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Halottak Napja
Az önkormányzat a Halottak Napja

alkalmából elhelyezte az emlékezés ko-
szorúit az I. és a II. világháborúban el-
hunytak emlékműveinél, a Megbékélés
Emlékműnél, a Pedagógus Emlékműnél
és a temetőben azon sírokon, akiknek
hozzátartozói nem lévén Jászfényszaru
közösségét jelölték meg végrendele-
tükben. Koszorút helyeztünk el a zsidó
áldozatok emlékére és a közigazgatási
területünkön elhunyt és itt eltemetett
katonák emlékére. Emléküket őrizzük,
sírjaikat gondozzuk.

A felső temetőben nyugvó német ka-
tonák földi maradványait már nem a
fényszarui temető őrzi, azokat a nagy-
követség kérésére közös katonai sírban
helyezték el.

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

2009. október 22-én, csütörtök délután tartot-
ta meg a város az 1956-os forradalom és sza-
badságharc tiszteletére rendezett ünnepséget a
művelődési ház nagytermében. Bátran állítha-
tom, hogy városunk apraja-nagyja megjelent a
megemlékezésen. Ez volt a Harmadik Magyar
Köztársaság fennállásának huszadik megemlé-
kezése.

Az ünnepséget Győriné dr. Czeglédi Márta
nyitotta meg. A polgármester asszony kitért a
közös ünneplés fontosságára és meghittségére,
mely összetartozásunkat erősíti.

Vendégünk, Fejér Andor, a Jász-Nagykun
Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke tartott ün-

nepi beszédet, melyben többek között szólt a
megyénkben és városunkban történt 1956-os
eseményekről is.

Az ezután Kotánné Kovács Tímea rende-
zésében bemutatott ünnepi műsorban városunk
harmincöt polgára: egykori és jelenlegi diá-
kok, főiskoláok, egyetemisták, aktív dolgozók
és egy nyugdíjas pedagógus vett részt. Úgy
gondolom a zenés-táncos produkcióval mél-
tóképpen elevenítettük fel az 53 évvel ezelőtti
történéseket.

Az ünnepséget nemzeti himnuszunk és a pol-
gármester asszony szavai zárták.

Gergely Ferenc

2009. október 19-én délután 3 órakor, mint-
egy húsz fős csapattal gyülekeztünk a Polgár-
mesteri Hivatal előtt, mivel az előzetes előre-
jelzés szerint 16 órakor érkezik meg Schirilla
György településünk határához, hogy aznapi
futását nálunk fejezze be. Az egész Magyaror-
szágot átívelő futását október 13 és 23 között
tartotta, melynek elnevezése: „Az Egészséges
Társadalomért”. Kis csapatunkat Maróti Pista
bácsi vezette és elindultunk a hosszútávfutó fo-
gadására, akivel a Palla-tanya közelében talál-
koztunk! Itt Maróti Pista bácsival, mint régi jó
ismerősök köszöntötték egymást. Onnan kísér-
tük be őt a településre. A polgármesterasszony
fogadta a jeles sportembert, majd 5 órakor az
iskoláskorú futókkal együtt elfogyasztottunk
egy vacsorát az étteremben. Itt kötetlen beszél-
getés keretében sok információt tudtunk meg
Schirilla György futásairól és a „jeges Duna
átúszásokról”. Este 7 óra körül a Pap-kastélyba
kísértük a futót, aki ott pihente ki az aznapi 50

November 12-én, csütörtökön 15 órától 17
óráig tart fogadóórát dr. Gedei József ország-
gyűlési képviselőnk és Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármesterasszony. Közérdekű prob-
lémáival, véleményével, javaslataival forduljon
hozzájuk bizalommal!

Október 6-án este 8 órakor 13 jógázó a Petőfi
szobor előtt gyújtott mécseseket az Aradi vérta-
núk emlékére. Reméljük, hogy jövőre még többen
róják le kegyeletüket nemzetünk nagyjai előtt.

A huszadik megemlékezésünk

Spotszerűen ünnepeltünk Schirillával

Önt is várják!

Tizenhárman
a tizenhármakért

• Erdőgazdálkodók figyelmébe .... 5. oldal
• Az ÉMÁSZ felhívása................... 5. oldal
• Az „új influenzáról” ................... 6. oldal
• 150 éve született Benedek Elek .. 7. oldal
• Indul a Madárles-projekt ........... 8. oldal
• IV. Egy kis kitérő

az orchideák világából… ............ 9. oldal
• Merre tovább Ipari Park?........ 13. oldal

A tartalomból

kilométeres futását és készült fel a következő
napra. Másnap reggel 9 órakor indult el Puszta-
monostor irányába, Pista bácsi kíséretében.

Ezen rövid találkozó alkalmával egy na-
gyon értékes embert ismertünk meg Gyuri
személyében. Reméljük, példája ösztönzően
hat településünk gyermekei számára a sportos
(sportszerű) élet gyakorlásában.

Sinkovics Rajmund
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„SZÜRETELNEK, ÉNEKELNEK, LÁTTÁL-E MÁR ENNÉL SZEBBET…?”

Szőlőszüreten a Napsugár Ovisok
Szeptember közepén meghívást kaptunk

egy kedves Méhecske csoportos kislány
nagyszüleihez szőlőszüret alkalmából.

Nagy izgalommal vártuk a keddi na-
pot, hiszen mi nagyon szeretünk sétálni,
s minden „kirándulás” egy szép élmény a
számunkra. Nagyon örültünk, hogy napos
időre ébredhettünk, hiszen a szüret úgy az
igazi, ha nem esik az eső…

Igen kedves fogadtatásban volt részünk.
Amikor megérkeztünk, már akkor elő volt
készítve a hordó, a prés, a daráló, a ládák,
vödrök, s minden fontos eszköz, amire
szükség lehet. A gyerekek megismerked-
hettek ezekkel a munkaeszközökkel, s a
legbátrabbak ki is próbálhatták azokat.
Azonban nem mert mindenki túl közel
menni hozzájuk, mert igen sok darázs
döngicsélt a mézédes lé fölött. Miklós bá-
csi és a segítségére érkező ismerős bácsi
próbálta bevonni a gyerekeket a folyamat-
ba, akik megtapasztalhatták, hogy bizony
ez sem egy könnyű munka! Közben Ilike
néni sajtos ropogóssal kínálgatott ben-
nünket a gyerekek nagy örömére. Ezalatt
Marika néni a friss mustot töltötte a po-
harainkba, hogy megkóstolhassuk az idei
termés édes nedűjét.

A gyerekek nagyon élvezték a szüretet, a
jó időt, a kedves vendéglátást, a finomsá-
gokat, és azt is, hogy szétnézhettek a ház
körül is; megtekintettük a malackákat, az
anyadisznót, a kutyákat. Érdekes volt szá-
mukra az udvarban álló traktor, a sorban
fölpakolt szalmabálák, a sütőtökrakás, a
körtefa, amiről már egy fél szatyor gyü-
mölcsöt az előző héten beküldött nekünk
az oviba Ilike néni, és minden, amit lát-
hattunk, hallhattunk, tapasztalhattunk,
érezhettünk!

Falatozás, szőlőcsipegetés közben el-
mondtuk az őszi versikénket is, ami éppen
azt az életérzést fejezi ki, amiben mi is
részt vehettünk ott és akkor a szüreten…

Takáts Gyula: Szüreti vers
Szüretelnek, énekelnek,
Láttál-e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró,
Musttal teli kiskancsó.
Sose láttam szebbet!

Akkora fürt, alig bírom,
Egy fürtből lesz akó borom.
Dió, rigó, mogyoró,
Csak úgy nevet a kancsó.
Az sem látott ilyet!

Az öregnek aszú bor jár,
A gyereknek must csordogál.
Dió, rigó, mogyoró,
Szüretelni, jaj, de jó!
Igyunk erre egyet!

Köszönjük szépen vendéglátóinknak a
meghívást, a szíves vendéglátást, s a le-
hetőséget, hogy egy egész óvodai csoport
ellátogathatott hozzájuk egy ilyen nagy
munka kellős közepén. Örök élmény ma-
rad ez a gyerekek számára!

További fotókat a www.jaszfenyszaru.hu
honlapon találhatnak a kedves szülők.

Kovácsné Papp Andrea

Szüreti bálban voltunk
Harmadik alkalommal került megrende-

zésre a Napsugár Óvoda szüreti bálja. Az
óvoda apraja-nagyja készülődött, a leg-
kisebbektől a legnagyobbakig. Előzőleg
minden csoport részt vett szüretelésen,
megfigyeltük a szüretelés munkálatait.
Forgathattuk a darálót, szőlőt préseltünk
és megkóstolhattuk a mézédes mustot. Az
oviban a szüreti projektek kapcsán össze-
hasonlítottuk, hogyan szüreteltek előde-
ink régen és napjainkban.

Szorgos kis kezek készítették a bálon ki-
állított rajzokat.

A báli közönséget először Gyökér Me-
lánia kis táncosai és Bálint Éva Linda
balettosai szórakoztatták, nem kis sikert
aratva. A nagyok tánca után következett
az óvodások műsora a kedves szülők leg-
nagyobb örömére. A kiscsoportosoktól a

nagyokig minden gyermek felléphetett a
színpadon, dallal, verssel, mondókával,
szüreti játékkal, üveges tánccal.

A gyerekek műsora után Szajkó Nándi
szolgáltatta a talpalávalót, a büfé a Vágó
Bt. jóvoltából üzemelt. Az előtérben gyor-
san fogytak a szendvicsek. A tombolahú-
záson sok kisgyereknek sikerült örömet
szerezi a sok tombola felajánlás jóvoltából,
amit ezúton is köszönünk mindazoknak,
akik ilyen módon is támogatták óvodán-
kat. A báli belépőkből, a tombolajegyek
megvásárlásából, valamint a támogató
jegyek árából befolyt összeget csakúgy,
mint eddig, az óvodai eszközeink fejlesz-
tésére fordítjuk.

Köszönetünket fejezzük ki mindenki-
nek, aki támogatta óvodánkat!

A Napsugár Óvoda dolgozói
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Tájékoztató a Képviselő-testület szeptemberi üléseiről
Szeptember 16-án soros ülést tartott a tes-

tület. Első napirendként előterjesztéseket
tárgyalt A „Jászfényszaru Város Önkor-
mányzatának településfejlesztési döntése a
hatályos településrendezési eszközök rész-
területekre vonatkozó módosításáról” a na-
pirenddel, illetve a döntéssel kapcsolatban
Polgár Lajos főépítésztől, Morvay Ferenc és
Kiss Katalin építésügyi ügyintézőktől kér-
hető részletes tájékoztatás a Polgármesteri
Hivatalban.

A Képviselő-testület a két oktatási intéz-
mény: az Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola
beszámolóját az intézmény helyzetéről,
éves munkájáról és az elkövetkezendő idő-
szak terveiről, az óvodai intézmény beszá-
molóját az intézmény helyzetéről, személyi
és tárgyi feltételekről, munkájáról és az el-
következendő időszak terveiről jóváhagyta.
Mindkét beszámolót közoktatási szakértő
véleményezett, s azokat a fenntartó önkor-
mányzat számára elfogadásra javasolta. Ösz-
szességében megállapította, hogy az Óvodai
Intézmény és az Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Szakképző
Iskola eredményes nevelési évet, illetve tan-
évet zárt.

Jászfényszaru Város Önkormányzata
2009. évi pénzügyi tervének I. félévi vég-
rehajtásáról szóló jelentést jóváhagyta. A
gazdálkodást a II. félévben is fokozott haté-
konysággal kell folytatni, biztosítva a bevé-
telek II. félévi realizálását. Különös figyel-
met kell fordítani a gazdálkodás pénzügyi
egyensúlyára.

A testület határozott:
– a Jászsági Többcélú Társulás létszám-

csökkentési döntésével összefüggésben,
– a települési önkormányzat által átadott

és a Jászsági Többcélú Társulás által átvett
egyes feladatokra kötendő megállapodá-
sokról – közösségi pszichiátriai ellátással,
támogató szolgáltatással és a pedagógiai
szakszolgáltatással kapcsolatosan.

A 2008-2009. évi szabálysértési munkáról
szóló jelentés tárgyalása során feltett kép-
viselői kérdésekre Nádudvari László sza-
bálysértési ügyintéző válaszában elmondta:
2008. évben gondozatlan belterületi ingat-
lanok esetében a helyi rendelet megszegése
miatt 13 személy ellen indult eljárás, melyek
közül 3 áttétellel zárult az állandó lakóhely
szerinti jegyzőhöz. 9 ügy végződött bírságo-
lással, 50.000,- Ft kiszabásával. 2009. évben
3 feljelentés történt és eddig 1 ügy zárult
pénzbírsággal. 2008. évben a szabálysértési
hatósághoz 79 ügyben (83 személyt érintő-
en), 2009. évben június 30-ig 55 ügyben (59
főt érintően) érkezett feljelentés.

„A belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelv”-ből fakadó egyes
önkormányzati feladatok végrehatása során
felülvizsgálta hatályos rendeleteit a testület.

Rendeletet alkotott a belső piaci szolgálta-
tásokról szóló 2006/123 EK (2006. decem-
ber 12.) Európai Parlamenti és a Tanácsi
irányelvvel összefüggő egyes önkormány-

zati rendeletek módosításáról, hatályon kí-
vül helyezéséről.

A Vadásztársaság megvételre ajánlotta a
Homok-tanyai Vadászházat. A Képviselő-
testület kifejezte szándékát a Vadászház
megvásárlására, egyeztető tárgyalásra fel-
hatalmazta a polgármestert, Sinkovics Raj-
mund és Zsámboki Sándor képviselőket.

Az előterjesztések tárgyalása során hozott
döntések:

– a Rimóczi Kávézó folyamatos üzemelte-
tésére együttműködve a jelenlegi üzemelte-
tővel keresni kell a lehetőséget, mindaddig
a további szakaszos üzemeltetésre kéri fel
Vágó Tibort,

– a Madách I. út csapadékvíz elvezetésé-
nek rendezését és annak költségét 523.868,-
Ft + ÁFA összegben költségvetése terhére
jóváhagyta,

– a Rimóczi házban az életveszély elhá-
rítása érdekében végzett munkára 172.505,-
Ft-ot költségvetésében biztosított,

– a helyi önkormányzatok közművelődési
érdekeltségnövelő támogatása pályázat (Pe-
tőfi Művelődési Ház) saját erő kiegészítését
851 ezer/Ft-tal jóváhagyta,

– 7.000 e/Ft keretösszeget biztosít költség-
vetésében a sportpálya felújítására és esz-
közbeszerzésre. A Képviselő-testület felkéri
a sportpálya műszaki ellenőrét, hogy a te-
niszpálya első osztályú minőségben történő
elkészítését maradéktalanul követelje meg,
a minőségét szakértő vizsgálja.

– a Szivárvány óvoda felújítása során ke-
letkezett pótmunkákra bruttó 563.030,- Ft-
ot, festési munkáira bruttó 829.138,- Ft-ot
biztosít költségvetésében,

– felhatalmazza a Jászfényszaru Ipari
Centrum Kft.-t, hogy – összhangban az Ipari
Centrum Kft. elfogadott Stratégiai tervével –
az infrastruktúrával ellátott területek bő-
vítésére, a raktárkapacitás bővítésére és a
Vállalkozói Ház létesítésére vonatkozó ter-
vezési munkákat rendelje meg.AKépviselő-
testület a tervezési munkák megkezdéséhez
szükséges fedezetet 38 MFt-ot tőkeemelés
formájában biztosítja.

– a háziorvosi állásra kiírásra kerülő pá-
lyázati felhívást jóváhagyta.

– Közösségfejlesztési akciók Jászfény-
szarun – II. ütem című pályázat beadásáról,
saját erőről (művelődési ház környékének
zöldterület rehabilitációja),

– JászfényszaruVáros Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kifejezte szándékát a HÉRA
alapítvány pályázatához való csatlakozásra.
A szociálisan rászoruló energiafogyasztók
támogatására nyújtható támogatáshoz 500
ezer Ft-ot biztosított keret jelleggel.

A támogatási kérelmek előkészítésével a
családsegítő szolgálatot kérte fel, a rászo-
rulók kérelmét véleményezze az Egészség-
ügyi, Szociális és Idősügyi Bizottság. En-
nek során vegye figyelembe a kérelmezők
anyagi, szociális körülményeit, életmódját,
életkörülményeit, továbbá hogy kérelmező
önhibáján kívül nem volt képes az elektro-
mos energia díj kifizetésére.

– A Képviselő-testület Dr. Tóth László
fogorvos szerződésének felmondását 2010.
január 1-i hatállyal tudomásul vette.

Győri János alpolgármester, a GA-
MESZ műszaki vezetőjének tájékozta-
tásában hangzott el, hogy folyamatos a
szennyvíz hálózatra illegálisan történt
rácsatlakozások vizsgálata, a szankció
kidolgozása.

A soron kívüli ülés időpontja 2009.
szeptember 28.

– az Önkormányzati utak fejlesztése pá-
lyázatra a Fürst Sándor és József Attila
utak felújítása c. pályázathoz 25.955.036,-
Ft saját forrást biztosított.

– az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Észak-Alföldi Operatív Prog-
ram (Kódszám: ÉAOP-2008-
4.1.1./2/2f-2f) támogatási rend-
szerén belül, annak második fordulójára
pályázatot nyújt be „A Nagy iskola komp-
lex fejlesztése – a minőségi oktatás feltéte-
leinek megteremtése, valamint a hátrányos
helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók
esélyegyenlőségének megteremtése ér-
dekében” címmel.

A projekt összköltsége az első fordulós
adatlapot alapul véve 265.012.898,- Ft, a
várható támogatás mértéke 238.511.608,- Ft
(90%), melyhez a Képviselő-testület
26.501.290,- Ft (10%) saját forrást biztosít
a 2009. illetve a 2010. évi költségvetése
terhére.

– 2009. szeptember 16-án a Sportpálya
felújításával összefüggő eszközbeszerzé-
sekre jóváhagyott 7.000.000,- Ft-os ke-
retösszeget a fejlesztési célokra, egyszeri
jelleggel, elszámolási kötelezettség mellett
a Sportegyesület rendelkezésére bocsátja.

A Képviselő-testület felhatalmazta Sin-
kovics Rajmund, Zsámboki Sándor és
Szakali János képviselőket, hogy a meg-
valósulást kísérjék figyelemmel annak
érdekében, hogy az igények szerinti tarta-
lommal valósuljanak meg.

Felhatalmazást adott a testület a Jász-
fényszaru Ipari Centrum Kft. tulajdoná-
ban lévő földterület bérbe adására és vételi
jog alapítására vonatkozó szerződés meg-
kötésére.

– Jászfényszaru Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani a művelődési ház akadálymen-
tesítésére, továbbá nyílászáró cserére és
szociális blokk felújítására.

– A Képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy a pályázatíró céggel,
az akadálymentesítéshez és egyéb terve-
zéshez szükséges tervezőkkel vegye fel a
kapcsolatot és a szükséges intézkedéseket
megtegye, az ajánlatok birtokában a szer-
ződéseket megkösse.

A testület támogatja és egyetért azzal,
hogy az Általános Iskola a Lehel Vezér
Gimnáziummal konzorciumi együttmű-
ködési megállapodást kössön az általános
iskola tehetséges diákjai felkészítésére.

Czeglédi Gabriella
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Dr. Tóth Zoltán évtizedek óta él és dol-
gozik kis városunkban. Megkérdeztük
őt már orvosként a munkája szépségéről,
nehézségeiről és megkérdeztük képvise-
lőként sikereiről, terveiről.

A „Jászfényszaruért” Alapítvány anyagi
segítséget kíván nyújtani felsőfokú tanin-
tézetben nappali tagozatos hallgatók tanul-
mányainak támogatására szociális rászo-
rultság alapján.

Az alapítvány a 2009/2010. tanévtől ta-
nulmányai befejezéséig 3 fő részére szán-
dékozik ösztöndíj támogatást adni, melynek
összege a szorgalmi időszakra félévenként
25.000,- Ft.

A támogatás feltételei:
– a hallgató jászfényszarui lakos legyen,

legalább közepes eredményt érjen el (az
évismétlés kizáró ok),

– a családi, szociális helyzete indokolttá
teszi a támogatást.

A pályázathoz benyújtandó:
– önéletrajz,
– az előző tanév tanulmányi és lecke-

könyv másolata,
– iskolalátogatási igazolás,
– a közös háztartásban együtt élők jöve-

delem igazolása.
A pályázatok 2009. november 20-ig

nyújthatók be az alapítvány címére: „Jász-
fényszaruért” Alapítvány, 5126 Jászfény-
szaru, Szabadság tér 1.

Az alapítvány kuratóriuma a pályázatokat
november 30-ig bírálja el, a döntésről érte-
sítést küld.

„Jászfényszaruért” Alapítvány

Ösztöndíj támogatás

Az Általános Iskola és a Bedekovich Lő-
rinc Népfőiskolai Társaság Jászfényszarui
Drámapedagógiai Műhelye szeretettel vár
rendezvényére minden drámapedagógia
iránt érdeklődő pedagógust, szülőt, kultu-
rális és gyermekvédelmi területen dolgozó
szakembert.

Időpont: 2009. november 21., szombat
9 órától 14 óráig, helyszín: Jászfényszaru,
Kisiskola (Szabadság út 2.)

Program: interaktív előadás, az Auszt-
riában ez év áprilisában megrendezett 17.
Dráma az Oktatásban Világkongresszuson
tapasztaltakról (benne: foglalkozásvázla-
tok, játékok) – Bordásné Kovács Katalin és
Bordás Borbála

Kovács Andrásné Életmű-díjas drámape-
dagógus foglalkozása

Jelentkezés és bővebb információ:
Bordásné Kovács Katalin
Tel.: 57/422-002
E-mail: gyamhivatal@jaszfenyszaru.hu
Az előző számunkban közölt cikkből ki-

maradt a Légy büszke magyar című tábort
(„mesetábor”) rendező szervezet hivatalos
megnevezése, melyet ezúton pótolunk: Ál-
talános Iskola és Bedekovich Lőrinc Nép-
főiskolai Társaság Jászfényszarui Dráma-
pedagógiai Műhelye.

Köszönjük az olvasói észrevételt! (szerk.)

„Játszani is engedd…”
Meghívó térségi drámás

módszertani napra

otthonunkat. Azóta ideköltöztettük fele-
ségem szüleit, akiknek szintén sikerült itt
jó ismerősöket, szomszédokat találni.

– Mi történt a gyermekekkel?
– Tamás fiunk az orvosi hivatást válasz-

totta, Budapesten háziorvosként dolgo-
zik, a felesége pedig gyermekorvos. An-
nak ellenére, hogy Budapesten praktizál
ő sem fordult el Jászfényszarutól. Egy
évig dolgozott itt a bátyám körzetében
az egyetem elvégzése után. Ma is hazajár
hetente kétszer, a Samsung üzemorvosa-
ként dolgozik.

És milyen kicsi a világ: a budapesti kör-
zetében is keresik fel jászfényszaruiak a
betegkártyáikkal.

Zoltán, a kisebbik fiunk a jogi egyete-
men végzett és mára Budapesten önálló
ügyvédi irodája van, így már a szintén
ügyvéd párjával képviselhetik bárki ér-
dekeit Jászberényben is. Hétvégente szí-
vesen segítenek bárkinek, hiszen gyakran
vannak itthon.

Így vált szokássá, hogy a hétvége a csa-
ládé.

– Meséljen az unokáiról!
– Hát ők aztán teljesen levesznek a lá-

bamról, a két kis gyönyörű lány! Nóriká-
nak szeptemberben ünnepeltük a negyedik
születésnapját nálunk, családi körben. Ő
már óvodás nagylány. Katicának a keresz-
telői ebédjét tartottuk nemrégiben és de-
cemberben lesz az első szülinapja.

– Hogyan alakult a szakmai karrierje?
– Körzeti, majd háziorvosként sok bete-

gem van, családorvosként több generáci-
ót is gyógyítok, ami a háziorvosi munka
szépsége, értéke. 1996-ban szereztem meg
az ehhez szükséges szakvizsgát, majd
1998-ban az üzemorvosi szakvizsgát. A
Semmelweis Egyetem Háziorvosi tanszé-
kének oktatója lettem és üzemorvostan
oktatói praxis is vagyunk. Tehát azok az
orvosok jönnek ide gyakorlatra az ország
összes egyeteméről, akik szakvizsgára ké-
szülnek. Gyakorlati idejük alatt ők is meg-
őriznek emlékezetükben egy-egy kedves
történetet a betegeimről és városunkról.

– Végezetül szeretnénk megtudni, mi a
hobbija, kedvenc szórakozása szabadide-
jében, már ha van!

– 1983-tól tagja vagyok aVadásztársaság-
nak, de ma már szinte alig járok vadászni,
mert mint mondtam, hétvégén vannak itt-
hon a gyerekek, unokák. A feleségemmel
együtt szívesen járunk a közeli uszodákba,
egy-két órás felüdülésre. Nagyon jó kikap-
csolódás számomra a komolyzene, amely
annál is inkább része az életemnek, hogy
gimnazista koromban én is zenéltem és a
zene szeretete megmaradt.

Kedves Olvasóink! Gondolom, sok ér-
dekes információt kaptunk a doktor úrról.
Öröm számunkra, hogy ilyen családdal
lett több lakóhelyünk. Isten éltesse, dok-
tor úr! Szakaliné Heszs Katalin

Arról viszont még sosem érdeklődtünk,
hogyan érzi magát magánemberként,
apaként, nagypapaként és jászfényszaru-
iként. Közelgő születésnapja alkalmából
úgy gondoltuk, sort kerítünk erre. Bár
felhatalmazást kaptam a kerek évforduló
számainak közlésére, mégsem teszem.
A doktor úr ugyanolyan friss és fiatalos
– néhány ősz hajszáltól eltekintve -, mint
amikor a Jászságba került, így a kedves
olvasók úgysem hinnék el.

– Tényleg! Mikor is került ide, doktor
úr?

– Az egyetem elvégzését követően igye-
keztem a bátyám után Budapestről a
Jászságba kerülni és először Jászapátiban
dolgoztam körzeti orvosként. Itt és ekkor
ismerkedtünk meg a feleségemmel, aki
ekkor még joghallgató volt.

Miután Jászfényszarun Kiska doktor úr
körzete megüresedett Lakatos doktor úr
megkeresett, jöjjek ide a bátyám mellé
dolgozni. 1975. november 15-én, hétvé-
gén költöztem ide, hétfőn munkába áll-
tam és azóta egyfolytában dolgozom, itt
vagyok.

– Mi történt Önnel ezután, hogyan kez-
dődött a jászfényszarui élete?

– Ezek után a magánéletemben felgyor-
sultak az események. Szolgálati lakást
kaptam a Hunyadi úti óvoda épületében.
Feleségem befejezte a tanulmányait, ösz-
szeházasodtunk, s ő a jászberényi bíró-
ságon kapott állást. 1977-ben megszüle-
tett Tamás fiunk, 1980-ban pedig Zoltán.
Közben 1979-ben elkezdtünk építkezni, a
mostani családi házunkat már négyesben
vettük birtokba.

– Ezek szerint megtetszett Jászfénysza-
run?

– Határozottan! Az emberek kedvesek
és nyitottak voltak, a gyermekeinkre
egy nagyon aranyos pótmama vigyázott.
Helyben volt óvoda, iskola, közel gimná-
zium, tehát úgy éreztük, megtaláltuk az

Jászfényszarui lettem
Beszélgetés dr. Tóth Zoltán háziorvossal
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Tisztelt Termelők!
Támogatási kérelmet lehet benyújtani az Eu-

rópai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az erdőszerkezet átalakításához, valamint az
erdő- környezetvédelmi intézkedéshez.

Erdőszerkezet átalakításához nyújtandó
támogatás jellege és tárgya: A szerkezetátala-
kítási célok megvalósítása érdekében normatív,
területalapú, vissza nem térítendő támogatást
lehet igénybe venni az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA)

Az erdő-környezetvédelmi intézkedések-
hez nyújtandó támogatás jellege és tárgya:
Normatív, terület-, illetve térfogatalapú, vissza
nem térítendő támogatás vehető igénybe. A
támogatás az Adattárban nyilvántartásba vett
erdőterületen, illetve az eredeti tisztások kiala-
kítása és fenntartása célprogram esetében az
erdőgazdálkodás céljait közvetlenül szolgáló
területen vehető igénybe meghatározott részle-
tes szakmai feltételek teljesítése esetén.

A támogatások igénybevételének feltéte-
lei:

– Az igénylőnek a Mezőgazdasági Szakigaz-
gatási Hivatal által az erdőtörvény alapján a

támogatási kérelem benyújtásakor nyilvántar-
tásba vett erdőgazdálkodónak kell lennie.

– Erdőgazdálkodói jogosultsága az adott te-
rületre határozatlan időre, vagy a támogatási
kérelem benyújtására nyitva álló időszak vé-
gétől számított további két évre vonatkozóan
fennáll.

– Rendelkezik az adott területre vonatkozó,
nevére szóló, az erdőtörvény 40. § (1.) bekez-
dés szerinti erdőterv határozattal.

A támogatási kérelem benyújtása:
A támogatási kérelmet elektronikus úton,

ügyfélkapun keresztül minden év október 1. és
október 31. között lehet benyújtani a rendelke-
zésre álló forrás kimerüléséig.

Az ügyfél egy támogatási kérelem benyúj-
tási időszakban csak egy támogatási kérelmet
nyújthat be. Egy támogatási kérelem több
célprogramra és többféle szerkezetátalakítási
tevékenység elvégzésére és azokon belül több
erdőrészletre is irányulhat. Egy erdőrészletre
viszont csak egyféle szerkezetátalakítási tevé-
kenységre vehető igénybe támogatás.

Törőcsik Anikó
kamarai tanácsadó

Az Ipari Park mindennapjait a napokban lá-
togatás színesítette. Szolnoki diákok látogattak
el hozzánk. A csoportot kísérő Kocsis Edit kol-
légiumvezető az alábbi levélben fogalmazta
meg tapasztalatait:

„A Szolnoki Városi Kollégium 2. számú
tagintézményében működő Arany János Kol-
légiumi Szakiskolai Program 10. évfolyamos
tanulói rendszeresen járják az országot, isme-
reteket, tapasztalatokat gyűjtve - többek között
– a munka világáról is.

2009. október 9-én és 10-én is részt vettek
egy tanulmányi kiránduláson, ennek keretében
felkeresték a jászfényszarui Ipari Parkot.
Rendkívül segítőkészen fogadta és kalauzolta
a csoportot az Ipari Centrum Kft két dolgozója,
Zsámboki Sándor műszaki és vállalkozásfej-
lesztési vezető, valamint Drégeli Ádám mar-
keting menedzser. Színesen, érdekfeszítően
mutatták be a fiataloknak a gombamódra sza-
porodó üzemeket, az ezeket kiszolgáló infra-

struktúrát, az ott dolgozó emberek körülménye-
it. A látogatás egyrészt egy hazánkban élenjáró
gazdasági komplexum megismerését, másrészt
oktatási-nevelési programunk megvalósítását
segítette elő.

A programban résztvevő 24 diákunk szakmát
tanul, többségük 2-3 év múlva munkahelyet fog
keresni, ezért is kívánunk nekik minél többféle
munkalehetőséget megmutatni. Segítséget je-
lenthet az a kép is, amit felvillantott számukra
az Ipari Centrum Kft két munkatársa, köszönet
nekik. – Kocsis Edit kollégiumvezető, Szol-
nok, 2009. október 12.”

Alátogatás hírét és a róla szóló kedves vissza-
jelzést érdemesnek véltük a Tisztelt olvasókkal
megosztani. Jó tudni, mit látnak belőlünk olya-
nok, akik először látogatnak városunkba. Ha
igaz, hogy az első találkozás élménye megha-
tározó, ezek a diákok és kísérőik ezentúl bizto-
san jó szívvel gondolnak Jászfényszarura.

Zsámboki Sándor – Drégeli Ádám

Felkérjük az ingatlantulajdonosokat a sza-
badvezeték-hálózatok biztonsági övezetét
sértő fák, bokrok, magasabb növényzet eltá-
volítására, gallyazásának elvégzésére. Erre a
balesetek és áramkimaradások elkerülése ér-
dekében van szükség.

A munka elvégzését megelőzően feszültség-
mentesítés céljából értesíteni kell az ÉMÁSZ
Hálózati Kft-t. Helyi tarifával hívható szám:
06/40-28-28-28 1/5 menüpont.

A vezetékek biztonsági övezetének terjedel-
me szélső vezetőtől:

– Kisfeszültségű (0,4 kv-os) csupasz háló-
zat esetén: 1 méter.

– Középfeszültségű (1-35 kv-os) hálózat
esetén: 5 méter, illetőleg belterületen 2,5 mé-
ter.

– Nagyfeszültségű (120 kv-os) hálózat ese-
tén: 13 méter.

A biztonsági övezetben csak olyan gyümölcs-
vagy egyéb fa telepíthető, illetve hagyható
meg, ha véglegesen kifejlett állapotában kisfe-
szültségnél 1,25 méternél, középfeszültségnél
2 méternél, nagyfeszültségnél pedig 4 méternél
jobban nem közelíti meg az áramvezetőt.

A feszültségmentesítés elmaradása miatt be-
következett balesetekért, károkért felelősséget
nem vállalunk.

Amennyiben a gallyazást a tulajdonos nem
végzi el, úgy az ÉMÁSZ ezt a munkát elvégez-
teti, melyet a tulajdonos a vonatkozó jogszabá-
lyok alapján tűrni köteles.

Gallyazással kapcsolatos további hasznos in-
formációk találhatók az ÉMÁSZ Hálózati Kft.
honlapján: http://halozat.emasz.hu/gallyazas.

ÉMÁSZ
(A kivonatot készítette a szerkesztőség.)

Az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Ta-
nács döntése alapján újabb két nyertes pályá-
zatnak örülhetünk.

Az önkormányzati fejlesztések támogatása
területi kötöttség nélkül (CÉDE) előirányzatból
a „Meglévő játszótér felújítása, bővítése Jász-
fényszarun” című pályázatunkat ítélte támoga-
tásra érdemesnek régiónk tanácsa. A támoga-
tási összeg 3.939.171,- Ft. Önkormányzatunk
a Deák Ferenc utcában lévő közterületi játszó-
teret szeretné felújítani, bővíteni. A meglévő
játszóteret egy 2005. október 14-i ellenőrzési
jegyzőkönyv alapján a játszóeszközök konst-
rukciós hibái, és balesetveszélyes voltuk miatt
azonnali hatállyal le kellett bontani. Ezt a ját-
szóteret szeretnénk ismét megfelelő állapotba
hozni és a lakosság, a gyerekek rendelkezésére
bocsájtani. A következő játszóeszközök beszer-
zését tervezzük: Dzsungel torony, Vár, Fort to-
rony, Kétüléses hinta, Mérleghinta, Homokozó,
Kötélalagút, Lengőgerenda, Rugós állatfigurák.
A beruházás összköltsége 5.252.228,- Ft.

A települési önkormányzati belterületi köz-
utak felújításának, korszerűsítésének támoga-
tása (TEUT) előirányzatból a „Bethlen Gábor
út felújítása Jászfényszarun” pályázatunk pe-
dig 11.553.452,- Ft támogatásban részesült. A
Bethlen Gábor út az idők folyamán és a szenny-
vízhálózat kiépítési munkák során megrongá-
lódott, kikátyúsodott, repedezett, letöredezett
burkolatú aszfaltburkolatú út. Célunk a pálya-
burkolat biztonságossá, járhatóvá tétele. Je-
lenleg már annyira rossz állapotban van, hogy
az évenkénti folyamatos kátyúzások helyett
a teljes felújítás lenne indokolt. A felújítandó
útszakasz teljes hossza összesen 959 méter. A
burkolatba eső közművek akna fedlapjai és sze-
relvényei szintbe állításra kerülnek. A tervezett
szélesség 4,00 méter, a Szabadság úthoz csat-
lakozó első 50 méteres szakasz 6,00 méter. A
pályaszerkezet 5 centiméter vastag AB-11 jelű
aszfalt-erősítő réteg. A beruházás összköltsége
23.106.904,- Ft.

Jelenleg a támogatási szerződés megkötésé-
hez szükséges dokumentumok, igazolások és
nyilatkozatok előkészítése folyik. A Bethlen
Gábor út felújításának közbeszerzését a Képvi-
selő-testület 2009. október 14-i döntése alapján
a BEFETA 2008. Kft. (5000. Szolnok, Félcsiz-
ma u. 3.) bonyolítja. A pályázatok megvalósítá-
sára a következő év során kerül sor.

Tanczikó Attila, műszaki előadó

Erdőgazdálkodók figyelmébe

Hogyan látnak bennünket a Fényszarura látogatók?

Az ÉMÁSZ felhívása

Nyertes pályázatok

A FÉBE szervezésében november 29-én
(vasárnap) 16 órai kezdettel a Petőfi Művelő-
dési Házban a Jászapáti Színjátszó Kör előadá-
sában élőzenével a Jerry Bock – Sheldon Har-
nich – Joseph Stein – G. Dénes György – Gye-
nes István: Hegedűs a háztetőn című musical
3 felvonásban kerül bemutatásra.

Tevjét, a tejesembert alakítja és a darabot ren-
dezte Kökény Gábor. A dalokat betanította és
zongorán kísér Balogh József zongoraművész.
Jegyek elővételben Baranyi Józsefné Nelli,
Hangosiné Réz Mária, Görbe Jánosné Amálka,
Kővágóné Kati, Lukács Pál és Tóthné Basa Éva
közönségszervezőknél válthatók. Tóth Tibor

Apátiak vendégjátéka
újra Fényszarun
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Az „új influenzáról”
Bizonyára sokaknak – főleg a kisgyer-

mekes anyukáknak – fejtörést okoz, hogy 
éljenek-e az „új infl uenza” elleni védőoltás 
lehetőségével. Ennek kapcsán beszélget-
tem dr. Kocsis András gyermekorvossal.

Tudna valamit magáról a vírusról mon-
dani? Miben különbözik ez a „sima” infl u-
enzától?

A H1N1v, azaz a sertésinfl uenza, embe-
reket fertőző változata nem csak infl uen-
za-szezonban terjed, hanem interszezo-
nálisan, vagyis az év bármely szakában 
tud járványt okozni. Tünetei alapján nem 
lehet a két infl uenzát megkülönböztetni. 
Alapvető különbség a kettő között, hogy 
a H1N1v a fi atalabbakat veszélyezteti, míg 
a „sima” infl uenza inkább az idősebbeket 
támadja.

Mi az Ön véleménye a védőoltásról?
A sok kétséget ébresztő hír miatt fenntar-

tásokkal várom a gyermekek olthatóságá-
ra vonatkozó ajánlásokat. A védőoltás térí-
tésmentes, természetesen lebeszélni senkit 
nem szeretnék róla. Rengeteg információt 
kaptam az ÁNTSZ-től a vakcinát illetően. 
A védőoltást jelenleg még vizsgálják a 3. 
életévüket be nem töltött személyeket ille-
tően (mostanáig mindössze 20 gyermeken 
tesztelték 3-18 év közöttieken). Várjuk az 
eredményeket. A napokban dől el, hogy a 
3 év alatti gyerekek kaphatnak-e, ill. mikor 
kaphatnak a védőoltásból. Az már biztos, 
hogy fél évesnél kisebb csecsemőket nem 
lehet majd beoltani. Őket a környezetük-
ben élők védőoltásával lehet védeni.

A kismamáknak ajánlják a várandósság 
második harmadától, de arra vonatkozó 
vizsgálat nem történt, hogy a magzatra 
milyen hatása van az „új” oltás. Megosz-
lanak a vélemények a szakemberek között 
is a vakcinát illetően. Az bizonyos, hogy 
az állam semmilyen felelősséget nem vál-
lal az esetleges káresemények kapcsán, 
hiszen az oltás önkéntes, nem kötelező. 
Valamint úgy értesültem, hogy a vakcina 
dobozán és az ampullán sem tüntették fel 
a lejárati időt, így alakilag hibásnak kell 
tekinteni. Utólag adtak tájékoztatást, hogy 
1 évig érvényes a vakcina.

Úgy tervezik, 3 ütemben történik majd a 
védőoltás beadása:

1. ütem: krónikus betegek, várandós nők, 
egészségügyi dolgozók, kritikus infra-
struktúrát működtető személyek

2. ütem: egészséges gyerekek „kampá-
nyoltása” szülői nyilatkozat alapján (isko-
laorvos)

3. ütem: fél évesnél kisebb csecsemők 
környezetében élők.

Úgy vélem, mindenképpen szükséges 
lenne az ÁNTSZ részéről egy hivatalos 
közlemény, hogy a szülők ne a médiára le-
gyenek hagyatva, hogy igényeljék-e az ol-
tást. Ezt már jeleztem is dr. Sárközi Mária 
kistérségi tiszti főorvos asszonynak. Azt 
biztosan tudni lehet, hogy tojás-érzéke-

nyeknek, illetve azoknak, akik bizonyos 
antibiotikumokra allergiásak, ellenjavallt 
az oltás.

A szülőknek, akik gyermeke ovis vagy 
iskolás, írásos formában kell nyilatkozni, 
hogy akarja-e vagy sem a gyermekének a 
védőoltást. Nem dőlt még el, hogy milyen 
formában kapnak majd tájékoztatást, de 
a rendelőm hirdetőtábláján ki fogom füg-
geszteni az oltóanyag érvényes alkalma-
zási előiratát, melyből tájékozódhatnak, 
hogy miért érdemes beadatni, illetve mi-
lyen mellékhatásai lehetnek az új oltásnak. 
Akinek van lehetősége, megtekintheti a 
betegtájékoztatót a www.ogyi.hu/pande-
mia/ weboldalon is.

Felnőtteknek ajánlja a védőoltást?
Ezt mindenkinek magának kell eldön-

teni, hogy él-e a lehetőséggel vagy sem. 
Magamnak és a családomnak csak a ha-
gyományosat fogom beadni.

Mit javasol azoknak, akik úgy döntenek, 
hogy nem oltatják be magukat; hogyan vé-
dekezhetünk a vírus ellen?

100%-os védelmet nem jelentenek, de 
mindenképpen kerüljék a tömeget. Fontos, 
hogy mossanak kezet szappanos meleg víz-
zel, főleg, ha tömegközlekedési eszközzel 
utaznak. Papírzsebkendőbe tüsszentsenek, 
köhögjenek és utána dobják zárható sze-
metesbe. Ha nincs hirtelen kéznél papír-
zsebkendő, akkor a könyökhajlatba tüsz-
szentsenek inkább, de semmiképpen se a 
kezükbe.

Ajánlott a gyakori szellőztetés, főleg is-
kolákban, illetve sok embert foglalkoztató 
munkahelyeken. Nem lehet elhanyagolni 
a klaviatúrák, kilincsek, kapcsolók rend-
szeres takarítását sem, főként közösségi 
terekben!

És ha mégis elkapták az infl uenzát (akár 
a „régit”, akár az „újat”), ne utazzanak, 
gyógyuljanak otthon, hogy ne betegítse-
nek meg másokat. Akinek hirtelen rosz-
szabbodni kezd az állapota, vagy szövőd-
mények lépnek fel (pl. néhány napos láz-
talanság után újra belázasodik, vagy 3-4 
napnál tovább lázas, fülfájása, nehézlég-
zése támad) jobb, ha a háziorvosához for-
dul segítségért.

Doktor úr! Köszönöm szépen a tájékoz-
tatást mindenki nevében!

Altorjai Katica

Szoptatás: egy válasz a veszélyhelyzetre, 
a szükséghelyzetre.

Ez a mondat lett az idei szoptatási világ-
hét mottója. Az Egészségügyi Világszerve-
zet és az UMCET kezdeményezésére 1992. 
óta világszerte augusztus első hetében hív-
ják fel a fi gyelmet a tápláló anyatej fontos-
ságára.

Védőnői Szolgálatunk 2009. szeptember 
21-én délután tartotta a világnaphoz kap-
csolódó összejövetelét. Anyukák jöttek kis-
gyermekeikkel, illetve azok, akik még csak 
a pocakjukban hordják magzatukat.

Vendégelőadónk, az Anyatejmisszió ve-
zetője beszédében kitért arra, hogy a cse-
csemő legtökéletesebb tápláléka az anyatej. 
Olyan „élő” anyagokat tartalmaz, ami a tu-
domány mai állása szerint nem előállítható, 
így a legjobb minőségű tápszerekben sem 
található meg.

A csecsemőkorban szoptatott gyerekek és 
felnőttek kevésbé lesznek hajlamosak a szív 
és érrendszeri betegségre, cukorbetegségre, 
az elhízásra és az allergiás betegségekre.

A szoptatott csecsemők fogai egészsége-
sebbek lesznek. Sokkal ritkább körükben a 
korai fogszuvasodás. A szoptatás elősegíti 
a gyermekek rágásra szoktatását. 

Fontos, hogy az anyatejes táplálás elő-
nyeiről már a terhesség idején beszéljünk, 
hogy kialakuljon a megfelelő pozitív hoz-
záállás az anyában. Ebben a családsegítő 
közreműködésére is nagy szükség van. A 
cél tehát az, hogy fél éves korig lehetőleg 
minden csecsemőt anyatejjel tápláljunk és 
ahol az anya képes rá, ott 1 éves korig foly-
tatódjon a szoptatás.

Az ismeretterjesztő előadás közben a má-
sik teremben játszószőnyegen játszhattak a 
kis örökmozgók. A játék szervezésében, a 
sok-sok játékeszköz biztosításában Városi 
Könyvtárunk dolgozói: Katika és Ildikó 
segítettek. A szoptatásokhoz kapcsolódó 
szakirodalommal, mesekönyvek bemuta-
tásával színesítették a délutáni „kikapcso-
lódást”. Akik megszomjaztak, megéheztek 
ez idő alatt, a terített asztalról válogathattak 
a fi nomságok közül. A gyereksereg termé-
szetesen nagyon élvezte a falatok rágcsálá-
sát, majszolását.

A rendezvény zárásaként ízelítőt kaphat-
tunk a hetekben induló baba-mama torná-
ból. A foglalkozást vezető hölgy tornaesz-
közeivel próbálta megmozgatni, játékos 
formában „megtornáztatni” a kisgyermeke-
ket és velük együtt az anyukájukat. (Fotó: 
16. oldal.)

Remélem, máskor is lesz lehetőségünk 
egy rövid, de tartalmas délután eltöltésére. 
Köszönet érte mindenkinek, aki segített 
színesebbé tenni kis összejövetelünket, 
valamint köszönjük az anyukák és kisgyer-
mekeik részvételét. Kívánunk minden csa-
ládnak sok kitartást, fi gyelmet, szeretetet, 
egészséget!

Védőnők nevében Kissné Szalai Csilla

A Szoptatás világnapja 
Jászfényszarun
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A 2009/2010-es tanévben a Diákönkormányzat 
vezetői: 

Ocskó-Sós Bettina diákpolgármester 
Borbély Kristóf diákpolgármester helyettes
Saska Bettina titkár

A DÖK állandó feladatai:
– Műanyag kupakok gyűjtése 
 (felelős: 5. évfolyam)
– Aktuális faliújságok dekorálása 
 (havonta évfolyamonként)
– DÖK-faliújságok rendezése 
 (felelős: 6. évfolyam)
– Rádióstúdió üzemeltetése
 (felelős: Borbély Kristóf )
– Suliképújság üzemeltetése 
 (felelős: Gajdics Anikó )
– Iskola honlapján a DÖK hírek szerkesztése
 (felelős: Ocskó Sós Bettina)
– Havonta DÖK-gyűlés 
 (felelős: Kovács Lászlóné)

Eseménynaptár (tervezet)

Október
• 2. (vagy 9.) kerékpárverseny 
 Pusztamonostorra
• „Grafi ti” pályázat megvalósítása
• Számítógépes stratégiai verseny

November
• Pókerverseny (esetleg több fordulóban)
• Suli diszkó 

December
Vetélkedő – téli forduló:
• Romantika a zenében-Chopin (feladatsor)
• Népdalok
• Romantika az irodalomban (feladatsor)
• 18. karácsonyi dísz készítése 
 egyedülálló időseknek
• Mikulás rendezvények osztályonként

Január
 Jótékonysági bál szervezése, lebonyolítása
Február
 Farsangi bál, suli diszkó 

Március
Vetélkedő – tavaszi forduló:
• Kazinczy, Haydn, Chopin 
 portréjának elkészítése
• Klasszicizmus és romantika 
 a magyar irodalomban, 
 zenében és képzőművészetben
• Természetfotó pályázat
• 7. oszt. tanulók betanítása a rádióstúdióban

Április
• 1. Fordított nap
• Suli diszkó
• 24 órás foci gála
• Diákpolgármester választás
• Utolsó hét: Nyolcadikosok hete

Május (dátum nélkül)
• A vetélkedősorozat záró programja, 
 eredményhirdetése
• Tavaszi hulladékgyűjtés
• Versmondó verseny, népdaléneklő verseny
• Sportnap
• Gyermeknap

Kovács Lászlóné

A Diákönkormányzat 
éves programjai

2009-ben csupa kerek évfordulót találhatunk 
a legnagyobb magyar mesemondóként számon 
tartott Benedek Elek élettörténetében: 150 éve 
született, 80 éve halt meg és 40 éve működik 
a szülőhelyén létrehozott emlékház. Iskolánk 
könyvtára az elmúlt években is különböző ér-
dekes programokkal várta olvasóit a nagy mese-
mondó születésnapján. Nem volt ez másképpen 
az idén sem.

Előzetesen meghirdettük a „Legkedvesebb me-
sehősöm” rajzpályázatot, rajz,- báb- és könyv-
jelző készítés kategóriákban. A Lapoda mese 
programmal képregényt készíthettek valamelyik 
kedvenc meséikről, vagy kitalált mesét.

Szeptember 30-án a beérkezett pályamunkák-
ból kiállítást rendeztünk és díjaztuk a legjob-
bakat.

Az eredmény a következő lett:
Csoportos báb kategória: 2. c osztály, báb 

kategória: Cseszkó Lili 2. a, Könyvjelző kate-
gória: Kotán Csenge 3. b, Lapoda mese kate-
gória: Nagy Bence 7. c, Rajz kategória: Fábián 
Alaxandra 3. a, Juhász Boglárka 6. b, Sápi 
Diána 7. a.

Már több mint egy éve működik a könyvtár 
blogja. A Népmese Napjához kapcsolódóan 
kérdést tettem fel, melyre Varga Dorottya 8.  
a osztályos tanuló válaszolt helyesen, ezért ő is 
könyvjutalomba részesült.

Benedek Elek műveiből, és pár fotóból is rög-
tönöztük egy kiállítást.

A program 14 órakor kezdődött, melyen szép 
számmal összejöttünk, és a könyvtár igen szű-
kösnek bizonyult. Kotánné Kovács Tímea ta-
nárnő remek játékokat hozott és vezetett közel 3 
órán keresztül. Játék a nevekkel, Ludvérc játék, 
Drakula játék, családkereső, családmegjelenítés, 
kulcsszavak alapján a Világszép nádszál kisas-
szony mese egyes részeinek kitalálása, a mese 
felolvasása és összehasonlítása az általuk kita-
lálttal, mese összeállítás a Lapoda meseprogram-
mal, szétvágott mese szövegének összerakása.

A tervek között szerepelt még fi lmvetítés is, a 
magyar népmesékből válogattunk volna, de an-
nyira belefeledkeztünk a játékba, hogy senkinek 
nem hiányzott a vetítés. Az október hónap jelen-
tős a könyvtárak életében, ebben a hónapban van 
az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja. A 
Könyvtárostanárok Egyesülete erre az évre is 
több pályázatot hirdetett meg ebből az alkalom-
ból: iskolai könyvtári honlapkészítés, projekt-
pályázat, prezentációpályázat. Ezekből kettőre 
mi is elküldtük munkánkat. Az elmúlt években 
mindig sikerült részt vennünk a Kecskeméti Ka-
tona József Megyei Könyvtár és az Informatikai 
és Könyvtári Szövetség által meghirdetett Köny-
ves Vasárnapon, ami most az egész országban 
október 11-én volt. Ebben az évben szombaton 
(október 10.) tanítás volt az iskolánkban. Így 

150 éve született Benedek Elek
Egyszer volt, hol nem volt... 

úgy döntöttünk vasárnap nem rendezzük meg, 
az amúgy eddig mindig sikeres rendezvényt, 
hiszen a diákoknak, nevelőknek is egy nap pi-
henés szükséges. Nagyon szeretik a gyerekek a 
Kölyökolvasót. (melyet szintén az előzőekben 
szereplők hirdetnek meg évről-évre) A Kölyök-
olvasó három fordulójának feladatai egy-egy 
szépirodalmi alkotáshoz kapcsolódnak, ezeket 
el kell olvasni.  Majd a három próbát sikeresen 
teljesítők elnyerik a KÖLYÖKOLVASÓ címet. 
Sajnos minden évben új és új könyvek szerepel-
nek a listán. Ezek nagy része nincs meg a könyv-
tárunkban. Ahhoz pedig, hogy sokan el tudják 
olvasni 5-5 példányra lenne legalább szükség. 
Az elmúlt tanévben 3 diák, azelőtt pedig 2 diák 
nyerte el a Kölyökolvasó címet. 

(A felhívásról itt lehet tájékozódni: 
http://193.224.242.5/osszefogas/kolyokolvaso.
aspx)

Íme a lista: 
1-2. osztályosoknak:
 Paulovkin Boglárka: A katicabogár elveszett 

pöttyei vagy Marék Veronika: Kippkopp a fű-
ben Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék vagy 
Vígh Anita: A kacsalábon forgó kiscsirke 

Csukás István: Pom Pom újabb meséi vagy 
Varga Katalin: Madzag és cimborái 

3-4. osztályosoknak:
 Balázs Ágnes: Lufi  és a boszorkányfarsang 

vagy Bálint Ágnes: Szeleburdi család
Békés Pál: A kétbalkezes varázsló vagy Tóth 

Zita: Filc, a zoknimuki 
Gáti Éva: Egérmese vagy Lázár Zsófi a: Bogár-

mese 2. 
Nagyobbaknak:
 Berg Judit: Rumini Zúzmaragyarmaton vagy 

G. Szabó Judit: Megérjük a pénzünket 
Dóka Péter: Az ellopott zsiráf vagy Lackfi  Já-

nos: Kövér Lajos arany keze 
Szijj Ferenc: Zöldség Anna és a beszélő póniló 

vagy Varró Dániel: Túl a maszat hegyen
Bővebb információ: 
http://blog.jaszfenyszarusuli.hu

Berze Lászlóné könyvtáros

Idén is – mint minden évben – megtartottuk az őszi hulladékgyűjtést. Sok szorgos kis- és nagydiák 
gyűjtötte a még hasznosítható hulladékot szeptember 25-én és 26-án. A gyerekek 800 kg hullámpapírt, 
13020 kg vegyes papírt, 1500 kg vasat és 15120 kg lemezt gyűjtöttek. Ezúton megköszönjük a diákok-
nak, hogy fegyelmezetten, szorgalmasan gyűjtötték a hulladékot. A felnőtteknek pedig, hogy odaadják 
a ház körül meglévő fölösleges fémet és papírt, és hogy rengeteg segítséggel is támogatták az iskolát, a 
diákönkormányzatot.                                                                     Ocskó Sós Bettina, diákpolgármester

Őszi hulladékgyűjtés 2009



8                                                                           MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2009/10

Ha nyitott szemmel já-
runk lakókörnyezetünk-
ben, illetve az országban, 
olvassuk a nagyvilág hí-
reit, jól látható a környe-
zet változása, az emberi 

tevékenységek egyre növekvő környezetter-
helése.

Saját lakóhelyünkre, az egész agglomerá-
cióra talán legjellemzőbb környezetterhe-
lés a gépjármű-forgalom okozta zaj és lég-
szennyezés, valamint az egyre nagyobb te-
rületeket érintő lakó-, ipari-, és kereskedel-
mi funkcióval történő beépítés. Országosan 
e helyi problémák mellett már érzékelhető 
a felszíni vizek fokozódó, időszakos, és fo-
lyamatos elszennyeződése, a vizek mennyi-
ségének változása. A Föld egészére vonatko-
zóan pedig az újságok és tudományos írások 
többnyire egybehangzóan állítják, hogy az 
erdőterületek rohamosan csökkennek, Cip-
rus méretű jéghegyek szakadnak le évente az 
Antarktiszról, Afrika legmagasabb, hófödte 
hegycsúcsairól dokumentálhatóan szorul 
vissza a hósapka, soha nem látott szélső-
séges esőzések okoznak katasztrófákat. Az 
időjárás szeszélyes változásait pedig mi ma-
gunk is tapasztalhatjuk, és tapasztalhattuk 
különösen az elmúlt pár évben.

A Föld hőmérséklete az elmúlt 2 millió év-
ben közel azonos, hidegebb és melegebb idő-
szakok csaknem szabályszerű váltakozásá-
val. Jelenleg egy melegebb időszakot élünk, 
amelyhez hasonló utoljára 130 ezer évvel 
ezelőtt volt a Homo Sapiens kialakulásának 
idején. Az utolsó hidegebb, jégkorszaki pe-
riódus 15 ezer éve volt, azóta pedig a Föld 
hőmérséklete folyamatosan emelkedik. Ezt 
a felmelegedési folyamatot az Éghajlat-vál-

Környezettudatosság – építész szemmel

A Jászsági Kistérségi He-
lyi Közösség Egyesülete 
(JKHKE) Jászapáti 2009. 
október 15-én 14 órára az 
Andrássy Thermál Hotel 
különtermébe várta az Új 
Magyarország Vidékfejlesz-
tési Program (ÚMVP) III. 
tengely keretében meghir-
detett nyertes pályázókat. 

Az összejövetelen ünne-
pélyes keretek között Lóczi 
Miklós egyesületi elnök és 
Eszes Béla alelnök adták át 

a támogatásról szóló oklevelet. Jászfénysza-
ru Város Önkormányzata nyertes projektről 
szóló írásos dokumentumot a polgármester 
megbízásából – más irányú fontos elfoglalt-
sága miatt – Tóth Tibor önkormányzati kép-
viselő vette át.

Az ÚMVP III. tengely négy felhívására 
2009. januári beadással összesen 28 kére-
lem, több mint 718 millió Ft támogatási 
igényt megpályázva érkezett be a JKHKE-
hez a helyi akciócsoport területéről. 

Indul a Madárles-projekt
A várthoz képest nagy volt a pályázati kedv 

a térségből. Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata a turisztikai tevékenység ösztönzé-
se célterületre adhatott be pályázatot. A kö-
zségek a falumegújítás és –fejlesztés, vidéki 
örökség megőrzése jogcímre pályázhattak. 
Jászfényszaruról is lehetőség nyílott a mikro 
vállalkozások létrehozása és fejlesztése té-
mában pályázni.

A 28 beadott pályázat értékelése, pontozása 
alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejleszté-
si Hivatal 2009. szeptember 30. napjával 15 
nyertes projektet állapított meg. 

A falumegújítás és fejlesztés jogcímen 8 te-
lepülés 211 millió forintot, a turisztikai tevé-
kenység ösztönzésére négy egyéni vállalkozó, 
az Alattyáni Római Katolikus Egyházközség 
és Jászfényszaru Város Önkormányzata 
összesen mintegy 67 millió forintot, ebből 
Jászfényszaru 29 milliót nyert. 

A vidéki örökség megőrzése jogcímre a 
Jászkiséri Református Egyházközség pályá-
zott eredményesen és kapott 43 millió forin-
tot. A mikro vállalkozások létrehozása és fej-
lesztése területre beadott hét pályázat közül 
egyik sem nyert. 

Várhatóan november 1-től a ÚMVP III. 
tengely négy jogcímére ismét lehet pályá-
zatot beadni új pályázóknak, vagy azok-
nak, akik pályáztak, de nem nyertek az 
első körben. A kistérségben Jászfényszaru 
Város Önkormányzata valósíthatja meg a 
legnagyobb turisztikai projektet, amely a 
Városháza mögötti volt vásártér és a Lehel 
bányató turisztikai célú hasznosítását jelenti.  
(Padok, hulladékgyűjtők, esőbeálló, tűzrakó

(Folytatás a 10. oldalon.)

tozási Kormányközi Testület 1905. és 2005. 
között folytatott mérései is alátámasztják. 

Globális felmelegedésnek az utóbbi évti-
zedek éghajlati változásait nevezzük: emel-
kedik az óceánok és a felszínközeli levegő 
hőmérséklete.

A globális felmelegedés kapcsán általában 
a szén-dioxid légköri arányára gondolunk, 
amely egyéb más gázokkal és a vízgőzzel 
együtt üvegházként a Föld légkörében tartja 
a Nap hőjét. 

A kutatók hevesen vitáznak arról, hogy a 
felmelegedést mennyiben természeti hatások 
(a napsugárzás erősödése, a vulkáni tevé-
kenység, a Föld pályaelemeinek változása) 
és mennyiben emberi tevékenységek idézik 
elő. A legelfogadottabb vélemények sze-
rint a globális felmelegedés emberi okokra 
vezethető vissza. Ezt támasztja alá, hogy a 
naptevékenység és a vulkánosság alakulása 
a számítások szerint jelenleg a globális fel-
melegedés ellen hat.

Az emberi tevékenységek léptékét hajla-
mosak vagyunk alábecsülni, azonban pár 
megdöbbentő adatból jól érzékelhető a kör-
nyezetalakítás és környezetterhelés léptéke:

1. Az elmúlt 50 év alatt a Föld lakossága 
megkétszereződött.

2. Az elmúlt 25 év alatt megduplázódott az 
összes energia-fogyasztásunkra leginkább jel-
lemző fosszilis energiafogyasztás.

3. Az emberiség 1996-ban annyi földet 
mozgatott meg, mint amennyit a világ folyói 
összesen.

Mindezek a tények azt mutatják, hogy az 
emberiség létszáma, és technikai fejlettsége 
nyomán olyan környezetalakító tényezővé 
vált, amely a Föld öko-, és atmoszférájára is 
hatással tud lenni, és hatással is van.

Hazánkat erősen sújtja a felmelegedés, 
egyre szárazabbá válik éghajlatunk. Euró-
pában Magyarország a legveszélyeztetet-
tebb a csapadékmennyiség csökkenésének 
szempontjából. Az éghajlatváltozás megállí-
tásának egyetlen módja az üvegházgáz-kibo-
csátások radikális csökkentése. Az üvegház-
gázok elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok, 
azaz a szén, a kőolaj és a földgáz elégetése 
során keletkeznek, ezért a mérséklés fő esz-
köze ezen tüzelőanyagok fogyasztásának 
csökkentése, vagy azok kiváltása megújuló 
energiaforrásokkal. 

A környezetterhelés mértékét felismerve 
manapság – szerencsére – egyre többet fog-
lalkozunk a fenntarthatóság, a fenntartható 
fejlődés fogalmával. A fenntartható fejlődés 
a fejlődés olyan formája, amely a jelen igé-
nyeinek kielégítése mellett nem fosztja meg 
a jövő generációit saját szükségleteik kielé-
gítésének lehetőségétől. (ENSZ – Közös jö-
vőnk jelentés, 1987)

A fenntarthatóság az emberiség jelen szük-
ségleteinek kielégítése, a környezet és a ter-
mészeti erőforrások jövő generációk számá-
ra történő megőrzésével egyidejűleg. (Világ 
Tudományos Akadémiáinak Deklarációja, 
Tokió, 2000)

A fenntartható fejlődés elősegítése ér-
dekében több nemzetközi nyilatkozat, cse-
lekvési terv született, és több szerződést 
készítettek elő, melyek közül sajnos még 
keveset ratifi káltak. 

Hol érhető tetten a terület- és településren-
dezés, illetve az építőipar szerepe, felelőssé-
ge a fenntartható fejlődésben? Erről a későb-
biekben olvashatnak lapunkban.

Berze Éva
okleveles építészmérnök

Lóczi Miklós és Tóth Tibor
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A birsalmát erősen savas, 
szájösszehúzó hatása, fanyar 
fűszeres íze miatt nem a köz-
kedvelt nyersen fogyasztott 
gyümölcsök között tartjuk 

számon. Pedig nagyon sok jótékony hatása van: 
a nyers birsalma leve segíti az anyagcserét, 
székrekedés esetén enyhíti a panaszokat, ill. 
hasi fájdalmakra, görcsoldásra is alkalmas, va-
lamint gyulladáscsökkentő hatása van.

A birsalma késő őszi gyümölcs; száraz he-
lyen tárolva hónapokig eláll, és kellemes illa-
tot áraszt a helyiségben. Nyersen fogyasztva, 
illetve ivólé formájában a legegészségesebb, 
de meg is főzhetjük. Ha túl savanykásnak érez-

zük, szegfűszeggel, fahéjjal ízesítsük. Felhasz-
nálásának legismertebb formája a birsalmasajt, 
melynek receptjét nagymamámtól kaptam és 
igen egyszerű elkészíteni.

A szép, érett birsalmákat megmossuk, ne-
gyedekbe vágjuk, magházuktól megtisztítjuk 
és héjastul főzzük, mert úgy jobban kocsonyá-
sodik utána. Mikor puhára főtt, szitán áttörjük 
– vagy egyszerűen krumplinyomóval össze-
törjük, majd lemérjük – 1 kg anyaghoz 80dkg 
cukor kell majd. Az áttört almát széles lábasban 
addig főzzük, amíg kavarás közben láthatjuk a 
lábas alját. Ekkor hozzáöntjük a cukrot és nagy 
lángon állandóan keverve 10-15 percig főzzük, 
amíg hideg porcelán tányérra csöppentve hama-

rosan bebőrösödik. Nagymamám őzgerincfor-
mába szokta önteni, de szerintem pudingforma, 
illetve kisebb mélytányérok is megfelelnek a 
célnak. A kiöntéssel igyekezzünk, mert olyan-
kor már gyorsan megalvad. Ha van otthon dió, 
megtisztítva, apró darabokra vágva szórhatunk 
a „sajt” közé, nagyon fi nom lesz tőle. Másnap 
pergamenpapírra borítsuk ki és langyos helyen, 
vagy akár a kamrában tároljuk 2-3 hétig, amíg 
teljesen megszikkad a külseje; időnként forgas-
suk meg, hogy ugyanúgy száradjon minden ol-
dala. Ezután celofánba, folpack-ba csomagolva 
tároljuk; csemegeként tálaljuk, vékony szele-
tekre vágva. Jó étvágyat mindenkinek!

Altorjai Katica

Futball
Valamennyi csapatunk megkezdte az őszi ver-

senysorozatot. Felnőtt focicsapatunk a 9., az if-
júságiak a 4. helyen állnak jelenleg. Eredmények 
(zárójelben az ifi ):

Mezőtúr – JVSE 0-1 (3-2) G: Ecker
Nagyiván – JVSE 5-1 (2-6) G: Luca
Jászapáti – JVSE 2-1 (3-3) G: Ecker
Abádszalók – JVSE 2-1 (4-1) G: Szabó
JVSE – Túrkeve 2-1 (7-0) G: Szilágyi, Ócsai
Kunszentmárton – JVSE 1-2 (1-4) G: 
Luca, Szilágyi
JVSE – Fegyvernek 4-0 (10-0) G: 
Ecker, Jáger, Szilágyi, Horváth
Jászladány – JVSE 2-1 (0-1) G: Horváth
JVSE – Besenyszög 3-4 (0-3) G: 
Szilágyi (2), Jáger
U16-os csapatunk két mérkőzést játszott ed-

dig, felemás eredménnyel: 
JVSE – Jászszentandrás 8-1
Jászkisér – JVSE 3-1
U13-as csapatunk is 50%-os eredménnyel 

büszkélkedhet:
Jászboldogháza – JVSE 0-4
Jászkisér – JVSE 3-0
Kézilabdás lányaink 4 forduló után az ötödik 

helyen állnak a megyei bajnokságban. Eredmé-
nyeik:

Kunhegyes – JVSE 10-14
JVSE – Jászladány 21-19
Fegyvernek – JVSE 27-19
JVSE – Szolnok 17-21

Sporttársi üdvözlettel,
JVSE elnökség

Labdarúgó mérkőzések Jászfényszarun
Ifi  –felnőtt:
10.25. 11:30/13:30 JVSE-Jászárokszállás 
11.08. 11:00/13:00 JVSE-Kunhegyes 
11.22. 11:00/13:00 JVSE-Csépa
12.05. 11:00/13:00 JVSE-Tiszafüred
U16
11.07. 10:30 JVSE-Jászapáti
U13
11.07. 09:00 JVSE-Jászapáti
11.21. 09:00 JVSE-Jászberényi SE
Az idén is megrendezzük hagyományos Sport-

bálunkat, a Művelődési Házban, december 19-én 
szombaton, melyre mindenkit szeretettel várunk!  
Jelentkezni a 70/931-8983 vagy 70/333-06-98 te-
lefonon, vagy a Jászfényszaru Városi Sportegye-
sület elnökségi tagjainál lehet.

Vitányi Szabolcs

A Tillandsia 2. rész

Néhány faj a növény alapján hoz sarjakat, 
amíg mások a virágzat alapjából hozzák létre 
azokat. A sarjak 1-4 év után érik el a kifejlett 
méretüket, e közben az anyanövény fokoza-
tosan elpusztul 1-2 létrejövő generáció alatt. 
Általában az anyanövény több mint egy sarjat 
képez, így a növény az évek alatt megsokszo-
rozódik és csodálatos virágzó telepet alkot. 
A Tillandsia sarjakat hagyhatjuk az anyanö-
vényen, így végső soron egy attraktív telepet 
formálhatunk, vagy leválaszthatjuk őket és 
egyedi növényként nevelhetjük tovább. Ha a 
leválasztás mellett döntünk, várjuk meg amíg 
a sarj a felnőtt növény méretének felét eléri. 
A leválasztáshoz használjunk éles kést vagy 
csipeszt és a sarjat pontosan annál a résznél 
válasszuk le, ahol az anyanövénnyel érintke-
zik. A keletkező sebfelületet tartsuk tisztán és 
hagyjuk száradni egy-két napig. 

A Tillandsiák nemcsak sarjakról, hanem 
magokról is képesek szaporodni. Ez a boly-
hos felületű ejtőernyőszerű apparátus lehető-
vé teszi, hogy a növény magja „ússzon” a lég-
áramlattal nagy távolságot megtéve. Így válik 
lehetővé, hogy eredeti élőhelyüket – magas 
fák koronáját, szikla peremeket – elérjék és 
rövid idő alatt új kolóniákat képezzenek. 

A Tillandsiák a szabad természetben fá-
kon, bokrokon, szilákon megtelepedve élnek, 
mely lehetőséget nyújt arra, hogy fantázián-
kat szabadon eresztve készítsünk élőhelyet 
növényeinknek a lakásban. Ehhez nincs is 
másra szükségünk, mint egy nagy adag kép-
zelőerőre és egy kis kézügyességre. A kom-
pozíciók alapanyagául felhasználhatunk min-
den olyan anyagot, amelyet a természetben 
járva találunk sétáink során. Ilyenek lehetnek 
az elszáradt ág darabok, szép rajzolatú kér-
gek, nagyobb gyökerek, uszadékfa darabok. 
Fontos, hogy csak elhalt részeket gyűjtsünk, 
ne rongáljuk a természetet egy tetszetős ág 
kedvéért. Talán az elfagyott, vagy elhalt sző-
lőkarok az egyik legjobb alapanyagok. Az 
elszáradt kéreg eltávolítása után előtűnik a 

fa tetszetős rajzolata, amely érdekes görbü-
letekkel, kinövésekkel párosul. Vannak, akik 
mindenféle köveket, ásványokat, kerámiákat, 
vagy éppen csigaházakat és kagylókat hasz-
nálnak fel. Szemre tetszetős alkotások le-
hetnek, de ezek nem javasoltak. A növények 
csak néhány hónapig bírják ezen lakhelyüket, 
majd elpusztulnak. Ennek oka, hogy a perme-
tezéshez használt víz egy része megmarad a 
felületeken, nem tud felszívódni és a növény 
alapja vízben áll. Amennyiben nincs meg-
felelő légmozgás a növényben elindulnak a 
rothadási folyamatok. 

Jó megoldás lehet, ha a lakásunkban talál-
ható egyéb fás szárú növényeinket, esetleg 
nagyobb kaktuszainkat „díszítjük” fel Til-
landsiákkal. Igen érdekes és szép látványt 
nyújt például a jukka pálma, vagy nolina csu-
pasz törzsének ilyen módon való feldíszítése. 
A kompozíciók mérete igen változatos lehet 
az egészen apró, néhány centiméteres aszta-
li dísztől egészen a több méteres ágas-bogas 
dekorációig. 

A lakásban tartott növénynek sok és erős 
fényre van szüksége, amelyet az ablak mel-
letti elhelyezéssel biztosíthatunk – főleg K-i, 
Ny-i, vagy D-i fekvéssel – ilyenkor a növény 
színei szebbek lesznek, sok esetben bepiro-
sodnak. A Tillandsiák hosszú időn át elviselik 
a szárazságot – vagy a tulajdonos hanyagsá-
gát – ami azt bizonyítja, hogy ez a nemzetség 
az egyik legellenállóbb az összes növény kö-
zött. A szárazságkedvelő Tillandsiák túlöntö-
zése sem fenyeget csak akkor, ha a bőrszöveti 
felület néhány napon túl is nedves marad. Eb-
ben az esetben a levelek képtelenek a szüksé-
ges gázcserére és megfulladnak. 

Néha a Tillandsia alapja puhává válik, mint 
egy megnyomott alma. Tiszta késsel vizsgál-
juk meg a felpuhult területet és a barna ré-
szeket távolítsuk el, különben a rothadás to-
vábbterjed. Ez után a növény alapját szárazon 
kell tartani mindaddig, amíg azon kéreg nem 
képződik majd a Tillandsiát úgy kell gondoz-
ni, mint addig. 

(Folytatás a 15. oldalon.)

Gyűjtők és gyűjtemények
IV. Egy kis kitérő az orchideák világából…

ÍZHASÁB – a Birsalmasajt

Sporthírek
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2009. október 16-án Szolnokon a Megyei Önkormányzat dísztermében 
került sor a konferenciára. A rendezvény a Megyei Kerekasztal és a JNSZ 
Megyei Esélyegyenlőségi Iroda szervezésében valósult meg, egyben kap-
csolódott a Helyi Demokrácia Hete programsorozathoz. 

A konferenciát Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta 
meg, aki kiemelte a ma civil társadalmának, civil szervezeteinek sokrétű, 
önkéntes, közérdekű tevékenységét. Ezt követően Kun Lászlóné, a Megyei 
Civil Kerekasztal elnöke áttekintette a szervezet 2004. évi alakulásától nap-
jainkig lezajlott eseményeket, történéseket. Szarvák Aranka civil referens 
ismertette a 2003. évben elfogadott Szolnok város civil stratégiáját.

A konferencia további részében sor került a megye kistérségeiből a jó 
gyakorlatok bemutatására. A hét kistérség közül a Jászságból a Bedekovich 

Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnökeként mutathattam be a szervezet több 
mint 16 éves tevékenységét, képekkel illusztrált prezentáció formájában. 
Kiemelve Jászfényszaru város civil szervezeteinek kiemelkedően aktív 
szerepét a közművelődés, kultúra, sport területén. Ezt követően dr. Nagy 
Ádám, az NCA Tanácsának elnöke – „Esetlegesség helyett egységesség” 
c. tartott az NCA stratégiájáról előadást. A konferencia „Az NCA és civil 
szervezetek – eredmények, tapasztalatok, lehetőségek” pódiumbeszélge-
téssel zárult. Összegezve a konferencia gondolatait: jelentős szerepe van a 
sokrétű civil szervezeteknek, a társadalomban, a helyi demokráciában, az 
együttműködésekben, a feladat-átvállalásokban, a döntés előkészítésben, 
az életminőség javításában és a lakosság megtartásában.

Kovács Béláné Pető Magdolna

Megyei Civil Szervezetek I. konferenciája

November 3. – A Magyar Tudomány Napja
A kormány 1997-ben hozott rendelete november 3-át a Magyar Tudo-

mány Napjává nyilvánította annak emlékére, hogy 1825-ben ezen a napon 
a pozsonyi Országgyűlésen gróf Széchenyi István felajánlotta birtokai-
nak egy éves jövedelmét, 60 ezer forintot a Magyar Tudós Társaság – a 
mai Tudományos Akadémia – megalapítására.

November 12. – Minőségügyi Világnap
November 16. – A Magyar Szentek Emléknapja
November 16-án azokat a szenteket ünneplik, akiknek az ereklyéit ma-

gyar templomokban tisztelik és azokat a szenteket, akiknek nincsen külön 
ünnepük, de itt éltek magyar földön, akár a honfoglalás előtt, akár utána. 
Vannak köztük olyanok, akiket a napi kegyelet és az emlékezetet megha-
ladó kultusz övez, de köztük vannak a hétköznapok ismeretlen hősei és 
szentjei, a mindennapok vértanúi is.

November 17. – Füstmentes Nap
Ezen a napon azt hangsúlyozzák, hogy a dohányosoknak nincs joguk 

ártani nemdohányzó embertársaiknak.
November 19. – A Filozófi a Világnapja
November 20. – A Gyermekek Jogainak Világnapja
November 20. – Ifjú Zenebarátok Világnapja
November 21. – A Televíziózás Világnapja
A világnap célja, hogy elősegítse az elsősorban békével, biztonsággal, 

a gazdasági és társadalmi fejlődéssel kapcsolatos televíziós programok 
cseréjét.

November 25. – Magyar Labdarúgás Napja
A magyar labdarugó „Aranycsapat” 1953. november 25-én a londoni 

Wembley stadionban 6:3 arányban legyőzte a hazai pályán akkor már 90 
éve veretlen angol válogatottat. A sporttörténeti győzelem emlékére a 
Magyar Labdarúgó Szövetség 1993-ban november 25-ét a Magyar Lab-
darúgás Napjává nyilvánította.

November 25. – A Nők Elleni Erőszak Felszámolásának Nemzetközi 
Napja

Mind a nyugati, mind a magyar adatok azt mutatják, hogy minden ötö-
dik nő él vagy élt valaha olyan kapcsolatban , ahol a partnere rendszeresen 
testileg bántalmazta őt. November 25-én, a világnapon indul és december 
10-ig tart a 16 akciónap a nők elleni erőszak ellen elnevezésű kampány.

November 27. – „Ne vásárolj semmit” Nap
A „Ne vásárolj semmit” napokon a különböző országokban és városok-

ban nagy tömegeket megmozgató és fi gyelemfelkeltő akciókat szervez-
nek, amelynek során felhívják a lakosságot, hogy fi gyeljenek oda saját 
vásárlási szokásaikra.

Zsámboki Richárd

Világnapok – November

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Köszönetet mondunk rokonainknak,barátainknak, 
ismerőseinknek, és a szomszédoknak, akik

OROSZI LÁSZLÓNÉ
Szabó Terézia

gyászmiséjén, temetésén részt vettek, 
sírjára koszorút, virágot hoztak, és fájdalmunkban 

együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak 
a rokonoknak, szomszédoknak, 
barátoknak, ismerősöknek, akik
CSUKA BALÁZS

temetésén megjelentek, 
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

„Legyen a zene mindenkié!”

A Weiner Szász Kamaraszimfónikusokat 1994. óta szponzorálja a Sam-
sung Zrt. A multinacionális cég vezetésének köszönhetően került sor Jász-
fényszarun a zenekar jubileumi koncertjére szeptember 25-én, amely óriási 
tetszést aratott. Egy zeneszerető olvasónk az alábbi írást juttatta el szerke-
szőségünkbe:

Nemrégiben kis városunk egy szokatlan, ámde annál örömtelibb ese-
ményen vehetett részt. Hangversenyre gyűltünk össze a Petőfi  Sándor 
Művelődési Házban, mely ajándékként szolgált mindannyiunk számára. 
Ajándékként nemcsak azért, mert a muzsika mindig segít abban, hogy fel-
emelkedjünk a mindennapi gondokon, hanem azért is, mert úgy lehettünk 
ott, hogy csupán az időnket kellett hozzá adni. Valóban öröm volt ott lenni, 
hiszen a Weiner-Szász Kamaraszimfónikusok játékukkal valamennyiünket 
elkápráztattak. Olyan darabokat hoztak hozzánk, melyek felölelték a ze-
netörténet minden korszakát. Betekintést adtak a régi magyar tánczenétől 
egészen a romantikusokig, megemlékezvén a Haydn emlékévről is. 

Jó volt Őket hallgatni! A közönség nevében köszönet az Ajándékozóknak 
és Szervezőknek! Azt gondolom, sokan szívesen áldoznánk ilyen kincsekre 
ezután is. Ezért kérem, minden zeneszerető honfi társam nevében, legyenek 
hasonló hangversenyek a jövőben is!                                  egy zeneszerető

(Folytatás a 8. oldalról.) ...helyek, játszótér, tanösvény, madárles, lovak 
kikötését biztosító horogfa, emelvény, növénytelepítés.) 

A projekt megvalósítása a régi öregerdőt pótolja, ismét lesz olyan hely, 
ahol a diákok a madarak és fák napját természet közelben megünnepelhetik, 
de a terület egyéb közösségi, családi összejövetelek közösségi színteréül is 
szolgálhat.                                                                                     Tóth Tibor

Indul a Madárles-projekt
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– Tondach kerámia tetőcserepek
  Tangó natúr 126 Ft/db, 
  Mázas 137 Ft/db, 
  Polka natúr 132 Ft/db
– Zalakerámia
  Csempék 890 Ft/m2-től
  Padlólapok 1290 Ft/m2-től
  Gresslapok 1490 Ft/m2-től

– Készbeton eladás!
– SAKRET termékek
  Falazóhabarcs 
   720 Ft/zsák
  Flex cs. ragasztó 
   1870 Ft/zsák
  Eps ragsztó 
   1370 Ft/zsák

TÜZELŐ és ÉPÍTŐANYAG 
ÁRUHÁZAK

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

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: Berze Lászlóné, Czeglédi Gabriella, 
Kovácsné Papp Andrea, Karizs Evelin, 

Dobák Jánosné, Tamus Mária, 
Feketéné Ruis Beatrix, Földvári Edit 

Ingyenes szemvizsgálat

a FEDÓ OPTIKÁBAN!
szemüvegkészítés esetén

Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 10. 
Tel.: 30/2933-834

Szemvizsgálat minden pénteken 
14.00 órától (bejelentkezés alapján)

Rendel: Dr. SISKA IRÉN 
szemész szakorvos

Akciónk: 
• Szemüvegkeretek –15% –20% kedv., 
• Szemüveglencsék akár –30% kedv., 

• Napszemüvegek –20% kedv., 
• Napszemüvegek már 1990 Ft-tól, 
• Multifokális lencsék (távoli-munka-

olvasó egyben) –20% kedv.
További ajánlatunk: • kontaktlencsék 
• kontaklencs ápolószerek • nagyítók, 
• kész olvasók • tokok • kiegészítők.

Nézzen be hozzánk, 
hogy jobban lásson!

Nyitva tartás: H-P.: 9-17 óráig

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

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

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

APRÓHIRDETÉS
Eladó 2 db új 5 kW-os Lampart konvektor. 
Ugyanitt eladó 1 db 90x90 cm-es sarok hid-
romasszázs zuhanyozó kabin. Érdeklődni: 
06/30/262-7593 2009. november 21-én 

(szombaton) 19 órai kezdettel 
Fogathajtó Estet rendezünk a 
Művelődési Házban.

Egy rövid műsor keretében bemutatásra kerül 
Móricz Zsigmond: A Zördög (Dinnyék) című 
darabja a Fortuna Együttes előadásában. 

A zenéről a Hídvégi Band gondoskodik, a va-

csorát a Vágó Bt. szolgáltatja. Belépődíj: 4.000.- 
Ft. Bővebb információ: Zsámboki Zsolt Tel.: 
06-30/279-34-25 

Jegyek rendelhetők: Ézsiás Dénesnél az 
É+J Kft. üzletében, Hangosiné Réz Máriánál 
a Jász-Takarékszövetkezet helyi kirendeltsé-
gén és Karizs Evelinnél a Polgármesteri Hiva-
talban.

November 7-én 17 órai kezdettel Ovibuli - a Szivárvány óvoda bálja.
November 14-én a Lumina Cornu ifjúsági klub országos asztali tornája
November 20-án Erzsébet-napi vásár, és gobelin kiállítás
November 21-én Fogatbál
November 29-én Jászapáti amatőr színjátszók előadás: Hegedűs a háztetőn
Az egyes rendezvények időpontjairól plakátokon tájékozódhatnak az érdeklődők.

A Petőfi Művelődési Ház novemberi programelőzetese

Téba õszi Akció!

További kedvezményekkel várjuk telepeinken!

Fogathajtó Est

Szeptemberi 
anyakönyvi hírek

SZÜLETTEK: Bakó Gergő (Kovács Ildi-
kó), Rácz Balázs Viktor (Móczó Krisztina), 
Radics Péter Bence (Kolompár Gabriella), 
Tóth Hanna (Nemes Enikő), Vidák Udo 
László (Baranyi Henrietta), Wynnik Milán 
Adrián (Kovács Klarissza)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Ézsiás Róbert és Szabó Andrea
ELHUNYTAK: Bencze György (75 é.), 

Dobos Miklós (73 é.), Menyhárt Bertalan 
(82 é.), Nagy Kálmán (37 é.), Rózsa Sán-
dor (82 é.)
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Országos Nagyi Könyvtári Napok a Városi Könyvtárban 
2009. október 5-11.

A Városi Könyvtár mozgalmas hetet zárt 
október 11-én, az Országos Nagyi Könyv-
tári Napok zárónapján, a Könyves Vasár-
napon. Sok szervezés, előkészítés előzte 
meg a rendezvény sorozatot. A megszólí-
tott nagyszülők, aktív nyugdíjasok megye 
szerte szép számmal keresték fel a könyv-
tárakat. 

A fényszarusi rendezvények kevesebb 
látogatót vonzottak, mint amire előzetesen 
számítottunk. 

A legtöbb érdeklődőt a „Megőrizte a 
szeretet” című kiállítás vonzotta, amely 
még megtekinthető október 31-ig a könyv-
tár olvasótermében. 

A hét többi napján előadásokat hallgat-
hattak az érdeklődők az időskori lelki és 
testi egészségről egy mentálhigiénés szak-
ember és a Védőnői Szolgálat előadásá-
ban. 

A csütörtöki rendezvény, amely a 4 ge-
neráció 1 családban nevet viselte, egy 
izgalmas kezdeményezés volt, olyan csa-
ládokat vártunk, ahol egy ágon azonos 
nemű leszármazottak legalább 4 nemze-
déke él együtt. Célunk ezzel az volt, hogy 
rámutassunk, milyen értékeket hordoz a 
társadalom számára ez a vérségi kötelék, 
milyen különleges kapcsolatban állnak a 
családtagok egymással. 

Sokkal több olyan családot találtunk, 
találunk folyamatosan azóta is, ahol a női 
vonal megtalálható, a férfi  4 generációs 
modell sokkal ritkább. Mit adhat egy ilyen 
családmodell az egyes családtagok szá-
mára? Ki milyen szerepet vállal fel csa-
ládon belül, hiszen a legkisebbet kivéve 
mindenki anya és lánya egyben? Milyen 
„titkos” tudások öröklődhetnek át nemze-
dékről nemzedékre, vajon mennyivel járul 
hozzá a testi egészséghez, az életkor meg-
hosszabbításához, milyen energiákat sza-
badíthat fel egy-egy ilyen lelki kapcsolat, 
kötelék? 

Nagyon meghatóak voltak az ötletadó, 
Nagyné Kiss Mária és a polgármester 
asszony, Győriné dr. Czeglédi Márta 
köszöntő szavai. Azok a családok, akik 
elfogadták a meghívásunkat egy-egy em-
lékplakettet kaptak, Szilágy Dezső népi 
fafaragó iparművész munkáját, amely egy 
életfát ábrázol. 

A köszöntő és megajándékozás után kel-
lemes eszmecsere, beszélgetés alakult ki a 
családok között. Reméljük, hogy a hagyo-
mányteremtő céllal megrendezett családi 
délutánnak jövőre lesz folytatása, és sok-
kal többen fogadják el a meghívásunkat. 
És bízunk abban, hogy azok a családok, 
akik idén eljöttek, jövőre gyarapodó lét-
számmal tisztelnek meg minket a jelenlé-
tükkel.

Nagy Ildikó

Mesenap a Városi Könyvtárban

„A mesék világa, melyet én bejártam, 
 színekben pompázó világ.”

Benedek Elek

Benedek Elek születésnapja (szeptember 
30.) minden évben a Magyar Népmese 
Napja, ehhez a jeles naphoz kapcsolódva  a 
Városi Könyvtár 2009. október 2-án Mese-
napot szervezett. 

Délelőtt a nagycsoportos óvodásokat, 
délután az alsó tagozatosokat vártuk dia-
fi lmvetítéssel, beszélgetéssel, egy kis őszi 
gyümölcs kóstolóval. 6 csoportban, 115 
gyereket láttunk vendégül. Izgalommal 
tekintettünk a nap elébe, vajon sikerül-e 
elvarázsolni a gyerekeket a saját gyermek-
korunk világával, az élőszóban elhangzott 
mesével? Emlékeink szerint a diafi lmve-
títésnek, a sötétben való mesehallgatás-

nak megvan a varázsa, a jó viselkedésért 
beígért meglepetésnek szintúgy. A gyere-
kek érdeklődéssel, fi gyelemmel hallgatták 
végig a Benedek Elek: Szóló szőlő, mo-
solygó alma, csengő barack című meséjét, 
lelkesen beszéltek a látottakról, őszintén 
örültek a meglepetésnek, majd a szétosz-
tott mesekönyvekben is nagy beleéléssel 
merültek el. Örömmel tapasztaltuk, hogy 
minden csoportban volt olyan gyerek, aki 
már rendszeres könyvtárlátogató, beiratko-
zott olvasónk. Ez a remek hangulatú nap is 
megerősített minket abban a hitünkben és 
reményünkben, hogy az ilyen alkalmaknak 
igenis lesz hatása a gyerekekre, hisz a könyv 
és a benne lévő tartalom értéke maradandó, 
magát az életet tárja elénk. Kívánjuk, hogy 
minden kisgyerek részesüljön nap mint nap 
a mese szépségéből, segítő erejéből.

Bujdosó Katalin és Nagy Ildikó
könyvtárosok

Generációk találkozója

Megőrizte a szeretetet Mesenap
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Versegi Lászlóval, a Jászfényszaru Ipari 
Centrum Kft. ügyvezetőjével az Ipari Park 
történetéről, eredményeiről, jelenéről és 
jövőjéről beszélgettünk. Nagy örömömre 
szolgált, hogy betekintést nyerhettem a vá-
rosunk gazdaságát alapjaiban meghatározó 
Ipari Park működésébe és megismerhettem 
annak hátterét.

A Jászfényszaru Város tulajdonát képező 
Ipari Centrum Kft. 1998-ban jött létre. Az 
Önkormányzat illetve a Kft. célja egy vonzó 
feltételekkel rendelkező övezet - Ipari Park –
kialakítása volt, amely helyi és máshol mű-
ködő cégeket csalogat a területre. Ehhez 
természetesen elengedhetetlen feltétel az 
infrastruktúra megléte, melynek kiépítésére 
több lépésben került sor. A Kft. 1998-ban 
először Ipari Park cím elnyerésére nyújtott 
be pályázatot, majd azért, hogy a víz-, gáz, 
telefon- és úthálózatot kialakíthassa. Az 
Ipari Park cím 50 hektárnyi területre szól, 
amelyből 12,5 hektár volt az Önkormányzat 
tulajdona. A Kft. több pályázati támogatást 
(Phare, GFC, TFC) is elnyert, így a támoga-
tások felhasználásával, valamint az Önkor-
mányzat által biztosított forrásból kiépült az 
infrastruktúra a 12,5 ha-os területen, felépült 
egy irodaépület és egy 1000 négyzetméteres 
raktár, valamint megtörtént a Pap Kastély 
felújítása is (Business Center kialakítása). 
2002. őszén ünnepelhettük az Ipari Park hi-
vatalos felavatását.

Az Ipari Park cégei közül többen, így a 
Samsung és más cégek is fejlesztéseket haj-
tottak végre az évek során. 2002-ben napon-
ta már többszáz kamion fordult meg a Sam-
sung környékén, amely jelentős forgalmat 
eredményezett a térségben. Ez vezetett ah-
hoz a háromoldalú megállapodáshoz, amely 
az Ipari Centrum Kft., Jászfényszaru Város 
Önkormányzata és a Samsung Electronics 
Magyar Zrt. között született meg 2003-ban. 
Ennek alapján egy 100 férőhelyes kamion-
parkolóval és egy feltáró úttal lett gazda-
gabb az Ipari Park infrastruktúrája. Ez nagy 
előrelépést jelentett, hiszen a környező utak 
tehermentesítése megoldódott, és további 
fejlődést tett lehetővé a Samsung számára.

Az utóbbi években az Ipari Park iránt ér-
deklődő cégek egy része nem földterület 
megvásárlása iránt érdeklődött, hanem csar-
nok-bérlési igénnyel kereste meg a Kft-t. Ez 
a jelenség természetes. Azok számára, akik 
nem ismerik a települést, a helyi lehetősége-
ket, az itteni piacot és a munkaerőt, a bérleti 
lehetőség a legcsalogatóbb, hiszen így nem 

Merre tovább Ipari Park?
kell adott esetben többszáz millió forintot 
beruházni egy a cég számára ismeretlen kör-
nyezetben. Az újonnan jött bérleti igények 
hatására az Ipari Centrum Kft. pályázatot 
nyújtott be az Észak-Alföldi Regionális Fej-
lesztési Ügynökséghez 2007-ben, a helyi és 
kistérségi jelentőségű ipari területek fejlesz-
tésére kiírt, kétfordulós pályázati konstruk-
cióra. A pályázati támogatást a Kft. elnyerte, 
amelynek felhasználásával egy 1750 négy-
zetméter alapterületű csarnok fog 2010. jú-
niusára megépülni. 

Milyen cégek működnek az Ipari Parkon 
belül?

Az Ipari Parkban jelen levő cégek nagyon 
fontosak a település számára, hiszen jelen-
tős számú helyi munkaerőt foglalkoztatnak. 
Jelenleg a következő cégek működnek az 
Ipari Park területén: Samsung Electronics 
Magyar Zrt. (elektronikai eszközök, mo-
nitor, televízió és beltéri egység gyártás és 
összeszerelés), Jászfényszaru Ipari Centrum 
Kft. (saját területek hasznosítása, infrast-
ruktúrával ellátott területek értékesítése, 
ingatlan bérbeadás (földterület, raktár, iro-
dahelyiség), Work Way Kft. (munkaerő-
közvetítés, munkaerőkölcsönzés), Mezei 
és Társa Kft. (hulladékfeldolgozás és elő-
hasznosítás), Hirsch Porozell Kft. (csoma-
golástechnikai anyagok gyártása), Jászfény 
Kft. (raktár bérbeadás, faanyag értékesítés), 
Almus Pater Zrt. és Ergometál Kft. (iskola-
bútorokhoz alkatrészgyártás), Kiss és Társai 
Bt. (műszaki vizsgálóállomás), Mega-Line 
Kft. (fuvarozás, raktár, logisztika), Győri és 
Győri (mezőgazdaság), Ézsiás és Társa Kft. 
(munkaerőkölcsönzés), Kiss & Társai Kft. 
(benzinkút üzemeltetés). Az Ever Green Ire-
land Kft. és az Ever Green International Kft. 
ír cég, a közelmúltban vásároltak területet, 
ingatlanhasznosítással foglalkoznak. Az 
előzőeken túl a Samsung beszállítójaként az 
amerikai Moduslink Kft. (kezelési útmutatót 
és távirányítót tartalmazó egységcsomagok 
összeállítása) idén telepedett le Jászfény-
szarun. A jelen lévő 16 cégen kívül vannak 
még érdeklődők, akikkel tárgyalunk a lete-
lepedésről. 

Milyen eredményeket értek el eddig?
Közvetett és közvetlen hasznot egyaránt 

sikerült elérnünk. A működés kiadásait tel-
jes mértékben fedezik a bevételek. Mind-
egyik évet pozitív mérleggel zártuk. A kü-
lönböző pályázati konstrukciókból elnyert 
támogatások pedig különböző fejlesztésekre 
irányultak, az infrastruktúra kiépítése és a 

kamionparkoló megépítése is pályázati tá-
mogatással  valósulhatott meg és jelenlegi 
beruházásunk, az üzemcsarnok építése is 
támogatás felhasználásával történik. A kez-
deti négy céghez további 12 „csatlakozott”, 
így 10 év alatt megnégyszereződött az itt 
működő, területtel vagy tulajdonjoggal ren-
delkező cégek száma. Az Ipari Park területe 
időközben 65 ha-ra nőtt. 

Milyen munkavállalási lehetőségek van-
nak? Hány embert foglalkoztatnak az Ipari 
Parkban működő cégek?

A legnagyobb munkaadó a Samsung Elec-
tronics Magyar Zrt., a Moduslink Kft. kö-
veti őket körülbelül 200 fővel. 2008-ban 
átlagosan 2550 főt foglalkoztattak az Ipari 
Park cégei.

 2002. decemberéig az Ipari Centrum 
Kft.-nek Szűcs Antal és Győri János volt 
az ügyvezetője. A váltás óta Versegi László 
az ügyvezető, aki  2008. júliusától főállás-
ban dolgozik a Kft.-nél. Mellette idén ősztől 
Zsámboki Sándor műszaki és vállalkozásfej-
lesztési vezető munkakörben, valamint Dré-
geli Ádám marketing menedzser munkakör-
ben tevékenykednek. Mi a feladatuk?

A Kft. feladatai megnövekedtek, ezért 
volt szükség a létszámbővítésre. Fontosabb 
feladatok: beruházások előkészítése és mű-
ködtetése, saját szolgáltatások fejlesztése és 
működtetése, ingatlanok és építmények üze-
meltetése és hasznosítása, marketingstraté-
gia kidolgozása és megvalósítása. A felada-
tok közé tartozik továbbá az Ipari Parkban 
működő cégek részére igény szerinti ügyin-
tézés, tervezési, műszaki, hatósági ügyekben 
segítségnyújtás. Október 20-án indult a helyi 
Vállalkozói Klub, amely az Ipari Parkban, a 
városunkban működő cégek, vállalkozások 
találkozását, tapasztalatcseréjét és a kapcso-
latépítést teszi majd lehetővé. 

Melyek az Ipari Centrum Kft.  jövőbeni 
elképzelései?

A Képviselőtestület 2008-ban elfogadta az 
Integrált Városfejlesztési Stratégiát, amely-
ben lefektették az Önkormányzat fejlesztési 
elképzeléseit. Ehhez a dokumentumhoz kap-
csolódik a Kft. 2009-ben elfogadott stratégi-
ai terve is. A stratégia része a – kivitelezési 
szakaszban lévő-  üzemcsarnok építési pro-
jekt, valamint a tervek között szerepel egy 
vállalkozói ház létesítése, illetve a meglévő 
raktárkapacitás bővítése is. 

2009. novemberében vagy decemberében 
és 2010. májusában a Kft. egy-egy rendez-
vényt fog megszervezni, ahol igyekszünk 
a cégek érdeklődésének középpontjába he-
lyezni az egyre bővülő és fejlődő Ipari Par-
kot.

Bízom benne, hogy az Ipari Park fejlődé-
se, mind több cég betelepülése hosszútávon 
biztosítja városunk lakosságának egyre jobb 
színvonalú megélhetését.

Bővebb információt az Ipari Parkról a 
www.jaszfenyszaruiparipark.hu oldalon ta-
lálhatnak a kedves olvasók.

Bordás Borbála

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete szeretettel várja tagjait és minden érdeklődőt 2009. 
november 20-án (péntek) 17 órakor a Városháza Dísztermében tartandó rendezvényére. 
Háromtagú delegáció látogatott el 2009 májusában Azamat Hadikov az Észak-Oszét Köz-
társaság parlamenti alelnökének meghívására, a jászok legközelebbi rokonaihoz, az oszé-
tekhez. A kiutazók között volt Hortiné Dr. Bathó Edit etnográfus, a Jász Múzeum igazga-
tója, aki Látogatás oszét rokonainknál címmel tartja meg élménybeszámolóját az egyhetes 
útról.                                                                                                                       Tóth Tibor

Önt is várjuk az oszétiai élménybeszámolóra!
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Integrációs, képességkibontakoztató programról – ismét
Jászfényszarui Általános Iskola, Művé-

szetoktatási Intézmény és Szakképző Is-
kolában folyamatosan zajlik az integrá-
ciós, képességkibontakoztató felkészítő 
program. 

A szakmai munkát az Oktador Bt. szak-
értői segítségével, a nevelőtestület és a ta-
nulók közreműködésével végeztük el. Az 
előző tanévet eredményesen lezártuk, a 
pályázati kiírás szerint elvárt intézményi 
önértékelést (szakmai és pénzügyi beszá-
molót) elkészítettük. Még az elmúlt tanév 
befejezése előtt benyujtottuk a 2009/2010. 
tanévre vonatkozó pályázatot, amelyet az 
intézmény fenntartója adott be. 

A sikeres előző évi munkánknak kö-
szönhetően a pályázati programunk to-
vábbi támogatást kapott.

A program célja a halmozottan hát-
rányos helyzetű gyerekek tanulási si-
kerességének javítása a nem hátrányos 
helyzetű közösségek körében – hatékony 
együttnevelés.

Az IPR projekt menedzsmentjét 3 fő 
alkotja: Kovács Béláné Pető Magdolna, 
Nádudvariné Jáger Judit, Nagy József-
né. Az irányítást, a szakmai, gyakorlati 
munka tervezését, a stratégia és az önér-
tékelés elkészítését a menedzsment végzi. 
Az egyéni fejlesztő munkát a fejlesztő 
pedagógusok s a közreműködésükkel an-
nak dokumentálását az osztályfőnökök 
készítik el. A projekt intézményi felelőse 
az iskola igazgatója.

A program során a menedzsment to-
vábbra is kapcsolatot tart fenn az együtt-
működő partnerekkel, mint pl: CKÖ, 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, 
Városi Óvoda, az Iskola Egészségügyi 
Szolgálata, Városi Könyvtár, Petőfi  Mű-
velődési Ház, Iskolai Könyvtár és civil 
szervezetek.

A tantestület több megbeszélést, egyez-
tetést tartott, amelyre szakértőket is hív-
tunk, illetve képzéseken, tájékoztatókon 
vettünk részt. Munkacsoportokat alakí-
tottunk, feladatokat tisztáztunk.

A megvalósult programok (a teljesség 
igénye nélkül): 

Az iskola otthonossá tétele érdekében 
a könyvtárba új, „trapéz” asztalokat 
vásároltunk, amelyek csoportmunkára, 
műhelymunkára és kisebb konferenciára 
alkalmas helyszínt is biztosítanak, illetve 
egy szekrényt a dokumentációs anyagok 
elhelyezésére. 

Minden tanteremben elhelyeztünk egy 
polcot, amely a tevékenység központú sa-
rok kialakítását tette lehetővé. 

Számtalan fejlesztő eszközt, fejlesztő 
játékot vásároltunk, amelyek a fejlesztő 
szobákban és a könyvtárban kerültek el-
helyezésre. Néhány tornaszer vásárlására 

is sor került. Ösztönözzük kollégáinkat a 
szakkönyvek forgatására, az IKT eszkö-
zök használatára, a változatos pedagógiai 
módszerek alkalmazására. A 31 tanuló 
számára taneszközt – felszerelt tolltartót 
és kis fejlesztő játékokat – ajándékként 
adhattunk át, illetve egy tanuló részére a 
nyári táborozást tudtuk támogatni.

Fizibusz program az Eötvös Loránd 
Fizikai Társaság szakmai támogatásával 
került bemutatásra. Hiszen a gyerekek 
környezettudatos energiafelhasználásra 
történő felkészítését nem lehet elég korán 
elkezdeni. Ezért is indították útjára Ener-
gia Suli elnevezésű kezdeményezésüket, 
amelyet – tekintettel az előző tanévben 
tapasztalt lelkes fogadtatásra kibővítet-
ték a Fizibusz programmal, azzal a cél-
lal, hogy általános iskolai programukat 
ne csak az interneten keresztül tegyék 
elérhetővé, hanem „házhoz is vigyék” az 
ismereteket. 

2008. novemberében, Pályaválasztási 
kiállítást és fórumot tartottunk a „nagy-
iskolában”.

A környező települések – Jászberény, 
Jászapáti, Lőrinci, Hatvan, Mátrafüred 
– középiskoláit az igazgatók illetve pálya-
választási felelős tanárok képviselték. 

A fórumon 12 iskola bemutatkozására 
került sor. Lehetőséget biztosítottunk né-
hány szakma jeles képviselőjének bemu-
tatkozására, ahol a szakma szépségeiről, 
nehézségeiről, elágazásairól, lehetősége-
iről hallottunk. Személyes konzultációra 
is volt alkalom a nagyszámú érdeklődő 
szülőknek és gyermekeknek Középisko-
lák képviselői bemutatták saját intézmé-
nyüket, profi ljukat, a lehetséges továbbta-
nulás irányait, feltételeit. 

2008. november 6-án „Szabad a pálya” 
pályaválasztási kiállításra Hatvanba vit-
tük az érdeklődő tanulókat, ahol lehetősé-
gük volt ismerkedni az iskolákkal és részt 
vehettek pályaválasztási irányultságú ké-
pesség-vizsgálatokon is. 

Folyamatosan zajlottak az alsó tagozat-
ban a napközi, felső tagozatban a tanuló 
szobai foglalkozások, felvételi előkészí-
tők, szakkörök, versenyekre, ECDL vizs-
gára és alapfokú nyelvvizsgára felkészí-
tők. Rendszeresen és tevékenyen jelen 
voltak az iskola életében a védőnők, gyer-
mekorvos, fogorvos, családsegítők és az 
ifjúságvédelmi felelős. 

A diákönkormányzat gazdag program-
kínálatot biztosított az egész tanév alatt. 
Ismerkedtünk a tanodai programmal, jár-
tunk az Educatio kiállításon, szakmai ta-
pasztalatcserén, továbbképzésen vettünk 
részt. 

A tanévben október végétől „víz” témá-
jú projekt-foglalkozás sorozatot indítot-

tunk, amely intenzívvé vált: márciusban 
(23-27) megtartott iskolai 

projekthéten s a „Víz, ami összeköt” cí-
met kapta – az iskola minden tanulócso-
portja és tanára bekapcsolódott a munká-
ba az órákon, a délutáni elfoglaltságokon 
egyaránt. Számtalan könyvtári program-
ba is bekapcsolódhattak tanulóink – a vá-
rosi és iskolai könyvtárban is. 

A tanítást – tanulást segítő 
egyéb programok 

Megrendezésre került többek között az 
a Víz Világnapja program, Egészségnap, 
Ásványkiállítás, Rajzkiállítások, Hely-
történeti kutatások, gyűjtések és kiállí-
tás, Kiállítások a Művelődési Házban, 
Könyvtárban, Múzeumpedagógiai óra, a 
Föld Napja, Madarak és fák napja prog-
ram, Nemdohányzók Napja s egyéb pro-
jekt foglalkozások, művészeti programok, 
alsós Gyermeknapi Akadályverseny (kü-
lönös tekintettel a környezetvédelemre). 

Zajlottak a tanári műhelymunkák és 
készültek az egyéni fejlődési naplók. A 
multikulturális tartalmak megjelenítése 
a történelem, a földrajz, az idegen nyelv, 
az anyanyelv s a helytörténeti gyűjtések, 
kutatások számtalan területén megvaló-
sultak csakúgy, mint művészeti bemuta-
tó esteken és a roma-fejlesztő művészeti 
programokon.

Egy határon átnyúló nyertes civil pá-
lyázat lehetőséget adott arra, hogy meg-
ismerkedjünk a romániai Siniob-i Szent 
István Tanulmányi Ház munkájával ahol 
szociálisan hátrányos helyzetű gyereke-
ket nevelnek, akik a szüleiket elveszítet-
ték, vagy a szülők le is mondtak gyerme-
kük gondozásáról – a család halmozottan 
hátrányos helyzete miatt. 

A projekt, egyben szakmai tanulmá-
nyi út is volt a jászfényszarui integráci-
ós programban részt vevő és azt segítők, 
együttműködők számára, hiszen a pro-
jekt részesei voltak többek között: önkor-
mányzati dolgozó, gyámhivatal vezetője, 
védőnő, védőnői szolgálat vezetője, 2 fő 
napközis nevelő, akik a munkaidejük be-
osztása miatt ritkán tudnak bekapcsolód-
ni az integrációs tájékoztatásokba, képzé-
sekbe, 1 fő óvodai dolgozó, aki jelenleg 
fejlesztő pedagógusi tanulmányait végzi 
és civil szervezetek képviselői.

Minden kollégának együttműködő sze-
mélynek, szervezetnek, intézménynek 
köszönjük a sok-sok munkát! S ebben a 
tanévben újra folytatjuk!

„Az életet, a világot nem csak megér-
teni, de továbbépíteni kell: dolgokban és 
lelkekben egyaránt.”

Kovács Béláné Pető Magdolna
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Növény kiállításokon „szoktam” vásárolni 
1-2 db-ot, amelyeket különböző formájú és 
nagyságú szőlőkarokra erősítek és így érde-
kes növénykompozíciók sikerednek. 

Könnyű tartásuk és változatos, érdekes 
alakjuk miatt hamar megszerethetők, viszont 
ugyanilyen gyorsan szenvedéllyé is válhat 
gyűjtésük. Az előző részben látott és az itt lát-
ható fotó saját Tillandsiámról készült.

Czeglédi Gabriella

(Folytatás a 9. oldalról.)
A Tillandsia kedveli a friss szellőt főleg 

meleg, nedves körülmények között. Termé-
szetesen erős szélnek kitéve kiszáradhat ezért 
ekkor több vizet igényel. Száraz levegő ese-
tén a permetezés segíthet. Télen heti egy al-
kalommal, nyáron hetente kétszer háromszor 
permetezhetjük növényeinket. 

Az előző lapszám 4. oldalán tájékoztatást 
adtunk a magánszemélyek közműfejlesztési 
támogatásának szabályairól. Sajnos a cikk 
címe nem felel meg az abban foglaltaknak. 
Nem 150 ezer Ft támogatást kaphat a magán-
személy, hanem a leírtak szerint legfeljebb 
150 ezer Ft-os közműfejlesztési beruházásra 
jutó maximum 25 %-os mértékű támogatást. 
Az esetleg megtévesztő címért szíves elnézé-
süket kérjük!

Helyesbítés

Az Iglice Gyermeknéptánc Együttes látta 
vendégül a lengyelországi Zakliczyn-ből ér-
kező „Kis Szögecskék” néptánccsoportot és 
a velük együtt érkező vendégeket Jászfény-
szarun 2009. október 2-4-éig. 

Külföldi vendégeink péntek délután ér-
keztek és a helyi általános iskolában voltak 
elszállásolva. Tekintettel a hosszú útra a nap 
hátralévő részét pihenéssel, majd az estét a 
helyi tánccsoporttal és a testvérvárosi kap-
csolat ápolásában érintett civilekkel történő 
közös ismerkedéssel töltötték. Szombat dél-
előtt a Samsungban bepillantást nyerhettek a 
gyár működésébe. 

Délután sor került az Iglice Gyermeknép-
tánc Együttessel közösen szervezett lengyel-
magyar táncgálára. Az azt követő táncházban 
az érdeklődők megismerkedhettek a magyar 
és a lengyel táncok és zene szépségeivel, ne-
hézségeivel. Vasárnap délelőtt a szentmise 
után megtekintették a helyi tájházat, majd a 
koradélutáni órákban szomorúan búcsúztunk 
tőlük. A vendégek itt tartózkodásának ideje 

„Kis Szögecskék” Jászfényszarun

alatt ismét kiderült, hogy a nyelvi gátak ma 
már nem jelentenek akadályt, új barátságok 
szövődtek és a régi kapcsolatok tovább erő-
södtek. A rendezvényt támogatták: Nemzeti 
Civil Alapprogram, Iglice Folklór Kulturális 
Alapítvány, Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata, Általános Iskola Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény, Petőfi  Művelődési 
Ház, Iglice Gyermeknéptánc Együttes szülői 
gárdája. Támogatásukat, segítségüket ezúton 
is köszönjük!

Péter Szilárd

Szeptember 25-én ünnepélyes keretek 
között megnyílt Jászberényben a LEHEL 
moziban kialakított színház. A színházavató 
hivatalos része a jászberényi városházán zaj-
lott 16 órai kezdettel, melyen egyesületünket 
Kovács Tímea, és Bordásné Kovács Katalin 
képviselte.

A „játékról” pedig többek között a Napsu-
gár, és a Fortuna gondoskodott. A fi atalok 
Kalmár János: Népi anekdoták gyűjteménye 
alapján készült Bolond falu című improvizá-
ciós játékukat adták elő a mozi előtt rögtön-
zött alkalmi játszó-téren, míg a kicsit időseb-
bek Móricz Zsigmond: A zördög (Dinnyék) 
című népi komédiáját játszották el nagy si-
kerrel. A színházavató előadás a Debreceni 
Csokonai Színház vendégjátékaként Molnár 
Ferenc: Olympia című szerelmi komédiája 
volt, mely felejthetetlen szórakozást, él-
ményt nyújtott mindazoknak, akik részesei 

MALOM Film-Színház
lehettek a mérnöki precizitás-
sal kidolgozott, és rendkívül 
magas színvonalon előadott 
poén-kavalkádnak. 

Valamennyi művészet közül 
a színház az egyetlen, amely 
kizárólag a közösség erejével 
alkot, ugyanakkor az együtt 
létrehozott mű, a hónapok 
közös munkájával alkotott 
színházi előadás csak ott és 
akkor érvényes, amikor a kö-
zönséggel találkozik. A taps 
után eltűnik, mint a hívő em-
ber égbe kiáltott imája, vagy 
a „muzsikaszó”. Nem marad fönn, mint a 
festő festményei, a zenész kottája, és mégis 
örök, hisz a színház mágiájának alaptétele, 
hogy minden előadásban újra alkosson egy 
elképzelt világot, szinte megismételve em-
beri szinten a teremtés misztériumát. 

Sok sikert kívánunk az Új Színházért Ala-
pítvány szervezésében megvalósuló, a rend-
szeres színházi programokat Jászberényben 
meghonosítani szándékozó kezdeményezés-
nek!

Tanczikó Attila, SZIBAKŐ Egyesület

Gyűjtők és gyűjtemények
A Tillandsia  2. rész



16                                                                           MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2009/10

Lámpát a kerékpárokra!
Minap hazafelé tartva szomorúan tapasz-

taltam, hogy a tíz kerékpárosból, akikkel 
hazáig találkoztam, egyiknek sem volt 
kivilágítva a biciklije. Így is elég nehéz 
dolguk van az autósoknak, ha ki akarnak 
kanyarodni a Szabadság útra az egyik mel-
lékutcából, ami a kerékpárút oldalán van, 
főleg, ahol a kerítésektől nem lehet kilátni. 
Könnyítsük meg a dolgukat legalább azzal, 

hogy sötétben jelezzük, hogy jövünk. Kb. 
2000,-Ft-ból meg lehet „úszni” a két lám-
pát és hozzá az elemeket. Ne húzzuk el a 
vásárlást, mert ha megtörténik a baj, utána 
bánni fogjuk, hogy halogattuk a dolgot és 
sajnáltuk a pénzt a drága lámpákra és ele-
mekre; előzzük meg a baleseteket! Ennyit 
megér magunk és mások testi épsége!

Mindenkinek jó utat!        Altorjai Katica

A Bedekovich Lőrinc 
Népfőiskolai Társaság ebben az évben is 

megrendezi a hagyományos 

Erzsébet napi 
kézmûves kiállítást és vásárt
Helyszíne a Petőfi  Művelődési Ház  

nagyterme. Időpontja: 2009 november 20. 
(péntek) 9.00 órától 17.00 óráig.

Erzsébet napi vásár

„Itt egy körte, hamm, bekapd!
 Ott egy alma, kasba rakd!
 Bokor alatt dió bújik,
 Ott ne hagyd!”

Sarkadi Sándor: Édes Ősz

2009. október 8-án tartotta a 
Szivárvány Óvoda hagyomá-
nyos Zöldség-Gyümölcs kiál-
lítását.

„Itt egy körte, hamm, bekapd!”

A szoptatás világnapja Jászfényszarun (ld. 6. oldal).
 Ízelítő a baba-mama tornáról.

„Egyszer volt, hol nem volt...” (ld. 7. oldal). Az iskolai könyvtárban 
több órás játék zajlott Kotánné Kovács Tímea vezetésével.


