Advent
szöVeg: kiss csaba
plébános

„adVent a Várakozás
megszentelése.
rokona annak
a gyönyörű
gondolatnak,
hogy meg kell
tanulnunk
Vágyakozni az után,
ami a miénk.”
/pilinszky János/
Még nem igazán szembesültünk vele,
de biztos, hogy a járvány, a betegség és
a korlátozások átalakítják szokásainkat,
adventi készületünket és karácsonyi
együttléteinket is. A szokásos közösségi
programjaink elmaradnak, a családi
összejövetelt is másképp kell tervezniszervezni… Már előre sajnáljuk-sajnálhatjuk magunkat, hogy akkor most
„nem is lesz olyan igazi a karácsony”…
Pedig a karácsony nem a programjaink
összessége, és „sikere” nem azok jó hangulatán múlik. A karácsony örömét nem
ilyen vagy olyan ajándék adja, hanem az
ajándékozó és a megajándékozott őszinte
szeretete, egymás tisztelete, a hála és köszönet azért, hogy vagyunk, hogy egymásért élhetünk… Sopánkodás és félelmek
helyett inkább kérjünk leleményességet,
hogy a „korlátok között” is boldogítóan és
örömet okozva tudjuk kifejezni szeretetünket, tudjuk ajándékozni magunkat.
A karácsony ünnepe a minket szerető
és megváltó Isten közelségét, jelenlétét
hozza el. Az advent pedig megerősíti bennünk a reményt, hogy mindig voltak és
vannak Istenre érzékeny, Istent szomjazó
emberek, akik a legsivárabb sötétségben
is tudták, hogy eljön… Ez a szomjúság, ez
az érzékenység most is a miénk lehet,
semmilyen járvány vagy veszély nem veheti el tőlünk. Most talán időt és lehetőséget kaptunk arra, hogy a kisebb zsivajban elgondolkozzunk kapcsolataink
mélységén, életünk eszményein, értékeink, céljaink értelmén, és a sok bizonytalanság, emberi korlát és kiszámíthatatlanság után vágyakozzunk az egyedül
biztosra: a mindig irgalmas és köztünk
lévő Istenre.
Egyre békésebb adventet, megmaradó
egészséget és nem lanyhuló szeretetet
kívánva: legyen mindannyiunknak és
szeretteinknek is áldott karácsonya!

www.Jaszarokszallas.hu

VezetőségVálasztás
az árokszállásiak baráti köre
egyesÜletnél
szöVeg: csikós miklós
ábk elnöke

November eleje közgyűlésekkel teli időszak volt az
Árokszállásiak Baráti Köre
Egyesületnél. Ebben az évben
az egyesületnél az ilyenkor
szokásos éves közgyűlési időszak kiemeltebb volt a korábbiaknál. Az ok, hogy az egyesület éves beszámoló közgyűlése
új elnökség és ellenőrző bizottság megválasztásával is kiegészült.
Az előzmények közé tartozik,
hogy Kovács J. Béla, az egyesület
elnökének súlyos betegsége nem
javult oly mértékben, hogy lehetővé tenné számára választott
tisztségének betöltését. Lemondó levele a tavalyi ÁBK-karácsony rendezvény előtt érkezett, ami akkor a tagság és a
megjelentek előtt felolvasásra is
került. A jelenlévők akkor egy

szöVeg: andré lászlóné

Mint minden évben október
23-án, az Ipartestület vezetősége megemlékezik az 1956os forradalomban nagy létszámban részt vevő iparosokról, akik aktív résztvevői voltak az eseményeknek.
Csikós László, az Ipartestület
elnöke köszöntötte a megjelent
vezetőségi tagokat és a kitüntetetteket. Ünnepi megemlékezésében felidézte a forradalmat
megelőző kemény diktatúrát,
mely emberpróbáló időszak volt,
melyet nehéz volt elviselni. Soha
nem látott összefogás volt a magyar emberek között a forradalom kitörésének időszakában.
November 4-én a szovjet csapatok vérbe fojtották a forradalmat,
majd jött a megtorlás, mely rémisztő volt, hiszen nagyon sok
család életét tette tönkre. Ezt az

köszönőlevéllel
válaszoltak
elnök úr levelére, amit mindanynyian aláírtak.
Az év elején az ÁBK vezetősége
megkezdte a tisztújító közgyűlés
előkészítését, amit a tervezett

Az ÁBK közgyűlés előtt az
egyesület a hagyományos koszorúzáson fejezte ki tiszteletét és
megbecsülését a háborúkban
elesett árokszállási hősök és
Czettler Jenő emléke előtt.

Az emléktábla
időpontban a COVID-19 járványhelyzet miatt tavasszal életbe
lépő rendelkezések okán már
nem lehetett megtartani.

A közgyűlés a koszorúzást követően kezdődött a Petőfi Művelődési Házban. A hagyományos
éves közgyűlési napirendi pontok

előtt az ÁBK ezen a közgyűlésen
mutatta be azt az emléktáblát,
amit a Tolna megyébe 1930-31ben történt kitelepülés 90. évfordulója alkalmából az önkormányzat anyagi támogatásának felhasználásával készíttetett, s aminek bemutatása a felerősödő járványhelyzet miatt októberben elmaradt. Az emléktábla bemutatásakor Csikós Miklós levezető
elnök a Tolna megyei telepesek
példája és tette nyomán kiemelte,
hogy csak az az ember tud igazán
javítani sorsán, aki kész is tenni
azért. Az árokszállási telepesek
ilyen emberek voltak. Bizonyság
erre, hogy az általuk alapított település, Újireg megszületett és
azóta is létezik. A résztevők meghallgatták a Bögös Gyuláné tanárnő által összegyűjtött visszaemlékezésekből az Újiregi Önkormányzat hozzájárulásával készített hangjátékot, melyben a kitelepülők számolnak be az indulás
és az érkezés tapasztalatairól.
Folytatás a 2. oldalon.

Ünnepi megemlékezés
az ipartestÜletben
időszakot volt alkalma átélni, fejezte be beszédét.
Az ünnepi beszéd után a kitüntetések átadására került sor,
melyhez Papp Ágnes gazdasági
vezető mondott szakmai értékelést.
10 éves tagságáért Pethes Sándor, 15 évesért Papp Ágnes, 20
évesért André Lászlóné, 30 évesért Kasza József, 35 évesért Bordás Gyuláné kapott oklevelet. 25
éves tagságáért Nagy Péter és Faragó László ezüstgyűrűt vehetett
át. Csikós László lakatos iparos
társunk ezüstkoszorús mester
kitüntetésben részesült.
Elnökünk 40 éves tagságáért
aranygyűrűt vehetett át. Gratulálunk a kitüntetetteknek! További

jó munkát és egészséget kívánunk nekik.
Az ünnepség finom vacsorával

zárult, melyet Fodor Ágnes és
Gonda Csaba készített el. Köszönet érte!

Csikós László átadja az oklevelet Bordás Gyulánénak
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VezetőségVálasztás
az árokszállásiak baráti köre
egyesÜletnél
Folytatás az 1. oldalról.
A felvétel meghallgatását
követően percekig nehéz
volt megszólalni.
A csöndet a levezető elnök
törte meg az ÁBK Egyesület
szándékának ismertetésével.
Az egyesület keresi az emléktábla méltó elhelyezésének
helyét, és ezért kéri és várja a
tagok és városlakók javaslatait. Felkérte a jelenlévőket - és
most, ezen írás olvasóit is -,
hogy javaslataikat írják meg az
ÁBK Egyesület Facebook oldalán, illetve küldjék el az abkvezetoseg@gmail.com villámpostafiókra.
Az ünnepi percek után a
közgyűlés további napirendi
pontjainak megtartására a
taggyűlés határozatképte-

lensége miatt nem került sor.
Az egyesület megismételt
közgyűlésén hangzott el a beszámoló az egyesület 2020.
évi munkájáról és a gazdálkodásról. A beszámolóban Csikós Miklós elnökhelyettes elmondta, hogy ez az év az elmaradt rendezvények éve
volt, hisz nem tudtuk megtartani a Redemptio emléknapjához kötött rendezvényünket
és az Árokszállási Pálinkamustra hagyományteremtő
szándékkal megszervezett
rendezvényt sem. Elmaradt, illetve halasztást szenvedett az
emléktábla bemutatás, elmaradtak tervezett kirándulások.
A tervek közül egyedül a
Gonda Csaba önkormányzati
képviselő és segítői munkája

nyomán megtartott Nemzeti
összetartozás napi megemlékezés valósult meg, de ehhez
az ÁBK idén érdemi segítséget
nem tudott nyújtani.
A beszámolók meghallgatását és elfogadását követően történt meg az egyesületi tisztségek megújítását
eredményező választás is.
Az ÁBK megválasztott elnökségének névsora: Csikós
Miklós elnök; Dókáné Pádár
Judit általános elnökhelyettes;
Dóka Róbert, Faragó Lászlóné,
Herczeg Jánosné, Kovács Béláné, Orosz Kázmérné tagok.
AZ ÁBK megválasztott Ellenőrző Bizottságának névsora: Faragó Jánosné elnök;
Bobák Sándor, Kovács Zoltánné Lajos Krisztina tagok.

A választást követően Csikós
Miklós elnök a megválasztottak nevében megköszönte a
tagok bizalmát. Az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan
csak annyit mondott, hogy az
egyesület munkaprogramjának kidolgozása a most megválasztott elnökség feladata.
Felhívta a figyelmet, hogy az elnökségi ülések nyilvánosak, és
kérte a tagokat, csatlakozzanak a programalkotó megbeszéléshez, melynek időpontjáról és helyéről szóló értesítés
az ÁBK Facebook oldalán lesz
elérhető. Az elkövetkező év
küldetéseként jelölte meg,
hogy az egyesület programjaiban méltó kíván lenni az Árokszállásiak Baráti Köre Egyesület 35. éves születésnapjához.

tájékoztatás a helyi
önkormányzati képviselők és a
polgármester 2021. január 17.
napjára kitűzött időközi
választásának elmaradásáról
Jászárokszállás Város Helyi Választási Irodája tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a 483/2020. (XI.5.) Korm.
rendelet alapján a veszélyhelyzet ideje alatt időközi
választást nem lehet tartani.
Tehát a Jászárokszálláson 2021. január 17. napjára kitűzött, a helyi önkormányzati képviselők és
a polgármester időközi választása ELMARAD!
Az elmaradt választást a veszélyhelyzet megszűnését
követő 15 napon belül kell majd újra kitűzni, amelyről
tájékoztatni fogom a Tisztelt Lakosságot.
Az időközi választással kapcsolatos valamennyi információ, döntés továbbra is 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
Dr. Gábris Emese
jegyző, HVI vezetője

táJékoztató képViselő-testÜleti Ülésről
szöVeg: nir
2020. október 29-én soros
ülést tartott városunk képviselő-testülete, melyre a
járványhelyzet miatt ismét
a Petőfi Művelődési Ház
nagytermében került sor.
Az interpellációs időszakban
az alábbi témákban tettek fel
kérdéseket a képviselők: a Széchenyi utca 90. és 100. szám
alatti ingatlanok közötti útszakasz állapota; a Széchenyi
utcai artézi kútnál a vámosgyörki irányban parkoló építésének lehetősége; a Deák Ferenc utcai fasor metszése; a
Czinka Panna utcai zsákutca
tervezése; a 2020. évi költségvetés tartalékkerete; a sűrű
növényzet miatt nem belátható útkereszteződések felülvizsgálata; a Munkácsy és
Déryné utcák útjainak javítása;
a gimnázium udvarán térfigyelő kamera felszerelésének
lehetősége; az almavásárban
résztvevő termelő iparűzési
adófizetési kötelezettsége; a
jövő évi iparűzési adó esetleges visszafizetése; a Depo Kft.
adómérséklési kérelme; a főutakon lévő szennyvízaknák
rossz állapota; a Prohászka
utcai csapadékvíz-elvezető
rendszer átalakítása; a Széchenyi István Általános Iskola
központi épületének nyílászárócseréje; a Madách utca és a
Széchenyi utcai kerékpárút
sarkán található, bontás alatt
álló épület; a strandi malom
környéke mobil világításának
kialakítása; a viszneki út mellett lévő mocsaras területtel

2. oldal

kapcsolatos tárgyalások; szociális tűzifa támogatás lehetősége.
Gergely Zoltán polgármester a kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a Deák utcai
fasor metszése szakemberek
javaslatai alapján, a lombhullást követően megtörténik. A
Czinka Panna utca tervezése
folyamatban van, a szűk keresztmetszet miatt nehéz
szabványos utat építeni. A
közlekedési táblákat folyamatosan ellenőrzik, a hiányzó
vagy nem belátható jelzőtáblákról a Polgármesteri Hivatalban várják a bejelentéseket. A
gimnázium részéről nem érkezett térfigyelő kamerákkal
kapcsolatos megkeresés. Első
körben a tankerületi központ
illetékes, az önkormányzat azt
követően tehet lépéseket az
ügyben. A jelenleg útépítést
végző cég által kitermelt aszfaltot az önkormányzat a sérült útpadkák megerősítésére
használja fel. A napi iparűzési
adót több éve megszüntették,
a piaci árusítás esetében sem
szednek napi díjat, így az az almavásárkor sem történt meg.
A szennyvízaknák javítását a
Heves Megyei Vízmű Zrt. által
megbízott cég fogja megvalósítani. A Prohászka utcai vízelvezetési problémákat az árkokba hordott hulladék
okozza, a Városgondnokság
kitakarítja a területet, de a lakosoknak is nagyobb figyelemmel kellene lenni a környezetükre.
Dr. Gábris Emese jegyző a
Depo Kft. kérelmével kapcsolatban elmondta, hogy bármilyen adómérsékléssel, elenge-

déssel kapcsolatos kérelem
hatósági ügy, mely jegyzői hatáskörbe tartozik.
Szabóné Hegedűs Zsuzsanna pénzügyi irodavezető
arról tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy az előirányzat-módosítások átvezetését
és átcsoportosításokat követően a 2020. évi költségvetési
tartalékkeret 96.386.837,- Ftra módosul. A 2020. évre megtervezett 888.453.000,- Ft iparűzési adóbevételből szeptember 30-ig 872.107.000,- Ft
teljesült, várhatóan 2021. második félévében tapasztalnak
majd csökkenést.
Bakainé Magyari Melinda
műszaki irodavezető az általános iskola nyílászáró felújításával kapcsolatos kérdésekre
válaszolt. A műemlékvédelmi
hatósággal egyetértve az épület mostani megjelenését szeretnék megtartani, a beruházás indítása előtt ismételt
megkeresést követően adható
ki az engedély. A szakértői
munkacsoport az október 20i egyeztetésén a műanyag ablakok beépítését támogatta,
ennek megfelelően küldték ki
négy cégnek a megkereséseket és várják az árajánlatokat.
A Madách utca sarkán lévő ingatlannal kapcsolatban az önkormányzatnak nincs hatósági jogköre, de az építéshatóság tájékoztatása szerint már
végrehajtás alá vonták az ingatlant. Az Örsi úti malom
környezetének rendezése a
járdaépítést, közvilágítást is
magában foglalja. A szolgáltatóval egyeztetve keresik a
megoldást arra, hogy a meglévő oszlopokon lámpateste-

ket helyezhessenek el. A horgásztó körüli területek vázrajza elkészült, a földhivatali
eljárás folyamatban van.
A szociális tűzifa támogatással kapcsolatban Fehér Lászlóné képviselő elmondta, hogy
mivel a rendelkezésre álló fa
mennyisége csekély, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság úgy döntött,
hogy annak kiosztására később kerül sor. Nehéz helyzetben lévő nagycsaládosok igényelhetik majd a támogatást, a
kérelmeket a Hatósági Irodán
kell benyújtani.
Gergely Zoltán polgármester tájékoztatása szerint mintegy harminc családnak tudnak jelenleg öt-öt mázsa tűzifát biztosítani. Mivel a tűzifa
ára erőteljesen megemelkedett, véleménye szerint a rászorulókat inkább pénzbeli
juttatással kellene támogatni.
Idén is várják a cégek raklap
felajánlásait, ha érkezik ilyen
felajánlás, akkor azt is fel tudják használni a tűzifa támogatások kiosztásakor.
A két ülés között végzett
munkáról szóló beszámoló ismertetését követően a Városi
Sportegyesület támogatásáról,
a sporttelepen történő beruházáshoz való hozzájárulásról
tárgyalt a képviselő-testület.
Papp Francisco, a JVSE elnöke
ismertette a sporttelepen
megvalósítandó sportcsarnokkal kapcsolatos beruházás
főbb célkitűzéseit. A képviselő-testület hozzájárulását
adta ahhoz, hogy az egyesület
a sporttelepen fedett játékteret építsen, a szükséges
közmű és pályavilágítás épí-

tést, felújítást, bővítést megvalósítsa, melyhez pályázati önrészként 18.881.271,- Ft támogatást nyújt.
A Nyárfa utca önkormányzati vagyonkezelésbe történő
vételével kapcsolatos napirendi pont tárgyalásakor
Rózsa László, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. meghívott képviselője válaszolt az útfelújításokkal, parkolóépítés lehetőségeivel kapcsolatos kérdésekre. Elmondta, hogy a hivatalos megkeresést követően
meghatározott ügymenet szerint van lehetőség az engedélyek megadására.
Ezt követően a környezetvédelem, megújuló energiaforrások hasznosítása, a Gyöngyös-patak helyzete, fapótlások megvalósítása a földutak
mentén, energiafa ültetés
program bevezetésének lehetőségeiről szóló tájékoztatás
hangzott el. A képviselő-testület döntött a települési értéktár létrehozásáról; tárgyalt a
városközpontot érintően további médiaszolgáltató kiszolgáló lehetőségeiről; elfogadta a 2020. évi költségvetésről, a védőnői körzetekről
szóló rendeletek és a köztisztasági rendelet módosítását.
A testület hatályon kívül helyezte a zaj- és levegővédelmi
rendeletet, majd elbírálta a
Gondozási Központ intézményvezetői pályázatát, így
további öt évig Kaszab Attila
Gyuláné tölti be a munkakört.
A Városi Könyvtár igazgatói
feladatainak ideiglenes ellátásával Nemoda Eszter könyvtárost bízta meg a képviselőtestület.

A képviselők döntöttek a
gyógytorna szolgáltatás heti
óraszámának emeléséről, az
Apartmanház számára ipari
mángorlógép beszerzéséhez
forrás biztosításáról, a Városgondnokság részére egy új,
billenőplatós
haszongépjármű vásárlásának engedélyezéséről. Jóváhagyták a
Heves Megyei Vízmű Zrt.
által kezelt víziközmű vagyon
vállalkozási szerződéseit,
módosították a 2020. évi
munkatervet. Antal Péterné
Szerző Ildikó képviselő ismertette a város kulturális és
közösségfejlesztési programjának előkészítésével kapcsolatos feladatokat, Kaszab
Zsolt képviselő részéről a
sport- és közösségfejlesztési
stratégia kidolgozásával kapcsolatos tájékoztatás hangzott el. A képviselő-testület
támogatást biztosított a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Jászárokszállási
Széchenyi István Általános
Iskola Diákjaiért Alapítvány,
a Görbe János Színjátszó
Egyesület, a Jászárokszállási
Kertbarát Kör, a Szent Erzsébet Karitász Csoport, a Klímatechnikai Horgász Egyesület, a Kossuth Természetvédő és Vadász Egyesület, a
Futárok Sport Club, az Árokszállásiak Baráti Köre, valamint a Lehel úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány kérelemben meghatározott céljai
finanszírozásához. Az önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanokat jelöltek ki eladásra, minimális vételáruk
meghatározása mellett.
Folytatás a 3. oldalon.
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a polgármester Jelenti bemutatkozás
kedVes olVasó!
szöVeg: gergely zoltán
polgármester
A sok csapadék megnehezítette a napraforgó és a
kukorica betakarítását, de
segítette a talajmunkák elvégzését. Az árak emelkedőben vannak, a kukorica
52.500,- Ft/t +kompenzációs felár áron forog. A búzánál még nagyobb az áremelkedés, a takarmánybúza is megközelíti a
60.000,- Ft/t + kompenzációs felárat.
A városunkban 1511 közvilágítási lámpa található,
76,623 kW fogyasztással. A
díj több tételből tevődik
össze, egyrészt az elfogyasztott energia ára, és a
másik tételként a karbantartás költsége jelentkezik,
illetve a villanyoszlop bérlés éves díja 465.000,- Ft.
Az
éves
összesen
24.179.000,- Ft-ot jelent.
Kezdeményeztük az ÉMÁSZ
Nyrt-nél, hogy az általány
alapján kiszámlázott fogyasztási díj helyett a mért,
ténylegesen
felhasznált
áram díja legyen kiszámlázva. 31 trafó látja el Jászárokszállás közvilágítását,
29 esetben már a mérési
helyek kialakítása megkezdődött, két esetben a mérési kiépítéshez külön mé-

rőhely szükséges, amely kiépítése szintén folyamatban van. Mindezt az ÉMÁSZ
Nyrt. saját költségén valósítja meg. Bízom benne,
hogy a mérés hozzásegít
bennünket 20%-os megtakarításhoz az áramdíjból.
A helyi iparűzési adóról
heves viták zajlanak a televízióban. Lássuk a tényeket
Jászárokszállás vonatkozásában: 2013. január 1-től a
városunk lakóinak helyi
adót semmilyen formában
fizetniük nem kell. A cégek
szintén mentesítve vannak
a helyi adók alól, illetve
csak az iparűzési adót kell
fizetniük. Az idei iparűzési
adóbevételi
tervünk
888.453.000,- Ft, abból
eddig befolyt 872.107.000,Ft. A befolyt iparűzési adóból 234.989.000,- Ft-ot már
elvont a kormányzat és
ehhez jön még a szolidaritási adó 32.115.000,- Ft-ja.
Ez összesen 267.104.000,Ft-os mínuszt jelent, amely
az eddig befolyt összeg
mintegy 33%-át teszi ki. Az
idei évtől a gépjárműadóból eddig az Önkormányzathoz befolyt 21.000.000,Ft-ot is elvonta a kormányzat. A Magyar Kereske-

delmi és Iparkamara elnöke, Parragh László a
helyi iparűzési adó további
csökkentését
javasolta,
amely az önkormányzatok
ellehetetlenülését jelentené. Ebben az esetben a
vállalkozók sem kapnának
szolgáltatásokat, amelyeket
a helyi iparűzési adóból tud
az Önkormányzat fedezni.
Javaslatom nekem is volna
a vállalkozások költségeinek csökkentésére - amelyben pedig Parragh László
úr saját hatáskörben lépni
is tudna -, mégpedig a kötelező kamarai díj több milliárd forintos összegének a
vállalkozásoknál hagyása.
Az Önkormányzat 2020ra is iskolakezdési támogatást fizetett ki összességében
905
diáknak
4.716.000,- Ft összegben.
Általános iskolából 588 fő,
középiskolából 240 fő és
főiskolai, egyetemi hallgatók közül 77 fő kapta meg a
támogatást.
A krízishelyzet kezelésére nemcsak az Önkormányzatnak és az államnak
vannak plusz költségei,
hanem a polgároknak is.
Városunk lakói közül a 6570 év közötti 570 fő, 70 év
feletti 950 fő, összesen
1520 fő részére 5.000,- Ftot fogunk biztosítani. Sem
civil szervezetet, sem ma-

táJékoztató
képViselő-testÜleti Ülésről
Folytatás a 2. oldalról.
Döntöttek a volt CBA üzlet,
a Rákóczi F. u. 8/2. szám
alatti ingatlan megvásárlásáról, a 6311/1, 6249/2 és a
6247/1 hrsz-ú ingatlanok
megvásárlására irányuló tárgyalások előkészítéséről, „A
jászárokszállási Piactér és
környezetének felújítása”
című projekt, valamint az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására
pályázat benyújtásáról. A
képviselők elfogadták az útépítési, útfelújítási projekt
műszaki ellenőri tevékenysége pénzügyi fedezetének,
valamint a Nyárfa utca MÁV
területét érintő szakasza
építési munkálatainak elvégzéséről, pénzügyi fedezetének biztosításáról szóló határozatokat. A Szabadság

utca, a Malom utca és a Tavasz utca gyaloghídra vezető
szakasza járdaburkolatának
felújítási és építési munkálatai kivitelezésével az ARTON
Magyarország Kft-t bízta
meg a képviselő-testület,
egyúttal döntött arról, hogy
a projekt megvalósításához
biztosítja a 14.000.000,- Ftos pénzügyi keretet.
A város gyalogosátkelőhelyei biztonságának javítása
érdekében láthatósági prizmák beépítéséről is határozatot hozott a testület, melyhez a város 2020. évi költségvetésének tartalékkerete terhére 1.800.000,- Ft-os pénzügyi keretet biztosított. A
város belterületi bel- és csapadékvíz elvezetési munkáinak kivitelezéséhez ütemtervet fogadott el a testület. Tá-
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mogatta a Deák F. - Rákóczi F.
– Hunyadi utcák által határolt
terület csapadékvíz elvezetésének felülvizsgálatához vízjogi tervdokumentáció összeállítását, egyben elfogadta a
Perfekt K.V.V. Mérnöki Iroda
tervezési ajánlatát, melyhez
biztosította a 2.362.000,- Ft
tervezési költséget. A Városi
Könyvtár épületének akadálymentesítéséhez jóváhagyták az engedélyes tervdokumentáció összeállítását,
a Lakó Terv Építész Iroda Bt.
707.950,- Ft tervezési ajánlatával együtt.
Végül Pető Judit képviselő
ismertette a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tájékoztatóját a Szent Vince úti iskolaépület mosdóblokk felújításának utóellenőrzésével
kapcsolatban.

gánszemélyt, sem vállalkozást a kézbesítéssel nem bízunk meg. A kézbesítést kizárólag a Magyar Posta
fogja végezni. Terveink szerint december 18-ig minden érintett meg fogja
kapni ezt az összeget.
A koronavírussal sajnos
együtt kell élnünk, de mindent meg kell tennünk a
fertőzések tovább terjedése
ellen. Újabb 100 db antigén
tesztet vásároltunk, és minden, tüneteket jelző dolgozónkat leteszteljük és velük
együtt a munkatársait is.
Szabadságról, betegállományból visszajövő dolgozóink csak negatív teszt bemutatása után léphetnek
munkába. A teszt költségeit
az Önkormányzat viseli.
Eddig öt főt szűrt ki Dr. Olajos Gyula üzemorvos és ők
karanténba is vonultak. Az
Apartmanház dolgozóinak
szűrésére 25 db tesztet
kaptunk, Dr. Bíró Attila
végzi el a vizsgálatot. Várhatóan az óvodai és bölcsődei pedagógusok is tesztelve lesznek minden héten
központi forrásból finanszírozva. Vegyük komolyan
a védekezést, mert egyelőre még nem áll rendelkezésre vakcina.
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Kérem, engedje meg, hogy a
Városi Könyvtár új igazgatójaként röviden bemutatkozzam.
Nemoda Eszter vagyok, mindig is Jászárokszálláson éltem
és gyermekkorom óta fontosnak tartom a könyvek szeretetét. Magam is rengeteget olvasok különféle műfajokban. Kifejezetten kedvelem azon társadalomtudományi műveket,
amelyek önfejlesztéssel, illetve

a Jászvidék felelős kiadójaként
a főszerkesztővel és a szerkesztőbizottsággal együtt dolgozva értéket, minőségi tartalmat kívánok közvetíteni a lakosság részére.
Életemben fontosnak tartom, hogy segítsünk másokon,
támogassuk egymást, mert
mindannyian egy csónakban
evezünk: ugyanúgy vannak
problémáink és örömeink.
Éppen ezért, hogyha toleránsak és megértőek leszünk egy-

Nemoda Eszter intézményvezető
pszichológiai témákkal foglalkoznak, de emellett a szórakoztató irodalmat is előszeretettel fogyasztom. Informatikus könyvtáros végzettséget
az Eszterházy Károly Egyetemen, Egerben szereztem.
Céljaim közé tartozik, hogy
minél több emberrel szerettessem meg az olvasást. Továbbá
olvasói közösségek, olvasói
klubok létrejöttének támogatása, valamint színvonalas rendezvények, író-olvasó találkozók, kreatív foglalkozások
szervezése, hogy a programok
által a könyvtárba vonzzam a
potenciális olvasókat. Emellett

más felé, akkor mindannyiunk
élete könnyebb lehet. Ez kimutatható akár egy kedves
mosollyal, jó szóval. Jelmondatom: „Te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban!” (Mahatma Gandhi).
Hálás vagyok azért, hogy
minden nap azzal foglalkozhatok, amit igazán szeretek:
könyvekkel és kíváncsi olvasókkal. Ezúton is szeretném
megköszönni minden családtagomnak, barátomnak és ismerősömnek, akik támogattak vágyam elérésében.
Nemoda Eszter

kedVes olVasók!
Karácsony közeledtével is tehetünk csodát.
Mert minden, amit törődéssel, odafigyeléssel
teszel mások iránt, az jelenti sokszor a legtöbbet. Novemberben az üzletekben kihelyezett
úgynevezett adomány-kasszák köszönettel várják a plakáton szereplő, egyedülálló édesanyák
gyermekeinek felajánlott összegeket.

helyszínek:
Gonda Csemege (Széchenyi utca), Kanyar
ABC (Rákóczi utca), Tünde ABC (Szentandrási
utca), Dóka Tüzép (Munkácsy utca), Papírbolt
(Nemoda Tünde), Classic Élelmiszer Üzlet
(Kossuth utca)
A kezdeményezés 2020. 12. 20-ig tart. Az
adományok összeszámolására Fehér Lászlónét, a Szociális és Családvédelmi Bizottság elnökét kértem fel, aki örömmel tesz eleget.
Az átadásra a december 21-i héten kerül
sor. További információ Balogh Anna Facebook oldalán érhető el.
Áldott ünnepet kívánok!

Tisztelettel: Balogh Anna
Jótékony futó/Jászárokszállás

3. oldal
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eredménynaptár

szöVeg: bágyi rita

szöVeg: szabó erika

Iskolánk életében is nagy
változást hozott a járványhelyzet. November hónapban a megszokott események, versenyek, szakmai
kiállítások, melyek ekkor
kerültek megrendezésre,
mind elmaradtak.
Nagy örömünkre szolgált,
hogy a Bolyai Anyanyelvi és
Matematika Csapatverseny –
bár nem a hagyományos
módon, hanem online mégis megrendezésre került.
A verseny célja segíteni a
diákokat azon képességek
kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak
meg problémákat. E verseny
lehetőséget szeretne teremteni arra, hogy átéljék az
együttgondolkodás örömét
és a logikus gondolkodás
mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig
összemérhessék tudásukat.
November 6-án 11 csapat
anyanyelvi ismeretből mérte
össze tudását iskolánk osztálytermeiben. Az 5. A osztályból két csapat a 17. és a 23.
helyezést érte el 27 csapat
közül. A 6. évfolyamon megyénkből 31 csapat mérette
meg magát, iskolánkból 3 csapat nevezett, a 16., 17. és 23.
helyezést érték el. A 7. évfolyamon 14 csapat közül a

Névmás négyes csapat tagjai:
Dorkó Lili Diána, Görbe Bálint, Kovács Tamás és Molnár
Nándor a legjobb eredményt
elért hat csapat között van. A
8. évfolyamon 14 csapat jelentkezett tudásuk összemérésére. Iskolánkból ezen évfolyamon a négy csapat közül
két csapat is a legjobb hat helyezés között végzett. A Kedvenc Csapatom tagjai: Banka
Nóra, Barócsi Luca Lilla, Bódis
Jázmin, Csomor Kincső és a
Nyilván csapat tagjai: Ballagó
Szabolcs, Jakus Barnabás, Kaszab Ákos és Major Ádám.
Gratulálunk mindhárom csapat tagjainak és a felkészülésüket segítő dr. Érsekné Kácsor Edina tanárnőnek. A helyezésekről a következő lapszámban számolunk be.
A Bolyai Matematika Csapatverseny november 13-án
került megrendezésre iskolánkban. A 11 csapat közül
az 5. évfolyamon a négy csapatból az IPHONE Csapat
bejutott a legjobb 10 közé. A
6. évfolyamon három csapat
nevezett. A 7. évfolyamon a
Római Négyes, míg a 8. évfolyamon a Kedvenc Csapatom
2.0, a Rózsaszín Pitbullok és
a Szemkontiktaktus csapata
a legjobb 10 között végzett.
A helyezésekről a következő lapszámunkban számolunk be.

idén az árokszállási
karácsonyi csoda
elmarad
A járványügyi helyzetre való tekintettel sajnos az idei
évben nem tudjuk megrendezni az Árokszállási karácsonyi
csoda közösségi jótékonysági programot. Kérünk mindenkit, hogy így is próbáljunk meg szeretetet és csodát vinni az
ünnepvárásba. Vegyük észre, ha valakinek segítségre van
szüksége, segítsünk egymáson, legyünk idén is angyalok!

Köszönjük megértéseteket! Bízunk benne, hogy jövőre
újra meg tudjuk rendezni ezt a karácsonyi csodálatos
összefogást városunkban.
Gál Lászlóné Vica

4. oldal

megúJult a
gimnázium tornatermének teteJe
Teljesen megújult a gimnázium tornatermének tetőszerkezete. A tető beázása
indokolta a teljes körű felújítást, melynek során a palafedelet cserépburkolatra cse-

rélték. A munkálatok az őszi
szünetben fejeződtek be, és
2020. november 2-án került
sor a hivatalos műszaki átvételre.
A költségeket – közel 8,5
millió Ft-ot – a Jászberényi
Tankerületi Központ saját
forrásból finanszírozta.

A gimnázium megújult tetőszerkezete

szöVeg:
balázs anikó

„kirándulni
úgy szeretek!
oly’ szépek
a faleVelek…
pompáznak mind
ezer színben:
tarka-barka
őszi ingben.”
/horVáthkmetzyk liána
remény:
kirándulás/
Az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzat jóvoltából őszi kiránduláson tudtunk részt venni a gyerekekkel. Nem volt egyszerű a megfelelő úticélokat kiválasztani,
hiszen a vírushelyzet nem
tette ezt egyszerűvé számunkra. Igyekezett minden
óvodapedagógus olyan helyszínt választani a kisgyermekek védelmének érdekében, ami szabadtéri élményeket biztosított számukra.
Óvodánkban nagy hangsúlyt helyezünk a természet
megismerésére, a természetes környezetben történő tapasztalatszerzésre, valamint
az élő természet védelmére.
Ennek megfelelően igyekszünk minden nevelési
évben, a már hagyományosnak számító kirándulásokat
alaposan megtervezni, megszervezni, hogy a gyerekek
újabb és újabb nevezetességekkel ismerkedhessenek
meg, még több információval gazdagodhassanak.

óVodások
őszi kirándulásai
Nevelőtestületünk igyekszik olyan tanulmányi, valamint élményszerző kirándulásokat, programokat, városon belüli sétákat véghezvinni az óvodai élet keretei
között, melyekkel megerősíthetjük az épített környezethez, az élővilághoz valamint a természethez való kötődésüket. Ezek az általunk
megteremtett lehetőségek a
megfelelő tervezéssel, szervezéssel,
lebonyolítással
könnyedén bevonhatók a
nevelési folyamatokba. Élet-

mukra, hiszen alapos megfontolás után a nevelőtestület úgy döntött, hogy szülők
nélkül megyünk. Egyik csoport sem szervezett meszszire utazást, szinte mindenki visszaérkezett ebédre
az óvodába. Több csoport látogatott el a Gyöngyösi Állatkertbe, Portelekre a Jász Alpakába és a Jászberényi Állatkertbe. A Mátra közelsége
is jó lehetőséget adott egy
őszi, erdei kirándulásra. Voltak olyan csoportok, akik a
buszos kirándulást összekö-

lelkesen meséltek róla. Szívesen rajzolták le, mit láttak,
mit csináltak a kirándulások
alkalmával. Az erdőkben
gyűjtött termésekből, levelekből szívesen alkottak az
óvodapedagógusok irányításával. Egy pár nap elteltével,
már az után érdeklődtek,
hogy mikor megyünk újra
kirándulni.
Nagyon reméljük, hogy a
tavaszra tervezett utazásokat is meg tudjuk szervezni
és a megvalósításuk sem ütközik majd akadályokba.

korukhoz illeszkedve hívhatjuk fel figyelmüket a szűkebb-tágabb környezetünk
védelmére, óvására. Teljes
mértékben alapozva az eredendő gyermeki kíváncsiságra, és az általa bekövetkező érzelmi érintettségre.
A gyerekek, mint minden
évben, most is izgatottan
várták a kirándulásaikat.
Úgy tűnt, most még izgalmasabbnak ígérkeznek szá-

tötték egy kis mátrafüredi
vonatozással is.
Ezek a közös programok
nemcsak a természet megszerettetését
szolgálják,
hanem nagyon jó közösséggé is kovácsolnak minket,
hiszen kicsik és nagyok
egyaránt meghatározó élménnyel térnek haza. A gyerekek napokig beszélgettek
róla az óvodában és a szülők
elmondása alapján otthon is

Ezúton is szeretném megköszönni az önkormányzat
támogatását, hogy minden
kisgyermek számára lehetőséget biztosított, hogy egy
vidámságban, élményekben
gazdag kiránduláson vehetett részt, valamint az egész
nevelőtestület munkáját,
hogy ebben a rendkívüli
helyzetben is rugalmasan és
gyorsan reagálva tervezték
át az eredeti programokat.
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Jászárokszállási
barangolások
(nemcsak) a montessori Világában kertbarát kör
eseményeiről
szöVeg: gál lászlóné Vica
szöVeg: nádas illés

az érzékelés
feJlesztése és
annak eszközei
Játék a hallás fejlesztéséhez
A hallásfejlesztés nem csupán azért hasznos, mert a
gyermek felfigyel különböző
hangokra, de fejlődik a hallásmemóriájuk is. A hallás alapján való felismerésünk egész
életünk során elkísér minket.
Manapság már nagyon sok
olyan játék található a boltokban, amik ezt a területet hivatottak fejleszteni, ám ezeket
akár otthonunkban is könnyedén elkészíthetjük. A Montessori által kifejlesztett hallásérzékelést fejlesztő eszköz az ún.
zajhenger vagy zörejdoboz.
Cél: összepárosítani az azonos
hangzásúakat. Mindkét eszközön van egy önellenőrzést segítő jelölés. Ezzel könnyedén,
önmagát leellenőrizve is rájöhet, hibázott vagy sem a gyermek. Otthon ezt akár gyurmás
dobozokkal vagy Kinder tojás
belsőkkel is el lehet készíteni.
Egy másik, otthon könnyedén elkészíthető hallásérzékelést fejlesztő játék: a hangfelismerő játék. Ehhez az internetről le kell tölteni egy hangfelismerő játékot és hozzá megfelelő képeket kinyomtatni (én
állathangokkal készítettem
el). A játék lényege, hogy hallgassuk otthon a hangokat és

mutassuk meg azokat a gyermeknek és nevezzük meg az
állatokat. Később csak hallgassuk a hangokat és a kirakott
kártyákból engedjük, hogy kiválassza a megfelelő hanghoz
tartozó képet.
A szaglás
fejlesztése játékosan
A szaglás szintén nagyon
fontos érzékelési terület, hiszen hiánya esetén az ízélmény is csökken.
A környezetünkben lévő illatok, szagok és ízek megtapasztalása során képek is társulnak az ismereteinkhez. A
legkisebb gyermekkel is
könnyedén játszható játék
ennek fejlesztésére, ha kiviszszük őt a természetbe és ott
különböző illatú növényekkel
ismertetjük meg őket. Ez a
szintű tapasztalás hatalmas
fejlesztést jelent számukra.
A gyerekek hihetetlenül fogékonyak ezekre a játékokra.
Ha az időjárás nem engedi,
akkor a házban is elkészíthetők a játékok. Kell hozzá néhány lezárható üvegcse, amibe
belehelyezünk
különböző
gyümölcsaromákat, fűszereket. Ezekhez nyomtassunk képeket, majd elkezdheti összepárosítani őket. Eleinte mondjuk el, hogy ez az alma vagy a
petrezselyem illata, később
pedig engedhetjük teljesen

Október 6-án megtartottuk összejövetelünket.

önállóan is játszani. Az önellenőrzés segítésére, a kép hátoldalát és az üveg alját célszerű
megjelölni azonos színnel.

Játék kicsiknek
és nagyoknak
Az őszi zord időjárás sajnos beszorít mindenkit a
házba, így most egy olyan játékot kerestem, amelynek elkészítése is a gyermek segítségét kívánja. Ez a játék két
tevékenységet egyesít. Először a gyermek megtervezi
és elkészíti saját halacskáját,
aztán megtanulja, hogy szívószál vagy újságpapír segítségével, hogyan tudja rep-

azt írta az úJság

tetni azt. A család minden
tagja készíthet egy halat és
versenyeztethetik egymással. Készítsünk sablont, majd
kérjük meg gyermekünket,
hogy színezze ki, a nagyobbak pedig ki is nyírhatják a
papírból. Ha kész vannak a
halacskák, kezdődhet a
játék.
A nagyobb gyermekeknek
adjuk egy szívószálat, a kisebbeknek újságpapírt és a
parkettán ragasztóval készítsünk egy rajtot és egy
célt. A feladat az, hogy csupán légmozgás segítségével
juttassuk el a halunkat a
célba.

körülbelül december elejére
várható. Ettől kezdve az
üzem egész községünket el
tudja majd látni kenyérrel.
1991 elejétől pedig a péksütemény is helyben készül.”

2000
novemberében:

szöVeg:
paksi csabáné

1990
novemberében:
A taxisblokád keltette válsághelyzet helyi vonatkozásáról írt Szikra Ferenc akkori
polgármester.
„A taxisok háromnapos
megmozdulása településünkön is komoly problémákat

okozott. Az üzletekben nagyarányú felvásárlási hullám
volt tapasztalható, amelynek
során főleg a kenyérellátás
területén voltak problémák,
de nagyobb mennyiségű lisztet, sót, cukrot is felvásároltak. Az üzletek dolgozóinak
helytállásával és némi sorban
állással végül is sikerült az ellátási gondokat leküzdeni. A
lakosság
fegyelmezetten,
rendben vette tudomásul a
nehézségeket. Az újonnan
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megválasztott nagyközségi
képviselő-testület fölkészült
az esetleges válsághelyzetre.
Érdemi beavatkozásra azonban lényegében nem volt
szükség. A kenyérellátás területén nehezítette a helyzetet,
hogy a jászárokszállási sütőüzem éppen ezt megelőzően
állt le a kemencék cseréje
miatt. Mint ismeretes, az
üzem két modern, olasz
gyártmányú kemencét vásárolt, amelynek beüzemelése

Címlaptörténetként szerepelt, hogy városunkba érkezett Sipos István ultramaratonista futó, világcsúcstartó.
A cikkben leírt futása mellyel tisztelgett a millennium előtt - a legnagyobb sikerei közé tartozik, hiszen
264 nap alatt, 20. 204 kilométert megtéve ellátogatott
Magyarország összes településére. Olvassunk bele Nagy
Anita cikkébe, hogyan történt fogadása Árokszálláson.
„Sipi és lelkes csapata pontosan este 6-kor érte el városunk határát, ahol újabb futók
- köztük sok iskolás - csapódtak hozzájuk. Elég népes társaság haladt tehát együtt a

Az első előadás témája a
télre való egészséges felkészülésről szólt, a másik pedig
a teafogyasztás kultúrájáról.
Október hónapban újra
volt lehetőségünk támogatást kérni egyesületünk számára a Polgármesteri Hivataltól, mely lehetőséggel éltünk is. Az október 23-i koszorúzáson részt vett egyesületünk küldöttsége is.
November 3-án, még a vírusveszély szigorítása előtt
megtartottuk soros összejövetelünket. A napirend szerinti
előadásokat meghallgattuk a
lomblevelűek telepítése és a
borkezelés témákban, majd
közösen meg is beszéltük a
hallottakat.
Időközben megkaptuk a
hivataltól az értesítést, kérelmünket kedvezően bírál-

végső cél felé - soha nem látott
forgalmi dugót okozva - Árokszállás főútján. A tornateremben Petró Géza és André Béla
köszöntő szavai és gratulációi
után Sipi beszélgethetett az
érdeklődőkkel, elsősorban a
gyerekekkel, mesélhetett a futásáról, életéről. ”

2010
novemberében:
Az év patikája városunkban van című cikkel az újság
címlapján adta hírül a szerkesztőbizottság, milyen rangos elismerést kapott a
Szent Margit Gyógyszertár
2010 októberében. „A Magángyógyszerészek Országos
Szövetsége „20 éves a magángyógyszerészet” címmel
hirdetett pályázatot. A beérkezett pályázatok közül a
MOSZ kuratóriuma a városunkban működő Szent Margit Gyógyszertárnak ítélte az
Év patikája kitüntető elismerést. A díjat […] ünnepélyes

ták el. A vírusveszély miatti
szigorításoknak köszönhetően az utazási programot le
kellett mondanunk.
Ebben az évben egyesületünk már nem tart összejövetelt a vírusveszélyre való
tekintettel.

őszi munkák
a kertben
Az aktuális őszi munkákat a
kertekben lassan be kell fejezni. Aki még nem tette meg,
itt az ideje. Gyűjtsük össze a lehullott leveleket. Itt az ideje az
év utolsó fűnyírásának is. Az
évelő bokrok, cserjék, sövények esetében az öreg, beteg
ágakat vágjuk le. A gyümölcsfákat és cserjéket még a komoly fagyok előtt ültessük el,
de örökzöldet már ne! Virághagymákat is lehet még ültetni, így hamarabb megláthatjuk a tavasz első hírnökeit.
A nyáron kint tartott cserepes növényeket vigyük be
még a fagyok előtt, a leander
még maradhat.

keretek között vette át a
Szent Margit Gyógyszertár
vezetője, dr. Dobos Józsefné
dr. László Erika dr. Mikola
Bálinttól, a MOSZ elnökétől
október 9-én. A cikk illusztrálásához az oklevél is bekerült az újságba, a rajta található szövegből kiderül, miért
az ő pályázatuk vitte el a prímet: „Kimagasló, részletes,
nagyon gondosan elkészített
pályamunkát adott be a
gyógyszertár vezetője, dr.
Dobos Józsefné dr. László
Erika. Az etikusgyógyszerészet szellemében működik,
betegcentrikusak, figyelmet
fordítanak az egészségügyi
tanácsadásra, szűréseket végeznek, részt vesznek a szakmában dolgozó jövendőbeli
szakemberek képzésében. Az
ismeretek átadásában mind
a fiatal asszisztensek, mind a
fiatal gyógyszerészek tekintetében törekszenek a klaszszikus, gyógyszertári ismeretek minél magasabb szintű
átadására.”

5. oldal
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kézműVes foglalkozások
Jászárokszálláson

szezonális szösszenet
felVette őszi
ruháJát a táJ
s haJában díszként

szöVeg: rab zsanett

Az ősz beköszöntével egy
igazán népszerű technikát
sajátíthattak el felnőttek
és gyerekek a Petőfi Művelődési Házban.
A méltán híres dekupázs
technika, vagyis a szalvétatechnika egy olyan díszítési
technika, mely segítségével
egyedi tárgyakat készítettünk néhány szalvéta felhasználásával.
Október hónapban két alkalommal került megrendezésre a kézműves foglalkozás, amire örömmel érkeztek
anyukák és nagymamák,
nagylányok és nagyfiúk
egyaránt. Egy-egy délután
alatt készültek el az egyedi
hűtőmágnesek, ékszertartóvagy éppen kincses dobozok.

Azokra a gyerekekre
pedig, akik Halloween napját szerették volna kreatívan tölteni, várt a Halloweeni Móka Háza! Október
31-én a Tarisznyás Műhelyben készítettünk ijesztő
lámpást, álarcot vagy aki
egyedi kincses dobozzal

szeretett volna hazamenni,
annak is volt rá lehetősége.
Szuper hangulatban fogyasztottuk el a boszorkány bájitalát és közben
szárnyalhatott kicsik és nagyok fantáziája a festékek,
szalagok és csillámporok
között.

Az alkotásokról készült képeket és az elkövetkező eseményeket a ZsaniFest oldalon lehet megtekinteni. Remélem, hamarosan ismét
megrendezésre kerülhetnek
a kézműves foglalkozások és
még többen alkothatunk
együtt Jászárokszálláson!

ott az ökörnyál.
/nemoda eszter/

magánVélemény
szöVeg: szabóné bobák zsuzsanna

„hogy egy
helynek, táJnak,
falunak,
Városnak,
háznak szelleme
Van (…), azt
mindenki tudJa,
érzi, seJti, aki
képes ilyesmire.”
A foglalkozás során készített darabok

(bächer iVán)

kitelepÜlés tolnába
– 90 éVe történt
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 - az elmúlt havi számban olvasható cikk folytatása - a JÁSZVIDÉK egykori lapszámaiban megjelent
írásokból emel ki részleteket a kitelepültek első napjairól Tolnában.

Hírek Tolnából
JászVidék - 1930. noVember 2.
Mióta a telepesek lementek Tolnába, különböző jó hírek
kerültek forgalomba.
Látogatóban volt itthon Szabó Sándor, a telepesek vezetője.
Kifogyhatatlan a báró úr (Kornfeld) dicséretében.
Anyagi, erkölcsi ügyeikben szívesen támogatja a telepeseket az egyházi és világi hatóság. A telepesek apraja-nagyja
mind kap ott munkát.
A kukoricát 8-adán törik. (Egy holdon átlag 30 métermázsa
termés van.) A krumplit harmadában ássák. A férfiak fát irtanak gyökeréért s koronájáért, hogy a téli tüzelő meglegyen.
Felsőiregen 22 család lakik, míg a majorban, hol a báró úr
ingyen ajánlotta fel lakásul a nyaraltató telepét, 31 család
lakik.
Különben álljon itt a felsőiregi plébánosnak esperesünkhöz írt levele.
„Főtisztelendő Esperes úr!
A telepesek múlt vasárnap mutatkoztak be a templomban.
Mindnyájan megjöttek, még az asszonyok a kicsi gyermekekkel is. Az asszonyok a padokban, a férfiak pedig a temp-
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lom hajójában középen, élükön a vezetőkkel és a hazulról hozott kereszttel helyezkedtek el.
Nekem rendkívül jólesett és híveimet is meghatotta, hogy
az első útjuk és látogatásuk a templomban az Úr Jézusnál volt.
Azt hiszem, hamarosan megszoknak és jól fogják érezni
magukat körünkben. Mindenesetre mégis sok függ attól,
hogy a jövőben hogyan alakulnak a gazdasági viszonyok.
Megemlítem, hogy nekünk nagyon feltűnt és rosszulesett,
hogy idejövetelük előtt nem jött senki, aki szegények részére
megfelelő ideiglenes lakásról gondoskodott volna. Megjöttek
a jó emberek, egyik-másik nagy családdal, és csak álltak szegények tanácstalanul. Én erről értesülve, megkértem a Bárónét, és a nemes lelkű Báróné – úgyszólván – egyedül intézte az elszállásolást. Nagyobb részük egy pusztán van elszállásolva.
A gyermekek kapnak ott tejet és a jó Báróné gondoskodott
arról is, hogy egy uradalmi fogat mindennap átvigye a gyerekeket a szomszédos pusztára iskolába. Kapnak a gyerekek
isk. könyveket is. Azt hiszem, itt nem szenvednek hiányt
semmiben. A Báróné mindennap kimegy, meglátogatja őket.
Iregen kevesebben vannak, de nem hallok róluk panaszt.
A gyerekek itt is járnak már mind iskolába.
Mellesleg megjegyzem, hogy beszéltem már érdekükben
kerületünk országgyűlési képviselőjével. Megkértem, hogy
amiben csak lehet, legyen ő is segítségükre.
Hogy az asszonyok sírdogálnak, mert hiányzik a kedves
szülőföld, az édes megszokott otthon, ez természetes és érthető. De vigasztaltam őket, hogy hiszen nem hazát, csak otthont cseréltek.
Felsőireg, 1930. október 16.
Paptársi szeretettel:
Kemény, plébános”
(folytatás
2021. februárban)

Egy családi háznak, udvarnak hihetetlen melegséget
tudnak adni a gyerekek.
Hancúroznak, kiabálnak, sikítoznak, s az előbbi gondolatnak megfelelően hangulatot, szellemet adnak a környezetnek. Ezek nélkül a „zörejek” nélkül élet nélkülivé
válnak a települések.
Hová lettek a vidáman játszó, hangoskodó kicsinyek?
Vannak gyerekek, hiszen az
óvodák, az iskolák (szerencsére) teljes létszámmal működnek. Az udvarokban állnak az ugrálók, a hinták, a
csúszdák, de tapasztalataim
alapján alig használják őket.
Gyakran kerékpározom egy
meghatározott útvonalon.
Kíváncsian várom mindig,
talán most látok hintázó,
csúszdázó kislányt vagy kisfiút. Mindennap elmarad a
látvány. Hol tevékenykednek
ilyenkor az állandó nyüzsgést kívánó, fejlődő kicsi emberkék? A játékok az udvarokon csak díszletnek tűnnek.
Elfogadom, ha hétköznap
csendesebb minden. De a
hétvégéken sem látok futkározó gyermekeket. Persze
azon az udvaron is lehet játszani, ahol nincs kis játszótér. Kerékpárja minden kisgyermeknek van, ami elég
lenne a mozgásigény kielégítéséhez. Sikítani meg mindenki tud!
A mozgásfejlődés nagyon
fontos az óvodáskorú (de

még a kisiskolás korú) gyermekek szempontjából, és
egyben a tevékenykedő
csökkenti a benne lévő
egészséges feszültséget (a
károsról nem is beszélve).
Az egyik vasárnap találkoztam egy kerékpározó
családdal. Olyan jó volt látni
őket! Üdvözöltük egymást, a
kisfiú megkérdezte: „Ki volt
ez?” Még emberi kapcsolat is
létrejöhetett közöttünk egy
pillanatra.
Nem kell tehát nagy dolgokra gondolni, hogy életet
leheljünk a csendbe. Jó a
csend, kell, de amikor emberi hangok nélküli környezet alakul ki körülöttünk, ott
már valami nincs rendben.
Szerencsés vagyok, mert a
szomszédomban láthatom,
hallhatom, hogyan nő fel két
kislány. Ők aztán tudnak játszani, vidáman csintalankodni. Kinyitom az ablakot,
az ajtót, csak halljam őket.
De ilyen nagyon kevés, pontosan ezért feltűnő számomra a máshonnan jövő,
gyermeklárma nélküli hangtalanság.
Tudom, megváltozott a
világ, sok a veszély körülöttünk. De! Meg kell tanulniuk
a gyermekeknek a félelem
leküzdését is: vigyázom a
testi épségemre, figyelek a
környezet veszélyeire (kicsit
félek), de megtanulok velük
élni. Eligazodom a világban
és egyszer csak felnövök, de
közben önfeledt gyermek
voltam.
A szomszéd lányok lassan
felnőnek (sajnos elcsendesedik az udvar), azonban ők
kerékpároztak, vidáman töltötték gyermekkorukat. No,
persze az anyuka okosan figyelte őket (talán a függöny
mögül). Ja! Még sikítozni is
engedte a lányokat!
Hogyan léteznek a mai
gyerekek, fiatalok levegő és
napfény nélkül?
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képViselők beszámolóJa
Az október 1-jei soron kívüli ülésen a képviselő-testület 7 tagja a testület feloszlatása mellett döntött.
Mi, Antal Péterné Szerző Ildikó és Kaszab Zsolt nem
szavaztuk meg a testület
feloszlatását, továbbra is
úgy gondoljuk, hogy nem
volt szakmailag megalapozott Gergely Zoltán polgármester úrnak a testület feloszlatására vonatkozó javaslata, előterjesztése. A
testület konstruktívan tudott együtt dolgozni, az
őszi üléseken több mint 70
határozati javaslatot fogadott el szinte egyetértésben. A város jegyzője által
január 17-re kihirdetett
időközi önkormányzati választás a veszélyhelyzet kihirdetése,
illetve
a
483/2020. (XI.5.) Korm.
rendelet értelmében elmarad. Az új választást a veszélyhelyzet megszűnésétől számított 15 napon
belül kell majd kitűzni,
amikor is az összes határidő újraindul. A 2021.
évben kitűzésre kerülő időközi választás várható költsége 5.000.000,- Ft, melyet
helyileg kell a város költségvetéséből finanszírozni.
Mi szeptemberben határozottan felhívtuk képviselőtársaink figyelmét, hogy
semmiképp ne szavazzák
meg a polgármester oszlatási javaslatát, nemcsak a
szakmai megalapozatlanságra, hanem többek között a kialakult vírushelyzetre való tekintettel sem.
A képviselői munka nem
játék, az önkormányzat
nem játszótér, a választók
2019. október 13-án azzal
bíztak meg bennünket,
hogy minden körülmények
között a lakosság érdekeit
szem előtt tartva, a város
fejlődéséért dolgozzunk 5
évig. Nem volt olyan körülmény, mely az oszlatást indokolta. Polgármester úr
és képviselő-társaink szeptember 10-i ülésen elhangzott érvei, indokai, mellyel
az oszlatás mellett érveltek, már most november
végén megdőltek. Nem
igaz, hogy nem tudott
együtt dolgozni a testület,
nem igaz, hogy olyan döntések álltak a város előtt,
melyekre ez a testület nem
képes. Nem igaz, hogy a
költségvetést érintő döntésekben nem tud ez a testület együttműködve dön-

teni. Nem igaz, hogy a kommunikáción nem lehetett
fejleszteni. Aki nézte az
üléseket, láthatta, hallhatta, hogy a város költségvetése jelenleg is stabil, az
adóbevételeink jól alakultak, már előre jól körvonalazódik a jövő évi bevételek
mértéke, mely nem ad okot
aggodalomra. Az október
29-i ülésen egyhangúlag elfogadta a testület a költségvetést érintő önkormányzati rendeletet. Továbbra
sem tudjuk, hogy milyen
érdekek állhatnak az oszlatás hátterében.
2020. október 29-én
soros képviselő-testületi
ülést tartottunk, 35 napirendi pontot tárgyaltunk.
Antal Péterné Szerző Ildikó és Kaszab Zsolt az
alábbi tárgykörökben interpelláltak:
Az általános iskola ablakfelújítása tárgykörében az
ülésen árajánlatról dönteni
még nem tudtunk, hiszen
november 3-i határidőre
érkeztek be a vállalkozói
ajánlatok. November 12-én
e-mailben értesített bennünket polgármester úr,
hogy a Zentai Ablak Kft.
nyerte meg a lehetőséget,
aki a legkedvezőbb árajánlatot adta. Örülünk, hogy
helyi vállalkozó végzi majd
a nyílászárók cseréjét.
A Széchenyi úti kerékpárút
Zöld IX. melletti kereszteződésénél az elhanyagolt ingatlan állapota miatt interpelláltunk, mely jelenleg tetőszerkezet nélkül áll, az esőzések miatt félő, hogy a kerékpárútra dől az ingatlan
falszerkezete. A Műszaki
Iroda vezetője az illetékes
szervnek továbbítja kérésünket, illetve az ingatlantulajdonos figyelmét felhívják
tulajdonosi kötelezettségére.
A strandi malomnál a közvilágítás hiányára már sokadszor hívtuk fel a figyelmet. Bár, tudjuk, hogy az
előző testületi ülésen döntés született a tervezésről,
ideiglenes megoldásként ismételten mobil világítást
vagy napelemes világítást
javasoltunk, hogy a lakóknak az idei télen már ne a
sötétben kelljen közlekedni.
A tűzifa támogatásról érdeklődtünk. Gergely Zoltán
polgármestertől megtudtuk, hogy az idei évben nem
írják ki a pályázatot. Jelenleg rendelkezik a város kiosztható mennyiséggel, de
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csak a nagyon rászoruló
családoknak tud támogatásként tűzifát biztosítani.
A Kossuth L.- Rákóczi út
csatorna-aknafedelének
rossz állapotát már több alkalommal jeleztük (most is),
mert baleset-és életveszélyes, a járművek áthaladásakor keletkező zaj zavarja a
lakókat.A jelzést a közútkezelő felé továbbította a Műszaki Iroda. A Kossuth úton
november 16-án el is kezdődtek a munkálatok.
A Prohászka utca csapadékvíz-elvezetése jelenleg
is megoldatlan, a városbejárás, a lakossági fórum alkalmával személyesen is
meggyőződhettünk róla,
javasoltuk, hogy ez a régóta
fennálló probléma mielőbb
megoldásra kerüljön.
A Széchenyi úti artézi kút
előtt jelenleg nem biztosított a Vámosgyörk irányába haladóknak a biztonságos parkolás, a parkolás csak az út mellett történhet, ami rossz idő esetén sárfelhordással jár. Javasoltuk biztonságos parkolási lehetőség kialakítását. A polgármesteri válasz
szerint először ezt meg kell
terveztetni.
A Depó Kft. ügyvezető
igazgatója az önkormányzat
anyagi segítségét kérte a Piactér 5. szám alatti ingatlanához parkoló kialakítására,
melyet a Hivatal elutasított.
Véleményünk szerint fontos
lenne, hogy a helyi vállalkozók, cégek, vállalkozások kéréseit körültekintően kezeljük, és lehetőség szerint támogassuk. Felhívtuk a
jegyző figyelmét arra, hogy a
jövőben minden az önkormányzathoz beérkező kérelmet szíveskedjenek továbbítani a képviselők részére.
Kaszab Zsolt képviselő javaslatára elkezdődik egy 5
évre szóló, átfogó Sport-és
közösségfejlesztési stratégia kidolgozása, a helyi
sportegyesületek, civil szervezetek, a fiatalok bevonásával. Antal Péterné Szerző
Ildikó javaslatára Jászárokszállás kulturális és közösségfejlesztési programjának
előkészítése is megkezdődik, mely szintén 5 éves intervallumban kívánja meghatározni a helyi alapelveket, fejlesztési célokat.
Több eszközbeszerzésről
is döntött a testület. Az
Apartmanház
számára
ipari mángorlógép beszer-

zésére 600.000,- Ft-ot, a
Városgondnokság részére
új haszongépjármű vásárlására 10.000.000,- Ft-ot
biztosítottunk. A Városgondnokság részére jelenleg a szárzúzó megvásárlását nem támogattuk, nem
tartottuk indokoltnak, bár,
Telek Pál, a Városgondnokság vezetőjének érveit
megértettük. Kaszab Zsolt
képviselő a lakossági fórumok és a városbejárás tapasztalatait figyelembe
véve javasolta, hogy a jövőben árokásó gép megvásárlását tervezzük, hiszen az
árkok állapota, a vízelvezetés komoly probléma városunkban.
A Jászárokszállási Városi
Sportegyesület sportcsarnok
megépítéséhez kérte az önkormányzat támogatását.
Egyhangúlag, nagy örömmel
támogattuk a kérést. A JVSE
fedett játékteret, fedett futsal
és kézilabda csarnokot építsen, valamint az ezzel járó
közmű- és pályavilágítást,
felújítást, bővítést megvalósítsa. A beruházás összköltsége brut-tó 668.644.457,Ft, a sportcsarnok tervezett
beruházási összegét a Magyar Labdarúgó Szövetség
biztosítja. Melyben: fedett játéktér építése (605.706.
886,- Ft); engedélyezési és
kivitelezési tervek elkészítése (18.171.207,- Ft); közműfejlesztés tervezése (850.
000,- Ft); közműépítés/felújítás/bővítés (17.037.779,Ft); pályavilágítás építése/felújítása/bővítése (26.
678.585,- Ft) szerepel. A
képviselő-testület a 2021.
évi költségvetése terhére
egyszeri, 18.881.271,- Ft támogatást nyújt a JVSE-nek a
beruházás önrészének biztosítása céljából.
Október hónapban is lehetett még az általunk kezdeményezett kérelem formájában támogatást kérni
a civil szervezeteknek. Kilenc civil szervezet részesült összesen 1.845.000,Ft támogatási összegben.
„A jászárokszállási Piactér és környezetének felújítása” című projekt megvalósítására pályázat benyújtásáról döntöttünk, a Műszaki Iroda készítette elő a
pályázati anyagot, mely
még képviselői javaslatokkal került kiegészítésre. A
pályázatban eszközbeszerzés: árusító asztalok, seprő
és hótakarító gép, villás

raklapemelő, hűtőpult (tejtermék árusítók részére); a
meglévő csarnoképület felújítása (szerkezet felújítása, tetőfedés csere) és
bővítése, árnyékoló, szélfogó szerkezet kiépítése; a
csarnok üzlethelyiséggel
történő bővítése ÉK-i
irányban; új parkolók építése a piaci mosdó mögötti
területen; parkosítás – faültetés; a terület csapadékvíz-elvezetés rendezése;
napelem telepítés szerepel.
Örülünk, hogy a Nyárfa
utca MÁV területét érintő
szakasza építési munkálatai elkezdődnek. Folytatódnak a megkezdett kátyúzások, útfelújítások, a tervezett járdaépítési-felújítási
munkálatok pedig megkezdődtek. Városunk csapad é k v í z - e lve z e t é s é n e k
ütemterv készítéséről is
döntés született, valamint
a Deák F. –Rákóczi F.- Prohászka O.- Kurucz – Hunyadi utcák által határolt
terület csapadékvíz-elvezetésének tárgyában már a
tervezőt választottuk ki. A
Városi Könyvtár akadálymentesítése kapcsán is
döntöttünk a tervező személyéről. Négy önkormányzati ingatlant jelöltünk ki eladásra.
Egyhangúlag támogattuk a
volt CBA területének megvásárlását. Ugyanakkor felhívtuk a figyelmet arra, hogy a
majdani hasznosításnál a testület vegye figyelembe a lakókörnyezet, a környéken lakók
véleményét, javaslatát. Mindenképp nagyon átgondoltan
kell a jövőben a terület felhasználásáról dönteni, fontos
a lakosság megkérdezése.
2019 őszén kaptunk
megkeresést a lakosságtól,
hogy az Invitelen kívül más
internetszolgáltató is legyen elérhető a városközpontban, illetve azokon a
területeken, ahol jelenleg
nem elérhető más szolgáltató. Akkor Kaszab Zsolt
képviselő javaslatára az
éves munkatervbe is bekerült a téma, ezért tárgyaltuk most. Jegyző asszony
válaszából
megtudtuk,
hogy jelenleg a településkép védelméről szóló
15/2017. (XII.06.) önkormányzati rendelet értelmében a településképi szempontból meghatározó területen elektromos, hír, távközlési, informatikai és
egyéb kábel kizárólag rej-

tett módon, talajban elhelyezve létesíthető. Ez a
probléma valós probléma,
több utcát és ingatlant is
érint városunkban, a lakossági megkereséseket figyelembe véve a helyi rendelet
felülvizsgálatát javasoljuk.
Az ülésen döntés született vezetői megbízások
tárgyában is. A Gondozási
Központ intézményvezetőjének pályázatát és személyét a testület egyhangúlag
támogatta, így a jövőben is
Kaszab Attila Gyuláné látja
el a vezetői feladatokat. A
Városi Könyvtár igazgatójának ideiglenes megbízással Nemoda Esztert támogatta a testület szintén
egyetértésben. Gratulálunk
a kinevezésükhöz, munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánunk!
A veszélyhelyzet kihirdetését követően 2020. november 4-től sem a képviselő-testület, sem a bizottságok nem ülésezhetnek, a
testület feladat- és hatáskörét a polgármester egy személyben gyakorolja. Bár a
tavaszi veszélyhelyzet időszakában polgármester úr
nem kívánt bennünket a
döntéseibe bevonni, bízunk
benne, hogy ez a jelenlegi
időszakban nem így lesz,
bevon bennünket a közös
gondolkodásba, véleményünkre építve hozza meg
döntéseit.
2020. október 29-én a
Jászság országgyűlési képviselőjének meghívására
Polgári esten vettünk részt
Jászberényben, ahol Dr.
Benkő Tibor honvédelmi
miniszter előadását hallgathattuk meg Hazaszeretet címmel. Az előadáson
megismerhettük a katonai
szervezet felépítését, működését, a képzési struktúrát, és tájékoztatást kaptunk hazánk honvédelmi
fejlesztési terveiről.
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
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táJékoztatás
képViselői munkáról

ősz idő
zörög az aVar,
de ez nem zaVar.
sárga, barna és Vörös

szöVeg: farkas szilVia, pető Judit,
gonda csaba, kubacsek József

Az október 29-i testületi
ülésen számos fontos téma
került napirendre. A több
órás tanácskozás egyik
pontja volt a korábban
Gonda Csaba képviselő által
javasolt, és tervezeti szinten
szeptember 8-án bemutatott javaslat a Települési Értéktár létrehozásával kapcsolatban. Kevés szebb feladatot lehet elképzelni,
mint a birtokunkban lévő
kincsek megőrzését, felkutatását, majd a saját tapasztalatainkat hozzáépítve továbbadni gyermekeinknek,
unokáinknak. A Települési
Értéktár lehetőséget biztosít az elődeink által teremtett érték, tudás továbbadására, melyek jelentős mértékben öregbítik településünk hírnevét. Nagy örömünkre szolgál, hogy a képviselő-testület egyhangúlag
támogatta a Települési Értéktár és a hozzá kapcsolódó Települési Értéktár Bizottság létrehozását.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nevében
Pető Judit beszámolt a Szent
Vince úti iskolaépület mosdóblokkfelújítási projektjének kivizsgálásával kapcsolatban. A felújításra 2019
nyarán került sor a Jászberényi Tankerületi Központ
által kiválasztott kivitelezővel, melyhez Jászárokszállás
Város Önkormányzata támogatást nyújtott. A felújítást követően merültek fel
garanciális problémák, ezért
a projekt kivizsgálására
kérte fel a bizottságot Gergely Zoltán polgármester úr
idén februárban. Tavasszal
egy közös helyszíni szemlét
követően a Tankerület vállalta a hibák kijavítását. Az
ősszel elvégzett második
helyszíni szemle alapján
megállapítható, hogy minden feltárt hiba kijavításra
került, és a gyerekek általi
használat mellett sem merültek fel újabb problémák.
Ugyancsak a testületi ülés
témáját képezte a jászárokszállási piactér és környezetének felújításával kapcsolatos pályázat benyújtása. Néhány hónapja hasonló tí-
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pusú pályázati kiírás már
megjelent kisebb településekre vonatkozóan, ezért bizakodva vártuk, hogy városunkra érvényes feltételekkel is lehetőség nyíljon piacfelújítási pályázat benyújtására. A városbejárás során
feljegyzett észrevételek, valamint a piaci árusításban
érintettekkel folytatott beszélgetéseink alapján felmerült az igény többek között
nagyobb fedett árusítóterületre, modernebb tárgyi feltételekre, az eddig szilárd
burkolat nélküli Penny és
Baromfi Húsbolt közötti terület burkolására. Többek
között ezeket a javaslatokat
az ülést megelőzően írásban, valamint a bizottsági
ülés során szóban is jeleztük a benyújtandó pályázat
műszaki tartalmára vonatkozóan. Bízunk benne, hogy
a pályázati előkészületek, és
az elbírálás sikerrel jár
majd, és megújulhat Jászárokszállás piactere.
Lakossági jelzés is érkezett felénk a piaci kerékpártárolók szűkösségét illetően. A bővítési lehetőségekről való előzetes tájékozódást követően az ezzel
kapcsolatos konkrét javaslatot ülésen kívül továbbítottuk a testület felé. Ezt követően testületi támogatás
mellett a Városgondnokság
kivitelezésében bővítésre
került a piaci napokon különösen nagy kihasználtságnak örvendő, könyvtárépület előtti kerékpártároló, és
új tároló is került kihelyezésre a Baromfi Húsbolt
mögötti részre, ezzel is elősegítve az árusítóhelyekhez
minél közelebbi kerékpárelhelyezést.
Nagy mérföldkőnek számított az ülés során a városunkban régóta vágyott
sportcsarnokkal kapcsolatos napirendi pont. A fedett
futsal és kézilabda csarnok
megépítésének összegére a
JVSE nyújtott be támogatási
kérelmet a Magyar Labdarúgó Szövetség felé. A beruházáshoz szükséges 18,8
millió forintos önrészhez
kért az egyesület támogatást

az önkormányzattól, amit
egyhangúlag megszavazott a
testület. Nem volt kérdés,
hogy egy ilyen lehetőséget
meg kell ragadni, és támogatni kell, hiszen a beruházás megvalósulása nagy jelentőséggel bírna városunk
szabadidős sportélete és
versenyek
lebonyolítása
szempontjából egyaránt.
Az önkormányzat döntött
a várost évek óta elcsúfító
régi CBA bolt területének
megvásárlásáról. Az ingatlan jövőbeni hasznosításának megtervezésekor kiemelten fontos a Tél utcában építendő egyházi óvoda
igényeit figyelembe venni,
részére a szükséges parkolóhelyek biztosításával. A
parkolók mellett szeretnénk, ha megvalósulna a
tervezett játszótér vagy a fiatalok számára kondipark
kialakítása.
Az általános iskola központi épületének nyílászáró
cseréje kapcsán létrehozott
szakmai bizottság munkájában Farkas Szilvia és Kubacsek József vettek részt delegált képviselőkként. Az
ablakcserével kapcsolatos
árajánlatok beérkezését követően megtörtént az időközben kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel
Polgármester úr által a kivitelező jóváhagyása, akinek
személyével tökéletesen
egyetértünk. Örülünk, hogy
a projekt révén végre méltóbb tanulási körülmények
várhatják majd az itt tanuló
diákokat.
A 2021-es évre vonatkozóan elkészítettük munkatervi javaslatainkat. Ezek között szerepel számos lakosságot érintő és közösségépítő
ötlet, továbbá a még igényesebb városi környezet kialakítására irányuló, illetve újabb
környezetbarát módszerek
bevezetését célzó javaslat.
A veszélyhelyzet megszűnéséig testületi ülés nem
tartható, azonban a lakossági megkereséseket, észrevételeket szívesen fogadjuk,
az ezekkel kapcsolatos javaslatokat továbbítjuk Polgármester úr vagy az illetékes hivatali irodák felé. Forduljanak hozzánk továbbra
is bizalommal! Jó egészséget kívánunk Önöknek!

színűek a leVelek.
a palettára ősz érkezett,
s már készÜl is a műremek.
szegény festő műVe saJnos
nem lesz túl tartós,
mert az ősz festő
hóVal fedi a Vásznat.
/nemoda eszter/

noVemberi gondolatok
szöVeg:
csoszor erzsébet

„szem nem látta,
fÜl nem
hallotta,
emberi szíV föl
nem fogta, amit
isten azoknak
készített, akik
őt szeretik.”
(1kor 2,9)
November hónapja az elmúlás, az emlékezés hónapja. November 1-jén mindenszentek ünnepe van.
A katolikus keresztény világnak ez a nap a megdicsőült
Egyház ünnepnapja, az üdvözült lelkek emléknapja. Egyetemes ünneppé IV. Gergely
pápa tette. Ne tévesszük össze
a halottak napjával, melyet 998
óta tart meg az Egyház november 2-án. A katolikus egyház
ezen a napon ünnepélyesen
megemlékezik az elhunytakról, különösképpen az üdvösséget még el nem nyert, a tisztulás állapotában lévő szenvedő lelkekről. Úgy gondolom,
hogy minden ember fájó szívvel emlékezik valakire, aki már
nincs közöttünk, akinek az elvesztése megváltoztatta az
életét. A keresztény ember
Jézus ígéretére is emlékezik:
„Én vagyok a feltámadás és az
élet. Aki hisz bennem, még ha
meghal is, élni fog.” (Jn 11,25).
A földön egyetemes törvény,
hogy az élet ölelkezik a halállal.
Egyszer el kell engednünk földi
létünket, de a keresztény hitünk arra tanít, hogy életünkben az örökkévalóság felé tekintsünk. Gárdonyi Géza így
fogalmaz: „A halál nékem nem
fekete börtön, nem fázlaló,
nem is rút semmiképpen: egy
ajtó bezárul itt lenn a földön, s

egy ajtó kinyílik – ott fenn az
égen –, ez a halál.”
Novemberben a természet
is az elmúlást hirdeti az elhervadt virágokkal, a lehullott falevelekkel, de a megér-

demelt pihenés után tavaszszal minden újraéled. Ebben
a hónapban az emlékezés virágának imájával kívánok
mindenkinek hittel és szeretettel történő emlékezést.

a krizantém imáJa
amikor a legtöbb Virág
herVadásnak indul
és fáradtan lekonyul,
amikor múlóban
a mosolygó szépség,
akkor érkezek sugárVirágként.
lassan, szíVósan nöVekszem,
erős a száram, gyökerem.
talán, mert a többi Virág
már elhull,
több időt szentelnek nekem.
olykor letépik egy-egy
mellékhaJtásom, leVelem,
hogy szabadabbá
tegyék nöVekedésemet,
s lám, minél többet
törnek le rólam,
annál szebb, annál nagyobb leszek.
olykor dermesztő a hideg éJszaka,
és Változékony szelek cibálnak.
istenem, kÜldJ nekem
még sok sugarat,
és őrízz az éJJeli fagyoktól.
add, hogy csak néhány percre is,
de díszítsem Jászolod,
azután itt a földön
el is száradhatok.
amen.
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Minden év november 14én ünnepeljük a cukorbetegség világnapját, így emlékezve az 1891. november
14-én született Frederick
Bantingra, az inzulin feltalálójára. A diabétesz világnap
logója egy kék kör, ami egyben a cukorbetegség nemzetközi jelképe is. Ez a logó
egy szimbólum, amely a cukorbetegséggel küzdők közösségét jelképezi.
A cukorbetegség (diabétesz) egy olyan anyagcsere
betegség, mely a cukor túlzott
felhalmozódását eredményezi a vérben. A cukor (glükóz) a szervezet nélkülözhetetlen energiaforrása, mely
azonnal hasznosul, amint beépül a sejtekbe, amit az inzulin nevű hormon segít elő. Az
1-es és a 2-es típusú cukorbetegség közti legfőbb különbség a kialakulásuk oka. Míg a
2-es típus rendszerint a helytelen életmód következménye, addig az 1-es típus rendszerint egy autoimmun folyamat eredménye. Ekkor a szervezet immunrendszere a hasnyálmirigy inzulint termelő
béta-sejtjei ellen fordul, így az
inzulintermelésben zavar keletkezik. Ennek hatására nem,
vagy csak nagyon kevés inzulin termelődik.
A pontos diagnózis kulcsfontosságú a megfelelő terápia összeállításában, ugyanis
míg a 2-es típus esetén az
életmód terápián kívül nem
csak az inzulin, de az egyéb
gyógyszeres kezelés is számításba jöhet, addig 1-es típus
esetén csakis az inzulin terápia alkalmazható. Miután kiderült a cukorbetegség típusa, a kezelést mihamarabb
meg kell kezdeni. A betegnek
mindkét esetben személyre
szabott étrendet és mozgásprogramot kell követnie.
Az 1-es típusú cukorbetegek
kénytelenek inzulin alkalmazására a megfelelő vércukorszint elérése érdekében. Hagyományos esetben ez inzulin
injekció (inzulinadagoló pen)
használatával történik, ám a
betegek mindennapjait ma
már több eszköz is segíti. Ilyen
például az inzulinpumpa,
amellyel kiküszöbölhető a gyakori öninjekciózás. Az inzulinpumpa egy olyan eszköz, mely
előzetes beállítás alapján meghatározott mennyiségű inzulint juttat be a szervezetbe.
Maga a pumpa egy kicsi, mobiltelefonhoz hasonló szerkezet, mely az inzulint egy vékony műanyag csőszereléken
és kanülön keresztül folyamatosan a bőr alatti kötőszövetbe
juttatja, ezáltal a hasnyálmirigy működéséhez hasonlóan
24 órán keresztül adagolja a
hormont nappal és éjszaka is.
Gyermekeknél és fiataloknál

diabétesz Világnap
szöVeg: dr. dobos Józsefné dr. lászló erika
szakgyógyszerész
Jászárokszállási cukorbetegek klubJának elnöke

is kifejezetten nagy segítséget
jelenthet, hiszen a beállítás
révén nincs szükség gyakori
injekciózásra és önfeledt, kényelmes életet élhetnek. Egyrészt az öninjekciózás elkerülése miatt, másrészt azért,
mert szabadabbnak érezhetik
magukat, mivel nem az inzulinadaghoz kell igazítani az étkezéseket, hanem fordítva.
Idén a járványügyi helyzet
következtében az online térben ünnepeltük a világnapot.
Rengeteg érdekes program,
előadás, verseny, játék várta az
érdeklődőket az országos
szervezeteknek köszönhetően.
Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány Magyarország egyik
legjelentősebb, a cukorbetegség terjedése ellen küzdő,
nonprofit szervezete, alapítója
és vezetője Erős Antónia. Céljuk, hogy minél több ember ismerje meg a cukorbetegséget
és annak veszélyeit. Programjaikkal szeretnék a magyar
társadalom figyelmét felhívni
az egészségtudatos életmódra, mellyel számos krónikus betegség – köztük a 2-es
típusú cukorbetegség – kialakulása is megelőzhető.
2020. november 9. és 15.
között egyedülálló online eseménysorozatot szerveztek.
Egy héten át minden az
egészségről szólt, kortól,
nemtől és vércukorszinttől
függetlenül. Különféle, az
egészséges életmódról, gasztronómiáról, sportról és cukorbetegségről szóló videókkal, beszélgetésekkel és élő
műsorokkal jelentkeztek Facebook oldalukon és Youtube
csatornájukon Egészség –
Táplálkozás – Mozgás – Lélek
– Tudomány témakörökben.
Bemutatkozott a virtuális
Teddy Maci kórház, ahol orvostanhallgatók a „diabétesz
ambulanciát” mutatták be a
gyerekeknek és játékos formában vezették be őket a gyógyítás tudományába. Olyan hírességek főztek konyhájukban,
mint Pataki Zita, Csonka András, Peller Anna, Solti Ádám,
Németh Kristóf és Szabó Zsófi.
A jelentkezők virtuálisan járták be a Kék Kör túra távját. A
receptversenyre egészséges
receptekkel lehetett pályázni.
Az otthon végezhető tornagyakorlatok hozzájárultak a fizikai
erőnlét és a szellemi frissesség
megőrzéséhez. Lazíthattunk
Budai Brigitta és Lajos Márti
okleveles jógaoktatókkal. A
nézők gyakorlati tippeket kap-
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tak az egészségtudatos táplálkozáshoz Pető Adrienn dietetikustól. Fiatal diabétesszel
élők osztották meg tapasztalataikat mindennapjaikról.
Erős Antónia vendégei voltak Dr. Beneda Attila család- és
népesedéspolitikáért felelős
helyettes államtitkár és Prof.
Dr. Kempler Péter a Magyar
Diabetes Társaság elnöke. A
műsorban a cukorbetegség kezelésének jövőbeli kihívásairól, valamint az alapítvány és a
szakmai társaság együttműködésének legemlékezetesebb
pillanatairól értesülhettünk.
A beszélgetésekben elhangzott, hogy a beteg oldal és az
orvos oldal közelebb került
egymáshoz, oda kell figyelni a
civil szervezetekre, meg kell
hallgatni a betegeket. Rendkívül fontos az év elején életbe
lépett, az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekeket nevelő családoknak és a felnőtteknek nyújtott támogatás. A
csomag egyik legjelentősebb
eleme a legkorszerűbb technológiák, a szöveti szenzorok,
az ehhez tartozó távadók, és
esetenként az inzulinpumpa
gyermekek esetében 98, felnőtteknél 80 százalékos normatív támogatása. Átalakulás
zajlik a társadalomban, egészségtudatosság alakult ki. Minden eszközt meg kell ragadni,
hogy mindenkihez eljussanak
az információk, melyekkel
megelőzhető a 2-es típusú diabétesz. Ehhez legfontosabb
az egészséges életmód elsajátítása. Sokat segítenek a népegészségügyi akciók, és meghatározó szerepük van a civil
szerveződéseknek is az információk átadásában.
A hét folyamán Dr. Lukács
Liza szakpszichológus áttekintést adott a táplálkozási zavarokról és a holisztikus szemléletről az elhízottak kezelésében. Dr. Vass Viktor diabetológus-endokrinológus közérthető formában mutatta be a
cukorbetegség és a nem alkoholos eredetű zsírmáj és zsírmájgyulladás közötti összefüggést. Gyurcsáné Kondrát Ilona
dietetikus a cukorbetegség étrendjének elismert szakértője,
több sikeres könyv szerzője
gyakorlati tanácsokat adott a
cukorbetegek és egészségükre
figyelők számára a hagyományos ételek egészségtudatos
átalakításáról.
A Sportos Cukorbetegek
Egyesületét Dávid Zsuzsanna
alapította 2012-ben. Küldeté-

sük az 1-es típusú cukorbeteg
gyerekek és felnőttek segítése, edukáció, élmény alapú
közösségépítés, érdekképviselet. Az egyesület céljai és
feladatai cukorbeteg gyermekek és felnőttek segítése a
versenysportok vagy szabadidős sportágak felé, hogy a
szövődményeik lehetősége
csökkenjen és az életminőségük javuljon. Ezzel számukra
az esélyegyenlőség lehetőségét a legmagasabb szinten
tudják biztosítani társadalmunkban. Nevükhöz országos kampány fűződik, amely
rámutat arra, hogy a cukorbetegek hogyan és milyen feltételekkel tudnak sportolni az
egészséges
sportolókkal
együtt és felhívja a figyelmet a
megelőzés, a rendszeres vércukormérés és az egészséges
életmód fontosságára. A diabétesz világnap alkalmából
2020. november 14-én és 15én láthattuk az általuk szervezett előadásokat Facebook oldalukon és Youtube csatornájukon.
Dr. Blatniczky László gyermek diabetológus előadása
az inzulinok fajtáiról és a kezeléshez megfelelő inzulin kiválasztásáról szólt. 1-es típusú cukorbetegség esetén
inzulinra mindenképp szükség van, ugyanis ekkor így
kerül pótlásra a hiányzó inzulin mennyiség. Léteznek
humán és analóg inzulinok,
illetve ezeken belül különböző hatástartamú fajták.
Dr. Luczay Andrea gyermek
endokrinológus azokat a betegségeket ismertette, amelyek a leggyakrabban fordulnak elő az 1-es típusú diabétesz mellett. Ilyenek például
a pajzsmirigy betegség és a
gluténérzékenység, ezeknek
a szűrése ajánlott cukorbetegség esetén. Az előadó
részletesen ismertette a tüneteket és a lehetséges kezeléseket is.
Dr. Kántor Irén gyermekorvos a szenzor alapokról tartott előadást. Cukorbetegeknek készült a bőr alá ültethető, mobil applikációval öszszehangolható glükózszenzor,
mely javítja az életminőséget.
A folyamatos glükóz monitorizálást gyerekek használják.
Új eszközök segítségével lehetőség van a szöveti glükózszint folyamatos ellenőrzésére, hogy ezzel is még pontosabb képet kaphasson a beteg
és kezelőorvosa a cukorház-

tartás állapotáról. A szenzort
a has bőr alatti zsírszövetébe
helyezik be egy egyszerű eszköz segítségével. A szöveti
glükózszintet érzékelő szenzor elektronikus jeleket küld
egy vevőkészülékbe, amelyből
kiolvasható a mért érték és
utána elemezhető a glükózszint változása. A szöveti glükózszint kis késéssel tükrözi
az adott időszak vércukorszintjét.
Dr. Kerényi Zsuzsanna diabetológus témája a várandósság és a diabétesz kapcsolata
volt. A cukorbetegség a várandóssághoz társuló egyik
leggyakoribb kóros állapot.
Nem maga a betegség öröklődik, hanem a kialakulásra
való genetikai hajlam. Beszélt
arról, hogy milyen anyai és
magzati következményei lehetnek a terhességnek és ismertette a várandósság idején alkalmazott inzulinkezelést. Összegzésében elmondta, hogy az 1-es típusú
cukorbetegek is vállalhatnak
terhességet a megfelelő feltételek ismerete esetén.
Shenker-Horváth Kinga táplálkozástudományi szakember
az Okostányér nevű kezdeményezést prezentálta. Sokszínű,
egészséges táplálkozás esetén
táplálékaink
tartalmazzák
mindazokat az anyagokat,
amelyekre szervezetünknek
szüksége van. A megfelelően
összeállított étrend egészségesebbé tesz most és a jövőre vonatkozóan is. A cél a változatosság és a mértékletesség. A
tápanyagok az élelmiszerek
azon összetevői, amelyek a növekedéshez és az életműködéshez szükségesek. A tápanyagok egyik csoportja a
szénhidrátok. Szénhidrátforrásaink elsősorban a növényi
eredetű élelmiszerek: a gabonafélék, a zöldségfélék és a
gyümölcsök.
Nagyon fontos a glikémiás
index, ami egy számérték,
mely a táplálékok besorolását
jelenti egy 0-tól 100-ig terjedő
skálán, a vércukorszintre gyakorolt hatásuk alapján. A
magas glikémiás indexű ételek
gyorsan felszívódó szénhidrátokat tartalmaznak, hirtelen
megemelik a vércukor- és inzulinszintet, majd gyorsan leesik a vércukorszint, éhségérzetet okozva. Az alacsony glikémiás indexű ételek lassan
felszívódó szénhidrátokat tartalmaznak, hosszan tartó telítettségérzést okoznak. Az ér-

deklődők megismerhették az
Okostányér jellegzetességeit:
végigvezeti a fogyasztót az
alapvető élelmiszercsoportokon, felhívja a figyelmet a változatosság előnyeire, a folyadékfogyasztás jelentőségére
és a fizikai aktivitás fontosságára. A diabétesz kezelés
három alappillére a diabétesz
diéta, a napi rendszerességű
mozgás és a megfelelő gyógyszeres kezelés.
A Jászárokszállási Cukorbetegek Klubja is szívesen megválaszolja a cukorbetegséggel
kapcsolatban felmerülő kérdéseket vagy ad tanácsot, forduljanak hozzánk bizalommal! Nagyon örültünk, hogy
2020 novemberében a cukorbetegek lapjában, a 30 éves
Diabetes Magazinban a hazai
diabétesz egyesületeket és
klubokat bemutató sorozatban Jász-Nagykun-Szolnok
megye szervezetei között mi
is bemutatkozhattunk. A kiadvány ingyenesen elérhető
tagjaink számára.
A Jászárokszállási Cukorbetegek Klubja kiemelten segíti
és képviseli az 1-es típusú diabéteszes gyerekeket. A koronavírus-járvány ellenére sikerült megrendeznünk a nyári
tábort számukra. Pályázatot
nyújtottunk be, amin sajnos
nem nyertünk, így állami támogatás nélkül, önkormányzati és magánszemélyek támogatásával valósítottuk meg
a Cukorka Tábort színvonalas
körülmények között. Az egyhetes nyaralás térítésmentes
volt a gyerekek részére. A táborban előadóink között üdvözölhettük Dr. Romicsné Dr.
Görbe Éva gyermekgyógyászt,
egyetemi docenst, Dr. Blatniczky László gyermek diabetológust, endokrinológust, Dr.
Németh Andrásné pszichológiai szaktanácsadót és Faragó
Annamária dokumentumfilm
rendezőt. Nagy-Kovács Magdolna dietetikus egészséges
ételek elkészítését mutatta be
a gyerekeknek.
A szórakoztató programokról többek között a világhírű
Fricska Táncegyüttes gondoskodott költségmentesen.
Az 1-es típusú cukorbetegség
ellátásánál a legfontosabb a
rendszeres testmozgás. A játékos sport foglakozásokon
edző, gyógytornász, masszőr
mozgatta meg a gyerekeket
különböző tornák formájában. A táborozók életét kirándulások és kézműves foglalkozások is színesítették.
Nagyon fontosnak tartjuk,
hogy a gyerekek megfelelő ismeretekhez jussanak és megtanulják kezelni állapotukat,
mindezt kiegyensúlyozott,
biztonságos háttérrel. Bízunk
benne, hogy 2021-ben a második Cukorka Táborban újra
találkozhatunk!

9. oldal
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tűzoltóságunk
hírei
szöVeg: maJorné kaposznyák ágnes,
mezei tibor

Az elmúlt hónap káresetekben szegény volt, de
feladatokban kevésbé.
Polgármester úr kérésére a
buszmegállókat és azok közterületi bútorait a járványveszély miatt fertőtlenítjük. A
jövő évi szakmai feladatok és
képzések tervezése erre az
időszakra esik, valamint a
jövő évben Tűzoltóságunk
130 éves alapítását szeretnénk megünnepelni, ennek az

előkészítése szintén folyamatban van. Emellett a tavalyi
évben nagy sikert aratott karácsonyi dekorációnkat is készítjük, amely advent első vasárnapjától ismét megtekinthető lesz a Tűzoltóság udvarán, természetesen néhány új
elemmel kiegészülve. Remélhetőleg a jelenleg érvényes
korlátozó intézkedéseket nem
fogják tovább szigorítani és

hozzájárulhatunk a járvány és
a bezártság okozta hangulat
javításához. Az élő adventi
naptár programhoz csatlakozva Tűzoltóságunkon a 10es számot kell majd keresni.
Az idei évben a szakmai pályázatoknak köszönhetően
ismét fejlődött, gazdagodott az
eszközparkunk, összességében mintegy 4,7 millió forint
értékű csomaggal. Így már elmondhatjuk, hogy a tűzoltóink védelmét ellátó egyéni vé-

dőfelszereléseink az európai
színvonalnak bőven megfelelnek, a járművekre málházott
eszközeink a hivatásos tűzoltóságokéval egyenértékűek.
Mindössze az árnyékolja be
ezeket a szép eredményeket,
hogy a gépjárműveink átlagéletkora 26,5 év. Bár a korosodó járművek önmagukban
még nem kellene, hogy problémát jelentsenek, viszont a

tárolásuk sajnos immár több
mint 10 éve nem megoldott. A
részünkre jogszabályban előírt tartalék gépjárműfecskendő tárolása az udvaron
történik, amely fokozott
amortizációt jelent, valamint a
tárolási körülmények miatt a
jármű sem oltóvízzel, sem
málhával nem tartható készenlétben. Az elsőszámú vonuló szerünk meghibásodása
esetén a tartalék szer csak
több órai munkával helyezhető készenléti állapotba. Ez
idő alatt sajnos az általunk elsődlegesen ellátott 6 település
14.000 lakója, valamint a településünkön üzemelő ipari
park cégei csak a távolabbról
érkező segítségben bízhatnak.
Jövőre 130 éves Önkéntes
Tűzoltó Egyesületünk a város
legidősebb civil szervezete az
Ipartestülettel egyetemben.
Sajnos ez a laktanya épületünkön is meglátszik, az állaga a
kora és a vegyes építőanyagok
miatt folyamatosan romlik.
Valamint az egykoron ló vontatású szerkocsik tárolására
készült épületbe a mai kornak
megfelelő méretű járművek,
eszközök nagyon nehezen helyezhetőek el.
Az advent és a karácsonyi
ünnepek közeledtével szeretnénk felhívni az olvasók figyelmét, hogy az igen éghető
anyagból készült adventi koszorúk és a karácsonyfák esetében a gyertyák, csillagszórók
és a nem megfelelő minőségű
világító berendezések fokozott veszélyt jelentenek. Egy
jobb jövő év reményében mindenkinek kellemes készülődést kívánunk az ünnepekre.

Ügyfélfogadási rend
2020. december hónapban
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatalban december
hónapban az ügyfélfogadás a következőképpen alakul:

2020. december 12-én (szombat) a Polgármesteri Hivatal zárVa tart,
ügyfélfogadás nem lesz.

2020. december 23-tól 2021. Január 03-ig: a Polgármesteri Hivatalban
az ügyfélfogadás szÜnetel,
kiVéVe:
2020. december 29-én (kedd) 8:00-12:00 óráig kizárólag
anyakönyVi Ügyintézés lesz az anyakönyvvezetőnél (5. számú iroda).
2021. Január 04-től (hétfő) a Polgármesteri Hivatalban az
Ügyfélfogadás az általános rend szerint zaJlik.
Kérem a Tisztelt Ügyfeleket, hogy ezen ügyfélfogadási rendnek megfelelően szíveskedjenek ügyeiket intézni!
Dr. Gábris Emese
jegyző

10. oldal

a ködön át
szÜrke most a táJ
ködfátylon át lágyan seJlik
a megbúVó holdVilág.
nedVes aVarban fel-fel
rebben egy-egy könnycsepp
lépteim nyomán.
/nemoda eszter/

Jászárokszállás története
Szeptember végén megjelent Földi József negyedik, Árokszállással kapcsolatos könyve.
Jászárokszállás történetét naplószerű krónikában mutatja be a szerző a kezdetektől
2020. I. félévéig. A könyv lényegében Ágó és Szentandrás története is, de ez egyaránt elmondható Kerekegyházáról és Újiregről. A többi jász településről szintén számos adat
és esemény szerepel a könyvben.
A mű 650 oldalt tartalmaz és 4.500.- Ft-ba kerül. A nagysikerű könyvbemutató
2020. október 10-én volt a Petőfi Művelődési Ház nagytermében. A könyvet a Gonda
Csemegében (Jászárokszállás, Széchenyi utca 7.) vásárolhatják meg az érdeklődők.
Részletesebb tájékoztatás Gonda Csabától a 06-30-316-3942-es telefonszámon vagy a gondacs@freemail.hu elektronikus levelezési címen és/vagy dr. Földi Józseftől a 06-30-3975363-as telefonszámon vagy a csorsz46@gmail.com elektronikus levelezési címen kapható.
A könyv megvásárlása kiváló lehetőség
szerettei, barátai, ismerősei karácsonyi megajándékozására is.

táJékoztatás a köztisztasági rendelet
Változásáról, az aVar és kerti hulladék
égetésének tilalmáról
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jászárokszállás Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2020. október 29-ei
ülésén módosította a település köztisztasággal, a zöldterület- és parkfenntartással,
a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról
szóló 9/2001. (VI.01.) önkormányzati rendeletét, valamint hatályon kívül helyezte a
zaj- és a levegővédelem egyes helyi szabályairól szóló 14/2005. (X.28.) önkormányzati rendeletét.
1) A 9/2001. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosítása a rendelet 7.§ (2) bekezdés a) és
b) pontját érinti, amely az ingatlantulajdonosok közterület tisztántartásával, zöldterület
ápolásával kapcsolatos feladatait szabályozza.
E szerint az ingatlantulajdonosok feladatai:
a) az ingatlan előtti, melletti járdaszakasz,
járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület – kivéve a rendszeres
parkfenntartásba bevont területek – gondozása,
tisztántartása, kaszálása, hulladék- és gyommentesítése, hóeltakarítás és síkosságmentesítés, a hulladékgyűjtő edényzet környezetének
tisztántartása,
b) az ingatlan melletti nyílt árok és ennek
műtárgyai tisztántartása, gaztalanítása.
A rendelkezés úgy módosult, hogy az a)
pontból kikerült az egy méter széles területsáv korlátozás; a b) pontban pedig az ingatlan melletti nyílt árok helyett az ingatlan
oldalhatárai és az út közötti közterületen
található nyílt árok került be a szabályozásba, részletezve, pontosítva az árok tisztántartásával kapcsolatos feladatokat.
Tehát a rendelet módosításának megfelelően
az ingatlantulajdonosok közterület tisztántartásával, zöldterület ápolásával kapcsolatos feladatai 2020. december 01. napjától kezdődően:
a) az ingatlan oldalhatárai és a közúti gépjárműközlekedésre szolgáló szilárd burkolatú
út vagy földút (ideértve az eredeti termett talajú vagy ahhoz hasonló anyagú, pl. zúzott

kő, kavics stb. utakat is) közötti kiépített vagy
kiépítetlen területsáv (az ingatlan oldalhatárai
előtti járda, az ingatlan és a járda közötti, valamint a járda és az úttest közötti terület) – kivéve a rendszeres parkfenntartásba bevont területek – gondozása, tisztántartása, kaszálása,
hulladék- és gyommentesítése (különös tekintettel a pollenallergiát okozó növényekre), hóeltakarítás és síkosságmentesítés, a hulladékgyűjtő edényzet környezetének tisztántartása,
b) az a) pontban meghatározott közterületen található nyílt árok és ennek műtárgyai
(kapubejárók átereszei, ingatlanhoz tartozó
összefolyók, csapadékvízgyűjtők) tisztántartása, gaztalanítása, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolítása.
A rendeletben előírtak betartását, a közterületek, árkok gaztalanítását, rendszeres kaszálását, a hóeltakarítást a Polgármesteri Hivatal
munkatársai ellenőrizni fogják és megteszik a
szükséges lépéseket az ingatlantulajdonosok
ezen kötelezettségeinek betartatása érdekében, ezért kérem, hogy környezetünk tisztántartása, ápolása érdekében szíveskedjenek a
rendeletben előírt feladatokat elvégezni.
2) A 14/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet
tartalmazza az avar és a kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályokat, melyek szerint avart és
kerti hulladékot égetni városunkban megfelelő
légköri viszonyok (szélcsend) esetén 8:00 – 20:00
óra közötti időszakban lehet, az országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idejét kivéve. A 2020. évi LI. törvény alapján azonban
2021. január 01. napjától kezdődően az önkormányzatok nem szabályozhatják, nem engedélyezhetik helyi rendeleteikben az avar és a kerti
hulladék égetését. Tehát 2021. január 01. napjától kezdődően országosan általánossá válik az
avar és a kerti hulladék égetésének tilalma, azaz
2021. január 01. napjától Jászárokszálláson is
tilos az avart és a kerti hulladékot elégetni.
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Lakosságot a fenti rendelkezések betartására.
Dr. Gábris Emese, jegyző
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helyesbítés
A 2020. október 30-án
megjelent Jászvidék
újság A család isten
tervét valósítja meg
című cikkében tévesen
jelentettük meg
az 50 éves házassági
évfordulójukat ünneplő
jászágói házaspár nevét.
Helyesen:
Csajkás Lajos Jávorcsik Margit Anikó.
A hibáért szíves
elnézésüket kérjük.
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görbe Jánosra
emlékezÜnk
szöVeg: görbe szilVia

1912. november 15-én
született Jászárokszállás
Kossuth-díjas
színésze
Görbe János, akinek nevét
városunk színköre viseli,
illetve a Jász Ház egyik
szobájában személyes tárgyait, fényképeit őrizzük.
Drámai ereje, természetes
játéka elmélyült elemzőkészséggel párosult. Az egyszerű emberek jellemét, sorsát hitelesen ábrázolta színpadon és filmen egyaránt.
Összesen ötvenkilenc filmszerepe volt, Szőts István
Emberek a havason című
filmjében nyújtott alakítása
(1942) nagy feltűnést keltett
a Velencei Biennálén. További meghatározó filmjei az
Ének a búzamezőkről, a Föltámadott a tenger, a Ház a
sziklák alatt, illetve az 1965-

ben Jancsó Miklós rendezésében készült Szegénylegények című film, melyben kiemelkedő szereplőtársai Latinovits Zoltán és Agárdy

Gábor voltak. Kevesen tudják a színészről, hogy élete
utolsó hat évében is állt színpadon, játszott színházban.
1963. Miskolc, Szent Jo-

hanna című előadás, 1964.
Budai Parkszínpad Ádám,
hol vagy? című esztrádműsor, majd az Irodalmi Színpadon O’Neill Éjszakai portás
című darabjának címszerepét alakította. 1967-ben
pedig Győrött az Örök harag
című színpadi átiratban is
szerepelt.
Görbe János özvegye, Juszt
Judit nemrég eljuttatta a Petőfi Művelődési Háznak
megemlékező sorait, ebből
idézünk:
„Szemem előtt mint színes
kép: izzó lávafolyam kitörni
készül, ilyen voltál TE. Mint
haragos zöld tenger a vihar
idején, ez is TE voltál, és
téged látlak a kék ég alatt –
nyugodjál békével –, TÉGED,
az örök békétlent. Nem voltál
úgy az életemben, hogy eltűnj
nyomtalan, színekben láttam
a múltamat veled, köszönöm,
hogy színesebbé tetted az
életemet.”
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az én adVentem
a címlapon
A Petőfi Művelődési Ház rajzpályázatot hirdetett 2020 október végén. A téli ünnepkörrel kapcsolatos rajzokat vártunk, amelyek bemutatják, hogy mit jelent a gyerekeknek a karácsony, hogyan telik az adventi időszak az otthonokban. Több mint hetven
alkotás érkezett a helyi általános iskola tanulóitól, melyek különböző technikával készültek. Színes ceruzával, zsírkrétával, vízfestékkel ábrázolták a gyerekek a megadott
témakört. Téli táj, karácsonyfa, adventi koszorú egyaránt szerepel a képeken, de láthatunk Mikulást, hóembert és angyalkát is. A beérkezett művekre a művelődési ház
Facebook oldalán lehetett szavazni, a Jászvidék következő számában bemutatjuk a közönség által leginkább kedvelt rajzokat. November 29-től advent vasárnapjain a négy
legtöbb szavazatot kapott rajz egy-egy hétig a Petőfi Művelődési Ház Facebook oldalának borítóképe lesz, alkotójuk jutalma ajándékcsomag. Az ajándékokat felajánlotta
a Hygilux Kft. és a Szivárvány Papír-írószer-Ajándék. Köszönjük a felkészítő pedagógusok és a szülők munkáját, a gyerekeknek pedig a részvételt!
Örömteli adventi készülődést kívánunk mindenkinek!

ÉLŐ AdventI nAPtÁR
2020-ban ismét kereshetjük Jászárokszálláson
a díszes, világító ablakokat az adventi időszakban!
Eddig a 24 napra 43 jelentkezés érkezett családoktól, cégektől,
intézményektől, így egy szám több helyen is felbukkan majd.
Idén a Petőfi Művelődési Ház előtti hirdetőtáblán is közzé tesszük
azoknak az utcáknak a nevét, ahol a díszített ablak megtalálható.
Cégek, intézmények esetében nevet írunk ki.
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ultrabalaton
szöVeg: simon Viktória

Ultrabalaton a futók
életében az a verseny,
amire ha rágondolsz, libabőrös leszel.
Fantasztikus esemény, és
egy hétköznapi ember számára igazi kihívás. Indulhatsz
csapatban, párban, trióban, a
lényeg, hogy fusd körbe a Ba-

osztva gyűrtük le, együtt.
Hangsúlyoznám együtt, hiszen ez a verseny hihetetlen
csapatmunkáról szólt, arról,
hogy hogyan is lehet együttműködni, mint futóközösség,
mint ember. Együtt mozogni
testtel és lélekkel is. Rengeteg kihívás van ebben a versenyben: fontos a szakaszok

Szeretném kiemelni, hogy
az előtte-utána fotó között
rengeteg olyan kép is készült,
ami kifejezi az izgalmakat,
azokat a részeket, ahol nehéz
volt bizony az indulás, az újra
elindulás. Ezúton szeretném
megköszönni Kis Lászlónak,
hogy hatalmas energiával végigkísért minket biciklivel.
Radics Benjáminnak, hogy
remekül odaértünk minden
pontra. Ballagó Bernadett-

A jászárokszállási csapat és kísérőik
latont, hiszen csak egy kör. Aki
már volt valaha ezen a versenyen, az egyszerűen függővé
válik. Hatalmas motivációt és
olyan érzést ad, amit nem
lehet leírni.
Idén 5 fős csapattal indultunk Jászárokszállásról.
A 215 km-t szakaszokra

pontos betartása, az energia
felhasználása és a segítség
mind biciklis, mind autós kísérőktől. Azt hiszem, hogy
idén a legjobb csapattal indulhattam ezen a versenyen,
olyan emberekkel, akik nemcsak futótársak, de nagyszerű emberek és barátok is.

nek, aki nélkül ez az egész
verseny létre sem jött volna,
mert egyszerűen tökéletesen
szervezett mindent. Persze
Bodor Mónikának, Mihók Erzsébetnek és Varga Tibornak
is köszönöm, hogy ebben a
remek csapatban futhattam
velük.

út a budapest
honVéd csapatáig
szöVeg: csatai blanka

Kedves Olvasó! Talán sejtheted, hogy ebben a cikkben
egy sportról olvashatsz. Ez
nem más, mint a foci.
Ennek kapcsán egy jászárokszállási sportolót, Szabó
Alexet kérdeztem, aki számos
meccsen van már túl és elmondta terveit a jövőre nézve.
– Miért kezdtél el focizni?
– Kiskoromban nagyon
sokat fociztam a testvéreimmel. 5 éves koromban szüleimmel elmentem a testvéreim
egyik meccsére, ahol megkérdezték, hogy van-e kedvem
beszállni. Erre igent mondtam, azóta focizom.
– A Jászárokszállás VSEnél kezdtél el focizni. Milyen utat jártál be a Budapest Honvéd csapatáig?
– Jászárokszállás VSE-nél
kezdtem el focizni 5 éves koromban, egészen 12 éves koromig. Itt kaptam meg az alapokat. Hálás vagyok nekik. 2014ben az egyik edzésünk után
szólt Papp Tamás, hogy a Gyöngyösi Atlétikai Klub-tól Molnár

Gyöngyösön kezdtem meg.
Ezután 15 évesen felkerültem
a felnőtt csapathoz. Nagyon
sokat jelentett a fejlődésem
szempontjából, hogy felnőttekkel tudtam nap mint nap

Alex megmutatta tehetségét a Budapest Honvéd csapatában
edzeni. Miután betöltöttem a
16-ik életévemet pályára tudtam lépni bajnoki mérkőzésen is a GYAK felnőtt csapatában. Sokat köszönhetek a
Gyöngyösi Atlétikai Klubnak.

Valóság! Vagy/és Virtuális?

lágyan hullámzik a lombkorona az enyhe szélben. A sípályán a nyíló virágok vígan bólogatnak a lábunk mellett.
Ősz. November. A negyedik
kihívás. Itt sajnos már nyílt túráról szó sem lehetett, de vir-

„aranytenger” borították a
tájat. Bokáig merült a bakancs
a lágyan hullámzó avartakaróba. A friss levegő kipirosította az arcomat és tiszta, erdei
levegővel telt meg a tüdőm.
Visszatekintve a négy túrára elmondhatom, hogy nagyon tanulságos és lenyűgöző túrák voltak. Megmu-

tuálisan – egyedül - megcsináltam. (Már csak azért is, mert
szerettem volna mind a négy
évszakban végigélni a csodát!)
Az erdő teljesen más arcát
mutatta, hiszen a falevelek már
vastag szőnyegként, mint

tatta a szépséget, a csodát, a
változást és az újdonságot is.
Kívánom mindenkinek,
hogy legalább egyszer élje át
ezt az érzést !
Jó túrát mindenkinek! Vigyázzunk egymásra!

szöVeg: kókai béláné

Négy évszak. Négy túra,
de a táv mindig ugyanaz.
Kékes 1x…10x.
Tél. Február. Az első kihívás.
Kíváncsi természet vagyok,
ezért úgy gondoltam jó lehetőség lesz kipróbálni, milyen
is lesz ugyanazon az útvonalon többször is végigmenni.
A természet igazi téli arcát
mutatta, hiszen volt egy kis
hó, jég annál több és persze
sár, ami nem hiányozhatott.
De az erdő ennek ellenére
barátságosan ölelt át.
Tavasz. Június. A második kihívás. Azt már az indulásnál
tudtam, hogy most sokkal
könnyebb lesz, hiszen az idő
csodálatos volt. A zöld minden
árnyalata látható volt a fák koronáján, a madarak vidáman
köszöntötték a túrázókat.
Nyár. Augusztus. A harmadik kihívás Igazi nyári meleg,
még inkább hőség. Az erdő
barátságos oldalával köszönt,
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Alex 5 éves kora óta focizik
Zoltán megnézte a játékunkat
és felajánlotta, hogy menjek el
egy edzésre, nézzem meg, hogy
milyen. Nagyon megtetszett, eldöntöttem, hogy oda szeretnék
igazolni és ebben a családom is
támogatott.
A 2014/15-ös szezont már

doltad volna, hogy idáig eljutsz?
– Mindig is az lebegett a
szemem előtt, hogy egyszer
profi labdarúgó legyek. Ezért
dolgoztam nap mint nap.
Vannak olyan célok, amiket
már elértem, de még csak
most jön a neheze.

A 2018-as bajnoki szezont
a Budapest Honvéd Akadémiáján kezdtem el. 2018 decemberében pedig aláírhattam
életem első profi szerződését.
– Mikor megismerted ezt
a sportot, akkor voltak
nagyratörő céljaid? Gon-

– Heti hány edzésre van
szüksége egy focistának
ezen a szinten?
– Nekünk általában heti 78 edzésünk van és egy meccs.
– Milyen érzés megnyerni a mérkőzést? Egyegy pozitív visszacsatolás
szerinted milyen hatással
van a csapatszellemre?
– Nyerni mindig nagyon jó
dolog, de nem biztos, hogy
mindig a győzelemből lehet tanulni. Természetesen mindig
nyerni akarunk. Szerintem a
győzelem jót tesz egy csapatszellemnek, de akkor látszódik
meg igazán, hogy milyen egy
jó csapat, amikor vereséget
szenvedünk és hogy onnan hogyan tudunk EGYÜTT felállni.
– A jövőre nézve mik a
terveid?
– Mint már említettem vannak terveim, de nem szeretek
túlságosan is előre tekinteni.
Mindig a következő lépcsőfokra koncentrálok. Sikerült
bemutatkoznom a Honvéd
első csapatában, a következő
célom pedig az, hogy megragadjak ott és minél több mecscsen pályára tudjak lépni.
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