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2009. július 15-én tartott zárt és nyílt ülésén az alábbi döntéseket hozta a Képviselőtestület.
A zárt ülés első napirendjeként tárgyalta az
augusztus 20-i ünnepség keretében átadásra
került kitüntetési javaslatokat.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/1996. (V. 28.) ÖR alapján
Dr. Lakatos Béla részére Díszpolgári Címet adományozott.
Dr. Lakatos Béla orvos az egészségügyben,
a gyógyításban, a tudományos ismeretek terjesztésében, a település közéletében és fejlesztésében végzett kiemelkedő munkájával
olyan elismerést szerzett, amely hozzájárult a
település jó hírnevének öregbítéséhez.
Életútját elismerés övezi, köztiszteletnek
örvend.
„JÁSZFÉNYSZARUÉRT” kitüntető emlékérmet adományozott:
Az Iglice Gyermeknéptánc Együttes részére a város kulturális életében, a magyar
népi kultúra és tánc, a helyi kulturális értékek, hagyományok őrzése, ápolása és kutatása terén végzett eredményes munkájukért.
Berényi Ferenc és Berényi Ferencné részére a településen az oktatás-nevelés terén
és a település közéletében hosszú időn át végzett kiemelkedően eredményes munkájáért.
„Jászfényszarun a köz szolgálatáért” kitüntető díjat kapott:
Nagy Sándorné a település közéletében
köztisztviselői szolgálatban hosszú időn át
végzett kiemelkedő munkájáért.
Valyó Margit tanítói munkakörben végzett
több évtizedes kiemelkedő munkájáért.
Tárgyjutalmat adományozott:
Szűcsné Jáger Magdolna részére
a település érdekében végzett kiemelkedő
közösségi munkájáért.
Vágó Tibor részére
a település rendezvényeinek sikere érdekében végzett kiemelkedő közösségi munkájáért.
Kiss Tibor részére
közösségi munkája elismeréséül.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Jászfényszaru a közösségi összefogás szép
példáját mutatta, amikor több száz biciklis
kerekezett át a város főterén a Samsung térről
indulva, hogy így avassa fel a frissen elkészült
kerékpárutat. Ezzel vette kezdetét az államalapítás tiszteletére rendezett városi ünnepség augusztus 19-én. A Himnusz eléneklése
után Győri János alpolgármester köszöntötte
a kerékpáros felvonulás résztvevőit, majd ismertette városunk legújabb beruházásának
projektjét. Hagyományosan átadásra került a
gazdálkodók részéről az új kenyér, amelyért
a lakosság nevében. Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármesterasszony mondott köszönetet. Az óvodások elragadó műsora után
Győri Csilla előadásában hallhattuk a Nincs
szó, nincs jel című Kormorán-dalt. Az ünnepi szónok dr. Csíkos Zoltán, az Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Megyei
Kirendeltségének vezetője volt. Beszédében
méltatta Szent István önbecsülését, határozottságát. Ahogyan képviselte államát és Ma-

gyarországot a korabeli Európában, azt ma
is példának kell tekintenünk. A Szent István
által létrehozott állami és társadalmi keretek
tették lehetővé, hogy utódai uralkodása alatt
az Alföld ezen részén is folyamatosan lakott,
a történelem viharait túlélő település alakult
ki. Jászfényszaru fejlődésének főbb állomásai az 1831-ben kivívott mezővárosi rang, az
1993-ban újból elnyert városi cím. Ez csak
úgy volt lehetséges, hogy Jászfényszaru – a
kötelezettségeket szem előtt tartva – élni tudott a lehetőségekkel, amelyben fontos szerepet játszott a közösség összetartó ereje, valamint a város együttműködése a gazdasági
élet szereplőivel, a környező településekkel, s
a városért, a környezetért tenni képes és akaró
civil szerveződésekkel. Ezt követően Palócz
Nikolett adta elő Máté Péter Most élsz című
dalát. Az ünnepség hivatalos része a helyi kitüntetések adományozásával zárult. Az egész
estét betültő szórakoztató programok nagy
tetszést arattak a közönség körében.

A tartalomból
• Helyi kitüntetések, elismerések
....................................................2-3. oldal
• II. TARLÓFESZTIVÁL – 2009
....................................................... 5. oldal
• EBOLTÁS! ................................ 11. oldal

• Álláskeresési tájékoztató .......... 12. oldal
• A hulladékszállításról................ 15. oldal
• Nemcsak Talmácsinak sikerülhet...
..................................................... 16. oldal
• „Csapjunk a lovak közé!” ........ 17. oldal
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Helyi kitüntetések, elismerések
A Díszpolgári cím kitüntetettje

Dr. Lakatos Béla nyugalmazott főorvos és felesége

Berényi Ferenc és Berényi Ferencné

Péter Szilárd és Havrán Bettina

Valyó Margit

Nagy Sándorné

Jászfényszaru Város Önkormányzata Dr.
Lakatos Béla részére Díszpolgári Címet adományozott.
Dr. Lakatos Béla nyugalmazott főorvos az
egészségügyben, a gyógyításban, a tudományos ismeretek terjesztésében, a település
közéletében és fejlesztésben, ott végzett kiemelkedő munkájával olyan elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez.
Életútját elismerés övezi, köztiszteletnek örvend. Dr. Lakatos Béla 1961-ben sikeresen pályázta meg és nyerte el az akkor még Községi
Tanács körzeti orvosi állásra kiírt pályázatát.
Az akkor nagyon ﬁatal orvos kórházi sebészeti gyakorlatot követően kapta a jászfényszarui
státuszt. Munkájában mindvégig, így ma is
rendkívül precíz, kollegiális, innovatív, naprakész, igényes orvos.
A közel 50 éve Jászfényszarun élő főorvost
szakmai és emberi tekintélye méltóvá teszi
Jászfényszaru Város Díszpolgári Címének viselésére. Egész életében szolgálta az egészség
ügyét Jászfényszarun és az egészségügyi centrum létrehozása, az idősek gondozása, a helyi
szűrővizsgálatok bevezetése és általánossá tétele nagyon sok esetben nevéhez fűződik, mint
ahogyan a hivatás tudata mellett a település
egészségügy jó hírnevének fokozása, a testi,
lelki és ﬁzikai egészség szolgálata átível egész
életén keresztül. Munkáját biztos hátteret teremtve mindvégig segítette felesége, Mária.
Kimagasló műveltsége, szakmai elhivatottsága példa a település lakosai számára. Aktív
részese volt a település közéletének, a lakosság képviseletének. A tudományos ismeretek
megszerzése és annak terjesztésében hosszú
évek során vett részt.
Az egészségügy kiváló dolgozója 1973-ban.
1984. évben a három település: Jászfényszaru,
Jászfelsőszentgyörgy, Pusztamonostor Községeinkért kitüntető díjban részesült. A Munka
érdemrend bronz fokozatát 1986-ban vette át.
1997-ben JÁSZFÉNYSZARUÉRT kitüntető
emlékérmet adományozott részére az önkormányzat. Birtokosa a Pro Sanitate, a Magyar
Köztársaság Kiskeresztje, polgári tagozat kitüntetésnek.
Az egészségügyben végzett kiemelkedően
jelentős munkájával – életművével – olyan elismerést szerzett, amely hozzájárul a település
jó hírnevének öregbítéséhez.
A Jászfényszaruért cím kitüntetettjei

Jászfényszaru Önkormányzata tárgyjutalom adományozásával fejezte ki köszönetét
Kiss Tibornak, Szűcsné Jáger Magdolnának és Vágó Tibornak közösségi munkájáért

Berényi Ferenc 1975. augusztus 15-től tanít az általános iskolában. Matematika-ﬁzika
szakos tanárként a pontosság, a megbízhatóság jellemezte munkáját. A diákok szeretetét
igazságosságával, a gyerekekre való odaﬁgyelésével vívta ki. Az iskola mindig számíthatott igényes munkájára. A Zrínyi matematika
versenyeken tanítványai eredményesen szerepeltek.
A minőségi szakmai munkájának eredménye
az országos matematika versenyen elért kimagasló eredmény.
(Folytatás a 3.oldalon.)
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(Folytatás a 2. oldalról.)
Mindig szerette a sportot, és bekapcsolódott
a városi Sportegyesület munkájába. A rendszerváltás után a város lakóinak bizalmából
képviselőnek választották. Ma is képviselő, a
Pénzügyi Bizottság elnöke.
Berényi Ferencné 1976-tól tanít az általános iskolában. Matematika-magyar-technika
szakos, így sokoldalú nevelőként tudott a
feladatokba bekapcsolódni. Matematika versenyzők sora, Apáczay Díj, Kiváló munkáért
kitüntetés minősítik magas színtű pedagógiai
munkáját.
Tanácstagként képviselte a település lakosságát. Igazgató helyettesként is részt vett az
iskola vezetői munkájában.
A házaspár a település megbecsülését együtt
vívta ki. Példás családi életük, szorgalmuk
követendő példa mindenki számára.
Jászfényszaruért kitüntető emlékérmet
adományoztak az Iglice Gyermeknéptánc
Együttes részére a város kulturális életében,
a magyar népi kultúra és tánc, a helyi kulturális értékek, hagyományok őrzése ápolása és
kutatása terén végzett eredményes munkáért.
Az együttes 1994-ben alakult. Tagjai alsó
és felső tagozatosok, és óvodás gyermekek
voltak. A nagy lelkesedésük eredményekkel
és sikerekkel párosult, rövid időn belül rendszeres résztvevői a helyi kulturális rendezvényeknek és hamarosan a környező települések
is megismerték az együttest. Bemutatkoztak
már több magyar településen, fesztiválokon,
részt vettek az Országos Gyermeknéptánc Találkozón. Rendszeres résztvevői rangos hazai
országos gyermek néptánc fesztiváloknak,
szép sikerrel térnek haza.
Igyekeznek elsajátítani a magyar paraszti
tánc és zenei folklór még élő hagyományait, a
táncos szokásokat és azt a színpadi tánc törvényeihez igazodva hűen bemutatni. Oktatóik a
Jászság Népi Együttes aktív táncosai.
Az 1999-ben létrehozott Iglice Folklór Kulturális Alapítvány célja többek között a helyi
kulturális értékek, hagyományok őrzése, ápolása és kutatása, valamint a különböző tájegységek néptánc hagyományainak megismertetése. Az együttes segíti a város nemzetközi
kapcsolatát.
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Az Iglice Gyermeknéptánc Együttes ebben
az évben ünnepelte 15 éves születés napját.
A kitüntetést az együttes szakmai vezetői
Havrán Bettina és Péter Szilárd vették át, az
alapítványt Hajnalné Csuka Márta és Farkas
Éva képviselték.
„Jászfényszarun a köz szolgálatáért” kitüntető díjban részesültek:
Nagy Sándorné 1987-től dolgozott a Polgármesteri Hivatalban, az elmúlt évtől, 2008.
november 17-től tölti megérdemelt nyugdíjas
éveit. A hivatal Pénzügyi Csoportjában a
több, mint 20 év során legfontosabb munkája
a település fejlesztésével, fejlődésével összefüggő feladatok szervezése és végzése. Közreműködött az önkormányzat és intézményei
gazdálkodásában, a beruházások megvalósításában, a pénzügyi elszámolások bonyolításában. Dolgozott a fejlesztési tervjavaslatok
előkészítésében, részt vett a kidolgozásában,
majd a végrehajtásban. Előkészítette a beruházási felújítási, karbantartási, járdaépítési,
út-híd karbantartás terveket.
Munkájára mindvégig jellemző volt a kitartás, az új iránti fogékonyság. A maximális
szakmai megfelelés ösztönözte, amely munkájában mindvégig a gazdasági partnerekkel,
az ügyfelekkel való segítőkész, udvarias magatartással párosult.
Valyó Margit nyugdíjas tanítónő 1962-ben
került a jászfényszarui általános iskolában
kinevezésre. Több évtizedes kitartó, precíz,
következetes, szigorú munkáját a szülők
örömmel, a tanuló gyermekek némi félelemmel, felnőttként őszinte hálával fogadták. A
tantestület aktív tagjai jó kollégaként emlékeznek ma is rá. Az általa tanított osztályok
igazi közösségként és kimagasló tudással
jutottak a felső tagozatba. Élete legnagyobb
elismerése volt, ha az elsős szülők őt keresték
meg. Egyik legkedvesebb emléke, amikor a
Pap Kastélyban 42 fős osztályt tanítván karácsonyra, a szeretet ünnepére ő is írt verset
azon gyermekeknek, akik számára már nem
találtak az olvasókönyvekben. Valyó Margit
immár nyugdíjas éveit tölti Jászberényben.
Aktív életét, munkáját Jászfényszarun töltötte, emlékei és sikerei nagyban a mi településünkhöz kötik.

Újszülöttek személyazonosító igazolvánnyal
történő ellátása
Az Országgyűlés, illetőleg a Kormány által
elfogadott jogszabályok következtében 2009.
június 28. napjától a 14 év alatti polgárok is
elláthatóak személyazonosító igazolvánnyal.
Életkortól függetlenül, a személyazonosításra
alkalmas okmánnyal való rendelkezés a jogszabályok szerint kötelező (a kiskorúaknak
személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel rendelkezniük kell). Az új szabályozás
a Magyarországon született újszülött magyar
állampolgár személyazonosító igazolvánnyal
történő ellátását oly módon rendezi, hogy a
szülők (akár az anya, akár az apa önállóan)
gyermekük részére első ízben már a kórházban, szülészeti intézetben kérelmezhetik a
személyazonosító igazolvány kiállítását. A

kérelemhez egy darab igazolványkép csatolása szükséges, amelyről a szülőknek kell gondoskodniuk.
A szülők első ízben ugyancsak a gyermek
újszülött korában a kórházban, szülészeti intézetben kérelmezhetik, hogy gyermekük lakcímigazolványába a nevük és telefonszámuk
bejegyzésre kerüljön.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy
amennyiben a kórházi kérelem előterjesztés lehetőségével nem kívánnak élni, úgy
az okmányellátásra irányuló kérelmüket a
kórházból való távozást követően már csak a
hagyományos rendben, az Okmányirodában
terjeszthetik elő. Ezen eljárások illetékmentesek.
Morvainé

Összefoglaló
a Képviselő-testületi ülésről
(Folytatás az 1. oldalról.)
Napirenden szerepelt a Jászfényszaru Ipari
Centrum Kft-hez kapcsolódó fejlesztési stratégiából és a piackutatás eredményéből adódó
aktuális feladatok meghatározása.
A Képviselő-testület ad hoc bizottság felállítását és működtetését hagyta jóvá a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft-t érintő kérdéseknek
a Képviselő-testületi ülés napirendjére tűzése
előtti javaslattételi munka, illetve a Képviselő-testületi ülésen hozott döntések végrehajtásának elősegítésére.
Felhatalmazást kapott Jászfényszaru Ipari
Centrum Kft. ügyvezetője 1 fő határozatlan
idejű műszaki és vállalkozásfejlesztési vezetői munkakör, és 1 fő 2 év határozott időre
szóló marketingmenedzser alkalmazására.
A piackutatás a vállalkozói szolgáltatóház
előkészítésére egyeztetése tovább folytatódik.
A településrendezési eszközök, a rendezési
terv módosításának alapját képező jóváhagyott településfejlesztési koncepció és az integrált városfejlesztési stratégiában meghatározott célok megvalósítására a Dózsa Gy út 3.
sz. alatti ingatlanból az Általános Iskolát szolgáló közérdekű közlekedésbiztonságot javító
út és parkoló kialakításához 500 m2 területű
rész megvásárlását hagyta jóvá a testület.
A Képviselő-testület zárt ülésének döntéseiről bővebb információ kérhető személyesen
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestertől
és Mészáros László jegyzőtől.
A testület a Széchenyi, Szivárvány, Vásárhelyi, Dózsa György, Arany János, Damjanich,
Dobó utcákban árkok és padkák karbantartására a benyújtott árajánlatok közül a FEHÉR
Kft. ajánlatának elfogadásáról és a szükséges
pénzügyi forrás jóváhagyásáról döntött.
A Nagykunsági Szellemi Műhely kérelme a
„jászkun huszárok kegyeleti emlékhelyének”
felállítására irányult. A Jász-Kun 13. huszárezredben 5 fő jászfényszarui lakos szolgált.
A testület az emlékhely megvalósítását támogatja.
A Viola, Liliom, Bajza, Dózsa Gy, Szikra,
Vasvári, Vörösmarty, Kismalom, Táncsics utcák útépítési költségeire 135.863.593.- Ft-ot
hagyott jóvá 2009. évi költségvetésében azzal,
hogy ezen előirányzat a Bajza-Vörösmarty és
a Vasvári-Szikra utakra benyújtott nyertes
pályázat esetén várhatóan 80.746 ezer/Ft-tal
csökkenhet.
Megtörtént a közbeszerzés és műszaki ellenőrzés bonyolítására az ajánlatok megkérése,
folyamatban van az építőközösségek szervezésének előkészítése. 2008-ban az ingatlanonkénti útépítési érdekeltségi hozzájárulás
összege 64.800.- Ft volt. Figyelembe véve az
előző évi 6,1%-os inﬂációt a 2009. évi útépítési érdekeltségi hozzájárulás összegét a testület 69.000.- Ft-ban javasolja megállapítani.
A nyilvános ülés jegyzőkönyve olvasható
a Városi Könyvtárban, a város honlapján
– www.jaszfenyszaru.hu – mellékletekkel
megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Czeglédi Gabriella
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Lakossági Energetikai pályázatok jelentek meg
NEP-2009-1 kódszámmal jelent meg az
1994-ben vagy 1994 előtt épült lakások
nyílászáró cserére, illetve utólagos hőszigetelésére vonatkozó pályázat, amelyre
az iparosított technológiával épült lakások
tulajdonosai egyénileg is pályázhatnak.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 30%-a,
lakásonként maximum 555 ezer forint. A
pályázó az állami támogatás mellett a költségek további részét kedvezményes hitelből
is fedezheti, amelynek mértéke nem haladhatja meg a beruházási összköltség 70%-át.
A hitel és a támogatás együttes összege lakásonként legfeljebb 1,850 millió forint.
Lehetőség van arra is, hogy a pályázó a
beruházást teljes egészében hitelből ﬁnanszírozza, melynek maximális összege 1,850
millió forint lakásonként.
NEP-2009-2 kódszámmal jelent meg a
fűtés (pl.: kazáncsere) és melegvíz-ellátás
korszerűsítésére irányuló pályázat. A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 30%-a, lakásonként maximum 630 ezer forint. A pályázó az
állami támogatás mellett a költségek további
részét kedvezményes hitelből is fedezheti,
amelynek mértéke nem haladhatja meg a
beruházási összköltség 70%-át. A hitel és
a támogatás együttes összege lakásonként
legfeljebb 2,1 millió forint. Lehetőség nyílik arra is, hogy a pályázó a beruházást teljes
egészében hitelből ﬁnanszírozza, melynek
maximális összege 2,1 millió forint lakásonként.
NEP-2009-3 kódszámmal jelent meg az
1994-ben vagy 1994 előtt épült lakóépületek utólagos hőszigetelésére irányuló
pályázat. A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb
30%-a, lakásonként maximum 630 ezer forint. A pályázó az állami támogatás mellett
jogosulttá válik kedvezményes hiteligény-

lésre, a hitel mértéke azonban nem haladhatja meg a beruházási összköltség 70%-át. A
hitel és a támogatás együttes összege lakásonként legfeljebb 2,1 millió forint. A pályázónak lehetősége van arra, hogy a beruházást teljes egészében hitelből ﬁnanszírozza,
melynek maximális összege 2,1 millió forint
lakásonként.
NEP-2009-4 kódszámmal jelent meg a
megújuló energiahordozók felhasználását
ösztönző pályázat (megújuló energiaforrásokkal előállított hő- vagy villamosenergia,
biomassza, geotermikus energia, szélenergia, vízenergia, szerves hulladékok felhasználásának növelése, napkollektorok, napelemek, hőszivattyú telepítése). Legmagasabb
ösztönzést a pályázati rendszer a megújuló
energiahordozó beruházásokhoz biztosítja;
itt lakásonként legfeljebb 1,47 millió forint
adható, a maximális támogatási intenzitás
35%. A pályázó az állami támogatás mellett
a költségek további részét kedvezményes
hitelből is fedezheti, amelynek mértéke nem
haladhatja meg a beruházási összköltség
65%-át. A hitel és a támogatás együttes összege lakásonként legfeljebb 4,2 millió forint. Lehetőség van arra is, hogy a pályázó
a beruházást teljes egészében hitelből ﬁnanszírozza, melynek maximális összege 4,2
millió forint lakásonként. További információ: a www.energiakozpont.hu-n, vagy:
Fazekas Éva kistérségi koordinátor
Új Magyarország Pont
Jászberényi kistérség
Észak-Alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonproﬁt
Korlátolt Felelősségű Társaság
5100 Jászberény,
Szabadság tér 16. II.em
Mobil: 06-30/986-80-34
E-mail: eva.fazekas@umpont.hu
www.eszakalfold.hu, www.umpont.hu

Gyerekszáj
Milyennek képzeled az iskolát?
– Hát, talán jó, de apukám fél a betűírástól.
– Szép lesz. Szerintem közös lesz az udvar.
– Nagyon szép lesz. Az udvar poros lesz,
fák is lesznek.
– Nagy lesz és sárga. Szerintem belül fehér
lesz. Tanító néni kedves lesz. Láttam már kívülről.
– Kék lesz, belül zöld. Lesz kosár meccs.
– Zajos lesz szerintem az iskola.
– A gyerekeket rossznak gondolom, a tanítónénit jónak gondolom.
– Lesz tornaterem. Jelentkezni kell, ha
kérdez a tanítónéni.
A kérdést feltette: Palkovics Péterné Zsuzsi óvónéni.
Ha nagy leszek…
– Ha nagy leszek, vonatvezető szeretnék
lenni egy bordó vonaton.
– Ha nagy leszek, a Samsungban szeretnék
targoncás lenni, mint apa.

– Ha nagy leszek, lesznek állataim: egy ﬁúdisznó, és egy lánydisznó, hogy legyenek kismalacok, egy
ló és két tehén.
– Ha nagy leszek, óvónéni szeretnék lenni,
biztos lennének aranyos gyerekek és rossz
gyerekek, akiket sarokba állítanék!
– Ha felnövök, táncos szeretnék majd lenni, – mint Michael Jackson –, valami szép
táncos helyen. De hős is szeretnék lenni,
mint a Pókember.
– Nem tudom lesz-e feleségem, de 2 gyerekem lesz: egy ﬁú és egy lány. Én pedig
majd horgászok, házat építek és a Forma 1ben versenyzek.
– Kicsinek is karatés vagyok, meg sztár
lettem a farsangi bálon.
A terveket, álmokat lejegyezte: Kovácsné
Papp Andrea és Cseszkóné Zsámboki Tímea. Mindezt összegyűjtötte és közre adta:
Földvári Edit.

Jóváhagyták a város
módosított településfejlesztési
koncepcióját
Az Önkormányzat Képviselő-testülete
határozott Jászfényszaru Város hatályos
Településrendezési tervének módosításáról. A Képviselő-testület a módosítás
részleteit egy önkormányzati településfejlesztési döntést tartalmazó határozatban
rögzítette, amelynek részleteiről e lapban
tájékoztatást adtam. A fent jelölt határozat
megtekinthető volt a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján. A tervezők a rendelkezésre álló és az időközben beérkezett vélemények és javaslatok alapján elkészítették
a településrendezési terv módosításából
adódó pl.:
1. Terület-felhasználást és közlekedést
érintő területen
1.1. a várható környezeti szempontú hatások összeállítását
1.2. a 32. számú II. rendű főút új nyomvonalát érintő – a külön szintű vasúti felüljáró kialakításával kapcsolatos – és egyéb
változások illesztését az eredeti településfejlesztési koncepció elvárásaihoz.
A Képviselő-testület tárgyalta és jóváhagyta a településrendezési terv részterületeket érintő módosításával kapcsolatos
módosított településfejlesztési koncepciót.
A tervezők az előzőekben leírtak alapján
megkezdték a hatályos településrendezési
terv véleményezési eljárás lefolytatására
alkalmas dokumentációk elkészítését.
A véleményezési dokumentációkban foglaltakat „Az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvényben”, mint alaptörvényben rögzített
eljárás ﬁgyelembevételével véleményeztetjük az államigazgatási szervekkel.
A módosítási eljárás véleményezési szakaszában lehetőség lesz – a lakosságnak,
társadalmi szervezeteknek a településrendezési terv módosításának tervezetét
– jóváhagyás előtt megtekinteni és véleményezni.
Polgár Lajos, városi főépítész

Táncos toborzó
Várunk minden olyan néptáncot kedvelő
felnőttet, aki szívesen lenne egy hagyományőrző néptánccsoport tagja, hogy jelezze szándékát a 06-30/498-06-01 telefonszámon, hogy ez a nemes kezdeményezés
valóra válhasson.
Az Iglice Gyermeknéptánc Együttes és
az Iglice Folklór Kulturális Alapítvány
köszönetét fejezi ki minden szülőnek, aki
– az együttes 15 éves fennállása óta – támogatta, segítette a csoport és az alapítvány munkáját, melynek eredményeként
az együttes augusztus 19-én átvehette a
Jászfényszaruért emlékérmet.
A továbbiakban is számítunk segítségetekre, hogy tovább fejlődhessünk.
Péter Szilárd és Havrán Bettina, oktatók,
Farkas Éva és Hajnalné Márti,
kuratóriumi tagok
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II. TARLÓFESZTIVÁL – 2009.
II. Tarlófesztivál – az elmúlt évivel azonos
helyszínen – augusztus 1-jén (szombaton) 9
órakor vette kezdetét. Az ünnepségen megjelenteket többek között Dr. Gedei Józsefet,
országgyűlési képviselőt, Jászberény város
polgármesterét, Sándor Istvánt az FVM
Mezőgazdasági Főosztály vezetőjét, Percz
Lászlót és Vass Lajost volt és jelenlegi jászkapitányokat Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester köszöntötte. A Tarló hétpróba
versenybe benevezett csapatoknak sikeres
és eredményes versenyt kívánt. Bordásné
Kovács Katalin az egész napos program
szpíkere ismertette a versenyző csapatok
sorsolás szerinti rajt számát és végig kommentálta a verseny menetét.

A gyönyörű napsütéses időben kezdetét
vette a 12 csapat a közel 3 órás versenye.
Jászfényszaruról hat csapat a Jászbetyár,
a Jász Íjász, a Jász Íjász Táltosok, TarlóTeam, Tanyasi Fiúk, Tarlócsempiönsz nevezett; a Jászságból a Jászárokszállás Város
Polgárőrsége, a Jászágói Fiatalok Bálahordó Egyesülete indított versenyzőket; három csapat kicsit távolabbról Jászkarajenő
községből, az FC Dzsébör Isaszegről, a
Hétvezér Íjászcsapat Szilasligetről és Jászfényszaru testvér városából Zakliczynből
érkezett. Az első próba keretében 4 kör, valamint 30-30 db kis és feles-bálából kellett
bálakompozíciót készíteni. A két és fél óra
alatt szebbnél szebb szemet gyönyörködtető, ötletes alkotások születtek. Vass Lajos
jászkapitány vezette ötfős zsűrinek nem
volt könnyű dolga. A zsűri tagjai egyenként
maximum 10 pontig pontozhattak. A holland kukorica kombájn 46 pontot kapott,
így alkotóik a Tanyasi ﬁúk Jászfényszaru
lett e feladat győztese. Jászkarajenő község
csapatának Kutyakaparó csárda alkotása
44 ponttal második, a FC Dzsébör Isaszeg
gőzhajója 43 ponttal harmadik lett. TarlóTeam szélmalma 42 pontot, a Jászárokszállás Város Polgárőrség Forma 1 autója, a
Tarlócsempiönsz lovagvára 40-40 pontot, a
Jászbetyár kocsmája, a Zaklicyn városháza
38-38 pontot, a Jászágó Fiatalok Bálahordó
Egyesületének százlábú, kukaca 36 pontot,
a Jász Íjász Táltosok szentkoronája 34 pontot, a Hétvezér Íjászcsapat Szilasliget Lánc-

hídja 26 pontot kapott. A második próba a
szalmahúzó gamó-dobás bajnoka 30,15
méterrel Pethő Ferenc a Tanyasi ﬁúk csapatának tagja lett. A körbála gurítást 44,36
másodperccel a Jász Íjász csapata nyerte
meg. A petrencerúd-tartás bajnoka címet
Tóth Norbert 1,43.17 perces eredménnyel
a Jász Íjász csapat tagja szerezte meg. A bálaszállítás-rudakon próba elsőségét 24,04
másodperccel a Jászágói Fiatalok Bálahordó Egyesülete két tagja szerezte meg. Az
ekefej-hajításban 11,9 méterrel Pethő Ferenc a Tanyasi ﬁúk versenyzője győzött. A
tojáskeresés szalmában ügyességi feladatot
legeredményesebben a Jászágói Fiatalok
Bálahordó Egyesülete versenyzője oldotta meg. A próbák lebonyolítását a verseny
döntnökök: Bordás Gyula, Dávid Zsolt,
Mezei Zsolt, Pető Zsolt, Tanczikó Attila,
Zsámboki Zsolt végezték, titkári feladatokat Altorjai Katalin látta el.
A bálaépítés győztesei a Samsung Zrt.
felajánlásaként 4 db MP3 lejátszót kaptak.
A szalmahúzó gamó-dobás győztese a Mercedes-Benz Autószalon és Márkaszerviz
Jászberény ajándékát, míg a többi próba
győztesei Jászfényszaru Önkormányzatának ajándék csomagját kapták.
A hétpróba összesített eredménye alapján alakult ki a verseny végeredménye. I.
helyezett Jászkarajenő község (Terjéki
Gábor, Bálint Ottó, Farkas Imre, Gyapjas
József) csapat tagok aranyéremben és 1010 ezer Ft értékű vásárlási utalványban; a
II. helyezett Tanyasi ﬁúk Jászfényszaru
(Pethő Ferenc, Ördög István, Rácz Miklós,
Vegera János) csapat tagok ezüstéremben
és 8-8 ezer Ft értékű vásárlási utalványban;
a III. helyezett a Tarló-Team Jászfényszaru (Ördög János Gábor, Fekete György,
Kotlár Sándor, Sóvágó Sándor) csapattagok
bronzéremben és 6-6 ezer Ft értékű vásárlási utalványban részesültek. Valamennyi
csapat oklevélben, a további helyezettek
pedig ajándékcsomagban részesültek. A
verseny részletes végeredménye a www.
tarlófesztival.hu honlapon olvasható.
A Vágó Bt. ízletes ebédjéhez, a színpadon
Farkas Gyula cigányzenekara muzsikált és
Farkas Zsolt a „Csendül a nóta” Nemzetközi Magyarnóta Énekverseny legjobb férﬁ
előadóművésze énekelt.
A helyi fogathajtó Tamus Péter és Fényszaruról elszármazott Mészáros József bemutatójával már előkészítettük, propagáltuk a másnapi amatőr fogathajtó versenyt.
Nagy sikert arattak a Napsugár Gyermekszínpad és Fortuna Színjátszó Együttes
tagjai a Bolond falu és Dinnyék két népi
komédia bemutatásával. Az utóbbinál kiemelkedő alakítást nyújtott Kubala Antal,
Kun Zsolt, Langó Judit és Misinkó Tímea. A
Csécsei, a Jászfelsőszentgyörgyi, és a helyi
Fehérakác népdalkör dalai is hozzájárultak
a jó hangulathoz. Az Iglice Gyermeknéptánc Együttes fellépése is méltó volt a 15
éves jubileumához. A kilenctagú lengyel

énekes csoport, – melyből ketten tangóharmonikán, és szintetizátoron zenéltek – 30
perces műsora lenyűgözte a közönséget. Jó
dallamos, ritmusos lengyel zenére a színpad előtt többen táncra perdültek. A FÉBE
Szűcs Mihály Huszárbandérium toborzója
most is sikerrel járt, érdeklődő ﬁatalokból
nem volt hiány. A nap programjára a koronát a turai CimbaliBand népzenei koncertje
tette fel. Zenei sokszínűségük, virtozitásuk
minden jelenlévőt elkápráztatott.

A kísérő programoknál, a szalma játszótérre, melyet Gere Ferenc vezetésével a kézilabdás lányok felügyeltek, sok gyermek
ellátogatott. A kézműves sátornál, póni-lovaglásnál, kocsikázásnál, állatsimogatónál
is a gyerekeké volt a főszerep. Az aratás
során használt gépeknek is sok nézője
volt. A jurta sátort a terület legmagosabb
pontján állították fel, így jól csalogatta az
érdeklődőket. Köszönet a mezőgazdasági
gazdálkodóknak, gazdáknak, a civilszervezeteknek, az önkormányzati intézményekben dolgozóknak, és magán személyeknek,
akik termékkel, eszközökkel, gépi és kézi
munkával és bármilyen formában segítették a rendezvény sikeres lebonyolítását. A
rendezvényt anyagilag is támogatták: Samsung Zrt. Jászfényszaru, DodusLink Budapest, Keviterv Akva Kft. Szolnok, NSJ
29 Kft., Ipari Centrum Kft. Jászfényszaru,
Jász-Terra Kft. Jászalsószentgyörgy.
Tóth Tibor
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Közcélú munka
Bizonyára mindannyian találkoztak már
nők és férﬁak csoportjával, amint szorgosan
szépítgették, gondozták városunk köztereit,
az intézmények környékét. Néhányan az idős
embereknek ebédet hordanak, vagy az óvodákban a dajkák munkáját segítik.
Bizonyára arról is már mindenki értesült a
médián keresztül, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló törvény
2009. január 1-jétől módosult.
Azok a munkanélküliek, akik az álláskeresés támogatás folyósítási idejét kimerítették, közben együttműködtek a Munkaügyi
Központtal, átkerülnek az önkormányzatok
szociális rendszerébe, vagyis rendszeres szociális segélyben részesülnének. A jogszabályi
változással azonban az a cél, hogy a munkára
képes, bevonható személyek a közfoglalkoztatásban vegyenek részt, munkabérhez és ne
segélyhez jussanak!
Foglalkoztatásuk megszervezése az önkormányzat feladata. Ezekkel az aktív korú személyekkel közcélú munkára legalább évi 90
munkanapra – 4 hónapra – szerződést kötnek,
amit a letelte után meg lehet újítani. Ez idő
alatt segélyezés helyett munkabért kapnak,

melynek ﬁnanszírozása 95%-ban a központi
költségvetésből származik, az önkormányzatnak 5%-kal szükséges hozzájárulnia, és az
összege a minimálbér.
Szakemberek, munkaadók véleményezik a
törvényt, elemzik a kialakult helyzetet, jelentőségét, hatását.
Mi viszont arra voltunk kíváncsiak, mi az
érintettek, a közcélú munkát végző emberek
álláspontja, hogyan élik meg a törvény módosítását az életben.
Reggelente 7 óra előtt gyülekeznek a Gamesz udvarán, ahol megkapja mindenki az
aznapi feladatát. Harsány, jókedvű a csapat,
örömmel állnak rá a beszélgetésre.
– Hogyan érzitek magatokat a „munkahelyeteken”?
– Nagyon jó a társaság, jól tudunk együtt
dolgozni.
– Akik velünk foglalkoznak, ők is rendesek.
– Örülünk, hogy itt lehetünk.
– Miért örültök, mi ad örömöt nektek itt?
– Nem segélyből élünk, hanem ﬁzetésből.
– Végre nekünk is van munkahelyünk.
– Nincs más jövedelmünk és ez biztos pénz
havonta, amiért megdolgozunk.

Világnapok – Szeptember
Szeptember 8. – Az Írástudatlanság elleni
Küzdelem Nemzetközi Napja
Szeptember 12. – Elsősegélynyújtás Világnapja
Szeptember 14. – Keresztény Egység
Napja
A Keresztény Egység Napját 1996 óta szeptember 14-én tartják az ezeréves fennállását
ünneplő Pannonhalmi főapátságban. 1996ban az első eseményen képviseltette magát
a grúz, a román, a szerb, az orosz és a magyar ortodox egyház, továbbá jelen voltak a
magyar katolikus, református és evangélikus
egyház vezetői. Az esemény jelentőségét növelte, hogy azon részt vett III. Shenouda Kopt
pápa, Alexandria pátriárkája is. A különböző
országokból érkezett, különböző vallások
híveiből álló zarándokok, hívők, papok és
püspökök ökumenikus istentiszteleten vettek
részt.
Szeptember 16. – Az Ózon Világnapja
1987. szeptember 16-án írta alá 46 ország a
sztratoszférikus ózonréteg védelmét szolgáló
montreali jegyzőkönyvet, amelyhez ma már
több mint 160 ország csatlakozott. Az egyezmény értelmében a csatlakozó országok megszüntették vagy megszüntetik a magas légköri
ózont lebontó klórozott vegyületek gyártását,
kereskedelmét, használatát.
Szeptember 18. – Rokkantak Napja
Szeptember 20. – Biztosítási Világnap
Szeptember 20. – Gyermekek Világnapja
1954 óta az UNICEF kezdeményezésére szeptember 20-án tartjuk a Gyermekek
Világnapját, elsősorban a fejlődő országok
gyermekeinek támogatására. E napon felhívást intéznek a világ országaihoz annak érdekében, hogy támogassák és védelmezzék
a gyermekek 1959. évi ENSZ-deklarációban
megfogalmazott jogait.

Szeptember 20. – Takarítási Világnap
Szeptember 21. – Alzheimer Világnap
Az Alzheimer kór a központi idegrendszer
pusztulásos betegsége, melynek során az agysejtek sorvadásával először a személyiség,
majd a test is elpusztul.
Szeptember 21. – Magyar Dráma Napja
A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21én ünneplik a Magyar Dráma Napját Madách
Imre: Az ember tragédiája című drámájának
ősbemutatója napjának tiszteletére. Célja felhívni a ﬁgyelmet a magyar drámai irodalom
értékeinek jobb megismertetésére és az írók
ösztönzése újabb alkotások létrehozására.
Szeptember 21. – Nemzetközi Hulladékgyűjtő Nap
Szeptember 22. – Autómentes Világnap
A minden évben megrendezett esemény célja, hogy felhívja a ﬁgyelmet a motorizáció és
az elavult közlekedésszervezés által okozott
súlyos környezeti és egészségügyi problémákra.
Szeptember 24. – A Szív Világnapja
Szeptember 26. – Az Európai Nyelvek
Napja
Szeptember 27. – A Turizmus Világnapja
Szeptember 27. – Hallássérültek Világnapja
Szeptember 30. – Helyi Önkormányzatok
Napja
Szeptember 30. – A Népmese Napja
A Magyar Olvasótársaság kezdeményezésére 2005-től szeptember 30-át, Benedek Elek
születésnapját a Népmese Napjaként tiszteljük. Ezen napon megkülönböztetett ﬁgyelem
illeti meg a magyar és más népek meséit.
Hallgassunk mesét, emlékezzünk meg mesegyűjtőinkről és mesemondóinkról.
Zsámboki Richárd

– Nagyon nehéz munkát kapni.
– Mit gondoltok, miért nem sikerült eddig
munkát szerezni?
– Nincs iskolánk, még azoknak is nehéz,
akiknek van szakmája.
– A gazdasági válság is ok. Nekem van
szakmám, kereskedő vagyok. Helyben nincs
munka, vidékre eljárni nem tudok a gyerekek
miatt.
– Az is hátrány, hogy cigányok vagyunk.
Ránk néznek, és már mondják is, hogy nem
kellünk.
– Hogyan becsülik meg a munkátokat?
– A főtér nagyon szép, örülünk, hogy mi csináltuk és mindenkinek tetszik.
– Az utcák viszont nagyon szemetesek. Szépen összeszedjük a szemetet, jobban kellene
vigyázni rá.
– Ha valamelyik intézményben dolgozunk,
megköszönik a munkánkat.
– Érezzük, hogy van értelme a munkánknak.
– Mi lenne a kívánságotok a jövőre nézve?
– Hogy egész évben legyen munkánk, ne
csak 90 napig!
Ebben valamennyien egyetértettek!
Szakaliné Hesz Katalin

ÍZHASÁB
Sport szelet – otthon
Hozzávalók:
50 dkg darált keksz, 3 evőkanál kakaó, 25 dkg margarin
(olvasztva), 2 dl langyos tej, 25
dkg cukor, rumaroma, 2 evőkanál olaj, 10 dkg
étcsokoládé.
Elkészítés: A kekszet a kakaóval összekeverem, beleöntöm a rámát, majd a langyos tejbe
kevert cukrot és rumaromát (ízlés szerint).
Ezt a masszát úgy 25x35-40 cm tálcára, vagy
jénai tepsibe terítem egyenletesen, majd fakanállal lenyomkodom, hogy sima legyen a teteje. Forralt vízen felolvasztom az étcsokit az
olajjal, amit az előzőleg elkészített masszára
öntök és elsimítom. 20 percig hűtőbe rakom,
utána 3x3 centis kockákra vágom (vagy bármilyen méretűre).
Továbbra is várom kipróbált receptjeiket és
ötleteiket, javaslataikat a miujsag@jaszfenyszaru.hu e-mail címre vagy a Szerkesztőség
postai címére (5126 Jászfényszaru, Fürst S.
u. 1.).
Langó Zsuzsi
A II. Tarlófesztivál
kenyérsütő versenye győztesének,
Petőné Réz Juditnak receptje
Hozzávalók: 3 bögre liszt, 1,5 bögre víz,
1/3-ad élesztő (1,7 gr), 1 teáskanál cukor, 4
kávéskanál só.
A hozzávalókat fakanállal egy tálba összekeverjük és 5-6 órát lefedve pihentetjük. Ezt
követően annyi liszttel, hogy már a kezünkhöz
és a tálhoz ne ragadjon, összegyúrjuk. Kimargarinozott, lisztezett jénaiba tesszük. Lefedve
kb. 30 percig pihentetjük, kelni hagyjuk, majd
kislángon kb. 60 perc alatt a sütőben megsütjük. Jó étvágyat!
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Ha gond lenne a fogainkkal,
avagy ki hová is tartozik?
Mint sokan mások, én is úgy vagyok
vele, hogy fogorvoshoz menni nem a kedvenc elfoglaltságom. Ellenben igen hasznos volna akár szűrő jelleggel, rendszeresen meglátogatni a fogászatot, mielőtt
bármelyik fogunkkal tényleg gond lenne.
Hosszas mérlegelés és erőgyűjtés után
elszánva magam, meg is tettem az első
lépéseket és időpontot kértem, ahogy a
rend megkívánja. Utólag fogalmam sincs
mi okom volt halogatni, hiszen az ellátás
színvonalas volt, kedvesek voltak velem
és semmi fájdalmat nem éreztem. Több
alkalommal látogattam meg a rendelőt,
és ottléteim alatt arról értesültem, hogy a
helyi lakosság sajnálatos módon nem mindig van tisztában azzal, hogy hová is kell
menniük, ha „fáj az ember foga”.
Hasznosnak gondolom tehát, ha legalább
egyszer tételesen bemutatjuk a körzetfelosztást. Az önkormányzat rendelettel
szabályozza a kérdést, és meghatározva a
háziorvosi-, házi gyermekorvosi, és fogorvosi körzeteket, továbbá a védőnői szolgálat körzetbeosztását.
A fogorvosi körzetek az alábbiak szerint
alakulnak Jászfényszarun:
I. számú körzet
Működési területe: Ady E. út, Arany J. út,
Árpád út, Árvíz út, Bajcsy-Zs. út, Bajza út,
Bercsényi M. út, Bocskai I. tér, Búzavirág
utca, Corvina utca, Dobó I. út, Dugonics
út, Fürst S. út, Hámán Kató utca, Honvéd
út, Hunyadi J. út, Kilián Gy. út, Kinizsi út,
Kismalom utca, Lehel út, Mező út, Nefelejcs út, Ságvári E. út, Virág utca, Tiszavirág utca, Petőﬁ S. út, Sallai I. út, Szabadság
út páratlan oldala, Szikra utca, Szivárvány
utca, Dobó K. út, Tavasz út, Kőrösi Cs.
S. út, Huszár út, Szegfű út, Katona J. út,
Bacsó B. út, Táncsics M. utca, Vásárhelyi
P. út, Zöldfa út, Csaba út, Vörösmarty út,
Vörösrózsa utca, Wesselényi M. út, Zrínyi
M. út, Táncsics út, Vasvári út, Agyagos

tanya, Csányi határ tanya, Széchenyi út,
Csépe lapos tanya, Hatvani határ tanya,
Kozma tanya, Lipóczi lapos tanya, Viola
út, Nagybika halom tanya, Tompa M. út,
Huszár út, Bacsó B. út, Szentcsalád tér,
Simontó tanya, Szilfa tanya, Vasút tanya,
Veresrét tanya, Akácfa út, Budai N. A. út,
Liliom út, Rózsa tér, Szabadság tér.
II. számú körzet
Működési területe: Aradi utca, Attila út,
Álmos út, Bethlen G. út, Csalogány utca,
Csokonai út, Damjanich út, Deák Ferenc
út, Dózsa György út, Eötvös L. utca, Fecske utca, Gólya utca, Gyöngyvirág utca,
Hangsugárzó utca, Ifjúság utca, Jókai Mór
utca, József Attila út, Kassák Lajos út, Károlyi Mihály utca, Kiss Ernő út, Kossuth
Lajos út, Kozma út, Kölcsey Ferenc utca,
Madách Imre út, Marx Károly utca, Nyár
utca, Orion utca, Pipacs utca, Rajk László
utca, Rákóczi út, Rosenberg hp. utca, Somogyi Béla út, Szabadság út páros oldala,
Televízió utca, Vajda János utca, Borjújárás tanya, Halastó tanya, Homok tanya,
Kórés tanya, Ószőlő tanya, Sóstó tanya.
A II. számú fogorvosi körzethez tartozik
továbbá Pusztamonostor közigazgatási területe is.
Rendező elvként elmondható tehát, hogy
a főúttól jobbra elhelyezkedő utcák lakossága az I. számú fogorvosi körzethez tartozik (megbízott fogorvosa Dr. Kakas Tünde), a bal oldal lakossága pedig a II. számú
fogorvosi körzethez (megbízott fogorvosa
Dr. Tóth László)
A rendelési idővel kapcsolatosan bővebb
információt találhatnak a város honlapján
(www.jaszfenyszaru.hu), illetve a fogorvosi körzetek asszisztenciáján, telefonon
vagy személyesen.
Érdemes tehát előre tájékozódni, így felesleges idegeskedéstől óvhatjuk meg magunkat.
Fekete Imréné

Rendőrségi hírek
A Jászfényszaru Szabadság úton kialakított kerékpárúttal kapcsolatban az
alábbiakat szeretném megjegyezni a korábban megfogalmazott gondolataim kiegészítése
képpen:
– kötelező a kerékpárúton közlekedni
a kerékpárosoknak,
– a kerékpárúton közlekedőknek elsőbbségük van, kivétel ez alól a Szabadság út – Fürst Sándor út kereszteződése,
ott leszállva meg kell győződniük a kerékpárosoknak a biztonságos áthaladás
feltételeiről.

– a kihelyezett forgalom irányító táblák
utasításait kell követni minden közlekedőnek, aki bizonytalan tudásában ebben a
tekintetben, az kérdezze meg ismerőseit,
illetve kollégáinkat,
– érvényesüljön kölcsönös tolerancia a
közlekedők között,
– a gépjárművel közlekedők ne használják a kerékpárutat parkolási céllal, ez
a magatartás szabálysértést képez, amit
rendszeresen, és következetesen kíván hatóságunk ellenőrizni, és szankcionálni.
Balesetmentes közlekedést kívánok!
Telefonok: 107, 57/422-138, 70/330-7626.
Terenyi Imre r. hdgy., rendőrőrs parancsnok

A bicikliseké
a kerékpárút

Augusztus 19-én látványos fölvonulással egybekötve vehették birtokba Jászfényszaru polgárai az elkészült kerékpárutat. Közel négyszáz piros, fehér, zöld
pólóba öltözött kerekes hajtott végig lelkesen a piros térkő-csíkon. Volt közöttük
pár hónapos, akit persze az anyukája vitt,
de képviseltette magát a nyolcvanon túli
korosztály is. Felemelő látványt nyújtott,
ahogy a több mint egy kilométer hosszú
nemzeti színű „szalag” végigkígyózott városunk főutcáján.
Jászfényszaru Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a „Regionális
hivatásforgalmú kerékpárutak fejlesztése”
című kiírásra, melyet 2008. január 11-én
fogadott be az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Kht. ROP Közreműködő Szervezete. A „Kerékpárút kialakítása Jászfényszaru város belterületén” című, ÉAOP-3.1.3-2007-0002 számú
163.014.472,- Ft összköltségű projekthez, a
támogatási szerződés szerint, melyet 2008.
július 8-án írtak alá, összesen 138.561.457,Ft támogatást kaphat Önkormányzatunk.
A pályázathoz benyújtott engedélyes terveket Stefanik István, a kerékpárút kiviteli
terveit Nagy Dénes, a villamos átalakítások kiviteli terveit Király László tervezők
készítették. A kerékpárút kivitelezője,
a kiírt közbeszerzési eljárás nyertese, a
Penta Általános Építőipari Kft., műszaki
ellenőre Kis-Csontos Béla volt.
A beruházás során megépült 2216 m hoszszú, két méter széles piros térkővel burkolt
kerékpárút, melynek nyomvonala alatt kiváltásra kerültek az ivóvízhálózat gerinc-,
illetve bekötővezetékei. Elkészült hat új
kerékpártároló, és új burkolatot kapott a
gyalogos közlekedést szolgáló járda is. A
Szabadság téren, valamint a Szabadság út
elején hat régi beton villanyoszlop helyén
már kandeláber áll, s az érintett ingatlanok
földkábelen keresztül kapják az áramellátást. Megújult a városunk főútját övező a
csapadékvíz elvezetését szolgáló padka-,
és árokrendszer is.
Még ez évben sor kerül az kivitelezés
kapcsán kivágásra került növényzet pótlására, hogy a Szabadság út mielőbb visszanyerje eddig megszokott arculatát. Ezúton
is köszönjük azt a példaértékű, megértő
türelmet, amit az építés kapcsán a legtöbben tanúsítottak.
Reméljük, a sokak által régóta várt kerékpárút a jelenlegi állapotában sokáig
szolgálja városunk lakosainak biztonságos
közlekedését.
Tanczikó Attila
műszaki előadó
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III. Magyar-Magyar Konferencia
„Minden magyar felelős minden magyarért”
(Szabó Dezső)
A XIX. Csángó Fesztivál keretein belül rendezték meg 2009. augusztus 08-án
Jászberényben a már hagyománnyá vált
Magyar-Magyar Konferenciát, melynek témája a „Felcsíki székelység megmaradásának, továbbélésének lehetőségei az Európai
Unióban”. Ez a téma eltér az eddigiektől,
mert a csángók helyett a székelyek helyzetét
taglalja, ám a kérdés fontossága egyáltalán
nem elhanyagolható. A csángókat illetően a
magyar irodalmi nyelv tanítása, megőrzése,
terjesztése a cél, a székelyek esetében elsősorban a már elért eredmények megtartása
és a feladatunk. Napról-napra nyilvánvalóvá
válik, hogy évtizedek óta nem egyszerűen
spontán asszimiláció megy végbe, hanem
többször tudatos, megfontolt döntések eredményezik az egykoron tiszta magyar városok, megyék magyar ajkú lakosságának a
felszívódását. Ezért ebben a helyzetben az
a legfontosabb kérdés, hogy hazájukban
(Székelyföldön, jelen esetben, a Csíkban)
hogyan őrizhetik meg a székelyek magyarságukat, nyelvüket, és a mindennapjaikat
jellemző ősi szokásaikat.

A rendszerváltás óta a másfél milliós erdélyi magyarság más európai kisebbségekkel
szemben, akik erőszakkal és eredményesen harcolták ki jogaikat, békésen és eredménytelenül küzd a megmaradás zálogának
tekintett területi és perszonális autonómia
és önálló oktatási rendszer megteremtése
érdekében.
A konferencia védnökei Szabó Vilmos a
Külügyminisztérium államtitkára és Németh Zsolt a Külügyi és Határon Túli Magyarok Bizottságának elnöke egyetértettek
abban, hogy tudomást kell vennünk arról,
hogy a határon túl élő magyar közösségek el
fognak tűnni, ha nem teszünk semmit ellene.
Rövid távú cél, egy közös nyelv keresése,
egyetértés, párbeszéd a két ország között,
hosszútávon pedig Székelyföld területi autonómiájában kell gondolkodni.
A Csíkból érkezett vendégek előadásaikban bemutatták, hogyan kutatják, őrzik, örökítik hagyományaikat abból a célból, hogy
megtartsák, újraépítsék a magyar közösségeket. Tiszteletreméltó, követendő példákat
hallhattunk, mely nekünk, anyaországban
élőknek is tanulságos lehet.
Farkas Mónika

A verhovinai huculok
győzelme
A Fogathajtó Verseny apropóján a fényszarui származású, jelenleg Jászberényben élő
Menyhárt Antal (Tóni bácsi) mesélt fogathajtó élményéről.
1955. februárjában történt, amikor is Menyhárt Antal, mint hajtó összefogott Barna
Joachimmal, s benevezett az Jászfényszarun
megrendezett Állat- és Terménybemutatón
tartott fogathajtó versenyre. Egyedül hajtotta
a verhovinai hucul (kistermetű, a pónitól nagyobb, de a hagyományos lovaknál kisebb)
fajtájú arab félvér, almásderes lovakat.
30 fényszarusi fogat indult az akadályoktól mentes úton a Rimóczi Kastélytól az

A Menyhárt-díj

A FÉBE kenyérsütő versenyének helyezettjei
A II. Tarlófesztiválhoz kapcsolódóan a
Fényszaruiak Baráti Egyesülete kenyérsütő
versenyt hirdetett. A fesztivál helyszínén
Petőné Kapalyag Éva a szakmai zsűri háziasszonya várta a nevezéseket. Hat kenyérvekni került leadásra, majd értékelésre. A
szakmai bírálóbizottságot Gálicz István, a
Magyar Pékek Fejedelmi Rendjének rendfőnök helyettese vezette, a bizottság tagja volt
az 50 éves szakmai tapasztalattal rendelkező
Domoszlai László gyöngyösi pékmester. A
versenybe benevezők legjobb tudásuk szerint készítették el a házi kenyerüket. A zsűri

elnöke elismeréssel szólt a jobbnál-jobb ízletes kenyerekről.
Az első díjat és az 5000,- Ft vásárlási utalványt Petőné Réz Judit érdemelte ki, a második helyezésben és a 4000,- Ft vásárlási
utalványban Erdélyi János, a harmadik
díjban és a 3000,- Ft vásárlási utalványban
Szoó Mónika részesült. A további nevezők:
Kiss Tiborné, Pető Lászlóné és Szabó Rudolfné elismerő oklevelet kaptak.
Az Ízhasáb rovatban közkincsé tesszük az
első helyezett kenyér receptjét.
Tóth Tibor

Bemutatkozás a Csángó Fesztiválon
Ismételten öregbíthette Jászfényszaru jó
hírnevét a Horz Banda augusztus 8-án a Jászberényben megrendezett XIX. Csángó Fesztiválon. Mind a szülők, mind a jászfényszaruiak nagy örömmel kísérték ﬁgyelemmel
műsorukat, először a margitszigeti port.hu

színpadon, majd ugyanazon az estén, 8 órakor Jászberény város főterén. Gyermekeink
nem kisebb zenekar, mint a Szászcsávási
után színpadra lépve, mutathatták be mit is
tudnak. Legyünk rájuk büszkék!
Feketéné

BÁLINT LÁSZLÓ
EMLÉKÉRE

2009. július 15-én fekete zászló jelezte a település lakóinak,
hogy Bálint László tanácstag, tanácselnök-helyettes,
aki közismert volt arról, hogy képviselte a lakosság érdekeit,
fontos volt számára a lakosság biztonsága,
elbúcsúzott Jászfényszarutól.
Tisztelettel gondolunk Rá, emlékét megőrizzük.
Győriné dr. Czeglédi Márta, polgármester

Alsótemetőig és vissza az Ady Endre úton
a Tanácsig. Itt zsűrizték a lőcsös-kocsi fogatokat különböző szempontok alapján. Az
egyik kitétel a fogat kinézete volt, amelyhez
hozzátartoztak a kocsi és szerszámainak állapota, a lovak fajtája, kinézete, kondíciója
és a lószerszámok állapota. Csak kancával
nevezhettek a bemutatóra. A másik zsűrizési
elv pedig a hajtás minősége és gyorsasága
volt. Nem véletlen a „bemutató” elnevezés,
hiszen akkoriban a kocsi és a lovak esztétikai
szépségét díjazták, az összbenyomást, amit
a fogat egésze nyújtott. Szolíd, nyugodt légkörben zajlott a bemutató. Tóni bácsi lovas
szakmai tevékenységét Menyhárt Kálmán
segítette, ő névrokon, aki dr. Menyhárt Péter
jászfényszarui állatorvos nagypapája volt.
Az első díj – amit Menyhárt Antal vihetett haza a legjobbnak járó fogatért – egy kő
alapanyagú ló szobor volt, amit a zsűri elnökétől, az akkori jászberényi méntelep vezetőjétől, Gál Ferenctől vehetett át. A második
és harmadik helyen a nyertes kihívói Pető
Sándor és Jáger Sándor végeztek. Az eseményt nagyarányú részvétel jellemezte és az
érdeklődés a környező településekről is sok
nézőt vonzott Jászfényszaruba.
Végezetül álljék itt két idézet a lovak szeretetéről, amelyeket Tóni bácsitól hallottam:
„Fog még a ló annak a sírján legelni, aki a
dzsondért1 kitalálta.”
„Már Mohamed, a törökök főnöke megmondta, hogy az okos feleség és a termékeny
kanca a legnagyobb birtok.”
Büszkék lehetünk arra, hogy az idén első
alkalommal Jászfényszarun nagy összefogással lelkes gazdák megrendezték az amatőr fogathajtó versenyt, ezzel is hozzájárulva
a lósport népszerűsítéséhez. Köszönjük!
Bordás Borbála
1

Dzsondér: John Deere, légkondicionált traktor
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Emlékezés

KISS JÓZSEFRE
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Kiss
József tanár, helytörténeti kutató születésének 85., halálának 20. évfordulója alkalmából 2009. szeptember 11-én (pénteken)
17 órakor a róla elnevezett Helytörténeti
Gyűjteménynél (Somogyi Béla út 23.)
megemlékezést tart. Az ünnepségen Kiss
Józsefre volt tanítványa, Török Imréné Tusor Mária, a FÉBE tagja emlékezik. Ezt követően emléktáblájának megkoszorúzására
kerül sor, majd közösen megnézzük az általa gyűjtött és összeállított néprajzi anyagot.
Szeretettel várjuk a tanár úr tisztelőit, tanítványait, a FÉBE tagjait és minden érdeklődőt.
Tóth Tibor

Hírek a Városi Könyvtárból
Programok: Hagyományok és emberek
Jászfényszarun címmel a DUFLEX Fotográﬁai Stúdió jászfényszarusi fotóműhelyének kiállítása tekinthető meg 2009. július
28-tól a könyvtár előtti lépcsőfordulóban és
folyosón. A kiállítás anyagát Samuné Tusor
Mária válogatta és rendezte. A tárlat megrendezésében segítséget nyújtott: a BLNT,
Jászfényszaru Város Önkormányzata és a
Városi Könyvtár. A kiállítók: Baranyi József, Kiss Judit, Nagy Ildikó, Pető István,
Szilágyi Erzsébet, Zsámboki Richárd.
Szeretettel várunk minden kisiskolást és
nagyóvodást egy vidám tanévkezdő kézműves foglalkozásra 2009. szeptember 4. 14
órától!
Október 5-11-ig könyvtárunkban is megrendezésre kerül az Országos Nagyi
Könyvtári Napok.
Mottó: „Ne üljön otthon, ha könyvtárában otthon lehet!”
A részletes programokról a szeptemberi
lapszámban tájékoztatjuk kedves olvasóinak.
FIGYELEM! Szeptember 1-től az új
nyitva tartás a régi! Hétfő: szünnap,
kedd – péntek: 8.30–18.30 Nagy Ildikó

Júliusi anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK:
Fábián Tamás (Heller Ildikó Rita), Farmosi Jázmin Dzsenifer (Zsobrák Gyöngyvér), Galyas Viktor (Galyas Mária), Jánosi
Brigitta (Baranyi Brigitta), Lakatos Ármin
Márk (Pripkó Judit).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Király Attila és Kiss Ildikó.
ELHUNYTAK:
Bali Lajos (78 é.), Bálint László (74 é.),
Balogh János (73 é.), Búzás Gyula (63 é.),
Czeglédi Imre (53 é.), Dobák Ferenc (67
é.), Faragó Jánosné Hunfalvi Ibolya (54 é.),
Pál István (78 é.), Rácz Lajos (80 é.), Szűcs
Imréné Farkas Erzsébet (87 é.), Zsólyomi
Nándorné Földvári Mária (88 é.).
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Érettségi Jászfényszarun
A Budakalászi Gimnázium Jászfényszarui Tagozatán 38 vizsgázóból, 36 tanuló
szerzett érettségi bizonyítványt a 2008/09es tanév végén. A vizsgázókból 11 fő jászfényszarui, a többiek a környező települések lakói voltak. Külön említést érdemel,
hogy három házaspár is akadt közöttük,
akik gyerek és munka mellett együtt vállalták a tanulást, vizsgára felkészülést. A tanulók nagyobb része szakmai előmenetel,
illetve munkahelyi követelmény miatt ült
újra iskolapadba, hatan viszont továbbtanulási szándékkal.
Az érettségi vizsgabizottság elnöke Erdéyi Rozália tanárnő volt, akiről tanárok,
diákok egyformán szeretettel, elismeréssel
szóltak, megköszönve a munkáját. Ez kölcsönös volt, mert az Elnöknő értékelésében
is sok dicsérő mondat hangzott el. Méltatta
a diákok szorgalmát, akaratát, lelkesedését,
hogy tudásuk legjavát nyújtva eredményesen vizsgáztak.
Kollégáiban szakmailag igényes, nagy
empátiával rendelkező, lelkiismeretes tantestületet ismert meg, akik nyugodt légkörben rutinosan vizsgáztattak.
Az Elnöknő és a kollégák külön megköszönték Szemánné Barkóczi Judit tanárnő
munkáját, aki a vizsgabizottság jegyzőjeként mindent pontosan, szabályosan készített el, biztosítva ezzel a vizsga zavartalan,
törvényes lebonyolítását. Gratulálunk és
kívánjuk a további célok sikeres elérését!
Nagy Lászlóné, Terike szintén a Jászfényszarui Tagozaton érettségizett sikeresen. Jelenleg végzős, levelező tagozatos főiskolai
hallgató. Ő osztja meg velünk gondolatait,
melyhez a következő mottót választotta:

Soha nem késő!
Tanulni soha nem késő, hiszen folyamatosan bombáznak bennünket új információkkal, az újságok, hirdető táblák, tv, rádió.
Ezek ráadásul nem is mindig hitelesek, en-

nél tehát mindenképpen jobb ha szervezett
kereteken belül tesszük mindezt.
A magam részéről 38 évesen, 20 év után
ültem vissza az iskolapadba, a Budakalászi
Gimnázium Fényszarura kihelyezett tagozatán. Valószínűleg ha nem itthon lett volna, el sem kezdem, hiszen a munkám és a
család mellett nem lett volna lehetőségem
vidékre eljárni, hát nagyon örültem ennek a
kezdeményezésnek.
Jó kis osztály verődött össze a környék
településeiről, Jászberényből, Jászalsószentgyörgyről, Zsámbokról, Hatvanból és
természetesen Fényszaruról. Sok osztálytársammal, még ma is tartom a kapcsolatot,
értesítjük egymást elért eredményeinkről.
Kitűnő tanáraink az aznapi sokadik tanítási órájukon is türelmesen magyaráztak
okítottak bennünket, tolerálták hiányzásainkat, hiányosságainkat. Sokan jöttek
azzal a nem titkolt szándékkal, hogy ezután felsőbb tanulmányokat folytassanak.
Volt, aki a Rendőrtiszti Főiskolára készült,
más valaki a Kommunikációs Főiskolára,
ketten az idén diplomáztak Vácon óvodapedagógusként. Én szeptembertől utolsó éves leszek Szegeden a Juhász Gyula
Gyógypedagógus Képző Karon, értelmileg akadályozott szakirányon. Volt, akinek
a munkájához kellett az érettségi, ezáltal
került magasabb beosztásba, de olyan is
akadt aki nappali tagozaton nem tudta
folytatni tanulmányait ezért választotta a
mi iskolánkat.
Nem könnyű család és munka mellett, de
ma már semmi sem az. Megéri a fáradságot, éljünk az adódó lehetőségekkel!
,,Nem tud mindent az ember, sosem fog
mindent tudni, de olykor képesek vagyunk
azt hinni, hogy igen, talán mert abban a
pillanatban nem fér több a lelkünkbe, tudatunkba, elménkbe, abba, hívjuk bárminek, ami apránként többé-kevésbé emberré
tesz.” José Saramago
Szakailné Hesz Katalin

Itt van az ősz, itt van újra
Ez a tény több, hisz csaknem 480 gyermeknek és az iskola dolgozóinak is azt
jelenti: becsengettek. Benépesül újra az
iskola és egyelőre a nyári élménybeszámolóktól hangos. Ki merre járt, hol táborozott,
milyen volt a strand és a kirándulás... Azonban elkezdődik egy újabb tanév sok munkával, kihívással, feladattal. Az új, színes
tankönyveket már becsomagoltuk és átnéztük: vajon miről is fogunk az idén tanulni.
A füzetek, tanszerek és a tornazsák is várja
már a „bevetést”. Az idei tanévben is 3-3
osztály indul nyolc évfolyamon. A 65 első
osztályos kisdiákot Fónagyné Vitai Mária,
Szász Anita és Toró Zoltánné Valika néni
fogja bevezetni a tudományok világába.
Az ötödik osztályos tanulók számára is
nagy változást hoz ez az év: felsősnek lenni
már nagyon jó dolog! Őket Ézsiásné Szé-

csi Éva, Palotainé Jánosi Krisztina és Pető
Annamária tanár nénik viszik tovább osztályfőnökként.
Előreláthatólag három napközis csoport
és a felsősöknek tanulószoba fogja az idén
is biztosítani, hogy a lecke minden nap készen legyen.
A tanuláson túl a művészeti iskola most is
várja azokat a gyerekeket, akik szeretnének
különböző művészeti ágakban tevékenykedni. Közel 200 tanulónak van erre igénye. Olthatatlan tudásszomjukat tanulóink
számtalan szakkörön csillapíthatják. Ezen
kívül a Diákönkormányzat is változatos
programokat kínál mindenkinek.
Reméljük a következő tíz hónap minden
tanulónak és pedagógusnak tartalmas és sikeres lesz. Ötösöktől hemzsegő ellenőrzőt
és jó kedvet kíván:
Kovács Lászlóné
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Jászfényszaru Bercsényi út 2/c. szám alatti
költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérbeadására
Bérbeadó: Városi Önkormányzat Képviselőtestülete
Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Képviselője: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
A meghirdetett lakások:
2. ajtó: 2 db szoba, konyha kamraszekrénnyel, előtér, fürdő, gardrób, terasz, összesen: 50,93 m2
3. ajtó: 1 db + 2db ½ szoba, konyha, előtér, wc, kamra, gardrób, fürdő,
terasz, összesen: 70,48 m2
5. ajtó: 1 db + 1db ½ szoba, konyha kamraszekrénnyel, előtér, fürdő,
gardrób + terasz, összesen: 48,42 m2
6. ajtó: 1 db + 2db ½ szoba, előtér, konyha kamraszekrénnyel, gardrób,
fürdő, összesen: 61,41 m2
A lakások összkomfortosak, egyedi víz- gáz- elektromos fogyasztásmérővel rendelkeznek.
A lakbér mértéke a pályázati kiírás időpontjában:
379,- Ft/m2/hó, amely a képviselő-testület döntése alapján változik minden év január 1. napjával.
A lakások megtekinthetőek:
2009. szeptember 7-9-ig (a jelenlegi bérlővel történő előzetes egyeztetés
alapján)
A pályázat beérkezésének határideje: 2009. szeptember 21., 16.00 óra
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. október 15.
Pályázati feltételek:
 pályázhat minden, önálló jövedelemmel rendelkező természetes személy, aki Jászfényszarun szabad rendelkezésű, életvitelszerű lakhatásra
alkalmas, a méltányolható lakásigény alsó mértékének megfelelő lakástulajdonnal nem rendelkezik. A lakásigény alsó mértéke az igénylő és vele
együtt lakó családtagok számától függően a következő:
– egy-két személy esetében: egy lakószoba;
– három személy esetében: másfél lakószoba;
– négy személy esetében: kettő lakószoba.
 a lakások határozott időre, legfeljebb 5 évre vehetők bérbe;
 három havi bérleti díjnak megfelelő mértékű kaució ﬁzetési kötelezettség vállalása a pályázat eredményességének előfeltétele.
Előnyben részesülnek az elbírálás során:
 Akik a leghosszabb időre (legtöbb hónapra) járó lakbér egy összegben
történő megﬁzetését vállalják, és a szerződéskötéssel egyidejűleg megﬁzetik.
 A magasabb mértékű kaució megﬁzetésére ajánlattevők.
 Azok a pályázók, akik Jászfényszarun kívánnak letelepedni (lakás előtakarékossági szerződéssel, építési telekkel, építési engedéllyel, lakásvásárlási előszerződéssel stb. rendelkeznek)
 Fiatal házasok (mindkét fél 35 éven aluli), kisgyermekes családok
 Pályakezdő ﬁatalok
 Jászfényszarun munkahellyel rendelkezők.
A bérlakások birtokba vehetőek: 2009. december 1.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyes adatait és hozzájáruló nyilatkozatát ezen adatok kezeléséhez; lakás és életkörülményeinek
bemutatását; nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeknek megfelel,
azokat elfogadja; valamint azt, hogy melyik bérlakásra, mennyi ideig tart
igényt (amennyiben kevesebb, mint 5 évre).
A pályázatokat írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Polgármesteri
Hivatal címére (Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) A borítékra rá kell írni a
pályázó nevét, lakcímét, és azt, hogy „bérlakás pályázat”.
Mellékelni szükséges:
– a munkáltató igazolását az igénylő munkaviszonyának fennállásáról,
előző három havi jövedelméről
– az együttköltöző családtagok nevét, születési adatait, rokoni kapcsolat
megnevezését, foglalkozását, előző három havi jövedelemigazolását
– nyilatkozatot meglévő ingatlantulajdonról
– nyilatkozatot a vállalt bérleti díj összegének előre történő megﬁzetéséről
– nyilatkozatot a kaució ﬁzetési kötelezettség vállalásról, megﬁzetéséről
– ﬁatal házasok esetében – amennyiben nem Jászfényszarun kötöttek házasságot – a házassági anyakönyvi kivonatot
– amennyiben az igénylő lakás előtakarékossági szerződéssel, építési telekkel, építési engedéllyel, lakásvásárlási előszerződéssel rendelkezik, az
arról szóló igazolást.
Jászfényszaru, 2009. augusztus 26.
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik megjelenésükkel megtisztelték családunkat
szeretett férjem, édesapánk

CZEGLÉDI IMRE

temetésén és gyászmiséjén,
akik sírjára elhozták a kegyelet virágait,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki
a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

DOBÁK FERENC
temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot hoztak.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

KOVÁCS ANTALNÉ
Jáger Viktória
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

PÁL ISTVÁN

temetésén részt vettek, koszorúikkal,
virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

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

BASA LÁSZLÓ

temetési szertartásán megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkat enyhíteni próbálták.
A gyászoló család

Megemlékezés

HEGEDŰS ZOLTÁN
halálának 5. évfordulójára.

„Míg éltél, Te voltál mindenünk,
Míg élünk, érted fáj szívünk.
Rövid volt az életed, hosszú lesz az álmod,
Zokogva óvjuk, csendes nyugovásod.”

Bánatos Szüleid, két húgod,
Juditka, Bettike és Nagyszüleid

Hálás szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

SZŰCS ISTVÁN

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmukban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család
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Ingyenes szemvizsgálat

a FEDÓ OPTIKÁBAN!
szemüvegkérés esetén
Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 10.
Tel.: 30/2933-834
Szemvizsgálat minden pénteken
14.00 órától (bejelentés alapján)
Rendel: Dr. SISA IRÉN

! szemész szakorvos
ió• Fém szemüvegkeretek
c
k
már 3390 Ft-tól,
A

• szemüvegkeretek –15% kedv.,
• fényre sötétedő lencsék –10% kedv.,
• napszemüvegek –20% kedv.,
• napszemüvegek már 1990 Ft-tól
• multifokális (távoli-, munka-, olvasó) lencse
További ajánlatunk:

• kontaktlencsék, • kontaktlencse
folyadékok, • nagyítók, • kész olvasók,
• tokok, • kiegészítők
Nézzen be hozzánk,
hogy jobban lásson!
Nyitva tartás: H-P: 9–17 óráig
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TÜZELŐ és ÉPÍTŐANYAG
ÁRUHÁZAK

Építkezzen 2008-as árakon!
– Tondach kerámia tetőcserepek
Tangó 133 Ft/db
Keringő 159 Ft/db
– Falazóelemek
Leier 30NF 295 Ft/db
Ytong 30 800 Ft/db
Ytong 30NF 820 Ft/db
Knauf insulation üveggyapot 5 cm 6500 Ft/tekercs
Hazai és import szenek nagy választékban.
Nagyobb mennyiségben ingyenes kiszállítás!
JÁSZBERÉNY, Nagykátai út 1. T.: 57/415-242, 57/415-006
JÁSZAPÁTI, István király út 49. T./fax: 57/441-003, 57/440-356
JÁSZLADÁNY, Kossuth L. u. 8. T.: 57/454-007
E-mail: tebatuzep@pr.hu

Nyelvtanulás? Gyerekjáték!
Tanulj játszva angolul a jászfényszarui Kids Club-ban!
Szeptember végén nagycsoportos óvodásoknak, kisiskolásoknak és felsősöknek indulnak csoportok. Érdeklődni és jelentkezni lehet:
dr. Menyhártné Mészáros Zsuzsanna
angol nyelvtanár, tel.: 06-20/962-72-84
www.jaszfenyszaru.kidsclubs.hu

Ultrahangos szűrővizsgálat
2009. szeptember 22-én
(kedden) ULTRAHANGOS szűrővizsgálat
lesz a Védőnői Szolgálatnál (pajzsmirigy, emlő,
kismedence vizsgálata). Bejelentkezés: a 422268-as telefonszámon. A vizsgálat díja: 4000 Ft.

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN?
Jászfényszaru város lapja
Kiadja:
Jászfényszaru város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság elnöke:
Bordásné Kovács Katalin
Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné
Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta
Lapzárta minden hónap második hétfője
A szerkesztőség címe:
Városi Könyvtár 5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.
Tel./fax: 57/422-265 Mobil: 06-30/233-6954
E-mail: konyvtar.fenyszaru@gmail.com
http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990.
ISSN 1417-894X
Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.
Nyomda: Signal-Print Kft. Jászberény
Tel.: 57/500-960
Fotók:
Győri Márta, Karizs Evelin,
Feketéné Ruis Beatrix, Földvári Edit
Címfotó: Karizs Evelin

Családi házak, melléképületek, kerítések tervezése,
adótanácsadás, adóbevallások készítése.

Kontroll-Diagnosztika KFT.
Telefon: 30/432-1616

Tisztelt Ebtartók!
Értesítjük Önöket, hogy Jászfényszarun
az ebek kötelező veszettség elleni védőoltása 2009-ben a következő helyszíneken
és időpontokban lesz:
2009. szeptember 05. (szombat) 9-12 óra
Tűzoltó szertár
2009. szeptember 08. (kedd) 9 óra
Vasút tanya
2009. szeptember 08. (kedd) 10 óra
Palla tanya
2009. szeptember 12. (szombat) 9-12 óra
Tűzoltó szertár

Pótoltás
2009. szeptember 19. (szombat) 9-12 óra
Tűzoltó szertár
A 4 hónaposnál idősebb ebek veszettség elleni oltása kötelező, az oltás alól
elvont ebek tulajdonosaival szemben szabálysértési eljárás indul.
Az oltás díja: 2900 Ft/eb, amely összeg
tartalmazza az állat súlyának megfelelő
mennyiségű féreghajtó tabletta árát is.
Polgármesteri Hivatal

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Orvosi ügyelet: 06-37/341-040
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Tűzoltóparancsnok (Jászfényszaru): 06-30/974-5690
Rendőrség (Jászberény): 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): 422-138, mobil: 06-70/330-7626
TIGÁZ: hibabejelentés 06-28/430-488
Falugazdász: 06-30/392-2602
Vízmű: hibabejelentés munkaidőben 57/422-631, munkaidőn túl 06-30/275-3350
Szennyvíz-ügyelet: 423-938 (munkaidőben) és 06-30/429-4195
ÉMÁSZ: hibabejelentés 06-40/28-28-28
Kleopátra Patika: Szabadság út 40. Telefon: 424-046 vagy 06-30/244-1456
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Álláskeresési tájékoztató
Álláskereső az a személy, aki munkaviszonyban nem áll és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, munkát akar és tud vállalni,
a mielőbbi elhelyezkedés érdekében a munkaügyi kirendeltségen nyilvántartásba veteti magát és a kirendeltséggel együttműködik.
Az együttműködés keretében az álláskereső rendszeresen, a kirendeltség által megadott időpontban személyesen felkeresi a
kirendeltséget, a felajánlott munkát, képzési
lehetőséget, munkaerő-piaci szolgáltatást,
munkaerő-piaci programban való részvételt
elfogadja és önállóan is aktívan keres munkát.
Az álláskereső, amennyiben a jogszabály által
előírt feltételek megvannak, jogosult lehet álláskeresési ellátásra – álláskeresési járadékra,
álláskeresési segélyre, vállalkozói járadékra,
munkaerő-piaci képzés, humánszolgáltatás
igénybevételére.
Ki jogosult álláskeresési járadékra?
Az a személy, aki:
• álláskereső, és
• az álláskeresővé válását megelőző négy
éven belül legalább 365 nap munkaviszonnyal
rendelkezik, és
• rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem
részesül, és
• munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az
illetékes munkaügyi központ kirendeltsége
sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.
Mennyi az álláskeresési járadék összege?
Az álláskeresési járadék összegét az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben elért átlagkereset alapulvételével
kell kiszámítani. Több munkaadó esetén valamennyi munkaadónál elért átlagkeresetet kell
ﬁgyelembe venni.
Az álláskeresési támogatás folyósítása két
szakaszra tagolódik. Az első szakaszban
– amely a folyósítási idő feléig, de legfeljebb
91 napig tart – a folyósítás maximális összege az álláskereső korábbi átlagkeresetének 60
százaléka. A folyósítás második szakaszában
ez az összeg egységesen a minimálbér 60 százaléka.
Az alsó és felső határ az évenként emelkedő
minimálbérhez igazodik. A járadék alsó határa
megegyezik a minimálbér 60 százalékával, a
felső határ pedig a minimálbér 120 százaléka
lesz.
Ha az álláskereső korábbi átlagkeresete az
álláskeresési járadék alsó határánál alacsonyabb, az álláskeresési járadék összege a folyósítási időtartam mindkét szakaszában az
átlagkeresettel megegyezik.
Milyen időtartamra folyósítható az álláskeresési járadék?
Minden 5 munkaviszonyban töltött nap 1
nap járadékfolyósítási időnek felel meg.
A járadék folyósításának kezdő napja az álláskeresőnek a munkaügyi központnál történő
jelentkezésének a napja.
Az álláskeresési járadék folyósításának időtartama minimum 73 nap, de legfeljebb 270
nap. Az első folyósítási szakasz a megállapított folyósítási idő fele, de maximum 91 nap. A
járadékfolyósítás második szakasza a megállapított folyósítási idő hátralévő része, de maximum 179 nap. Ha munkaviszonyt a munka-

vállaló rendes, illetve a munkaadó rendkívüli
felmondással szüntette meg, az álláskeresési
járadék a munkaviszony megszűnését követő
90 nap elteltével folyósítható feltéve, hogy a
folyósításához szükséges feltételeknek az álláskereső megfelel.
Mikor kell az álláskeresési járadék folyósítását megszüntetni?
Ha az álláskereső:
• kéri,
• álláskeresési járadékban részesül és törlik
a nyilvántartásból
• rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra válik jogosulttá,
• keresőtevékenységet folytat, kivéve, ha az
90 napnál rövidebb időtartamú,
• olyan képzési lehetőséget fogad el, amelynek során a mindenkori kötelező legkisebb
munkabér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül,
• oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat,
• meghalt,
• az álláskeresési járadék folyósítási idejét
kimerítette.
Mivel ösztönözzük az álláskeresőt a mielőbbi elhelyezkedés érdekében?
Ha az álláskeresési járadékban részesülő
személy határozatlan időtartamú, legalább
napi négy óra munkaidejű munkaviszonyt
létesít a járadék folyósítási idejének kimerítését megelőzően, kérelmére a folyósítási
időből még hátralévő időtartamra járó járadék meghatározott összegét egy összegben ki
kell ﬁzetni, feltéve ha a kiﬁzetés előzőekben
meghatározott napjáig folyamatosan munkaviszonyban áll és a munkaviszony fennállását
a munkaadó igazolja. A kérelmet az álláskeresőnek az álláskeresési járadék folyósítási
idejének lejártát követő 30 napon belül kell
benyújtani.
• A kiﬁzethető összeg a megállapított álláskeresési járadék folyósításának első szakaszában létesített munkaviszony esetén a fennmaradó összeg 80%-a, a folyósítás második
szakaszában létesített munkaviszony esetén a
fennmaradó összeg 30%-a.
Ki jogosult álláskeresési segélyre?
Az álláskeresési segélynek három típusa van.
Az álláskeresési segély első típusa annak az
álláskeresőnek jár, aki legalább 180 napig álláskeresési járadékra volt jogosult, és a járadék
folyósítási idejét kimerítette. Ebben az esetben
az álláskeresési segély folyósítása iránti kérelmét az álláskeresési járadék megszüntetésétől
számított 30 napon belül kell benyújtania.
Az álláskeresési segély második típusa
azon álláskereső részére állapítható meg, aki
álláskeresési járadékra nem jogosult, de az álláskeresővé válását megelőző négy évben legalább 200 nap munkaviszonyban töltött nappal
rendelkezik.
Az álláskeresési segély harmadik típusára
jogosult az az álláskereső, akinek maximum 5
éve hiányzik a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez a segély iránti kérelem
benyújtásának időpontjában. További feltételei, hogy legalább 140 napig részesült álláskeresési járadékban, és a járadék folyósítási
idejének kimerítését követő három éven belül
betölti a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorha-

tárt, továbbá rendelkezzen az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel.
Milyen időtartamra állapítható meg az álláskeresési segély?
Az első és második típusú álláskeresési segély folyósítási időtartama 90 nap. Amennyiben az álláskereső a kérelem benyújtásának
időpontjában az 50. életévét betöltötte, az álláskeresési segély első típusának folyósítása
90 nappal meghosszabbodik, így 180 napra
válik jogosulttá.
Az álláskeresési segély harmadik típusa az
öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíj jogosultságának megszerzéséig folyósítható.
Az álláskeresési segély folyósításának kezdő
napja a kérelem benyújtását követő nap.
Mikor kell az álláskeresési segély folyósítását megszüntetni?
Ha az álláskereső:
• kéri,
• álláskereséséi segélyben részesül és törlik
a nyilvántartásból
• olyan képzési lehetőséget fogad el, amelynek során a mindenkori kötelező legkisebb
munkabér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül,
• oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat,
• meghalt,
• az álláskeresési segély folyósítási idejét
kimerítette
• kereső tevékenységet folytat, kivéve az
alkalmi munkavállalói kiskönyvvel folytatott
kereső tevékenységet – csak az első két típus
esetében.
Ki jogosult vállalkozói járadékra?
Vállalkozói járadék
Vállalkozói járadék illeti meg azt, aki
• álláskereső,
• az álláskeresővé válását megelőző négy
éven belül legalább 365 nap időtartamig egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként
folytatott tevékenységet, és e tevékenység
folytatása alatt vállalkozói járulékﬁzetési kötelezettségének eleget tett,
• rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem
részesül,
• munkát akar vállalni, de számára az illetékes munkaügyi központ nem tud megfelelő
munkahelyet felajánlani.
• Egyéni vállalkozó lehet többek között a
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személy, falugondnoki tevékenység,
tanyagondnoki tevékenység, szociális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges
engedéllyel rendelkező magánszemély, egyéni szabadalmi ügyvivő, nem közjegyzői iroda
tagjaként tevékenykedő közjegyző, kiegészítő
tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó. Társas vállalkozónak minősül
például a bt. bel- és kültagja, a kkt. tagja, a kft.,
a kht., a közös vállalat, az egyesülés és az európai gazdasági egyesülés tagja, ha a társaság
tevékenységében ténylegesen és személyesen
közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy
megbízási jogviszony keretében történik (tagsági jogviszony), a közjegyzői iroda, a gépjárművezető-képző munkaközösség,
(Folytatás a 13. oldalon.)
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az oktatói munkaközösség tagja, a kiegészítő
tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó.
• 2005. január 1-jétől az egyéni és a társas
vállalkozó az egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem után 4 százalékos mértékű vállalkozói járulékot köteles ﬁzetni.
Hol kell benyújtani a vállalkozói járadék
iránti igényt?
Az álláskereső a lakóhelye szerint illetékes
regionális munkaügyi központ kirendeltségénél nyújthat be igényt vállalkozói járadék
iránt. Ehhez szükséges az állami adóhatóság
igazolása a vállalkozói járulék beﬁzetéséről és
a vállalkozói járadék alapját képező naptári év
jövedelméről.
A vállalkozói járadék összege
A vállalkozói járadék összegét a vállalkozói
járulék alapját képező jövedelem összegének
alapulvételével kell kiszámítani. Ennek során
az álláskeresővé válást megelőző négy naptári éven belül annak az utolsó naptári évnek a
jövedelmét kell ﬁgyelembe venni, amelyben
az álláskereső legalább hat hónapon keresztül
vállalkozói járulékot ﬁzetett. Ilyen naptári év
hiányában a járadék összegét az álláskeresővé
válást megelőző naptári évben hatályos minimálbér alapján kell kiszámítani.
A vállalkozói járadék összege a fent meghatározott jövedelem havi átlagának 65%.
• A járadék havi összegének alsó határa
megegyezik az öregségi nyugdíj – a vállalkozói járadékra való jogosultság kezdő napján
hatályos – legkisebb összegének 90%, felső
határa pedig az így megállapított összeg kétszeresével.
A vállalkozói járadék folyósításának időtartama
A vállalkozói járadék folyósításának időtartamát azon időtartam alapján kell meghatározni, amely alatt az álláskereső az álláskeresővé
válását megelőző négy évben egyéni vagy társas vállalkozóként folytatott tevékenységet, és
ez idő alatt vállalkozói járulékﬁzetési kötelezettségének eleget tett (ezt legkorábban 2005.
január 1-jétől tudta teljesíteni).
• A folyósítási idő kiszámítása során öt nap
járulékﬁzetési idő egy nap járadékfolyósítási
időnek felel meg. A vállalkozói járadék folyósításának leghosszabb időtartama 270 nap;
kezdő napja az álláskeresőnek a munkaügyi
központnál történő jelentkezését követő naptári nap.
A vállalkozói járadék folyósításának megszüntetése
Meg kell szüntetni a vállalkozói járadék folyósítását, ha az álláskereső
• ezt kéri;
• vállalkozói járadékban részesül és törlik a
nyilvántartásból;
• rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra válik jogosulttá;
• kereső tevékenységet folytat (kivéve a
rövid időtartamú, max. 90 napig tartó kereső
tevékenységet);
• olyan képzésben vesz részt, amelynek
során a minimálbér összegét elérő rendszeres
támogatásban részesül;
• oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat;
• meghalt;
• a vállalkozói járadék folyósítási idejét kimerítette.
Mezei Zsolt
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Munkaerő-piaci képzések
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
2009. évi II. félévre a következő Munkaerő Piaci Képzéseket tervezi.
Képzés
helyszíne

Tervezett
indulás

Időtartam

Megjegyzés

Jászberény

augusztus

4,6 hó

kereset pótló leh.

ECDL Select

Szolnok

szeptember

3,3 hó

kereset pótló nem.

Biztonsági őr

Szolnok

október

2,4 hó

kereset pótló leh.

Logisztikai ügyintéző

Szolnok

szeptember

8,7 hó

kereset pótló leh.

Útépítő-karbantartó

Szolnok

október

0,9 hó

kereset pótló leh.

Kéz láb műköröm ép.

Szolnok

szeptember

2,4 hó

kereset pótló leh.

Angol közép felk.

Szolnok

október

7,2 hó

kereset pótló leh.

Pénzügyi számv. üi.

Karcag

október

7,5 hó

kereset pótló leh.

Képesítés neve
Tűzoltó

Támogatható a regionális munkaügyi központ által felajánlott vagy elfogadott (egyéni kezdeményezésű) képzése annak a személynek, aki:
1. álláskereső,
2. 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – nem töltötte be, és a
tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési támogatásra nem szerzett jogosultságot,
3. gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül,
4. rehabilitációs járadékban részesül,
5. akinek a munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik és ezt a munkaadó a munkavállalóval és a telephely szerint illetékes kirendeltséggel előzetesen írásban közölte,
6. közhasznú munkavégzésen vesz részt és a képzésen való részvételt vállalja,
7. rokkantsági nyugdíjas, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban részesülő
személy, – beleértve a teljesen munkaképtelen minősítéssel rendelkezőt is -, ha szakmai alkalmassági vizsgálat igazolja, hogy képzést követően a foglalkozás gyakorlására munkaviszony
vagy egyéni vállalkozás keretében alkalmas,
8. az aktív korúak ellátására jogosult álláskereső.
Bővebb információ kérhető Mezei Zsolt munkaerő-piaci menedzsertől (Rimóczi kastély)
M. Zs.

Megjelentek a 2009. évi tanulmányi ösztöndíj pályázatok
Kiíró:
Témakör:
Kiíró:
Témakör:
Kiíró:
Témakör:

Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
Cigány származású tanulók Tanulmányi Ösztöndíj pályázatai
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés
Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottsága
Cigány származású Fiatalok 2009. évi tanulmányi támogatása
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés
Jász-Nagykun-Szolnok megyei tehetséggondozó ösztöndíj

Pályázati adatlapok átvehetők: Jászfényszaru, Szabadság tér 18. (Rimóczi kastély) ügyfélfogadási időben: hétfőn 8-12 óráig, szerdán 13-16 óráig, pénteken 8-12 óráig.
Mezei Zsolt

Terenyi Imre r. hadnagy a Jászfényszarui rendőrőrs parancsnoka átvette
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszonytól a Samsung Magyarország Zrt. által
a Jászfényszarui Önkormányzatnak adományozott 2 db Samsung gyártmányú LCD számítógép
monitort – tartós használatra – amiket a Jászfényszarui rendőrőrs részére célzottan ajánlott fel
a gyártó cég. A két számítógép monitor jelentős korszerűsítést eredményezett
a rendőrőrs technikai ellátottsága tekintetében.
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DANA CUP 2009
Közel egy éves tervezés, hosszas szervezés, anyagi áldozatok, busz honnan, szállás
hol, alvás miben?! Nagyjából így lehetne
összefoglalni azt a hosszas szervező munkát,
ami megelőzte a Jászfényszaru VSE fennállásának legnagyobb volumenű vállalkozását:
részvételt a Dana Cup-on!
Július 18-án, szombaton délután gyülekeztünk a Nagyiskola előtt, ahogy máskor.
De ez kicsit más volt, mint egy megszokott
osztálykirándulás! Valahogy az izgalom is
nagyobb volt, a búcsúzkodó szülők is másképp váltak el ﬁaiktól, az utazók pedig már
alig várták, hogy kigördüljön a busz a József
Attila utcából! A busz pedig elindult, s kezdetét vette a nagy kaland a 36 órás utazással!
Másnap Hamburgban pihentünk meg, ahol a
helyi Bundesliga csapat ultramodern stadionját vettük alapos górcső alá! Megnézhettük
a sajtó- és VIP páholyokat, a játékos kijárót,
a pályát, az öltözőket, a múzeumot! Óriási
élmény volt ﬁataljaink számára! Dániai szállásunkra vasárnap éjjel érkeztünk, ahol gyors
kipakolás és estebéd után megpróbáltuk kipihenni magunkat a másnapi nyitóünnepségre,
és a mérkőzésekre.
A Dana Cup a harmadik legnagyobb gyermek- és ifjúsági labdarúgó torna a világon.
Idén 28. alkalommal rendezték meg, 44 ország
800 csapatának részvételével (a pályára lépő
játékosok száma meghaladta a 14.000-et). A
tornának a dániai Hjörring városa ad otthont,
néhány szomszédos település segítségével. A
tornán ﬁúk és lányok is megmérethetik magukat, a 11 évesektől a 19 évesekig. Ehhez
52 pálya áll rendelkezésre. A Jászfényszaru
VSE két csapattal vett részt az idei kiíráson: a
ﬁúk 19 és 13 éves korosztályában indítottunk
csapatot.
A 19 évesek csapata három csoportmérkőzést játszott. Elsőként a nigériai Vejle Football
Academy csapatával – mint később kiderült a
torna győztesével – szemben maradtunk alul
3–0-ra. Nem volt szégyenkezni valónk, ellenfelünk is elismerően nyilatkozott csapatunkról, valamint Horváth Gabi is fantasztikusan
védett! Következett a norvég Sandnes Ulf
csapata, amely parázs meccsen végül 7–0-s
verést mért csapatunkra, végül a szintén norvég Austevoll IK csapatától kaptunk ki szoros meccsen 2–0-ra. Így a csoport negyedik
helyén végeztünk és a B-döntőben folytattuk
a küzdelmeket. Itt a legjobb 16 közé kerülésért nem állt ki ellenfelünk, így mi jutottunk
tovább. A 8 közé már rögösebb út vezetett: a
norvég Klofta IL csapatával mérkőztünk, ahol
már 3–1-re is vezettünk Szívós, Jáger P. és
Berényi góljaival, ám ellenfelünk a vége előtt
négy perccel egyenlíteni tudott. Már mindenki készült a 11-es rúgásokhoz, amikor jött
Csaba Jani, és az utolsó pillanatban a felső sarokba bombázott! Továbbjutottunk! E sorok
írásakor is beleborzongok! Leírhatatlan érzés
volt az öröm, ami ebben a pillanatban úrrá lett
rajtunk! Túl egy bravúron, várt ránk a szintén
norvég Sverresborg FB csapata. A tét a 4 közé
jutás volt, ami kissé bénítólag hatott mindkét
csapatra. Ez rajtunk jobban látszott, ugyanis
öt gólhelyzetünkből egyet sem tudtunk értékesíteni, míg ellenfelünk egy szerencsés szabadrúgásból betalált. A végeredmény 1–0 lett
ellenfelünk javára, így csapatunk a 66 induló
csapatból a 37. helyen végzett.

Az U-13 csapat tagjai ﬁnn ellenfeleikkel barátkoznak

Az U-19 csapata
A 13 éves ﬁúkból álló csapatunk 84 korosztályos csapat közül próbálta meg elhódítani
a kupát Szászi Gábor edző vezetésével. Csoportmérkőzéseik sem ígérkeztek könnyűnek.
Rögtön az első fordulóban a nagynevű angol
Ipswich Town FC együttese várt ﬁainkra, akik
derekasan küzdöttek, de a vége 6–0 az angoloknak. Következett a norvég Lillehammer
FK, akik szoros küzdelemben 2–1-re verték a
mieinket. Ezen a mérkőzésen született az első
fényszarui gól Dániában, Baranyi Lacó fejese
talált utat a hálóba. A harmadik mérkőzés sem
volt sétagalopp: a norvég Floro SK 9–0-ra
páholta el csapatunkat. Ifjoncaink is a B-döntőbe kerültek, ahol a 16 közé jutásért 1–1-es
eredményt értek el, majd büntetőkkel verték
a norvég Stathalle og Omegn csapatát. A gólunkat a két Dani hozta össze, Szalai remek
egyéni alakítása után Rafael volt eredményes,
a mérkőzés hőse mégis a két büntetőt is hárító
Varga Krisztián volt! Következett a 8 közé jutásért vívott meccs, újabb norvég ellenféllel,
a Byasen IL csapatával és újabb tizenegyespárbajjal. A rendes játékidő 1–1-es döntetlen-

nel ért véget, Pál Zsolti 25 méteres bombájára
a hajrában tudtak válaszolni a norvégok. Az
idegek csatáját pedig nem mi bírtuk jobban,
így a nyolc közé már nem sikerült bejutni.
A mérkőzések mellett sikerült eljutnunk
a kikötőbe és a tengerpartra is. A bátrabbak
még a vízbe is bemerészkedtek. Láttuk a helyi
nevezetességet, a Világítótornyot, valamint
a tenger csodálatos világát ismertük meg a
Nordsea Oceanáriumban. Utunk során átmentünk a hamburgi kikötőn, amely lenyűgöző
méreteivel maradandó emlék mindannyiunknak.
Összességében élmények sokaságával gazdagodtunk az egy hét alatt, rangos csapatok
ellen játszhattunk, csodálatos tájakon jártunk, új barátokat szereztünk. Mindannyian
egyetértettünk abban, hogy jövőre is szívesen visszatérnénk!
A játékosok nevében is köszönöm mindenkinek a segítséget, aki hozzájárult, hogy ez az
utazás létrejöjjön!
Vitányi Szabolcs
U19 – edző
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Fontos információk a hulladékszállításról
A hulladéklerakóról
Mint az már Önök előtt is ismeretes, a
helyi hulladéklerakó 2009. július 15-én
bezárt. A keletkező lakossági hulladékot
Hatvanba az újonnan megépült átrakó állomásra szállítják.
A helyi lerakóra bármiféle hulladék
beszállítása szigorúan TILOS!
Jelenleg folyik a lerakó terep rendezése
és földtakarása, hogy a majdani rekultivációhoz megfelelően elő legyen készítve.

A hulladékszállításról
Háztartásonként 1 db 120 literes gyűjtőedényt, vagy annak megfelelő méretű
zsákot szállítanak el a lakossági hulladékszállítási díj fejében hetente. Lehetőség
van a többlet hulladék elszállítására is, kizárólag a járat személyzeténél, illetve Kovácsné Manyika boltjában (Jászfényszaru
Szabadság út 79.) kapható „AVE” feliratú
zsákban. A zsák 120 literes és 400,- Ft/db
az ára.
A helyi vállalkozóknak a szolgáltató
kipostázta az új szerződéseket, melyeket
aláírva vissza kell küldeni a pontos edény
darabszám megjelöléssel.

A gyűjtőedények
A szolgáltató tervezi, hogy egységes
edényzettel látja el a lakosságot. Feltétele,
hogy ne legyen elmaradás a hulladékszállítási díj vonatkozásában. A hátralékokról
információ kapható a 37/389-303-as telefonszámon. A beﬁzetéséhez szükséges
csekk beszerezhető a GAMESZ irodában,
illetve telefonon is igényelhető a fenti számon. Kérjük a hátralékokat 2009. szeptember 10-ig beﬁzetni szíveskedjenek!
A hulladék egyénileg történő szállításáról és elhelyezési lehetőségéről:
A hatvani átrakó állomásra sajnos egyénileg hulladékot beszállítani nem lehet,
ezért a keletkező többlet hulladékot a fent
már leírt zsákos módszerrel lehet elszállítatni, illetve nagyobb mennyiség esetén
a szolgáltató konténerekkel áll a lakosság
rendelkezésére.
Konténer szállítási díj: 17. 500,- Ft +
ÁFA (készpénzben ﬁzetendő a konténer
kihelyezésekor).
Elhelyezési díj mérlegjegy alapján:
5. 200,- Ft + ÁFA/tonna (utólag kerül kiszámlázásra, csekken ﬁzetendő, a mérlegjegy másolata csatolva a számla mellé).
Egyéni hulladék beszállításra saját
gépjárművel legközelebb a Jászteleki
hulladéklerakóban van lehetőség.
Elérhetősége: Regio-Kom Kft., Jásztelek, tel.: 57/462-497, 30/507-132
A hulladéklerakó hétfőtől péntekig tart
nyitva. Nyári időszámítási időszakban
8-18 óráig, a téli időszámítás alatt 8-16
óráig.

Az alábbiakban adunk tájékoztatást, a
Jásztelekre beszállítható anyagok fajtájáról, mennyiségéről (max. 1 tonna helyezhető el), és díjairól:
Építési és komposztálható hulladékok:
• Beton csak lakosságtól, ára: 1.100
Ft/t +ÁFA
• Vasbeton csak lakosságtól, ára:
2.200 Ft/t + ÁFA
• Beton, tégla, cserép keveréke csak
lakosságtól, ára: 1.650 Ft/t + ÁFA
• Komposztálható hulladék (zsákolva,
ill. kötegelve) lakosságtól, ára: 2.650
Ft/t + ÁFA
• kevert települési hulladék ára: 8.700
Ft/t + ÁFA
A temetőkből származó hulladékot két
kategóriában veszik át:
• A biológiailag lebomló hulladék ára:
2.650 Ft/t + ÁFA
• A lerakásra kerülő, nem lebomló
hulladék (műanyagkoszorú, drót, selyemvirág) ára: 9.450 Ft/t + ÁFA
A Jászteleki lerakó fenti árai, csak az
elkülönítetten kezelhető, mérhető hulladékokra vonatkoznak.
Az elszállításra kerülő háztartási hulladék mennyiségének csökkentési lehetőségei:

A szelektív gyűjtés
Csökkenthetjük a kukába kerülő hulladék mennyiségét, ha kihasználjuk a lakosság rendelkezésére álló szelektív gyűjtőszigeteket.

A komposztálás
A kukába kerülő háztartási hulladéknak
az egyharmada olyan alapanyag, amelyből minden különösebb fáradtság nélkül
komposzt készíthető (a konyhából kikerülő
zöldség, gyümölcs maradványokból, falevelekből, levágott fűből, elszáradt virágból) és komposztálás után a kertben újra
felhasználható.

Egyszerű, házi komposztáló

Így készítsen komposztot!
Gyűjtsön össze annyi barna és zöld
hozzávalót, amennyit csak tud. Minél
nagyobb a halom, annál jobban tartja a

nedvességet, és annál
gyorsabban bomlik le a
tartalma (a túlságosan
nedves halmot rossz
szagáról ismerhetjük fel
– erre vigyázzon, hogy
ne következzen be).
A barna hozzávalók száraz, anyagok,
mint például a gallyak, száraz levelek
vagy más hasonló növények.
A zöld hulladékok friss, anyagok, mint
például a frissen vágott fű, vagy ide tartoznak az ételmaradékok, konyhai hulladékok is. (Tipp: Kerülje a húsmaradékokat, zsírokat illetve zsiradékokat!)

Mi NEM kerülhet
a komposztálóba?
Impregnált fahulladék, citrusfélék héja,
magvas gyomok, a gyomok gyökerei,
beteg növényi részek, hús, csont, főzött
konyhai hulladék.
Az alapanyagok kisebb darabokban
gyorsabban lebomlanak, ezért a nagyobb
ágakat, növényi szárakat aprítsa fel! A már
említett gallynyesedék, fű, növényi részek,
konyhai hulladék, falevél, stb. mind-mind
belekerülhet, rétegesen. Száraz időjárás
esetén időnként meg is öntözheti a halmot.
A felaprított anyagok a nyári melegben 2-3
hónap alatt megérnek, a nagyobb darabokat tartalmazó kazalnak egy évre is szüksége lehet.
A már kész, érett, felhasználásra alkalmas
komposzt összeesik, barna színű és szagtalan. A kész komposztanyagot terítse szét a talajon kb. 1 cm vastagon, majd óvatosan dolgozza be! Kész is! Ugye milyen egyszerű?
Komposztálással 2/3-ára csökkentheti a
közvetlen környezetében keletkező hulladék mennyiségét. Ritkábban kell szemetet
ürítenie, nem kell többé avart égetnie, ami
rendkívül egészségtelen. Gyorsabban és
egészségesebben fejlődnek majd növényei,
nem lesz szüksége vegyszerekre, műtrágyára. A kert ﬂórája és faunája, fák, lepkék, giliszták, szöcskék és társaik pedig
hálásak lesznek a komposztálásért.
*
AVE Hevesi
Városfenntartó Környezetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Kft.
tájékoztatója
Tisztelt jászfényszarui Lakosok!
Néhány hasznos információ a hulladékszállításra vonatkozóan: Településünkön
a BDT Környezetvédelmi Kft. jogutódjaként az AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Kft. végzi a hulladékszállítást.
Elérhetősége:
3360 Heves, Károlyi M. út 15.
Tel.: 06-36/346-822
3021 Lőrinci, József A. utca 2/d.
Tel./FAX: 06-37/389-303
Email: info@heves.hu
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Nemcsak Talmácsinak sikerülhet...
Talán sokan nem is tudják, hogy Jászfényszaru már nem csak íjászairól, labdarúgóiról vagy kézilabdásairól ismert a
sport életben, hanem az utóbbi időben a
technikai sportok területén is sikerült beírnia nevét településünk szülöttjének.
Pető Ádám, aki még néhány hónapja
kiválóan tanuló jászfényszarui általános
iskolás volt, berobbant az Országos Cross
és Endúró Cross bajnokság felnőtt mezőnyébe. És hogy ez milyen jól sikerült arról
beszéljen most Ő maga!
Ádám, hány éves is vagy most pontosan?
15 éves vagyok, már 2 napja.
Mikor és hogy kezdődött a motoros pályafutásod?
11 évvel ezelőtt a jászfényszarui búcsúban kaptam kedvet a motorozáshoz,
amikor egy kismotort ott kipróbáltam.
Később apukámtól kaptam egy ugyanolyan motort, mint ami a búcsúban volt
és ekkortól tulajdonképpen folyamatosan
motoroztam. Ez egy Yamaha PW 50 típusú motor volt.

Utána egy évvel később egy KTM SX
50 következett, ez egy nagyobb motor volt
már, amivel már a Jászfényszarui Cross
pályán lehetett ugratni, kisebb trükköket
megtanulni. Két év múlva, ahogy nőttem
egy KAWASAKI KX 80 következett, amivel kb 2 évig motoroztam. Ekkor még nem
indultam versenyeken, csak hobbi szinten
motoroztam apukámmal és barátaimmal.
SUZUKI RM 85 motorkerékpár volt a
következő a sorban, ami azért nevezetes,
mert ezzel már a megyében indultam amatőr motocross versenyeken. Ekkor még
csak hobbi szinten motoroztam. Már ekkor

is dobogó közeli eredményeim voltak 3-4.
helyezések. KTM EXC 125 motorkerkpár
következett 2007 nyarától 2008 év végéig.
Ezzel már el tudtam indulni az Országos
Enduro Cross bajnokság Felnőtt mezőnyében. Azért nem a gyerek mezőnyben
indultam, mert a motorom túl nagy volt
már ekkor a gyerek mezőnyhöz, illetve
szeretem a kihívásokat. Ezzel a motorral a
III. osztályban 15-20 között voltak a helyezéseim a felnőttek között. Az induláshoz
külön engedélyre volt szükségem a Nemzetközi Motorszövetségtől, de megkaptam
a szükséges licencet.
2008 második félévétől a II. osztályban
indultam már. Ez a félév nem telt el rosszul
az 5-6. helyen végeztem a futamokon.
2008 év végétől az új szezont már egy
igazi jó géppel kezdtem, ami egy KTM
EXC-F 250 típusú versenymotor. Ez a motor már a mezőny legjobbjai közé tartozik,
ami fontos egy technikai sportban.
Kik a példaképeid a szakágadban?
Az enduró nagyjai, Ivan Cervantes, Mika
Ahola és Németh Kornél.
Mennyibe kerül egy szezonon való indulás? Miből tudod fedezni?
Egy versenyre a nevezés plusz gumi,
motorbenzin, utazási költségek, élelmiszer, szállás, edzések, ez éves szinten bizony nem kevés. Ezt a családom biztosítja,
akik mindenben támogatnak. Ezen kívül
már van néhány egyéni szponzorom is, és
lehet, hogy a jövőben nagyobb cégek is beszállnak a támogatásomba...
A jelenlegi támogatóim: Wera Kaputechnika, Motorparts Kft. és sokat köszönhetek Horváth Gábornak (HG Motorsport),
illetve csapatomnak a „1 WD „Motorsport
Egyesületnek (Gödöllő).
Milyen eredményeket értél el az utóbbi
időben?
Enduró Cross Országos Bajnokság II.
oszt. E1 Kategória:
Sóskút 9. helyezés, Ács 1. helyezés,
Nagykanizsa 6. helyezés, Tokod 4. helyezés, Pécs 1. helyezés, Bakonynána 1. helyezés. A felnőtt Bajnokságban jelenleg a
második helyen állok!
Enduró Országos Bajnokságban III.
oszt.: Tokod 1. helyezés, Varsány 3. helyezés, Ács 2. helyezés. Itt a felnőtt bajnokságban az első helyen állok.
Mire volna szükség a még jobb szerepléshez, esetleg a nemzetközi megmérettetéshez?
Talán több motoros edzésre és főként
több pénzre, amihez szívesen veszünk
bármilyen támogatást, akár egyéni szponzoroktól is.
Azt hiszem, sokan szorítanak neked
Jászfényszarun is a jövőben, és majd mennek el neked szurkolni a versenyekre. És
mi mást is kívánhatnék, mint további sikeres szereplést és sok nagynevű szponzort a
jövőben!
Gere Ferenc

A Jászfényszarui VSE
Női Kézilabda csapata

ismét strandkézilabda
tornát nyert!
A Csapat ott folytatta, ahol az abádszalóki
tornagyőzelem után abbahagyta, ugyanis a
megyei bajnokságban szereplő csapatoknak 2009. augusztus 16-án Berekfürdőn
rendezett strand kézilabda tornát meggyőző játékkal nyerte meg, így a megjelent 8
csapat közül Jászfényszaru VSE csapata
vihette haza a kupát Berekfürdőről is!
Gere Ferenc
edző

Újra van
(volt) Polgári Őrjárat
Néhány hónappal ezelőtt történt betöréssorozatot követő napokban az általános
iskola ebédlőjében egy maréknyi elszánt
ember gyülekezett. Céljuk az volt, hogy a
rendőrőrs munkáját kiegészítve, segítve
javítsa járőrözésével Jászfényszaru közbiztonságát.
Ez egy igazi „alulról jövő kezdeményezés” volt, melyet az emberek áldozatkészsége hívott életre.
A gyűlésen tisztáztuk lehetőségeinket,
majd megszületett az első két hét vezénylése.
Már az első héten eredményeket mutathatott fel ez a bátor kompánia, lopott gépkocsit találtak és betörőket zavartak meg.
A következő héten már 35 fő várta a lehetőséget, hogy az elkövetők kézre kerítésében, a település éjszakai nyugalmának
megőrzésében közreműködhessen. Minden
napra jutott egy páros, aki Jászfényszaru
bel- és külterületeit járta éjszaka szakadatlan, alkalmanként 60-80 km-t megtéve.
A következő hónapban az ülésen részt vett
már a Polgármester asszony is, aki támogatásáról biztosította a jelenlevőket. Újabb
hónapon át szinte minden nap ott voltak a
vállalkozó kedvű és meglehetősen elszánt
polgárok az éjszakákban.
Aztán a nyugalom, mint egy varázsütésre visszahatott a Polgári Őrjáratra is. Egyre kevesebben jelentek meg a gyűléseken,
egyre többen csak üzentek, hogy támogatják, de már el nem jöttek, hogy beoszthatók
legyenek.
Egészen odáig jutottunk, hogy a legutóbbi alkalommal a sok elküldött sms ellenére
is csak négyen jelentek meg. Jelenleg ez a
vég.... Remélem, hogy sikerül a csoportot
újra szervezni, mert naponta állítanak meg
azzal, hogy részt vennének, de mikor? Én
sem tudok már időnként pontos választ
adni, de remélem, a jövőben sikerül újjászervezni a csapatot Szakali Jánossal, aki az
első perctől bábáskodott az alakulás körül.
Azzal a reménnyel zárom soraimat, hogy
mire ez az írás megjelenik, addigra újra van
(lesz) Polgári Őrjárat Jászfényszarun!
G. F.
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„Csapjunk a lovak közé!”
Összefoglaló az I. Amatőr Fogathajtó Versenyről
A nyári programok köre idén egy új
eseménnyel bővült. Jászfényszarun hoszszú évek után, első alkalommal került
megrendezésre fogathajtó verseny, mely
egésznapos családi kikapcsolódást kínált
a látogatóknak. A szervezők – Zsámboki
Zsolt, Tamus Péter és Pető Zsolt – már
hónapokkal ezelőtt nekiláttak a munkának, hogy egy színvonalas, látnivalókban
gazdag rendezvénnyel lepjék meg településünk lakóit. A kétfordulós fogathajtó
versenyen a helyi indulók – Tamus Péter
és Mezei Tamás – mellett több vidéki településről érkeztek hajtók. A versenyzők
négy kategóriában indulhattak: póni, félvér egyes, félvér kettes kezdő és haladó.
Mindösszesen 33 nevezés érkezett.
A fogatok a Szűcs Mihály Huszárbandérium felvezetésével vonultak be a pályára,
majd a pályaépítő és versenybíró, Fehér
Tibor köszöntő szavait követően Győriné
dr. Czeglédi Márta polgármester asszony
csengettyűje megrázásával ünnepélyesen
megnyitotta a rendezvényt. A hajtóknak
tartott rövid technikai értekezletet követően a versenybíró tájékoztatást adott a
szabályokról. Az indulóknak mindkét fordulóban 20 akadályból álló, 850 m hosszú
pályát kellett teljesíteniük 200 másodperc
alatt.
A nap folyamán azt is megtudtuk, hogy
54 évvel ezelőtt már rendeztek Jászfényszarun fogathajtó versenyt, bár akkoriban
még inkább bemutató jelleggel. Nagy örömünkre szolgált, hogy az 1955-ös megmérettetés győztese, Menyhárt Antal jelenlétével megtisztelte rendezvényünket.
A két forduló közti ebédszünet is bővelkedett látnivalókban. Buck Viktor csikósbemutatóval kápráztatta el a közönséget, a
huszárbandérium képviselőitől először karusszel-elemeket láthattunk, majd a gyermekek körében tagtoborzás kezdődött. A
szünet végén meglepetésként Karai Antal Koch-ötös hajtásával mutatta be, hogyan lehet kocsi nélkül, lóháton állva vagy
akár guggolva irányítani a lovakat. A versenyszámok mellett ezek a látványos mutatványok mind-mind bizonyították, hogy
a ló és ember kapcsolatának összhangban
kell lennie és tökéletes bizalmon kell alapulnia.
A pályán kívül az íjászok szórakoztatták az érdeklődőket, a gyerekek pónikon
lovagolhattak, Pál Károly jóvoltából pedig
egy Luaz típusú terepjárót próbálhattak ki
a vállalkozó szelleműek.
A kidolgozott és látványos hajtások ellenére úgy tűnt, a versenypálya kissé nehéznek bizonyult vagy talán a teljesítésére
megadott alapidő volt kevés, ezért hibátlan
hajtás alig akadt, így a verseny végén öszszevetésre nem került sor. Ám aki kitartó
volt és megvárta az eredményhirdetés végét, annak jutalma nem maradt el: a pályabíró vezényletével a fogatok egy látványos

karusszelt mutattak be, lenyűgöző élménynyel megajándékozva a közönséget.
Azt hiszem, aki ellátogatott a versenyre
egyetért velem abban, hogy egy csodálatos napot tölthettünk el együtt, mely nem
jöhetett volna létre a lovakat szerető emberek összefogása nélkül.
A közönség nevében köszönöm meg a
szervezőknek a felejthetetlen élményeket
és bízom benne, hogy az elkövetkezendő
években is részesei lehetünk e rendezvénynek, hagyományt teremtve ezzel a
fogathajtó sportnak Jászfényszarun!
(Az eredmények, fényképek és további
információk megtekinthetők a www.fenyfogat.atw.hu honlapon.)
Kép és szöveg: Karizs Evelin
***
Köszönetet mondunk az Önkormányzatnak és a Fényszaruiak Baráti Egyesületének az anyagi hozzájárulásukért, a helyi és
vidéki vállalkozóknak a felajánlásaikért,
magánszemélyeknek, a Gamesznak a természetbeni segítségükért, barátainknak az
áldozatos munkájukért, a látványos bemutatókért, fogathajtó barátainknak a részvételükért, segítő közreműködésükért, a

lovakat és a fogathajtást szerető embereknek, akik megtisztelték rendezvényünket,
és mindenkinek, aki bármilyen formában
hozzájárult a verseny színvonalas lebonyolításához!
És hogy a lovassport kedvelői erőt gyűjthessenek a következő fogathajtó versenyre, 2009. november 21-én megrendezzük
az első fogatbált, melyről további információk a www.fenyfogat.atw.hu honlapon
lesznek elérhetők.
Zsámboki Zsolt, Tamus Péter, Pető Zsolt
szervezők
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Színjátszós hírek
Újabb vendégjáték szerepcserével
2009. július 5-én, vasárnap, a Fortuna
Együttes fellépett a parádi Palóc Napokon.
A háromnapos rendezvénysorozat zárásaként adtuk elő Tamási Áron Énekes madár
című darabját. Több, számunkra eddig ismeretlen helyzettel találkoztunk: a késői
kezdés mellett a szabadtéri színpad nehézségei is megmutatkoztak, valamint az eső
lába is a levegőben lógott. Nagyon szurkoltunk Kubala Antinak, aki a pap szerepét
vette át, és kiválóan megoldotta a feladatot.
A lehetséges buktatók ellenére jól sikerült
a műsor. Amikor a díszletezést befejeztük,
ﬁnom vacsorával leptek meg bennünket.
Gyönyörű környezetben, fákkal övezett
színpadon kaptunk óriási tapsot. Nagyszerűen éreztük magunkat, amihez a végig
segítőkész, jóindulatú kísérőink, a szép
környezet és a lelkes közönség is hozzájárult. Ezúttal is köszönjük a lehetőséget,
hogy bemutatkozhattunk a Mátrában is, és
hogy minden jóval elhalmoztak bennünket!
Nóra
Küldöttként a szuhafői falunapokon
Kedves meghívásnak tettünk eleget, amikor a városunkat képviselve két személyautóval a borsodi testvértelepülésünkre, Szuhafőre látogattunk. A sportpályán felállított

szabadtéri színpadon változatos kulturális
programoknak tapsolhatott a majd 200 lelkes település apraja-nagyja. Mint mindig,
most is nagy szeretettel fogadtak bennünket. A főzőverseny zsűrijébe is felkértek
minket.

Sólyom László köztársasági elnök 2009.
július 1-jei hatállyal Jászkisér nagyközséget várossá nyilvánította.
Jászfényszaru város ebből az alkalomból
tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszönti
a 191 év után ismét várossá lett település
minden lakóját!
Ha többet akar megtudni Jászkisérről,
kattintson ide: www.jaszkiser.hu

Jászsági zarándoklat
– egy készülő könyv kapcsán –

A szuhafői paplak

Közülünk, akik eddig még nem jártak
Szuhafőn, rácsodálkoztak a falucska bájára. Szívből ajánljuk minden fényszarui polgárnak, hogy látogassák meg ezt az Aggtelek melletti, a szlovák határon megbúvó
aprócska testvértelepülésünket, hiszen a
környező táj nyugalma, a falusiak vendégszeretete felejthetetlen élményt nyújt az
idelátogatóknak.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szuhaf
%C5%91
Attila

A Magyar Nyelv Éve 2009.
A Nemzeti Emlékezet Program keretében
a kormány a 2009. évet a nyelvújítás vezéralakja Kazinczy Ferenc – születésének
negyedévezredes évfordulója tiszteletére
– emlékévnek nyilvánította.
Kazinczy Ferenc (Érsemlyén, 1759. okt.
27. – Széphalom, 1831. aug. 23.) személye,
pályája és életútja a mai magyar átlagpolgár számára egyet jelent a nyelvújítással.
Ő teremtett igazi irodalmi nyilvánosságot,
irodalmi életet és tette az irodalmat közüggyé hazánkban. Meghatározó szerepe
volt a magyar nyelvű színjátszás megteremtésében. Iskola felügyelőként több
mint 200 iskolát hozott létre.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete – a
„Jászfényszaruért” Alapítvány anyagi
támogatásával – a Magyar Nyelv Éve és
a Kazinczy emlékév alkalmából érmet
ad ki. Az érem tervezésével, a gipszminta
elkészítésével az egyesület tagját, Szabó
Imreﬁa Béla szobrászművészt, városunk
díszpolgárát bízta meg. Az érem Szegeden, Szabó Géza ötvösmester éremverdéjében készül.
Az új érem folytatása (a sorozat második
érme) a 2005. évben kiadott József Attila
Jubileumi Emlékéremnek. Az érem előlapján látható lesz Kazinczy Ferenc ﬁatalkori portréja. A portré körül az író, költő, a

A jászság ötödik városa

nyelvújítás vezéralakja, a MTA tagja által
írt „A nyelv egyik legféltőbb kincse, egyik
legfőbb dísze a nemzetnek.” és Kazinczy
Ferenc kézjegye, valamint születésének és
halálának évszáma olvasható.
A hátoldalán Jászfényszaru római katolikus temploma, alatta a település jelenlegi
címere a „Jászfényszaru Város” felirattal.
A szövegmezőt osztja az 1831-es várospecsét, melyet az akkori mezővárossá nyilvánítás alkalmából készítettek, s ennek
felirata: ”Jászfényszaru várossa petsétje
1831.” Mindkét oldal pereme gyöngysorral szegélyezett.
A 42,5 mm átmérőjű érem nemes ajándék és maradandó érték. Megrendelhető a
helyi Jász Takarékszövetkezet Fiókjában,
a Városi Könyvtárban és Lukács Pál egyesületi tagnál október 15-ig a következő
változatokban: bronz 2000,- Ft, ezüstözött
bronz 3000,- Ft, aranyozott bronz 4000,Ft, ezüst (Ag925/33,6gr) 13000,- Ft. Az
érem árában a tartódoboz is szerepel.
A Kazinczy Ferenc Jubileumi Emlékérem ünnepélyes bemutatóját a Városháza dísztermében születésének előestéjén
október 26-án (hétfőn) 17 órakor tarjuk,
ahol Kazinczy életéről és munkásságáról
Kotánné Kovács Tímea tart előadást.
Tóth Tibor

Vianney Szent János (1786–1859) halálának 150. évfordulójához kapcsolódóan
XVI. Benedek pápa a 2009. június 19. és
2010. június 11. közötti időszakot a Papság Évének nyilvánította. Ebből az alkalomból jászfényszarui egyházközségünk
kétnapos zarándokutat szervez, melynek
során meglátogatjuk a Jászság valamennyi
templomát. A zarándoklat időpontja 2009.
október 3. és október 10.
Ehhez kapcsolódóan szeretnénk megjelentetni – Csőke György esperes úr kezdeményezésére – egy, a Jászság katolikus
templomait bemutató könyvet, amely a
templomok rövid ismertetését és fotóit tartalmazza. A terveink szerint a könyv 64
oldalas lesz és 1000 példányban fog megjelenni. A könyv kiadója a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság.
A nyomdai költségek kiegészítéséhez
kérjük a tisztelt lakosság támogatását. A
könyv elkészítéséhez jelenleg megfelelő
pályázati kiírás nem volt – viszont az esemény aktualitása kapcsán most szeretnénk
megjelentetni –, ezért támogatásokból
(magán személyek, civil szervezetek, önkormányzatok) és előﬁzetésekből tudjuk a
nyomdai költségeket biztosítani. Az előﬁzetési ár 800,- Ft, a vásárlói ár 1.000,- Ft
lesz. A támogatások, előﬁzetések határideje 2009. szeptember 28. A könyvben
a támogatókat és az előﬁzetőket külön
feltüntetjük.
A támogatás beﬁzethető a jászfényszarui
takarékszövetkezetben a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság számlaszámára: 69500149–10382082, illetve az előﬁzetés Hangosiné Réz Máriánál történik.
2009. augusztus 26-i testületi ülésen
elsőként a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 150.000,- Ft
támogatásáról döntött, amelyet ezúton is
köszönünk.
A könyv megjelenéséhez várjuk támogatásukat.
Kovács Béláné Pető Magdolna
Kérjük Jászfényszaru lakosait, hogy
2 évente legalább egyszer

jelentkezzenek háziorvosuknál
szűrővizsgálat céljából.
Jászfényszaru háziorvosai
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Gyűjtők és gyűjtemények
Orchideák III.
Cattleya, az orchideák királynője
Kevesen tudják, de az orchideák nem csak
a huszadik század óta díszítették otthonunkat. A kecses növények szeretete már a 1819. században elterjedt hazánkban, eleinte
azonban csupán a főnemesek hóbortja volt
a növények szaporítása, termesztése.
Ekkortól fogva a kastélyok, báltermek virágdíszei között egyre gyakrabban jelentek
meg az orchideák, egyes nagyúri birtokok
üvegházaiban pedig orchideákat is neveltek. Forgách József gróf birtokán 1820-ban
már egy Vanilla aromatica, Szécheny Pál
gróf üvegházaiban 1832-es feljegyzések
szerint Cymbidium ensifolium is virágzott.
A 20. század első éveiben hozták létre a
Budai Várkertészetet, ahová hamarosan orchidea növények is érkeztek Schönbrunnból. Ezzel Magyarországon is kezdetét vette az orchidea termesztés, amellyel főleg a
vágott virág iránti igényt elégítették ki. A
termesztéssel együtt a keresztezés is megindult. Az egyik különösen dekoratív, jó
adottságokkal rendelkező Cattleya hibridet
a Magyar Fajtaminősítő Intézet „Budavár”
néven jegyezte be.
Orchideákkal természetesen nemcsak főúri üvegházakban és állami kertészetekben
foglalkoztak, nagyon sok jelentős személyiség, kertészek, botanikusok, tanárok,
magánemberként is foglalkoztak orchidea
neveléssel és kutatással. A magyar orchidea-történelem egyik első, jelentős alakja
Dr. Galambos Mária (1890–1979) volt.
Kémia-szakos tanárként végzett, az oklevél megszerzése után a Pázmány Péter
Tudományegyetem Növényélettani Intézetében tanult, később itt dolgozott gyakornokként. Az egyetemi munkája mellett
behatóan foglalkozott az orchideák élettanával és fennmaradt jegyzetei bizonyítják,
hogy a steril táptalaj recepturáját pár évvel

Knudson előtt már kidolgozta, de soha nem publikálta. (Forrás: MOT)
Ha az orchidea bárhol,
bármikor szóba került,
mindenki lelki szemei
előtt megjelent a Cattleya
labiata gyönyörű formája
és ragyogó lila színe.
A nevét William Cattley
orchideagyűjtőről kapta.
Sokáig a Cattleyák voltak
azok az orchideák, amelyek az emberek szemében
megtestesítették a gyönyörű, nagy virágú és szinte
elérhetetlen csodát. Változatos formájához és színeihez gyakran még különlegesen kellemes
illat is társul. Az orchidea vadászoknak
egész vagyonokat ﬁzettek egy-egy ritka
példányért. Népszerűségét talán csak az
szorította vissza, hogy aránylag rövid szárú viráguk mindössze pár hétig tart. Alig
több, mint 40 Cattleya faj, viszont több
száz hibrid ismert. Mindegyik faja fánlakó (epiﬁta) növény erős gyökerekkel, tojás
alakú, hengeres álgumóval és nagy, erős,
sötét zöld levelekkel. A levelek száma
alapján két csoportba oszthatóak, így vannak az 1, illetve a 2 levelesek. A virágok
átmérője akár 20 cm-es is lehet. Egyes fajuknak akár 20 virága is lehet egyszerre.
A Cattleya fajok Közép és Dél-Amerikában a 25. szélességi foktól a 25. déli
szélességi fokig találhatóak meg 10002000 m magas hegyek párás folyóvölgyeinél, ahol a hőmérséklet 16-30 oC között
ingadozik és az esős, meleg évszakot 3-4
hónapos száraz, hideg évszak követi. Ebből adódóan minden fajnak van pihenési
ideje. Tulajdonképpen igénytelen és igen
tűrő képes növények, tartásuk és virágoztatásuk egyszerű, de semmiféleképpen

nem könnyű. Mivel melegházi növények,
így nyáron a 30-32 oC hőmérsékletet is
elviselik 60% feletti relatív páratartalom
mellett. A levelek napégése ellen árnyékolással védekezünk. A növény növekedési
szakában tavasszal és nyáron sok vizet
biztosítsunk. A téli tartásnál sok fényt
igényelnek kevés öntözés mellett, ugyanakkor célszerű minimum 70%-os relatív
páratartalmat biztosítani. Ezt déli ablakban történő elhelyezéssel, szükség esetén
pótvilágítás biztosításával tudjuk megteremteni. Célszerű olyan nagy levelű növények közé helyezni, amelyek megfelelő
mikroklímát biztosítanak. Ültető edénynek az átlátszó műanyag, léckosaras vagy
oldalt lyukacsos edények a megfelelőek.
Átültetés 2-3 évente a pihenő időszak
végén (március környékén) célszerű. Tavasszal biztosíthatunk teljes értékű műtrágyát 0,5-1 ezrelékes hígításban. Vegetatív
szaporítása könnyű, mivel az egészséges,
erős növény szára elágazik és 3-4 évente
osztható. A törpe fajokat fakéregre kötve
is tarthatjuk.
Czeglédi Gabriella

Zöld Óvoda
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
megbízásából az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága pályázatot írt ki óvodák számára a
Zöld Óvoda cím elnyerésére. A 2009. évi
pályázaton a Szivárvány Óvoda is részt
vett és örömmel közölhetjük, hogy elnyertük a megtisztelő címet.
Húsz pontból álló szigorú kritériumrendszernek kellett megfelelnie a nyertes óvodáknak, melyek szellemiségében
a környezeti nevelés alapján működnek.
Hagyományőrző programunk eddig is kiemelten kezelte a környezeti nevelést, erre
építve a fejlődést elősegítő tevékenységeket, a fenntarthatóság pedagógiája iránti
elkötelezettséget.
Nem titkolt szándékunk és célunk széleskörű kommunikációs kapcsolat foly-

tatása óvodánk és partnereink között, a
szülőkkel, lakossággal a környezet- és
természetvédelem érdekében. Szeretnénk
ráirányítani a ﬁgyelmet a közös felelőssé-

günkre, gondolkodásunk és életmódunk
környezetbaráttá alakítására.
A Szivárvány Óvoda gyermek
és felnőtt közössége

20

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2009/8

Penczner Pál festőművész kiállítása Jászberényben
A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
az egykori Jászkürt Fogadó épületében
mutatta be Penczner Pál festőművésznek,
Jászfényszaru város díszpolgárának 30
művéből a nagy érdeklődéssel kísért kiállítását. Július 16-án a kiállításra invitáló
meghívót „A vak magyar kislány és anyja
Memphisben” című festménye díszítette.
A tárlatmegnyitón Góg Zoltán, a Hamza
Múzeum igazgatója köszöntőjében elmondta: a Jászság két nagy művészt adott
a világnak, Amerikának, Hamza D. Ákost
és Penczner Pált. Művészeti tevékenységük nem a szülőföldön teljesedett ki, de
gyökereik itt vannak. Győriné dr. Czeglédi Márta Jászfényszaru város polgármestere a kiállítást megnyitó beszédében
személyes élményein keresztül mutatta
be a Memphisben élő 93 éves művészt.

Hangsúlyozta, hogy példaértékű a mester
szeretete, ragaszkodása magyarságához,
a Jászsághoz, a szülőhelyéhez Jászfényszaruhoz. A város örömmel adta kölcsön
a teljes hazai Penczner-gyűjteményt, hogy
a Jászság művészetet kedvelő közönsége
jobban megismerje egyik nagy művészét,
Penczner Pált.
A Hamza Múzeum igazgatója a kiállítás
bezárása után a polgármesterasszonynak
küldött köszönőlevelében kiemelte: „2005ben a művészről született tanulmány után,
a mostani tárlattal és az arról szóló publikációkkal, híradásokkal, reményeink
szerint még inkább sikerült ráirányítani a
ﬁgyelmet Penczner Pál művészetére, aki
így, az őt megillető helyre kerülhet a jászsági kötődésű képzőművészek sorában.
A kiállítással múzeumunk a Jászberényi

Nyár rendezvénysorozat egyik legkülönlegesebb képzőművészeti attrakcióját kínálhatta a közönségnek. A tárlatot 12 nap
alatt mintegy 300 látogató kereste fel.”
Tóth Tibor

Van még képünk...

A Jászfényszarui cigányzenekar a II. Tarlófesztiválon

A fogathajtó verseny egy látványos produkciója

Augusztus 19-én több mint 300 biciklis avatta fel a kerékpárutat

„...rangos csapatok ellen játszhattunk, csodálatos tájakon jártunk, új barátokat szereztünk.” – DANA CUP 2009, beszámoló a 14. oldalon

