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A turisztikai értékek hasznosítása
Jászfényszarun

A közelmúltban befejeződött „A turisztikai 
értékek hasznosítása Jászfényszarun” címet vi-
selő fejlesztés, amelyet az ÚMVP III. tengely 
turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímen 
nyert el Jászfényszaru Város Önkormányzata.

A pályázat 2009. január 09-én került benyújtásra 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidék-
fejlesztési Támogatások Igazgatóságára (MVH). A 
pozitív támogatói döntés 2009. szeptember 28-án 
született meg, a Támogatói Okirat 2010. február 
4-én került aláírásra. Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata 24.904.913 Ft támogatásban részesült.

A projekt összes költsége 44.949.658 Ft, az ön-
erő, amelyet az Önkormányzatnak kellett biztosí-
tani 20.044.745 Ft.

A Támogatói Okirat aláírását követően kezdődött 
el a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztása ér-
dekében, amelyet a budapesti székhelyű SATUR-
NUS Építőipari és Szolgáltató Kft. nyert el, a szer-
ződés megkötésére 2010. augusztus 09-én került 
sor. A közbeszerzés lebonyolítását a szolnoki Kevi-
terv Akva Kft. végezte. A tervezés Jáger Ilona, míg a 
műszaki ellenőrzés a Berényép Kft. munkája.

A rendkívül csapadékos időjárás és a terület ta-
lajviszonyai (sankos-agyagos, öntéstalaj) többször 
is akadályt gördítettek a kivitelező elé. A SATUR-
NUS Kft. 2011. május 31-vel készre jelentette a 
munkát és ezután megtörtént a műszaki átadás.

Fejlesztés rövid bemutatása:
Jászfényszaru Város Önkormányzata által megva-

lósult fejlesztés célja a térség turisztikai kínálatában 
új szolgáltatások létrehozása volt.

– A Lehel tó turizmusba történő bekapcsolása 
érdekében közel 1 km hosszú tanösvény került ki-
építésre. A tereprendezés eredményeképp kijelöltek 
egy íjász-pályát is.

– A tanösvény mentén 30 db tematikus okta-
tótábla és egy szabad-égi rönkpados oktatóhely 
létesült, mely lehetőséget biztosít környezetünk 
sokoldalú megismerésére és a hazai, a helyi növény 
és állatvilág jellegzetességeinek bemutatására. A 
tó partjának legmagasabb pontján 2 db madárles 
épült. A tavak elkeskenyedésénél 2 fa cölöphíd se-
gíti az átkelést. Épült egy nádfedeles esőbeálló, 5 
db nádfedeles kerti kiülő, 15 db támlás pihenőpad, 
30 db támla nélküli pad, 10 db rönk asztal, 4 db 
madáretető, 5 db tűzgyújtó hely és 25 db hulla-
dékgyűjtő. 

– A bejáratnál egy fajátszótér fogadja a gyerme-
keket mászó várral, homokozóval, mérleghintával, 
3 db rugós játékkal és 2 db fedeles rönk ülőgar-
nitúrával.

– A beruházás másik színtere a régi „Vásártér”, 
amely pihenő parkká történő alakítása lehetőséget 
biztosít a történelmi és kulturális múlttal rendelke-
ző mesterségek bemutatására, a tűzrakó helyek és 
szabadtéri színpad kialakítása segíti az ide tervezett 
rendezvényeket. A pihenőpark létrehozásával közel 
2500 m2 terület került megtisztításra, 100 db fa, 
50 db cserje ültetésére és 310 m2 füvesítésre és egy 
újabb játszóteret kapott a település (mászó vár, ho-
mokozó, hinta stb).

Az Önkormányzat célja az volt, hogy bemutassa 
a helyi változatos növény, madár és vízi világot és 
kedvelt kikapcsolódási, aktív pihenő hellyé váljon. 
A turisztikai értékek hasznosítása Jászfényszarun 
című projekt ünnepélyes átadására 2011. szeptem-
ber 16-án, pénteken 17.00 órától került sor a régi 
Vásártér helyszínén, melyet egy nyárbúcsúztató 
nosztalgia koncerttel, tábortűzzel és közös szalon-
na sütéssel egybekötve birtokba is vette a település 
lakossága.

Fotók: Karizs Evelin

Szentkereszt búcsú

Körmenet. – Fotó: Pál Aliz

Teljessé válik a szilárd 
burkolatú úthálózat

A Swietelsky Magyarország Kft. kivi-
telezésében folynak az önkormányzati 
sajáterős útépítések Jászfényszaru Város 
belterületén, melynek keretében a kö-
vetkező utcákban épülnek szilárd bur-
kolatú utcák: Akácfa, Vásárhelyi Pál, 
Budai Nagy Antal, Csalogány, Honvéd, 
 Kossuth Lajos, Nyár, Széchenyi, Csaba, 
Tavasz, Dobó Katalin, Vörösmarty-Ady 
Endre úti csomópont, valamint a két 
temető parkolója. A beruházás összkölt-
sége, bruttó 136.235.000,- Ft, szerződés 
szerinti befejezési határideje szeptember 
30. A sikeres műszaki átadás után kez-
dődhet az utcák forgalomba helyezése, 
mely várhatóan még ez évben megtör-
ténik.

Tanczikó Attila
pénzügyi, műszaki ügyintéző
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Tanulni egymástól
Szeptember 9-én testvérvárosunk meghí-

vására 35 fős delegáció utazott Jászfénysza-
ruból Zakliczynbe, hogy mi, fényszaruiak 
tapasztalatot gyűjtsünk, információt cserél-
jünk, s együtt ünnepeljünk lengyel baráta-
inkkal. A két település már évek óta szoros, 

baráti kapcsolatot ápol, küldöttségeik részt 
vesznek egymás kulturális és sport esemé-
nyein. Ezen tanulmányút költségeit a két 
önkormányzat finanszírozta. Testvérváro-

sunk immár a XII. Babfesztivált rendez-
te meg szeptember 10-12-én, amikor a 
Piactéren a helyi termelők több mint 40 
standon mutatták be a termékeiket, s ahol 

előkelő helyet kapott a magyar sátor is. De 
még mielőtt kínálnánk és megkóstolnánk a 
két ország ízeit, egy lelki lakomán veszünk 
részt…

Röviddel a megérkezésünk után nyílt 
meg egy patinás épületben a Zakliczyn art 
2011 című képzőművészeti kiállítás. Idén 
nyáron fiatal képzőművészeket is vendé-
gül látott Zakliczyn, akik az itt született 
alkotásokkal rendezték be a galériát, hogy 
a lelki lakomában, amelybe a városkában 
részesültek, a közönséggel osztozzanak.

A másnapi programnak a Virágzó Zak-
liczyn elnevezést adták a helyiek, tekintve, 
hogy a város és a régió legújabb beruhá-
zásait néztük meg. A járás fenntartásában 
működő, a legszigorúbb uniós szabályok-
nak is megfelelő pszichiátriai otthon-
ban 108 női beteg lakik, s vannak bejáró 
gondozottak is. Az intézetben összesen 
80 ember lát el 120 beteget. A fenntartási 
költségeket részben az ápoltak nyugdíjából 
biztosítják, de a rokonság, s részben az ál-

lam is finanszírozza a fenntartást. 
Meglátogattuk a II. János Pálról 
elnevezett rehabilitációs intéze-
tet is, amelyet egy 1993-ban létre-
jött szamaritánus alapítvány mű-
ködtet. Az épület felújítására két 
éven keresztül gyűjtötték a pénzt, 
az első lakók 1995-ben költöz-
tek be. Ebben az intézetben azok 
nyernek elhelyezést, akik hosszú 
ideje különféle, szomatikus prob-
lémákkal küzdenek. Foglalkozta-
tás és therápia hétfőtől péntekig 
zajlik, a legkorszerűbb eszközök is 
rendelkezésre állnak.

Jártunk a roztoka-i szülészeti, 
nőgyógyászati magánklinikán, 

amely korszerű, esztétikus környe-
zetben március 1-jétől fogadja a 
kismamákat. Ez idáig 400 kisbaba 
született az intézetben. Zakliczyn 
szennyvíztisztító telepét is bemu-
tatták nekünk, amely 1994-ben 
került átadásra, s amelyet később 
bővítettek, modernizáltak.

A zakliczyn-iek legújabb büszke-
sége, a sporttelep. A fedett lelá-
tóval rendelkező futballpálya szom-
szédságában ebben az évben két 
hónap alatt épült fel egy kosár-
labdapálya, és egy műfüves gya-
korlópálya. A beruházás költsége 
250 ezer euró volt, mely összeg 
80%-ban pályázati támogatásból, 20%-
ban pedig saját erőforrásból adódott. Az 
építkezéshez szükséges alapterületet a gaz-
dák ajándékozták az önkormányzatnak, s 
a további tervek – uszoda, zenei színpad 
– megvalósításához további területet haj-
landók ajándékozni a közösségnek.

A közeli Luslawicé-ben is nagyszabású 
építkezés zajlik, amelynek költségvetése 15 
millió euró. Az Európai Krzysztof Pen-
derecki Zenecentrum épül itt, amelyet a 
tervek szerint jövő év végén adnak át. A 
létesítmény segítségével szeretnék ösztö-
nözni a fiatal zenészeket a világ minden tá-

járól, hogy fejlesszék szaktudásukat, s mű-
vészi érettségük is kiteljesedjen. Krzysztof 
Penderecki világhírű lengyel zeneszerző és 
karmester rezidenciája a zenecentrum kö-
zelében található, ahol volt alkalmunk egy 
kis sétára. A 24 hektáros park csodálatos 
növényzete, az évszázados fák, az új ülte-
tésű csemeték, bokrok, cserjék, dísznövé-
nyek szemet-szívet gyönyörködtető látvá-
nya mindannyiunkat lenyűgözött.

Láttunk már működő magánvállalkozós 
beruházást (bevásárló központ, pékség), 

s olyat, ami most épül (rehabilitációs köz-
pont, mely egyben wellness centrum is 
lesz). Szombaton délután kisebb lengyel-
magyar virtusra került sor: a jászfényszarui 
vendégek tiszteletére horgászversenyt hir-
dettek a zakliczyn-i horgászok. A két órán 
át tartó küzdelem a magyar versenyzők 

A szülészeti klinika előtt

Zakliczyn legrégebbi épülete

A csodálatos parkban

A foglalkoztatás és therápia eszközei

Wellness centrum lesz
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győzelmével ért véget. A mozgalmas nap 
lengyel-magyar közös grill-partival zárult.

Vasárnap a tűt is nehéz lett volna leejte-

ni a zakliczyn-i Piactéren: több mint 40 
standon mutatták be termékeiket a lengyel 
gazdák és háziasszonyok. A magyar sátor 
kínálata is nagy tetszést aratott. A magyar 
ízeket az itthonról vitt kolbász, tepertő, 
sajt, a rostélyos kalács és a pálinka repre-

zentálta, amelyek méltán arattak 
nagy sikert, s hosszú sorok várakoz-
tak a fényszarui szakácsok által fris-
sen főzött gulyás-lakomára is.

Zakliczyn főterén ezen a napon 
közel 3000 ember volt kíváncsi a 
babfesztivál programjaira, a helyi 
termelők és kézművesek kínálatára.

Háromnapos ott tartózkodásunk 
alatt a vendéglátóinkkal való kom-
munikálásban nagy segítségünkre 
volt a testvérvárosi kapcsolat kiala-
kulásában és mélyítésében a kezde-
tektől közreműködő tolmácsunk, 
Szerencsés Bogumila és a közösségi 
munkában is jeleskedő, németül, 
angolul, spanyolul beszélő jászfény-
szarui fiatalok csapata.

A szombat esti tábortűz, az együtt 
éneklés, a közös hagyományok és 
szokások tovább erősítették a két 
nép közötti barátságot, amiből ki-ki 
a saját hazájában is profitálhat.

Győriné dr. Czeglédi Márta pol-
gármester asszony szóhasználatával: 
a jászfényszarui csapat méltán képvi-
selte Zakliczyn-ben Magyarországot.

Kép és szöveg: Sugár Istvánné

Magyar ízek Jászfényszaruból

Magyarországot képviseltük

A jászfényszarui szakácsok remekműve: gulyás 300 főre

Útépítés az Alvég városrészben
A „Szociális város rehabilitáció és lakos-

sági integráció Jászfényszaru fejlődéséért” 
című projekt fizikai beavatkozásainak leg-
fontosabb célkitűzése a kiegyensúlyozott 
városfejlesztés: a keleti városrész felzár-
kóztatása. Ebben a városrészben kevesebb 
volt az aszfaltozott utca, rendezetlenebb a 
közterület. A munkát 2011. április 4-én 
kezdte el a Magyar Aszfalt Kft. A beruhá-
zás részeként közterület-rendezésre és utca 
rehabilitációra kerül sor: út- és járdaépí-
tés, valamint csapadékvíz elvezetés valósul 
meg. Ennek a projektnek a részeként a 

fejlesztések az alábbi utcákat érintik: Bú-
zavirág utca, Szegfű utca, Nefelejcs utca, 
Csaba utca, Zöldfa utca, Kőrösi Csoma 
Sándor utca, Dugonics utca, Vörösrózsa 
utca, valamint a Szegfű és a Csaba utca 
közötti út, és a Bercsényi, Sallai és Corvi-
na utcákat összekötő két rövidebb szakasz. 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az ezen 
kívül eső területeken történő útépítés az 
Önkormányzat saját erejéből valósul meg, 

melyről a „Teljessé válik a szilárd burkolat 
Jászfényszaruban” című cikkben részlete-
sebben olvashatnak (ld. 1. oldal).

A mellékelt képen már jól látható az a 
változás, amit Jászfényszaru Város Ön-
kormányzata a projekt megvalósításával el 
akar érni. Augusztus közepéig elkészült a 
kivitelezés körülbelül 70 %-a. A munkák 
leállítása építés közben szükségessé vált, 
ugyanis a meglévő terveket átdolgozni, 
egyes engedélyeket módosítani kellett. A 
befejezés november közepére várható. Eze-
ken felül pótmunkákra van szükség, példá-
ul a Nefelejcs utcában a vízelvezetést át kell 
tervezni. A csapadékvíz nyílt árkos elveze-
tése helyett járható süllyesztett vízelveze-
tő szegély kerül kiépítésre, többek között 
ennek az engedélyezése is zajlik. Az enge-
délyek jogerőssé válása után közbeszerzési 
eljárást kell lefolytatni, ezután következhet 
a munkák elvégzése.

A projekt további elemeként a Vörösmar-
ty, Csaba és Szegfű utcákkal körülhatárolt 
területen – egy szabadidőpark részeként 
– záportározó létesült. A kialakítandó park 
melletti házak közül egy maradt meg, a 
többit lebontották. Az épület közösségi 
házként működik tovább a felújítást kö-
vetően. Közösségépítő, képzésre irányuló 
rendezvények helyszíne lesz, illetve itt tá-
rolják majd a szabadidőparkban használha-
tó eszközöket, felszereléseket. Jelenleg tart 
annak a vállalkozásnak a kiválasztása, ame-
lyik jövő év közepéig kialakítja a parkot. 

A beruházás megvalósulását követő 12 
hónapban, 2012 júliusától közösségépítő, 
képzési és foglalkoztatottságot elősegítő 
programsorozat indul. A gazdag kíná-
latban szerepel roma antológia kiadása, 
sportrendezvények, roma táncház, Alkotó 
Művész Tábor, fotókiállítás, virágosítás, 
közösségépítő kisebbségi napok, prevenci-
ós program és főzőverseny is. 

Projekt azonosító:
ÉAOP-5.1.1/A-09-1F-2010-0002
Kedvezményezett neve:
Jászfényszaru Város Önkormányzata
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Közreműködő Szervezet:
ÉARFÜ Nonprofit Kft.
ROP Közreműködő Szervezet
4025 Debrecen, Széchenyi utca 31.

Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
Fotó: Tóth Szabolcs
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Jászfényszaru elismert és nagyra becsült polgáraira emlékeztünk
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 

megalakulásától fontos feladatának 
tekinti, hogy a településért, az itt 
élőkért sokat tett lakosainak emlékét 
megőrizzük az utókor számára. 2011. 
szeptember 4-én Jászfényszaru Város 
Önkormányzatával, a Római Katoli-
kus Egyházközséggel közös szervezés-
ben kettős jubileumi megemlékezésre 
került sor.

Koltai Józsefre születésének 100. évfor-
dulója napján a Felsőtemetői Kápolná-
ban 8.00 órakor kezdődő szentmisét Kiss 
Gábor esperes plébános, c. érseki taná-
csos Koltay József és Dr. Hortáver József 
lelki üdvéért ajánlotta fel. Az ünnepség 
9 órakor a kápolna falán lévő 2006-ban 
a család és az Egyházközség által elhelye-
zett emléktáblánál folytatódott.

Tóth Tibor, a FÉBE elnöke köszöntöt-
te az ünnepi megemlékezés résztvevőit, 
köztük Nováky Antalné Koltay Katalint, 

Koltay Zsoltot és családjaikat, Győriné 
dr. Czeglédi Márta polgármestert, Kiss 
Gábort, Dr. Kocsis Andrást, az egyház-
község tanácsának világi elnökét.

Balassa Bence lőrinci középiskolás diák 
Kárpáti Tibor: Gyöngyöt az embernek 
című, az alkalomhoz illő, megzenesített 
versét énekelte el.

A rk. egyházközség részéről Ézsiás 
Sándor megható és személyes gondola-
tokkal idézte meg Koltai József emberi 
nagyságát. Megemlékezését így kezdte: 
„Emlékezünk egy édesapáról, férjről és az 
Isten hű szolgájáról. Ki egy emberöltőn 
át szolgált hangjával és orgona játékával. 
A jó Isten és az emberek szeretete mindig 
mellette volt, hiszen szerették. Szerették, ha 
esküvő volt és szerették a gyász órájában. 

Mindig együtt tudott érezni 
az emberekkel. Én úgy emlé-
kezem Rá, mint tanítómra, 
ki megajándékozott ének sze-
retetével, mely közelebb vitt 
a jó Istenhez, mondhatnám, 
úgyis, aki énekel, az kétszer 
imádkozik…”

Beszédét a következőkkel 
zárta: „Köszönettel tartozom 
Neki és az egyház közösség 
is, hogy idős kora ellenére is 
hűen szolgálta az egyházkö-
zséget. Remélem az égi hon-
ban dicső helyen szolgálja a 

jó Istent. Örök nyugodalmat kívánok Kán-
tor úrnak és feleségének.”

A technika és Réz Ferencné segítsé-
gével, aki a magnó kazet-
tát rendelkezésünkre bo-
csájtotta kilenc percen át 
hallgathattuk Józsi bácsi fe-
lejthetetlen szép hangját. A 
hangfelvétel 1993. február 
23-án készült, kántor úr ek-
kor már 82. évében volt és 
Levocs János búcsúztatóját 

énekelte. Hang-
jának hallatán, 
szem nem ma-
radt szárazon. A 
búcsú énekkel 
nem csak Rá, 
hanem arra a közel 6000 fő 
helyi lakosra, elődeinkre is 
emlékeztük, akiket a felső és 
alsó temetőben elkísért utol-
só útjára, a végső nyugvóhe-
lyére.

Az emléktábla koszorú-
zásánál Pető Ottó, a FÉBE 

Szűcs Mihály Huszárbandérium tagja 
és Petőné Kapalyag Éva jászasszony köz-
reműködött. Elsőként a család nevében 
leánya, Nováky Antalné és fia, Koltay 
Zsolt helyezte el a szeretet koszorúját. Az 
egyházközség tanács nevében Dr. Kocsis 
András, Rimóczi Pál és Zsámboki Sán-
dor testületi tagok; Jászfényszaru Város 

Önkormányzata nevében Győriné Dr. 
Czeglédi Márta, Lovászné Török Mag-
dolna, Berényi Ferenc és Sándor Sándor 
képviselők; a FÉBE részéről Dr. Haran-
gozó Imre és Pető Zoltán elnökségi ta-
gok helyezték el a hála és az emlékezés 
koszorúit.

Az ünnepség a Dózsa György út 13. 
szám alatti helyszínen az Orvosok Emlék-
táblájánál folytatódott, melyet a Fény-
szaruiak Baráti Egyesülete 2001. október 
21-én állíttatott.

Tóth Tibor, a FÉBE elnöke köszöntöt-
te az ünnepi megemlékezés résztvevőit, 
köztük Dr. Kanizsay Endrénét, Dr. Tóth 
Károlynét, Horta Gábort és családjai-
kat, Győriné dr. Czeglédi Márta polgár-
mestert, az egyházközség tanács tagjait, 
önkormányzati képviselőket és minden 
kedves jelenlévőt, aki eljött, hogy tiszte-
letét fejezze ki Dr. Hortáver József em-
léke előtt.

Zsámboki László: Arcok a ház falán 
című versét, – melyet a szerző 2001-
ben az emléktábla avatásra írt – Magyar 
Krisztina adta elő.

Dr. Harangozó Imre nyugalmazott se-
bész szakfőorvos, a FÉBE elnökségi tagja 

emlékezett a példaképének is tekintett 
Dr. Hortáver Józsefre, a község egyko-
ri orvosára születésének 125. és orvossá 
avatásának 100. évfordulója kapcsán.

A megemlékező így kezdte beszédét: 
„Ki volt dr. Hortáver József? Erdélyben 
született a görgényi havasok tövében, több-
gyermekes családban. A tehetséges gyerme-
ket szülei Marosvásárhelyen íratták be a 
gimnáziumba. A gimnáziumi évek befeje-
zése után Kolozsvárra került, a nagyhírű 
Orvostudományi Egyetemen folytatta ta-
nulmányait. Diplomáját 1911-ben vette 
kézhez, az egyetem szellemiségét magával 
vitte, Szásztyúkoson lett községi orvos. 

(folytatás a 6. oldalon)
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Szeptember elsejétől 
igényelhető az Agrár 

Széchenyi Kártya
Hitel típusa: Szabad felhasználású Folyó-

számlahitel; Hitel lejárata: 1,2, vagy 3 év; 
Törlesztés egy összegben a futamidő végén, 
futamidő alatt kamatfizetési kötelezettséget 
kell teljesíteni, csak a kihasznált tartozásra 
kerül felszámításra;

Hitelösszeg: 500 e – 25 MFt – félmillió 
Ft-ként emelkedő keretösszegek (előző évi 
bevétel meghatározott %-a lehet); Bankkár-
tya kerül kibocsátásra a hitelkerethez. For-
galmazó Bankok köre folyamatosan bővül: 
– Volksbank és – OTP Bank fogadja a ké-
relmeket az indulástól kezdve; Igénybevevői 
kör – jogosult tevékenységek szempontjá-
ból: Fő- vagy melléktevékenységként me-
zőgazdasági termék előállításával (beleértve 
az állattenyésztést is), feldolgozásával és for-
galmazásával, valamint erdőgazdálkodással, 
vadgazdálkodással és halgazdálkodással kap-
csolatos tevékenységet végző vállalkozások.; 
Igénybe vevői kör gazdálkodási forma sze-
rint: MVH regisztrációs számmal rendelkező 
gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, 
egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, 
családi gazdálkodó.; A Konstrukcióhoz a 
hitelcél függvényében három féle de mini-
mis támogatás kapcsolódhat: 1. „általános 
de minimis” (ez megegyezik az SZKP más 
Konstrukcióihoz kapcsolódó támogatással) _ 
három egymást követő pénzügyi év viszony-
latában vállalkozásonként nem haladhatja 
meg a 200.000 eurót, közúti szállítás terén 
működő vállalkozás esetében a 100.000 
eurót. 2. „halászati de minimis” _ három 
egymást követő pénzügyi év viszonylatában 
vállalkozásonként nem haladhatja meg a 
30.000 eurót. 3. „agrár de minimis” _ há-
rom egymást követő pénzügyi év viszonyla-
tában vállalkozásonként nem haladhatja meg 
a 7.500 eurót.

Igénybevételi feltételek: KKV kritériu-
moknak való megfelelés (pl. max. 249 fő fog-
lalkoztatott); Nincs lejárt köztartozás (kivéve 
NAV átütemezés); Nincs lejárt hiteltartozása 
a hiteligénylő vállalkozásnak; A kezes ill. az 
igénylő magánszemély (e.v., őstermelő, csa-
ládi gazd.,) nem szerepel a KHR-ban aktív 
késedelmes tartozással; Nem áll csőd-, felszá-
molás, végelszámolás alatt; Nincs folyamat-
ban a Vállalkozás ellen végrehajtás; Megfelel 
a rendezett munkaügyi kapcsolatok jogszabá-
lyi követelményének; 6 hónapon belül nem 
volt 50 %-nál nagyobb tulajdonos-váltás 
Biztosítéki háttér: 15 M Ft hitelösszegig 
Tárgyi biztosíték nélkül: AVHGA 80%-os 
kezességvállalása a hitelszerződés szerinti tőke 
összegére magánszemély készfizető kezessé-
ge felhatalmazó levél más banknál vezetett 
bankszámlára

15 M Ft hitelösszeg felett fentieken túl: 
15 M Ft felett egyéb, a hitelnyújtó és az AVH-
GA által elfogadott fedezet bevonása kötele-

ző (az Alapítvány által elfogadható fedezetek: 
ingatlan, tehermentes ingóság/vagyon)

A hitel kondíciói: 1. Ügyleti kamat: 1 havi 
BUBOR + 4% /év; Állami kamattámogatás: 
2 %/év a teljes maximum 3 éves futamidőre; 
Kamatfizetés: Naptári negyedévente; Keze-
lési költség: 0,8%/ év; Kezességi díj: Álta-
lános díjon: 1,7% /év; Állami kezességi díj-
támogatás: garanciadíj vetítési alap 0,75%-a; 
„Kártyadíj” hitelkeret összegétől függ – kis 
összegeknél kedvezőbb mint a Széchenyi 
Kártya kártyadíja: 500 e Ft – 7500 Ft; 1–
2,5 M Ft – 15000 Ft (a „kártyadíj” minden 
induló költséget tartalmaz, a hitelbírálat, a 
szerződéskötés, a hitelkeretnyitás díját, nincs 
rendelkezésre tartási jutalék sem); Regisztrá-
ciós díj VOSZ, VOSZ tagszervezet, MKIK 
tag nincs díj; Társult szervezet tagja 8500 Ft; 
Nem szervezeti tag 17000 Ft

Folyamat: – Hitelkérelem beadása: a VOSZ 
és a területi kereskedelmi és iparkamarák és 
a KA-VOSZ Zrt. több mint 100 regisztráló 
irodájában – Igénylési feltételek ellenőrzése 
(szabad támogatási keret – MVH-tól lekér-
dezése) – Hitelkérelem rögzítése, Bankba 
továbbítása (ügylet támogatástartalmának 
zárolása az MVH nál) – Banki hitelbírálat, 
döntés – Jóváhagyás esetén szerződéskötés a 
bankban – AVHGA kezesség igénylés a Bank 
által – Támogat. keret lekötés – Hitelkeret-
nyitás (esetleges keretnyitási felt. telj. után)

Törőcsik Anikó
Agrárkamarai tanácsadó

Népszámlálás 2011.
A Központi Statisztikai Hivatal fontos fela-

data, hogy 10 évente számba veszi az ország 
népességét, lakásállományát. Ennek megfele-
lően a 2009. évi CXXXIX törvény alapján 
Magyarország területén a 2011. október 1-jén 
0 órakor fennálló állapot alapulvételével 
népszámlálást kell tartani, amelynek sikeres 
végrehajtásához kérjük a Tisztelt Lakosság 
együttműködését.

Az adatfelvételre 2011. október 1-je és 
október 31-e között a településen található 
lakásokban, és intézményben (idősek ottho-
nában) kerül sor. A népszámlálás során kér-
dőívet kell kitölteni a lakóhelyről és minden 
személyről, aki ott életvitelszerűen él.

2011. szeptember 27. és 30. közötti időben 
a megbízott számlálóbiztos minden egyes 
lakott épületbe eljuttat egy-egy adatfelvéte-
li csomagot és a kitöltést segítő útmutatót. 
Ezen a csomagon szerepelni fog az összeíró 
személy neve, azonosítója és telefonszáma is. 
A kérdéseket megválaszolhatja az interneten 
keresztül október 16-áig. A kérdőívet saját 
maga is kitöltheti, és a számlálóbiztosnak át 
kell adnia szintén október 16-áig.

A kérdéseket megválaszolhatja a számláló-
biztosnak, aki október 1. és október 31. kö-
zött felkeresi Önt. Településünkön a területi 
bontásból adódóan a népszámlálási összeírást 
belterületen 20 fő, külterületen 2 fő számlá-

lóbiztos végzi, akiknek a munkáját 4 fő fe-
lülvizsgáló segíti. A települési népszámlálási 
felelős Mészáros László címzetes főjegyző.

A lakosokat felkereső számlálóbiztos magát 
a népszámlálási igazolvánnyal igazolja, me-
lyen szerepel a neve és aláírása, az azonosí-
tószáma, valamint a település jegyzőjének az 
aláírása. A népszámlálási igazolvány kizárólag 
a számlálóbiztos személyazonosságát igazoló 
fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, 
jogosítvány, útlevél) együtt érvényes!

Az adatszolgáltatás név nélkül történik, és 
a válaszadás kötelező, kivéve a nemzetiségre, 
az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre 
és a fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket. 
A kitöltött kérdőívek adatai csak statisztikai 
célra használhatók.

Kérjük, hogy akik adatszolgáltatási kötele-
zettségüknek a fent meghatározott időszak 
alatt nem tesznek eleget, azok 2011. novem-
ber 1. és 8. között (pótösszeírás) jelentkezze-
nek népszámlálási összeírás céljából a polgár-
mesteri hivatalban.

Amennyiben az adatgyűjtéssel kapcsolato-
san bármilyen kérdésük van, a KSH munka-
társai az ingyenesen hívható 06-80-200-014-
es vagy 06-80-200-224-es telefonszámokon 
munkanapokon 8–20 óráig, hétvégén 10–18 
óra között válaszolnak Önöknek.

A népszámlálással kapcsolatban további 
információ található a www.nepszamlalas.hu 
honlapon is.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2011. 
évi népszámlálás sikeres végrehajtásában mű-
ködjenek együtt a számlálóbiztosokkal és se-
gítsék munkájukat.

Polgármesteri Hivatal

Az Alaptörvény
Asztala

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
Alaptörvény Asztala a Polgármesteri Hivatal 
régi épületében, az anyakönyvi hivatalban 
található.

Az Alaptörvény Asztala biztosítja az Or-
szággyűlés azon szándékának megvalósítását, 
hogy 2011. szeptember 1-jétől valamennyi 
állampolgár kezébe vehesse hazánk új alap-
dokumentumát, és megrendelhesse dedikált 
példányát.

Ha Ön az asztalon elhelyezett igénylőlapot 
kitölti, Kövér László, a Magyar Országgyűlés 
elnöke megküldi a Magyarország Alaptörvé-
nye című kiadvány ingyenes, az Ön nevére 
szóló példányát.

Az Alaptörvény Asztala a későbbiek folya-
mán bemutatja a Magyarország Alaptörvénye 
– Díszkiadás című albumot, amely az Alap-
törvény szövege mellett hatvannégy régi és 
új festmény reprodukcióját is tartalmazza. E 
művek a magyar történelem jeles eseményeit 
ábrázolják a Vérszerződéstől napjainkig.

Az Alaptörvény Asztala segítségével a Dísz-
kiadás is előjegyezhető.

Polgármesteri Hivatal
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(folytatás a 4. oldalról)
1913-ban feleségül vette Popovits Mária 

tanítónőt. Két gyermekük született József 
és Magdolna. A világháború szörnyűsé-
geit nem tudta elkerülni, frontszolgálatra 
hívták be katonának. A fronton emberek 
ezreit kellett megmenteni, miközben maga 
is megsebesült. A háború befejezése után 
az országot feldarabolták, így Erdélyt Ro-
mániához csatolták. Amint arra lehetősége 
volt, családjával Magyarországra költö-
zött, így került 1922-ben Jászfényszarura 
községi orvosnak... Tennivalója akadt bő-
ven. Első és talán legnagyobb feladata volt 
megküzdeni a magas csecsemő-halandóság-
gal, mely miként az országunk más részein, 
Jászfényszarun is 30% körül volt...”

Dr. Harangozó Imre néhány személyes 
emléket, élményt is felidézett: „Szüleim 
mesélték, hogy a főjegyző úrral vasárnapi 
kártyázás során a partit sem fejezték be, ha 
beteghez hívták azonnal letette a kártyát 
kezéből és máris indult a beteghez. Szom-
szédunkba gyakran járt asthmás beteghez 
éjjel és nappal, amikor jött a ködös időben 
a roham. Nagyszüleimhez gyakori erős 
fejfájás, derékfájás miatt járt. Testvérem 
kisgyermekként kétoldali tüdőgyulladásba 
esett, magas lázzal, elesettséggel. Nagyon 
megijedtünk. Hívtuk Hortáver doktor bá-
csit. Penicillinre volt szükség. Magyaror-
szágon már létezett, de nem volt faluhelyen 
kapható. A Doktor bácsi Budapestről va-
lahogyan megszerezte. Így két ízben meg-
mentette testvérem életét, mely családomat 
örök hálára kötelezte…” Gondolatait a 
következő mondatokkal zárta: „Élt egy 
ember, egy kiváló orvos Jászfényszarun. 
Magával hozta a nagyhírű Kolozsvári 
Egyetem szellemiségét, adta emberségét, 
magas tudását és gyógyított településün-
kön több mint 40 éven át nagyszüleinket, 
szüleinket és sokunkat, akik itt vagyunk. 
Éjt nappallá téve dolgozott, gyógyított sze-
gényt vagy jobb sorsban élőt, önzetlenül 
magát sem kímélve. Még azt is mondták, 
volt olyan alkalom, talán magasabb volt a 
láza, mint a betegé. Példát adott emberség-
ből is. Mondhatjuk, mércét állított elénk is 
a községünkben született és az ország kü-
lönböző területein gyógyító orvosok elé is. 
Itt állunk most háza előtt ahol gyógyított, 
s lerójuk hálánkat jó tetteiért. Hortáver 
doktor bácsi, köszönjük!”

A koszorúzásnál Pető Ottó és Petőné 
Kapalyag Éva közreműködött. Elsőként 
a FÉBE nevében Dr. Harangozó Imre és 
Dr. Jakus Zoltán, majd unokái Dr. Kani-
zsay Endréné, Dr. Tóth Károlyné és Hor-
ta Gábor, Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata nevében Győriné Dr. Czeglédi 

Márta, Lovászné Török Magdolna, Beré-
nyi Ferenc és Sándor Sándor képviselők; 
az egyházközség tanács nevében Rimóczi 
Pál, Sándor Sándorné és Zsámboki Sán-
dor testületi tagok helyezték el a hála 
és az emlékezés koszorúit az Orvosok 
Emléktáblájánál. Az ünnepségen Berze 
Lászlóné Vityuka által készített fotók a 
www.febe.hu honlap galériájában meg-
tekinthetők.

Tóth Tibor
Fotó: Berze Lászlóné (Bp.)

Liszt Ferenc
Emlékév – 2011

A Nemzeti Emlékezet Program ke-
retében a kormány a 2011. évet Liszt 
Ferenc emlékévnek nyilvánította a zene-
szerző születésének kétszáz éves évfordu-
lója tiszteletére. Liszt Ferenc* (Doborján, 
1811. október 22. – Bayreuth, 1886. 
július 31.), a 19. század egyik legjelen-
tősebb romantikus zeneszerzője, minden 
idők egyik legnagyobb zongoraművésze. 
Liszt kilenc éves korában már nyilvá-
nosság előtt zongorázott Sopronban és 
Pozsonyban, majd hamarosan műpár-
toló főurak támogatásával Bécsben foly-
tathatta tanulmányait Czerny és Salieri 
tanítványaként. Nagy feltűnést keltő 
első bécsi koncertjén az akkor 11 éves 
művészre még Beethoven is felfigyelt. 
Hangversenyeivel bejárta egész Európát. 
1835-ben a genfi konzervatórium tanára 
lett. Liszt élete utolsó évtizedeit Weimar, 
Róma és Budapest között osztotta meg.

A budapesti Zeneakadémia első évei-
ben készséggel segítette a magyar zene-
kultúra újonnan kialakuló központját, és 
vállalta, hogy az év néhány hónapjában 
itt tanítson. Liszt rendkívül termékeny 
zeneszerző volt. Műveinek nagy részét 
zongorára komponálta, ezek zömének 
eljátszásához rendkívüli technikai tudás 
szükséges. Összesen kb. 1400 művet 
komponált (beleszámolva eredeti mű-
veit, átiratait stb.), mellyel minden idők 
egyik legtermékenyebb zeneszerzője.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 
– az önkormányzat és a Jászfénysza-
ruért Alapítvány anyagi támogatásával 
– a Liszt Ferenc emlékév alkalmából 
Jubileumi Emlékérmet ad ki. Az érem 
tervezését, a gipszminta elkészítését az 
egyesület tagja, Szabó Imrefia Béla szob-
rászművész, városunk díszpolgára felaján-
lásként tette. Az érem Szegeden, Szabó 
Géza ötvösmester éremverdéjében készül.

Az új érem (a sorozat negyedik érme) 
folytatása a 2005-ben kiadott József Atti-
la, a 2009-ben kiadott Kazinczy Ferenc, 
a 2010-ben kiadott Erkel Ferenc Jubile-
umi Emlékéremnek. Az érem előlapján 
látható Liszt Ferenc portréja. A portré 
körül szerzeményéből kotta kép, az elő-
lapon kézjegye, születésének és halálának 
éve látható. A hátoldalán Jászfényszaru 
római katolikus temploma, alatta a te-
lepülés jelenlegi címere, a „Jászfényszaru 
Város” felirattal. A szövegmezőt osztja az 
1831-es várospecsét, amelyet az akkori 
mezővárossá nyilvánítás alkalmából ké-
szítettek, s ennek felirata: „Jászfényszaru 
várossa petsétje 1831.” Mindkét oldal 
pereme gyöngysorral szegélyezett.

A 42,5 mm átmérőjű érem nemes aján-
dék és maradandó érték. Megrendelhető 
Tóth Tibornál a 30-337-3336 telefonon, 
vagy személyesen a Rimóczi Kastélyban 
2011. október 15-ig a következő válto-
zatokban: bronz 3000,- Ft, ezüstözött 
fényes vagy ezüsttel patinázott bronz 
4000,- Ft, aranyozott bronz 5000,- Ft, 
ezüst (Ag925/33,6gr) 20000,- Ft. Az 
érem árában a tartódoboz is szerepel.

* Wikipédiából szerkesztve
Tóth Tibor

A megyei Prima díjas 
jelöltek között volt

Szeptember 16-án hetedik alkalom-
mal adták át ünnepélyes keretek között 
a megyei Prima Díjakat a szolnoki Szig-
ligeti Színházban. A 2003-ban Demján 
Sándor, a Vállalkozók Országos Szövet-
ségének támogatásával alapított Prima 
Primissima díjhoz két évvel később a 
megyék is csatlakoztak a Prima-díjak 
meghirdetésével és átadásával. Tíz ka-
tegóriában (irodalom, színház, képző-
művészet, tudomány, oktatás, építészet, 
sajtó, népművészet és közművelődés, 
zene, sport), kategóriánként három kivá-
lóságot, a megyében élők szavazatai alap-
ján jelöltek. A harminc jelölt közül már 
a tíz döntőbe jutottról, majd a tíz közül 
a Prima-díjasokról szakemberekből álló 
tanácsadó testület döntött. A megyei 
Prima díjas jelöltek között volt képző-
művészet kategóriában Szabó Imrefia 
Béla városunk szülötte és díszpolgára. 
A 2011. év képzőművészet megyei leg-
jobbjának gratulálunk és további ered-
ményes munkát kívánunk.

Tóth Tibor
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Projektnyitó

A TÁMOP 3.2.11 / 10-1-2010-0182 
„Partnerségen alapuló iskolabarát progra-
mok megvalósulása Jászfényszaru térség-
ben” című projekt nyitókonferenciája

Jászfényszaru Város Önkormányzata nyer-
tes pályázóként 2011. július 1-én elindítot-
ta a TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0182 szá-
mú pályázatot. A pályázat megvalósítására 
fordítható összeg 15.692.600 Ft. Szakmai 
megvalósító a Városi Könyvtár, az 5 partner-
séget vállaló intézmény pedig: Berecz Antal 
Általános Iskola és Csicsergő Óvoda, Boldog; 
Általános Iskola és AMI és Szakképző Iskola, 
Városi Óvodai Intézmény, Jászfényszaru il-
letve Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági 
Szakképző Iskola, Jászberény.

A nyár folyamán két tábor került lebonyolí-
tásra: a boldogi Berecz Antal Általános Iskola 
környezetvédelmi tábora, illetve a jászfény-
szarui általános iskola Királyok lettünk Mo-
neylandben! Gazdálkodj okosan kalandtábo-
ra Pusztafalun 2011. július 3–10-ig.

A projektnyitó rendezvényre augusztus 25-
én került sor, a Rimóczi Kastélyban. A ren-
dezvényen bemutatásra került a 14 hónapos 
program, az együttműködő partnerek és a 
célkitűzések. A konferenciát Berényi Ferenc, 
az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bi-
zottság elnöke nyitotta meg. Szakmai előadást 
tartott Tóthné Eszes Éva, a Jászsági Közokta-
tási Intézmény Petőfi Sándor Általános Isko-
lai Tagintézmény vezetője az integrált okta-
tásról, amely partnerségi viszony nélkül nem 
működhetne, mert az integráció mindannyi-
unk közös ügye. Előadásában elhangzott, ha 
sikerül szemléleti és módszertani változásokat 
előidézni, a szociális kompetenciák fejleszte-
ni, akkor az attitűdökön is tudunk változtat-
ni, pedagógusoknál és tanulóknál egyaránt.

A rendezvény szakmai fórummal és beszél-
getéssel folytatódott, és ebéddel zárult.

A szakmai fórum színvonalát emelte az is, 
hogy a jelenlévők folyamatosan együtt dol-
goznak más projektekben is, ismerik és el-
ismerik egymás munkamódszerét, amellyel 
erősítik a partnerséget nap mint nap.

A projektben résztvevő intézmények továb-
bi feladata a pályázatban megfogalmazottak 
megvalósítása, amely igen sokrétű. A progra-
mok között szerepel a szakkör, sakkbajnok-
ság, labdarúgó bajnokság, szakmai kirán-
dulás, művészeti eseményeket demonstráló 
napok, pályaorientációs nap, gyereknap.

Az együttműködés alatt mindenkinek jó 
munkát kívánunk!

Nagy Ildikó
Projektmenedzser/Városi Könyvtár

Őszi galérianyitó a Napsugár Óvodában
Szeptember 9-én tartotta óvodánk a már 

hagyományos őszi galéria megnyitóját. Ez al-
kalommal Kisné Tősér Melinda (képünkön) 
pusztamonostori dajka nénit hívtuk meg, 
aki népi kismester tanfolyamra jár. Csuhé-
ból és gyékényből készít használati tárgyakat 
és figurákat. A megnyitón az óvónénik őszi 
dalokat énekeltek, Melinda pedig elmondta 
a gyerekeknek a csuhékészítés csínját-bínját. 
A galérianyitó után csoportonként csuhéból 
és nádból készültek a játékok. A galérianyi-
tóra meghívtuk a Szivárvány Óvoda nagy-
csoportosait is.

„Anyám kezembe adta az orsót, megmutatta, 
hogyan fogjam, s hogyan sirítsem… aztán azóta 
tudok fonni”. A mai öregmamák így vallanak 
saját tanulásukról, saját tudományukról. Úgy 
tűnik, valamikor a gyermek kezébe adták az 
orsót, máris tudta, mi a dolga. Nem kellett 
tanulni, eleget láttak a szülőktől, az időseb-
bektől.

A mai gyerekek, fiatalok nem láttak eleget, 
vagy talán sohase látják, hogyan lehet egyik 
kézről átadni a fonalat, sodorni a kukori-
cafosztást, vagy szalmaszálakból aratódíszt 
készíteni. Az öreg és tudós kezek már nem 
tudják átadni a gyermekkezeknek a titkot. 
A kovács titkát és a takács titkát… És még-
is tovább kell adnunk, amit mi megtudtunk 
a mi öregeinktől és tudósainktól is, akik 
könyvekbe, múzeumokba gyűjtötték a régi 
szerszámokat, játékokat és régi szokásokat. 
De nem játszhatunk ugyanúgy, mint a múlt 
századi falusi gyerekek és nem dolgozhatunk 
saját szükségünkben úgy, ahogy az egyszeri 

szerszámokon dolgoztak a valamikori régi-
ek. Nem elég a jó szerszámot, alkalmas szép 
anyagot szerezni, odaadni a gyerekek, fiatalok 
kezébe. Kell valami más, fogódzó is, amikor 
először adjuk kezükbe az újat: Így fogd, így 
kell kezdeni, így alakul, ez így szokás régen.

Nagyon sok természetes anyag áll rendel-
kezésre, amit az emberiség már ősidők óta 
használ.

A gyékény, mely álló-, folyóvizeink partján 
terem, alkalmas szakajtók, szatyrok, papucs, 
kalap, kosár, ágy mögé való falvédő szövésére, 
szék bekötésére. Általában szeptemberben vág-

ják, szárítják, majd kötegekbe kötve tárolják. 
Régen a betakarítások után a téli időszak egyik 
elfoglaltsága volt, a szatyor, szakajtó kötés.

A csuhé sokoldalú, csodálatos természetes 
anyag. Készíthető belőle használati tárgy ép-
púgy, mint játék vagy dísztárgy. Régen zsákba 
kötve derékaljként, vagy állatok etetésére is 
használták. Lábtörlőt, szatyrot, alátétet, kosa-
rakat, papucsot készítettek belőle. A legkiseb-
beknek könnyen, felnőtt segítsége nélkül el-
készíthető játékokat készíthetünk csuhéból.

A népi kézműves mesterségek alapanyagai 
is ezek a természetes anyagok, melyeket az 
óvodában is jól használhatunk. Jó látni ami-
kor a közösen elkészített csutkababák életre 
kelnek és a kézműves mesterség tovább lép 
egy csodálatos világba, a játékok világába.”

Ennek a csodának lehettünk tanúi szeptem-
ber 9-én délelőtt.

Forrás: Kisné Tősér Melinda, valamint 
Bárány Mara: Csuhémunkák

Dné Kati

A színjátszók tavalyi vendégszereplése viszonzásaképpen október 21-23-ig a kárpátaljai Gát-
ról érkezik településünkre egy felnőttekből és diákokból álló csoport és csatlakoznak a városi 
ünnepségekhez is. A gáti iskola részére könyvgyűjtést szervezünk. Ezúton kérünk mindenkit, 
hogy a felesleges tankönyveket, regényeket, szótárakat, CD-ket, stb. ajándékozza részükre.

A felajánlásokat a Városi Könyvtárban várjuk október 20-ig!
Rozika néni

20 év után újra! – Segítsünk együtt!
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ÉpítÉsz szemmel

Családi házak tervezésének lépései II.
A telekvásárlás, földhivatali ügyintézés, 

valamint a szakemberek kiválasztása után 
elkezdődhet a tervezés. A tervezés első fá-
zisaként a tervező és a megrendelő összeál-
lítja a tervezési programot, a tervező meg-
ismeri a megrendelő pontos elképzeléseit. 
Így körvonalazódik, hogy milyen stílusú, 
nagyságú, elrendezésű házat szeretne, mi-
lyen színvilággal, mekkora az az összeg, 
amit az építkezésre tudnak fordítani.

A megrendelői igényeken túl, figyelembe 
kell venni a helyi építési szabályozást is, ami 
útmutatást ad: az építmény magasságára, a 
szintterületi mutatóra, a zöldfelületek ará-
nyára, a beépítés pontos helyére (építési 
vonalak) vonatkozóan. Ebben a fázisban 
dől el, hogy milyen formájú legyen az épü-
let, milyen legyen a tetőszerkezet, legyen-e 
pince és terasz, valamint, hogy nagyjából 
milyen helyiségek legyenek az épületben. 
Az építész először általában szabadkézi raj-
zokkal foglalja össze ezeket az információ-
kat, és később ezekből a skiccekből alakítja 
ki a vázlatterveket. A vázlattervek olyan 
mérnöki pontossággal megrajzolt, szinte 
engedélyezési terv színvonalú dokumen-
tumok, amelyeken a kótázásnak köszön-
hetően már a pontos méreteket is nyomon 
lehet követni. Ebben a fázisban derül ki 
igazán, hogyha valami nem stimmel és 
sokszor a konkrét tervek ismeretében jön-
nek rá a megrendelők, hogy ők valójában 
mégsem pont erre gondoltak. Érdemes te-
hát az egyeztetéseken alaposan átgondolni 
a házat, hogy ne a nagy munkagonddal 
elkészített vázlattervekből kelljen sokfélét 
készíteni.

Építész tervdokumentáció elkészítése
A végleges vázlatterv elfogadása után 

készül el az építési engedélyezési tervdo-
kumentáció, amelyet az illetékes szak-
hatóságokkal egyeztetni szükséges. Az 
építészeti rész általában helyszínrajzból, 
alaprajz(ok)ból, metszetekből és homlok-
zatokból, számításokból (zöldfelület, épít-
ménymagasság, stb.), műszaki leírásból, 
tervezői nyilatkozatból (és egyéb nyilat-
kozatokból) áll. A teljes építési engedé-
lyezési tervdokumentációt a szakhatósági 
állásfoglalásokkal együtt a területileg illeté-
kes építésügyi hatósághoz kell benyújtani 
engedélyeztetésre. A hatósági ügyintézés 
határideje 10, 22, illetve 45 munkanap 
között változhat. Az engedélyről szóló 
határozatot az építésügyi hatóság a szom-
szédos ingatlanok tulajdonosainak is meg-
küldi, akik fellebbezést nyújthatnak be 15 
napon belül. Az építési engedély a 15 nap 
elteltével emelkedik jogerőre, ezt követően 
kezdődhet meg az építkezés, illetve a bon-
tás, de előtte be kell jelenteni az építkezés 
megkezdését.

A családi házak általában nem olyan na-
gyok, hogy kötelező legyen talajmechani-
kai feltárást is végeztetni a tervezés során, 
sokszor mégis érdemes, főleg ha választ 
szeretnénk kapni például a következő kér-
désekre:
– mennyire teherbíró a talaj?
– pontosan milyen talajréteg van a terve-

zett épület alapozásának magasságában?
– milyen magasan jelenik meg a talajvíz?

Ha kiderül például, hogy magasan van a 
talajvíz, és emiatt mindenképpen lemezala-

pot érdemes készíteni komoly vízszigete-
léssel. Ha mindez nem most, hanem csak 
az építkezéskor derült volna ki, akkor az 
nem betervezett költségekkel és a kiviteli 
terv egyes csomópontjainak átrajzolásával 
bonyolította volna a kivitelezést.

Geodéziai felmérést is érdemes készíttetni 
például, ha a telek lejt, ha a tervezés során 
értékes fákat szeretnénk majd megmente-
ni, és ha a helyi szabályozás egyébként is 
elrendeli.

A kertrendezést és a kerítésépítést is ér-
demes jó előre belekalkulálnunk az építés 
költségébe, ezért ezekről is érdemes terve-
ket készíttetnünk.

A kertrendezési terv az engedélyezési 
dokumentáció valóban fontos eleme. A 
szöveges részben ismertetni kell a kiindu-
lási állapotot, és ezután a helyi rendeletek 
ismeretében lehet belekezdeni az alkotó 
munkába, aminek eredményeként pontos 
utasítást kapunk arra vonatkozóan, hogy:
– mely fákat és miért kell kivágni (ennek 

anyagi vonzata is van)
– a kivágott fák helyére milyen fákat kell 

ültetni
– pontosan milyen növényzet fogja a ker-

tet alkotni
– pontosan milyen burkolatok lesznek
– hol és milyen parkolóhelyeket kell kiala-

kítani.
Mindezt kiegészíti még egy zöldfelület-

számítás, az előírt zöldfelületi mutatók 
övezetenként változnak.

Berze Éva,
okleveles építészmérnök

Hozzávalók
Tésztához: 80 dkg liszt, 1 dl olaj, 1 ek cukor, 0,5 l langyos tej,
 5 dkg élesztő,
Töltelékhez: 25 dkg lágy margarin, 3 tojássárga, 1 ek só
Tetejére: 1 tojás, reszelt sajt, köménymag

Elkészítés
Kevés langyos tejben megfuttatjuk az 

élesztőt. Összedagasztjuk a tésztához 
valókat. Keleszteni nem kell (esetleg 
csak a tepsiben 15 percig). Dagasztás 
után négyfelé vesszük a tésztát.

Közben a töltelékhez habosra kika-
varjuk a margarint a tojássárgát és a sót. Kinyújtjuk a tésztát, és meg-
kenjük a töltelékkel. Feltekerjük mint a bejglit, és 2 centis szeletekre 
vágjuk.

Tojással megkenjük. Köménymaggal és sajttal megszórjuk. Forró 
sütőben sütjük. Sütési hőfok: 200 oC, kb. 30 percig. Sütési mód: alul-
felül sütés.

Molnár Ferencné

Receptek
	 Vajdasági	sós	recept	 tökkáposzta

Aratási egytálétel, de bármikor helyt áll a mindennapokban is!
Kb. 6 kg spárgatököt kibelezünk és a megmaradt kemény húsát szép 

egyenletes hosszú csíkokra reszeljük. Ez a mennyiség egy 5lt-es üvegbe 
elhelyezhető savanyításra, ami a következő képen történik: a reszelt 
tököt 2 evőkanál sóval elkeverem, majd belerakom az üvegbe legalább 
3-4 szál kaporral. Felöntöm vízzel, annyira, hogy az üveg tele legyen és 
egy kisdarab kenyeret teszek a tetejére. Az egészet néhány napra /2-3/ 
jó meleg helyen érlelem. /Az udvaron, ahol éri a nap./

Ennyi idő alatt a tök kellőképen megsavanyodik és kap egy kellemes 
kapros ízt. Az üvegből kiszedem, de előtte a kenyérdarabkát eltávolí-
tom, hogy ne máljon szét a tök között. Alaposan ki kell csavarni a saját 
levéből, mert túl savanyú lehet. Itt fontos a kóstolás! Tessék eldönteni 
mennyi kell a saját levéből!

Most már kész a tökkáposztánk!
Ezután minden egyéb úgy történik, mintha hagyományos savanyú 

káposztával dolgoznánk. Készítünk egy pörköltalapot pl. csirkehús-
ból és hozzáadjuk a tököt. Amikor megpuhul a hús, akkora a tök is 
kellőképpen puha lesz, ezután egy gyenge tejszínes habarással még 
átforraljuk.

Szabó Istvánné Dávid Erika
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A 2011. évi CVI. törvény értelmében köz-
foglalkoztató lehet:

Helyi és kisebbségi önkormányzat és ezek 
jogi személyiséggel rendelkező társulása, költ-
ségvetési szerv, egyház, a nemzeti civil alap-
programról szóló törvényben meghatározott 
civil szervezet, közhasznú szervezet, állami és 
önkormányzati tulajdon kezelésével és fenn-
tartásával megbízott, vagy erre a célra állam 
vagy önkormányzat által létrehozott gazdál-
kodó szervezet, víztársulat, erdőgazdálkodó, 
szociális szövetkezet, vasúti pályahálózat-mű-
ködtető szervezet.

A közfoglalkoztatási jogviszony olyan mun-
kára létesíthető, amely törvény által előírt 
állami feladat, helyi önkormányzatokról szó-
ló törvényben meghatározott kötelező vagy 
önként vállalt feladat, nemzeti és etnikai ki-
sebbségek jogairól szóló törvényben megha-
tározott kötelező vagy önként vállalt feladat, 
közhasznú szervezetekről szóló törvényben 
meghatározott közhasznú tevékenység köré-
be tartozó feladat.

 A bérpótló juttatás (BPJ) neve foglalkozta-
tást helyettesítő támogatásra módosult.

Közfoglalkoztatott az lehet, aki a munka 
törvénykönyve rendelkezései alapján munka-
viszonyt létesíthet és a foglalkoztatási törvény 
szerint álláskereső.

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támoga-
tások továbbra is megmaradtak.

A rövid időtartamú közfoglalkoztatás ese-
tén (1-4 hónap, napi 4 óra) bér és járulékai 
95%, és a foglalkoztatás – egészségügyi vizs-
gálat díja.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ese-
tén (2-12 hónap napi 6-8 óra) bér és járulékai 
70-100%, és a foglalkoztatás – egészségügyi 
vizsgálat díja.

Új támogatási forma a közfoglalkoztatás 
mobilitását szolgáló támogatás.

A támogatás közhasznú kölcsönző részére 
nyújtható, annak, aki foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatásra jogosult személyt foglal-
koztat legalább 60 napra határozott idejű 
közfoglalkoztatási jogviszonyban.

A támogatás a közfoglalkoztatási bér és já-
rulékai 50-80% legfeljebb 1 évig.

A közhasznú kölcsönző a közfoglalkoztatási 
jogviszony kikölcsönzések közötti időtartam 
alatt köteles a közfoglalkoztatottat képzésben 
részesíteni, vagy a közfoglalkoztatott részére 
mentori szolgáltatást biztosítani.

Az új jogszabály rögzíti a munkaviszonyhoz 
képest többletkövetelményeket jelentő fog-
lalkoztatói kötelezettségeket. A közfoglalkoz-
tató köteles biztosítani térítésmentes elhelye-
zést, tisztálkodási lehetőséget és napi egyszeri 
étkezési lehetőséget, amennyiben a munka-
végzés helye és a lakóhely között naponta 
tömegközlekedési eszközzel az oda- és vissza-
utazás a 6 órát, a foglalkoztatás pedig a napi 

4 órát meghaladja. (10 éven aluli gyermeket 
nevelő nő és 10 éven aluli gyermeket egyedül 
nevelő férfi álláskereső esetén a 4 óra)

Új speciális jogviszony jött létre: munkavi-
szony helyett közfoglalkoztatási jogviszony.

A közfoglalkoztatási jogviszony csak hatá-
rozott időre létesíthető, a határozott idő nem 
lehet hosszabb a támogatásról szóló hatósági 
szerződésben megjelölt időtartamtól. 

A munkaidő időtartamát szintén a támoga-
tói szerződés határozza meg.

A közfoglalkoztatott személyt megillető 
munkabér összege megegyezik a közfoglal-
koztatási bérrel, illetve a közfoglalkoztatási 
garantált bérrel.

 A közfoglalkoztatási bér: a teljes munka-
időben történő foglalkoztatás estén szakképe-
sítést és középiskolai végzettséget nem igény-
lő munkakör betöltése esetén 

a havibér 57.000 Ft,
a heti bér 13.120 Ft,
a napibér 2.624 Ft.
A közfoglalkoztatási garantált bér: a teljes 

munkaidőben foglalkoztatott legalább kö-
zépfokú iskolai végzettséget, vagy szakképesí-
tést igénylő munkakör betöltése esetén

a havibér 78.000 Ft,
a heti bér 17.950 Ft,
a napibér 3.590 Ft.

Mezei Zsolt
munkaerő-piaci menedzser

2011. szeptember 1–től hatályos jogszabályi változások
a közfoglalkoztatásban

A SZIVÁRVÁny
ÓVOdA gyűJTéSE

– Óvó néni!
 Kimegyek mosakodni, mert agancsos a szám!

*
– Tudod ki lesz a férjem?
 Te, meg te, meg te, meg te…

*
Patrik tele van piros foltokkal. Jól megcsipked-
tek a szúnyogok – állapítom meg.
– Mert a mamája nem kente be légyirtóval – vi-

lágosít fel egy kislány.
*

Az óvó néni felfordította az asztalt tornához, de 
majdnem a lábára ejtette. Patrik megállapítja: 
– Te is kezdesz olyan lenni, mint mi.

*
– Ne futkározzatok olyan gyorsan a csoportban 

– kérem a szaladgáló lányokat. Lassítsatok!
– Nem lehet, fogyókúrázunk – tiltakozik Réka.

*
– Aki kíváncsi, hamar megöregszik. Ezt már 

gyerekkorom óta tudom.
*

– Fényképeket nézegettünk, amikor Martin meg-
látja Attilát, akinek piros a szeme a képen. 

– Neked meg vérszemed van! – kiált fel.
*

A fiúk beszélgetnek, valami titkos lehet, mert 
csendben vannak. Egyszer csak Ádám felhábo-
rodva megszólal:
– Ezt nem hiszem el! Erre nem járnak denevé-

rek! Ez Magyarország!

Mit hoztunk Zakliczyn-ből?
• Nagyon tisztelik, őrzik a mindennapi élet ha-

gyományait (ételek, szokások, dalok…)
• Hihetetlen vendégszeretet, ami a szállásadóra is 

vonatkozik ugyanúgy, mint a hivatalos fogad-
tatásra.

• Nagyon jó házigazdák, vidámak!
• Ügyesen csinálják a falusi turizmust. Az ételeik 

finomak, a vendég az első!
• A város vezetésében nem tapasztalható meg-

osztottság. Az előző projekteket befejezi, to-
vábbviszi az új vezetés, tisztelve és elismerve az 
előző által elért eredményeket.

• Olyan vállalkozókkal találkoztuk, akik a kö-
zösségért is hajlandók tenni.

• Tetszett, hogy az 1500 fős településnek – a 
vonzáskörzettel összesen 12 ezer fős lakosság-
nak mennyi minden van: szülőotthon, elme-
szociális otthon, sportpálya, műfüves pálya, s 
hogy nagyon ügyesen jutnak az uniós pénzek-
hez.

• Összedolgoznak: a vállalkozó tudja, hogy épül 
egy európai zenei centrum, és annak közelébe 
építi a maga vállalkozását (wellness).

• Csodáljuk, hogy olyan sok embert tud meg-
mozgatni a Babfesztivál. Elismerésre méltó, 

hogy sikerült összekapcsolni a rendezvénnyel 
a település gazdasági érdekeit a kulturális ér-
tékekkel. A helyi termékeknek egyfajta piacot 
teremtenek ezzel.

• Tetszett a szülőföldhöz való ragaszkodás. A 
világot látott emberek hazajönnek a szülő-
földjükre és itt építik fel a vállalkozásukat, 
hazájukban kamatoztatják a külföldön meg-
szerzett tudást (ld. a szülészeti-nőgyógyászati 
magánklinika vagy a hegytetőn épülő wellness 
centrum).

• Vasárnap két mise is van, a szertartáson min-
denki részt vesz, jellemzően a család minden 
tagja. A szentmise kihangosítva, mert nem 
mindenki fér be a templomba.

• Közbiztonság van! A szálláshelyen a kulcsot az 
ajtóban hagyhattuk…

• Rendezett porták, rendezett házak, sok virág!
• A férfiak rettentően gálánsak, a nők szeré-

nyek.
• Nagyon sok pozitív hatás ért, sőt szinte kizá-

rólag csak az. A lengyelek aranyosak, szeretet-
re méltók, nem csak a vendéget tisztelik, de 
egymást is, a városukat, az országukat, a tör-
ténelmüket. Lejegyezte: Sugár Istvánné

Meghívó Tálentum Találkozóra

Gyerekszáj

2011. október 30., vasárnap, helyszíne: Petőfi Művelődési Ház. A találkozó várhatóan 15 óra-
kor kezdődik és 19 órakor fejeződik be. Ízelítő a programból: 15.00 – 16.20: nyitó előadások. 16.40 
– 17.20: kiscsoportos beszélgetések: Városfejlesztés, avagy mitől jó egy város? Szabadidő Jászfénysza-
run. A mai fiatalok lehetősége a családalapításra. Az önkormányzat szerepvállalása.

További információ és jelentkezés a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
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Ebben az évben a napsugár Óvodából 
több óvodapedagógus és egy dajka vonult 
nyugdíjba. Az ő helyükre 2011. augusztus 
15-tel új munkatársak kerültek. Mivel so-
kan nem ismerik őket, szeretném, ha egy 
kicsit bemutatkoznának az érdeklődő szü-
lőknek, gyerekeknek.

dobák Ágota Zsuzsanna, azaz Zsuzsi óvó 
néni állandó délelőttösként foglalkozik a 
Mókus csoport nagycsoportosaival. Őt kér-
deztem először arról, hogy hol dolgozott az-
előtt, mielőtt a mi óvodánkba került.

– Érettségi után a régi „kinti” óvodában 
kezdtem, mint pedagógiai asszisztens. Köz-
ben lehetőség nyílt az óvónőképző főiskola 
elvégzésére. Óvodapedagógusi oklevelem 
megszerzése után óvónőként folytattam a 
munkámat. Néhány év múlva a pusztamo-
nostori Tündérkert Óvodában segíthettem a 
pedagógiai munkát, ahol szintén művészeti 
programmal dolgoztunk. Anyukám elmon-
dása szerint már kisgyermekként óvónő sze-
rettem volna lenni.

– Mi a benyomásod az újonnan átvett 
csoport kisgyermekeiről?

– Kedves, jól nevelt, szeretetre méltó gyere-
kek, akik segítőkészek egymással is; és érzem, 
hogy vevők a felnőttek szeretetére is.

– Melyik foglalkozási ág a kedvenced?
– Nincsen kedvencem, mindegyiket na-

gyon szeretem! Arra törekszem, hogy minden 
nap egy új élményt szerezzek a kezdeménye-
zéseken részt vevő gyerekeknek.

– Van-e kapcsolatod a régi óvodásaiddal?
– Igen, Pusztamonostoron néhányan több-

ször is bejöttek az oviba, s van, akivel azóta is 
interneten tartjuk a kapcsolatot.

– Hogyan látod napjaink ovisait, miben 
különböznek például a 10 évvel ezelőtti 
kisgyerekektől?

– Sokkal nyitottabbak a világra, ismereteik 
szélesebbek, mint régebben. Jóval nagyobb az 
információ éhségük is.

– Mi a kedvenc időtöltésed?
– Szabadidőmben mostanában kedvet kap-

tam az általános iskolai kötelező olvasmá-
nyokhoz. Különösen kedvelem Fekete István 
regényeit.

– Milyen tanácsot csomagolnál az óvodából 
iskolába kerülő gyerekeknek útravalónak?

– Utoljára a pusztamonostori óvodában 
ballagtattam. Nekik is és a mostani nagy-
csoportosaimnak előre is azt kívánom, hogy 
érezzék jól magukat az iskolában, s az óvodá-
ban szerzett tudást jól tudják hasznosítani!

Klippánné Jáger Melinda a Mókus cso-
port állandó délutános óvónénije. Kíváncsi 
voltam, hogy miért döntött úgy, hogy óvónő 
szeretne lenni.

– Gyermekkori álmom volt, hogy óvónő le-
gyek, de az élet mégis az egészségügy felé so-
dort. A hatvani kórházban CT operátorként 
dolgoztam 13 évig. GYES alatt lehetőségem 
nyílt az óvónőképző főiskola elvégzésére, 
amit Vácon kezdtem el.

– Mik az eddigi benyomásaid az új mun-
kahelyeddel kapcsolatban? Mi az, ami 
nagy változás számodra?

– A kórházban az embereken végzett vizsgá-
latokért voltam felelős. Mindkét helyen nagy 
a felelősség, de egész más, hogy gyerekek van-
nak rám bízva. Mivel nekem is van két óvo-
dás korú gyerekem, tudom, milyen fontos az 
első 6–7 év a gyerekek életében. A mostani 
számomra is egy új helyzet, és nagyon örülök, 
hogy az elmúlt néhány hét alatt jól megtalál-
tuk az összhangot a gyerekekkel. 

– Meglátásod szerint mennyire van jelen 
a tudatos egészségre nevelés óvodánkban?

– A mindennapok során fontos az egészsé-
ges táplálkozás, a rendszeres kézmosás, test-
ápolás, s a friss levegőn való szabad mozgás. 
Azt tapasztaltam, hogy a Napsugár Óvodá-
ban nagy gondot fordítanak az óvodapeda-
gógusok mindezek folyamatosságára és rend-

szerességére. Ebéd előtt például minden nap 
futnak egy-két kört a gyerekek az óvó nénik-
kel az udvarban. A szülők pedig odafigyelnek 
arra, hogy gyermekük tisztán, ápoltan jelen-
jen meg az óvodában, ezzel is segítve az egész-
séges életmód megvalósulását. 

– Mi a legkedvesebb része a munkádnak?
– Mesélni nagyon szeretek.
– Szerinted milyen a jó óvodapedagógus?
– Megpróbálok megfelelni elsősorban a 

gyermekeknek, emellett pedig a szülőknek, 
kollégáknak és a vezetőség elvárásainak is.

Folytatom a bemutatást a Süni csoport új 
dajka nénijével, garasné Zsólyomi Katalin-
nal, Kati nénivel, akit arról faggattam, hogy 
mi vonzotta erre a pályára.

– A gyerekek szeretete miatt végeztem el a 
dajka képzőt, mert imádom őket! Nem baj, 
ha eleven egy gyerek, mert az azt jelenti, hogy 
nem beteg! Akármilyen eleven is, nincs rossz 
gyerek, csak eleven. Egyébként három gyere-
kem van, így aztán van egy kis tapasztalatom 
a gyerekneveléssel kapcsolatban.

– Hol dolgoztál ezelőtt?

– A Samsung gyárban voltam szalagmun-
kás. Ez a munkahely a gyárhoz képest sokkal 
nyugodtabb.

– Melyik részét szereted legjobban a mun-
kádnak?

– Amikor a csoportban vagyok. Mindegy, 
hogy tízórai vagy játékidő, számomra a gye-
rekek közelsége a lényeg.

– Szerinted milyen a jó dajka néni?
– Még akkor is türelmes, ha néha nehezen 

lehet az. Nem néz mást, csak a gyerekek érde-
keit. Fontos dolog, hogy egyformán kezeljen 
minden kisgyermeket a csoportban. 

– Hogy érzed, elfogadtak a gyerekek?
– Igen, úgy érzem.
– Mivel foglalkozol szívesen a szabad-

idődben?
– Sajnos nincs szabadidőm. Ha esetleg 

mégis van egy kicsi, akkor a három saját gye-
rekem és a nővérem kisfia mellett szívesen 
játszom a szomszéd kisfiúval.

A harmadik új óvónéni Földvári dorottya, 
Dóri óvónéni, aki a Méhecske csoport állan-
dó délutánosa. Ő a legfiatalabb az óvodape-
dagógusok között. Szeretném őt is jobban 
megismerni.

– Mesélj egy kicsit magadról, miért vá-
lasztottad ezt a szép hivatást?

– Kicsi korom óta anyához nagyon sokat 
bejártam a másik oviba (Editke óvónénihez), 
és ott nagyon megtetszett az óvónői munka. 
Ezért döntöttem úgy, hogy elkezdem a Kecs-
keméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán 
az Óvodapedagógia szakot.

– Mit szeretsz legjobban a munkádban?
– Azt, amikor részt vehetek a nagytorná-

ban, illetve mesélhetek a kis-középsős cso-
portomnak.

– Szerinted mi a legfontosabb tulajdon-
sága a jó óvodapedagógusnak?

– A türelem. Sok kell a gyerekekhez…

Új tanév, új munkatársak a Napsugár Óvodában

Dobák Ágota Zsuzsanna

Klippáné Jáger Melinda

Földvári Dorottya

Garasné Zsólyomi Katalin
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– Hogy érzed, elfogadtak a gyerekek?
– Igen. Igaz, hogy kipróbálják, meddig 

mehetnek el, de odaszalad az összes gyerek, 
amikor megérkezem a csoportba…

– Mi a kedvenc időtöltésed szabadidőd-
ben?

– Sok időt töltök a barátaimmal: kirándu-
lunk, nyársalunk. Nagyon szeretek interne-
tezni is.

Tanczikó Beáta 2010. novemberében ke-
rült az óvodánkba. Miután Szarvason végzett 
a főiskolán, az első munkahelye a Napsugár 
Óvoda lett. Az idei tanévben nagy örömmel 
fogadta a Ficánka csoportos „miniseket”. 
Ezért először a beszoktatás folyamatáról kér-
dezem.

– Szerinted mitől függ, hogy a gyerekek-
nek mennyire problémamentes az óvodába 
szoktatása?

– A beszoktatás sikerességéhez nagyban 
hozzájárulhat az un. folyamatos beszoktatás, 
ami nálunk jó gyakorlat. Nagyon szerencsés-
nek tartom, mert a gyerekek fokozatosan vál-
nak el az édesanyjuktól. Első időben még azt 
is megengedjük, hogy valami otthoni plüss-
játékot, „rongyikát” hozzon a gyerek magával 
az oviba, mert ez elősegíti, hogy az otthon 
melege a három éves kicsivel maradjon az új 
közösségben, s biztonságot nyújtson neki.

– A mi óvodánkban sok a nehéz helyzetű 
gyermek. Lelkileg hogyan tudod őket segí-
teni?

– A bátorító nevelés segítségével, törődéssel, 
megértéssel. Ha igény van rá, akkor meghall-
gatom a szülők problémáit is, ami sokszor 
segíthet a kisgyermekek viselkedésének meg-
értésében.

– Úgy érzed, hogy elfogadtak a gyerekek?
– Igen. Folyamatosan jönnek oda hozzám, 

velem akarnak játszani, kérik a segítségemet.

– Mi a hobbid?
– Szabadidőmben aerobicozok, futok. A 

sport szeretete miatt szívesen tartanék sza-
badidős programokat például az óvodában, 
ahol a gyerekekkel együtt a szülők is részt 
vehetnének.

Kedves munkatársaimnak a beszélgetést 
megköszönve kívánok sok-sok türelmet, 
kitartást, odaadó gyermekszeretetet az óvo-
dapedagógusi munkához az elkövetkezendő 
évekre!

„A gyermek csak azt képes szeretni, aki őt sze-
reti, és csak szeretettel lehet nevelni.”

Dzerzsinszkij

Kovácsné Papp Andrea

Tanczikó Beáta

2011 tavaszán két ember eldöntötte, hogy 
az általános iskola 1965. évben végzett 8/b. 
osztályos diákjai részére 46 év után először 
osztálytalálkozót szervez.

A Jászfényszarun lakók megkeresése nem 
jelentett nagy gondot, hiszen ismerjük egy-
mást és tudjuk hol laknak. A vidékre elköl-
tözött diáktársakat rokonaikon, ismerőseiken 
keresztül értük el. Ennyi idő távlatában még 
a hozzátartozók is velünk együtt izgultak és 
kérdezgették hogyan áll a szervezés.

Nagy izgalommal vártuk a napot ugyan 
megismerjük-e majd egymást. Sokan vissza-
jeleztek. Néhányan betegség, egyéb elfoglalt-
ság miatt nem tudtak megjelenni. Volt, aki 
társával, s volt, aki egyedül jött el. Az évek 
során sajnos tízen meghaltak közülünk.

Minden, a 8. osztályban bennünket taní-
tó tanárt meghívtunk. A vidékre költözött 
diákok is kérdezgették „és a tanárok”? Végre 
eljött a nap, augusztus 27-e. A volt osztálytár-

sakkal megtartott osztályfőnöki óra nagyon 
színvonalasra sikerült és mindenki örömmel 
beszélt magáról. Köszönjük a megjelent ta-
nároknak, hogy meghívásunkat elfogadva 
megtiszteltek jelenlétükkel. Volt olyan is, aki 
egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni 
és levélben köszöntötte az egybegyűlteket.

Az iskolában az öregdiákoknak és hozzátar-
tozóiknak nagy meglepetést okozott az iskola 
átalakítása, korszerűsítése. Csodálattal nézték 
városunkat, ami az utóbbi időben nagyon so-
kat fejlődött, és csak dicsérő szavakat hallot-
tunk. Ezt igazolja az is, hogy a lányom – aki 
vidéken lakik – szomszédasszonya megkér-

dezte: Andika, hogy lehet az, hogy te ebből 
a szép városból elköltöztél? Köszönet ezért 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
asszonynak és a képviselő-testületnek. A ta-
nítók emlékművének koszorúzása után Pető 
Istvánné Magdika néni, volt osztályfőnökünk 
meghívásának tettünk eleget és meglátogat-
tuk őt a házában. A találkozás mindenkinek 
nagy örömet okozott, és hosszasan beszélget-

tünk volna még a velünk történt események-
ről, de a Pizzériában már vártak bennünket. 
Köszönjük Magdika néni családjának is a szí-
ves fogadtatást, hogy ennyi embert vendégül 
láttak.

Vacsora közben, a kötetlen beszélgetés ide-
jén büszkén mutogattuk egymásnak a családi 
fotókat, gyermekeink, unokáink fényképét.

Nagyon nagy élmény volt, hogy egy sike-
res találkozót tudhatunk magunk mögött, és 
gondolatban már készülünk az 50 éves szer-
vezésére.

Czeglédiné Nagy Gizella
Fotók: Győri Jánosné, Pető István

46 év után újra együtt...

60.
házassági évfordulójukat 

ünnepelték
szeptember 15-én

FEKETE SÁNDOR
és

ÉZSIÁS MÁRIA.

Ebből az alkalomból
köszöntötték Őket:

lányuk, vejük, unokáik,
unokavejük és
dédunokájuk.
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Manapság már szinte nem is lehet létezni 
internet nélkül. Ez nem is lenne baj, ha az 
internet biztonságos lenne, de sajnos nem 
az. Az internet veszélyei nagyon sokfélék 
és jóval komolyabbak lehetnek, mint aho-
gyan azt gondolnánk.

A tisztességes weboldalak mellett ugyanis 
találkozhatunk olyan oldalakkal, amelyek 
megtévesztő, hamis információkat, vagy az 
egészséges erkölcsi- és szellemi fejlődésükre 
káros tartalmakat, így pornográf és erőszakos 
tartalmú információkat közölhetnek.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a szülők 
ugyan megtanítják a gyermekeiknek, hogy 
miként kezeljék, ha az utcán találkoznak egy 
rosszindulatú emberrel. Az interneten zajló 
hasonló szituációk elkerülésére azonban nem. 
Nagyon fontos az ilyen oldalak mellőzése ér-
dekében:

• a szülő irányítsa a gyermek internetes tartal-
makkal kapcsolatos érdeklődését

• legyen a segítségére felfedezni azokat a hon-
lapokat, amelyek a számára érdekesek, hasz-
nosak és szórakoztatóak.

• E pozitív tartalmak elérhetővé tétele az, 
amely a leginkább jótékonyan befolyásol-
hatja a gyermekek internetezési szokásait.

• Lényeges az is, hogy a szülő mindig legyen 
érdeklődő akkor, ha a gyermek valamilyen, 
általa felfedezett netes újdonságról számol 
be, vagy éppen valami olyanról, amely a szá-
mára nem tetsző. Az ilyen beszélgetések se-
gíthetik az igényes internetezés kialakítását.

• Az ilyen alkalmak lehetnek jók arra is, hogy 
gyermekünkben tudatosítsuk, hogy a zava-
ró, nem tetsző oldalakat csak egyszerűen 
hagyja el, hiszen az internetezés szabadsága 
éppen arra jó, hogy azt tekintsük meg, ami 
számunkra hasznos és helyes.

InTERnETFÜggőSég 
Nem az influenzáról vagy a gyomorrontás-

ról, még csak nem is egy komoly, gyógyít-
hatatlan betegségről van szó. Mégis érdemes 
elgondolkodni azon, mi vajon nem szenve-
dünk-e még ettől a betegségtől! Ha megfer-
tőz bennünket, nem érzünk fájdalmat, nem 
vagyunk rosszul, legalábbis fizikailag nem. 
Akkor hát mi ez?

Azok a tinédzserek, akik az internetet olyan 
sokat használják, hogy az mindennapi tevé-
kenységük elvégzését és a döntéshozási képes-
ségüket is megzavarja, már internetfüggővé 
válthattak. Ugyan az internetfüggőség meg-
határozása eltérő, de általánosan az alábbi 
tüneteket foglalja magában: az eltervezettnél 
jóval több idő eltöltése internetezéssel, az in-
ternethasználat csökkentésére való képtelen-
ség, belefeledkezés az online tevékenységbe, 
valamint az internethasználat csökkentésével 
járó tünetek, amelyek akkor jelennek meg, 
ha valaki pár napig nincs „online”, mint pl. 
a nyugtalanság, az unatkozás, vagy az inger-
lékenység.

Jelenleg már megfontolás alatt van, hogy a 
Mentális Rendellenességek Diagnosztikai és 
Statisztikai Kézikönyvének 2012. évi kiadá-
sában – a kézikönyv a mentális betegségek 
bibliája, az Amerika Pszichiátriai Társaság je-
lenteti meg – már szerepelni fog az internet-
függőség, mint diagnosztizálható betegség! 

Az internet használat szenvedéllyé válhat, ez 
megelőzhető ha: 
• az internetezésnek időkorlátokat szabunk,
• különböző alternatívákat mutatunk meg a 

gyermeknek a szabadidő hasznos eltöltésére,
• a számítógépet közös helyiségben helyez-

zük el,
• szűrőprogramokat alkalmazunk, aminek 

segítségével keretek közé terelhető a gyere-
kek játék- és internet szenvedélye, valamint 
szűrhetővé válnak tartalmak.

AJÁnLÁS SZÜLőKnEK:
• Készítse fel gyermekét az internet helyes 

használatára, az internet világára.
• Legyen nyitott gyermeke új élményeire, és 

esetleges problémáira.
• Alkalmazzon szűrőprogramokat a biztonsá-

gosabb internetezés érdekében.
• Szakítson időt a közös szörfözésre, így gyer-

mekét hozzászokathatja ahhoz, hogy az in-
ternetezés lehet közös program is.

• Szervezzen közös programokat gyermeké-
vel, így felkelthető az érdeklődése a virtuális 
világon kívüli valóság iránt.

• Amennyiben tudomására jut, hogy gyer-
mekét bármilyen formában zaklatják az 
interneten keresztül, azonnal forduljon a 
rendőrséghez!

AJÁnLÁS A gyERMEKEKnEK: 
• Minél személytelenebb elérhetőséget adj 

meg!
• Soha ne add meg a lakcímedet, telefonszá-

modat!
• Mindig más regisztrációs nevet és jelszót 

használj!
• Soha ne jelöld be a jelszó megjegyzése 

részt!
• Ne használd a nevedet regisztrációs név-

ként!
• Letöltések alkalmával figyelj, hogy csak azo-

kat töltsd le, ami nem tilos, mert az illegális 
tartalom letöltését a törvény bünteti!

• Internet kávézóban vagy wifi pontról ne in-
tézz személyes ügyeket!

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 

5000 Szolnok, Baross G. út 39. 
Telefonszám: 56/501-654,

Fax: 56/501-600

Csupán tizennégy éves, de már az egész 
ország ismeri a hangját! László Attila a 
2011-es Csillag születik nyertese, 1996 
októberében született Kézdivásárhelyen, 
Romániában. Hirtelen kapta szárnyra a 
népszerűség és most itt Jászfényszarun 
hallgathattuk meg a Tarlófesztivál keretein 
belül. Így megragadtuk az alkalmat és egy 
röpke interjút készítettünk vele:

Hogy tetszik a Tarlófesztivál?
Nagyon tetszik, és elismerésem a bálából 

készült építmények építőinek, nagyon jók 
lettek!

Hogyan utaztál?
Kellemesen, csak hosszú volt az út. Ezt 

az egyet nem szeretem a fellépéseken, hogy 
legtöbbször messzire kell menni.

Akkor nagyon elfoglalt lehetsz. Azért 
volt időd pihenni a nyáron?

Szerencsére sok a fellépés és a felkérés. 
Nagyon sok helyen léptem fel, szóval nem 
nagyon tudtam pihenni.

És mi a helyzet a hirtelen jött népsze-
rűséggel?

Eleinte furcsa volt, de már megszoktam, 
és örülök, hogy ilyen sokan szeretnek.

Attila koncertje nagyon jó hangulatban 
telt el, hangjára sokan csápoltak! Előadá-
sában többek között hallhattuk a Lehetsz 
király, az Egyszer véget ér…, a Várj, míg fel 
kel majd a nap, a Két utazó, a Most élsz és 
a Zene nélkül mit érek én című számokat. 
Köszönjük neki, hogy egy ilyen jó estét ga-
rantált nekünk, reméljük, hogy még talál-
kozni fogunk vele a jövőben!

Balla Helga és Horváth Boglárka
Fotó: Pál Aliz

László Attilával beszélgettünk

Az INTERNET veszélyei
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„Jászkun kapitányok nyomában” cím-
mel tematikus túraútvonalat hoztak lét-
re megyénkben. A projekt mottója „éb-
redjen öntudatra nálunk!” A közel 600 
millió forintos uniós projekt útvonala 
13 megyei település látnivalóit ismerte-
ti meg az érdeklődőkkel. A Jászságból 
Jászberény és Jászkisér szerepel a túra 
útvonalában. A megvalósítás során Jász-
berénybe, Karcagon és Szolnokon új in-
teraktív látogatóközpont jött létre.

A Jász Látogatóközpont a Kossuth 
út 58 szám alatt március elsejétől 
tekinthető meg. Az itt látható inte-
raktív kiállítás alapötletét a jászok, a 
kiskunok és a nagykunok közös pri-
vilégiális ládája ihlette. Ebben őriz-
ték a jászkunok legfontosabb iratait, 
okleveleit. A láda olyan zárszerkezet-
tel rendelkezett, hogy csak a három 
kapitánynál őrzött kulcsok egyidejű 
elfordításával lehetett kinyitni. A lá-
togatóközpont olyan, mint egy „kin-
cses láda”. A látogató a kulcslyukon 
keresztül belépve ismerheti meg a 
Jászság kincseit, értékeit és büszke 
eseményeinek pillanatait.

A látogatóközpont kiadványában olvas-
hatjuk: „A majd 800 éve, a népvándorlás 
utolsó hullámaként, a tatároktól űzött, be-
települt elődök a magyarság sorsközösségében 
teljesen magyarrá váltak, azonban ma is 
büszkén vallják még jász és kun származásu-
kat. Történelmük, kultúrájuk, hagyománya-
ik, földrajzi, természeti adottságaik, mai ter-
mészetvédelmi területeik különleges élményt 
nyújtanak a tudományt, természetet, nyugal-
mat, a szépet kedvelőknek egyaránt.

A látogatóközpontban egy időutazásra 
hívjuk Önt a Jászságban. Lehel és Konrád 
mondája, a betelepülésünk körülményei, a 
török idők, az elzálogosítás időszaka, a Rá-
kóczi szabadságharc, a Redemptio, az 1848-
49-es szabadságharc, és a tavaszi hadjárat 
mind-mind dicső emlékekkel gazdagították 
történelmünket. A kistérséghez kötődő mon-
dák, legendák további izgalmakat, tit-
kokat kínálnak, s egyben értékessé teszik e 
tájegységet. A Jász Látogatóközpont nagyobb 

termében ezen eseményekkel, időszakokkal 
ismerkedhetünk meg. Miközben követjük a 
történelmi eseményeket, s haladunk előre az 
évszázadok időszalaga mentén, egyre kö-
zelebb kerülünk a mához, és egyre közelebb a 
jászok szellemiségéhez. Az interaktív kiállítás 
során egyre többet tudunk meg e népcsoport-
ról. Szinte minden században találkozunk 
olyan eseménnyel, amitől azt gondolhatjuk, 
hogy a jászok nélkül talán más lenne az or-
szág jelene.”

Az érdeklődők a technika segítségével ré-
szesei lehetnek a Jászok Világtalálkozóinak, 
Kóródi Anikó operaénekes hangján énekel 
Déryné Széppataki Róza. Megismerhet-
jük a Jászság gazdag növény és állatvilágát, 
természeti kincseit, újjászületett lovas ha-
gyományait. A jászok dicső történelmének 
számos kérdésére kapunk hiteles választ. A 
látogató főleg a fiatalabb korosztály nem 
csak szemlélője és olvasója lehet a kiállítás-
nak, hanem tevékeny részesévé is válhat. 

Kiderül például, tartalmaz-e jász vo-
násokat az arca? Vajon ismeri annyi-
ra a redemptus települések címereit, 
hogy részletekből össze tudná őket 
illeszteni? Életre tud kelteni egy szét-
hullott Lehel huszárt? Hogyan mu-
tatna jász asszonyként, jász leányként 
korhű ruhában?

A Jász Látogatóközpont megte-
kintését, melyre legalább 2 órát 
szánjunk, minden korosztálynak jó 
szívvel ajánlom. Általános iskolai 
osztályoknak rendhagyó történelmi 
óraként is igen hasznos lenne, hogy 
megismerjék a jászok történelmét. 
Nyitva tartás: kedd-szombat 9-17 óra 

között. Teljes árú felnőtt jegy: 600 Ft, ked-
vezményes jegy (diák, nyugdíjas): 300 Ft, 
csoportos jegy (20 fő felett): 300 Ft/fő.

Információ:
Telefon: +36 57 657 298
E-mail: latogatokozpont@pr.hu
Web: www.jkny.hu és
www.jaszkunkapitanyoknyomaban.hu

Kép és szöveg: Tóth Tibor

Jászkun kapitányok nyomában
Jász Látogatóközpont nyílt Jászberényben

A budapesti Hopp Ferenc Kelet-Ázsi-
ai Művészeti Múzeumban június 21-én 
nyílott meg az új időszaki kiállítás, mely 
Korea művészetébe enged bepillantást. A 
kiállításon látható tárgyak egyik különle-
gessége, hogy azokat olyan magyar utazók 
gyűjtötték, akik a 19. és 20. század folya-
mán Koreában jártak.

A múzeum rendezői a címben olvasható 
különleges csengésű nevet adták az új ko-
reai tematikájú kiállításnak, tették mindezt 
azért, mert koreaiul az ország neve reggeli 
frissességet, vagy hajnalpírt jelent.

A kiállítás első termében a magyar utazók 
koreai városokat és helyszíneket megörökí-
tő 19-20. század fordulójáról készült fény-
képei láthatóak, melyek rendkívül becsesek, 
hiszen egy mára jelentősen átalakult világ 
egykori életébe enged betekintést. A többi 
teremben számos különleges koreai tárgyat 

is láthatunk. Bemutatásra kerül egy hagyo-
mányos koreai szobabelső, a mindennapi 
élet eszközeivel. Láthatunk egy hagyomá-
nyos esküvői női és férfi viseletet, de a nők 
gazdag ékítményei közül is számos darab 
kerül bemutatásra. A koreai fes-
tészet is helyet kapott a kiállítá-
son, hiszen egy koreai hölgyet a 
hangszerével ábrázoló festményt 
is láthat a látogató. Nagy hang-
súlyt fektet a múzeum az egye-
dülálló koreai írásra, melyet a 
látogatók ki is próbálhatnak egy 
kis sablon segítségével.

Végül a múzeumról is érdemes 
pár szót ejteni, hiszen a kiállítás 
helyszíne is igen különleges. A 
múzeum Hopp Ferenc optikus 
Andrássy úti villájában található, 
aki végrendeletében Magyaror-

szágra hagyta elsősorban ázsiai tárgyakból 
álló gazdag gyűjteményét villájával együtt. 
A látogatóknak a kertet is érdemes meg-
tekinteni, hiszen több ázsiai hangulatot 
árasztó kőfaragvány és szobor is megtalál-

ható, ékessége pedig a porce-
lánfigurákkal kiegészített kínai 
díszkapu. A kiállítás megtekin-
tését ajánlom a koreai és az ázsiai 
kultúrák iránt érdeklődőknek.

A hajnalpír országa – Koreai 
művészet a 18–19. században.

Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Mű-
vészeti Múzeum Budapest And-
rássy út 103.

Nyitva tartás: keddtől vasárna-
pig 10:00–18:00-ig. Megtekint-
hető 2012. szeptember 30-ig.

Farkas Kristóf Vince

A hajnalpír országa
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A Fényszaruiak Baráti Egyesülete éves programja alapján – a Jászfény-
szaruért Alapítvány, a művészeti alapiskola csatlakozásával – a Kisiskola 
színháztermében

2011. október 18-án (kedd) este 17 óra 30 perckor
LISZT ESTET

szervez, melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, zenebarátot. 
Az est folyamán Liszt és a „százfogú szörnyeteg” zenés beszélgetésre kerül 
sor, közreműködik Kaskötő Marietta muzikológus (zenetörténész) és Sze-
kér Bernadett zongora-művész.

Itt kerül bemutatásra és a megrendelőknek átadásra a Liszt Ferenc Jubi-
leumi Emlékérem is.

Tóth Tibor

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak,
munkatársaknak, ismerősöknek, akik

GUBA ISTVÁN
urnájánál megjelentek

és a kegyelet virágait elhelyezték.

Gyászoló felesége és leánya
Külön köszönjük Kiss Gábor plébános úrnak

segítőkészségét, türelmét.

Liszt és a „százfogú szörnyeteg”
zenés beszélgetés

Jászfényszarui vállalkozók
figyelmébe!

Jászfényszaru Város Önkormányzata a város életében részt venni kívánó 
gazdasági társaságok feltérképezését, rendszerezését tűzte ki céljául a vár-
ható beruházásokhoz, beszerzésekhez. A www.jaszfenyszaru.hu honlapon 
megtalálható formanyomtatvány kitöltésével a vállalkozások bekerülnek 
egy olyan rendszerbe, mely folyamatosan tájékoztatja őket a városban 
tervezett beszerzésekről. Az adatbázis nyilvános lesz, az abban szereplőket 
más vállalkozások is megkereshetik, akik helyi erőforrásokra támaszkodva 
kívánnak pályázni helyi munkákra. A kitöltött nyomtatványokat a Pol-
gármesteri Hivatal Titkárságára kérjük eljuttatni személyesen, postai úton 
vagy a jaszfenyszaru1@vnet.hu e-mailcímre történő megküldéssel.

Sporthírek
Megkezdődtek a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság küzdelmei. 

Felnőtt csapatunk felemás rajtot produkált, hiszen a rosszul sikerült 
nyitányt egy-egy győzelem és döntetlen követte. Bízunk benne, hogy 
állandósul csapatunk javuló formája, és a fiúk újra elfoglalják az őket 
megillető helyet a tabellán. Három forduló után csapatunk a 6. helyen 
tanyázik, legjobb góllövőink Jáger Péter 6, illetve Urbán Norbert 3 talá-
lattal. Rossz hír a szurkolóknak, hogy a középpálya motorja, Tüdős Dá-
vid egy hónapig skóciai tanulmányúton vesz részt, így rá hosszabb ideig 
nem számíthatunk.

Eredmények:
Nagykörű – JVSE: 7-3 (G.: Urbán 2, Jáger P.)
JVSE – Jászboldogháza: 4-0 (G.: Jáger P. 3, Luca)
Jászkisér – JVSE: 1-1 (G.: Jáger P.)

Ifjúsági csapatunk nagyon jól rajtolt a bajnokságban és jelenleg a máso-
dik helyen áll. A fiúk saját maguktól is elvárják a jó szereplést, hiszen a ta-
valyi tanulóév után már szépen ragyogna egy érem a nyakukban! A vezetők 
elvárása még nem a bajnoki cím, hiszen ennek a csapatnak még három éve 
lesz ebben a korosztályban, szóval bőven van még idő a kiugró eredmény-
re. A csapat kipihenve a szlovákiai megpróbáltatásokat nagy odaadással 
készült a szezonra, ahol már egy újabb tehetséges játékos is segítségére lesz, 
ugyanis az utolsó pillanatokban került hozzánk a jászapáti Oláh Béla, aki 
tavaly 57 góllal lett a serdülő bajnokság gólkirálya! Így összeállt a Kirják-
Oláh csatársor, amely az előző bajnokságban 84 gólt termelt! Örömteli 
még, hogy a mögöttük játszó Radics Józsi is megtalálta góllövő cipőjét, és 
már 7 gólnál jár az új idényben!

Eredmények:
Nagykörű – JVSE: 1-5 (G.: Radics J. 3, Varga L., Szakali Zs.)
JVSE – Jászboldogháza: 16-1 (G.: Oláh B. 6, Kirják S. 6, Radics J. 2,
    Gyökér Zs., Szakali Zs.)
Jászkisér – JVSE: 3-3 (G.: Radics J. 2, Oláh)

Mozogjanak sokat! Vitányi Szabolcs

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

LANGÓ MIKLÓS
temetésén megjelentek,

sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban együttérzetek velünk.

A gyászoló család

„Olyan szomorú mindig egyedül lenni,
Valakit mindig hiába keresni.

Valakit várni, ki nem jön el többé,
Valakit szeretni szívből és örökké.”

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerető férjem,

LANGÓ RUDOLF
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak.

Szerető felesége és családja

Emlékezés drága férjem, édesapám, nagyapánk,

TeLeK LÁSzLÓ
halálának 25. évfordulójára.
„Bárcsak még itt lennél, s foghatnánk kezed,
Bárcsak még érezhetnénk jóságos szereteted.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Szerető családja

Emlékezés DOBÁK MIhÁLy
halálának 33. évfordulójára és

DOBÁK MIhÁLyNé KOVÁcS MÁRIA
halálának 10. évfordulójára.

„Aludjatok, Ti áldott, jó szülők, Pihenjetek, míg tart a végtelen.
Ringasson békésen a távoli szellő,

S ne bántson könny, mely értetek pereg.”
Szerető családja

Emlékezés

Hegedűs Zoltán
(Komárom) halálának 7. évfordulójára.

„Szomorú az út, amely sírodhoz vezet,
Ahol megpihen áldott jó szíved.
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben, szerényen,
Jóságos szíved nyugodjék békében.”
Szerető szüleid, két húgod és Molnár mami

Emlékezés

MOLNÁR SÁNDOR
halálának 2. évfordulójára.

„Hű férj voltál és jó édesapa,
Családodnak légy jó őrzőangyala.”

Szerető feleséged, lányod,
vejed és két unokád
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Szemvizsgálat
a FEDÓ OPTIKÁBAN!

szemüvegkészítés esetén
Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 10. 

Tel.: 30/2933-834
Szemvizsgálat minden pénteken 14.00 órától

(bejelentkezés alapján)

Rendel: Dr. SISKA IRÉN
szemész szakorvos. Bejelentkezés személyesen,

vagy a 30/2933-834-es telefonszámon.

AKcIó!
• Diák és nyugdíjas kedvezmény –30% 
• Keretek –30%, –40%, –50%
• Szemüveglencsék –30%
• Multifokális lencsék –50%

Üdülési csekket elfogadunk!

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig

Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja

Kiadja: Jászfényszaru város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság elnöke:
Bordásné Kovács Katalin

Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné
Felelős kiadó: győriné dr. Czeglédi Márta

A fejlécen látható fotót Berze Lászlóné (Bp.) készítette.
Lapzárta minden hónap második hétfője

A szerkesztőség címe:
Városi Könyvtár 5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.

Mobil: 06-30/3488-935
E-mail: miujsag@jaszfenyszaru.hu

http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990.

ISSN 1417-894X
Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.
Nyomda: Signal-Print Kft., Jászberény

Tel.: +36-57/500-960
www.artander.hu · www.nyomdasz.hu

Orvosi ügyelet: 06-37/341-040
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Tűzoltóparancsnok (Jászfényszaru): 06-30/974-5690
Rendőrség (Jászberény): 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): 422-138, mobil: 06-70/330-7626
TIGÁZ: hibabejelentés 06-28/430-488
Falugazdász: 06-30/392-2602
Vízmű: hibabejelentés munkaidőben 57/422-631, munkaidőn túl 06-30/275-3350 
Szennyvíz-ügyelet: 423-938 (munkaidőben) és 06-30/429-4195
ÉMÁSZ: hibabejelentés 06-40/28-28-28
Kleopátra Patika: Szabadság út 40. Telefon: 424-046 vagy 06-30/244-1456
Fény Patika: Szentcsalád tér 13. Telefon: 522-460

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Szerkesztőségi fogadóórák
a Rimóczi Kastély (Pince) épületében 

minden pénteken 9–11 óráig.
Telefon: +36-30/3488-935

Apróhirdetések

Fogadóóra
A Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyalójában minden hónap utolsó péntekén 15.00 

órától 17.00 óráig várja az érdeklődőket dr. Szabó Tamás országgyűlési képviselő és 
győriné dr. Czeglédi Márta polgármester.

ELAdÓ
JÁSZFÉNYSZARU KÖZPONTJÁBAN,

Bajcsy-Zs. u. 15. szám alatt 1008 m2-es terü-
leten lakás, udvar, kert, gazdasági épületek.

Irányár: 5 millió Ft.
Érdeklődni: 06/1/260-7870, Fekete Antal

FRISS dIPLOMÁVAL
alsó tagozatosaknak korrepetálást vállalok 

minden tantárgyból.
Érdeklődni: 06/30/472-5278

AngOLBÓL
korrepetálást, érettségire és

nyelvvizsgára való felkészítést vállalok.
Tel.: +36-70/617-17-45

Augusztusi anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK: Bali Krisztián (Bali Anikó), Horváth Kamilla (Horváth Henrietta),
 Tamus Balázs (Kicska Andrea).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Bakó Rómeó és Jóni Flóra, Bősze Balázs és Nagy Anett,
 Csatlós Gyula és Farkas Mónika, Gereben István és Kadét Gabriella, Suki Elemér János
 és Mezei Edina.
ELHUNYTAK: Bordás Béla (93 é.), Langó Miklós (94 é.), Langó Rudolf (72 é.).

Fogathajtó Est
2011. november 12-én (szombaton)

harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Fogathajtó Est.
Bővebb információ a www.fenyfogat.atw.hu honlapon.

Jegyek rendelhetők a 06-30/2-919-561-es telefonszámon (Karizs Evelin).

Tisztelt jászfényszarui lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy előzetes időpont egyeztetés alapján

édesapám lakásán (Jászfényszaru, Fürst S. u. 12.)

ÜgyVédI TEVéKEnySégET FOLyTATOK.
Dr. Tóth Zoltán – ügyvéd – Telefon: 06-20/544-5206
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Nagy örömmel értesültünk, arról a hír-
ről, hogy szeptember 10–11-én ingyen 
lehet bemenni a budapesti állatkertbe, ha  

gyűjtünk 10 db papír 1 literes üdítős vagy 
tejes kartondobozt, természetesen üresen. 
Szorgosan hozzáláttunk a fogyasztáshoz.

A 3. a és a 3.c osztály tanulói vonattal 
indultak el Budapestre a szombati napon. 
Új, modern volt a vonat és még a vezető-
fülkét is megnézhettük.

Odaérve minden közlekedési eszközt ki-
próbáltunk a csoportos jegyünkkel (metró, 
kis földalatti, trolibusz). A Közlekedési 
Múzeum megtekintése után átgyalogol-
tunk az állatkerthez. Leadtuk a gyűjtött 
hulladékokat és irány az állatokhoz. A lá-
togatás végén a játszóteret vettük birtokba. 
Majdnem zárásig voltunk ott.

Sok-sok élménnyel tértünk haza. Több 
ilyen akció kellene, hogy ne látnánk sze-
metet, hulladékot sok helyen, hanem már 
a gyerekek kiskorukban megtanulnák a 
szelektív hulladékgyűjtés alapjait, hogy fel-
nőtté válva a megfelelő helyre kerülne az 
elhasznált fölösleges anyag.

Toró Zoltánné
és Szász Anita osztályfőnök

Hulladékból szórakozás!

Rengeteg hulladék képződik egy háztar-
tásban, és nem győzzük hová tenni, nem is 
beszélve a magas elszállítási díjáról. Külö-
nösen bosszantó, hogy milyen hamar meg-
telik a kukánk. De miért is? Mik azok, amik 
annyira telítik a kukánkat?

Itt van például mindenféle műanyag pa-
lack. Remek dolog(-nak látszott, amikor 
kitalálták)! Olcsó. Könnyű. Egyszerűen 
előállítható. Nem törik. Amikor pedig már 
nincs rá szükség, egyszerűen kidobjuk. 
Egyetlen bosszantó dolog: három ilyen pa-
lacktól teli van a benti szemetes. Mit lehet 
tenni? Egyszerű!! Többször kell kivinni a 
szemetet (ha nem vagyunk túl lusták :-) ). 
De így hamar teli lesz a kinti kuka! Sebaj, 
nagyobbat rendelünk, meg vigyék el több-
ször. De az meg többe kerül… Hát így van 
ez, a szépségért meg kell szenvedni. Most 
akkor mit lehet tenni? A válasz egyszerű: 
tapossa laposra. Rengeteg munkát és pénzt 
spórolhat meg magának az ember ezzel az 
egyszerű mozdulattal. És észre se veszi, de 
máris környezettudatosan gondolkodik és 
cselekszik.

Magyarországon jelenleg éves szinten mint-
egy 200.000 tonna csomagolási műanyag-
hulladék keletkezik. Ennek 27–30%-a PET, 
azaz műanyag flakon. Az ásványvizes és üdí-
tős PET palackokból folyamatosan növekvő 
mennyiség fogy el, jelenleg ez évente 55–60 
ezer tonna, azaz mintegy 1,4–1,6 milliárd 
darab gyártására kerül sor és kerül forgalom-
ba. Ezzel a mennyiséggel térfogatcsökkentés 
nélkül nagyjából 30.000 darab 60 m3-es 
kamiont lehetne megtölteni, melyeket egymás 
mögé állítva, a kamionsor mintegy 475 km 
hosszú lenne, azaz Soprontól Sátoraljaújhe-
lyig érne. Ha a PET palackokat egymásra 

halmoznánk, a PET-hegy majdnem akkora 
lenne, mint a Gellért-hegy.

A PET palack jóval kisebbre lapítható 
össze, így helyet spórolhatunk. Kevesebb 
kuka, kevesebb pénz! Ne dobjuk ki a leve-
gőt!! Íme egy általános háztartás példája:

A kör egy benti szemetes körvonala, ben-
ne egy nylon szatyorral:

Bal oldalt: zsugorítatlanul, 7 db PET 
palack , míg jobb oldalt: zsugorítva 19 db 
PET palack (zsugorítás módja: taposás)

Ami szembe tűnik: egy mozdulat (tapo-
sás) után mennyivel több fér el a szemetes-
ben, és hogy nincs rajta kupak!! Ez utób-
bival kapcsolatban 2 féle rossz gyakorlat 
létezik:

– Zsugorítás előtt rajta felejtik, nem teke-
rik le. Ennek következtében szinte semmit 
nem lehet rajta zsugorítani.

– Zsugorítás után a kupakot visszateszik 
Ez azt eredményezi, hogy menet közben 
(kukában, szállítás alatt, stb…) nem tud 

tovább tömörödni. A PET palackok lábbal 
történő deformálása kényelmetlen és erő-
igényes. Erre a palackprés jelenthet meg-
oldást, mely zsugorítja a palackot, így erőt 
és időt is megspórolhatunk. A palackprés 
1,5 és 2 literes műanyag palackok összetö-
mörítésére szolgál, de használható 0,5 és 1 
literes palackokhoz is. Egyszerűen kezelhe-
tő, akár a falon is elfér.

Az emberek számára a PET palackok tér-
fogatcsökkentésének előnye a gyűjtőedé-
nyek minél jobb helykihasználása mellett 
a palackok kulturáltabb és kényelmesebb 
otthoni tárolása és az ebből származó kör-
nyezetvédelmi előnyök.

A tény jelenleg az, hogy csak minden má-
sodik lakos lapítja vagy zsugorítja a PET 
palackokat mielőtt megválik tőle. Tegyünk 
ellene! Hajrá! Taposd, lapítsd zsugorítsd, 
préseld! (Nem anyád!) :-)

TUdTA Ön, HOgy…?
– 27 db PET palack anyaga szükséges egy 

polár pulóver előállításához?
– a palackzsugorító készülék magyar vi-

lágszabadalom alapján készült és terjedt 
el?

– hogy már több nagy áruházban is vis-
szaveszik a PET palackot?

– a hulladék nem azonos a szeméttel! 
(Hulladéknak nevezzük azokat az újrahasz-
nosítható anyagokat – a hangsúly az újra-
hasznosításon van! –, amelyek mindennapi 
életünk során már felhasználásra kerültek és 
feleslegessé váltak már számunkra. {pl. PET 
palack, sörös alumínium doboz stb...}. Ezzel 
szemben a szemét mindazon anyagokat ma-
gában foglalja, amelyeket már nem tudunk 
hasznosítani.) Urbán Gábor

illusztráció forrása: internet

Taposd laposra! – Többet kisebb helyre?
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Királyok lettünk Moneyland-ben! – Gazdálkodj okosan kalandtábor
Pusztafalu, Öreg Bence Turistaház, 2011. július 3–10-ig

A 2011. évi, XIV. „mesetábor” témáját Király leszek Moneyland-
ben alcímmel most is igyekeztünk aktuális problémakör köré tervezni. 
Szembesülve a családok anyagi gondjaival, az adósság-spirállal, a túl-
költekezéssel, a világgazdasági válsággal stb. azt akartuk elérni, hogy a 
gyermek kapjon ismereteket, ötleteket a gazdálkodásra, hogy később 
el tudjon igazodni a pénz világában. Tapasztalataink szerint ez a téma 
nemcsak a családi nevelésből hiányzik, hanem az iskolai képzésben 
sincs kellő hangsúllyal helye. 

Ebben az évben a drámajátékos foglakozásokon és minden lehet-
séges tevékenységformában – vetélkedők, életjátékok, szerepjátékok, 
múzeumi foglalkozások, tantúrák, kirándulások, stb. – a célunk az 

volt, hogy megismerkedjenek a gyerekek a pénz történetével, értéké-
vel, a mai pénzvilág és a családi gazdálkodás alapvető szabályaival, a 
hosszútávú tervezés, az öngondoskodás, a felelősség, a takarékoskodás 
fontosságával. 

Hívószavaink voltak: jövedelem, bank, számla, kártyahasználat, jó és 
rossz hitel, kamat, THM, deviza, kockázat, tőzsde, infláció, vagyon, 
annak felelőssége, kereskedés – on-line is –, jótékonykodás, pénz-
nyerő automaták veszélyei, fair trade stb. Tudatosítottuk a beosztás, 
takarékoskodás, ésszerű gazdálkodás fontosságát, korszerű módjait, a 
családi gazdálkodás alapjait. Hogyan lehet becsületes úton jövedelmet 
szerezni, mire kell figyelni a vásárláskor, hogyan lehet spórolni? Mi a 

legfontosabb és mi az, ami már nem feltétlen szükséges a megélhetés-
hez. Természetesen mindezt a résztvevők korának megfelelően – hi-
szen ovistól a középiskolásig minden korosztály képviseltette magát 
– játékos szinten. 

Idén rendhagyó módon vasárnap reggel kerekedtünk fel és a szü-
lők lelkes segítségével (tömegközlekedés híján Hatvanba és vissza 
autóval szállították 75 fős csapatunkat) indultunk a korai vonattal. 
Utunkat megszakítva Miskolcon ellátogattunk a diósgyőri Papíripa-
ri Múzeumba. A tartalmas múzeumi foglalkozásnak köszönhetően 
megismerkedtünk a több mint százéves, egyedülálló hagyományokkal 
és termékkínálattal rendelkező gyár, a papírgyártás és a pénz, a pénz-
nyomás hazai történetével, a biztonsági elemekkel, a papírmártással és 
más érdekességekkel. Ezzel már el is kezdődött kalandozásunk a pénz 
világában. Továbbutazva Sátoraljaújhelyre, a fegyház alatt működő, 
Magyarországon szintén egyedülálló Börtönmúzeumot néztük meg, 
amely csaknem 300 négyzetméteren mutatja be a büntetés-végrehaj-
táshoz kapcsolódó, évtizedek alatt összegyűjtött tárgyakat, képeket. A 
kiállított anyag szemléltette azt a fejlődést is, ami a testi büntetések 
alkalmazásától a börtönbüntetés uralkodóvá válásáig zajlott. Nem 
titkolt szándékunk volt bemutatni, hová kerülhet az, aki a pénzszer-
zéshez nem a becsületes utat választja. Eddig volt hozzánk kegyes az 
időjárás. Eleredt az eső, így indultunk Pusztafaluba. Elfoglaltuk a 
szállást, megvacsoráztunk és hamarosan következett a zászlófelvonás. 
(Bizony már 14 zászlót lengetett az idén a szél!) A nyitószertartáson a 
felnőttek előadták A három kismalac című mesét, amivel már indult 
is a „szakmai képzés”, majd az alkalmi piactéren az otthonról hozott 
tárgyakkal a legősibb, az úgynevezett „cserekereskedelmet” lehetett a 
gyakorlatban kipróbálni. 

Hétfőn egy össztábori családkereső játékkal indult a nap, ahol foly-
tattuk az ismerkedést a témával kapcsolatos fogalmakkal. Ezt követték 

a kiscsoportos foglalkozások, ahol ki-ki a saját életkorának megfele-
lően gyűjthetett további ismereteket. Fókuszban a családi takarékos 
gazdálkodás, a háztartások bevételei és kiadásai. 

Délután a környék csodálatos tájával ismerkedtünk. Megmásztuk a 
helyiek által Mejeszke-hegynek hívott hegyoldalt, ahonnan madártáv-
latból láthattuk a hegy lábánál elterülő kis faluban a táborhelyünket 
is. A szemfülesebbek finom erdei szamócát is kóstolgattak. Túránk in-
nen a Füzéri várhoz vezetett. Utat csapva magunknak megspóroltuk 
a várat megkerülő falusi utat. Érdemes volt vállalni a jókora kaptatót, 
hiszen fenséges kilátás fogadott bennünket a szlovák határon húzódó, 
egyre szépülő, épülő középkori várromról, amely hajdanán a Szent 
Koronának is otthont adott egy időre. Hazatérve jól esett a vacsora. 
Este kiscsoportokban „mélyítettük a témát”. 

Az esők igencsak nagy kihívást jelentettek a 8 nap során, hiszen a 
félév alatt gondosan előkészített programokat sokszor át kellett szer-
vezni, amelynek áldozatául esett egy nagy és egy kistúra. Mi azonban 
nem hagytuk magunkat és örömmel jelentjük, hogy minden fontos 
„szakmai tervünket” sikerült megvalósítanunk. Az esténkénti „Addig 

A három kismalac legyőzte a farkast a nyitó előadáson.

Megfáradt csapat a füzéri vár bejárata előtt.

A piacra összegyűlt árusok még a cserekereskedelem előtt.
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nyújtózkodj, amíg a takaród ér!” program keretében (társasjátékokkal, 
életjátékokkal, stb.) még változatosabban mélyítettük a témát. 

Kedden reggel, az esőzések miatt ugyan az aszfalton, de igen szép 
úton, az „élmezőny” pedig egy kicsit erőltetett menetben jutott át 
Hollóházára. Itt megtudtuk, hogy csaknem mi vagyunk az utolsó láto-

gatói a porcelángyárnak, hiszen pár nap múlva bezárt és csak remény-
kedünk abban, hogy a felszámolás után megújult formában újra indul 
majd itt a porcelánkészítés. Az üzem melletti gazdag anyagot bemuta-

tó Porcelánmúzeumban igazi ritkaságokkal is találkoztunk. Innen már 
busszal utaztunk haza. Délután elindultak a manuális foglalkozások. 
Pénztárcavarrásra, malacpersely és szorgalmas méhecske készítésre, 

családi és tábori pénztervezésre volt lehetőség. Este megnyílt a Kirá-
lyi Korona Bank ahová ki-ki befizethette a napközben megkeresett 
saját tábori pénzét. (A hét folyamán többször is lehetett „bankolni”, 
azaz a Királyi Koronát biztonságos és kamatozó körülmények közé 

elhelyezni.) A nagyobbak a Beugró társasjátékkal ismerkedtek, a ki-
sebbek pedig egyéb más, gazdálkodáshoz kapcsolódó társasjátékokkal 
játszottak. 

Szerda a próbák napja lett a szervezőknek is, hiszen az eső ismét be-
leszólt terveinkbe, a szabadtérre tervezett össztábori vetélkedőt el kel-
lett halasztanunk. Még szerencse, hogy a szakember vezetésével folyó 
falmászás zárt térben történt, így ezt az egyéni próbát teljesíthettük. 
Néhány gyerek rendkívül tehetségesnek mutatkozott, sok koronát 
gyűjtöttek az egyéni megmérettetésben. Miközben egy-egy kiscsoport 
ismerkedett a falmászás tudományával, a többiek folytatták a drámás 
foglalkozásokat (tervezés, zsebpénz, kiadások ragsorolása, stb.) és a 
manuális tevékenységeket. Elkezdődött a Moneyland-i pólók „gyártá-
sa”, dekorálása. Újra előkerültek a társasjátékok is. 

Csütörtökön tanulmányútra utaztunk az Euro-övezetbe. Fel kellett 
deríteni, hány és milyen nevű bankot látnak útközben. Felvidékre, 
a közeli Kassára látogattunk át, hogy ebben az évben is megismer-
kedjünk egy történelmi magyar várossal. Kassa óvárosa gyönyörű, tele 
sétálóutcákkal, szépen felújított, karbantartott 
régi épületekkel. A Szent Erzsébet-dóm tor-
nyából ismételten messzire láthattunk. To-
rokszorító volt a kriptában II. Rákóczi Ferenc 
szarkofágja mellett elénekelni a magyar Him-
nuszt. Kedves, vendégszerető, magyar nyelvű idegenvezetést kapott 
mindkét csoportunk. A templom és a régi színházi épület közötti nagy 
szökőkút labirintusban hűsíthettük magunkat. Ezután elsétáltunk a 
rodostói házba. Üde színfoltja Kassának ez az építmény is, ami az ere-
deti rodostói ház másolataként a száműzetésben élő Rákóczi Ferenc 
mindennapjainak színhelyét mutatja be néhány relikviával. Egy közös 
fagylaltozás után irány a külvárosba, a területét tekintve Közép-Euró-
pa legnagyobbjai közé számító állatkertbe. Itt összehasonlítottuk az 
árakat, gyakoroltuk az Euro és a forint váltását, no meg az idegen nyel-

vi környezetben a kommunikációt is. A napot stílusosan egy szlovák 
knédlis vacsorával zártuk a táborban. Este lámpa nélkül fedeztük fel 
a környéket. A hegyoldalra mászva némi riogatás után egy kis ideig 
csendben élveztük a természet hangjait. 

Pénteken végre megfelelő volt az időjárás az egész napos nagy ve-
télkedőre, amelyben vegyes korcsoportból álló csapatok indultak el 
Moneyland felfedezésére. Jártak Pénzverdében, Pénzváltóban, Totó-
zóban, Bankban, Kereskedőházban, Tőzsdén, Múzeumban, Aranybá-
nyában, és a Piacon. Az önfeledt játékban számot adtak ügyességük-
ről, ismereteikről, és újakkal is gazdagodtak. A közösen nyert pénzt 
aztán egyenlően elosztották és „bankoltak”. A délutáni hatcsapatos 
Valuta-számháborút sajnos elmosta a zápor. Helyette újra kiscsopor-
tos drámás foglalkozáson mélyítettük a gazdálkodási ismereteket. A 
nagyokkal például foglalkoztunk a hitel, kamat, befektetés kérdései-
vel, megjelenítettük, elemeztük a nehéz helyzetbe jutó családok életét. 

Készül a méhecske.

Sokan jeleskedtek a nem könnyű a falmászásban is.

Piaci árusok a nagy vetélkedőn.

A rodostói házat idéző Rákóczi emlékmúzeum udvarán.
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Vacsora után az első milliónk megszerzéséért játszottunk az idősebb 
korosztállyal, a kicsik pedig folytatták az egyéni alkotást és élvezték a 
tematikus társasjátékok örömeit. 

Szombaton délelőtt újrajátszottuk a Valuta-számháborút, majd az 
Állatfarmon védte mindenki nemzeti valutáját egy fergeteges erőt pró-
báló, vizet sem nélkülöző végjátékban. Délután megnyitotta kapuit 
a Piac, ahol az egész héten „munkával” koronában megszerzett jöve-
delemből lehetett megvásárolni az otthonról elhozott, már felesleges 
kincseket. Piac után mindenki befizette pénzét a bankba, megkapta 
bankkártyáját, hiszen az árverésen már csak azzal lehetett vásárolni. 
Ügyesen megtanulta mindenki a licitálás tudományát és ezzel szert 
tett egy kis ajándékra is. 

Hogy a sok-sok pénzügyi-gazdasági ismeret után megfeleljünk an-
nak a pólóinkra felkerült hitvallásunknak is, hogy „nem az tesz gaz-
daggá, ami a tied, hanem aminek örülni tudsz”, az utolsó estére egy 
jótékonysági bált szerveztünk. A hét folyamán megkeresett pénzből 
lehetett a báli belépőt pártoló jegy formájában megvásárolni. Este-

felé már izgalommal készülődtünk a záróra. Az otthon összekészített 
meglepetéseinkkel, felajánlásainkkal (játékok, könyvek, DVD-k, ru-
hák, stb.) színültig telt 20 dobozt a gyerekek rajzaival, aláírásainkkal 
díszítettük. A záróműsor keretében ünnepélyesen átadtuk azokat a 
mintegy 200 fős edelényi fogyatékos otthon lakói képviseletében meg-
jelent vendégeknek. Gratuláltunk Kuru Jolánnak, aki az idei athéni 
speciális olimpián erőemelésben több számban is dobogós helyezést 
ért el. A visszajelzés szerint Edelényben napokig beszédtéma volt a szí-

ves fogadtatás. Örültek, hogy „nem nézték le és ki őket” másságukért, 
teljesen természetesen, elfogadóan viselkedtek a gyerekeink és még 
olyanok is voltak, akik közéjük mentek és beszélgettek velük. Sajnos 
sok a negatív élményük ezzel kapcsolatban. Az otthonban izgalommal 

nézegették, próbálgatták a ruhákat, osztozkodtak a játékokon. Nehéz 
sorsukból mi is tanulhattunk. Többek között azt, hogy megbecsülen-
dő az egészség, a lelki-szellemi jólét, a szerető család, a barátság, és nem 
minden múlik a pénzen és az anyagi dolgokon. 

Az ünnepélyes báli megnyitó részét képezte a Ki mit tud?, ahol a 
gyermekek bemutatták a hét folyamán készített kis produkcióikat, 
bizonyították művészetekben való jártasságukat, bátorságukat. A ce-
remónián mindenki megkapta tanúsítványát és a koronát ábrázoló 
érmét, miszerint sikerrel elvégezte Gazdálkodj okosan című képzésün-

ket és királyok lettünk Moneyland-ben! A kert végén, a sok izgalmas 
kalandot látott „tóka” mellett gyújtott tábortűz melegénél énekeltük 
el régi és új dalainkat, elköszöntünk vendégeinktől, majd kezdetét vet-
te a bál. Elegáns bárpulton kínáltuk a finom, egészséges és különleges 
turmixokat, koktélokat, gyümölcsöt, csemegéket. DJ Csuzika „király” 

diszkóba invitálta a közönséget. 
Vasárnapra megérkezett az igazi kánikula. A pakolás, az ünnepélyes 

zászlólevonás és ebéd után elbúcsúztunk a kedves házigazdáinktól, 
akik a bő egy hét alatt igyekeztek mindenben segítségünkre lenni. Ha-
zafelé tartva a sátoraljaújhelyi kalandparkban bepótoltuk az elmaradt 
libegő programot, majd Sárospatakon a Végardó strandon hűsítettük 
magunkat. Este 9 órakor már türelmetlenül vártak bennünket a szü-
lők a hatvani vasútállomáson. 

Támogatóink: Nemzeti Kulturális Alapprogram Közművelődési 
Szakkollégiuma, Jászfényszaru Város Önkormányzata, Jászfényszaru-
ért Alapítvány, Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány, az általános is-
kola diákönkormányzata, Jász-Takarékszövetkezet, K&H Bank, Csuzz 
Antal, Matusz Imre és a szülők. Éva és Katinka

Fotók: Lovászné Török Magdolna

A nagy vetélkedő Tőzsdéje.

Hazafelé a vonatra várva.

A sátoraljaújhelyi libegőről is csodálatos kilátás nyílt a tájra.

A próba végjátékában az erő is szerepet játszott.
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Felhőszakadások érem-esővel
Beszélgetés Pető Ádámmal

Emlékszem, év elején beszéltünk róla, 
hogy van rá esély, hogy neveztek a baj-
nokságra. Ahogy következett az első futam 
nagy mértékben eltávolodtatok az év eleji 
céltól, így sokáig úgy tűnt, hogy nem fog-
tok indulni.

Mesélnél a versenyekről? 
A móri sprint endurocrosson kiderült, hogy 

a Motomax csapata szeretne indulni és kap-
tunk egy lehetőséget, hogy csatlakozzunk 
hozzájuk. Nos gyorsan kellett döntenünk, 
ugyanis a móri hétvége után következett az 
európa kupa első fordulója Lengyelország-
ban. Nagyon örültem ennek a lehetőségnek.

Milyen volt a pálya? 
Lengyelországban a pálya nagyon homokos 

volt sok technikás rész nem volt, quadosok 
által jelölt pálya volt, így nekik kedvező sok 
egyenes volt benne. Az első nap, elég meleg 
idő volt és nagy por, a pálya nagyon hullámos 
a sok induló miatt. Nagy meglepetésemre, 
(vagy szerencsémre) szombaton a 3. helyet 
szereztem meg a Juniorok között. Másnapra 
sem adtam lejjebb, szerettem volna a 3. he-
lyen végezni. Sikerült is! Az idő ekkor már 
nem volt olyan meleg, a 40. percnél leszakadt 
az ég és onnantól a verseny végéig esett is, a 
homokos talaj ebből a szempontból kedvező 
volt. Végül az első EK futamon a 3. helyen 
végeztem, nagyon boldog voltam ettől.

A második forduló hazánkban zajlott, még-
pedig Béren. A pálya vonal vezetése nekem 
tetszik, így vártam ezt a versenyt. A szombati 
versenyen hatalmas felhőszakadás volt a rajt 
előtt, így a pálya már kellően saras lett! Nem 
ez volt életem legegyszerűbb versenye, de et-
től függetlenül élveztem. Végül sikerült a 3. 
helyet megszereznem. Vasárnapra a pálya va-
lamelyest felszáradt, így a teljes nyomvonalon 
versenyezhettünk, nem úgy mint szombaton. 
Nagyon élveztem ezen a napon a motorozást, 
nagyon jó volt a pálya. Végül a 3. helyet sze-
reztem meg újra!

Ekkor a bajnokságban a 2. helyen álltam, 
de szorosan mögöttem volt a szlovák Marek 
Haviar. Célom csak az volt, hogy a bajnokság 
végén az első háromban végezzek.

Hogyan sikerült a második külföldi megmé-
rettetés?

A szlovák versenyekről egész sok dolgot 
hallottam, jót is rosszat is egyaránt, ezek alatt 
persze a nehézséget értem. Ez volt az a verseny, 
ami előtt igazán izgultam, felvezető kör nem 
volt, Szlovákiában nincs. Az első kör után 
picit megnyugodtam, valahogy csak tudjuk 
teljesíteni a kört. Sok körre nem számítot-
tam, talán 3–4-re. A verseny végéig nem volt 
különösebb gondom, azon kívül, hogy nem 

sok enduro versenyen gondolkodom ennyit, 
hogy melyik nyomon is menjek. Másnapra 
nem sok minden javult, 1–2 helyen átsza-
lagozták a pályát, ahol már az eredeti nyom 
igazán teljesíthetetlen volt. Próbáltam arra 
figyelni, amit az előző napon elrontottam. 
Nagyon elfáradtam ebben a 2 órában. A ver-
seny után 20 perccel hatalmas esőzés vette 
kezdetét, a depót szószerint elmosta a hegy-
ről lezúduló víz. Nem kívánom senkinek azt, 
ami ott volt, kapkodás, pakolás, térdfölé érő 
víz, jégeső, káosz. Így a díjkiosztó is elmaradt. 
Közben elhagytuk a depót és az oda vezető 
főúton álltunk meg, hogy összeszedjük ma-
gunkat. Az eső végeztével visszamentünk a 

depóba, ahol Haviar Marek-kal találkoztam 
és elmondta, hogy nincs díjkiosztó, így men-
jek oda a szlovák szakág-vezetőhöz és kérjem 
el tőle az érmet. Az európa kupában így végül 
a 3. helyen végeztem, ami nagyon boldoggá 
tett. A szlovák szakág-vezető nagyon kedves 
és barátságos volt, gratulált. Ezeken a verse-
nyeken lehet igazán megtanulni motorozni, 
ez biztos. Nagyon jó volt tapasztalatnak, so-
kat lehet egy ilyen verseny alatt fejlődni, egy 
ilyen erős mezőnyben.

Végül szeretnék köszönetet mondani min-
denkinek, akinek köszönhetem ezt a 3 for-
dulót. Elsősorban a Motomax csapatnak, az 
utazásért és minden egyéb segítségért, a szü-
leimnek, akik mindig segítenek és a támoga-
tóimnak: Karasna motorosbolt, Universal 
motor, Wilker, Motocomplet, Jászfényszaru 
város Önkormányzata és Horváth Gábornak!

Nagyszerű volt hallani a sikereidről ! Gratu-
lálunk és további jó versenyzést kívánunk!

Köszönöm szépen!
Pető Ádámmal

Kaszai Martin beszélgetett

Sakk

A nyári szünet sem telt el sakk nélkül. Heti 
kétszer folytak az edzések egész nyáron. Egy 
helyi versenyt szerveztünk, hogy teljesen ne 
essünk ki a versenyzésből, ami jó, családias 
hangulatban telt el. A Kisiskola nagy, felfes-
tett sakktábláját egy kis lelkes csapattal átfes-
tettük, mert az időjárás viszontagságai már 
egy kicsit megfakították.

Szeptember 11-én Egerbe utazott 6 kis ver-
senyzőnk, hogy megmérettessék magukat a 
helyi és Eger környéki sakkiskolákkal. Pró-
bálkozásunkat siker koronázta, hiszen 3 gye-
rekünk jöhetett haza éremmel a nyakában. Az 
1. kcs.-ban Kovács Lilla (3.c) nagy harcban a 
2. helyezést érte el. 2. kcs.-ban Berényi Le-
vente (5.a) bronzéremmel térhetett haza, 0. 
/ ovis/ kcs.-ban nagy örömünkre Nyers Lili 
lett az első. A versenyen még jó eredménnyel 
részt vettek: Kovács Tamás (4.b), Nyers Dá-
niel (3.a), Balázs Lehel (3.c). Gratulálunk a 
szép eredményekhez! 

Szöveg: Fáczán Izabella

„Kicsi vagyok én...”

„Kicsi vagyok én, 
Majd megnövök én, 
Mint a tüdő a fazékból 
Kidagadok én.”

Szeptember elejétől folyamatosan érkez-
nek a háromévet betöltött gyermekek az 
óvodába. A képen a Szivárvány Óvoda Ka-
tica csoportja.

Fotó: Földvári Edit


