A

ZF

2010. augusztus

A tartalomból
• EU-s és hazai projektek.............. 4-5. oldal
• Becsengetnek................................... 9. oldal

Ára: 120,-Ft

YS

LA

PJ

J ÁS

ÉN

ZA RU VÁRO

S

21. évfolyam 8. szám

Önkormányzati választás 2010
Bővebb ismertető a 6. oldalon.

• A tankönyvtámogatásról................ 9. oldal

Az augusztus 20-ai ünnepség

• Jubileumi visszapillantó............... 10. oldal

Átadásra kerültek a helyi kitüntetések, amelyről bővebben a 7-8. oldalon olvashatnak.

• Város- és faluvédők látogatása... 12. oldal
• Horgász és sporthírek....................15. oldal
• Felnőttünk............................... 18-19. oldal
• Az 50 legnagyobb magyar cég..... 19. oldal
• CSODA-VÁR-Ó! ................... 20-21. oldal

Búcsúi miserend
Szeptember 12. délelőtt 10 óra: Szent
Kereszt temető kápolnájának búcsúja.
A szentmisét, a szentbeszédet és a körmenetet Kovács Tamás jászberényi káplán
vezeti.

Bemutatkozási lehetőség!
A szerkesztőség közleménye

A 2010. évi önkormányzati választások
eredményes lebonyolítása érdekében esélyegyenlőség megvalósítására törekszünk.
Lapunk szeptemberi számában lehetőséget
biztosítunk a jelölő szervezetek, a polgármesterjelöltek, a települési és kisebbségi képviselőjelöltek bemutatkozására, valamint programjuk ismertetésére. A szöveg terjedelme
A/4-es lapon, 3 cm-es margóval, 12 pontos
betűvel gépelve legfeljebb 40 sor lehet. Lehetőség van fotó közlésére is.
Az igazolványkép-szerű és minőségű digitális, JPEG formátumú fényképet a bemutatkozás szövegével együtt küldjék úgy, hogy a
fájlnévben fel kell tüntetni a jelölt nevét.
A hivatalos jelöltek anyagát változtatás
nélkül tesszük közzé. A cikkek beérkezési
határideje 2010. szeptember 10. 10.00 óra.
Tekintve, hogy nagy mennyiségű szövegre számítunk, ezért már a határidő előtt is
elküldhetők e-mailben a következő címre:
miujsag@jaszfenyszaru.hu Ezen túlmenően
fizetett hirdetés formájában sem jelentetünk
meg választási kampánycikket, választási
propagandaanyagot újságunk betétlapjaként
nem terjesztünk.

Jászfényszaruért Kitüntető Emlékérmet kapott a művészeti iskola közössége.
A következő lapszámunkban további részleteket tudhatnak meg az ünnepségről.
Fotó: Karizs Evelin

A III. Tarlófesztivál
beszámolóját a 22-23. oldalon olvashatják.

A bálaépítő verseny győztes alkotását a jászkarajenőiek készítették.
Fotó: Karizs Evelin



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2010/08

Nagyiskola
2010. augusztus 16-án lezajlott a „Nagyiskola” komplex fejlesztés, felújítás (ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2009-00013) kiviteli munkáinak
műszaki átadás-átvétele. A bejárás során feltárt, és hibajegyzékben
rögzített kisebb hiányosságokat a kivitelező 2010. augusztus 23-ig
kijavítja. A műszaki átadás napján az iskola zárható helyiségeinek,
termeinek biztonsági kulcsait az iskola vezetése átvette, így a délután folyamán már megkezdődhetett a padok, székek, és minden
egyéb szükséges berendezés visszapakolása, a felújított iskola
tényleges birtokbavétele.
Képek: Berze Lászlóné, szöveg: Tanczikó Attila

Szép kertek

Következő lapszámainkban néhány szépen
gondozott kertről közlünk fotókat, amelyek
a fényszarui gazdák szorgos munkáját
dicséri. A képeken Rácz Adolf által művelt
kertek láthatók.
Fotók: Karizs Evelin

Hittan tábor 2010
2010. május 27-én reggel mise után indultunk busszal Sirokra. Az út során megnéztük a kisnánai várat, ahol nagyon szép táj
várt ránk. Ezután a Verpelét-kráter következett, ahol még csodásabb kilátásban gyönyörködhettünk, amikor oda felsétáltunk.
Megtekintettük a kicsi, de nagyon szép tarnaszentmáriai templomot. Sirokon a Szent
Imre Közösségi Házban szálltunk meg.
A következő napon fölmentünk a siroki
várhoz, amely ideális hely a nézelődésre,
járkálásra. Ott aztán volt mit fényképezni!
Ekkor már valamennyire ismertük egymást, sőt, még a neveket is megjegyeztük,
annak ellenére, hogy pár név többször is
előfordult. Ezen az estén is a finom vacsora után elővettük az énekes könyvünket és
énekeltünk egy jót.
29-én szombaton korán keltünk, hogy
időben odaérjünk az Egri Ministráns Találkozóra, ahol rengetegen vettek részt. Az
egész program olyan szervezetten zajlott a
bevonulást és a misét követően is, hogy egy
percet sem unatkoztunk.
Másnap 10-kor elmentünk a vasárnapi
szentmisére a helyi templomba. Mindig
egy közeli étteremben ebédeltünk, amelynek udvarán egy minigolf pálya csábított el
bennünket. A vasárnap délutánt ott is töltöttük Mindenki kipróbálhatta a játékot – kisebb-nagyobb sikerrel – nagyon jó időtöltés
volt. Ezen a napon Gyereknapot tartottunk,
ezért a felnőttek játékokat szerveztek számunkra. Volt Activity (hittanos módra) és
minden, ami csak kell. A nagyobbak ezen
az estén éjszakai túrára indultak a várhoz.
Esett az eső, de a sötétben még izgalmasabbnak bizonyult a séta.
Az ötödik napon strandoltunk, ami ugyebár nem hiányozhat egyik táborból sem. A

Útban a az egri ministráns találkozóra

Közös éneklés Balogh Gyula atyával
rossz idő ellenére már éreztük, hogy valóban itt a nyár. Az utolsó közös éjszaka is
nagyon élvezetesre sikerült. A nagyok éjszakába nyúlóan beszélgettek.
Amikor eljött az utolsó nap, szomorúan pakoltunk be a buszba, és indultunk el
Sirokról. Most sem mentünk rögtön haza,
hanem az első naphoz hasonlóan misén
vettünk részt Mátrafüreden. Gyöngyöspatán pedig megnéztünk egy gyönyörű faoltárú templomot és a Babamúzeumot.
Azt hiszem büszkén kijelenthetem, hogy
minden résztvevő számára nagyon emlékezetesre sikeredett a 2010-es Hittan Tábor!
Szöveg: Koczka Dóra
Fotók: Lovászné Török Magdolna
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Fesztivál itt, fesztivál ott!
Szuhafő, Szuhafő… Nem telik el úgy rendezvény, vagy találkozó Jászfényszarun,
hogy ne hallanám ezt a szót, ezt a nevet:
Szuhafő. Valami varázslatos légkör keringi
körül a pici falut, illetve a hozzá kapcsolódó, több évtizedes emlékek sorát, melyeket
Kovács Andrásné Rozika néni révén élhetett meg, aki bármilyen formában kapcsolódott, vagy kapcsolódik a színjátszáshoz.
Egész nemzedék nőtt fel azóta, hogy Rozika néni 1972-ben befejezve Szuhafőn
tanítói pályáját, Jászfényszarun folytatta
azt. Ekkor tette le városunkban az alapjait
az amatőr színjátszásnak, ahol a mai napig
„nem középiskolás fokon” tanítja a színészmesterségre az érdeklődőket. A településsel
a kapcsolat megmaradt és a mai napig élő.
Színjátszóink évről-évre visszatérnek az
egyre fogyó lélekszámú falucskába, olykor
alkotótábor keretében, máskor a falunap
rendezvényeire.
Így történt ez idén is. A 2010. évi Tarlófesztiválra ellátogattak szuhafői barátaink,
akik dalcsokrukkal és szívet melengető,
vidám műsorukkal színesítették fesztiválunkat.
Szuhafőn másnap volt a szokásos falunapi rendezvény, amely a X. Gömör-Tornai Fesztivál szuhavölgyi tájnapja keretén
belül került megrendezésre. A falunapon
Jászfényszaru több, mint 50 fővel képviseltette magát. Ez a tény már annak tükrében
is érdekes, hogy Szuhafő lélekszáma nem
éri el a 200 főt, így igencsak feltűnést kelthetett, amikor „elleptük” a kis falut. Végre
nekem is lehetőségem adódott útra kelni
a nagy csapattal, és elmondhatom, hogy
nem csalódtam. „Napsugaras” útitársaink
hangos üdvözlő-kiáltásával érkeztünk meg,
ahol a helyiek már vártak bennünket. Kezdetét vette a falunap.
A vendégeket kulturális programok sora
várta. A hivatalos megnyitót követően
megtekinthettük a régi iskolaépületben azt
a vándorkiállítást, amely Szeleczki Zita
színművésznő életművét mutatta be a színésznő keresztfia, Jávor Zoltán (a híres Jávor Pál fia) tolmácsolásában.
Majd nagy élmény volt látni, ahogy a
parasztolimpia hol vicces, hol erőt próbáló feladatait megoldották a csapatok.
Láthattunk vizes-talicskás szlalomozást,
kaszálást, súlyemelést, bálagurítást, de komoly fanyűvésre is sor került. Ez utóbbi
becsületére vált a legifjabb korosztálynak
is. Férfiembernek sem 1 perces munka volt
átfűrészelni a méretes farönköt, amelyet
zökkenőmentesen teljesített szuhafői pajtásával összefogva, a fényszarui csapatot
képviselő 11 éves Marton Kristóf. Hozzáteszem, hogy Szuhafő polgármester asszonya
Szalóczy Gyuláné Irénke előtt is le a kalappal! Míg egyszer kiskosztümben vágta a
fát a parasztolimpián, másszor vénasszonyként láthattuk viszont a helyi asszonycsapat

falusi paródiájában. Láthattuk még díszmagyaros ünneplőben is, ahogy a helyi hölgykoszorúval énekel és természetesen, mint
köztiszteletben álló polgármester is helyt
állt, késő estig.
Míg zajlott a csapatok versenye, rotyogott a sok bogrács. A főzőversenyen a sült
vadmalactól kezdve a hagyományos babgulyásig felvonultatott minden, ami szemszájnak ingere. A vásári hangulathoz jól
esett mindenkinek a sok finom sütemény.
Vittünk is, kaptunk is. A forró nyári melegben nagy keletje volt a görögdinnyének,
amelyet mi kínáltunk a helyiek örömére.
Ezt követően a színpadon meghallgathattuk a térség népdalait különféle hagyományőrző csoportok színes formációiban.
Majd büszkén nézhettük meg a jászfényszarui Napsugár Ifjúsági Színpad lelkes

Polgármester a szuhafői dalárdában

előadását, amely nagy sikert aratott a közönség körében. Hagymási Imre: Pórul járt
uraság című iskoladrámája tényleg kortalan
műalkotás. A mai modern közönség éppen
úgy érti és élvezi a fiatalok játékát, mint a
szerző idejében. Népdal és színjáték után
falusi paródiát láthattunk, mely ugyancsak
fokozta a nézősereg jókedvét. A programsort élő népzene kíséretében pergős néptánc-produkció, majd táncház zárta.
Figyelemre méltó volt számomra, hogy
a lakosság apraja-nagyja részt vett a fesztiválon és a szomszédos falvakból is ellátogattak ide. Nagyon tetszett, hogy mennyire
összetartóak, nyitottak az emberek. Szerencsére tudtunk egy kis időt csenni arra is,
hogy körbesétáljuk a falut. A zsáktelepülés
a szlovák határon hegyvidéki környezetben fekszik egy körülzárt völgyben. A táj
romantikus, de a falukép is nagyon kedves
annak ellenére, hogy sajnos sok ház áll már
üresen, ahogy fogy a lakosság.
A Nap közben nyugovóra tért. Mivel igen
hosszú útnak néztünk elébe, sajnos haza
kellett indulnunk, nem maradhattunk az
esti programokra. Az elválás nehéz volt,
a helyiekkel karöltve rögtönzött házibuli
kezdődött a busz körül. Együtt táncolt és
énekelt a sok fiatal, majd – legalábbis egy
kis időre – búcsút vettünk Szuhafőtől.
Felnőtt színjátszóink sem pihennek a
nyáron, a fortunások is hallatják a hangjukat. Legutóbb a zsámboki „Lecsófesztivál” keretében mutatták be Móricz Zsigmond: A Zördög című (Dinnyék néven
elhíresült), itthon már többször és nagy
sikerrel játszott népi komédiáját. A lelkes
taps Zsámbokon sem maradt el. Reméljük
a közeljövőben még szorosabbra fonódnak
Jászfényszaru és Zsámbok település kulturális kapcsolatai.
Kép és szöveg: Ruis Beatrix

Parasztolimpián
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Amin még dolgozunk: Európai Uniós és hazai projektek
Jászfényszaru Város Önkormányzata közel
20 folyamatban lévő pályázatban érdekelt,
döntően az Észak-alföldi Operatív Program
keretében. Az előző lapszámban beszámoltunk az önkormányzat ez évben lezárult
EU-s beruházásairól. Folytatásként három
jelentős állomásához érkező projektről egy
kis körkép:

Funkcióbővítő pályázat
Elsőként egy régóta várt, jó hír: városközpontunk megújulhat!
Az önkormányzati ciklus legnagyobb volumenű beruházási célkitűzéséhez kapcsolódó
(ÚMFT Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott) pályázatunkat
első körben a Regionális Fejlesztési Programok Irányító hatósága támogatásra érdemesnek ítélte. Az ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0012
számú, Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása című projekt tervezett
összköltsége 709.381.750 Ft, melyhez az előzetesen jóváhagyott Európai Uniós támogatás
mértéke 471.345.231 Ft.
Mi az ami megvalósulhat a fejlesztés keretében? A beruházás a főtér átalakítására,
illetve új funkciók megjelenítésére irányul.
Ilyenek: a Városháza megújítása (látványában
is), illetve a GAMESZ számára új ügyfélszolgálati iroda kialakítása (a jelenlegi kínai üzlet
helyén). Megtörténik a Régi Kaszinó Vendéglő és a Kördiszkont bővítése, felújítása is.
A volt Pedagógus Ház helyén üzletház épül,
melyben helyet kaphatnak – többek között – a
városközpont átalakítása miatt megszűnő, de
jelenleg működő kereskedelmi egységek. A
Rimóczi kastély területén multifunkcionális
közösségi udvar létesül, párhuzamosan a főtér és környékének zöldfelülete is rendezésre
kerül (parkosítás). Új parkolóhelyek épülnek,
mind a kördiszkont, mind a vendéglő környezetében. A pályázati célnak megfelelően nemcsak építési beruházások sora valósul meg,
hanem úgynevezett „szoft” elemek is megjelennek a fejlesztés eredményeként: ilyenek az
egyes képzési programok indítása, új, látványos városi rendezvények megjelenése.
Jelenleg megindult a „projektfejlesztési
szakasz”, melynek során számos mérföldkő
teljesítésével válik majd az önkormányzat
jogosulttá a 2. pályázati fordulón történő
részvételre, illetve a végleges támogatási öszszeg megállapítására. A program 2011–2012.
években valósulhat meg.

ezeken meghittebb környezetben lehet pl. a
március 15-i ünnepséget megrendezni, de
a sétálni, pihenni vágyókat is kellemesebb,
optimálisabb elrendezésű park várja majd.
Önmagában a jelenleg szinte használhatatlan
járdák felújítása már hasznos dolog a gyalogosan, vagy babakocsival közlekedők számára. A tér megvilágítása is átalakul, a fiatal
korosztály kedvtelésére egy „pétanque” pálya

is épül. A parkosítással új öntözőberendezést
is kap a terület. A gyerekek örömére a Vasvári
Pál utca elején újabb játszótérrel gyarapszik
a város.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a kivitelezési munkálatokat a Közbeszerzési Bizottság javaslatára a Képviselőtestület
július 27-ei döntése alapján a budapesti székhelyű Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő
Kft. (ZÖFE Kft.) 1119 Budapest, Thán K.
u. 3-5. nyerte. A beruházást szeptember 30ig vállalják megvalósítani, ajánlati ár nettó
59.021.169 Ft.

Művelődési ház előtti tér látványterve

A megújuló városközpont látványtervei

Üzletház építése a pedagógusház helyén

Kördiszkont

Kerti pavilon a Rimóczi kastély udvarán

Művelődési ház előtti
tér rehabilitációja
Július 15-én megkötöttük a támogatási
szerződést a Művelődési Ház előtti tér rendezésével kapcsolatosan is. Az ÉAOP-5.1.1/
E-09-2009-0005 számú Közösségfejlesztési
akciók Jászfényszarun – II. ütem című pályázat keretében szépülhet meg a Művelődési
Házunk környezete.
A tervezett 82.217.588 Ft összköltséghez
elnyert európai uniós támogatás összege
49.642.240 Ft. Ez év végéig új arculatot kap
az intézmény parkja: új terek (Nap-tér, Holdtér) állnak majd a lakosság szolgálatában,

Városgondnokság építése (GAMESZ bővítése)

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2010/08

„Madárleses” pályázat
Ugyancsak lezárult a „Turisztikai célú létesítmények kivitelezése Jászfényszarun”
tárgyú, az úgynevezett „Madárleses” pályázatunkkal kapcsolatos közbeszerzési eljárás
is. Ennek eredményeként szintén a Képviselőtestület által jóváhagyottak szerint a munkát a jászfényszarui érdekeltségű, budapesti
székhelyű SATURNUS Kft. nyerte el és a
vállalkozói szerződés aláírása is megtörtént
augusztus 9-én. A szerződés szerinti összeg
(ajánlati ár) nettó 33.293.022 Ft. A kivitelezési munkák befejezési időpontja várhatóan
2010. október.
A „madárleses” pályázat az MVH által támogatott projekt, az elnyert támogatás öszszege 24.904.913 Ft. A munkálatok során
egyrészt a vásártér helyén kialakításra kerül egy pihenő park. Újabb játszóteret kap a
település (mászóvár, homokozó, hinta stb.),
a pihenni vágyóknak padok, tűzrakó helyek
állnak majd rendelkezésre, illetve készül
majd esőbeálló és kerékpártároló is. A beruházás másik színtere a Lehel-tó környéke.
Itt a területrendezésen és parkosításon felül
megépül egy közel 1 km-es tanösvény. A tanösvény mentén 30 db tematikus oktatótábla
és egy szabad-égi rönkpados oktatóhely létesül, mely lehetőséget biztosít környezetünk
sokoldalú megismerésére, a hazai növény és
állatvilág jellegzetességeinek bemutatására.
Itt lesz kialakitva egy ijász-pálya, illetve madáretetőkkel és 2 db madárlessel is gazdagodik a terület.
A két helyszínen összesen 400 db facsemete, illetve cserje kerül elültetésre, melyek a
hazai fauna őshonos növényei, egyike-másika már védelem alatt áll. Fő cél, hogy a
terület mind esztétikailag, mind a változatos
és gyűjthető termései révén kedvelt kikapcsolódási hellyé váljon, továbbá gazdag élő
– és búvóhelyet nyújtson a környék állatvilágának. (A többi, nem kevésbé jelentős pályázatról a következő lapszámokban adunk
tájékoztatást.)
Ruis Beatrix, Tanczikó Attila
projektmunkatársak

További pályázati hírek
Az önkormányzat újra örömteli híreket
oszthat meg az újság olvasóival a város
fejlesztése érdekében benyújtott Európai
Uniós pályázatok alakulásáról.
„Jászfényszaru Város Polgármesteri
Hivatala szervezetfejlesztése”
A „Jászfényszaru Város Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztése” című, ÁROP1.A.2/A-2008-0225 jelű pályázatunk keretében 9.098.800 Ft támogatást nyertünk,
791.200 Ft önerő biztosítása mellett. A
megvalósítás során tanulmányok, adatbázisok készítése, szoftver beszerzése, valamint
a használatához szükséges képzés és egyéb
képzés szervezése zajlik le. A Polgármesteri Hivatal célja, hogy a megvalósítandó fejlesztéssel a legfőképpen papír alapú bürokratikus hivatali működést racionalizálja és
gyorsabbá tegye, ezáltal a döntés-előkészítés és döntéshozatal mechanizmusát is pozitívan befolyásolja. Ezek mellett átlátható
és folyamatosan követhető gazdálkodást
építsen ki, illetve az egyre jobban erősödő


civil szférával, továbbá a verseny szférával,
a lakossággal való szorosabb együttműködés feltételeit megteremtse.
A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
elnevezésű, TIOP-1.1.1-07/1-2008-0126
jelű pályázat a 2008-as évben került benyújtásra, mely már csak a támogatói döntésre
vár. Pozitív elbírálás esetén elérhetővé válik egy alkalmazás szerver, WIFI, illetve 8
darab tantermi csomag, amely mindegyike
tartalmaz egy interaktív táblát, notebookot
és projektort. A projekt várható összköltsége 16 .908 .873 Ft, mely 100%-os támogatást élvez, tehát önerőt nem igényel. Ennek
köszönhetően a diákok számára biztosított
lesz, egy modern iskolában a korszerű eszközök melletti tanulás.
A funkcióbővítő pályázat mellett egy
hasonlóan nagy léptékű fejlesztési projekt
beadására vállalkozott az önkormányzat. A
„Szociális városrehabilitáció és lakossági
integráció Jászfényszaru fejlődésért” című,
ÉAOP-5.1.1/A-09-1f-2010-0002 jelű dokumentáció májusban lett beadva. Jelenleg
még kezdeti stádiumban áll, de a jogosultságot már megállapították. A projekt teljes
költségvetése több mint 400 millió forintot
tesz ki, melynek 85%-a támogatás. A tervezett beavatkozás az Alvég területén valósulhat meg, egy élhetőbb és egészségesebb
lakókörnyezet kialakítását célozva meg. A
lakosság számára képzési és foglalkoztathatóságot segítő, illetve helyi büszkeséget,
környezettudatosságot erősítő programokat
lehet szervezni. Ezen túlmenően bővülnek
az adott területen az elérhető funkciók:
új, közösségi szolgáltatások vehetők majd
igénybe, és erősítésre kerülnek a városi és
lakófunkciók.
A központi fejlesztési eleme a szabadidőpark kialakítása lesz, ahol valamennyi
korosztály talál majd magának kikapcsolódási lehetőséget. Megvalósul egy közösségi ház is, ahol a lakosság tájékoztatására
létrejön egy szolgáltató iroda, amelyben
megrendezhetők majd a képzések és
egyéb rendezvények. A helyi büszkeség
erősítésére cigányzenész emlékmű létesül,
emléket állítva a város tehetséges roma
származású zenészeinek. A jobb megközelíthetőség érdekében, a fejlesztésekhez
kapcsolódó valamennyi poros út pormentesítése megtörténik a projekt keretében,
és ehhez kapcsolódóan a szükséges csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítés, valamint járdaépítés is. A csapadékvíz tárolására, a szabadidőpark egyik legnagyobb
látványelemeként záportó lesz kialakítva.
Az infrastrukturális elemek jobb elfogadottsága érdekében, illetve az akcióterületi problémák kezelésére számos soft
projektelem is megvalósításra kerül, mint
például iskolai felzárkóztatás, családsegítés, roma antológia, Tiéd a Tér! stb.
Összeállította:
Zsámboki Sándor és Farkas Mónika

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
CIGÁNY SZÁRMAZÁSÚ
FIATALOK 2010. ÉVI
TANULMÁNYI TÁMOGATÁSÁRA
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Sport és
Etnikai Bizottsága pályázatot hirdet cigány
származású fiatalok részére, tanulmányaik
támogatására.
Tanulmányi támogatásban részesülhet az
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat – kivéve Szolnok Megyei Jogú
Város – illetékességi területén állandó bejelentett lakással rendelkező, szociálisan
rászoruló cigány származású fiatal, aki:
– gimnázium, vagy szakközépiskola 1013. évfolyamát nappali tagozaton végzi és
tanulmányi eredménye legalább 3,0 vagy
– a szakiskola 10–12. évfolyamát nappali
tagozaton végzi és tanulmányi eredménye
legalább 3,5 és mindkét esetben
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
A pályázat benyújtásának határideje:
2009. szeptember 15.
A pályázattal kapcsolatos bővebb információ kérhető:
Jászfényszaru, Szabadság tér 18.
(Rimóczi kastély)
Mezei Zsolt

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei tehetséggondozó
ösztöndíjra
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a kívánatos társadalmi mobilitás
elősegítése érdekében 2000. évben tehetséggondozó ösztöndíjat alapított. Az ösztöndíjra fordítható keret a 2010/2011-es tanévben
6.000.000 Ft, melyből 50 megyei fiatal tanulmányait tudja támogatni a megyei önkormányzat.
I. A pályázat célja: A felsőoktatás alapképzésében felsőoktatási intézmény nappali
tagozatára felvett, első diplomájukat szerző,
jó tanulmányi eredményt elérő hallgatók támogatása, akiknek szociális helyzete egyébként lehetetlenné tenné tanulmányaik megkezdését, illetve folytatását.
II. Ösztöndíjra való jogosultság: A pályázat benyújtására jogosult a felsőoktatás
alapképzésében felsőoktatási intézmény
államilag finanszírozott nappali tagozatára felvett, illetve tanulmányait folytató
hallgató:
– akinek lakóhelye legalább egy éve a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat illetékességi területén van;
– felsőoktatási tanulmányait (I. évfolyamot) kezdő hallgató esetében: az érettségi
eredménye legalább 4,5 eredményű volt;
(Folytatás az 6. oldalon.)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Jász-Nagykun-Szolnok megyei tehetséggondozó ösztöndíjra
(Folytatás az 5. oldalról.)

– felsőoktatási tanulmányait folytató (II–III–IV. évfolyamos) hallgató
esetében: súlyozott tanulmányi átlaga a
felsőoktatási intézményben az elmúlt (tavaszi) félévben legalább 4,0 eredményű
volt és az adott félévben minden felvett
tantárgyat sikeresen teljesített;
– A települési önkormányzattól rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult.
III. Előkészítő eljárás, pályázati feltételek: Az ösztöndíjra a pályázatokat
a jogosultságot igazoló iratokkal együtt
2010. szeptember 15-ig kell a JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Népjóléti
Irodájához (5000 Szolnok, Kossuth L. u.
2.) benyújtani.
Pályázati jogosultságot igazoló iratok
(mellékletek):
– felsőoktatási tanulmányaikat (I.
évfolyamot) kezdő hallgató esetében a

felvételi értesítés és az érettségi bizonyítvány másolata;
– felsőoktatási tanulmányaikat folytató (II–III–IV. évfolyamos) hallgató
esetében a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által igazolt tanulmányi
eredmény (igazolt indexmásolat);
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító önkormányzati határozat másolata.
Az ösztöndíj egy tanévre, azaz 10 hónapra kerül megállapításra. Az ösztöndíj mértéke egy tanévre 120.000 Ft,
melyet havonta a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közoktatási Közalapítvány a
hallgató bankszámlájára utal át. A folyósításra az első 5 hónapot követően csak
abban az esetben kerülhet sor, amenynyiben a hallgató a félévi vizsgakötelezettségeinek eredményesen eleget tett,
és a második félévre beiratkozott. Ezen
feltételek meglétét a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által kiállított

igazolások alapján a hallgatónak kell
igazolnia adott tanulmányi év február
20-ig .
IV. Kapcsolattartás: A Jász-NagykunSzolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
Művelődési és Népjóléti Irodája és a JászNagykun-Szolnok Megyei Közoktatási
Közalapítvány folyamatosan kapcsolatot
tart a megyei ösztöndíjban részesülőkkel. Évente találkozót szervez részükre,
melyen tájékoztatást kapnak a megyében
zajló társadalmi, gazdasági folyamatokról, a jövőjüket érintő kérdésekről. A
személyes kapcsolattartás célja, hogy a
végzett hallgatók lehetőleg megyénkben
vállaljanak munkát, és ezzel gazdagítsák
a megye szellemi tőkéjét.
Pályázati adatlap és további információ:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal, Művelődési és
Népjóléti Iroda (5000 Szolnok, Kossuth
L. u. 2. Tel.: 505-351, www.jnszm.hu).

Önkormányzati választás 2010
Tisztelt Választópolgárok!
A Magyar Köztársaság Elnöke a
204/2010. (VII. 16.) KE. határozattal a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 2010.
október 3. napjára tűzte ki. Minden, a
névjegyzékben szereplő választópolgár
a napokban megkapta az értesítést a névjegyzékbe történő felvételről, valamint az
ajánlószelvényt a megyei lista, a polgármesterjelölt, valamint a települési önkormányzati képviselőjelölt ajánláshoz.
A választási iroda által összeállított tájékoztató ingatlanonként került postázásra,
melyben minden általános tudnivaló megtalálható. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásával kapcsolatosan értesítjük a Tisztelt
Választópolgárokat, hogy Jászfényszarun
az induló névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 4728 fő.
Polgármesterjelölt településünkön az lehet, akit a választópolgárok legalább 3%-a
(legalább 142 fő) jelöltnek ajánlott.
Képviselőjelölt az lehet, akit a település
választópolgárainak legalább 1%-a (legalább 48 fő) jelöltnek ajánlott.
Ajánlást kizárólag a választási iroda által
a választópolgároknak megküldött hivatalos ajánlószelvényen lehet gyűjteni, azok
másolása tilos. A választásra jelöltet/listát

ajánlani 2010. szeptember 3-ig lehet. Az
ajánlószelvények gyűjtésének megkezdését megelőzően a jelölő szervezetnek,
illetőleg a független jelöltnek be kell jelentkeznie az adatvédelmi biztos által
vezetett adatvédelmi nyilvántartásba.
Az adatlap, valamint a kitöltési útmutató
letölthető Jászfényszaru város, valamint az
Adatvédelmi Biztos honlapjáról.
Abban az esetben, ha a szavazás napján
nem tartózkodik a lakóhelyén, igazolás
birtokában csak a hivatalosan bejelentett
tartózkodási helyen lehet szavazni, ha a létesítés időpontja 2010. június 16-a előtti.
A tartózkodási hely címét, annak bejelentési és érvényességi idejét a lakcímigazolvány tartalmazza.
Igazolást ajánlott levélben 2010. szeptember 28-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján pedig 2010. október 1-jén 16
óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől.
A helyi választások alkalmával a szavazatszámláló bizottságok mellett Helyi
Választási Bizottság (HVB) működik,
melynek tagjait a képviselő-testület 2010.
augusztus 18-án megválasztotta. Tagjai:
Kovács Mária Magdolna, Molnár Imre,
Balázs Gábor Ronald; póttagjai: Dobák
Jánosné és Holló-Szabóné Görbe Éva jászfényszarui lakosok. A települési kisebbsé-

gi önkormányzati képviselők választását
négyévenként, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján kell megtartani, ha a
településen a kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgárok száma
a választás kitűzésének napján eléri a 30at. A kisebbségi választói jegyzékbe vétel
iránti kérelmek beérkezésének határideje
2010. július 15-e volt. A nyilvántartásba
vett személyek száma 114 fő, így a HVB a
cigány kisebbségi önkormányzati választást 2010. október 3-ára kitűzte.
A kisebbségi választói jegyzékbe történő
felvételről szóló értesítőt az érintett választópolgárok szintén megkapták, de a kisebbségi önkormányzat képviselőjelöltjeit
nem a választópolgárok ajánlják, hanem
kisebbségi szervezetek állíthatják. Jelölt
csak az a személy lehet, aki a kisebbségi
választói jegyzéken szerepel.
A kisebbségi választásra kijelölt szavazóhelyiség az Idősek Otthona, Jászfényszaru, Bajcsy-Zsilinszky út 7. szám.
A helyi választási iroda a polgármesteri
hivatal régi épületében működik. Vezetője:
Mészáros László.
Kérjük, amennyiben kérdésük van, keressék bizalommal az iroda munkatársait!
Helyi Választási Iroda
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Erkel Ferenc Emlékév 2010
A Nemzeti Emlékezet Program keretében
a kormány a 2010. évet Erkel Ferenc emlékévnek nyilvánította a zeneszerző születésének kétszáz éves évfordulója tiszteletére. Erkel Ferenc (Gyula, 1810. november
7. – Budapest, 1893. június 15.), zeneszerző, karmester és zongoraművész. Pályáját
zongoraművészként és zenepedagógusként
kezdte Kolozsváron. 1844-ben megnyerte
a Kölcsey Himnuszának megzenésítésére
hirdetett pályázatot. Vezetésével alakult
meg 1853-ban a Filharmóniai Társaság.
Közreműködött 1875-ben a Zeneakadémia megalakításánál, amelynek tíz éven
át igazgatója volt. Az 1884-ben megnyíló
Operaház főzeneigazgatója lett egészen haláláig. Nevéhez fűződik a magyar nemzeti
opera megteremtése. Bánk bán című operáját 1861-ben mutatták be. A művész neves
sakkozó is volt.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete – az
önkormányzat anyagi támogatásával
– az Erkel Ferenc emlékév alkalmából
Jubileumi Emlékérmet ad ki. Az érem
tervezését, a gipszminta elkészítését az
egyesület tagja, Szabó Imrefia Béla szob-

rászművész, városunk díszpolgára felajánlásként tette meg. Az érem Szegeden,
Szabó Géza ötvösmester éremverdéjében
készül.

Fotó: Karizs Evelin

Az új érem folytatása a 2005. évben kiadott József Attila, 2009. évben Kazinczy
Ferenc Jubileumi Emlékéremnek. Az érem
előlapján látható Erkel Ferenc portréja,
amely 1845-ben Barabás Miklós kőrajza
alapján készült. A portré körül a Himnusz

első két sorának kottaképe, a portrétól balra kézjegye, születésének és halálának éve
látható. A hátoldalán Jászfényszaru római
katolikus temploma, alatta a település jelenlegi címere, a „Jászfényszaru Város”
felirattal. A szövegmezőt osztja az 1831-es
várospecsét, amelyet az akkori mezővárossá nyilvánítás alkalmából készítettek, s
ennek felirata: „Jászfényszaru várossa petsétje 1831.” Mindkét oldal pereme gyöngysorral szegélyezett.
A 42,5 mm átmérőjű érem nemes ajándék és maradandó érték. Megrendelhető a
Jász Takarékszövetkezet helyi fiókjában és
Lukács Pál egyesületi tagnál, de a 30-3373336 telefonon is október 15-ig a következő változatokban: bronz (2500 Ft), ezüstözött fényes vagy ezüsttel platinázott bronz
(3500 Ft), aranyozott bronz (4500 Ft), az
Ag925/33,6 gr ezüst tartalmú (15000 Ft).
Az érem árában a tartódoboz is szerepel.
Az Erkel Ferenc Jubileumi Emlékérem
ünnepélyes bemutatójára zenés est keretében november 6-án (szombaton) a mester születésnapjának előestéjén kerül sor.
Tóth Tibor

Jászfényszaru város 2010. évi kitüntetettjei
Jászfényszaruért Kitüntető Emlékérem a jászfényszarui művészeti alapiskola közösségének
Jászfényszarun valamilyen formában
mindig jelen voltak a művészet különböző
ágai. A gyermekszínjátszás szervezettebb
formában 1972-től van jelen városunk
életében. A zenét, az éneket a hetvenes évek
közepétől a gyermek fúvós zenekar és a
gyermek énekkar képviselte. A művelődési
ház keretén belül folyt a zenei oktatás. A kilencvenes évek elejétől a civil szervezetek
összefogásával a kézműves foglalkozások,
a képzőművészet, valamint a néptánc, és a
társastánc is meghonosodott városunkban.
A kilencvenes évek vége felé felmerült
annak az igénye, hogy az általános iskola
keretén belül szervezett formában induljon
meg a művészeti oktatás, képzés.
Jászfényszaru Város Önkormányzata
partner volt a művészeti iskola, mint önként vállalt feladat felvállalásában, annak
anyagi és személyi feltételeinek megteremtésében. 2000-ben képző- és iparművészeti, valamint színművészeti ágon
80 fő részvételével 5 csoportban indult a
művészeti alapképzés. 2002-től újabb két
művészeti ágban, a zeneművészet és a
táncművészet tanszakokon kezdődött meg
az alapfokú oktatás. Jelenleg a 4 művészeti
ágon szinte minden előképző és alapfokú
évfolyamon folyik oktatás mintegy 250 fő
részvételével.
Az elmúlt 10 évben a vezetésnek sikerült
magasan képzett, többségében aktív művészeti tevékenységet is folytató stabil pedagógus gárdát kialakítani, amelyet az iskola
által kiérdemelt kiváló minősítés is igazol.
Az önkormányzat normatíva kiegészítés-

sel, dologi kiadások átvállalásával segíti az
alapfokú művészeti nevelést. A művészeti
iskola vezetése a pályázati lehetőségeket is
kihasználja.
A művészeti iskola közössége, a pedagógusok, a tanulók az iskolai falain túl, a
város társadalmi, kulturális életében is kiemelkedő szerepet töltenek be. A településen túl sokszor a kistérségben, a megyében,
országos rendezvényeken is öregbítik Jászfényszaru jó hírnevét.
Néhány példa a sok közül. A néptáncosok
kétévenként megrendezik a Fény Fesztivált,
kezdeményezői voltak a zakliczyni testvérvárosi kapcsolatnak, évente tánctábort
szerveznek, és az iglicések mind helyben,
mind a városon kívül gyakran fellépnek.
A társastánc helyi versenyeinek megszervezése, a táncvilágnapi bemutató, a számos
meghívásos fellépés, például a Jászok Világtalálkozója Jászágón, a Zuglói Amatőr
Táncverseny, a Karácsonyi Táncbemutató
Jászberényben is a tanszakot dicséri.
Nagy eredmény, hogy megalakult a Horz
Banda. Saját CD lemezük jelent meg, több
fesztiválon, koncerten, találkozón, táncházban sikeresen mutatkoznak be.
A hangszeres zene területén is számos
fellépés igazolja a tanulók magas szintű tudását. Így például rész vettek a karácsonyi
hangversenyeken, a zongoraversenyeken
Jászberényben. Martfűn a Haydn emlékév
vetélkedőn, a Mindenki karácsonya rendezvényén Budapesten és a Zenei Világnapon.
A Napsugár Ifjúsági Színpad tagjai, a művészeti iskola színművészeti tanszakának

tanulói, évente részt vesznek a jászkiséri
Apáról fiúra hagyományőrző bemutatón, az
adácsi Falusi Színjátszók Országos Fesztiválján, a helyi versmondó versenyeken,
bemutatókon, ünnepségeken. A jászberényi
Malom Színház megnyitóján is ők szórakoztathatták a közönséget. Dicsérettel szerepeltek Kecskeméten a Diákszínjátszók
Országos Találkozóján, a Magyar Művek
Szemléjén Budapesten pedig ezüst minősítést kaptak.
A képző- és iparművészet területén is
szép sikerek születtek: például a „Gyommentes környezetet valamennyiünknek”
ÁNTSZ kistérségi rajzpályázaton 2. helyezést értek el, a Mitől leszek egészséges?
című versenyen pedig 3 főt díjaztak. A Generali Biztosító országos rajzpályázaton is
született díjazott alkotás. Az Utazás a Föld
körül című rajzpályázaton 2 fő 2. helyezet
lett, 2 fő különdíjat kapott. Jászfényszaru
lakossága gyakran láthatja műveiket a művelődési házban rendezett kiállításokon.
A valamennyi tanszak részvételével évente megvalósított jótékonysági est és a művészeti iskola évzáró bemutatója kimagasló
színvonalú rendezvénye városunknak.
Az elmúlt 10 évben Jászfényszarun a
művészeti iskola vezetése, tanár- és diákközössége kimagasló munkát végzett a város kulturális életében, a város határain túli
szerepléseikkel, munkájukkal öregbítették
Jászfényszaru kulturális hírnevét.
Ezen tevékenységéért a jászfényszarui
művészeti alapiskola közössége méltó a
Jászfényszaruért Kitüntető Emlékéremre.
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Jászfényszarun
a köz szolgálatáért
kitüntető díj
Török Imréné
Török Imréné
Basa Judit tősgyökeres jászfényszarui, aki
középiskolai tanulmányait a Lehel Vezér Gimnáziumban végezte.
1973-tól a Kalapgyár Jászfényszarui Gyáregységében dolgozott. Munkásságát mégsem ez, hanem az általános iskolában
1982-től végzett tevékenysége fémjelzi,
ahol nyugdíjba vonulásáig szolgálta városunk oktatási intézményét.
Először iskolatitkári teendőket látott el,
melynek során jól hasznosította aktuális
munkaügyi ismereteit, és pontosan végezte az iskola adminisztrációs munkáját. E mellett 1997-ben kiváló eredménynyel elvégezte a Jászberényi Tanítóképző Főiskola művelődésszervező szakát,
így bekapcsolódhatott az általános iskola
pedagógiai munkájába is.
Képzettsége és egyénisége a szervezőmunkában teljesedett ki.
Nagy affinitással segítette a roma tanulók iskolai tanulmányait, beilleszkedésüket. Munkája során kiemelt figyelmet
szentelt a hátrányos helyzetű gyermekek
felzárkóztatására és tehetségük gondozására. Ennek köszönhetően például újra
megjelent az iskolai Ki mit tud?-okon a
cigány folklór.
Sokoldalúságát, szervezőkészségét az
iskolavezetés is felismerte és méltán számíthatott rá a jótékonysági bálok megrendezésében, a nyári iskolai táborok
lebonyolításában.
Segítette a diákönkormányzat vezetését és az iskolában folyó integrációs
nevelést. Mint osztályfőnök és mint szabadidő szervező is sokat tett a hátrányos
helyzetű gyermekekért.
Az önkormányzat és a hivatal dolgozói
is szívesen dolgoztak együtt vele, mind
a gázhálózat fejlesztése, mind a szenynyvízcsatorna kiépítése, mind az egyéb
önkormányzati fejlesztések szervezése
kapcsán.
Sokrétű közösségi munkája okán méltó
a Köz Szolgálatáért kitüntetésre.

Jászfényszaruért
Kitüntető Emlékérem
Kiss Zoltán
Kiss Zoltán az
általános iskolát
J á s z f é n yszarun
végezte. 1965-ben
érettségizett Jászberényben, a Lehel Vezér Gimnáziumban. Tanulmányait Karcagon
a mezőgazdasági
felsőfokú technikumban folytatta, ahol 1967-ben felsőfokú
növénytermesztő szakképesítést szerzett.
Munkája mellett végezte el Gyöngyösön
a Kertészeti Egyetem Kertészeti és Agronómiai Főiskolai Karán a növénytermesztő
üzemmérnöki szakot.
Képesítésének megfelelően szülőhelyén
Jászfényszarun a Béke Mezőgazdasági
Termelőszövetkezetben agronómusként
helyezkedett el. A növénytermesztés és
kertészet területén különböző vezetői
megbízásokat kapott. 1975. január 1-jével
a két helyi szövetkezet egyesült, ekkor az
1517 szövetkezeti tag bizalmából 28 évesen a tsz elnökhelyettesének választották.
A nagyközség és a szövetkezet társadalmi
életében tevékenyen részt vett. Az 1972ben megalakult Lakásépítő és Fenntartó
Szövetkezet Igazgatóságának két évtizedig volt tagja.
Vezetői, közösségi munkája alapján a
helyi és járási szervek felkérték és jelölték 1976 tavaszán a megüresedett tanácselnöki tisztségre. 1977-ben megalakult
Jászfényszaru, Pusztamonostor, Jászfelsőszentgyörgy közös tanácsa, Jászfényszaru
központtal, amelynek elnöke lett, e tisztséget 3 és fél évig töltötte be.
1980-tól – saját döntése alapján – viszszakerült a mezőgazdasági szövetkezetbe, ahol különböző vezetői beosztásokban
dolgozott. 2000-től a szövetkezet megszűnése után, nyugdíjazásáig, 2007-ig a
Homoki Erdő Erdőbirtokossági Társulat
elnöke volt.
A mezőgazdasági szövetkezeti mozgalomban eltöltött 3 évtizedes szakmai munkáját több helyi és országos elismeréssel
díjazták.
Az elmúlt 16 évben önkormányzati képviselőként dolgozik. A négy ciklus során
megvalósult fejlesztések előkészítésében,
lebonyolításában, a város fejlődésében,
mint bizottsági elnöknek jelentős szerepe
van. Jó kapcsolatot ápol a lakosság széles
rétegeivel, képviseli érdekeiket.
Több mint 4 évtizeden át végzett közösségi munkája alapján méltó a Jászfényszaruért Kitüntető Emlékéremre.

Jászfényszarun
a köz szolgálatáért
kitüntető díj
Lovászné Török Magdolna
Lovászné Török
Magdolna életének minden mozzanata Jászfényszaruhoz kötődik.
Itt végezte az
általános iskolát,
majd a Lehel Vezér Gimnáziumban érettségizett.
A Jászberényi Tanítóképző Főiskola elvégzése után 1987-től a jászfényszarui
iskola tanítónőjeként kezdte meg pályafutását.
Kiváló munkáját mindig kitartó szorgalommal és precizitással végzi. Munkatársai megbecsülésének is köszönhetően
alsós munkaközösség-vezetővé választották, majd az iskola igazgatója 2005-ben
megbízta a helyettesi feladatok ellátásával. Ebben a megbízatásában jelentős
szerepet vállalt a Kisiskola felújítási munkálatainak szervezésében, amely épület a
tanítás mellett helyet biztosít a művészeti
nevelésnek. 2006-tól ellátja a művészeti alapiskola vezetését is, amely időszak
alatt a művészeti iskola elnyerte a kiváló
minősítést. Köszönhető ez annak is, hogy
folyamatosan figyelemmel kíséri a nevelők és diákok munkáját, őszinte érdeklődéssel vesz részt minden rendezvényükön,
és kedves mosolya, dicséretei ösztönzőleg
hatnak a diákokra és nevelőkre egyaránt.
Gyermekszeretetét, pozitív személyiségét
már sok tanítvány szeretete hálálta meg.
Mint önmagával szemben igényes pedagógus 2009-ben közoktatási vezetőként
diplomázott.
Példás családi élete mellett mindig jut
ideje a közösségi tevékenységekre.
Alapító tagja a Fényszaruiak Baráti
Egyesületének, 2001-ben elnökségi tagnak, 2006-ban tisztségviselőnek, titkárhelyettesnek választotta meg az egyesület
tagsága. A FÉBE rendezvényeinek előkészítésében, lebonyolításában jelentős részt
vállal. A város közösségi, társadalmi, egyházi életében sok területen tevékenykedik.
Szervezőtársa a BLNT Drámapedagógiai
Műhelye és az egyházközség hittanos nyári táborainak. Önkormányzati képviselőként vezeti az Egészségügyi, Szociális és
Idősügyi Bizottságot, háziasszonya a karácsonyi idősek estjének.
Lelkiismereti kérdés számára, hogy
rendszeresen részt vegyen a város és a
civil szervezetek ünnepségein, rendezvényein.
Eddigi munkája alapján méltó a Köz
Szolgálatáért kitüntetésre.
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A tankönyvtámogatásról

Iskolakezdés: mire figyeljünk?
Az iskolakezdésre a diákokon, szülőkön
és pedagógusokon kívül a rendőrök is készülnek, hiszen a szünidőt követően a diákokban még benne él a nyár felhőtlen, kötetlen öröme és igen nehezen térnek vissza a
mozgásukat keretek közé szorító szabályos
közlekedésre. A következőkben – a veszélyhelyzeteket elkerülendő – bűn- és balesetmegelőzési problémaforrásokra hívjuk fel a
Tisztelt Lakosság figyelmét:
1. Gyalogosan közlekedő gyermekek esetén gyakori baleseti ok lehet a figyelmetlenség, az úttestre való hirtelen, szétnézés nélküli lelépés, valamint a tilos jelzésen való
áthaladás. Időben induljanak útnak!
2. Sok esetben lehetnek baleset részesei
a kerékpárral közlekedő gyermekek, akik
tiltott helyen bicikliznek, nem tartják be a
kanyarodásra vonatkozó szabályokat, a közlekedési lámpák jelzéseit, stb.
3. Baleset következhet be amiatt, hogy a
gyerekek nem szabályosan utaznak a járműben (biztonsági öv, gyermekülés hiánya).
4. Az iskolatáska helytelen bepakolása
miatt a gyermekek fokozottan ki vannak
téve annak, hogy bűncselekmény áldozatává váljanak. Készpénzt, mobiltelefont,
mp3-lejátszót, lehetőség szerint ne vigyenek
magukkal az iskolába! Amennyiben gyermekünknél mégis vannak értékek, azokat
ne a táska könnyen elérhető, külső zsebeibe
pakolják, hanem a nagy, belső zsebekbe!
5. Tömegközlekedési eszközökön a szomszédos városokba utazva a gyerekeknek
érdemes az iskolatáskát nem a hátukon vi-

selni, hanem levenni és szem előtt tartani,
hiszen a tömegben, lökdösődésben nehezen
lehet észrevenni, ha illetéktelen kezek kutatnak táskájukban értékek után.
6. Az autóvezetők is figyelmetlenebbek
lehetnek az iskolakezdés idején, ezért tisztelettel kérjük Önöket, hogy fokozottan ügyeljenek a közlekedési szabályok betartására,
különös tekintettel az iskolák környékére,
gyermekek biztonságára!
7. Jászfényszaru városban háromszorosára
emelkedett a kijelölt gyalogos átkelőhelyek
száma! Azt kérem a járművezetőktől, hogy
ezeken a helyeken lassítsanak, és szükség
esetén álljanak meg, adjanak elsőbbséget a
gyalogosoknak. Ne parkoljanak le a gyalogos átkelőhely előtt, sem pedig azon. Volt
példa a nyáron mindkettőre, leginkább a
Szabadság út és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél.
Munkatársaimmal ellenőrizni fogjuk a
gépkocsivezetők magatartását a „zebrák”
közelében. A Sárga Iskolát megközelítve
kérem a gyalogosokat, hogy a biztonságuk
érdekében a komoly lakossági igényt kielégítő átkelőt használják.
8. Kérem, figyeljenek a kerékpárúton közlekedőkre és a kerékpárosok is győződjenek
meg arról, hogy megadják-e részükre az elsőbbséget az autóvezetők. A kerékpárúton
ne parkoljanak járműveikkel!
Figyelmüket köszönjük!
Telefon: 107, 57/422-138, 06-70/3307626
Terenyi Imre r.hadnagy

Az elmúlt évekhez hasonlóan a
2010/2011-es tanévben is jelentősen
hozzájárul az önkormányzat az általános
iskolai tanulók könyveinek árához. Figyelembe véve az állami támogatásokat
is, azon tanulók esetében, akik nem ingyenesen jutnak hozzá a tankönyvekhez,
a következő támogatást biztosítja az önkormányzat.
A könyvek bekerülési Szülők által
ára osztályonként:
fizetendő:
1. o.

9.000 Ft

3.600 Ft

2. a) o.

9.695 Ft

4.000 Ft

b) o.

7.675 Ft

3.000 Ft

c) o.

8.065 Ft

3.000 Ft

3. o.

7.658 Ft

3.000 Ft

4. o.

14.442 Ft

6.000 Ft

5. o.

14.918 Ft

6.000 Ft

6. o.

13.406 Ft

5.500 Ft

7. o.

18.421 Ft

7.500 Ft

8. o.

15.561 Ft

6.500 Ft

Az a szülő, aki a tankönyv átvételekor
nem igazolja az ingyenességre való jogosultságát (rendszeres gyermek-védelmi
kedvezményezett, halmozottan fogyatékos, 3 vagy több gyermeket nevel), az
köteles a fenti „fizetendő” összeget megtéríteni.
Molnár Ferencné
gyámügyi ügyintéző

Becsengetnek
Mint az ország valamennyi általános
iskolájában, itt Jászfényszarun is 2010.
szeptember 1-jén becsengetnek. Kezdünk
hát egy új tanévet, friss erővel, szép reményekkel, néha egy-egy fogadalommal…
Nevelőtestületünk és a diáksereg örömmel veheti majd birtokba a felújított Nagyiskolát, valamint a szépen rendbe tett,
kitakarított Kisiskolát. Ezúton köszönjük
mindazok munkáját, akik ezért sokat fáradoztak! Reméljük állagukat nagyon sokáig megőrizzük!
Kis elsőseink nagy várakozással és csillogó szemekkel lépik át az iskola küszöbét, hogy a tudományok minél nagyobb
szeletét elsajátítsák. Őket Jáger Jánosné,
Jáger Imréné és Jáger Adrienn tanító nénik fogják segíteni, míg a legkisebb napközisekkel Tarnai Lászlóné foglalkozik.
Újdonsült felsőseink, az ötödik osztályos tanulók új osztályfőnökei Vargáné

Dobák Tünde, Bakóné Koczka Katalin és
Matécsa László lesznek.
Az iskola vezetése nagy figyelmet fordít a lassabban haladó, gyengébb teljesítményt nyújtó tanulókra. Legfontosabb
céljaink között szerepel a bukások megelőzése. Az elmúlt tanévben az 1. c osztályban bevezetett és bevált kéttanítós
modell az idén folytatódik, de a mostani
első osztályokban is megkeressük a legcélravezetőbb utat a felzárkóztatásban. A
következő tanévben reményeink szerint
újra lesz iskolaotthonos osztály, mely
már néhány éve kiállta a próbát, közkedvelt volt a tanulók, a szülők és a nevelők
között egyaránt. Már most arra kérjük a
nagycsoportos óvodások szüleit, hogy
gondolkodjanak el ezen a lehetőségen is.
A felső tagozatban is próbálunk a lehető
legtöbbet megtenni a lemorzsolódások elkerülésére, így a felsős tanulószobát ebben

a tanévben Papp Péterné, gyógypedagógia
szakos főiskolai hallgató kollégánk fogja
vezetni, hogy az arra leginkább rászorulókat megsegítse.
A művészeti iskola is tovább folytatja
működését a megszokott módon, helyszíneken és formában. A változás csak a Képzőművészeti szakot érinti, mely érdeklődés hiányában Jászfényszarun megszűnt.
Reméljük azonban, hogy ez csak átmeneti
állapot és rövid időn belül újra indul.
A szeptember, az iskolakezdés hava nagyon sok tennivalót tartogat mindannyiunk számára, rengeteg szervezés vár még
ránk, hogy a 2010/2011. tanév minden
feladatát, programját kidolgozzuk, egyeztessük.
Aztán már csak az lesz a dolgunk, hogy
tanuljunk, tanítsunk, hogy kitűzött céljainkat megvalósítsuk…
Kovács Lászlóné
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A szépkorú személyek jubileumi juttatásáról

Hírek az óvodából

A május hónapban megjelenő lapszámban már írtunk a szépkorúak jubileumi
köszöntéséről.
Az azóta eltelt időszak alatt többen is érdeklődtek a hivatalban a juttatásokkal
kapcsolatosan. Szerencsére Jászfényszaru lakosai között is vannak, akik e szép
korral büszkélkedhetnek, így úgy gondoltuk, pontosan leírjuk a juttatás kifizetésének szabályozását. Annak érdekében, hogy ne érje hátrány azt a személyt,
aki már a jogszabály életbe lépése előtt (2009. január 1.) betöltötte a szépkort,
a jogalkotók úgy rendelkeztek, – a központi költségvetést is figyelembe véve
– hogy három év alatt folyósítják a juttatást az alábbiak szerint:

Az óvodák nyári zárása alatt elkészültek
azok a szükséges karbantartási munkák,
melyek a gyermekek jelenlétében nem végezhetők el. Festések, parketta, valamint
törülközőtartók lakkozása, szertár felújítás
a Napsugár óvodában, udvari játéktároló,
babaház vakolása, festés a Szivárvány Óvodában. A gyermekek elhelyezése a takarítási
szünet alatt nem okozott problémát, hiszen
amíg az egyik óvoda zárva volt, a másik fogadta a gyermekeket. A munkálatok időben
elkészültek, indulhat az év!
A Napsugár óvodában 21 kisgyermeket vár
Dobák Jánosné Kati óvónéni és Langó Miklósné Ica dadus néni. A Szivárvány Óvodában 28 kisgyermeket várnak Mezeiné Folyó
Angéla és Földvári Edit óvónénik, valamint
Nagy Lászlóné Terike dadus néni. Az előjegyzések alapján év végére várható létszámok:
Napsugár óvodában 96 gyermek, Szivárvány
óvodában 116 gyermek.
-edit-

2009. évben a 100. életévét ebben az évben betöltő, valamint a 2009. évet
megelőzően a 100. életévét betöltött személyeknek folyósítják az ellátást.
2010. évben azok a személyek részesülnek az összegben, akik ebben az évben töltik a 95. vagy 100. életévüket, valamint azok, akik 96–99. életévüket
töltik be.
2011. évben annak a személynek kell a jubileumi juttatást folyósítani, aki 90.,
95. vagy 100. életévét 2011. évben tölti, továbbá annak, aki 91–94. életévét
2011. évben tölti. Reméljük, településünkön is minél több idős ember kaphatja
meg az erről szóló okiratot, és ezzel együtt a jubileumi juttatást. Ezúton is kívánunk ehhez jó egészséget!
Morvainé Palócz Éva

Jubileumi visszapillantó – 1990 augusztus
Az újság első oldalán Litkei Antal c. prépost vezércikkben méltatta Szent István
királyt az ünnep kapcsán.
„Az ősmagyarok már keleten megismerték a kereszténységet. Géza fejedelem
mégis elhatározta, hogy népével felveszi
a kereszténységet, bölcs elhatározásból,
nyugat felé fordult. A passzuai püspök által
küldött hittérítők kezéből részesült kereszténységben. Géza fejedelem és felesége
Sarolta csak látszatra lettek keresztények.
István azonban már felismerte a kereszténység lelkiség átalakító értékét. Adalbert prágai püspök, aki Rómában járva,
többször időzött a fejedelmi udvarnál, a
bérmálás szentségében részesítette, Géza
fejedelem Istvánt választotta utódjának.
További képzését Adalbert püspök irányította. Mikor 997-ben átvette a hatalmat,
a keresztény szellem a vallásos világnézet
már szilárd gyökeret vert benne…”
Magyar Krisztina cikkéből értesültünk
arról, hogy 1973 óta a Fortuna együttes
fiatal tagjai minden második évben egy
hetet Szuhafőn töltenek. Most július 2729. között, tizenhét év után először jött
Szuhafőről 28 fiatal Jászfényszarura. A
fortunás fiatalok a három napra gazdag
programmal várták a vendégeket.
(Húsz évvel később július 31-én a III.
Tarlófesztiválon Szalóczy Gyuláné polgármesterasszony vezetésével a 12 fős
Szuhafői Dalárda fellépésével színesítette a programot.)

A Fortuna és a Napsugár hívta meg és
látta vendégül három napra a 18-án Erdélyből érkezett 32 tagú kőröskisjenői
népi együttest. Augusztus 20-án 17 órakor magyar néptáncokkal, népszokások
feldolgozásával, színpompás népviselettel tették színessé a nagyközség ünnepi
műsorát.
Húsz évvel ezelőtt, augusztus 20-án
a községi ünnepség keretében avatták
fel a felújított templomkerti szökőkútat
és a Jászfényszaru címerével díszített
zászlót.
Augusztus 20-án este 8 órakor a Petőfi
Művelődési Házban aratóbált rendeztek.
A bevételt a „Jászfényszaru az oktatásért” Alapítvány javára ajánlották fel.
A nyitótáncot az erdélyi kőröskisjenői
folklór együttes mutatta be. A zenét a
Halley együttes szolgáltatta. A belépőjegyek ára asztalfoglalással 100 Ft volt.
Hurubán Zoltán a tsz. üzemgazdászának írásából megtudtuk:
„1990. július 27-én 19 óra tájban végigvonultak a községen a Béke Termelőszövetkezet kombájnjai. Az aratás
befejeződött. Talán a legszigorúbb környezetvédők is megbocsátják, hogy a
kombájnok frissen letört nyárfagallyakkal voltak feldíszítve. 24 napon keresztül, pihenő nélkül, kora hajnaltól késő
estig folyt a betakarítás a földeken. A
betakarításban és a betakarításhoz szorosan kapcsolódó egyéb munkákban a

24 kombájnoson kívül még 50 dolgozó
vett részt. Mindegyikőjüknek tisztelet és
köszönet a nagyszerű helytállásért. S ami
mindezekből a statisztikában és a nyilvántartásban megmarad: 2287 hektár
búza 10.000 tonna, 297 hektár tavasz
árpa 1.100 tonna, szalmabála 50.000 darab. Termelési érték: 70 millió forint.”
A művelődési ház programjaként került
megrendezésre augusztus 25-én 21 órától 01 óráig a Halley együttes bálja (belépődíj: 50 Ft), valamint augusztus 31-én
20 órakor Deák Bill Gyula koncertje (belépődíj 120 Ft).
A sportrovatból megtudhattuk: Farkas
Gyula és Horváth Tibor vezetésével huszonöt fővel kezdte el a labdarúgó csapat
az edzéseket. A megyei II. o. bajnokság
augusztus 19-én kezdődik, a labdarúgó
szakosztály-vezetői posztot Kun József,
volt intéző tölti be.
Augusztus 24-én az ORION Vöröskereszt alapszervezete véradó napot szervez az egészségházban.
A régi iskolában a szülők és a fiatal nevelők társadalmi munkában pihenőudvar
építését kezdték el. Mindkét iskola udvarán bitumenes kézilabdapálya készül.
A 1975-ben végzett 8. b osztályosok az
újságban közétették, hogy szeptember
29-én lesz 15 éves találkozójuk. (Remélem a 35 éveset is megszervezik.)
Tóth Tibor
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Építész szemmel

A szürkevíz hasznosítása

A modern emberi civilizáció, az emberek
törekvése a minél nagyobb kényelemre azt
eredményezi, hogy az emberiség lassan
feléli környezetét és egyre több maradandó
sérülést okoz abban. Minden háztartásban
keletkezik szennyvíz, amely a konyha, a
fürdőszoba és a WC használatának következménye. Mivel ennek ártalmatlanítása a
napjainkban alkalmazott módszerrel rendkívül energiaigényes és költséges, ráadásul
korántsem tökéletes, ezért a cél ebben az
esetben is ugyanaz, mint a szilárd hulladék
esetében, vagyis elsősorban a megelőzés,
az ismételt hasznosítás, az újrafeldolgozás.

Megelőzés = víztakarékosság
A megelőzés alapvetően víztakarékosságot jelent.
Ha új házat építünk vagy lakásunkat felújítjuk, ne sajnáljuk a pénzt és a fáradságot, hogy a háztartás vízgazdálkodásának
takarékossá tételéhez a lehetőségeket megteremtsük. Gondoljunk arra is, hogy a vízhasználatok szennyvizet eredményeznek,
és a szennyvíz kezelése energiaigényes,
költséges folyamat.

Vízpocsékolás = környezetterhelés
Ma, a magyarországi háztartásokban a
felhasznált ivóvízzel gyakorlatilag azonos a
kibocsátott szennyvíz. A háztartási szennyvíz a tisztálkodás (fürdés, mosdás, kézmosás stb.), a takarítás, a mosás, a mosogatás
és a WC-öblítés során keletkezik. A vízöblítéses WC elterjedése a higiénia területén
egyedülállóan fontos lépés volt. Akkor nem
gondoltak arra, hogy éppen a vizet fogjuk
sajnálni egyszer. Amíg nagyszüleink napi
vízfogyasztása nem érte el személyenként
a 30-40 litert, addig napjaink átlaga 150 liter/nap körüli.
A megnövekedett igények folyamatos
kielégítése ma már nehezen oldható meg.
Ennek hátterében két dolog áll. Egyfelől a
természetes vizek olykor már katasztrofális mértékű szennyezettsége, másfelől az
éghajlatváltozás egyre határozottabb megjelenése, ami hazánkban az éghajlat szélsőségeinek fokozódásával, egyre nagyobb
szárazsággal jár.
Igyekezzünk tehát minden lehetséges
módszert megragadni a vízzel való takarékoskodás érdekében. Jó lehetőség kínálkozik erre például a WC-ben. A szaküzletekben már mindenütt kaphatók víztakarékos
WC-tartályok, de van ennél hatékonyabb
módszer is, az öblítés teljes elhagyása. Ez
első hallásra meglepőnek tűnik, de a komposztálás segítségével ez is megoldható,
főleg a nem csatornázott területeken ajánl-

ható ez a módszer, de a komplex vízgazdálkodás szerves részének is tekinthető.
A „száraz WC” (komposztáló-toilette)
valójában egy kisebb vagy nagyobb, de
mindenképpen jól szellőző tartály, amelybe a fekália (és legtöbb esetben a vizelet
is), valamint a konyhai szerves hulladék
gyűlik. A nagyobb tartályok alkalmazása
esetén ezekben történik a szerves anyagok komposztálása, a kisebbek csak néhány hetes vagy hónapos tárolásra szolgálnak, a komposztálás máshol történik.
Az elterjedtebb, nagyobb tartályos és több
rekeszes rendszerek évente csak egy alkalommal igényelnek komolyabb munkát,
akkor is inkább az elkészült komposzttal
kell dolgoznunk. A komposztálás alapelve
régóta ismert, és a tapasztalatok alapján
kifejlesztett szükséges berendezések ma
már megvásárolhatóak. A fekáliából és a
háztartási szerves hulladékból álló trágyát
a megfelelő hőmérsékleten tartott és folyamatos szellőztetéssel a kívánt szén-nitrogén
arányt biztosító térben a szerves maradványokon jól szaporodó mikroorganizmusok
átalakítják értékes és a mezőgazdaságban
hasznosítható humusszá. A folyamathoz
folyamatos levegőztetés, szellőztetés, valamint a szagok megkötését célzó „szűrő”
(szalmatörek vagy homok) szükséges. A
komposztálódás során keletkező gázokat
a tartályból egy szellőző cső segítségével
kell eltávolítani, így a komposztáló-toilette
akár belső térben is alkalmazható.
A mikrobiológiai bomlás eredményeképpen egy 3-4 fős háztartásban a fenti méretekhez hasonló berendezésben 1-3 év alatt
szagmentes és fertőzésveszélyt nem jelentő
termőtalajjal azonos értékű pár m3 mennyiségű humusz képződik, amelyet a kertünkben talajjavításra tudunk hasznosítani.
Környezetkímélő, a természettel összhangban dolgozó szennyvíztisztító rendszer
kialakítható ma már a kereskedelemben is
beszerezhető berendezésekkel. Egy ilyen
berendezés a tangenciális oldó medence,
melyből a kezelt szennyvíz a természet erőit felhasználó biológiai szennyvíztisztítókba érkezhet, ahol a mechanikailag teljesen
és a biológiailag részben kezelt szennyvizek utótisztítási eljárása biztosítható:
• szikkasztással,
• talajszűrővel,
• telepített nyárfás erdőterülettel,
• levegőztetett szennyvíztisztítóval.
A többi helyiségben keletkező szennyvíz
(szürkevíz) akár helyileg, akár központilag
tisztítható. A környezetkímélő szennyvíztisztításról következő számunkban olvashatnak bővebben.
Berze Éva, okleveles építészmérnök

Munch: SIKOLY…
Az olaj egyszer elfogy
Egy végig mindent átható mondat a gazdagságával nem kérkedő

Norvégiából – 2. rész
Norvégiában az önkormányzatok összeolvadásának alapja: politikai és gazdasági
súly növelése. Úgy tartják, hogy a kicsi önkormányzatok a „csak” mindennapi problémákkal vannak elfoglalva. (És ez nem
fontos?!)
Az adózási rendszer nagyon figyelemreméltó. Nyilván itt is fontos, hogy
az adózók tudják, hogy mire fordítják
a pénzt! Az általános polgárosodást jól
szolgálja, hogy például 1 millió koronát
(kb. 46 Ft/korona) érő ingatlan adómentes, de ezt követően milliónként 2%-kal
emelkedik összesen 7%-ig. (Az átlagfizetés: 350.000 korona/hó) A térségben
7000 fő kutató él és dolgozik – figyelemre méltó adat!
Az adó 40%-a helyben marad – a többi,
az északi többi önkormányzatok fenntartását szolgálja (hát ez nálunk nem lenne
természetes, nem állunk erre készen).
A térségben 30.000 munkahely szolgálja
ki a munkavállalókat (ez az adat Norvégiában is kiemelkedő). Nagyon érdekes, hogy
a település fejlesztését mérnöki irodákban
tervezték még 10 éve, ma a társadalmi
egyeztetés a nélkülözhetetlen (átveendő
példa – ez óriási nézőpontváltás, amire
van még készülnivaló nálunk!).
Nagyon fontosnak értékeli a polgármesternő az önkéntes munkát a fiatalok
körében, és a LAKOSSÁG KÖZPONTÚ
KOMMUNIKÁCIÓT (átveendő példa).
Az önkormányzatok gazdasági alapját jól
szolgálja, hogy úgy vélik, az önkormányzat
és a kormány az, amely felelősséggel tud
bánni a település üzemeltetetést célzó víz,
szennyvízszolgáltatással regionális szinten
még az áramellátással is. Ezek mind önkormányzati feladatok. (hát ezt is jó volna
átvenni – legalább az alternatív energia ellátás szintjén!).
Emberarcú önkormányzatok kialakítását
látom Magyarországon a legfontosabbnak,
a konszenzusos döntésmechanizmus kialakítását segítő jogszabályok meghozatalát.
Mint már korábban jeleztem, az önkormányzati döntéseket viták, csaták nélkül
lenne szükséges meghozni a lakosság, a
központi önkormányzat stabil, kiszámítható gazdaságalapú együttgondolkodásával.
Ennek érdekében fontosnak vélem az önkormányzati szövetségek összeolvadását
– a jelenlegi szövetségek szekcióba történő
megszervezését (nincs szükség ennyi szövetségre, mert csak a DIVIDE ET IMPERA elvét szolgálják, és nem a lakosságot,
(Folytatás a 12. oldalon.)
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(Folytatás a 11. oldalról.)
a helyi önkormányzatot és különösen nem
lehetnek így a kormányzat partnerei). A kiszolgáltatott, eladósodott önkormányzatok
kitettek és nem tudják az Alkotmányban és
az önkormányzati törvényben megfogalmazott elvárásokat teljesíteni.
Kezdeményezzük (Hajdú László, Csabai
Lászlóné), Gémesi Györgyöt is tájékoztattam a gondolatról, hogy az önkormányzati
tisztviselők házastársukkal együtt jelenhessenek meg a közéleti eseményeken – a
TÖOSZ ünnepi rendezvényei, a saját szervezésű eseményeken – a példaadó családi
élet, a „szabadidőket” érintő magánélet
óvása, jó családi élet szervezése érdekében.
(Ez továbbra is a közösség alapsejtje.)
Ez a munka (a polgármesterség) soha nem
egyszemélyes; sem a családban, sem a képviselőtestületben, sem a településen. Végül
megfontolandónak tartom a szociális üzleti

modell bevezetését az önkormányzati szférában, ahol a pénz nem feltétlenül az üzleti
haszon, hanem a problémák megoldását
célozza!
Győriné dr. Czeglédi Márta

Gyűjtők és gyűjtemények
XI. Orchideák tartási hibái
A hőmérséklet szintén okozhat problémákat. Ha a hőmérséklet magas, a fény
viszont kevés, gyenge, erőtlen hajtások
fejlődnek. Szintén megzavarhatja a növények fejlődését, hogy míg kint jelentősen
esik a hőmérséklet éjszakánként, addig a
lakásban ez csak pár fok differenciát jelent. A növények egészsége érdekében legalább 7–8 fokkal kellene alacsonyabbnak
lenni az éjszakai hőmérsékletnek, mint a
nappalinak.
Tápozási problémák kezdő, gyakorlatlan orchideásoknál szoktak felmerülni és
főleg a túltápozás okoz súlyos gondokat.
Cattleyáknál az új levelek megfeketedése
mutatja, hogy túl sok a tápanyag, Cymbidiumoknál a levélcsúcsok megbarnulása
az egyik figyelmeztető jel. Egyenletesen
tápozni folyékony tápoldattal a legkönynyebb és ezeket túladagolni sem lehet egykönnyen. Túl kevés tápanyagra utal a levelek
sárgulása, ez egyértelműen nitrogénhiány
jele. A tiszta fenyő kéregből álló ültető közeg
nitrogénben szegény, tehát az ilyen közegbe
ültetett növényeket gyakrabban kell tápozni
nitrogénben gazdag tápanyaggal. A túl kevés és ritka tápoldatozás odavezet, hogy az
orchideák nem képesek virágzati szárakat
nevelni, így a virágzás is elmarad.
Ültetési problémák szintén okozhatják
a növény rossz egészségi állapotát, vagy
akár pusztulását is. A túl kemény, összetömörödött ültető közeg nem engedi levegőzni a gyökereket és a növény ezt az

állapotot nem sokáig tudja tolerálni, szép
lassan tönkremegy. Ha észrevesszük, hogy
az ültető közeg túlságosan tömör, lehetőleg
azonnal ültessük friss közegbe a növényt.
Nem mindegy az sem, hogy mekkora cserépbe ültetjük át, a túl nagy cserépben a növények nem érzik jól magukat, elkezdenek
gyökereket növeszteni és a virágzás elmarad. Az új cserép mindig csak egy mérettel
legyen nagyobb az előzőnél.
Egyes orchideafajok különösen érzékenyek az átültetés időpontjára, ilyenek pl.
a Cattleyák. A legjobb a hajtásnövekedés
megindulásakor átültetni. Pihenőidejük
alatt semmiképpen se ültessük át, mert
ezt nagyon rossz néven veszik. Szintén
okozhat károsodást az orchideákban a légszennyezés. A különféle festékek, hígítók,
rozsdagátlók párolgása súlyosan veszélyezteti a növények állapotát. Szintén káros
az orchideákra a cigarettafüst, mely etilént
tartalmaz. A Cattleyák virágai és a fiatal
Phalaenopsisok különösen érzékenyek a
levegőben lévő etilénre, melynek koncentrációja főleg az őszi és téli borult, szmogos
napokon emelkedik meg. Van néhány szobanövény, amely jelentős mértékben képes
megkötni a levegőben lévő etilént. Ezek
közé tartozik többek között a csokros inda
és a vitorlavirág (Spathyfillum). Érdemes
ezekből tartani egy-két cseréppel, mindenképpen jót tenne a levegőnek.
Czeglédi Gabriella

Város- és faluvédők
látogatása Jászfényszarun

A jászberényi Városvédő és Szépítő
Egyesület 1995 után 2010-ben is felvállalta a Város- és Faluvédők Szövetsége
(HUNGARIA NOSTRA) XXIX. Országos
Találkozója és Szakmai Konferenciájának
megrendezését. A Fényszaruiak Baráti
Egyesülete 1974-től tagegyesülete az országos szövetségnek, melynek munkájában
eredményesen veszünk részt. A július 1416 között megtartott rendezvényen a FÉBE
4 fővel képviseltette magát. A házigazdák
mindent megtettek, hogy a Jászság fővárosába az ország sok tájáról összesereglett
240 fő város és faluvédő jól érezze magát.
Minél több hasznos ismeretet kapjanak, tapasztalatokat szerezzenek és megismerjék
a rendező várost és a Jászságot. Az utóbbi
feladatban kapott szerepet egyesületünk. A
program harmadik napja szolgálta a Jászság
megismerését. A szervezők négy útvonalra
indítottak különjáratú autóbuszt. A II. útvonal Jászberény – Jászfényszaru – Jászágó
– Jászárokszállás – Jászberény településeket érintette. Városunkba az 50 fős csoport
egy órát tervezett tartózkodni. Első állomás
a Pap kastély volt, ahol Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester köszöntötte vendégeinket. Röviden bemutatta városunkat, a
továbbfejlődés fontos területeit. Örömmel
szólt arról, amiről az előző nap értesültünk,
miszerint a történelmi városközpont felújítására, fejlesztésére beadott 800 milliós
pályázatunk sikerrel vette az első akadályt,
továbbjutott, és ezután már a részletek kidolgozása a feladat. A FÉBE elnöke az
egyesület városszépítő és védő munkájáról adott tájékoztatást. A városközpontban
rövid séta során megnézték a Tanítók Emlékművét, a templomkert nevezetességeit
és a templomot. A Rimóczi-kastélyban
Görbéné Amálka édes házi süteményével
kedveskedett vendégeinknek. A Penczner
Pál festmények, képek megtekintése után
a Kiss József Helytörténeti Gyűjteményhez folytattuk utunkat. A porta kapujában
Petőné Sándor Kati jászviseletben, az általa
sütött rostélyos kaláccsal fogadott bennünket, melynek igen nagy sikere volt. A felvágatlan kalácsról sokan készítettek fotókat.
A „tájház” bővítése ekkor már 80%-os
készültségi állapotban volt. Ismét bebizonyosodott, hogy gyűjteményünknek egyedi
darabja a kézzel tekerős famosógép, mert
vendégeink közül még senki sem látott hasonlót. Többen elismerésüket fejezték ki az
itt eltöltött 80 perc alatt látottakról és hallottakról, majd a csoport tovább indult a kirándulás következő állomására Jászágóra.
Tóth Tibor
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Régi idők tanúi

Beszélgetés Fózer Pállal
Hogyan jöttek létre a bányatavak Jászfényszarun?
Jászfényszarun 1921ben született, 21 évesen
behívják katonának,
részesévé válik a II.
Világháborúnak, orosz
hadifogságba
kerül.
Többször is hozzák halálhírét, hogy elesett a fronton, 1946-ban
tud életjelet adni magáról, 1948 augusztusában kerül haza. A családnak van néhány
hold saját földje, de nem akar földművelő
lenni. 1949 októberében a Zagyva medrét
kotorják Szentlőrinckátától a Tamusok
hídjáig, itt helyezkedik el és MB 2. típusú cseh gyártmányú kotrógépre kerül. Az
önálló munkavégzéshez szükséges gyakorlatot és képzést megszerzi. Télen javítás, karbantartás, tavasztól – őszig a folyóés csatornamedrek készítése, tisztítása.
Hajdú-Bihar megye után elkerül Dunántúlra. Kaposvár városában a Kapos-folyó
kotrását végzi. A nagy távolság miatt havonta egyszer jár haza. 1956-ban otthagyja a budapesti központú Földkotró Vállalatot. Hét katasztrális hold földön elkezd
gazdálkodni. 1959-ben a tagosítás során
tsz-tag lesz, először a kertészetben részes
művelőként, majd 1962-től MTZ-45, U28, MTZ-80 típusú traktorra kerül, állattenyésztésben, növényvédelemnél dolgozik, a szövetkezet sóderbányájában közel
öt évet tölt el, 1981-ben nyugdíjba vonul.
A „Béke” Mezőgazdasági Termelőszövetkezet szövetkezeti döntőbizottságának
(SZDB), – ahol a fegyelmi és kártérítési
ügyekben a gazdaságvezetőség határozatainak tagok általi fellebbezését bírálták el
– két cikluson keresztül elnöke volt.
Kiss József tanár úr idősekkel folytatott
beszélgetéseinek feljegyzéséből tudjuk,
hogy a megkérdezettek szerint Jászfényszaru határa, illetve a föld mélye három
kincset rejt. A 60-as évek elején folytatott
Székhalmi mélyfúrás alkalmával melegvíz és kőolaj is feltört a mélyből. Az 50-es,
60-as években a Zagyvából alacsony vízállásnál sóder kézi kitermelése is folyt. A
sóderra ekkor már az építkezéseknél nagy
szükség volt.
A tsz. gazdaságvezetősége bízva abban,
hogy a Zagyva valamikori árterületén a
meddőréteg alatt jelentős sódermennyiséget rejt a föld mélye, Hatvan felől az 5-ös
őrház jobb oldalán, a Ludas tó környékén,
1968-ban kutatófúrásokat végeztetett. A
fúrások igazolták a feltételezést 1,5-2 m
meddőréteg után 6-8 méter sóderréteget
találtak. A bányanyitás engedélyének előkészítése során a MÁV nem járult hozzá,

hogy az 5-ös őrháznál nagyforgalmú gépkocsi átjárás valósuljon meg. Ezt követően
a kutatás a településhez közelebb, a 32-es
főúthoz csatlakozó Szappancsík területen
kezdődött el. A meddőréteg tekintetében
itt is kedvező volt az eredmény, azonban
a sóderréteg vastagsága szerényebb menynyiséget 3–4 métert mutatott. A tsz. végül
20 ha területre a szolnoki Bányaműszaki
Felügyelőségtől a bányanyitás engedélyét
megkapta. 1969-ben elkezdődtek a munkálatok. Az először SZ-100-as lánctalpas
vontatta szképerrel és tolólappal a meddőrétegek letolása történt meg. A talajvíz
megjelenésével 300-as szivattyúval folyamatosan emelték ki a vizet a Szőlők-aljai
érbe, mely a Zagyvába csatlakozott be. Így
a vízszintet akár 1 méterrel is csökkenteni
lehetett. E-04-es típusú gumikerekű kotrógéppel Ocskó-Sós Miklós kezdte el a
kitermelést. Az Aszfaltútépítő Vállalattól,
mint legnagyobb megrendelőtől a tsz. bérelt egy nagyobb teljesítményű, stabilabb
K-505-ös kotrógépet. Ekkor került oda K.
Szabó Sándor gépkezelőnek, aki sok éves
gyakorlattal rendelkezett. Később a tsz.
vásárolt két kotrógépet, így bővíteni kellett a létszámot. Ezáltal került oda Fózer
Pali bácsi, akit jól ismertem, mert évekig
együtt dolgoztunk a SZDB-ban.
Hogyan került Pali bácsi akkori szóhasználattal a „melléküzemághoz,” vagyis a
sóderkitermeléshez?
Csikós Ferenc tsz-elnök tudomást szerzett arról, hogy a tsz. előtti időkben kotrógépen dolgoztam. Kérte szerzett tapasztalataimat hasznosítsam a kitermelésnél
és segítsem K. Szabó Sándor munkáját. A
kotrógépek naponta jelentős karbantartást
igényeltek, a kitermelő munkának a nehézsége is megkövetelte azt, hogy váltásban
dolgozzunk.
Ki irányította a sóderkitermelést?
Kezdetektől fogva Nagy Sándor tsz. építésvezetőhöz tartozott a sóderbánya, Czeglédi János a bányamesteri feladat mellett, a
készpénzes értékesítést is végezte. A helyi
két tsz. egyesülése után, 1975-től Kormos
András kapta feladatul az irányítást.
Területileg milyen sorrendben folyt a kitermelés?
A Szappancsíknál kezdődött és amikor
már olyan mélységet értünk el, hogy a
kotrógép nem tudta a kitermelést mélyebben folytatni, még akkor sem, ha a sóderréteg adott volt, akkor a település felé a
Szőlők-aljai részen haladtunk tovább. A
középső rész után úgynevezett Kalapgyári tó volt a harmadik és egyben az utolsó
kitermelési hely.

Mennyi köbméter volt a napi kitermelés
és elszállítás?
Voltak olyan napok, hogy 200-300 gépkocsi sódert is elvittek, általában 3 köbmétert szállított egy-egy billenőplatós
tehergépkocsi. Szerették a fényszarui sódert, mert jobb minőségű és olcsóbb volt
mint a Hatvan-Fényszaru között megnyílt
sóderbányáé. A sóder nagy részéért eljöttek, de a mezőgazdasági holtszezonban a
tsz. gépkocsijai 100 km körzetbe jelentős
mennyiséget szállítottak el, megrendelésre. A hetvenes években a településünkön
is nagy családiház építkezések folytak, az
építkezők helyben olcsón jutottak hozzá e
fontos építőanyaghoz.
A hetvenes évek végén miért maradt
abba a sóder kitermelése?
Egyrészt elfogyott a kitermelésre engedélyezett terület, kotrógéppel mélyebbről a
sódert kitermelni nem lehetett. Folyt még
próbálkozás úgynevezett zagyszivattyús
kitermelésre. Ez azt jelentette, hogy ahonnan már a kotrógép nem tudta kiemelni
a sódert, nagyteljesítményű szivattyúval
a vízzel együtt a sódert is kiemeltük a
mélyből. Ezt a módszert Kormos András
és Rózsa László kísérletezték ki, de az
így kitermelhető mennyiség kevés volt, és
egy év után ez a kitermelési mód is abbamaradt. Említsük még meg azok nevét az
utókor számára, akik rövidebb, hosszabb
ideig a sóder kitermelésnél dolgoztak. Így:
Bak Ferenc, Bak Zoltán, Bódis Bertalan,
Misinkó János és Vida Ferenc.
Pali bácsinak köszönöm az információkat, a beszélgetést. A traktorok iránti szeretete máig megmaradt. A fészerben álló
12 LE-s japán kerti traktorral néhány éve
még másoknak is segített, de közel a 90.
évéhez a saját kertjét még ebben az évben
is ezzel művelte. További jó egészséget kívánok az olvasók nevében.
Amikor végleg befejeződött a sóder kitermelése, a tsz-nek a meddőréteget rendbe
kellett tenni és előírták a tavak környezetének fásítását is. A tsz. KISZ-alapszervezete vállalta fel társadalmi munkában
a fásítási feladatot, melyért megjegyzem
pénzt kaptunk, és az összeget kirándulásra
fordítottuk. Többségében a nyárfaültetést
egy szombati és egy vasárnapi napon 1520 tsz fiatal végezte, bizony azóta már 30
év telt el, ami a fák nagyságán is látszik.
Árnyékot horgásznak, pihenésre vágyóknak egyaránt ad. Az így kialakult tavak alkalmassá váltak haltelepítésre, horgászásra. Ezen szabadidős tevékenységre alakult
meg a helyi Horgász Egyesület.
Tóth Tibor
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Emlékezés
az első helyi születésű orvosra
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Dr. Sándor Imre születésének
centenáriuma alkalmából az Orvosok Emléktáblájánál augusztus
2-án 18 órakor megemlékezést tartott, amelyre az ünnepelt családjából tizenegyen fogadták el meghívásunkat.

Dr. Sándor Imre születésének centenáriuma

Az ünnepség Hankiss János: Orvosi hiszekegy-ével kezdődött,
amelyet Kun Zsolt Gábor tolmácsolt, majd Tóth Tibor a FÉBE elnöke köszöntötte a megjelenteket. Dr. Kiss Á. Ferenc nyugalmazott megyei laboratóriumi szakfőorvos nemes egyszerűséggel méltatta Dr. Sándor Imrének a településünkön 17 évig végzett gyógyító
munkáját, későbbi pályáját. Dr. Csiba László: Kérem boncoljanak
fel! – egy orvos vallomásai kötetből a szívszorongatóan fájdalmas:
A kézcsók helye című részletet mondta el Bordás Nóra.
Az emlékezés koszorúját az önkormányzat nevében Győri
János alpolgármester, Mészáros László címzetes főjegyző és
Berényi Ferenc képviselő, a FÉBE nevében Nagyné Kiss Mária alelnök, Dr. Harangozó Imre elnökségi tag és Dr. Rimóczi
István egyesületi tag, a család nevében pedig Sándor Csilla, Pálinkás Levente és Gyöngyösi Ákos helyezték el. A koszorúzáson közreműködött Pető Ottó huszárbandériumi tag és Petőné
Kapalyag Éva jászasszony. A rendezvényen erre az alkalomra
készített emléklapot, az ünnepséget megtisztelő mintegy 60 fő
kapta meg. Ezt követően a családtagok, a FÉBE tisztségviselői
és az orvos vendégek a Régi Kaszinó Étteremben szerény vacsora mellett idézték fel a régi emlékeket, a doktor úrral kapcsolatos
személyes élményeiket.
Tóth Tibor

Meghívó felolvasó estre
A februári Wass Albert felolvasó est sikerén felbuzdulva a szervezők hagyományteremtő céllal, ezúttal Mikszáth Kálmán halálának
100. évfordulója kapcsán szeretettel várnak minden irodalombarátot 2010. szeptember 3-án, este 7 órára a Városi Könyvtárba.
A rendezvény sikere érdekében kérünk mindenkit, hogy jelezze
részvételi szándékát, és a felolvasandó mű tekintetében egyeztessen a szervezővel!
Jelentkezés és bővebb információ:
Hangosiné Réz Mária 06/20-319-0446
E-mail cím: rezmariajfsz@gmail.com

Népszokások Szeptember
Egyházi név: Szent Mihály hava
Régi magyar név: Földanya hava
Szeptember 1. – Egyed napja
Ekkor kezdték a rozs vetését. Kisasszony napjára (szept. 8.) már
volt zöldülő vetés. A néphit szerint, aki Egyed napján veti el a búzát
bő termésre számíthat. Az Egyed napi esőből esős őszt jósoltak,
ellenkező esetben pedig száraz időt. Kisasszony napja kedvelt búcsújáró nap is volt (Máriabesnyőre, Szentkútra).
Szeptember 8. – Kisasszony napja
Szűz Mária születésének napja. A XI. század óta tartják számon.
Az egész magyar területen kedvelt búcsúnap. Egyes helyeken ezen
a napon kezdték meg a gabona vetését. Kisasszony napjára virradó
éjszaka kitették a vetőmagot, hogy az Úristen szentelése fogja meg.
Sokfelé ez a nap a cselédek szolgálatba lépésének az ideje is.
Szeptember 12. – Mária napja
Szűz Mária neve napja. Az újkorban Bécs felszabadulása után
vált a török alóli felszabadulás ünnepévé, kultusza a XVIII. századtól a magyar területen rohamosan terjedt. A kultuszt a passaui
Máriahilf (Segítő Boldogasszony) kegykép ihlette. A hagyomány
szerint 1683-ban Lipót császár Bécs ostroma alatt e kegykép előtt
imádkozott a győzelemért.
Szeptember 15. – Hétfájdalmú Szűzanya
Mária anyai fájdalmára való emlékezés. Költészetünk egyik legrégebbi emléke az Ómagyar Mária-siralom ennek a kultusznak állít
emléket.
Szeptember 21. – Máté napja
Máté hetében vetették egyes helyeken a búzát, például a Bánátban. Másutt azonban ezen a napon nem szántottak, mert úgy vélték, akkor a földet fel fogja verni a gaz. Göcsejben is pelvahétnek
nevezték Máté hetét, mert úgy tartották, hogy az ilyenkor vetett
búza polyvás lesz. A Szerémségben a Máté-napi tiszta időből jó
bortermésre következtettek.
Szeptember 29. – Szent Mihály napja
Szent Mihály arkangyal ünnepe. A hagyomány szerint ő a túlvilágra érkező lélek bírája és kísérője. Ezzel függ össze a hordozható
ravatal Szent Mihály lova elnevezés is. Ez a nap a gazdasági év fordulója, ekkor kezdték a kukoricát törni. Az állatokat ekkor hajtják be
a legelőről téli szállásukra. Ezután már nem nő a fű („Szent Mihály
nap után harapófogóval sem lehetne kihúzni a füvet.”), a gyerekek
is mehetnek iskolába, nem kell tehenet és libát őrizni. A bojtárok,
pásztorok számadásának napja is, ekkor telt le ugyanis a gazdával
kötött szerződésük ideje. Számos időjárással kapcsolatos népszokás ismert. „Szent Mihály lova deres, behozza a telet.” „Ha Szent
Mihály éjszakáján a juhok vagy a disznók összefeküdtek, hoszszú, erős telet vártak, ellenkező esetben enyhét.” „Szent Mihálykor
keleti szél Igen komoly telet ígér.” Ha a fecskék még nem mentek el
Szent Mihályig, akkor hosszú őszre lehet számítani és kemény télre
lehet számítani, ha Mihály napján dörög.
Zsámboki Richárd
Forrás: Internet, Sugár Judit – Ünnepi szokások Jászfényszarun
honismereti dolgozat 1984

JÖN! JÖN! JÖN! A CS.A.J.
A jászfényszarui Petőfi Művelődési Házban
színházi előadás lesz október 9-én este 6 órakor
Kálloy Molnár Péter és Gáspár András főszereplésével.
A darab címe: CS.A.J. – Csakazértisjáték.
Jegyek megrendelhetők a művelődési házban személyesen,
illetve telefonon 57-422-137; 06-30-463-0121
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Horgászhírek

Kézilabdás hírek

Horgászverseny Jászfényszarun

Immár 5. szezonjára készül a női kézilabda csapat, és akárcsak a korábbi években,
most is van némi mozgás a játékosok között.
Kapusunk, Serfőző Melinda értesüléseink
szerint végleg a Heves megyei bajnok Adács csapatához kötelezte el magát. Érthető,
hiszen nálunk nincs lehetőség anyagilag is
honorálni a jó játékot, sőt sokszor magunk
finanszírozzuk a szereplésünket.
A mezőnyjátékosok körében is szűk a keret, sérülés és várható anyai örömök miatt
további játékosok szerepeltetése szükséges
a bajnoki évben. Több lehetséges igazolás
is várható, de ezekről csak akkor kívánunk
hírt adni, ha már pont került az igazolásra.
Továbbra is fontos szempont, hogy a gárda
gerince jászfényszarui játékosokból álljon,
mint eddig.
Örvendetes hír viszont a csapat háza-tájáról, hogy a 2010/2011. évi szezonra a Sportegyesület vezetésével sikerült megállapodni
a támogatásról, így az eddig csak a szponzorok által finanszírozott kézilabda szakosztály
végre biztosabb anyagi háttérrel készülhet a
jövőben. Röviden ennyit a jelenről és a jövőről. Hajrá lányok, hajrá Fényszaru!
Gere F.

2010. augusztus 7–8-án a Béke Horgászegyesület 12 órás éjszakai horgászversenyt tartott. A versenyzők felnőtt,
ifjúsági és gyermek kategóriában nevezhettek. A versenyen a következő eredmények születtek.
Felnőtt:

I. Fekete Károly Csaba
II. Zólyomi Gábor
III. Szatmári István

Ifjúsági:

I. Helle Ádám
II. Hornyák László Bence
III. Takács Imre

Gyermek: I. Lénárt Dávid
II. Csépány Dávid
III. Bazán Máté

Ifjúsági tábor Szajolban
Egyesületünk ifjúsági vetélkedőjének
első három helyezettje: Bazán Máté,
Csépány Dávid és Mészáros Zalán, jutalomból augusztus 1–8-ig megyei ifjúsági
horgásztáborban vett részt Szajolban.

Helle Ádám

Lénárt Dávid

Fekete Károly Csaba

Az ott megrendezett négytusa versenyen Mészáros Zalán második, míg Bazán Máté negyedik helyezést ért el.
Mészáros Zalán a kiváló eredmény jutalmaként részt vehet az augusztus 22–
28-án Velencén megrendezésre kerülő
országos horgásztáborban.
Minden helyezettnek gratulálunk!
Béke Horgászegyesület Vezetősége

AZ ÓVODÁS KORÚ GYERMEK ÉRZELMI ÉLETE
A nyár folyamán sok kisgyermek megteheti, hogy vagy a szüleivel vagy a nagyszüleivel tölti a vakáció egy részét. Ebben az
esetben, és az oviban is sok-sok érdekes és
tanulságos szituáció fordulhat elő, amikor a
felnőttek kissé meglepődve állnak gyermekük viselkedése előtt.
A pszichológus szakemberek nagy hasonlóságot vélnek felfedezni a kamaszkori és
az óvodáskori érzelmi élet között. Hihetetlenül fontos szerepet tölt be az érzelem, s
minden cselekvésük, megnyilvánulásuk
ezáltal befolyásolható, közelíthető meg. Ha
azt szeretnénk, hogy figyeljen ránk, ha azt
kívánjuk, hogy viselkedésünk igazi minta
legyen a számára, ha szeretnénk így vagy
úgy hatni rá, ezt csak a szívén-lelkén keresztül tudjuk elérni nála.
Ha az óvodás gyermek érzelmileg nem
nyílik meg a felnőtt felé, akkor nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tudunk rá hatni. Előfordul persze, hogy a szigortól való
félelmében látszólag engedelmes, ám ezt a
fajta kényszerű viselkedést nem teszi magáévá, nem válik valódi meggyőződésévé.
Ennek következtében a diktatórikus elvárásokat, szabályokat nagyobb korában sem
fogja beépíteni majd a viselkedésébe.
Szükségszerű tehát, hogy a felnőttek
megismerjék az óvodás korú gyermek
érzelmi életét és ez által próbáljanak
hatni rá, ill. őszinte, szeretetteljes közelségbe kerülni hozzá. Hogyan lehet
mindezt megvalósítani? Hogyan visel-

kedjen az a felnőtt, aki ilyen korú gyermeket nevel?
Legfontosabb az érzelmi gazdagság, az
empátia, vagyis tudjon azonosulni a gyermek érzelmi-, és gondolatvilágával.
A 3-6 éves korú gyermek érzelmei labilisak, valamint polarizáltak. A labilitás azt
jelenti, hogy míg egyik pillanatban boldog
és kiegyensúlyozott volt, a másik pillanatban már teljes elkeseredettségbe, zárkózottságba tud fordulni.
Polarizáltak érzelmei, hiszen rendkívül
gyorsan változhatnak egyik végletből a
másikba (túláradó jókedvből a sírás-szomorúságba). Ezt az életkori sajátosságot
nem szabad úgy kezelni, hogy a gyerek
szeszélyes, hisztis, esetleg rosszindulatú
a felnőttel. Tudatos szülőként, nevelőként
szerencsés, ha felismerjük a fentieket, és
képesek vagyunk az óvodás arcára mosolyt
varázsolni. Pár perc múlva már úgyis más
dologgal lesz elfoglalva, ha ügyesek vagyunk. Kezeljük megértéssel, nagy-nagy
türelemmel, kellő empátiával a 3-6 éves
korosztály gondjait, és próbáljunk mindenki számára elfogadható alternatívákat adni
a megoldásra. Ebben az esetben a felnőtt és
a gyermek számára is kellemes és emlékezetes lesz az együtt eltöltött idő.
Kovácsné Papp Andrea
Forrás: Internet
http://www.gyerekabc.hu/az-ovodaskor-jellemzi/221-erzelmi-es-akarati-elet-jellemzi-ovodas-korban.html

Tisztelt
gázfogyasztók!
2010. január 1-től a TIGÁZ a hatvani
telephelyén ismét megnyitotta ügyfélszolgálati irodáját.
Hatvan, Radnóti tér 7.
Nyitva tartás:
Kedd: 16.00 – 20.00 óráig
Szerda: 10.00 – 14.00 óráig

A Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium

ingyenes zöld száma:
06-80/244-44-44
A Nép Ügyvédje segít Önnek!

Jogi tanácsért forduljon
ügyfélszolgálatunkhoz!
Segítséget kap beadványok és
okiratok szerkesztéséhez, birtokháborítási, lakhatási, hagyatéki,
munka- és foglalkoztatási ügyekben, családjogi, szabálysértési, és
egyéb kérdésekben.
www.im.hu
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Köszönetet mondunk
a rokonoknak, szomszédoknak,
barátoknak, ismerősöknek,
akik férjem, édesapánk,
drága nagypapánk, dédikénk,

DOBÁK KÁROLY

gyászmiséjén, temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Dr. Tóth Lajos János
fogorvos rendelési ideje szeptember 1-jétől
Mint azt korábbi lapszámunkban közöltük, várhatóan szeptember 1-jétől új fogorvos dolgozik településünkön. A Dr. Bérczes és
Társa Bt. munkatársa az alábbi időpontokban várja betegeit a Deák
Ferenc úti rendelőben.
Hétfőn:
13.00 – 19.00 óráig
Kedden:
13.00 – 19.00 óráig
Szerdán:
8.00 – 14.00 óráig
Csütörtökön: 13.00 – 19.00 óráig
Pénteken:
8.00 – 14.00 óráig
Telefon:

MELEG PÁL
halálának 7. évfordulójára emlékezünk.
„Megállt egy szív, mely élni vágyott.
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
A te szíved már nem fáj, a miénk vérzik.
A fájdalmat érted szeretteid érzik.”
Szerető családod

EMLÉKEZÉS
édesapánk, ZSÁMBOKI IMRE
halálának 10. évfordulójára és édesanyánk,
halá-

BAGI ANNA

lának 5. évfordulójára.

+36-30/304-76-45

ÍZHASÁB
A FÉBE Kenyérsütő verseny
II. helyezettjének receptje

Erdélyi
káposztalapis kenyér
Kis élesztővel (2 dkg) vízzel, liszttel kovászt készítünk. 2 napig
hűtőben pihentetjük, majd a kovászt 1 liter vízzel felhígítjuk és
hozzáadunk 2 kg lisztet, 1 evőkanál sót, 0,5 kg áttört főtt burgonyát. Összekeverjük és addig dagasztjuk, hogy az edény falához ne
ragadjon. Ha szükséges, még lisztet adunk hozzá. Káposztalevéllel kibélelt formába tesszük. Kb. fél órán át betakarva pihentetjük,
majd kemencében 2 órán át sütjük.
Juhász Jánosné Ézsiás Mária

Kaszás leves

„Elcsitult két szív, mely értünk dobogott,
Pihen az áldott kéz, mely értünk dolgozott,
Maguké a csönd, a nyugalom,
Miénk a könny és a fájdalom.”

Emlékezés
MOLNÁR SÁNDOR

halálának 1. évfordulójára
„Egész életeden át szívesen dolgozva, szerényen éltél,
most bánatot ránk hagyva csendesen elmentél.
Örök álom zárta le a te drága szemed,
megpihenni tért dolgos kezed.”

Szerető feleséged, lányod, vejed és két unokád

Emlékezés
HEGEDŰS ZOLTÁN

halálának 6. évfordulójára

„Lelked csendesen messzire szállt,
Nincs a világon olyan veszteség, ami ennyire fáj.
Hiába keresünk, hiába várunk,
Nélküled vigaszt sohasem találunk.”

Szerető szüleid, két kishúgod és Molnár mami

Ezt a kiadós nyári ételt egyes vidékeken gyakran főzték /főleg
aratáskor/ a földeken dolgozóknak. A sok zöldséggel, füstölt hússal főzött savanykás, hideg leves nagy melegben tápláló és üdítő
fogás.
Hozzávalók 6 személyre:
50 dkg füstölt hús /csülök, comb, v. tarja/
1 kg vegyes leveszöldség
		 /sárgarépa, petrezselyemgyökér,
		 karalábé, zellergumó/
50 dkg zsenge zöldbab
30 dkg kelkáposzta
1 db zöldpaprika
1 db paradicsom
2 fej vöröshagyma
3-4 gerezd fokhagyma
		 só, bors
2 dl tejföl
2 ek. liszt
		 ecet v. citromlé
1 csokor kapor
Elkészítés: A vöröshagymát apró kockára vágjuk, kevés olajon
v. zsíron megdinszteljük. Hozzáadjuk a feldarabolt füstölt húst, és
gyakori kevergetés mellett félpuhára főzzük. Felöntjük vízzel, és
a leveszöldségeket beletesszük. Kicsit később adjuk hozzá a zöldbabot és a szeletekre vágott kelkáposztát. Ízesítjük sóval, borssal.
Amikor minden puha, a tejfölből és a lisztből habarást készítünk, és
ráöntjük a levesre. Ecettel v. citrommal savanyítjuk, és ha a tűzről
levesszük, egy kis csokor kaprot vágunk bele, így jobban megmarad az aromája. Nyári melegben hidegen a legfinomabb. Jó étvágyat kívánok hozzá!
Folyó Gábor
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Ingyenes szemvizsgálat

Tüzelő és építőanyag

a FEDÓ OPTIKÁBAN!

szemüvegkészítés esetén
építőanyag

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

OSB lap
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm

Rendel: Dr. SISKA IRÉN
szemész szakorvos

Bejelentkezés személyesen
vagy a 30/2933-834-es telefonszámon.

Akciónk: Ahány éves,

Zalakerámia csempék,
padlólapok széles választékban!

vékonyított lencse rendelése esetén!

• Szemüvegkeretek –20%, –30% kedv.
• Fényre sötétedő lencsék –20%
• Dioptriás szemüveglencsék –20%
• Multifokális lencsék
(távoli-munka-olvasó egyben) –20% kedv.
Komplett szemüvegek akár 8000 Ft-ért!
Nézzen be hozzánk,
hogy jobban lásson!
Nyitva tartás: H-P.: 9.30-17.00 óráig
Patikakártyát és üdülési csekket elfogadunk!
Fedo optika



Fedo optika

mely beváltható komplett szemüveg készítésekor.



Angolból
korrepetálást, érettségire
és nyelvvizsgára való
felkészítést vállalok!

Spanyolból különórát tartok!
Tel.: +36-70/617-17-45

Szerkesztőségi fogadóórák
átmenetileg

pénteken: 9 – 11 óráig
Cím: Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.
Tel.: 06-30/233-6954
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.
Mobil: 06-30/233-6954
E-mail: konyvtar.fenyszaru@gmail.com
http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html

Csempék már
1350 Ft/m2-től
Padlólapok már 1390 Ft/m2-től
Knauf termékek
Falazóhabarcs
	Alapvakolat
Simítóhabarcs
Aljzatkiegyenlítő
Bázis cs.ragasztó
Flex cs. ragasztó

890
1390
1320
2600
890
2640

Ft/zs
Ft/zs
Ft/zs
Ft/zs
Ft/zs
Ft/zs

Tüzifa akció! Bükk, tölgy hasogatva 1950 Ft/q
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: tebajaszbereny@gmail.com, tebatuzep@pr.hu

Apróhirdetések
Jászfényszaru főútján évek óta működő

Ezen kupon

2000 Ft értékű,

Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990.
ISSN 1417-894X
Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.
Nyomda: Signal-Print Kft. Jászberény
Tel.: 57/500-960

2100 Ft-tól
2800 Ft-tól
3200 Ft-tól
3700 Ft-tól
4300 Ft-tól

Fenyőfűrészáru 49000 Ft/m3-től

annyi % kedvezmény



áruházak

Készbeton: tavalyi áron már 11440 Ft/m3
VÁCI CEMENT akció 2600 Ft/q

Szemvizsgálat minden pénteken
14.00 órától (bejelentkezés alapján)

Fedo optika

– kereskedő csoport tagja

24 m2-es üzlethelyiség
(az angol turkáló helyén)

kiadó.
Érdeklődni: Jászfényszaru, Szabadság út
69. sz. alatt. Tel.: 70/2332543
***
100 m fölrakásra előkészített
csíkokra lepattintott
2

színes márványkő eladó.
Érdeklődni ugyanitt lehet.

TÁJÉKOZTATÓ
A Jászfényszarui Mozgáskorlátozottak
Csoportja tájékoztatja az érintetteket, hogy

gyógycipőírás
2010. október 7-én
a Művelődési Ház kistermében
14.00 órai kezdettel lesz megtartva.
Év végi árengedmények felnőtteknek:
1 pár cipő 8.000 Ft.
gyermekeknek: 1 pár cipő 5.000 Ft.
Közgyógy-igazolvánnyal rendelkezőknek
a gyógycipő ingyenes.
Mindenkit szeretettel vár a Protechtico Kft!
Szervező: Radics István
Segítő: Mészáros Tibor

Júliusi anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK: Dobák Liliána (Simon-Kiss Judit), Rafael Senon (Rafael Katalin), Spolár
Márk (Hajcsik Emese).
HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.
ELHUNYTAK: Boros Istvánné Pál Teréz (77 é.), Bötös Győző (74 é.), Dobák Károly (69
é.), Farkas Imre (74 é.), Hagymási József (48 é.), Szűcs István (55 é.), Tóth József (75 é.).

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Orvosi ügyelet: 06-37/341-040
Ment�������
ő������
k: 104
T��������������
ű�������������
zoltóság: 105
T�����������������
ű����������������
zoltóparancsnok (Jászfényszaru):
�������������������������������
06-30/974-5690
Rend������
ő�����
rség (Jászberény):
�����������������
107
Rend������
ő�����
r����
ő���
rs (Jászfényszaru):
�����������������������������������������������
422-138, mobil: 06-70/330-7626
TIGÁZ: hibabejelentés 06-28/430-488
Falugazdász: 06-30/392-2602
Vízm���
ű��: hibabejelentés munkaid����
ő���
ben 57/422-631, munkaid������
ő�����
n túl 06-30/275-3350
Szennyvíz-ügyelet: 423-938 (munkaid������
ő�����
ben) és 06-30/429-4195
ÉMÁSZ: hibabejelentés 06-40/28-28-28
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A felelõs szerkesztõ szemszögébõl
Ahogyan arról már beszámoltunk márciusi számunkban, városunk lapja idén ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját. A Magyar Sajtó Napján ez alkalomból
nyílt meg a Mi Újság Fényszarun? történetét bemutató kiállítás a Városi Könyvtár
és a lap munkatársai rendezésében. A művelődési ház klubterme zsúfolásig megtelt
az érdeklődőkkel, akik közül sokan kifejtették véleményüket az újság szerkesztésében részt vevők nagy örömére.
Sugár
Istvánné
felelős szerkesztőt
arra kértük, meséljen a mi újságunk
kezdetéről, a folytatásról, hogyan látja
az elmúlt húsz esztendőt.
– A könyvtárban
1989 végén kezdtünk gondolkodni azon, hogy milyen jó
volna egy újságot indítani Jászfényszarun. Akkor már, és a következő év első
hónapjaiban, sorra jelentek meg a különféle helyi sajtótermékek, amelyek eljutottak könyvtárunkba is. A lap tervezetét először a Béke téesz pince klubjában
ismertettük nagyobb nyilvánosság előtt.
Sok biztatást kaptunk az itt megjelent
gazdasági vezetők, az iskolavezetés, az
egyházközség, a tanács képviselői részéről, és abban állapodtunk meg, hogy
elkészítünk egy mutatványszámot. Meglátjuk, hogyan fogadják, milyen vélemények lesznek.
1990 tavaszán formába is öntöttük az
elképzelést. Május 25-én mutattuk be
Jászfényszaru közönségének az újságunk
Próbaszámát. A 70 példányban megjelent 12 oldalas kiadványt fénymásolón
sokszorosítottuk, és nemcsak itthon mutattuk meg, hanem tiszteletpéldányokat küldtünk néhány intézménynek – a
jászberényi Városi Könyvtárba és a Jász
Múzeumba, a szolnoki Megyei Könyvtárnak, a Megyei Levéltárnak, és véleményt
kértünk a tervezett kiadványról. Hamar
kiderült, hogy bármilyen lelkesek is vagyunk, több fontos feltétel szükséges ahhoz, hogy igazi újságot adjunk olvasóink
kezébe. Az egyik feltétel a nyomda, ezt
Jászberényben találtuk meg, amely akkor
a Hűtőgépgyárhoz tartozott, a másik a
szakképzett újságíró közreműködése, aki-

Felnőttünk

vel szintén Jászberényben találkoztunk.
Pásztory Alajos újságíró vállalta a felelős
szerkesztői feladatokat, továbbá szükség
volt a lap előállítási költségének biztosítására, amelyet a Nagyközségi Tanács
finanszírozott.
– Hogyan zajlott a lap tervezése, ki döntötte el, hogy miről írnak az újságban?
– A lap tartalmát, a konkrét cikkeket
rendszerint a szerkesztőbizottsági összejöveteleken beszéltük meg a könyvtárban.
A megbeszéléseken jelen voltak a helyi
gazdasági egységek, oktatási intézmények vezetői, pedagógusok, középiskolások, főiskolások, akik kedvet kaptak
az újságíráshoz, továbbá a munkatársam,
Tamus Angéla, aki a fotózást vállalta.
Mindig egy közösség döntött arról, hogy
kiről, miről írjunk. Az újsággal kapcsolatos minden teendő a könyvtárba került:
nemcsak a cikkek, a hirdetések gyűjtőhelye lett a könyvtár, de sok más járulékos
feladatot innen szerveztünk, irányítottunk
pl. a terjesztést, az előfizetést. Kezdetben
iskolás gyerekek segítettek az újság terjesztésében, majd Palócz Imréné Ilonka
néni kézbesítette az előfizetők részére a
lapot.
Úgy emlékszem, az első lapszámunk,
amely már nyomdában készült, 1990. július 13-án látott napvilágot 500 példányban, és két nap alatt elfogyott.

– Milyen konkrét feladatokat jelentett
az újság szerkesztése? Voltak-e nehézségek a munka során?
– A szerkesztőbizottság elnöki posztját
láttam el, a cikkeket előkészítettem a felelős szerkesztő elvárásainak megfelelően, illetve riportokat, tudósításokat írtam
magam is. Pásztory Alajossal bejártam a
tördelésekre a nyomdába, feladatom volt
a kefelevonatok olvasása, javítása. Majd
itthon a megjelenést követően folytattuk
a munkát a kolléganőmmel közösen: a
friss példányok postázása a vidéki és
külföldi előfizetők részére, az eladott
lapok és hirdetések árából keletkezett
bevételek könyvelése, stb. Emellett el
kellett látnunk a könyvtárosi teendőket,
hiszen a főfoglalkozásunk a könyvtárosság volt. Hónapról hónapra zajlott így, az
újság az életünk részévé vált. És szinte
a mai napig ugyancsak ezeket a feladatokat végezzük azzal a különbséggel,
hogy az utóbbi két évben nyugdíjasként
csak az újsággal foglalkozom. Az újság
az elmúlt 20 év alatt szorosan kötődött a
könyvtárhoz, a könyvtáros kollégák sokat segítenek most is.
Visszagondolva az elmúlt húsz évre,
voltak próbakövek bőven amikkel
szembe találtam magamat, volt részem
sok kedves élményben, és kellemetlen
percek is akadtak. Ez utóbbiakról nem
beszélek, mert ezek inkább felejtendők.
(Folytatás 19. oldalon.)

Az ólomból öntött sorok fölött a klisé egy része látható

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2010/08
(Folytatás 18. oldalról.)
A jóról viszont szívesen ejtek szót. A
nyomdászat korábban is érdekelt, különösen azok után, amikor megismertem
a XVII. században élt erdélyi féniks,
Misztótfalusi Kis Miklós élettörténetét,
aki Hollandiába utazott, hogy megtanulja a
könyvnyomtatás mesterségét. Három évig
tartózkodott Amsterdamban, ahol egy híres
nyomdában a betűmetszést és betűöntést
művészi szinten sajátította el. Munkássága
minden tiszteletet megérdemel, sajnálatos,
hogy ezt életében nem kapta meg. Nyomdában először akkor jártam, amikor az első
lapszámot tördeltük.
Lenyűgözött, hogy a monumentális gépeken milyen szép és finom dolgokat tudnak
előállítani a nyomdászok. Nagy örömet
jelentett nekem, hogy a sajtó napi kiállításunkon be tudtam mutatni egy kis cikkünk ólomból öntött, klisét is tartalmazó,
a nyomdász által összerakott változatát. A
számítógépes szedésre és tördelésre 1993ban tértünk át, két évvel ezelőtt pedig bővült a lap terjedelme, és alkalmazni kezdtük a színes technikát.
A felelős szerkesztői feladatokat 1992ben bízták rám, a szerkesztőbizottság elnöki posztját Nádudvari László vállalta,
akivel 2008-ig dolgoztunk együtt. Közben
elvégeztem a Bálint György újságíró iskola
10 hónapos studiumát, ahol nagyon sokat
tanultam. Sok szép emlék fűz a tudósítások,
riportok főszereplőihez, az olvasókhoz,
akikkel szinte naponta találkozunk, hiszen
itt élünk Jászfényszarun. Az újsággal kapcsolatos feladataim közül számomra legkedvesebb a lap tervezése, amikor például
egy 20 oldalas lapszámot kell megformázni, oly módon, hogy áttekinthető és tetszetős is legyen, ügyelni a pontosságra, mert
ami az újságba kerül, az benne is marad.
Kicsit sziszifuszi ez a munka, ugyanúgy,
mint a könyvtárosság, de itt havonta látjuk
a munkánk eredményét.
– Hogyan képzeli a következő húsz
évet?
– Húsz év múlva is lesz újságunk, szeretném hinni, és ennek sok biztató jelét
látom. Az egyre bővülő szerkesztőség, a
fiatalok bekapcsolódása, az új rovatok indulása eredményezte a lap terjedelmének
növekedését és tartalmi sokszínűségét.
Ez a folyóirat mindenkor dokumentálja
az utánunk következő nemzedékeknek,
mi történt a városunkban, hogyan éltünk,
milyen terveink voltak, azok hogyan valósultak meg. Ezt az újságot folytatni
kell, igaz, már nagyon szeretném átadni
a posztomat valakinek, aki megszereti
ezt a nehéz, sok felelősséggel járó, gyönyörű hivatást.
Szöveg: Pál Katalin Alíz
Fotók: Nagy Ildikó, Ruis Beatrix
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Az 50 legnagyobb magyar cég
Előkelő helyen a Samsung

Siho Jang,
a Samsung Electronics Magyar Zrt. Elnöke

A napokban jelent meg a HVG Trend
mellékletében és különböző kiadványokban az 50 legnagyobb magyar cégről
szóló összeállítás, amely többek között
az árbevételt és az export-árbevételt is
figyelembe véve rangsorolja a magyarországi vállalatokat. Ebből kiderül, hogy
a Samsung Electronics Magyar Zrt. tovább erősítette pozícióját a világgazdasági válság kedvezőtlen hatásai ellenére is.
A 2009. évi 782 264 millió forintos árbevétel 20 százalékos javulást jelent a cég
2008-as eredményéhez viszonyítva, így
a 6. helyre lépett az előző évi 10. helyről. Az előállított termékek több, mint
73 százalékát exportálja a Samsung Zrt.
Az export-árbevételt mutató rangsorban
egy helyezést előrelépve már az 5. helyen
található a vállalat. Ennek az összeállításnak a megjelenése apropóján kerestem fel a Samsung Electronics Magyar
Zrt. első számú vezetőjét néhány kérdés
erejéig.
– Legyen kedves Elnök Úr pár szóban
mutatkozzon be!
Üdvözlöm Önöket, a Samsung Electronics Magyar Zrt. elnöke, Jang Siho vagyok. Örülök, hogy az újságon keresztül
üdvözletemet küldhetem Jászfényszaru
lakóinak. A koreai Samsung Electronicsnál először 1984-ben kezdtem dolgozni mérnökként, Magyarországra pedig
1994-ben kaptam kiküldetést, és tíz éven
keresztül dolgoztam itt. Visszatérésem
után nem sokkal, 2009-ben neveztek ki a
jászfényszarui gyár elnökévé, így bátran
állíthatom, hogy a sorsom különös mód
összefonódott a várossal, amely immáron
második otthonommá vált.
– Milyen értékeket tart fontosnak a munkájában?
Egy nagyvállalatot irányító elnökként
gyakran kerülök olyan helyzetbe, hogy

a mindennapi teendőim közben sokféle,
különböző fontosságú döntést kell időben
meghoznom. Ezért mindig szem előtt tartom, hogy először az elvégzendő feladat
fontosságát és prioritását kell eldönteni.
A siker kulcsa azt hiszem az, hogy a halaszthatatlan és fontos kérdésekben döntsünk először, utána pedig a kevésbé sürgős döntéseket alaposan megfontoljuk.
Emellett, az általam vallott „Együtt meg
tudjuk csinálni” szellemiség az az érték,
amellyel a fenti munkamódszerrel közösen az állandó fejlődésre törekedhetünk.
– Hogyan érintette cégüket a világgazdasági válság?
A koreai nyelvben a ‘válság’ szónak két
gyökere van: a nehézség legyőzése, és a
lehetőség ideje.
Vállalkozó szellemmel kell küzdeni,
hogy a hátrányból előnyt kovácsolhassunk. A gazdasági válság bekövetkezését felkészülten vártuk, ezért a Samsung
újításainak és a vásárlóközpontúságának
hála a recessziót ez idáig jól tudtuk kezelni; a termelési mutatóink, és az eladásaink is emelkednek.
– Milyen Önkormányzati beruházásokat
látna szívesen az elkövetkező években?
A jászfényszarui ipari park belsejében
nemcsak a Samsung Electronics, hanem
sok más cég is helyet foglal. Én a város
fejlődését a cégek és az önkormányzat
közös együttműködésben látom. A helyi cégek fejlődése a város javára válik,
amely egy lehetőségekkel teli, a vállalkozásoknak kedvező helyet teremt. Továbbá
a mindkét fél fejlődésére szolgáló autóés vasúthálózat-felújításra van szükség.
A 32-es és a többi út mihamarabbi felújítása a jövőben fontos szerepet kaphat
az itteni cégek életében. Emellett a lakók
érdekében épülő oktatási intézménnyel és
bevásárló központtal a város egy jobb, élhetőbb hellyé válhat.
– Mit üzen Jászfényszaru Város lakóinak?
A Samsung Electronics Magyar Zrt.
több mint 21 éve működik itt. A kezdetek
kezdetén alig száz kolléga támogatásával
elindított helyi vállalat immár az ötödik
legnagyobb Magyarországon. Ezt a sikert
a város és a helyiek állandó hozzájárulása
nélkül nem érhettük volna el. Jászfényszarunak és a jászfényszaruiaknak őszinte hálával tartozunk és a jövőben is azon
fogunk dolgozni, hogy egy példamutató
vállalatként fejlődhessünk tovább. Köszönöm.
Drégeli Ádám
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CSODA-VÁR-Ó! – „mesetábor” 13. alkalommal
„Az egyetlen út, melyen elindulni érdemes, befelé vezet.”
Yeats sora volt az egyik kiscsoport mottója az idei, XIII. alkalommal megrendezett
CSODA-VÁR-Ó! táborunknak a kőszegi Szabó hegyen. Az általános iskola és a
BLNT Drámapedagógiai Műhelye szervezésében július 5-én 71-en indultunk a
szokásos csuklós busszal és vonattal az Alpokalja gyöngyszemének tartott Kőszegre.
A tábori dalokat (Ne terheld a hátizsákod,
Mindannyian mások vagyunk) már az átszálláskor kezdtük tanulni, így hangolódtunk az idei kicsit „lelkisebb” témára.
Bár ez a tábor elég nézelődősre sikeredett, igyekeztünk az önismeret fontosságára felhívni a figyelmet, valamint arra, hogy
milyen nagy szüksége volna rá mindenkinek. Célszerűbb lenne néhány más dolog
helyett erre nagyobb hangsúlyt helyezni a
tantervi oktatásban, és kevesebb szétcsúszott, beteg lelkű fiatalunk és felnőttünk
volna. Az önismeret segítségével emberi
kapcsolatainkat tudjuk jobbá tenni, és az
élet komolyabb problémáit talán egészségesebb lelkülettel tudjuk fogadni, átvészelni, megoldani. Nem mindegy az sem,
hogyan látjuk magunkat, más hogyan lát
minket, milyen szociális tükröt tart elénk és
ez mennyire van szinkronban önképünkkel.
Jelenlegi viszonyulásainkat, érzelmeinket
vajon mik alakították? A kiscsoportos foglalkozások keretében az ön- és társismereten túl szót ejtettünk a konfliktuskezelésről,
az agresszióról, a félelemről, ezek reális
megítéléséről és sok-sok életből vett példát
hozva a megoldási stratégiákról. Nekünk
sem volt könnyed ez a téma, ezért igyekeztünk alaposan felkészülni a feladatra.
Természetesen játékosabb, szórakoztatóbb
formában zajlottak a foglalkozások, és
minden kiscsoport a saját korosztályának
és vezetőjének érdeklődése szerint érintett
egy-egy témát.
Bár az idő nagyon kevés volt, mégis úgy
érezzük, hisszük, hogy sikerült magot vetnünk. Reméljük, ezekből a gyerekekből jó
néhányan nyitottak lesznek, s tovább barangolnak az önismeret ösvényein. Ha gondjaik vannak, igyekeznek majd utánanézni a
megoldási lehetőségeknek, szükség esetén
segítséget kérnek, esetleg szakemberhez
fordulnak.
Kőszegre érkezve Magyarország sok tekintetben egyedi, védett madárkórházában
tettünk látogatást. Pista bácsi berendezett
műtőjében páran asszisztensnek is beöltöztek. Találkoztunk lábadozó és egészséges
állatokkal is. A Garázsmúzeum magángyűjteménye szintén páratlan helynek bizonyult, hiszen az idősödő tulajdonos, Kámán István 8 éves korától gyűjtött tárgyait
láthattuk. Felsorolni kevés lenne az oldal,
hogy mennyi minden fér el egy garázsban

és egy fölötte kialakított szobában. Rövid
városnézés után hegymenetben jutottunk
fel a nem túl közeli szálláshelyre. A szoba-osztozkodás és vacsora után a környék
összes szúnyograjának jelenlétében kezdetét vette az Állatok farsangja, avagy
„MAGASZTÁR” című nyitószertartás.
Jelmezöltés után a zsűri elfoglalta a helyét
és a műsorvezetők felkonferálták a szervezők jeleneteit. A tücsök és a hangya, A
varjú és a róka, A szarvas és a kopó, valamint a Galiba, a liba című történetekben
teljesíthettük ki játékkedvünket, színészi
adottságainkat. A zsűri a legértékesebb
tartalmú produkciót keresve sajnos olyan
jellemtelenségeket talált a látottakban,
hogy 1 hetes önismereti tréningre ítélte az
egész társaságot.

genvezetéssel ismerkedtünk az udvartól a
szobákon, pincén át a konyháig mindennel.
A Bernsteini Borostyánmúzeumban kiscsoportokban sétáltuk végig a bányászatot és
annak végeredményét, a páratlanul szép ékszereket, dísztárgyakat bemutató látványos
kiállítást. Kívülről bár – mert szállodaként
üzemel –, de érdekességképpen megtekintettük annak az Almássy László Afrika-kutatónak a „szülőkastélyát”, akit Az angol
beteg című film főszereplőjeként ismerünk.
Az idegenvezető által elmondottakból tudhattuk meg, hogy a filmben történteknek a
valósághoz vajmi kevés köze van. Vártúránkat a közeli lékai lovagvárban fejeztük
be, ahol éppen hangversenyre készültek és
gyülekeztek, így kicsit rövidebbre sikerült
a nézelődésünk. A várban tett sétánk során

A nagy csapat Lékán

A kedd délelőtti kiscsoportos foglalkozásokon pár percet szenteltünk az esti
történeteknek, majd „elmerültünk” az
önismereti témában. Délután gyönyörű
erdei utakon kaptattunk fel Kőszeg régi,
Óvárához, ahonnan szemrevételezhettük
a környék panorámáját, majd leereszkedtünk a festői szépségű Hétforráshoz.
Némi programcsere után szerdán – nem
kevés mosolyt fakasztva a járókelőkben
– jelmezekben özönlöttük el Kőszeget.
Akadályverseny és ügyességi vetélkedő
keretében alaposabban megismertük a kisvárost. A vegyes kiscsoportokban alkalom
nyílt gyakorolni a toleranciát, figyelmet,
fegyelmet, problémamegoldást, edzeni a
memóriát. Délután indultak el a manuális
foglalkozások. Lehetett hímezni, gyöngyözni, origamizni, mandalát készíteni.
Közben – pihenésképpen – hintázni, focizni, trambulinozni, lengőtekézni.
Csütörtökön még igazi kirándulóidőben
indultunk az osztrák vártúrára. Első utunk
a Burgenland jelképévé vált Esterházy tulajdonban lévő határvárunkhoz, Fraknó
várához vezetett, ahol mintegy két órán át
részletes, lebilincselő, magyar nyelvű ide-

szemrevételeztünk néhány kínzóeszközt is
és elindult a fantáziánk a vasszűz és a szintén vasból készült erényöv láttán.
Pénteken autóbusz vitt minket a határhoz,
ahonnan másfél óra gyaloglással az osztrák
dombokon elterülő szőlőskertek, hétvégi
házak, pincék között jutottunk el Rechnitz
községbe, magyarul a rohonci tóhoz. Nem
bántuk meg a kissé fárasztó utat, mert igazi
gyermekparadicsomba jutottunk. A tiszta,
gondozott tóstrand a hegyek között húzódik meg. A víz fölött hinták, mászókák, 2
csúszda és a víz mellett is nagyszerű játszótér adott szórakozási lehetőséget. A belépő a gyermekeknek nem került 180 Ft-ba.
Elgondolkodtató. Ja, és az elveszett mobiltelefon is hamar megkerült! A külhonba hozott paprikás krumpli után 1-1 jégkrémre is
futotta. Érdekes módon a visszaút az egész
napi strandolás után mintha rövidebb lett
volna. (Még érdekesebb, hogy a korábbi
estékhez híven, a késői vacsora után sem
bírtak a legtöbben elaludni.)
Szombaton délelőtt tartottuk meg az újabb
kiscsoportos foglalkozásokat, majd kicsit
csinosabb, városi öltözékben sétáltunk le
(Folytatás a. 21. oldalon.)
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az immár egyre ismerősebb Kőszegre. A
Jurisics-várat és a Szamos Marcipán Mesegalériát látogattuk meg, majd szabadprogram keretében lehetett újra gyönyörködni
a városban. A pizzériában elköltött vacsora
után a méltán híres Szászcsávási Zenekar 1
órás koncertjét hallgattuk és néztük, majd
az inkább éjszakai túrára emlékeztető időben sétáltunk fel a szálláshelyünkre.
Vasárnap korábban keltünk és készültünk
– a felnőttek nem kis izgalommal – a nagy
közös bobozásra Sopronba. Megérkezésünk
után a pályafelügyelő elmondta az összes
baleseti lehetőséget, de ez is csak keveseknek szegte kedvét. Aki betartotta a szabályokat, teljesen biztonságosan használhatta
a pályát. Szerencsére mindenkit jól őrzött
az angyalkája is és balesetmentesen indultunk a városnéző kisvonathoz, valamint a
Bányászati Múzeumba, onnan a Károly-kilátóhoz. Itt is gyönyörű panorámában volt
részünk, láthattuk a Fertő tavat, a várost, kis
szélerőműveket, a jó szeműek akár az Alpokat is. Tovább buszozva a fertőrákosi kőfejtőt tekintettük meg, itt is színházi előadásra
készültek éppen. Aznapi utolsó állomásunk
Nagycenk volt, a Széchenyi István Emlékmúzeum. Akik lassabbra vették a múzeumlátogatós iramot, kincsekkel találkozhattak.
Megismerkedtünk a legnagyobb magyar
példaértékű életútjával és két fiának, Bélának és Ödönnek a munkásságával is. Csemegézhettünk sok-sok Széchenyi gondolatból. Példaként álljon itt egy köztünk is vitát
indító idézet. „Boldog jövendő nemzedék!
A mienknél nagyobb és általánosabb tudástok türelmesebbé, szelídebbé, erényesebbé,
és következésképp boldogabbá tesz benneteket, mint mi vagyunk – fogadjátok szívesen szürke eleitek egyikének üdvözletét.”
– Napló 1825. 08. 11. Vajon mi történhetett
a ma emberével? Tanulunk, sokkal többet
és sokkal többen, mégis hibádzik valami…
A tartalmas kirándulást a búcsúvacsora,
a születés- és névnaposok köszöntése, a
keretjáték zárószertartása követte. A Gombamese tanulsága szerint az állatok önvizsgálatot tartottak, belátták hibáikat és mindenki szeretettel adott helyet a gomba alatt
bármelyik társának. A záró szertartás után
jelmezeinket levéve a VB döntő izgalmainak adtuk át magunkat, majd a városismereti akadályverseny eredményhirdetésére és a
meglepetés csoki torták elfogyasztására került sor. Ezután 2 óráig egy fergeteges záró
diszkó dobott fel bennünket.
Hétfőn a kiscsoportos értékeléseket követően a hagyományoknak megfelelően
levontuk táborunk immár 13 részből álló
zászlaját. Hazaútban egy rövid velemi kiránduláson az alkotóházban felfedeztük azt
a helyet is, ahol a Szent Koronát a II. Világháború végén egy rövid ideig őrizték.
Ismét úgy telt a 8 nap, hogy az időjárás
gyönyörű volt. Az esős, hideg nyárelő után
ez szinte maga volt a csoda. (Aki figyelmes,
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hallhatta, hogy 4-5 nappal az ottlétünk után
Kőszeg egy részét sártenger öntötte el egy
nagy vihar után.) Hálásak lehetünk a Ciklámen üdülő vezetőjének segítőkészségéért és
a házias, változatos, bőséges étkezésért is.
Többen megjegyezték, hogy talán ez volt
a legek tábora. Miért? Messze voltunk, messzire kirándultunk, Ausztria Burgenland tartományába is eljutottunk, a költségvetése is
a legmagasabbnak bizonyult. Néhányszor
programcserére kényszerültünk, ami a szervezők számára is nagy kihívás volt. Az idén a
gazdasági válság ellenére is többen lettünk a
vártnál, és mivel senkit sem akartunk visszautasítani, a legnagyobbjainknak külön kellett

lakniuk. Hiányoztak. Mint eddig mindig, az
idén is nem kevés támogatás segítségével
hozhattuk létre ezt a tartalmas, élményekben,
látnivalókban gazdag, izgalmas tábort. És
hogy megtörtént-e a csoda a várlátogatásokon túl, azt majd a jövő dönti el.
Támogatóink: Jászfényszaru Város Önkormányzata, Jászfényszaruért Alapítvány,
Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány, Általános Iskola Diákönkormányzata, Nemzeti
Kulturális Alapprogram,
Annus Gábor, Csuzz
Antal és a szülők.
Éva és Katinka

A rohonci vízi játszótér izgalmai

Ugye milyen finom a paprikáskrumpli?!

Állatjelmezben a zárószertartáson. Képek: Lovászné Török Magdolna
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III. Tarlófesztivál Jászfényszarun
Jászfényszaru Város Önkormányzata a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének Kulturális gasztronómiai turizmus fejlesztése rendezvények célterületére
III. Tarlófesztivál Jászfényszarun címmel
2009. november 15. napján benyújtott pályázatára 2.498.200 Ft-ot nyert. A támogatási összeg utófinanszírozással fogja biztosítani a program költségeinek nagy részét.
A több mint féléves előkészítés során 31
szervezettel – önkormányzattal, civil szervezettel és vállalkozással – napi kapcsolatban álltunk a fesztivál előkészítése során,
amelyekkel együttműködési nyilatkozatot
írtunk alá, vagy vállalkozási szerződést kötöttünk.
A szolgáltatókkal 10 nappal a rendezvény
előtt telefonon egyeztettünk az elhelyezésről, a pontos érkezésről, a telepítésről. Ezt
követően a rendezvény előtt 1-2 nappal
megtartott helyszíni bejárás során kijelöltük
a színpad, a sátrak, a lángossütő, az étkezést
biztosító részlegek pontos helyét. A később
kezdődő aratás, továbbá az esős időjárás
miatt július 4. hetében sikerült a versenyhez
szükséges kisméretű bálákat és a körbálákat
beszerezni, legyártani, összehordani, majd
a helyszínre szállítani.
A Tarlófesztivál kísérő programjainak
biztosítása érdekében meghívtuk a kézműveseket, a helyi termékek bemutatóján,
vásárán résztvevőket és nyilvántartásba
vettük a kirakódó vásárra jelentkezőket. Az
első félévben három alkalommal tartottunk
a rendezőknek, segítőknek, versenybíróknak feladat egyeztető megbeszélést. Július
27-én pedig feladat meghatározó és felelős
kijelölő koordinációs értekezletet volt. Elkészült a rendezvény végleges helyszínrajza, a támogatók, szponzorok, segítők névjegyzéke, a Tarló Hétpróbára benevezett
csapatok névsora.
A rendezvény a tervezett időpontban és új
helyszínen 2010. július 31-én, szombaton a
város tulajdonában lévő külterületen, a 32es főút körforgalmi csomópontjának baloldalán, az Ipari Park mintegy 1,9 hektáros
területén valósult meg.
Nem sokkal 9 óra után Bordásné Kovács
Katalin a fesztivál háziasszonya köszöntötte a megjelenteket, köztük a jászkapitányt, a
vendég polgármestereket, a szlovén küldöttséget, a versenyző csapatokat, majd átadta
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesternek a szót, hogy nyissa meg a rendezvényt.
A polgármester asszony hangsúlyozta, hogy
a település életében ezelőtt és jelenleg is
fontos szerepet tölt be a mezőgazdaság. A
kenyérnek való búza betakarításának befejezése ma is ünnep. A Tarlófesztivál a gazdálkodók, a hagyomány, a kultúra ünnepe
Jászfényszarun. A versenyző csapatoknak
sok sikert és nemes versengést kívánt és
megnyitottnak nyilvánította a rendezvényt.

A Tarló Hétpróba versenyre a következő
csapatok neveztek, amelyek csapatkapitányait zárójelben jelezzük. FC Vuvuzela
Isaszeg (Pintér Miklós), Jászbetyár Jászfényszaru (Juhász Bálint), Jászkarajenő
község (Terjéki Gábor), Napraforgók Jászberény (Boros Krisztina), Pécsi egyetemisták Jászfényszaru (Sándor Márton), Pusztamonostoriak Baráti Köre (Faragó Gábor),
Tarlócsempiönsz Jászfényszaru (Zsámboki
Richárd), Tarló-Team Jászfényszaru (Ördög János Gábor), Cerknica város Hagyományőrző Egyesület, Szlovénia (Robert
Kuznik).

Chemical Seed Kft. sátra

nak egy perc alatt, minél nagyobb súlyú
szalmát kellett beletömködni. A bálakompozíciókat a következő zsűri bírálta
el: Dobos Gergely jászágói jászkapitány
(elnök), Dányi Olga Jászsági Többcélú
Társulás titkárságvezetője, Fazekas Éva
kistérségi koordinátor Jászberényből,
Mészáros László címzetes főjegyző és
Vida Sándor a Chemical-Seed Kft. ügyvezetője.
Versenybírói feladatokat: Agócs Ferenc,
Bordás Gyula, Dávid Zsolt, Mezei Zsolt,
Pető Zsolt, Tanczikó Attila, Zsámboki Zsolt
látta el, a titkári feladatokat pedig Altorjai
Katalin végezte.
A Tarló Hétpróba bálaépítő és ügyességi
versenyt a helyi Tarló-Team csapata (díja:
40.000 Ft) nyerte meg. II. helyezett a Pusztamonostoriak Baráti Köre (32.000 Ft), III.
helyezett Jászkarajenő község (24.000 Ft),
IV. helyezett Cerknica város Hagyományőrző Egyesület Szlovénia (16.000 Ft) csapata lett. A további csapatok ajándékcsomagot és oklevelet kaptak.
A zsűri a Samsung által felajánlott monitort a legszebb bálakompozíciónak, a jászkarajenői csapatnak ítélte oda. Ugyancsak

Szlovén sátor

Szlovének és kézműves sátor

A négyfős csapatoknak a következő
próbákat kellett megoldani: a bála kompozíció megépítése, körbála gurítás,
szalmapetrence rakás, ekefejhajítás, bálaszállítás petrencerudakon, szalmahúzó
gamó célba dobása, ügyességi feladatként pedig egy zsákba a csapat két tagjá-

ők kapták Dobos Gergely jászkapitány különdíját is a hagyományőrző téma választásért.
A hivatalos vetélkedő után a közönség is
élt a lehetőséggel és kipróbálta az ekefej
hajítást, a szalmahúzó gamóval való célba
dobást, a bála görgetést.
A gasztronómia jegyében a Fényszaruiak
Baráti Egyesülete a III. Tarlófesztiválhoz
kapcsolódóan „Aratóétel főzőverseny”-t
hirdetett. A helyszínen 9 óra 30 percig nyolc
csapat nevezett. Az étkeket Dr. Simon Tamás dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány Szolnokról, a zsűri elnöke, Dolinai
Margit pékmester, hímző a Fejedelmi Pékrend tagja Újszászról, Dányi Olga, Dobos
Gergely, Mészáros László bírálta. Egy
helyi fiatal szakács, Folyó Gábor kaszás
(Folytatás a 23. oldalon.)
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nagysátorban igazán jó hangulatot varárekeket. A kiscsikókat is sokan megnézték.
(Folytatás a 22. oldalról.)
zsolt. A nézők egy része velük énekelt,
A jászberényi származású Bácskai János
levesével (díja: 7.000 Ft) nyerte meg a nemíg mások táncra is perdültek. Király
isaszegi lakos fajtatiszta komondoráról is
mes versengést. Második a Chemical-Seed
Viktor 10 percig dedikálta fényképét a
sok száz fotó készült.
Kft. képviseletében Vida Sándor pandúrrajongóinak.
A tarlóhoz régen a mézelő tisztesfű is
gulyásával (6.000 Ft), a harmadik Kaszai
hozzátartozott. A helyi termékek
Tamás avas csülkös bablevesével
sátrában kóstolni és vásárolni le(5.000 Ft), a negyedik pedig Vrahetett Koncsikék mézéből. A búna Krisztián tárkonyos becsinált
zából liszt készül, a lisztből finom
levese (4.000 Ft) lett. Dr. Simon
kalács és sütemény. Pető Lászlóné
Tamás, a zsűri elnökének különSándor Katalin rostélyos kalácsa és
díját Cerknica város Hagyománygyönyörűen díszített mézeskalácsa
őrző Egyesület Szlovénia, a jászmindenkinek ízlett, és gyorsan elkapitány különdíját Kaszai Tamás
fogyott. A boldogiak kemencében
ötletes cibere levese kapta, míg a
sült rétesét, az alattyáni pékfiúk
többi szakács könyvjutalomban
helyszínen kenyértésztából készült
részesült és emléklapot kapott.
tejfölös lángosát is sokan dicsérték.
A Tarlófesztiválhoz kapcsolódóÉzsiás István gazdaságából az illaan a Fényszaruiak Baráti Egyesütos sárga és a szép piros görögdinylete második alkalommal hirdetett
nyét lehetett kóstolni és vásárolni.
kenyérsütő versenyt. Nevezni az
Az aratás során használt gépek
odahaza kemencében, sütőben,
Dobos Gergely Jászkapitány zsűrizik
kiállításán többek között, Bordás
kenyérsütő gépben készült házikeFerenc 45 éves 3011-es Zetor traknyérrel de. 11 óráig lehetett. Négy
torjának volt nagy sikere a gyehelyi lakos, és egy-egy fő Kosd,
rekek körében. Két fajta új kerti
Nagyréde, Szentlőrinckáta, Bolkistraktort is rendelhetett a vásárló
dog településekről összesen kilenc
a fesztiválon. A Vágó Bt. nem csak
kenyeret adott le.
a 270 fő fellépő, rendező, segítő,
A kenyereket Galicz István Fejeközreműködő ellátásáról gondosdelmi Pékrend rendfőnök-helyetkodott, hanem a nap folyamán betese, Budapestről (elnök), Dolinai
tért helyi és átutazó érdeklődőket is
Margit és Petőné Kapalyag Éva
kiszolgálta étellel és itallal.
jászfényszarui jászasszony zsűrizA rendezvény anyagi bázisának
te. A kenyérsütő verseny I. és III.
nagy részét a LEADER program
díját Héja Zoltán szentlőrinckátai
pályázata fogja biztosítani. A III.
lakos, a II. díjat Juhász Jánosné
Tarlófesztivált támogatták továbbá,
Ézsiás Mária székely káposztaa Samsung Electronics Magyar Zrt.,
lapis kenyere vitte el. A többi nea ModusLink Magyarország Kft.,
vező könyvjutalmat és emléklapot
Szlovén bemutató
az Ipari Centrum Kft., a Chemicalkapott.
Seed Kft., az AVE Hevesi VárosA színpadon a fesztivál jellegéhez
fenntartó Kft., az OTP Bank Jászés hangulatához hű folklór műsort
berényi Fiókja. Köszönjük Cserháti
láthatott a közönség. Méltán aratVencel, Ézsiás István, Ézsiás Ventak sikert a szuhafői, a pusztamocel, Győri Ernő, Ördög János, Pethő
nostori és a helyi népdalkör dalai,
Ferenc, ifj. Pethő Ferenc, Rózsa
a helyi Napsugár Ifjúsági Színpad
László, Tamus Péter, Zsámboki
Hagymási Imre: Póruljárt uraság
Zsolt mezőgazdasági vállalkozók,
című komédiája. A közép koroszcégtulajdonosok kézi és gépi muntályt tömörítő herédiek szép koszkáját, segítségét. Megköszönjük a
tümös néptánca is sok érdeklődött
FÉBE, a Szűcs Mihály Huszárbanvonzott. A másnapi II. Fogathajtó
dérium, a fogatosok, a helyi TűzolVerseny beharangozását is szolgáltó Egyesület, az Elektro Alfa Kft., a
ta a fogathajtók látványos négyes
polgármesteri hivatal, a GAMESZ,
fogat és pónifogat bemutatója. A
az iskola és óvoda aktívistái, dolgonap folyamán sétakocsikázásra és
Kerepesi Gábor szakács a gyümölcsszobrászat kreatív műveit
zói, mindazon magánszemélyek és
lovagolásra is volt igény.
mutatta meg nekünk
művészeti közösségek, csoportok
A FÉBE Szűcs Mihály Huszársegítségét, fellépését, akik bármibandérium hét lovasa a tőlük meglyen módon vagy formában hozzájárultak
szokott színvonalas bemutatóval szórakozA kísérő programok is számos érdeklődőt
a rendezvény sikeréhez. A legtöbbet segítatta a közönséget. A Cerknica városából
vonzottak. A kézműves sátorban Kerepesi
tő személyek munkáját az önkormányzat
érkezett szlovén hagyományőrzők a XIX.
Gábor kuncsorbai fiatalember, zöldségaugusztus 13-án 19 órakor a Városházán
század western világába röpítettek vissza
szobrász kompozícióit csodálhatták meg.
megtartott záró értékelésen is elismerte és
bennünket. A forgótáras coltok és puskák
Lajkóné Tanczikó Tünde és lányai a kisebmegköszönte. Az, hogy ez a nagy szerveegyre sűrűbben sültek el, így egyre nőtt a
beknek biztosítottak kézműves elfoglaltsázőmunka milyen sikeres fesztivált eredméhalottak száma, amelynek igazán a temetgot. A helyi óvónők felügyelték a szalma
nyezett, arról igazán a képek adnak tanúbikezési vállalkozó örült.
játszóteret, ahol ismét lehetett bújócskázni
zonyságot.
A Zagyvabanda profi előadása, vérbő
a bálák között. Az állatsimogatónál ÖrdöTóth Tibor
népzenéje, és a táncosok bemutatója a
gék két szép kisborjúja is vonzotta a gye-
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Hajtottunk
Egy jó ötlet, lelkes szervezők, segítőkész
támogatók, fantasztikus barátok és érdeklődő jászfényszarui lakosok. Ez a receptje
egy fergeteges vasárnapi programnak. Augusztus 1-jén immáron második alkalommal rendeztük meg a fogathajtó versenyt
városunkban. A környező és távolabbi településekről mindösszesen 58 fogat gyűlt
össze, hogy megmérettesse magát a jászfényszarui pályán. A jelentkezők sokasága
és a szombati esőzés miatt a program kis
csúszással indult, amit később a látvány feledtetett a közönséggel. A póni kettes, félvér egyes és kettes fogatok versenyét idén
is káprázatos bemutatók kísérték. A meghívásunkat elfogadó egri Mátyus Udvarház
magával ragadó produkcióval nyűgözte le
az érdeklődőket. A programjukban spanyoliskolás ugrásokat ismerhettünk meg gyönyörű szép lovak „előadásában”. Szlovén
vendégeink a tervezett lovagi torna helyett
a western filmek világába kalauzoltak el
bennünket. Ézsiás Dominika barátnőjével
együtt a díjugratás rejtelmeiből nyújtott
ízelítőt. A verseny második fordulója meglepetéssel zárult: a nézők örömére négyes
fogatok is összemérték tudásukat. Sajnos
az eredményhirdetés közben már besötétedett, ezért a tavalyi évben nagy sikert
aratott fogat karusszel az idén elmaradt. A
kissé hosszúra sikerült nap egy jó hangulatú bulival zárult.
Köszönjük a fogathajtóknak, hogy az eső
miatt tapadó pálya sem riasztotta el őket a
versenytől. Köszönjük barátainknak a sok
segítséget, támogatóinknak a felajánlásokat
és a város lakóinak, hogy más versenyeken
alig tapasztalható nagy érdeklődéssel vettek részt a rendezvényünkön!
Képek és szöveg: Karizs Evelin

Spanyol iskolás bemutató

Tamus Péter versenyben

Sétakocsikázás

