajfestékkel dolgozom, de az utóbbit a kellemetlen szaga és a hosszú száradási
ideje miatt kevesebbet használom. Jelenleg 160 elkészült
képem van, több festményem
pedig kiállításra került.
Két különálló tevékenység,
amikben sikereket ért és ér el
a mai napig Miksi István. Önfeláldozó munkája polgárőrként tiszteletreméltó és értékelendő, a művészetben

István egyik csodálatos festménye
képet festettem. Negyven elkészített kép után meghívtak az
első kiállításomra, amelyen sok
pozitív visszajelzést kaptam.
– Mikor volt a legutóbbi
kiállítása? Milyen visszajelzéseket kapott ott, valamint általánosságban?

pedig sok csodálatos alkotást
tudhat a sajátjának. A városban több helyen is megtalálhatók a festményei, mint például a városházán vagy a
Zöld IX különtermében. Alkotásait mindenkinek ajánlom
megtekintésre!
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