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Tanyavillamosítás

Védőruhák és tűzoltó eszközök pályázati pénzből
Felhívás

Meghívó

Régi vágya teljesül Jászfényszaru Homok 
tanyai lakosainak, amikor vezetékes villa-
moshálózatra csatlakozva fognak működni 
az eddig áramfejlesztőkről villamos energiát 
kapó berendezéseik. Még 2011 januárjában 
fordult Önkormányzatunkhoz 24 ingatlan-
tulajdonos, hogy támogassuk villamosítással 
kapcsolatos igényüket. Kérelmük támogatást 
nyert, és a műszaki előkészítés után szept-
ember 9-én megkötöttük a Hálózat Léte-
sítési Megállapodást az ÉMÁSZ Hálózati 
Kft-vel, melyben Önkormányzatunk vállalta 
a 25.485.000 Ft csatlakozási díj befizetését. 
A tervezési és engedélyezési folyamat végén 
ez év április 8-án vált jogerőssé az illetékes 
Hatóság vezetékjogi engedélye, így augusz-
tus végén megkezdődhetett a tényleges ki-
vitelezés. Az ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató 

Kft. beruházásában megvalósuló kivitelezés 
november hó végén befejeződik és megkez-
dődik a műszaki átadás, melynek végén az 
érintett tanyatulajdonosok egy tájékoztató 
levelet kapnak az áramszolgáltatótól a fejlesz-
tés befejezéséről. Ezután nyílik lehetőségük a 
szabvány szerint kiépített áramvételezési hely 
kiépítését követően a villamos hálózatra tör-
ténő tényleges rákötésre.

Jelenleg folyik a további villamosítási igé-
nyek felmérése után a következő Hálózat 
Létesítési Megállapodás műszaki tartalmának 
egyeztetése az ÉMÁSZ illetékes szakembere-
ivel, melynek megkötése után újabb 35–40 
Homok tanyai ingatlan előtt nyílik lehetőség 
a villamos hálózatra való rácsatlakozásra.

Tanczikó Attila
pénzügyi, műszaki ügyintéző

Urbán Csaba környezetvédő agrármérnök, 
a projektiroda munkatársa készítette azt a pá-
lyázatot, amelyből a helyi Tűzoltó Egyesület 
gazdagodhat. A pályázatot a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatalhoz nyújtotta be az 
egyesület. A közel 5 millió forintból védőru-
hák és tűzoltó eszközök megvásárlására nyílik 

lehetőség, valamint egy ismertető kiadványt 
fognak készíteni az egyesület tagjai. Vala-
mennyi lakos nevében gratulálunk a nyerte-
seknek! Bízunk abban, hogy Pető Ferenc, a 
helyi Tűzoltó Egyesület elnöke irányításával 
sikeres lesz a pályázat végrehajtása, melyről 
2014-ben számolhatunk be.

Várjuk azoknak a házaspároknak a je-
lentkezését, akik 2013. évben ünneplik 50. 
vagy 60. házassági évfordulójukat, és nem 
Jászfényszarun kötöttek házasságot. Kérjük, 
hogy a karácsonyi délutánon való részvételi 
szándékukat személyesen a szociális irodában 
vagy telefonon az 522-175-ös számon jelez-
zék december 10-ig.

„Amíg vannak, akik szeretnek, 
van értelme az életednek. 

Mindegy, hogy rohannak az évek, 
ha érzed melegét egy kéznek.”

Jászfényszaru Város Önkormányzata
Szociális, Egészségügyi, Idős-

és Vallásügyi Bizottsága
szeretettel meghívja településünk

minden kedves nyugdíjas és idős lakóját

2013. december 14-én
(szombaton) 16.00 órára

a Petőfi Művelődi Ház és Könyvtár
nagytermében tartandó

műsoros karácsonyi délutánra.

A műsorban fellépő művészek:
Szász Kati (Memory Interoperett művésze)
Egri József (Memory Interoperett művésze)

Tamon Erika (nótaénekes)
Tolnai András (nótaénekes)

Munkácsi Sándor (táncdalénekes)
Félix Györgyi (zongoraművész)

A rendezvény fővédnöke:
Győriné dr. Czeglédi Márta

polgármester asszony

Tisztelettel:
Lovászné Török Magdolna

Szociális, Egészségügyi, Idős- és Vallásügyi 
Bizottság elnöke

Fotó: Tanczikó Ruis Bea
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A Képviselő-testület október hónapban 

tartott ülésein meghozott döntéseiről az 
újság hasábjain ezúton adok számot az 
önkormányzati munka iránt érdeklődő 
olvasóknak. 

2013. október 2.
A Képviselő-testület rendeletet alkotott 

az önkormányzat tulajdonában lévő ön-
kormányzati lakások bérletéről, a lakbér 
mértékéről szóló 24/2011.(XII.15.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról.

Az utcanevek módosításának átvezetése 
céljából az egészségügyi alapellátási körzetek 
meghatározásával kapcsolatosan új rendeletet 
hagytak jóvá.

A képviselők a Hajtató telep riasztórendsze-
rének felújítására, kamerarendszer kiépítésére 
és a rendszerüzemeltetés havi kiadásaira brut-
tó 785.247 Ft összeget biztosítottak a 2013. 
évi költségvetésben.

A Jászfényszaru, Bercsényi M. út 2/B. 
szám alatti lakások pótmunkáira (1db 
pince szellőző beépítése, 2 db garázs szellő-
ző beépítése, 3 db összefolyó rács beépítése) 
81.000 Ft+Áfa összeget biztosított a tárgy-
évi költségvetési előirányzata terhére.

A város Óvodai Intézményének hatéko-
nyabb működtetése érdekében az óvoda 
nevelő munkát segítő alkalmazottak tekinte-
tében megemelték az intézményben alkal-
mazottak létszámát, határozatlan idejű 1 fő 
óvodatitkári, pedagógiai asszisztens munka-
körű kinevezéssel.

Tárgyaltak az Általános Iskola helyisége-
inek tanórán kívüli használatának bérleti 
díj meghatározásáról.

A képviselő-testület jóváhagyta az egész-
ségház villamos energia bővítését, a csatla-
kozáshoz a 2013. évi költségvetésből össze-
sen 2.220.400 Ft forrást biztosított.

Egyben felkérték Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármestert, hogy a hálózat bőví-
tés kapcsán szükséges nyilatkozatról gon-
doskodjék.

Az Önkormányzat a TÁMOP-5.3.6-11/1-
2012 -0062 számú, Utánunk a közösség – 
Komplex telep-program Fényszarun című 
projekt keretében a konzorciumi partner 
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
Magyar Egyesület részére 3.000.000 Ft-ot 
biztosított az egyesület pályázatban vállalt te-
vékenységeihez kapcsolódó költségek meg-
előlegezésére.

A Képviselő-testület felkérte Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármestert, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező Együtt-
működési Megállapodást az Önkormány-
zat nevében kösse meg a Nemzetközi Gyer-
mekmentő Szolgálat Magyar Egyesülettel.

Ezzel egyidejűleg a projekthez kapcsolódó-
an a „B” típusú tájékoztatási tábla elkészí-
tésére nyertes ajánlattevőként a Boommé-
dia Kft-t. (5100 Jászberény, Kossuth Lajos 
út 19.) jelölte ki az árajánlatában szereplő 
43.250 Ft nettó, 54.864 Ft bruttó árral.

A Képviselő-testület a korábbi döntéssel 
elrendelt pályázati eljárást lefolytatva a 

Sárga Iskola térburkolási munkálataira 
kiválasztotta a legalacsonyabb ellenszol-
gáltatást kérő ajánlattevőt, azaz a Boros 
és Sánta Építőipari Kft.-t (Jászfényszaru, 
Eötvös utca 6., ajánlati ár: nettó 964.629 Ft, 
bruttó 1.225.079 Forint). Továbbá a Kép-
viselő-testület jóváhagyta a kerékpártároló 
elkészítését is.

A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgár-
mestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

A testület úgy döntött, hogy a jogszabály-
ban meghatározottak szerint közbeszerzést 
folytat le a megújult Városháza irodai szé-
kek beszerzése tárgyában. Ennek érdekében 
felkérte Göndör Gábor közbeszerzési szak-
értőt, hogy az eljárást, a pályázati felhívást 
készítse elő. 

A testület jóváhagyta az új üzletház 
200 m2 területe bérleti szerződésének el-
készítését. Felhatalmazták Győriné dr. Czeg-
lédi Márta polgármestert a bérleti szerződés 
tervezetének elkészítésére, valamint az üzle-
tet működtető kínai partnerekkel a szerző-
dés megkötésére.

Egyben elfogadták az üzletház 43,46 m2 
területű üzlethelységének bérbeadására 
vonatkozó pályázati kiírását.

A Képviselő-testület zárt ülésén több 
megvételre felajánlott ingatlan tekinte-
tében nyilvánította ki – a Pénzügyi, Te-
rületfejlesztési és Jogi Bizottság előzetes 
véleményét is figyelembe véve –, hogy a 
tárgyban érintett ingatlanok nem képezik 
az önkormányzat stratégiai fejlesztési cél-
pontjait, ezért nem kívánja azokat megvá-
sárolni, ezért meghozott határozataiban 
valamennyi ingatlan vonatkozásában el-
utasította az adásvételt.

Az aktuális beruházások előkészületi mun-
káiról adott polgármesteri tájékoztatót köve-
tően a képviselők felhatalmazták Győriné 
dr. Czeglédi Márta polgármestert, Győri 
János alpolgármestert és Zsámboki Sándor 
Pénzügyi-, Területfejlesztési és Jogi Bizott-
ság elnökét, hogy a Sportcsarnok tervezé-
sével kapcsolatosan – a kivitelezés tervezett 
bekerülési költségének nagyságrendjére te-
kintettel – a szükséges intézkedéseket, to-
vábbi előkészítéseket megtegyék.

2013. október 9.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság dönté-

seihez kapcsolódó napirend keretében a 
Polgármester tájékoztatást adott az Egész-
ségház felújításának közbeszerzési eljárá-
sának helyzetéről.

Döntöttek a Dózsa György út 13. szám 
alatti termálkút vízjogi létesítési engedély 
ajánlatainak bekéréséről, mely alapján be-
szerzési eljárást indítottak és meghatározták 
mely cégektől kérnek ajánlatot. 

Megtárgyalták a Városháza udvarán lévő 
belső parkoló kialakításához szükséges 
keretösszeg biztosítására vonatkozó előter-
jesztést.

Elfogadták a Hatvan és Környéke Telepü-
lési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesz-
tése Társulás által a „Hatvan és környéke 

hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesz-
tése eszközbeszerzésekkel” című KEOP-
1.1.1./C/13-2013-0011 kódszámú pályázat 
keretén belül benyújtott Megvalósíthatósá-
gi Tanulmányt.

Zárt ülésen két külterületi ingatlan 
megvásárlásáról döntöttek, melynek során 
figyelembe vették az érintett ingatlanok te-
kintetében ingatlanszakértők által készített 
irányadó forgalmi értékbecsléseket, va-
lamint a területek iparfejlesztéssel össze-
függő jövőbeli hasznosításának elsődleges 
szempontjait. A Képviselő-testület felhatal-
mazta a Polgármestert az adásvételi szerző-
dések megkötésére.

2013. október 16.
Döntöttek az önkormányzat tulajdonában 

lévő iskolai könyvtár informatikai eszközei 
fejlesztésére indított közbeszerzési eljárás-
ról, valamint a pályázati felhívással egyidejű-
leg az ajánlattevők meghívásáról.

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Jogi Bizott-
ság előterjesztésére jóváhagyták az „Integ-
rált térségi programok a gyerekek és csa-
ládjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” 
tárgyú kiemelt pályázati felhíváshoz kap-
csolódó konzorciumi együttműködésről 
szóló határozati javaslatot.

A Képviselő-testület egyhangúlag támo-
gatta a 2013–2014. évi téli közfoglalkoz-
tatás forrása terhére indított hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatási program 
keretében 10 fő 3 hónapos (2013.11.05-
étől 2014.01.31-éig tartó) foglalkoztatására 
történő pályázat benyújtását a Munkaügyi 
Központhoz és az 1.885.543 Ft összkölt-
ségű, 1.602.712 Ft-os támogatású program 
megvalósításához 282.831 Ft összegű saját 
erőt biztosítottak.

A testület a Hatvan és Környéke Telepü-
lési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesz-
tése Társulás által benyújtott, „Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fej-
lesztése”

KEOP-1.1.1/B-10-11 kódszámú pályázat-
hoz kapcsolódó szerződések megszünteté-
séről döntött, valamint jóváhagyták, hogy 
a pályázati konstrukció megvalósítása 
érdekében szükséges közbeszerzési eljárások 
tekintetében a közbeszerzési tanácsadó-
ként közreműködők kiválasztása esetén a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő kerüljön kivá-
lasztásra.

Elfogadták a Jászfényszaru Városfejlesztő 
Kft. szabályzatát.

2013. október 30.
Korábban meghozott településfejlesztési 

döntéseinek hatályon kívüli helyezéséről 
született határozat, mellyel egyidejűleg a 
rendeletében meghatározott változtatási ti-
lalmat tartalmazó szabályozását vonta vissza.

A 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. 
(II.28.) számú rendeletének módosításáról 
döntöttek, melyben átvezetésre kerültek az 
évközi pótelőirányzatok.

(folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
A STARTMUNKA kistérségi minta-

program részeként 2013-ban megvaló-
suló „Erdőművelés és kertészeti munka 
Jászfényszarun” című közfoglalkoztatási 
program keretében kerítésoszlop beszer-
zéséhez nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
döntöttek, így nyertes ajánlattevőként Tú-
riné Bognár Zsuzsanna egyéni vállalkozót 
(5100 Jászberény, Nagykátai út 38.) jelölték 
ki az árajánlatban szereplő nettó 1.000 Ft/db 
ár figyelembe vételével.

A közfoglalkoztatási program keretében 
az „Öregerdőbe” talaj előkészítési mun-
kák elvégzésére nyertes ajánlattevőként az 
Erdőmester Szövetkezetet (2200 Monor, 
Bajcsy Zs. út 6.) jelölte meg az árajánlatban 
szereplő bruttó 1.503.578 Ft ár figyelembe 
vételével.

Az „Öregerdőbe” facsemeték beszerzé-
sére nyertes ajánlattevőként a Szentmihá-
lyi-Tiszafa Bt-t (4400 Tiszavasvári, Bocskai 
utca 78.) jelölte meg az árajánlatban szereplő 
bruttó 724.916 Ft ár figyelembe vételével.

Az „Egészségház felújítása, eszközbe-
szerzéssel” tárgyú közbeszerzési eljárás 
győztesének az ÉPKOMPLEX Kft-t (2100 
Gödöllő, Rét u. 37.) hirdették ki. Felhatal-
mazták a polgármestert, hogy a győztes aján-
lattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg. 
A kivitelezésre költségvetésében bruttó 
357.297.993 Ft összeget biztosított.

Döntöttek a 2013–2014 évi téli 
hóeltakarítási költségek kifizetésének jó-
váhagyásáról.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az 
ASPEX-Consulting Kft. – Közbeszerzé-
si törvényben foglalt értékhatárt el nem 
érő – térfigyelő-rendszer fejlesztését célzó 
árajánlatát elfogadja. A beruházáshoz szük-
séges forrást az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében biztosítja, és felhatalmazta 
a Polgármestert a vállalkozási szerződés meg-
kötésére.

Jóváhagyásra került a Szabadság és Szent-
család terek környezetében a csatornahá-
lózat bővítése kivitelezési pótmunkáinak 
ellenértéke, melyet bruttó 3.551.873 Ft ösz-
szegben az Önkormányzat 2013. évi költség-
vetésében biztosította.

Egyhangúlag elfogadták az Épkomplex 
Kft. Funkcióbővítő pályázat elszámolás 
szerinti tartalék kereteinek, kivitelezési 
pótmunka keretének felhasználásáról szó-
ló beszámolóját.

A Városháza belső parkoló kialakításá-
ra korábbi határozata alapján elindított 
versenyeztetési eljárást eredménytelennek 
nyilvánították, illetve módosított műszaki 
tartalommal ismételten elindította a köz-
beszerzési eljárást három cég ajánlattevőnek 
való meghívásával. 

Döntöttek a települési útburkolat, járda-
burkolat és csapadékvíz elvezetési rendszer 
felújításokhoz és fejlesztésekhez kapcsoló-
dó tervezési adatbázis létrehozásáról.

E munka elvégzésére megbízást adtak az 
EPLY Kft. részére. A munka elvégzéséhez 

szükséges forrást az Önkormányzat 2013. 
évi költségvetésében irányozta elő.

Elfogadták a STRABAG Kft. kivitelező 
által a Szent Erzsébet úti orvosi rendelő előt-
ti szakaszon ill. a Széchenyi-Szabadság utak 
kereszteződésénél lévő étterem Széchenyi úti 
oldalánál a járda és az úttest közötti terület 
műszakilag is indokolt leaszfaltozását brut-
tó 635.000 Forint értékig pótmunkaként. 

Döntöttek a Jászfényszarui Városi Sport 
Egyesület birkózó szakosztály indítására 
irányuló támogatási kérelméről.

Meghatározták az Önkormányzat működ-
tetésében lévő oktatási, nevelési intézmény 
helyiségeinek ÁFA nélküli minimális bér-
leti díját, valamint a díjfizetési kötelezettség 
alóli mentességeket.

Az Önkormányzat működtetésében lévő 
oktatási, nevelési intézmény helyiségeit, 
amennyiben az Oktatási tevékenységek ala-
nya önálló munkakeresettel nem rendelke-
ző gyermek, és egészsége megóvása érdeké-
ben sportoló felnőtt, az oktatási-, nevelési 
intézmény helyiségeit díjmentes szolgálta-
tásként vehetik igénybe.

Az iskola ebédlőjére vonatkozóan úgy 
döntöttek, hogy az ebédlő, mint terem, ka-
ució nélkül, alkalmanként 5.000 Ft összeg-
ért vehető igénybe.

A képviselők jóváhagyták a Serleges fel-
vonó bontási munkáinak többletköltségit, 
melynek összege mindösszesen 419.000 Ft.

Az Önkormányzat „A Zagyva folyó ke-
rékpáros turisztikai fejlesztése a Szolnok 
– Boldog települések közötti szakaszon” 
című ÉAOP-2.1.1/E-12 számú projekt, 
Jászfényszarun létesítendő kerékpáros pihe-
nőpark helyét a Petőfi Sándor Művelődési 
ház előtt 1883/1 hrsz. helyrajzi számon 
jelölte ki.

Elfogadták a Hatvan és Környéke Telepü-
lési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesz-
tése Társulás 2013. I-III. negyedéves költ-
ségvetésének teljesítéséről szóló jelentést.

A Borbély – Ép Kft. által benyújtott ár-
ajánlatot elfogadva a Bercsényi úti 6 laká-
sos bérlakások tetőjavítására a testület 
390.000 Ft+Áfa összeget különített el költ-
ségvetése terhére.

Lovászné Török Magdolna, a Szociális, 
Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság el-
nökének javaslatára a Képviselő-testület 
egyhangúlag támogatta a 75 éven felüli 
időskorúak karácsonyi ajándékcsomagjá-
nak készítésére vonatkozó előterjesztését.

A Képviselő-testület zárt ülésein vételre 
felajánlott ingatlanok adásvételének el-
utasításáról, valamint az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező Jászfényszaru, 
Szent István út 18/B. szám alatti lakás bér-
be adásáról döntött.

dr. Voller Erika
jegyző

A közelmúltban városunkban járt vendég-
ségben a Rimóczi kastély volt tulajdonosának 
leszármazója, Dr. Bajnóczi Pál, és családja, 
aki jelenleg a Baranya megyei Kormányhiva-
tal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészség-
ügyi Igazgatóság igazgató főállatorvosaként 
dolgozik. Ugyanabban az időpontban járt ná-

lunk a jászfényszarui születésú Dobák Gábor  
is, aki jelenleg a törökszentmiklósi katolikus 
plébána káplánja. A fotón Győriné dr. Czeg-
lédi Márta polgármester a díszteremben lévő 
Sisa József által készített „Időszalag” tűz-
zomác kompozíciót mutatta meg a kedves 
elszármazott vendégeknek.

Látogatás
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A tudásátadás
magasiskolája, avagy a 
Samsung Smart School

Mi leszek, ha nagy leszek?

Víziközmű-engedély a TRV Zrt.-nek

„November 25-én megkezdődik a képzés 
a Samsung Smart School falai közt, melyet 
Jászfényszarun, a Rimóczi–kastélyban alakí-
tottak ki” – nyilatkozta Gere Ferenc projekt-
menedzser. A Samsung Csoport tagjai újra-
értelmezik saját iparágukat, elkötelezettek az 
innovatív csúcsminőségű eszközök, illetve 
szolgáltatások iránt, ezért Jászfényszaru Város 
Önkormányzata együttműködésével új okta-
tóközpontot hoztak létre.

Az épület alagsorában két gyakorlati labor 
készült, a földelt antisztatikus padlóval kiala-
kított elektrolabor a tabletek, tv-k, okos tele-
fonok mechanizmusait mutatja be a felnőtt 
képzésben részt vevő érettségizett, 25 év alatti 
jelentkezőknek. A másik, ún. vizes laborban 
a fehér árukat, mint a klíma, mosógép stb. 
szervizelését oktatják a gyakorlatban. A rep-
rezentatív épület földszinti két oldalán tágas 
tantermek várják az oktatás új metodikáját 
megtapasztaló diákokat. A középső prezen-
táló teremben a legmodernebb technológia 
szerint készült UHD TV-n keresztül kap 
vizuális élményt a nézőközönség. A legbel-
ső showroomban a Samsung működésének 
komplex bemutatását ismerhetik meg in-
teraktív módon a résztvevők, hallgatók. Az 
épület biztonsági rendszere is egyedülálló, a 
mechanikai védelmen túl az elektronika esz-
közeit itt is bevetik: képrögzítés, mozgás és 
hangrögzítés egyaránt vigyáz az illetéktelen 
kezekkel szemben a berendezésekre. A tanu-
lás eszközeit a jászfényszarui általános iskola 
5. a osztályos tanulói a délelőtti tanórák alatt 
hasznosítják, de biológia- és kémiaszakkörök 
keretében a további évfolyamok is élvezhetik 
a tanítás új generációs módszerét. A pedagó-
gus oktatókat az ELTE Tanárképző Központ 
munkatársai készítik fel, a tudásátadás leg-
újabb technológiáival zajló alkalmazására.

Lejegyezte: Fáy Dániel

Gimnázium, szakközép vagy szakiskola? 
Hol, mit lehet tanulni és amúgy is hagyjál 
már! Nem egyszerű tizenhárom, tizennégy 
éves korban eldönteni, milyen szakmát vá-
lasszon az illető nebuló.

A Pályaválasztási ankét célja éppen az, hogy 
a szakma, szak- és a legmegfelelőbb középis-
kola kiválasztását megkönnyítse.

A pályaorientációs est kimondottan nekik: 
végzősöknek és szüleiknek szól azért, hogy 
a tanulók kiválaszthassák a számukra leg-
testhezállóbb középiskolát, ezzel is előtérbe 
helyezve a szakmaválasztást. Idén a novem-
ber 6-ai estét szentelték a tanuló-iskola ta-
lálkozónak, ahol 12 intézmény képviseltette 
magát. Zömében jászberényi és hatvani kép-

zési helyek, de érkeztek az iskola képvisele-
tében Mátrafüredről és Jászapátiról is, gim-
náziumok, szakközép és szakképző iskolák: 
minden típusú intézmény bemutatkozott, 
ugyanis mindegyik képzési lehetőség iránt 
érdeklődnek a város fiataljai. Az intézmények 
vezetői, képviselői ismertették a felvételi kö-
vetelményeket, hogy hozott pontokkal vagy 
éppen felvételivel lehet bekerülni.

Beszéltek arról is, mik az iskola erősségei, 
milyen lehetőségeket kínál a diákoknak pl.: 
idegen nyelvek kiemelt oktatása, középfokú 
nyelvvizsga lehetősége az intézményben, jo-
gosítványszerzés, ECDL vizsga.

A tanév végén 54 nyolcadikos diák búcsú-
zik a fényszarui általános iskolától.

Pál Alíz

Megkapta víziközmű-engedélyét a Tisza-
menti Regionális Vízművek Zrt. a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hiva-
taltól. Ezzel a Társaság megújította vízi-
közmű-szolgáltatói státuszát: 6 megye 205 
településén, összesen 650 ezer fogyasztó 
napi szintű vízellátásáról és szennyvízelve-
zetéséről gondoskodhat továbbra is.

A nemrégiben megvalósult hat új csatlako-
zás után, a TRV Zrt. újabb elismerésnek ör-
vendhet. Egyike ugyanis azon vízműveknek,  

amelyek  a jövőben is folytathatják munká-
jukat. A víziközmű-szolgáltatásról szóló tör-
vény értelmében a jövőben csak azon víz-
művek végezhetnek víziközmű-szolgáltatást, 
amelyek az előírt feltételeknek eleget tesznek. 
A megfelelő vízművek kiválasztásáról – a be-
nyújtott működési engedély kérelmek alap-
ján – a Magyar Energetikai és Közmű-szabá-
lyozási Hivatal dönt. 

A kijelölt határidőig összesen 84 szolgáltató 
folyamodott kérelemmel a Hivatalhoz. Kö-
zülük eddig 29 társaság kapott engedélyt, így 
a TRV Zrt. is. Az átadásokra 2013. október 
7-én, illetve november 8-án került sor, az el-
bírálási folyamat azonban nem ért véget. Vár-
hatóan december elejéig kiderül, mely szol-
gáltatók jutnak még víziközmű-engedélyhez. 
A további döntésekről folyamatosan értesítik 
a szolgáltatókat.

A működési engedélyt illetően Hajdú Gá-
bor, a TRV Zrt. vezérigazgatója így nyilatko-
zott: „Elégedettséggel tölt el bennünket, hogy 
az egyre csak bővülő TRV Zrt. tovább foly-
tathatja víziközmű-szolgáltatói tevékenységét, 
hiszen minden előírt jogi feltételnek megfe-
lelt. Az engedély megerősítés abban, hogy 
munkánkat hatékonyan végezzük.”

Gere Ferenc

Dr. Darkota Lajos, a MEKH elnöke átadja
az engedélyt Hajdú Gábor vezérigazgatónak

Fotó: Menyhárt Éva
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Jászfényszaru Város Önkormányzata fo-
lyamatosan fejleszti a várost, ám nemcsak a 
városközpont szépítését és az infrastruktú-
ra fejlesztését helyezte előtérbe, hanem rég-
óta megfontolt antiszegregációs törekvések 
is vannak a városvezetés részéről. 

Újabb nagyméretű projekt, a TÁMOP-
5.3.6- 11/1-2012-0062 azonosító számú, 
„Utánunk a közösség – komplex telep-
program Fényszarun” elnevezésű program 
indult el 2013. július 01-jén.

A projekt a város Alvég elnevezésű ré-
szének humánerőforrás fejlesztését tűzte 
ki célul, amely bizonyos szolgáltatásokkal 
a szegregátum területén valósul meg, míg 
mások a település minden lakója számá-
ra elérhetővé válnak. A korábban szintén 
pályázati forrásból felújított Szent József 
téri Szabadidőparkban található Közössé-
gi házban működik a Csillag Szolgáltató 
Pont, mely a célcsoport számára biztosít 
alapvető szolgáltatásokat, mint higiénés 
szolgáltatás, szociális munkások jelenléte. 
A Szolgáltató Pont mellett kialakításra ke-
rült az ún. Teaház (Csillagház) is, mely az 
előzetesen felmért igények alapján készült 
el és Jászfényszaru minden lakója számára 
biztosít szolgáltatásokat.

A program komplex fejlesztési célkitűzé-
seit a két épület együttesen biztosítja.

A projektben konzorciumi partnerként 
részt vesz a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat Magyar Egyesület és a Türr Ist-
ván Képző és Kutató Intézet, akik szűrési, 
fejlesztési és képzési programok megvalósí-
tásával egészítik ki a programot. 

A program alapvető célja a szegre gá tum-
ban élő célcsoporttagok felzárkóztatása, tár-
sadalmi integrációja, a társadalmi csopor-
tok együttműködése, egymás elfogadása.

Az eddigi működés során megvalósultak 
már a lakosság egészét bevonó programok. 
A sport és óvodai napok rendezvényei a 
közösség egészét megmozgatták.

A közelmúltban érkeztek felénk olyan 
jelzések, hogy a Halottak napjára való te-
kintettel többen részt vennének a temető 
körüli közterület megtisztításában.

Ez a kezdeményezés egybeesett a Családi 
napként nevezett programban megfogal-
mazott célkitűzésekkel, így 2013. október 
26-án délelőtt sok szorgos kéznek köszön-
hetően igen nagy sikerrel valósult meg ez a 
program, ahol több mint 50 fő tisztította 
meg a kollektív emlékezet legfontosabb 
színterét. A munka végeztével a gyerekek 

számára még egy spontán futballverseny is 
kialakult. A közös ebéd után a Teaházban 
két program, a Közbeszéddel és a Jövő-
tervezéssel kapcsolatos eszmecsere várta a 
résztvevőket.

A Közbeszéd és egyéni felelősség elneve-
zésű rendezvényen „A magyarországi ci-
gányság” című film tartalmi elemeivel és 
kommunikációs formáival kapcsolatban 
beszélgettünk, ahol aktív és tartalmas vita 
bontakozott ki arról, hogyan is lehet be-
szélni egy-egy kisebbségről, egy-egy kisebb-
ségi csoportról és mit jelent az általánosítás. 

A Jövőtervezők csapata az első megbe-
szélésen feltérképezte azokat a szereplőket, 
intézményeket, akikkel, és amelyekkel a 
későbbiekben a település fenntartható fej-
lesztése érdekében célszerű együttműköd-
ni. Ebben stabil támogatásra számíthatnak 
a Jövőtervezők, hiszen Jászfényszaru már 
az uniós program kezdete előtt, a program 
tervezésekor szerepeltette ezt a programele-
met a szakmai tartalom kialakításakor.

Ez az összejövetel a program teljes ideje 
alatt havi 1–1 alkalommal kerül megren-
dezésre, ahová ezúton hívjuk és várjuk a 
Jászfényszaruért tenni kívánó lakosokat.

Szabó-Fábián Kata

A szeptember 27-i projektnyitó rendez-
vény után kezdetét vették a programmeg-
valósítások is, és egyre intenzívebbé vált 
a munka a Teaházban. A szervezések és a 
megvalósítás mellett azt is el kellett érnie a 
projektben dolgozóknak, hogy a település 
minden lakója számára egyértelmű legyen, 
hogy a ház szolgáltatásai és rendezvényei 
mindenki számára nyitottak. Elmondha-
tó, hogy a program mára szakmailag elért 
ahhoz a ponthoz is, hogy a helyi intézmé-
nyi együttműködések felerősödtek, és a 
lakosok érdeklődése és aktivitása is egyre 
inkább fokozódik a program iránt.

Erről ad tanúbizonyságot a számos nov-
emberi program sikere is, melyek közül 
az egyiket már második alkalommal ren-
deztük meg. Az „Együtt az új óvodáért” 
című programon a helyi óvoda két tagin-
tézménye közösen vehetett részt. A prog-
ramra november 11-én, Márton-napon 

került sor, ennek megfelelően az érdeklődő 
lurkók megismerhették a libabarkácsolás 
fortélyait, Márton-napi verseket, mondó-
kákat és dalokat tanulhattak, illetve részt 
vehettek egy igazi Márton-napi lámpás fel-
vonuláson is szüleikkel és a szervező óvó-
nőkkel együtt. A rendezvényen hozzávető-
leg 48 fő volt jelen, ami azt jelenti, hogy az 
első alkalom után a résztvevők érdeklődése 
nem csappant. A gyerekeket, szüleiket és 
nagyszüleiket a felvonulást követően liba-
zsíros kenyér és meleg tea várta a Teaház-
ban, melynek elfogyasztása közben lehe-
tőség nyílt a beszélgetni vágyók számára 
egymás megismerésére is.

A Teaházban elérhetőek olyan progra-
mok is, melyek havi rendszerességgel ke-
rülnek megrendezésre. Ilyen volt például a 
novemberi Filmklub is, melynek alkalmá-
val az Életrevalók című filmet tekintették 
meg a fiatal klubtagok.

A Közbeszéd és egyéni felelősség című 
klub keretén belül lehetőség nyílik arra, 
hogy egy-egy napjainkban előforduló, va-
lamely csoportot sértő, megosztó érzelme-
ket és gondolatokat kiváltó kisfilm megte-
kintése után a résztvevők a Teaház szakmai 
munkatársainak a moderálásával megbe-
széljék egymással, hogy szerintük hogyan 
lehet, hogyan helyes reagálni a verbális 
erőszakra, sértésekre vagy a provokációra, 
milyen megoldási lehetőségek vannak a ke-
zünkben a megszokott megoldásokon túl.

A Jövőtervezők csapata a közösségi ter-
vezéssel foglalkozik, amely nem csupán a 
településen, de az Európai Unió területén 
is egyre inkább előtérbe kerül. A program 
lényege az, hogy a településen jelentkező 
lakossági fejlesztési igényekhez megfelelő 
források biztosítása történjen meg. A prog-
ram eredményeként erősíteni kívánjuk az

(folytatás a 6. oldalon)

Teaház a közösségért

Utánunk a közösség – komplex telep-program Fényszarun. 
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062

Utánunk a közösség – komplex telep-program Fényszarun. 
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062
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(folytatás az 5. oldalról)
egyes csoportok közötti együttműködést és az önkormányzati 
támogatás kiszélesítését. A program elindult, két műhelybeszél-
getésen vagyunk már túl, de továbbra is várjuk a településről az 
érdeklődőket.

A Hely-történet klub tagjaival kétheti rendszerességgel merü-
lünk a múltba. Ez a fajta „történelemóra” azonban nem hasonlít 
ahhoz, amelyen az iskolában vesznek részt a fiatalok. Itt ugyanis a 

helyiek személyes emlékeinek felelevenítése útján történik a közös 
múlt kutatása. A résztvevők a novemberi alkalmakon visszaemlé-
keztek a Kalapgyár, az Orion, és a tsz. működésének időszakára, 
megosztották egymással a szüleiktől és nagyszüleiktől hallott törté-
neteket. A klubba mindenkit szeretettel várunk, aki mesélni tudna 
még városunk régi történeteiről.

Az ugyancsak kéthetente megrendezésre kerülő Gasztro és 
Csináld Magad klubunk igen nagy népszerűségnek örvend. A 
Gasztro klubban első alkalommal lencsesaláta és sörös csirke ké-
szült, második alkalommal pedig a tésztasaláta receptjét sajátít-
hatták el a klubtagok. A Csináld Magad klub első alkalmával a 
résztvevők saját, elnyűtt ruháikból készítettek párnát és lábtörlőt. 

A program olyannyira elnyerte a résztvevők tetszését, hogy igény-
ként merült fel a második alkalomra is a szövés, és az első klub 25 
fős létszáma 35-re nőtt.

Figyelembe véve a gyerekek igényeit, a második klubban kiegé-
szítettük a programot hímzési lehetőséggel, a harmadik alkalom-
mal pedig már tökfaragó versenyt is rendeztünk.

A Teaházban vannak heti rendszerességgel ütemezett programok 
is. Akinek szabadok a kedd délutánjai, annak figyelmébe ajánljuk 
a Játszóházat. A gyerekek kézműves foglalkozásokon vehetnek 

részt, emellett különböző csoportos játékok, versenyek színesítik 
a programokat. Első alkalommal az ügyességi vetélkedőké volt a 
főszerep, másodjára pedig krepp-papírból álmodhattak meg színes 
őszi gyümölcsöket.

Decemberben is számos program várja majd az érdeklődőket. A 
téli szünet idejére pedig külön rendezvényekkel is készülünk, hogy 
a diákok és szüleik együtt hasznosan tölthessék el felszabaduló ide-
jüket. Mindenkit sok szeretettel várunk!

Képek: Mezei Tamás

Családi nap – Ebéd
Családi nap – Közterület tisztítás

Csináld magad klub

Csináld magad klub – Így készültek a tökfaragások
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A szociális munka napja (november 12)
A hétköznapokban néha jó egy kis ün-

nepet becsempészni. Főleg akkor, ha a 
munkát végző embert lehet megünne-
pelni. Annyiféle szakterületen tartanak 
összejöveteleket, például: köztisztvise-
lők napja, egészségügyi dolgozók napja, 
pedagógusok napja alkalmából. Sajnos 
ritkábban ünneplik meg azokat a szak-
embereket, akik a munkájukat a szociális 
szférában végzik.

A szociális ágazatban végzett munkának 
nem látványos az „eredménye”. Míg a 
pedagógus látja felcseperedni a gyerme-
ket, és tudással tölti meg az elméjét, míg 
az egészségügyben dolgozók látják meg-
gyógyulni a beteget, vagy éppen sikerül 
megelőzni egy-egy betegséget, addig a 
családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat 
munkatársai „csak annyit” tesznek, hogy 
segítik elintézni a hivatalos ügyeket, és 
éppen ruhát, élelmet, segélyt intéznek a 
szociálisan rászorulóknak vagy azok gyer-
mekeinek.

Az idősek otthonában dolgozók (veze-
tők, gondozók, mentálhigiénések, házi 
gondozók stb.) „csak annyit” tesznek, 
hogy egy idős ember napját tartalommal 
töltik meg, egy mosolyt varázsolnak az ar-
cára, vagy egy éppen fájó sebet kötöznek 
be, fájdalmat csillapítanak. Egy magate-
hetetlen lakónak adnak enni, inni, vagy 
egy haldokló idős ember mellett vannak 
az utolsó óráiban, és nehéz szívvel búcsúz-
nak el tőle.

A hajléktalan, fedél nélküli emberekkel 
foglalkozó munkatársak „csak annyit” 
tesznek, hogy embereket mentenek meg 
a fagyhaláltól vagy az éhezéstől. Valóban 
nem nagy tetteket hajtanak végre, de 
munkájukat hivatástudattal végzik, és aki 
ezt a munkát hosszabb távon tudja csinál-
ni, annak szeretni is kell, mert ezt más-
képpen nem lehet.

A szociális munka napját a világon min-
denhol november 12-én tartják 1997 óta, 
ekkor ünneplik az ezen a területen dol-
gozókat.

Minden embernek jólesik, ha a munká-
ját megbecsülik, elismerik.

Köszöntünk minden szociális szférában 
dolgozó munkatársat, és köszönjük mun-
kájukat!

Kép és szöveg: Fricz Erzsébet

„Élj úgy, hogy ne vegye-
nek észre ott ahol vagy, de 
nagyon hiányozz onnan, 
ahonnan elmész!”

Idősek otthona és nappali ellátás dolgozói

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szociális munkásai

Házi gondozónők
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Húszéves jubileumi találkozó – a barátság jegyében
Tóth Tibor a Fényszaruiak Baráti Egye-

sületének elnöke október 19-én 14 órakor 
nyitotta meg a jubileumi találkozót. Felkérte 
Ézsiás László FÉBE-tagot, Vörösmarty-díjas 
versmondót, költőt, aki az alkalomhoz illő 
Óda a szülőföldhöz című versét mondta el.

A vers elhangzása után kellemes délutánt 
kívánva köszöntött minden jelenlévőt a 
FÉBE elnöke, a Jászfényszaruért Alapítvány 
Kuratóriuma nevében is.

Külön is köszöntötte Bolla János jászkapi-
tány urat és kedves feleségét, Ilona asszonyt, 
Prof. dr. Janza Frigyes nyugállományú 
rendőr vezérőrnagy, miniszteri megbízott, 
BM Oktatási Főszemlélő urat kedves felesé-
gével, aki 10 éves jubileumon egy kiállítást 
nyitott meg, és most is örömmel fogadta el 
a meghívást, Győri János urat, Jászfény-
szaru város alpolgármesterét és feleségét, 
Dr. Voller Erika úrhölgyet, Jászfényszaru 
város jegyzőjét, Berényi Ferenc urat, Lo-
vászné Török Magdolna úrhölgyet, Sán-
dor Sándor urat és Zsámboki Sándor 
urat, Jászfényszaru Város Önkormányzata 
négy bizottságának elnökeit, Dr. Selmeczi 
László nyugalmazott megyei múzeumigaz-
gató urat, az Egyesület Tiszteletbeli Tagját, 
és kedves feleségét; Hortiné dr. Bathó Edit 
úrhölgyet, a Jász Múzeum igazgatóját, a 
Jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület 
titkárát; Mozsár Lászlóné úrhölgyet, Jászá-
gó polgármester asszonyát, az Ágóiak Baráti 
Egyesülete küldöttségének vezetőjét; Gál 
Edit muzeológus úrhölgyet, a Gyöngyö-
si Városvédő és Szépítő Egyesület elnökét; 
Zsidai Ferencné úrhölgyet, Jászfényszaru 
testvértelepülése, Jászkarajenő Művelődési 
Ház és Könyvtárának vezetőjét férjével és 
minden kedves vendéget, az egyesület tagja-
it, segítőit, az alapítvány támogatóit.

Húsz év egy közösség életében jelentős 
időszak. Az egyesületet 1993. október 30-án 
51 alapító tag hozta létre. A Jászfényszaruért 
Alapítványt a Fényszaruiak Baráti Egyesüle-
te 100.000 Ft alaptőkével alapította.

1993. évtől 33 tagját veszítette el az egye-
sület. Rájuk emlékezve gyújtottak gyertyát.

Az elmúlt öt évben 35-en csatlakoztak az 
egyesülethez, jelenlegi taglétszám 250 fő. 
A FÉBE és a Jászfényszaruért Alapítvány első 
15 évének eredménye és tevékenysége 2008-
ban egy kiadványban került összegzésre. A 
20 év legfontosabb eseményeit a FÉBE által 
ez évben kiadott jászsági lokálpatrióta kö-
zösségeket bemutató könyvben összegezték, 
melyet valamennyi tag, segítő és támogató 
a jubileum kapcsán térítésmentesen kézhez 
kapott, illetve a távollévők kézhez kapnak. 
Az elvégzett munka eredményeit, sokszínű-
ségét a terem hátsó részében elhelyezett fo-
tótablók és tárgyi kiállítás mutatták be.

A továbbiakban néhány számadattal ér-
zékeltette az egyesület és alapítvány húsz-
éves tevékenységét.

Húsz jótékonysági műsoros est és bál nettó 
bevétele 10,4 millió Ft volt, ebből az alapít-
vány 5,5 millió Ft-ot kapott, míg az egyesü-
let 4,9 millió Ft-ban részesült. Az egyesület 
17 honismereti és helytörténeti tábort és 
5 egyéb lovas, ill. régész tábort szervezett, 
mintegy 800 fő résztvevővel. Az egyesület és 
az alapítvány tizenegy kiadványt jelentetett 
meg, illetve támogatott, még ebben az évben 

az alapítvány újabb helytörténeti könyvet 
ad ki. Ezen kívül a FÉBE, egy emlékbélye-
get, kilenc képeslapot, egy CD-fotóalbumot 
és hat jubileumi emlékérmet adott ki. A 
FÉBE és az alapítvány közösen négy emlék-
táblát, két emlékművet, két domborművet 
állított. Az alapítvány két egyházi keresztet, 
egy kriptát, egy emléktáblát és egy szobrot 
újított föl, támogatta hétszázezer forinttal a 
templomi orgona felújítását. Városszépítés 
érdekében több mint húsz köztéri asztalt, 
padot, virágtartót, szemetest, köszöntőtáb-
lákat helyezett el. Anyagilag támogatta a 
Millenniumi díszkút, és a Megbékélés em-
lékműve megvalósulását. Az alapítvány het-
ven városi programot, rendezvényt, tábort 
támogatott. Tizenöt alkalommal írt ki helyi 
pályázatot, 45 fő felsőfokú tanulmányokat 
folytató jászfényszarui fiatalt részesített tan-
évenként 10 hónapon át tanulmányinak 
befejezéséig tanulmányi ösztöndíjban. Jász-
fényszaruhoz kötődő szakdolgozatok költ-
ségeihez tizenkét főnek járult hozzá. 1995 
és 2013 között 178 általános iskolás tanulót 
részesített oklevélben és értékes könyvju-
talomban közösségi és tanulmány munká-
jáért. Tíz fiatal kimagasló magyar nyelv és 
irodalom, valamint idegen nyelv területén 
elért eredményeiért ezüst Kazinczy Ferenc-
éremben részesült. Az egyesület több mint 
háromszáz önköltséges színházi előadást 
szervezett Budapestre és helyben.

Az egyesület harminchét kiállítást és több 
mint tíz kirándulást szervezett. Kilenc kon-
ferenciát, találkozót, tizenkettő évfordulós 
megemlékezést szervezett és tartott. Több 
mint harminc alkalommal ismeretterjesztő 
előadásra került sor. Öt és fél évig Telehá-
zat, tizenkét évig Civilházat működtetett. 
A FÉBE keretein belül 20 éve a Kiss József 
Helytörténeti Kutatócsoport, 20 éve a szín-

házba járó baráti csoport, 17 éve a Szűcs 
Mihály Huszárbandérium működik. A 
FÉBE 10 évig Borostyán társastáncklubot, 
5 évig ifjúsági klubot 3 évig kerékpáros klu-
bot működtetett. (folytatás a 9. oldalon)

Tóth Tibor elnök a FÉBE húsz évéről beszél

Hortiné dr. Bathó Edit,
a Jász Múzeum igazgatója,

a FÉBE örökös tiszteletbeli tagja



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2013/11 9

Húszéves jubileumi találkozó – a barátság jegyében
(folytatás a 8. oldalról)
Az egyesület által alapított négy kitünteté-

si formát az elmúlt 17 évben, 234 fő magán-
személy, 26 jogi személy és közösség kapott 
meg. Az egyesület 11 alkalommal hirdetett 
meg városi rendezvényhez kapcsolódóan 
főző és 6 alkalommal kenyérsütő versenyt. 
Az egyesület történetéről, működéséről há-
rom szakdolgozat készült. Az egyesület több 
mint 2,5 millió Ft értékű tárgyi eszközzel, 
bútorral rendelkezik.

A húsz év munkájának néhány állomása 
a technika segítségével került bemutatás-
ra. Az idő korlátozott volta miatt a válogat-
ható anyag közel 500 órájából – vállalva a 
felelősséget – önkényesen válogatott, melyet 
Lajkó Csaba digitalizált, illetve állított, vá-
gott össze.

Természetesen – tette hozzá vendége-
inknek –, akik csak közvetve és néhány 
eseménynek voltak részesei, nem nyújthat 
olyan élményt, mint azoknak, akik állan-
dó részesei városunk életének, de minden 
bizonnyal Ők is megtapasztalják tevékeny-
ségünk sokszínűségét, rendezvényeink átla-
gon felüli színvonalát.

A nosztalgiamozizás előtt, amit nevezhe-
tünk dokumentumfilm-nézésének is, mivel 
a jászkapitányt teendői a mai napra még 
sokfelé szólították, így neki adott elsőnek 
szót.

Megköszönte Bolla János kedves szavait, 
és időutazásra invitálta a jelenlévőket 1993. 
április 2-ára, amikor az egyesület megalakí-
tásának gondolata felvetődött. 

A 120 perc időtartamú, eseményeket 
felidőző vetítés után Tóth Tibor elnök és 
Mészáros László titkár 52 alapító tagnak, 
akik 1993-ben lettek tagjai az egyesületnek 
„Húszéves tagságért” bronzkitűzőt adtak 
át; a 30 mm átmérőjű bronzkitűző az egye-
sület címerét ábrázolja.

Ezután kitüntetések átadására került 
sor. A Fényszaruiak Baráti Egyesülete által 
1996-ban alapított Elismerő Oklevelet tíz 
magánszemély és egy jogi személy Kft., a 
szintén 1996-ban alapított Kitüntető Pla-
kettet hét magánszemély és két jogi személy 
Kft., az 1998-ban alapított Ezüst Kitűzőt 
négy magánszemély kapott. Az 1996-ban 
alapított Örökös Tiszteletbeli Tag címet és 
az egyesület címerét ábrázoló bronzplakettet 
és díszoklevelet egy főnek adta át Tóth Ti-
bor és Mészáros László. 

Bejelentésre került, hogy más irányú el-
foglaltságuk miatt a FÉBE által adományo-
zott Kitüntető Plakettet egy magánsze-
mély és egy jogi személy, az Ezüst Kitűzőt 
egy magánszemély, az Örökös Egyesületi 
Tag címet és az egyesület címerét ábrázoló 
bronzplakettet, díszoklevelet egy magán-
személy az ünnepségen nem tudta átvenni. 
A kitüntetések átadására később egyesüle-
ti vagy alapítványi rendezvényen kerül sor.

Bejelentésre került, hogy 2013. október 
12-én a Fortuna Együttes és a Napsugár 
Gyermekszínpad fennállásának 40 éves 
jubileumi rendezvényén Tóth Tibor elnök 
és Lovászné Török Magdolna titkárhe-
lyettes három magánszemélynek Elismerő 
Oklevelet, egy magánszemélynek Kitünte-
tő Plakettet, egy magánszemélynek Ezüst 
Kitűzőt és egy magánszemélynek Örökös 
Egyesületei Tag címet és az egyesület címe-
rét ábrázoló bronzplakettet és díszoklevelet 
adott át.

A meghívott vendégek közül Mozsár 
Lászlóné, Jászágó polgármestere, az Ágóiak 
Baráti Egyesületének választmányi tagja kö-
szöntötte az egyesület tagjait, megköszönve 
a két szervezet közötti együttműködést, a 
FÉBE által a jászsági civil életet bemutató 
kiadványnak a megjelentetését. Hortiné dr. 
Bathó Edit, a Jászberényi Városvédő és Szé-
pítő Egyesület titkára, a Jász Múzeum igaz-
gatója megköszönte a gyümölcsöző együtt-

működést. Megható szavakkal köszönte 
meg a FÉBE legmagasabb kitüntetését. Az 
egyesület munkájához további sikereket kí-
vánt. Gál Edit, a Gyöngyösi Városvédő és 
Szépítő Egyesület elnöke jókívánságait fejez-
te ki az egyesület további munkájához. Zsi-
dai Ferencné igazgató asszony Jászfényszaru 
testvértelepülése, Jászkarajenő Művelődési 
Ház és Könyvtárának vezetője megköszönte 
az utóbbi 3-4 évben több közös rendezvény 
szervezésében való együttműködést.

Győri János, Jászfényszaru Város alpolgár-
mestere megköszönte a FÉBE és a Jászfény-
szaruért Alapítvány városért, az itt élőkért 
végzett önzetlen sokoldalú tevékenységét, 
amelyet az elmúlt két évtizedben végzett. 
Kiemelte a Jászfényszaruról elszármazottak-
kal való kapcsolattartást, az elszármazottak 
önzetlen, odaadó munkáját, amely az egye-
sületen keresztül valósult meg. Tóth Tibor 

felolvasta Ráday Mihály, az Országos Vá-
rosvédő Szövetség (Hungária Nostra) elnö-
kének köszöntő sorait, mivel a FÉBE 1995-
től tagja a szövetségnek, és négy alkalommal 
részesült munkájának elismeréseként dísz-
oklevélben.

Az elnök megköszönte az elmúlt 20 év-
ben az egyesületet, az alapítványt támoga-
tó tagjainak, segítőinek, önkénteseknek, 
szponzoroknak, Jászfényszaru Város Ön-
kormányzatának és minden jó szándékú 
jogi és magánszemélynek, aki az elért si-
kerekhez hozzájárult, különösen a FÉBE 
tisztségviselőinek, elnökségi tagoknak, 
EB- tagoknak, a Jászfényszaruért Alapít-
vány Kuratórium elnökének és tagjainak 
tevékenységét. Az eredményeket közös 
összefogással több száz vagy talán ezer 
önzetlen, odaadó jászfényszarui, vagy in-
nen elkerült, vagy csak a településsel kap-
csolatban álló személyek segítségével érte 
el az egyesület.

Tóth Tibor bejelentette, hogy Zsámbo-
ki László FÉBE-tag (házi költő) 20 éves a 
FÉBE címmel verset írt, melyet Kotánné 
Kovács Tímea FÉBE-tag, az alapítvány ku-
rátora olvasott fel.

A szünet után Agócs Ferenc és felesége, 
Zsuzsa, valamint Rusai László és felesége, 
Terike jóvoltából közös vacsora, majd a há-
romemeletes jubileumi torta elfogyasztására 
került sor.

19.00 órakor Ézsiás László a FÉBE tagja, 
Vörösmarty-díjas versmondó, költő Dsida 
Jenő: Az első csók című versének elmondá-
sával vette kezdetét a műsoros est, amelyen 
a Tihanyi Vándorszínpad három művészé-
nek – Tihanyi Tóth Csaba, Bognár Rita, 
Szerémy Dániel – „Ha én gazdag lennék” 
című zenés estje szórakoztatta a nagy létszá-
mú közönséget.

Tóth Tibor

Jubileumi találkozó résztvevőinek egy csoportja. Fotó: Menyhárt Éva
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A húszéves jubileumi ünnepség alkalmából október 19-én
FÉBE elismerésekben, kitüntetésekben részesültek nevei indoklással

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete által 
1996 és 1998 években alapított elismeré-
seket, kitüntetéseket Tóth Tibor, a FÉBE 
elnöke, és Mészáros László titkár adta át. 

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének El-
nöksége 2013. szeptember 8-i ülésen egy-
hangú döntéssel az egyesület segítéséért, az 
egyesületben végzett áldozatkész munkájáért 
Elismerő Oklevelet adományozott:

Boda Andorné úrhölgynek a FÉBE és 
SZIBAKŐ tagjának a két egyesületben vég-
zett sokrétű segítő munkájának elismeréséért, 

Ézsiás+Juhász KFT Jászfényszaru a városi 
különösen a fogathajtó és díjugrató verse-
nyek, de egyéb közösségi rendezvények tá-
mogatásáért, személyes segítéséért. 

Az elismerést Ézsiás Dénes és Juhász János 
urak, cégvezető-tulajdonosok vették át.

Farkas Kristóf Vincze úrnak a FÉBE tagjá-
nak Jászfényszaru város és egyháztörténeti ku-
tatás és publikációs munkájának elismeréséért, 

Fekete József úrnak a Jászfényszaru Városi 
Polgárőrség alapító tagjának a közösségben vég-
zett példaértékű munkájának elismeréseként,

Galicz István úrnak mérnök-tanárnak, a 
Fejedelmi Pékrend alapító tagjának, a FÉBE 
által meghirdetett kenyérsütő verseny zsűri 
elnökeként végzett több éves munkájának 
elismeréseként,

Görbéné Réz Enikő úrhölgynek az egye-
sület jótékonysági műsoros est és bál kapcsán 
húsz alkalommal elkészített virág kompozíci-
ójának elismeréseként,

Nagy Ildikó úrhölgynek, a FÉBE tagjának 
az egyesület munkáját segítő tevékenységéért, 
különösen a helytörténeti táborok, illetve a 
múzeumok éjszakája rendezvény segítésének 
elismeréseként,

Pető István úrnak, Jászfényszaru Városi 
Polgárőrség vezetőjének a közösséget összefo-
gó, irányító munkájának elismeréseként,

Szabados Tamás úrnak az egyesület és 
alapítvány könyvkiadásai kapcsán végzett lel-
kiismeretes tördelői, és grafikai munkájának 
köszöneteként,

Török Imre úrnak a Jászfényszaruért Ala-
pítványt támogató, segítő tevékenységének 
elismeréseként, 

Vígh Antal úrnak a városért, közösségekért 
végzett sokrétű munkájának elismeréseként. 

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének 
elnöksége 2013. szeptember 8-i ülésen 
egyhangú döntéssel az egyesületben az egye-
sületért, városért végzett több éves kiemelke-
dő munkájáért Kitüntető Plakettet adomá-
nyozott:

Cserháti Vencelné úrhölgynek, a FÉBE 
Ellenőrző Bizottság elnökének az egyesületért 
végzett munkájának elismeréseként, 

Görbe Jánosné úrhölgynek, a FÉBE tag-
jának a Jászsági Hagyományőrző Egyletben, 
az egyesületünkben végzett munkájának elis-
meréseként,

Kónyáné Kolozs Katalin úrhölgynek a 
FÉBE Ellenőrző Bizottság tagjaként végzett, 

valamint az egyesület pénzügyi, adóügyi ta-
nácsadó tevékenységének elismeréseként,

Lajkóné Tanczikó Tünde úrhölgynek, a 
FÉBE tagjának, a Jászfényszaruért Alapítvány 
kurátorának, a városi és egyesületi rendezvé-
nyek segítéséért, különös tekintettel kézmű-
ves foglalkozások vezetésének elismeréseként, 

Dr. Pető László úrnak, egyetemi docens-
nek a Jászsági Évkönyv szerkesztői munkájá-
nak, és jászsági vonatkozású kutatási és publi-
kációs tevékenységének elismeréséért,

Pető Lászlóné úrhölgynek, az egyesület 
hagyományőrző, helytörténeti munkájának 
és sokrétű közösségi tevékenységének elisme-
réseként,

Rusai László úrnak, a városi, egyesületi, 
közösségi rendezvények, különösen lovas 
rendezvények iránt elkötelezett támogató 
szervező munkájáért,

Saturnus Kft. Budapest – Jászfényszaru, 
a Jászfényszaruért Alapítvány több mint egy 
évtizedes támogatásáért, segítéséért.

A kitüntetést Farkas Sándor úr cégvezető-
tulajdonos és kedves felesége vette át.

Tusor Kft. Jászfényszaru, a Jászfényszaru-
ért Alapítvány több mint egy évtizedes támo-
gatásáért, segítéséért. 

A kitüntetést Tusor Ferenc úr cégvezető-tu-
lajdonos és kedves felesége vette át. 

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének el-
nöksége 2013. szeptember 8-i ülésén egy-
hangú döntésével a városért az egyesületért, 
az alapítványért hosszú időn át végzett kiváló 
munkáját elismerve Ezüst Kitűzőt adomá-
nyozott: 

Agócs Ferenc úrnak, a FÉBE elnökségi 
tagjának, a városért, a közösségekért végzett 
sokrétű munkájának elismeréseként,

Ézsiás László úrnak több mint másfél 
évtizedes városi, egyesületi rendezvényeken 
történő színvonalas szerepléséért, lokálpatri-
óta tartalmú versek írásaiért Jászfényszaru jó 
hírének öregbítéséért,

Szabó Krisztina úrhölgynek, énekmű-
vész-tanárnak, az elmúlt két évtizedben a 
városi egyesületi rendezvényeken nyújtott 
művészi szerepléseiért, Jászfényszaru hazai és 
nemzetközi hírnevének öregbítéséért,

Zsámboki Zsolt úrnak, a FÉBE alapító 
tagjának két évtizedes segítő, közreműködő 
munkájáért, Jászfényszaru hírnevének öreg-
bítéséért. 

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének el-
nöksége 2013. szeptember 8-i ülésén egyhan-
gú döntésével Örökös Tiszteletbeli Tag címet 
és az egyesület címerét ábrázoló bronzpla-
kett, és díszoklevelet adományozott:

Hortiné Dr. Bathó Edit, a Magyar Kul-
túra Lovagja úrhölgynek, a Jász Múzeum 
igazgatójának városunkat, egyesületünket se-
gítő, támogató, két évtizedes sokoldalú mun-
kájának elismeréseként, a hagyományok, a 
kultúra, a publikációs tevékenységek iránt 
megnyilvánuló példaértékű elkötelezettségé-
ért, a Jászság, a jászok hazai és nemzetközi 
hírének öregbítéséért. 

Más irányú elfoglaltságuk miatt a FÉBE 
által adományozott elismerést, kitüntetést 
az ünnepségen nem tudták átvenni: 

Az egyesületben az egyesületért, városért 
végzett több éves kiemelkedő munkájáért 
Kitüntető Plakettet: 

Banka Csaba úr, újságíró a város és a ci-
vilszervezetek tevékenységének sokoldalú és 
hiteles bemutatásáért, népszerűsítéséért,

Bali Kft. Jászfényszaru a Jászfényszaruért 
Alapítvány két évtizedes támogató segítő te-
vékenységének elismeréséért.

A városért az egyesületért, az alapítványért 
hosszú időn át végzett kiváló munkáját elis-
merve az Ezüst Kitűzőt: 

Cserháti Ágnes úrhölgy a Jászfényszaruért 
Alapítvány alapító kurátora, a városi egyesületi 
alapítványi rendezvényeken vállalt közremű-
ködéséért, Jászfényszarut a médiában történő 
népszerűsítéséért, jó hírének öregbítéséért.

Örökös Egyesületi Tag címet és az egye-
sület címerét ábrázoló bronzplakett, és 
díszoklevelet: 

Győriné Dr. Ceglédi Márta polgármester 
úrhölgy a közigazgatásban és a település ki-
emelkedő fejlesztésében eltöltött több mint 
három évtizedes példaértékű tevékenységé-
ért, Jászfényszaru hazai és nemzetközi híré-
nek öregbítéséért. 

A kitüntetés a fenti három személynek és 
egy jogi személyiséggel bíró közösségnek 
más alkalommal, egyesületi vagy alapítvá-
nyi rendezvényen kerül átadásra. 

2013. október 12-én (szombaton) a For-
tuna Együttes és a Napsugár Gyermek-
színpad fennállásának 40 éves jubileumi 
rendezvényén hat személynek került FÉBE 
elismerés és kitüntetés átadásra, melynek 
névsorát és indoklással együtt az októberi 
lapszámban tettük közzé.

Szöveg: Tóth Tibor · Fotó: Menyhárt Éva

A FÉBE által kiadott könyvek



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2013/11 11

Bemutatjuk Sisa József ötvös-iparművészt

Jászfényszarui programajánló

A Varázsfuvola-Opera 
keresztmetszet
Jászfényszarun

Sisa József 1951-ben született Jászberény-
ben. Művészi pályája kezdetén grafikával és 
festészettel foglalkozott. Életútjában 1973-
ban történt jelentős fordulat, ami óta az öt-
vösséggel és zománcművészettel foglalkozik. 
Sisa 1991-ben hozta létre Jászberény hatá-
rában, Tőtevényen a Jászsági Művésztele-
pet, ahol rendszeresen tart alkotótáborokat. 
Műveit számos hazai és külföldi kiállításon 
mutatta be. Munkájának elismertségét több 
díj jelzi. Többek között 2011-ben meg-
kapta a Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztjét, 2012-ben pedig a Jászfelső-
szentgyörgyön megrendezett Jászok Világta-
lálkozóján elnyerte a rangos Jászságért díjat.

A zománcművészet az ókortól kezdve na-
gyon jelentős társa volt az ötvösművészet-
nek. Kiemelkedő zománcművészek alkottak 
az ókori Mezopotámiában, illetve az ókori 
Egyiptomban. A Római Birodalom révén a 
zománcművészet nagyon elterjedt, és a kö-
zépkori ötvösművészetnek is kiemelkedően 
fontos része lett. A zománctechnikát főként 
az egyházi művészet használta. A magyar öt-
vösművészeti emlékek zománcmunkái közül 
kiemelkednek a Szent Korona rekeszzománc 
díszítései, valamint Szent László király fej-
ereklyetartó hermája. Mivel az ötvösök ne-
mesfémmel dolgoztak, ezért a rekeszzománc 
technikát mindenkor az apró méretek és a 
finom részletkialakítások jellemezték.

Ezzel szemben a mai modern korban Sisa 
József zománcművészetét nem a miniatűr 
méretek, hanem éppen ellenkezőleg, a mo-
numentalitás jellemzi, ami mindenképpen 
szokatlan és meglepő. Bár a mester számos 
műve (cégérek, címerek és plasztikák) nem 
nagyméretű, mégis úgy vélem, hogy Sisa Jó-
zsef legkedveltebb munkái nagyméretűek.

1991-ben készült a jászberényi városháza 
házasságkötő termében álló Menyegző címet 
viselő 8 m2-es alkotása. A művön hangsúlyos 
helyen lévő férfi és nő mellett a Sisa József 
stílusában újra és újra felbukkanó magyar 
népművészeti elemek is megjelennek.

Szintén már itt – és azóta is számos alka-
lommal – felhasználta a művész munkáihoz 
a Jászkürt (vagy Lehel kürtje) egy korai áb-
rázolását.

2010-ben alkotta a Jászberényhez közeli 32-
es út mellett a Terplán Zénó Műszaki és Köz-
gazdasági Szakképző Iskola Gyakorlati Képző 
Központja részére a Terplán-installáció címet 
viselő 5 m2-es plasztikáját. Itt megjelenik töb-
bek között a jászberényi Nagytemplom, az 
iskola jászberényi főépülete, a Lehel monda, 
valamint a Jászkürt motívumai.

Szintén 2010-ben került felállításra Jászbe-
rény iráni testvérvárosában Yazdban a Jász-
kürtöt, illetve Jászberény címerét és a Lehel 
mondát ábrázoló monumentális, 8 m2-es 
emlékmű.

Sisa József legújabb munkája az Időszalag 
pedig Jászfényszarun, a Városháza dísztermé-
ben került elhelyezésre, és 2013. október 23-
án került felavatásra. Az imént említett mű 
jeleneteiről a következő lapszámtól sorozat 
formájában részletesen fogok írni.

Farkas Kristóf Vince
Fotó: Menyhárt Éva

November 30. 15:00
Napsugár óvoda bálja a művelődési házban

December 2. 11:50
Pitti Katalin rendhagyó előadása
a művelődési házban 

December 5. 10:30
Hattyúk tava – mikulási ajándékműsor
kisiskolásoknak és óvodásoknak
a Nektár Színház előadásában 

December 6. 17:00
Gondolatolvasó kör felolvasóestje
a könyvtárban 

December 7. 19:00
Fogathajtó bál a művelődési házban

December 10. 8–18-ig, 11. 8–12-ig
Karácsonyi jótékonysági ruhabörze
a művelődési házban

December 11. 17:00
Fábián Janka író-olvasó találkozó
a könyvtárban 

December 14. 16:00
Idősek karácsonya a művelődési házban

December 15. 14:00
Adventi kávéház – zenés műsor a művelő-
dési házban

December 20. 12:00
Egypercesek – rendhagyó irodalomóra felső 
tagozatosoknak a művelődési házban 

December 21. 18:00
Fortuna Együttes 2 felvonásos önálló
színházi műsora a művelődési házban
(helyi bérlet első előadása)

December 26. 21:00
Regisztrációhoz kötött zártkörű disco
a művelődési házban

Bővebb információ:
57/422-137, 57/422-265,

www.jaszfenyszaru.hu

Az ifjúsági hangversenysorozat első előadá-
sán Mozart Varázsfuvola című operájának ke-
resztmetszetét adta elő a Szolnoki Szimfoni-
kus Zenekar a művelődési házban. Mintegy 
250 diák élvezte a nagyszerű előadást.
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Mezőgazdasági termelők és állattartók figyelmébe

Tájékoztató a Települési Agrárgazdasági Bizottság
megalakításáról, működéséről

Tisztelt Termelők!

Az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 
alapján adatszolgáltatási kötelezettségük-
nek eleget kell tenniük 2013. december 
31-ig mindazoknak akik:

• a háztartás igényeit meghaladó mérték-
ben állattartást folytatnak, függetlenül 
attól, hogy nitrátérzékeny területen 
van-e a telep,

• mindenkinek, aki állattartással nem 
foglalkozik, de a mezőgazdasági tevé-
kenysége során nitrátérzékeny terüle-
ten gazdálkodik.

Nem kell adatot szolgáltatnia azoknak 
gazdálkodóknak, akiknek területe 2013. 
szeptember 1-től vált nitrátérzékennyé. 
Ezeken a területeken a Helyes Mezőgaz-
dasági Gyakorlat előírásait (például a talaj-
vizsgálatra alapozott műtrágyahasználatot) 
csak 2014. szeptember 1-jétôl kell betar-
taniuk, majd csak ezt követően kell az ott 
elvégzett cselekményekről adatot szolgál-
tatniuk.

Az új nitrátos MePAR-blokkok listáját a 
43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza „Új kijelölés”-ként. 
A MePAR-ban ez jelenleg még nem ellen-
őrizhető. Idén az adatszolgáltatást még pa-
píralapon és elektronikus formában is meg 
lehet tenni.

A papíralapú adatlap elérhető a www.
kolcsonosmegfeleltetes.eu és a www.nebih.
gov.hu Nyomtatványok menüben, vala-
mint átvehetők a falugazdászoktól, illetve a 
Gazdálkodói Információs Szolgálat tanács-
adóitól is.

A webes felület a www.nebih.gov.hu 
e-nyomtatványok menüben érhető el. Az 
elektronikus adatszolgáltatás itt két módon 
teljesíthető: 

• a honlap felső menüsorában a Nyom tat-
vá nyok/E-nyomtatványok menü pont 
alatt találhatóak az elektronikusan be-
küldhető nyomtatványok, valamint a 
kitöltéséhez szükséges keretprogram 
(ÁNYK); vagy

• a honlap felső menüsorában a Nyom-
tatványok/Xml feltöltő menüpont 
alatt a táblatörzskönyv szoftverek által 
generált (honlapon korábban közzé-
tett) xml fájl tölthető fel a bejelentke-
zést követően.

Fontos szem előtt tartani, hogy módo-
sult az 59/2008. (IV.29.) FVM rendeletet: 
változtak a trágyatároló-kapacitás kiszámí-
tásához szükséges alapadatok, módosultak 
a trágya beltartalmára vonatkozó értékek, 
valamint az egyes növények fajlagos táp-
anyagigényével kapcsolatos adatok. Kü-
lönösen az istállótrágyás telepeknél kell 
átszámolni, hogy elégséges-e a meglévő tá-
rozó a 6 havi trágyamennyiség befogadásá-
ra. Az istállótrágya térfogattömege 550 kg/
m3 értékre változott.

Az adatszolgáltatási kötelezettség az 
elmúlt gazdálkodási évre, tehát 2012. 
szeptember 1. és 2013. augusztus 31. kö-
zötti időszakra vonatkozik. A kitöltött 
adatlapot 2013. december 31-ig kell a te-
lephely/ székhely szerinti illetékes megyei 
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóságára beküldeni. (5000 Szolnok, 
Vízpart Krt. 32.)

A nitrát-adatszolgáltatás elmulasztása 
10–100 ezer Ft közötti bírságot vonhat 
maga után. A határidő lejártát követően a 
kötelezettség elektronikus úton teljesíthe-
tő, tehát a felület elérhető marad.

Törőcsik Anikó
ügyfélszolgálati tanácsadó

A magyar agrártermelői és élelmiszeripari 
szektor gyakorlatilag valamennyi piaci sze-
replője – az őstermelőktől a gazdasági tár-

saságokig – kötelezően tagjává vált a 2013. 
március 28-án megalakult Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamarának. 

A megújított országos szervezet feladat-
körének bővülésével hatékonyan kíván 
fellépni az agrár- és élelmiszergazdaságot 
érintő kérdésekben. Ennek elősegítésére 
együttműködési megállapodásokat kötött 
és kíván létrehozni minden olyan gazda-
szervezettel és szakmai csoporttal, aki elkö-
telezett a magyar agrárium és az élelmiszer-
ipari versenyképességének az erősítésében. 

Az ülést megnyitotta Kiss János, ezt kö-
vetően Dr. Balla Tibor Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara Igazgatóságának Igazgatója 
adott tájékoztatást az új szervezetről.

A jelenlevők Ézsiás Istvánt választották 
meg a Jászfényszaru Település Agrárgazda-
sági Bizottság Elnökévé. 

Célja, hogy az agráriumban érintettek 
minél magasabb szolgáltatást kaphassanak, 
hogy a magyar agrárium és az élelmiszer-
ipar versenyképessége erősödjön.

Az ülésnek a Petőfi Művelődési Ház és 
Könyvtár adott otthont. 

További információ:
www.nak.hu

 TANÁCSADÓ NEVE IRODA CíME TELEFONSZÁMA ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IDŐ
 Törőcsik Anikó 5100 Jászberény Ady E. út 18 06 30/325-7807 kedd, csütörtök: 08.00 – 16.30

Az alakuló ülés résztvevői
Fotó: Menyhárt Éva
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Ovibuli

November 9-én hagyományos Ovibuliját 
rendezte a Szivárvány Óvoda a művelődési 
házban. Táncos műsorával bemutatkozott a 
közösség apraja-nagyja. A legkisebbek a Pil-
langó csoportosok nevükhöz híven pillangó-
ként röpködtek a virágok körül. A Csiga-biga 
csoport gyermekei népzenére ropták a színpa-
don. A Katicák vállalják, bizony szeretnek lus-
tálkodni, de ha arról van, szó ritmusra mozog 
kezük-lábuk. A Süni csoportosok cica táncis-
kolába engedtek bepillantást a közönségnek.

A szülők az óvónénikkel karöltve már hetek 
óta izgatottan készültek, hogy megmutathas-
sák táncaikat.

A Pillangó csoportos anyukák sztárok bő-
rébe bújtak.

A Csiga-biga csoportos anyukák, apukák, 
remek görögtáncot mutattak be. A Katica 
csoport anyukái a show tánc angyalaiként, 
apukái szinkronúszás ördögeiként léptek 
színpadra. A Süni csoport anyukái a cirkusz 
világát idézték bohóc táncukkal.

Az estet színesítette a Művészeti alapisko-
la társastánc tanszakának bemutatója Bálint 
Éva Linda vezetésével.

Remek produkciókat láthatott a nagyszámú 
közönség. Akiknek köszönjük, hogy elfogad-
ták meghívásunkat, támogatva ezzel a Szivár-
vány óvodát.

A buli bevételét a mindennapok tartal-
masabbá tételére, játékok, az oktató-nevelő 
munkát segítő eszközök vásárlására fordítjuk. 

Földvári Edit

Folytatódott a csoportok találkozása. A Süni csoportot most a Napsugár 
Óvoda Méhecskéi látták vendégül. Gárdonyi Géza Ugri meg Bugri című 
meséjét játszották el nekünk. Majd kipróbálhatták az udvaron felállított 
trambulint. A Katica és a Maci csoport Gödöllőre kirándult, ahol a Mű-
vészetek Házában megnézték a Bogyó és Babóca bábkiállítást, Bartos Eri-
ka meseíró eredeti bábjaiból, díszleteiből. A Csigabiga és a Maci csoport 
könyvtárlátogatáson vett részt a Városi Könyvtárban. Földvári Edit

Intézményünk kapcsolódott a Teaházban megvalósuló közösségi 
programokhoz. A fotó a Márton-napi összejövetelen készült. Intézmé-
nyünk két nagycsoportja (Süni és Méhecske csoport) tevékenykedett 
szüleikkel ezen az estén. Földvári Edit

Gárdonyi Géza Ugri meg Bugri című meséjét dramatizálta
a Méhecske csoport. Fotó: Földvári Edit

A két óvoda együtt
A Szivárvány Óvoda és a Napsugár Óvoda

közös programjai

A Teaházban jártunk
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Bogyó és Babóca kiállításon jártunk Október – a mese hónapja
„A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek megtanul saját lel-

kében olvasni.” (Bruno Bettelheim)

„A meséből sosem elég!”  Mi is így gondoltuk ezt a Szivárvány Óvo-
da Katica csoportos gyermekei és a Napsugár Óvoda Maci csoportos 
gyermekei is. Ezért a két óvoda közötti kapcsolatot is erősítve együtt 
keltünk útra Gödöllő felé, ahol Bartos Erika Bogyó és Babóca bábki-
állítását tekinthettük meg. A Bogyó és Babóca sorozatokat már min-
denki ismerte könyvből, de bábok formájában még nem látta senki. 
Mindenkinek tátva maradt a szája és a szeme, amikor megláttuk a 
bábjelenetekkel berendezett termet. A színek, formák és a meseszituá-
ciók kavalkádja fogadott bennünket. Láthattuk Babóca fürdőszobáját, 
hálószobáját Bogyó konyháját és előszobáját is. A kiállított szituációk-
ban a mese többi  szereplői is megjelentek Sün Soma, Baltazár, Pihe, 
Vendel, Szellő, Döme, Ugri, Gömbi és még sok kisbarát.

Az idő gyorsan eltelt mire mindent megnéztünk. Egy közös tízórai 
elfogyasztása után, azért a közeli játszótéren még tudtunk egy jót mó-
kázni. Hazafelé a buszon sem unatkoztunk: mondókáztunk, versel-
tünk és énekeltünk egymásnak. Élményekben gazdagon érkeztünk 
meg. Nagyon várjuk a következő kirándulást! 

Kép és szöveg: Klippánné Jáger Melinda

A könyvtár idén is szervezett nagycsoportosoknak a Magyar Népme-
se Napja alkalmából október 1-jén és 3-án meseolvasást, könyvtári fog-
lalkozást. 2 csoportot láttunk vendégül, mesével és kézműveskedéssel 
készültünk, a foglalkozás után mesebeli útravalóval bocsájtottuk út-
nak őket. 

Október 17-én 2 ovis csoport a Maci és a Csigabiga jött hozzánk 
könyvtárat látogatni, illetve egymással ismerkedni. Ez a kérés szá-
munkra is újdonság volt, de örültünk a kihívásnak. Mivel a könyvtár 
célja, hogy olvasókat neveljen, lehetőségeket mutasson a szabadidő 
hasznos és építő eltöltésére, örömmel választottuk ki a felolvasandó 
meséket és gondoltuk ki a feladatokat. Szeretnénk, ha a városban lakó 
gyermekek minél hamarabb pozitív élményként élnék meg a könyvtá-
ri látogatást, szeretnénk, ha visszatérnének ide, ha használnák a helyet, 
és kéréseikkel formálnák a gyerekpolcok kínálatát. Valamint iskolába 
kerülve felkeresnék az iskolai könyvtárat is, hiszen ahogy mi valljuk, 
az olvasás öröm és élmény, segítség, lelki töltődés és egyéniség építő 
elfoglaltság is egyben.

A délelőtt közel 50 kisgyermekkel remek hangulatban zajlott, csend 
és zsivaj, figyelem és mozgás váltogatták egymást.

Köszönjük a kedves óvónéniknek az ötletet és a gyerekeknek az ide-
hozott vidámságot!

Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros
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Jászsági Évkönyv,
a jászok kiadványa – 2013.

Meghívó

Meghívó

2013 novemberét írjuk. Lassan véget ér egy újabb esztendő. Ilyenkor 
még jobban felgyorsul az életünk, sűrűsödnek az események körülöt-
tünk. Készülünk az ünnepekre, várjuk – főként a gyermekek – a nagy 
havazásokat, a szánkózás élményét. És van még valami, amely már 
huszonegyedik éve az életünkhöz tartozik, így év végéhez közeledve. 
Ez a Jászsági Évkönyv. Az a könyv, amely szűkebb pátriánkról Jászbe-
rényről, és kitekintve az egész Jászság életéről szól. Rendszerint helyet 
kapnak a kötetben interjúk, kutatások, visszaemlékezések.

Az idén is kitettek magukért a könyvben szereplő szerzők, akiket 
már sokadik éve dr. Pethő László felelős szerkesztő fog össze. Igen. 
Összefog és biztat, újabb írások elkészítésére sarkall, gondolva már a 
következő Jászsági Évkönyvre is. No, de most még ne rohanjunk gyor-
san 2014-be. Nézzük meg – a teljesség igénye nélkül - milyen írásokat 
tartogat az Olvasók számára az idei szám:

A Művészet rovatban olvashatunk Egri Mária „tollából“ a Szikra Ga-
léria megnyitásáról, Futó Tibor a jászszentandrási templom festészeté-
nek történetébe kalauzol el bennünket. Rohonczy Viktor a jászberényi 
beatkorszak emlékeit idézi sok fényképpel illusztrált munkájában. A 
rovatot pedig Wirth Lajos interjúja zárja, amelyet Amaga Gotti oszét 
operaénekessel készített.

Rendszerint megtalálható a könyvben a História rovat, amiben az 
idén olvashatunk egyebek mellett az egykori legnagyobb adófizetőkről 
Bagi Gábor közreműködésével, továbbá a nagy háború hősi halottai-
ról Jászberényben, amelyet Besenyi Vendel ad közre. Szintén ebben a 
rovatban szerepel Kiss Erika Jászberényi konfliktusok és megoldások a 
dualizmus korában című írása. Érdekes olvasmány Sebők Balázs anya-
ga is, aki a Kádár-rendszerről készített az évkönyv olvasóinak értékes 
információkat.

Ebben az évben is szerepel a kötetben képes összeállítás: Bíró János 
a Zagyva arcait mutatja be, Farkas Kristóf Vince pedig „képesen“ tu-
dósít a jászfényszarui Főtérről. A Gazdaság rovatban megemlézezünk 
a Jászság nemrégiben elhunyt kiemelkedő menedzseréről Batus Pálról, 
ugyanitt interjút olvashatunk Fülöp Zoltán professzorral és Szöllősi 
Zoltánnal, a TÉBA Tüzép vezetőjével. A beszélgetések anyagát Kár-
mán Antal dolgozta fel.

A Kitekintés rovat ad helyet a szeptemberi nagyszabású eseménynek, 
a Vechta és Jászberény húszéves jubileumi ünnepségéről szóló összeál-
lításnak, amelyet Buschmann Éva készített.

Kuli Barnabás a trópusokig kalauzol, míg Mihályi Gábor rendha-
gyó útinaplót írt az évkönyvbe. A folytatásban betekintést nyerhetünk 
civil szervezetek működésébe, mindennapi életébe. Sas István a Kert-
barát klubbról, Sebők Balázs pedig önkéntesekről ír Csobánc váránál.

Az Örökségünk rovatban megemlékezünk Csörgő Terézia jóvoltá-
ból Holló János akadémikusról, Magyar Levente Katona Tamásról, 
a jászok és Jászberény nagy barátjáról ír. Adatokat tudhatunk meg a 
jászberényi, jászágói rádiáóállomás történetéről, amit Mátics Béla fog-
lalt össze, míg Z. Urbán Aladár szülőföldjét, a szép Felvidéket idézi.

A Könyvismertetés rovatban Szabó Jánosné Népélet a Jászkunságban 
című anyagát találjuk.

Évek óta megszokott, hogy a Krónika rovat a Jászságban történt ese-
ményeket veszi sorra, amely ezúttal is igyekezett minden fontosabb 
2013-as momentumot rögzíteni soraiban. Ezzel zárulnak a Jászsági 
Évkönyv oldalai.

Reméljük sikerült az érdeklődést felkelteni, mindenkinek hasznos év 
végi olvasást kívánva!

Korábbi számaink elérhetők: www.epa.hu

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

a jászfényszarui Fortuna Együttes
2 felvonásos színházi előadására.

Időpont: 2013. december 21. 18 óra
Helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru

A jegyek 1.200, 1.500, 1.800 Ft-ért,
a bérletek 4.000, 5.000, 6.000 Ft-ért megvásárolhatók

a művelődési házban, a könyvtárban, valamint
Lukács Pál, Basa Éva, Hangosiné Réz Mária, Görbe Jánosné Amálka

és Kővágó Jánosné szervezőknél. 

Műsoron:
Betlehemes játék

Ágoston László, Kubala Antal, Ocskó-Sós Imre, Ocskó-Sós Imréné
és az „angyalok” Rendezte: Kovács Andrásné

Mrozek: Szerenád – abszurd játék 
Róka: Ocskó-Sós Imre, Kakas: Tanczikó Attila,

Tyúkok: Berzéné Magyar Krisztina, Káposzta Sándorné,
Martonné Mészáros Marianna, 

Rendezte: Kovács Tímea

Török Rezső: Viaszkvirág – népi bohózat 
Mári: Bordásné Kovács Katalin, Péter, a férje: Tanczikó Attila,

Bíró: Bordás Gyula
Rendezte: Kovács Tímea

Fejér István: Az alkohol öl – kabaré jelenet
Lenke: Tóth Angelika, Aladár, a férje: Ocskó-Sós Imre,

Fülöp doktor: Kubala Antal, Klári: Berzéné Magyar Krisztina,
Mama: Basa Éva

Rendezte: Kovács Andrásné Életmű-díjas és Csokonai-díjas
drámapedagógus, a Magyar Kultúra Lovagja

Bordás Zoltán, Ézsiás Barnabás, Sándor Ákos,
Marton Máté, Mezei Dániel,

Díszletet készítette: Bordás Gyula

2013. december 11-én,
17 órától 

a könyvtár vendége
Fábián Janka

(1973–) magyar író,
aki egy Pest megyei
községben nőtt fel,

de gyermekként sok időt
töltött Kisnémediben is, ahol nagymamája született.

Az érettségi vizsgát követően a Miskolci Egyetem angol-történelem 
szakát végezte el, majd pár évvel később az Eötvös Loránd

Tudományegyetem francia szakán szerzett oklevelet.
Az írás mellett angol-francia nyelvtanárként

és fordítóként munkálkodik.
Szeretettel várjuk a kedves olvasókat, érdeklődőket!

December 5-én 10 óra 30-kor a Nektár Színház bemutatja a Haty-
tyúk tava című zenés, táncbetétekkel, vetítéssel színesített produkció-
ját a művelődési ház nagytermében. Az előadást mikulási ajándéknak 
szánjuk a város összes gyermekének és az érdeklődő közönségnek!

Egypercesek címmel rendhagyó irodalomórát láthatnak Dvorák 
Gábor társulata előadásában a felső tagozatos diákok és minden ér-
deklődő a művelődési ház nagytermében december 20-án 12 órakor. 

Katinka

Diákoknak ajánljuk!
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Országos sakkverseny Fényszarun

Immár negyedszer adott otthont iskolánk a Jászfény Országos Gyer-
mek Sakkversenynek október 26-án. A verseny megrendezésének 
ötlete még Gáspár Imrétől származik, aki betegsége ellenére eljött a 
verseny elejére üdvözölni volt tanítványait. A megnyitó fényét emelte 
iskolánk társastáncosainak színvonalas bemutatója. Városunk polgár-
mester asszonya, Győriné dr. Czeglédi Márta köszöntötte a vendé-
geket és a Jászfényszarut képviselő 16 gyermeket. A megnyitó után 
Egyed Zsolt, a verseny főbírája ismertette a versenyzőkkel a szabályo-
kat. A lebonyolítás 7 fordulós svájci rendszerben 2x15 perc játékidővel 

a rapid szerint zajlott. Négy korcsoportban hirdettük meg a versenyt, 
melyre 67 gyermek jelentkezett. Tervezzük jövőre az V. korcsoport 
indítását is, mely a középiskolai tanulókat foglalná magába, így újra 
találkozhatunk már elballagott diákjainkkal is. A díjazásnál az első he-
lyezettek kupát is kaptak, az első három helyezett érmet, az I-VI. he-
lyezett ajándékot és oklevelet, és minden résztvevő emléklapot kapott 
és egy kis ,,túlélőcsomagot,” amit a büfében lehetett beváltani. A gyö-
nyörű okleveleket és az emléklapokat tervezte és nyomtatta iskolánk 
könyvtárosa, Berze Lászlóné. Muhari István vezetésével Jászfényszarut 
az alábbi gyerekek képviselték:

I. kcs.: Nyers Lili: 2. helyezés, Füle Viktória: 5. hely,
 Görbe Mónika: 7. hely, Bollók Lívia: 8. hely,
 Ézsiás Réka Napsugár: 10. hely, Kis Gergely: 8. hely
II. kcs.: Kovács Lilla: 1. helyezés, Kotán Eszter: 2. hely,
 Tóth Anna: 4. hely, Balázs Léna: 5. hely,
 Polatschek Péter: 9. hely, Novodomszky Tibor: 11. hely
III. kcs.: Balázs Lehel Bulcsú: 8. hely, Berényi Levente: 9. hely,
 Nyers Dániel: 10. hely
IV. kcs.: Szücs Levente: 7. hely

Sok gyerekünknek nehézséget jelentett, hogy magasabb korcsoport-
ba lépett, így 1–2 évvel idősebbekkel is versenyezniük kellett. Szücs 
Leventének csupán 0,5 pont kellett volna a bronzérem megszerzésé-
hez. Ezen a versenyen Kovács Lillát különdíjban részesítették abból az 
alkalomból, hogy háromszoros megyebajnok. Reméljük, hogy a feb-
ruári Diákolimpia után ez a szám növekedni fog. A verseny nem jött 
volna létre támogatóink és segítőink nélkül. Köszönet érte. Támoga-
tóink voltak: Jászfényszaru Város Önkormányzata, Gamesz, IV. Béla 
Általános Iskola, Jászfényszaru VSE, Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ jászberényi tankerülete, mely a tehetséggondozást, logikai 
jákékokat (sakk) előtérbe helyezi és támogatja, Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat, Penczner Pál Alapítvány, Octopussy Diving Cen-
ter,  Reál üzlet – Cserháti Tibor, É+J Kft., Réz Ferencné – Virágbolt, 
Telepolc, Szilveszter Julianna – Állateledel bolt, Tóth Anna, Vaszicsku 
Gergő, aki egy focilabdát ajánlott fel a Puskás Ferenc Labdarúgó Aka-
démia focistáinak aláírásával, mely nagy örömet váltott ki a sakkozó 
fiúkból.

A legfőbb segítők idén is, mint minden évben, a sakkosaink szülei, 
hozzátartozói voltak, akik pénteken és szombaton is kitettek magukért 
a szervezésben, rendezésben, lebonyolításban, a büfé üzemeltetésében.

A következő megmérettetésre november 9-én kerül sor Martfűn.
Szöveg: Fáczán Izabella

Kép: Róbel Gábor

A JÁSZ SE ifjú birkózói ismét nagyszerű-
en szerepeltek október 26-án Budapesten, az 
UTE meghívásos gyermekversenyén.

Kitartó és kemény munkájuknak köszön-
hetően a csapat összesen 2 arany, 3 ezüst és 
1 bronzérmet szerzett. Nekik és edzőjüknek, 
Száraz Tibornak is gratulálunk.

Baráth Konor
II. korcsoport – 32 kg: aranyérem

Baráth Koppány
I. korcsoport – 32 kg: bronzérem

Kép és szöveg:
Baráth Olga

A versenyre 67 gyermek jelentkezett

Az emléklapot Berze Lászlóné tervezte

Birkózóverseny
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Fogathajtók baráti találkozója – Jászfényszaru, 2013. október 06.
Az elmúlt években sikeresen megszervezett fogathajtó versenyek 

után mindig felmerült a kérdés: Mikor találkozunk legközelebb? 
A zsúfolt versenynaptár nem kínált több lehetőséget, mint az 
évenként egyszeri alkalmat. Ezt pedig kevésnek gondolták a fo-
gathajtók és barátaik. A nagyszerű pálya, a hozzáértő szervezők, 
házigazdák, meg a méltán híres fényszarui vendégszeretet mind 
azt sugallta, hogy érdemes volna egy évadzáró versenyt, baráti ösz-
szejövetelt szervezni, amely nemcsak a lovat szerető emberek szí-
vét melengeti, hanem a város lakosságának is kellemes, látványos 
időtöltést kínál.

Október 6-án reggel az őszt meghazudtoló napsütéses, kellemes idő-
ben gyülekeztek a fogathajtók a jól előkészített helyszínen. Várakozás 
feletti, közel 50 hajtó állt rajthoz. Mindhárom versenyszámban (póni, 
egyes, kettes) és négyes hajtásban is nagyszerű vetélkedést láthattak a 
nézők a 20 akadállyal nehezített, jól felépített és szépen díszített pá-
lyán. A napsütésben pompázó virágok, örökzöldek kellemes színfoltjai 
voltak a helyszínnek. Fehér Tibor, a zsűri elnöke a tőle megszokott 
módon elismerő és egyben kritikus észrevételeivel segítette a verseny-
zőket a további felkészülésben.

A kilátogató érdeklődők nemcsak a fogatok vetélkedésének, hanem 
egyéb színes, változatos programoknak is szemtanúi lehettek. Pető-
fibánya Hagyományőrző Együttese ritmusos, pergő bemutatójával 
elevenítette fel ősi hagyományainkat, és ezzel a nézők elismerését is 
kiváltotta. Nem kisebb érdeklődés kísérte a 10 esztendős Kerekes Kár-
men betyárvilágot idéző bemutatóját. A rendezők külön örömére szol-
gált, hogy a város vezetői személyes megjelenésükkel is megtisztelték 
a baráti találkozót. Ez a jövőre nézve elismerésként és ösztönzésként 
is hatott.

Elismerést jelentett Bozsik József világbajnok és edző megjelenése is. 
A tekintélyes szakember dicsérő szavakkal illette a pályát és a tudásu-
kat fejleszteni kívánó versenyzőket. Lehetőséget lát további rangos ver-
senyek, bemutatók szervezésére Jászfényszarun. Érdemes megkeresni a 
forrásokat ahhoz, hogy a méltán dicsért, elismert pálya még sok sikert 
és örömöt hozzon a város lakóinak.

A baráti találkozót a rendezők családi rendezvénynek is szánták, 
ezért került sor számos gyermekprogramra. A kézügyességet, a játé-
kosságot és bátorságot is igénylő foglalkozások helyszínein nagy volt 
az érdeklődés. A gyermekek még nem igazán értői a fogathajtásnak, 
de a rendezvény hangulata, a személyes élmények azzá tehetik őket. 
Köszönet jár ezért a közreműködőknek.

A fogathajtó versenyek hagyományaihoz tartozik a résztvevők vendé-
gül látása. így volt ez most is. Kora reggeltől lelkes csapat készítette a 
versenyzőknek, vendégeknek, no meg a rendezőknek a finom ételeket. 
A bőséges kínálat, az étkezősátor, a kiszolgálás, a magas színvonalú 
élőzene, az egészet körülvevő hangulat méltán váltotta ki a helybéliek 
és a vidékiek dicséretét. Valljuk be, jól is esett! Ezért van kedvünk a 
folytatáshoz… 

December 7-én 19 órakor szervezzük meg bálunkat a fogathajtók és 
barátaik tiszteletére. Rendezvényeink különösen nagy értéke, hogy so-
kak adományából, támogatásából, segítőkészségéből jött létre. A siker 
forrása az összefogás volt, melyet ezúton is köszönünk mindenkinek. 
Ez egy formálódó civilszervezet összefogása önmagunkért és a városért.

Méltatásként adjuk közre – reméljük senkit sem kihagyva – támo-
gatóink névsorát:

Kép: Pál Alíz

· Agócs Ferenc,
· Annus Gábor,
· Bali Antalné,
· Baliné Bazsó Mária,
· Barna Szilveszter és családja,
· Béke Horgász Egyesület,
· Bodnár József,
· Borbély Ferenc,
· Bujdosó Katalin,
· Czeglédi Imre és családja,
· Csaba János,
· Csajkás Péter,
· Cserháti László,
· Cserháti Vencel,
· Dóka Alajos,
· Dr. Menyhárt Péter,
· Ézsiás Dénes és családja,
· Fáy Dániel,
· Gyetvai László,
· Hóka Mihály,
· Hornyák Péter,
· Horváth Róbert,
· Horze Lovasáruház,
· id. Fózer Imre,
· Jászfényszaru Város
 Önkormányzata,
· Johancsik István,
· Juhász János és családja,
· Kerekes Kármen,

· Kis József,
· Kis Tibor,
· Kiss Gábor,
· Kollár Zoltán és családja,
· Kóródi László,
· Laczkó Roland családja,
· Lajkóné Tanczikó Tünde,
· Lumina Cornu
 szerepjáték klub,
· Mezei Tamás és családja,
· Mészáros József,
· Nagy Ildikó,
· Nagy Lászlóné,
· Paksi József,
· Pethő Ferenc mg.-i vállalkozó,
· Pető Árpád,
· Pető Máté,
· Petőfibányai Lóbarát,
 Természetvédő
 és Hagyományőrző
 Közhasznú Egyesület,
· Polgárőrség Jászfényszaru,
· Rédei István,
· Réz Ferencné,
· Rimóczi Antal,
· Tóth György és családja,
· Tóth Károly
 és családja Boldog, 
· Víg Miklós
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Új külterületi emlékhelyek létesültek
Nagy Lászlóné Sztojkov Erzsébet tanító visszaemlékezése a szeptember 28-i rendezvényen

Házassági évfordulók

Egész életünket a szeretet hassa át! Nem 
kell szégyellni magunkat, ha szeretünk és 
teszünk is másokért. Hihetetlen, hogy ro-
han az idő – ez a felismerés megállítja az 
embert egy pillanatra, hogy visszatekintsen 
a kezdetre. Pedig jó emlékezni, de mégsem 
törődünk vele. Még jó, hogy lettek kiemel-
kedő alkalmak városomban, és megállunk 
egy kis számvetésre.

Már 60 éve lesz, hogy a Vasút-tanyai is-
kolában beléptem a nagybetűs ÉLETbe. 
Hogyan is lettem tanító? Mivel egy 14 éves 
gyermek nem tudja, hogy mi akar lenni, 
de a tanítói besegítenek. Akkoriban nagy 
hiány volt a tanítói pályán (1950-et írunk), 
és a szülőkkel megbeszélve eldöntötték sor-
sunkat. A Jászberényi Állami Tanítóképző 
Intézetbe (később Zirzen Janka Tanító-

képző Intézet) nyertem felvételt. Jó negy-
venes létszámú osztály volt. Fényszaruról 
is többen mentünk, de a végére egyedül 
maradtam. Érettségi után egy gyakorlóév 
következett, majd 1955-ben sikeresen le-
vizsgáztam, és itt maradtam a Vasút-tanyai 
iskolában, majdnem 8 évig.

Az itt töltött évek szívemben, lelkemben 
emlékként maradtak meg. Rövid idő volt, 

de szép, és szeretettel gondolok minden 
tanítványomra, ha még emlékeznek rám. 
Remélem, hogy a volt tanítványaim maga-
biztos, sikeres, szeretetre méltó felnőttekké 
váltak.

Én igazi „lámpás”tanító voltam a tanyai 
iskolában. Ugyanis még lámpával világí-
tottunk és kályhával fűtöttünk. Az első 
találkozás a gyermekekkel meghatározó 

élmény volt. Tele izgalommal, amit a kicsi 
gyermekek nem vehettek észre. Fegyelme-
zési problémám soha nem volt. Érződött, 
hogy a szülők úgy engedhették el őket az 
iskolába, hogy fogadjanak szót a tanítónak. 
Akkor még a tanító szava „szent” volt (igaz, 
ez a múlt században volt).

Ezek a kicsi gyermekek naponta 4–5 km-t 
gyalogoltak az iskoláig és vissza. Igyekez-
tem szeretettel fordulni feléjük, és nagyon 
figyelni rájuk, hogy érezzék, szeretem őket. 
Összevont, kis létszámú osztályok voltak. 
Az iskolában kellett mindent megtanulni, 
hiszen a szülőknek nem volt idejük velük 
foglalkozni. Voltak, akik nehezen szólaltak 
meg. Azokat megkértem, hogy mondják 
el, mit láttak jövet-menet, milyen fontos 
események történnek otthon, ő mit tud 
segíteni, tehát figyeljék meg, mi történik 
a környezetükben. Ezekről az események-
ről szívesen beszéltek. Milyen öröm volt, 
amikor az a kicsi gyermek a saját szavaival 
mondta el észrevételeit! Amikor felelniük 
kellett, már nem éreztek olyan szorongást.

Egész pályám során volt valami, amit 
örökösen sulykoltam a gyermekekbe: hogy 
mindenkinek köszönjenek! Ugyan lett-e 
foganatja!? A Vasút-tanyai iskola megszűn-
tével az oda járt tanulók lettek a régi idők 
tanúi – bizonyára emlékeznek is rá!

Visszatekintve az elmúlt évekre, életem-
ben azok voltak a legfelemelőbb pillanatok, 
amikor az a kicsi gyermek már írt, olvasott, 
számolt vagy a feladatát meg tudta oldani, 
és szinte látszott rajta az a kis büszkeség ér-
zése, hogy ő már ezt tudja. Ezekért a pilla-
natokért volt érdemes dolgozni, mert ezek 
a pillanatok kellenek!

Kézirat alapján szerkesztette: Tóth Tibor

Barna Géza és Folyó Ilona október 12-én ünnepelték
50. házassági évfordulójukat. Ebből a szép alkalomból köszönti őket 

Marianna és családja valamint Géza és családja

A mikrofonnál Nagy Lászlóné Sztojkov Erzsébet

2013. október 26-án ünnepelte 50. házassági évfordulóját
Gyetvai Rozália és Hornyák Pál.

Még sok együtt töltött évet kíván a rokonok, barátok, szomszédok,
ismerősök nevében két fia: Pali és Péter, menyük és hat unokájuk.
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Advent…
Bűvös szó. Gyermekkoromban még nem 

volt ekkora külsődleges kultusza, bár amikor 
gyermek érkezett a családba, kicsit többet ad-
tunk a külső megjelenítésre is.

Az adventről elsősorban a várakozás, az el-
jövetel, az Úr eljövetele jut az eszünkbe. Ki-
alakulása egészen a IV. századig nyúlik visz-
sza. Története és különleges hangulata van 
az adventi koszorúnak, a roráténak (hajnali 
miséknek), a Szent Család járásnak, a betle-
hemezésnek, az adventi naptárnak. A kará-
csonyi ünnepkör a december 25-ét megelőző 
4. vasárnaptól indul, ez általában november 
vége, december elejére esik, innen számít 
Vízkeresztig, január 6-ig. Egyben a liturgikus 
év indulása is a Katolikus Egyházban.

Az adventi koszorú a 3 lila és 1 rózsaszínű 
gyertyájával a hit, a remény, a szeretet és az 
öröm jelképe. Hetenként meggyújtva az 
egyre növekvő fényt hozza életünkbe. Wass 
Albert: A funtineli boszorkány című regényé-
ben adja a főszereplő szájába az alábbi szép 
gondolatot a téli napfordulóval kapcsolatban: 
„Nőnek a napok. Átfordul a tél. Mától kezd-
ve minden reggel egy jóakaratnyit hamarább 
kél a nap, s öste későbben nyugoszik. Egy 
jóakaratnyit, minden nap jóakaratnyit: Egy 
kis időt, annyit, mint a jóakarat;” A hajnali 
miséken a Mária-tisztelet a vezérmotívum a 
várakozáson túl. Mintegy 20 éve, hogy is-
mét vissza került a készülődés estéibe a Szent 
Család járás a fiatalabb korosztály körében 
is, több csoportban, mára már „vegyes kor-
osztályban”. A december 24-ét megelőzően 9 
este jövünk össze fogadó családoknál. Miután 
a Messiással várandós Mária nem talált helyet 

a szálláson, mi évről évre igyekszünk ezt jóvá 
tenni, mintegy bebizonyítani, hogy mi been-
gedjük otthonunkba. Egy órácskát szánunk 
ilyenkor közös imára, éneklésre. Az adventi 
naptár apró meglepetései elsősorban a gyer-
meki izgalmat fokozzák 100 éve.

Mindenképpen a lelki felkészülés, a befelé 
fordulás, az elcsendesedés, az intimitás lenne 
a bensőnknek kedvező. Sajnálatos módon az 
utóbbi évtizedek nem efelé mutatnak irányt. 
Átestünk a ló másik oldalára, mint oly sok 
területen. Üzlet lett a karácsony, az adventi 
készülődéssel együtt. Sok bevásárló központ-
ban már októberben díszítenek, de a novem-
ber eleje az biztos befutó. A boltokban uná-
sig megy a karácsonyi zene, akció akciót ér, 

ideges emberek lökdösődnek-verekednek az 
olcsóbb játékokért. Idős hozzátartozók meg-
kapják a 25. meleg valamit, férjek a szokásos 
inget és sorolhatnánk. Elkészülnek az em-
beri gyomor befogadásának végső határát is 
megtöbbszöröző ételmennyiségek, mellé be-
szerződnek az italok. Egyesek addig süllyed-
tek pár éve, hogy képesek voltak eladósodni 
azért, hogy a karácsonyi ajándékokra és kö-
rítésekre költhessenek. A lakásokban lógnak 
kint-bent a díszek, a fények, harsányakká vál-
tak ezek a csendesebbre ítélt napok. Hol van 
ez az eredeti szándéktól, a régi karácsonyok 
valóban meghitt, igazi várakozással átitatott 
időszakától? Ezt is mi csináltuk magunknak 
és 100 emberből csak kevés az, aki nem dől 
be a médiának, a reklámoknak, a szomszéd, 
a rokon, a gyerek óvodás- és osztálytársa által 
közvetített álértékeknek. Ne akarjunk meg-
felelni ezeknek, ettől nem leszünk boldogab-

bak és nem érünk többet. Mondjuk gyakran, 
hogy az idő pénz, abból van a legkevesebb. 
A „Mindenki a saját sorsának kovácsa” szólás 
nem véletlenül alakult ki a magyar közmon-
dások sorában. Nem kellene, hogy bennün-
ket is sodorjon az ár, a divat. Gondolkodjunk, 
hogy valóban jó-e az nekünk, ha idegesen, 
esetleg hangos szóváltások után, holtfáradtan 
esünk be a fa alá ünnepelni. Mit ünneplünk? 
Hol születik meg igazán a Kisjézus? Hol szü-
letik igazi szeretet, fény, egy jóakaratnyi vilá-
gosság? Legalább törekedjünk ebben az évben 
valami másra. Valóban végig kell járni a szo-
kásos útjainkat? Gondoljuk át, beszéljük-ter-
vezzük meg, mi az, amit el lehetne hagyni a 
harsány, más irányba vivő, beidegződött, de 
a hátunk közepére sem kívánt nem szeretem 
dolgok közül. Lehet ráérősebben, gyereke-
inkkel-szeretteinkkel közösen, valóban befelé 
figyelve, áhítattal előkészülni az ünnepekre.

Az egyház ehhez lehetőséget-segítséget 
kínál az egész adventi időszakban. Éljünk 
vele, a mi választásunkon áll. Próbáljunk eb-
ben az évben kicsit másképp várakozni! Úgy 
igazán. Szívvel-lélekkel, bensőnkkel. Az is jó, 
ha gyerekeinknek, unokáinknak, környeze-
tünknek jó példát mutatunk.

Nem a drága ajándékokon múlik az ünnepi 
hangulat. Törődjünk, szánjunk időt a család-
tagjainkra! Rendezzük az emberi kapcsolata-
inkat! Újítsuk meg az Istenkapcsolatunkat! 
Nyissunk a rászorulók felé, tegyük elviselhe-
tőbbé a napjaikat!

Segítségül, gondolatébresztőként álljon itt 
Ady Endre egyik karácsonyi verse:

KARÁCSONY

Ma tán a béke ünnepelne, 
A Messiásnak volna napja, 
Ma mennyé kén’ a földnek válni, 
Hogy megváltóját béfogadja. 
Ma ugy kén’, hogy egymást öleljék 
Szivükre mind az emberek - 
De nincs itt hála, nincs itt béke: 
Beteg a világ, nagy beteg... 

Kihült a szív, elszállt a lélek, 
A vágy, a láng csupán a testé; 
Heródes minden földi nagyság, 
S minden igazság a kereszté... 
Elvesztette magát az ember, 
Mert lencsén nézi az eget, 
Megátkozza világra jöttét - 
Beteg a világ, nagy beteg... 

Ember ember ellen csatázik, 
Mi egyesítsen, nincsen eszme, 
Rommá dőlt a Messiás háza, 
Tanítása, erkölcse veszve... 
Oh, de hogy állattá süllyedjen, 
Kinek lelke volt, nem lehet!... 
Hatalmas Ég, új Messiást küldj: 
Beteg a világ, nagy beteg!... 

Basa Éva
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A természetes családtervezés az eljövendő életet szolgálja! I. rész
– egy másik THM, ami nagyobb figyelmet érdemel, különösen Advent idején –

A nő, amikor fogan, és JÖVŐJE lesz az élet bölcsőjévé válik a világ 
számára. Advent közeledik, 2013.szor. Jézus születésére készülve egy új 
módon kell felfedeznünk, hogy Jézus él bennünk; s egyre teljesebben 
szeretne élni bennünk és köztünk.

Hogyan tud növekedni (megszületni) bennünk Jézus? Ha törek-
szünk figyelni jelenlétére: s az ő szemével látni, az ő szavával szólni, 
az ő Lelkével gondolkozni (örömben és szenvedésben), – Vele egyesül-
ten fordulni embertársaink felé. – Aki így Vele él, az hamar észreveszi, 
hogy Jézus „növekszik” benne, s megjelenik közöttünk. A gyermekük 
megszületésére készülők lelkiállapota hasonlít leginkább a helyes ad-
venti lelkületre. Az Élet megszületése bennünk személyes választás kér-
dése. Ezért olyan fontos, hogy jól döntsünk, ha lényeges – pl. az életet 
érintő – kérdésben kell jól választanunk.

„Amit Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza!”– halljuk temp-
lomi esküvőkön. Mit jelentenek ezek a súlyos szavak? Nem, nem csak 
annyit, amire szinte valamennyien gondolni szoktunk, hogy tudni il-
lik a házasság szentségében a társak tartsanak ki egymás mellett életük 
végéig. Többről van itt szó! Az élet továbbadásának titkáról. Arról, 
hogy a Teremtőnek mi magunk lehetünk a teremtésben is társai. Aho-
gyan a szentségi házasságban a házastársak, úgy a szerelmi együttlét-
ben az életfakasztás lehetősége és az örömszerzés is elválaszthatatlanul 
összetartoznak Isten rendelése szerint. Az anti-bébi tabletta és egyéb, 
nem természetes módszerek egyike sem nyújt teljes „védelmet”, de 
azon „mesterkedik”, hogy szétválassza az életet a boldogságtól, amit 
nem lenne szabad. A hormonális fogamzásgátlók sok, veszélyes mel-
lékhatásuk miatt egyre kevesebb hormont tartalmaznak, így viszont 
már nem akadályozzák meg az ivarsejtek egyesülését, csak a pár napos 
élet számára teszik beágyazódásra alkalmatlanná az anyaméhet. Az 
élet megfogan, de – minthogy sokan tisztában sincsenek vele hogyan 
„működnek” manapság a fogamzásgátló tabletták – ki törődik Vele? 
Fontos hogy tudjuk: felelősek vagyunk, minden megfogat életért!

A pénz világából jól ismert fogalom a teljes hiteldíj mutató, a THM. 
Ám amit ebben a cikksorozatban olvashat a kedves olvasó az egy a 
katolikus egyház iránymutatása szerinti családtervezési modell.

Az életet, mint fő értéket szem előtt tartva egy (T)eljesen (H)iteles 
(M)ódszer, ami olcsó, emberi és szeretetteljes. Testünknek termékeny-
ségünkkel kapcsolatban is vannak jelzései, melyek a termékenységi 
tünetek.

A tüneti-hőmérőzéses módszer (THM) segítségével ezek megfi-
gyelhetők a női ciklus során.

A jelek a következők: (1.) az alaphőmérséklet, (2.) a méhnyak nyák 
és (3.) a méhnyak bizonyos változásai. Naponta megfigyelve, lejegyez-
ve egy cikluslapra, majd értékelve ezeket megállapítható, hogy a női 
ciklus termékenységi szempontból három szakaszra osztható: relatív 
terméketlen fázis, termékeny fázis és abszolút terméketlen fázis. A ter-
mészetes módszer feladata a termékeny időszak kezdetének és végének 
pontos meghatározása.

A relatív terméketlen szakaszt azért nevezzük így, mert itt következ-
het be nem tervezett fogamzás az alkalmazók vagy a módszer hibájából 
adódóan; az abszolút terméketlen időszak azért kapta ezt a nevet, mert 
itt még egyszer sem történt váratlan fogamzás.

Ezen szakaszokat és a termékenységi tüneteket tekinthetjük át a ki-
töltött és kiértékelt cikluslapon.

1. Az alaphőmérséklet az a hőmérséklet, amely minden izgalom ki-
zárása mellett, nyugalomban mérhető. így étel- és italfogyasztás, 
mozgás előtt, vagyis közvetlenül ébredés után, de felkelés előtt kell 
hőmérőzni (ébredési hőmérséklet). A mérés higanyos hőmérővel 
szájban, végbélben vagy hüvelyben történhet; sohasem hónalj-
ban. Ha végigkövetjük a testhőmérséklet alakulását egy cikluson 
át megállapíthatjuk, hogy két különböző hőmérsékletszint van. 
A petesejt kiszabadulása előtt a hőmérséklet viszonylag alacsony, 
bekövetkezte környékén megemelkedik, és a következő menstru-
ációig magasabb szinten marad. Feladatunk az, hogy ezt a meg-
emelkedést megállapítsuk.

2. Méhnyak nyák: a méhnyakban található mirigyek hormon hatá-
sára váladékot termelnek, melyet méhnyak nyáknak nevezünk. A 
nyák jelentősége, hogy a hímivarsejtek számára kedvező körülmé-
nyeket teremtsen a női szervezetben. Nyák nélkül a hímivarsejtek 
csak pár óráig maradhatnak életben. A kissé termékeny váladék 
a hímivarsejtek számára nehezen átjárható, hálózatos szerkezetet 
alkotva megnehezíti bejutásukat. A nagyon termékeny típusú 
nyákban pedig életképességük megnő azáltal, hogy a nyák táplálja 
őket, és energiát biztosít számukra. így 3 illetve 5 nap is lehet 
a hímivarsejtek élettartama. (A petesejt élettartama a legújabb 
kutatások szerint csak 12-18 óra.) A nyák mintavételt naponta 
többször, WC-re menéskor célszerű elvégezni. A hüvelybemenet 
törlése után vizsgálhatók a nyák mennyiségi és minőségi jellemzői. 
A terméketlen napokon nyák általában nem észlelhető. A kissé 
termékeny napokon kevés, sűrű, fehéres vagy sárgás, nem nyú-
lékony; míg a nagyon termékeny napokon sok, híg, vízszerűen 
átlátszó, nagyon nyúlékony, nyers tojásfehérjeszerű a nyák. Az ér-
tékelés során betűjeleket használunk: s, Ø, f, n, n+.

Lejegyezte: Dr. Kocsis András

A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre szervezésében 2013. decem-
ber 17-én (kedd) du. 17 órakor Jászberényből jövő autóbuszra a jobb 
oldalon lévő helyi autóbuszmegállókban való felszállással, illetve a 
Városháza előtti gyülekezéssel indulunk Gödöllő irányába külön-
járati autóbusszal a Budapesti Operettszínházba (VI. Nagymező utca 
17. Tel.: 472-2030) Szulák Andrea jubileumi gálaestjét két részben 
megnézni.

Szulák Andrea zenekarával, valamint a Győri Filharmonikusokkal  
szerepel. A koncert különleges apropója Andrea pályafutásának jubi-
leumi évfordulója, amely alkalomból a művésznő kísérletet tesz arra, 
hogy egyetlen felejthetetlen estében összegezze páratlanul sikeres szí-
nész-énekesi karrierjét.

Az előadás útiköltséggel együtt 4.300 Ft/fő összegbe kerül. Jelent-
kezés: Tóth Tibornál a +36/30-337-3336 mobil vagy este az 57/422-
871 vonalas telefonon lehet. Az előadásról bővebben a www.febe.hu 
honlapon lehet olvasni.

Tóth Tibor

Orvosi ügyelet: ......................................................  (+36)-37/341-040
Mentők:  .......................................................................................  104
Tűzoltóság:  .................................................................................  105
Rendőrség (Jászberény): ............................................................  107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): .................................  (+36)-57/422-138,
                                             ...................... mobil: (+36)-70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Pető Ferenc):  ..................  (+36)-30/324-5688
TIGÁZ – hibabejelentés:  .......................................  (+36)-80/300-300
Falugazdász:  ......................................................  (+36)-30/3922-602
Vízmű – hibabejelentés:  ....................................... (+36)-70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet:  .............................................  (+36)-70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés:  ....................................  (+36)-40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon:  ............. 424-046, vagy 
                                                                        .....  (+36)-30/244-1456
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon:  ..........................  522-460
Plébánia (Jászfényszaru):  ..................................  (+36)-30/3460-366
Polgárőrség:  ........................................................ (+36)-30/2720-611
Közterület-felügyelő: ............................................. (+36)-30/611-3472

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Színházi szervezés
Szulák Andrea kedvelőinek
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Madárdal novemberben

Fesztiválon jártunk

Igaz, a melegebb éghajlatot kedvelő ma-
darak már elvonultak, de városunkban 
van, akinek az udvara mégis tőlük hangos, 
ősszel, télen egyaránt. A madárdal megör-
vendezteti szívünket, lelkünket, a természet 
varázslatos világát idézi. Akiknél ezt tapasz-
taltam, Kovács Sándor és kedves felesége, 
Kati, a Kossuth Lajos utcában. Velük be-
szélgettem, miközben betekintést nyerhet-
tem az udvarukba, ahol több száz madárról 
gondoskodnak.

Mi adta az ötletet, hogy madarakkal foglal-
kozz? Mióta foglalkozol a tenyésztéssel?

Hét-nyolc éves lehettem, amikor leszállt 
egy galamb az udvarunkra. A lábán egy kis 
cetli volt, a rajta található üzenet pedig a kö-
vetkező volt: „Dezsőnek hívnak, etess meg és 
engedj el!” Dezsőt megetettem (napi rendsze-
rességgel), de nem repült tovább. Tetszhetett 
neki a fogadtatás, mert nem sokkal később 
hozott egy galambot párjául. Még sokáig 
etettem, miközben egyre többen lettek. Ez 
volt a kezdő lökés. Aztán a ’70-es években 
Budapesten dolgoztam és egy idős nénitől 
kaptam egy kanárit. Akkor kezdtem el te-
nyésztéssel is foglalkozni.

Milyen állatok találhatók az udvaron? 
Pávagalamb, postagalamb, kacagó gerle, 

díszmadarak, selyem csirke, tőkés réce, japán 
tyúk és kakas, kacsa, őshonos kendermagos 
tyúk és kakas, kopasznyakú tyúk, kecske, va-
lamint saját szükségletünkre sárga tyúkok. 

Van kedvenced?
A kedvencem egy fekete-fehér japán kakas, 

aki ha enni kap a tenyeremből, kukorékol és 
leengedett szárnnyal táncot lejt. Galamb is 
van, aki a vállamra ül.

Egy etetésnél hány állat várja az adagját? 
Mivel eteted őket?

Körülbelül háromszáz állatot számolha-
tunk. A galambfélék magvakat, napraforgót, 
kukoricát, búzát; a díszmadarak magkeveré-
ket, kölest, fénymagot kapnak. 

Ilyen nagyszámú állománynál előfordul a 
megbetegedés?

Igyekszem a betegséget vitaminnal és ásvá-
nyi anyagokkal megelőzni, ha pedig idegen 
galamb kerül a portára, próbálom elzavarni, 
nehogy betegséghordozó legyen.

Sok a látogató, a kíváncsiskodó?
Míg több díszmadaram volt, sűrűbben jöt-

tek a helyi óvodákból, vidéki iskolákból gye-
rekek gyönyörködni a madarakban.

Sőt, szegény Kovács András tanár úr javas-
latára még a Kossuth rádió is riportot készí-
tett velem.

Udvari beszélgetésünk során a galambok 
többször jelezték ellenség közeledtét. Így meg-
érzik ezt az állatok?

A vércse és a héja közeledtét felröppenés-
sel, szárnycsapkodással jelzik a többieknek. 
Sajnos van olyan lopakodó ellenség is, aki az 
éjszaka leple alatt támad, lefejezi őket. Ez az 
ellenség nem más, mint a róka.

Egy kedves emléket fel tudnál idézni a ma-
daraiddal kapcsolatban?

Tizenéves gyermekként egy kis zsebpénzre 
szerettem volna szert tenni. A hatvani piacra 
bevittem két pár galambot busszal. A galam-
bok nem voltak kelendők, visszafelé is velük 
utaztam. A kalauz kérdőre vont, hogy miért 
nem vettem jegyet a galamboknak. Nem 
értettem, hiszen odafelé nem vettem jegyet, 
aztán szó szót követetett, lehúztam az abla-
kot, kinyitottam a doboz tetejét és világnak 
engedtem a madaraim. A kalauz faképnél ha-
gyott, a többi utas pedig nagyon megsajnált 

a galambok miatt, csak úgy szidták a jegyke-
zelőt. Megnyugtattam őket, hogy mire haza-
érek, a galambok otthon várnak rám. És nem 
kellett csalódnom, így történt.

Mit javasolsz egy kezdő madarásznak?
A sikeres tenyésztéshez megfelelő tartási 

körülmény kell, takarmányozás, higiénia és 
nem utolsó sorban állatszeretet. Szeretetük-
kel ők is meghálálják az értük hozott áldoza-
tot, a gondoskodást.

Kedves Kati és Sanyi! Kívánom, hogy még 
nagyon sokáig élvezhessétek madaraitok 
szívmelengető énekét, reggelente az őshonos 
kendermagos kukorékolására ébredjetek! Jó 
egészséget!

Kép és szöveg: Szilágyiné Marika

2013. október 19-én Jászberényben járt 
az Iglice Gyermeknéptánc Együttes a II. 
„Etyem, petyem, pontyom…” gyermekfesz-
tiválon. A fesztiválon 8 együttes mérte össze 
tudását a 6–14 éves korosztályban. A délelőtt 
folyamán színpadbejárás és zenekaros próba 
volt a program, míg délután két órakor kez-
dődött a verseny. A nap központi zenekara 

a Folt zenekar volt, akik a műsor után egy 
koncerttel is szórakoztatták a gyerekeket. 
Az iglicés táncosok „Táncok Bökönyből” 
című koreográfiájukkal mérettetek meg, 
nagy sikerrel. Az előadásokat egy három 
főből álló szakmai zsűri nézte végig, és ér-
tékelte a látottakat a műsor után. Az Iglice 
Gyermeknéptánc Együttes tagjai és vezető-

ik büszkék lehettek produkciójukra, mert a 
zsűri pozitívan értékelte a látottakat, és ez az 
eredményben is meglátszott, hisz az együttes 
a „Fesztivál leghangulatosabb produkciója” 
különdíjat kapta az eredményhirdetésen. Az 
ezt követő koncerten és táncházban már ön-
feledten szórakoztak a gyerekek együtt a töb-
bi résztvevővel. Péter Szilárd

A tenyeréből esznek

Sok az éhes csőr
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Emlékezés

KISS JÓZSEFNÉ
TÓTH ERZSÉBET

halálának 20. évfordulójára.
Húga, keresztlányai és családjuk

Emlékezés

HULYÁK RÓBERT
halálának 5. évfordulóján.

„Lelkünkben ők továbbélnek,
Nem feledve szép emléket.

Bármerre is sodor minket az élet,
Szívünkben ők mindig élnek.

Gyújtsunk gyertyát értük,
Emlékezzünk, amíg élünk.”

Családja

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Rendőrségi hírek

Emlékezés

RUSAI PIROSKA
halálának 20. évfordulójára

BORBÉLY KÁROLY
halálának 2. évfordulójára

„Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó Nap,
de a szívünkben élsz és örökké ott maradsz.”

Szerető családjaik

Tisztelt Olvasó!

A karácsonyi ünnepek és az arra tör-
ténő felkészülés nagyon jelentős idő-

szak az év során. Az ünneppel kapcsolatban jelentősen megváltozik 
az emberek életritmusa, a megemlékezés nyugalmát heteken keresztül 
sürgés-forgás előzi meg. A készülődés során jellemzően a vásárlások 
és a közlekedésben való részvétel során felmerülő veszélyhelyzetekről 
kívánok szólni.

Jászfényszaru városban legutóbbi jelentkezésem óta kiemelt tárgyi 
súlyú bűncselekmény, közlekedési baleset nem történt. 

A BEVÁSÁRLÁSOK során a járműveik lezárására (kerékpárt is!) és a 
járművek utasterében látható helyre helyezett értéktárgyak veszélyeire 
hívom fel figyelmüket.

A munkánk során visszatérő körülmény, amikor a sértett magatartá-
sával segíti a bűnelkövetőket a cselekményük végrehajtásában. Amikor 
már több értéket is vásároltak, és még újabb üzletet kívánnak meglá-
togatni, egyikük maradjon a járműnél! A rendőrség a társhatóságokkal 
együttműködve fokozott ellenőrzést hajt végre az ünnepek időszaká-
ban az üzletközpontok környékén a lopások megelőzése érdekében.

Bűnügyi szempontból kiemelt fontosságú az elkövetkező időszak-
ban a FALOPÁSOK megelőzése, ennek érdekében rendszeres ellen-
őrzések várhatók az erdőkben és a közutakon egyaránt. Az erdőkből 
történő falopási cselekmény értékhatártól függetlenül bűncselek-
ményt képez a Büntető Törvénykönyv változása szerint. Minden 
elkövetéshez használt eszköz lefoglalásra kerül, az elkövető őrizetbe 
vétele minden esetben vizsgálat tárgyát képezi! A rendőrség, a közte-
rület-felügyelet munkatársai, a hivatásos vadászok, erdészek, halőrök, 
a polgárőrség tagjai együttesen fogják a külterületek biztonságát fel-
ügyelni a jövőben, esetenként civil járművek igénybe vételével. A lo-
pások mellett az illegális hulladéklerakási tevékenység szankcionálása 
is prioritást fog kapni.

A közlekedésben részt vevő személyek részéről a téli időszakban tör-
ténő járművezetés fokozott figyelmet, előrelátást igényel. Járműveik 
téli időszaki felkészítését végeztessék el! A felkészítés során az alapvető 
műszaki paramétereken túl a világítóberendezéseket, a gumiabron-
csokat, az ablaktörlő lapátokat, és a fagyálló-ablakmosó folyadékokat 
ellenőrizzék le!

A téli időszakra készített gumiabroncs rendkívüli módon fokozhatja 
a közlekedés biztonságát! A közutak burkolata nem nevezhető töké-
letesnek, a külterületi főút nyomvályús, ami a csúszásveszélyt növeli. 
Hosszabb utak előtt időben induljanak el, és kellő üzemanyaggal, ta-
karóval és némi élelemmel vértezzék fel magukat az esetleges rendkí-
vüli körülményekre.

A járművel közlekedők figyelmét felhívom az ITTAS VEZETÉS 
lehetséges veszélyeinek, és a hatóság által történő szigorú szankcioná-
lásnak a mérlegelésére! Ne kockáztassanak!

Az újévi ünnepekkel kapcsolatban a pirotechnikai eszközök haszná-
latának szabályozottságára hívom fel a figyelmüket. Az engedélyezett 
eszközök felhasználási időszaka korlátozott, az év utolsó napjára kon-
centrálódik. PETÁRDA használata tilos!

Az ingatlanaikat, és a járműveiket zárják be, ill. le akkor is, ha a 
jármű az udvaron vagy az üzlet előtt parkol, ne legyen a bűnelkövetők 
könnyű célpontja.

A fentiek a kerékpárokra kiemelten vonatkoznak, több kerékpár el-
tulajdonítását jelezték hatóságunk felé az utóbbi időben, ennek ellené-
re rendszeresen fedezhető fel lezáratlan bicikli a tárolókban!

Figyeljünk egymásra, nehezítsük meg
a bűnelkövetők tevékenységét együtt!

KELLEMES KARÁCSONYI üNNEPEKET
ÉS BOLDOG úJ ÉVET KíVÁNOK!

Elérhetőségek: Telefon: 107;
Rendőrőrs: +36-70/330-7626; Fax: 57/422-138

Terenyi Imre rendőr főhadnagy,
rendőrőrsparancsnok

Emlékezés

TAKÁCS PÁL
halálának 10. évfordulójára.

„Mint gyertyaláng lobban el az élet,
mint gyors folyó rohannak az évek.
Még fájó emlékként a múlt dereng,

de a szív soha nem felejt!”
Szerető családod

Szerszámgépek széles választékban:

· Fúrógép (13 mm 980 W) 19.400
· Sarokcsiszoló (600 W) 8.490
· Akkumulátoros
 csavarbehajtó (10,8 V) 16.990
· Akkumulátoros
 fúrógép (14 V) 11.990

TÜZELŐANYAG SZÉLES VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓ!
Gépi rakodás ingyenes!
Keményfa és akácfa készre hasogatva kapható!
40.000 Ft feletti vásárlás esetén
AJÁNDÉK-ot adunk!

Érvényes 2013.december 30-ig

Barkács termékek:

· Facsavar
· Kapupántcsavar
· Anya, alátét
· Flex korong
· Fűrész
· Harapófogó, csípőfogó
· Kalapács
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Apróhirdetés
Gyökeres és vágott fenyők eladók.

Jászfényszaru, Bajcsy-Zsilinszky u. 76.
Tel.: +36-30/580-7793

*

Termőföld a Zagyva mellett, Attila út végén eladó.
Belterülettel közvetlenül határos, fél hektár, 25 Ak/ha,

parasztház és hozzátartozó föld is vehető hozzá.
Tel.: +36-30/358-4028

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

Karácsonyra fenyőfák kiválaszthatók.
Jászfényszaru, Széchenyi u. 69.

Komplett

magánfogászati
rendelés
Jászfényszaru,

dózsa gy. u. 14. sz. alatt.

Fény Dental
Fogászati Centrum KFt.

időpont-egyeztetés
telefonon vagy személyesen. 

tel.: +36-30/947-7453

Külsős orvostól
fogtechnikai munkát vállalunk.

Jó minőségű
pálinkafőzés

rövid határidővel,
kedvező áron Jászfényszarun.

Tel.: +36-30/523-1248
Ugyanitt szikvíz-készítés,

kis- és nagyfogyasztót kiszolgálunk!

Ingyenes szemvizsgálat
a FEDÓ OPTIKÁBAN!

szemüvegkészítés esetén
Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 10. ·  Tel.: 70/224-4179

Szemvizsgálat minden pénteken 14.00 órától (bejelentkezés alapján)
Rendel: Dr. SISKA IRÉN szemész szakorvos.

Bejelentkezés személyesen, vagy a 70/224-4179-es telefonszámon.

KARácSoNyI AKcIóK!

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig

Szerkesztőségi fogadóóra…
…december 6-án és 13-án 9–11 óráig
a művelődés ház földszinti termében.

Telefon: +36-30/3488-935
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A Teaház decemberi programjai

Adventi kávéház

Hely-történet klub
Régi hagyományok és szokások 
felkutatása
2013.december 02. 16:00–18:00
2013. december 16. 16:00–18:00

Szarui Tálentum tehetségkutató- 
és gondozó program

a Művészeti Iskolában:
2013. december 09. 16:00–18:00
a Teaházban:
2013. december 23. 15:00–19:00

Csináld Magad Klub
Az újrahasznosítás és önellátás 
praktikáinak eltanulása
Karácsonyi díszek készítése
2013. december 05. 16:00–18:00
2013. december 19. 16:00–18:00
2013. december 21. 14:00–16:00

Gasztro Klub
Egészséges, ételek készítése olcsó 
alapanyagokból
2013. december 09. 16:00–18:00
2013. december 12. 16:00–18:00

Csak Csajok Klub
2013. december 06. 16:00–18:00
2013. december 19. 16:00–18:00

Családi nap
közösségi programok
2013. december 14. 10:00–13:00

Filmklub
Közös vetítések megtekintése
2013. december 13. 16:30–18:00
A legényanya c. film
2013. december 21. 16:00–18:00
Mese vetítés

Közbeszéd és egyéni felelősség
Verbális erőszakra, provokációra 
való helyes reagálás módszereinek 
megbeszélése 
2013. december 20. 16:00–17:30

Jövőtervezők csapata
Források feltérképezése, önálló 
programötletek kidolgozása
2013. december 20. 17:30–18:30

Karaoke verseny
2013. december 23. 15:00–19:00

Játszóház
Kézműves foglalkozások,
csoportos játékok
Karácsonyi készülődés
Minden kedden 16:00–18:00

Álláskereső klub
Tájékoztatás, tanácsadás
Minden szerdán 10:00–12:00

IT klub
Ingyenes internethasználat
Minden nap 14:00–18:00

Adventi kávéház december 15-én 14 órakor a művelődési házban
a BLNT 20 éves ünnepi közgyűlésével együtt.

A műsort adja a Palotási János zeneiskola.


