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Megalakult a Képviselő-testület
Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. október 15-én tartotta
alakuló ülését.
Fekete Csilla és Tóth Julianna művészeti iskolás növendékek énekkel, Bordásné Kovács
Katalin pedig verssel köszöntötte a mintegy 60 vendéget.
Az ünnepi ülést Berényi Ferenc korelnök vezette le.
Napirenden szerepelt a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, melynek előadója Kovács Mária Magdolna elnök volt, aki a tájékoztatót követően
átadta a megbízó leveleket.
Ezt követően a Képviselő-testület tagjai, majd a Képviselő-testület előtt a polgármester
tette le esküjét.
(folytatás az 5. oldalon)

Október 6-ai megemlékezést tartottunk
a Polgármesteri Hivatal előtt, ahol több,
mint 60 diák és felnőtt gyújtott gyertyát
az Aradi Vértanúk emlékére. A fejlécen
látható képet André Fanni készítette.

Miserend
November 1. – Mindenszentek
7:00 –
12:00 –
			
14:00 –
			
17:00 –

Szentmise
Alsó temető: szertartás a halottakért, ezt
követően: síremlékszentelés
Felső temető: szertartás a halottakért, ezt
követően: síremlékszentelés
Szentmise a halottakért

November 2. – Halottak napja
7:00 – Hősi halottakért szentmise
17:00 – Szentmise az egyházközség összes
			 elhunytjáért

A képviselő-testület tagjai balról jobbra, álló sor: Szakali János Vendel, Sándor Sándor,
Tóth Tibor, Sinkovics Rajmund. Ülő sor: Győri János Bertalan, Győriné dr. Czeglédi Márta,
Lovászné Török Magdolna, Berényi Ferenc. Fotó: Farkas Mónika

Október 22-én ünnepélyesen átadták a város lakosságának a részben uniós forrásból
megújult parkot a művelődési ház előtt. Fotók: Karizs Evelin.

Új játszótérrel gazdagodott városunk
a Vasvári Pál út elején. Kép: Farkas Mónika
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Zöldség-gyümölcs napok a Szivárvány Óvodában
sütemény, káposzta-savanyúság. Az óvoda
udvarán szőlőt szemezgettek, töklámpást,
Alma Manót készítettek, diót válogattak.

„Elmúlt a nyár, itt az ősz,
Szőlőt őriz már a csősz.”
Őszi programjaink egyik színfoltja volt
évek óta a zöldség-gyümölcs kiállítás, melyet hosszas előkészítő, gyűjtő munka előzött meg. Voltunk családoknál diót, almát
szedni, szüretelni. A szülők segítségével
sokféle termést gyűjtöttünk be. Az óvoda
dolgozói is körülnéztek a házuk táján. Ki
mit tudott, hozta.

A szülőkkel közösen barkácsolt termésbábokból és a gyermekek rajzaiból, festményeiből rendeztük meg a kiállítást. Ebben
a nevelési évben mégis úgy döntöttünk,
kicsit változtatunk eddigi hagyományunkon, kevesebb gyűjtómunkát igényelve a
szülőktől. Tapasztaljuk, hogy egyre keve
sebb helyen termelnek a kertekben, az idei
időjárás sem kedvezett most nekünk. Nem

kívánjuk, hogy a szülők boltban vásárolt
terméseket hozzanak. Ezért maradt el a
kiállítás, helyette zöldség-gyümölcs napokat tartottunk. Minden csoport választott
magának egy termést, melyet különféle
technikákkal dolgozott fel. A gyerekek
festettek, ragasztottak, gyurmáztak, verseket mondogattak, dalosjátékokat játszottak. Készült gyümölcssaláta, almás és diós

A mustkészítés fortélyaival Balázs Léna
nagypapája ismertette meg őket. Vendégünk volt egy táncos pár az Iglice Néptánc
Együttesből. Közös tánccal, kóstolóval fejeződött be a hét. Az elkészült töklámpások helyet kaptak a csoportszobákban és
fényüknél mesét hallgattak a gyerekek.
-edit-

Óvodai kirándulás a Fóti Gyermekvárosban
2010. szeptember 10-én az Országos
Gyermekmentő Alapítvány rendezvényére
kaptunk meghívást Fótra, a gyermekvárosba. A rossz, esős idő ellenére óvodásaink
nagy izgalommal készültek erre a napra.
Sok kisgyermeknek már az is nagy élmény
volt, hogy autóbusszal utazhatott. Fótra
érve már vártak bennünket, ahol gyermekeink kézműves és barkács foglalkozáson
vehettek részt, illetve gyermekfogászati
szűrőbuszon ismerkedhettek a helyes fogmosás technikájával. Az ottani fogorvos
véleménye szerint a mi óvodásaink többségének meglepően jók a fogai. Volt, aki

külön jutalmat is kapott ezért. Minden
gyermek kapott valamilyen kis ajándékot.
A kézműves sátorban a barkácsolás mellett
meleg kakaóval és süteménnyel vendégel-

tek meg bennünket. A program végén megnézhettük a lovakat is, ami szintén nagy
élmény volt. A rossz idő miatt sajnos elmaradt a lovagoltatás, valamint a gyermekváros gyönyörű játszóparkját sem tudtuk kipróbálni. Mindezek ellenére élményekkel
telve érkeztünk haza Jászfényszarura.
Ezúton fejezzük ki köszönetünket a
tisztelt képviselő-testületnek, hogy 2010.
szeptember 10-ére biztosított óvodásaink
részére két autóbuszt, nagy élményt szerezve ezzel több, mint 70 kis óvodásnak a
Napsugár és a Szivárvány Óvodából.
Szöveg: Dné Kati. Kép: Langó Miklósné

Őszi galérianyitó a Napsugár Óvodában
Óvodai programunkhoz híven az őszi
környezetismeret projekt kapcsán új kiállítást nyitottunk a Napsugár Ó vodaépület
galériájában.
Ezúttal Petőné Sándor Katalin régiséggyűjteményéből kaptunk a galériánkba
tárgyakat. Kati néni több olyan tárgyat is
hozott a gyerekeknek, amelyeket elődeink használtak a mindennapok során. Kis
ízelítőt kaptunk tőle arról, hogyan is éltek
nagyszüleink. Milyen eszközök kellettek

a kenyérsütéshez, mosáshoz-vasaláshoz,
a tehénfejéshez, vagy akár a nádveréshez.
Megismerhettük a mángorlót, a vasalófát, a tejmerőt és még számos furcsa
nevű régi használati tárgyat. Végül mindannyian gyönyörködhettünk Kati néni
citerajátékában, amit énekszóval kísért.
A galérianyitó délelőttjén ismét sikerült
óvodásainknak új ismereteket, és esztétikai élményt nyújtani.
Dné Kati
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Őszi hagyományőrzés a Napsugár Óvodában
Rájöttünk, hogy nem is olyan könnyű vele
bánni! Préselés közben rácsodálkoztunk a
piros nedűre, ami gusztusosan csordogált a
tálkába. A munkafolyamat végén mindenki
megkóstolhatta a frissen préselt mustot.

Csengő szól, gingalló,
röppenj már pillangó!
Pillangó messze jár,
volt, nincs nyár, vége már.
Züm-züm-züm, zúg a szél,
táncol a falevél,
züm-züm-züm, ez a szél!
Egy reggel itt a tél.
(Csukás István: Dalocska)
Ezeket a sorokat ismételgettük jókedvünkben a kis-középsős Süni csoportos
gyerekekkel, amikor az őszi szüreti projekt
élményszerzési szakaszában egy nagy túrára indultunk az egyik csoportbeli kisfiú
nagyszüleihez. Már mikor megérkeztünk,
akkor láttuk, hogy megérte a fáradságunk,
mert Erzsi néni és Sanyi bácsi nagy-nagy
szeretettel és izgalommal vártak bennünket, előre felkészülve a szüretre.
Hamarosan bele is fogtunk a közös munkába, s szőlőcsipegetés közben mindenki
megismerhette a metszőollót, s a használa
tát. Amikor összegyűlt egy vödör szőlő,
máris tehettük a darálóba, aminek a tekerésé
ből szintén mindenki kivehette a részét.

A szüret után a gyerekek otthonosan
mozogva „felderítették a terepet”! Még
a pincében is jártunk, ahol a boros hordó pöffeszkedett. Nem maradhattunk le a
„gatyás” tyúk megsimogatásáról sem, s a
kaspókban lógó muskátlik megcsodálása is
ránk várt! Végül mindenki kapott egy-egy
jácintgumót, amivel az ovi virágoskertjét
fogjuk a tavasszal díszíteni.

Hiszünk abban, hogy a tágabb környezetünkben átélt szituáció közben elhangzó
szavak, kifejezések sokkal jobban megmaradnak a gyerekek emlékezetében, mintha
csak beszéltünk volna róla az oviban képek
nézegetése közben, pl.: lugas, metszőolló,
daráló, must, préselés, hordó stb. Az illatok
és az ízek szintén olyan benyomások, amelyek örök élményként megmaradhatnak
a gyerekek emlékezetében. Úgy érezzük,
hogy ez az élményszerzési lehetőség kellőképpen beindította a gyerekek fantáziáját,
tevékenységvágyát a két hetes őszi szüreti
projekt vonatkozásában, hiszen másnap is
lelkesen emlegettük a történteket az óvodában.
A legkevesebb, amit megtehetünk, hogy
ily módon is köszönetet mondunk Zsámboki Sanyi bácsinak és feleségének, Erzsi
néninek, akik igazán türelmesen és segítőkészen láttak bennünket vendégül nagy
munkájuk közben is!
(További fényképeket a www.jaszfenyszaru.hu honlapon nézegethetnek az érdeklődők.)
Kovácsné Papp Andrea

Apró-cseprő hírek az iskolából
Hulladékgyűjtés
A hagyományokhoz híven az idén is megtartottuk az iskolai környezetvédelmi napokat,
amelynek keretében tanulóink „megszabadították” városunk lakosságát a felgyülemlett,
számukra már feleslegessé vált papír- és fémhulladéktól. Október első két napján az ég is
kegyes volt hozzánk, hiszen száraz, napsütéses időben tehettük mindezt. Így sikerült 3000
kg vasat, 10000 kg lemezt, 1000 kg hullámpapírt és 12000 kg vegyes papírt gyűjtenünk.
Köszönjük munkájukat a szorgos diákoknak, az iskola valamennyi dolgozójának és
mindazoknak, akik felajánlották, odaadták,
összekötötték, felpakolták, elszállították, és
ezzel segítettek nekünk.

Heuréka! nyitórendezvénye is, amelyet Tóth
Sándorné, a Reál munkaközösség vezetője
köszöntött. Ezután közel húsz szebbnél szebb
előadás következett, ami miatt a zsűrit nem
irigyeltük. Hosszas töprengés után azonban
mégis meghozták döntésüket: minden fellépő
elbűvölő volt, tíz produkciót pedig külön dicséretben is részesítettek:
2. a csoportja: a legvidámabb előadásmódért
3. c csoportja: a kreatív előadásmódért
Ács Arnold 5. a: az egyedi előadásért és
dalválasztásért
Tóth Julianna 5. c: tisztán csengő hangjáért
Fekete Viktória és Kovács Eszter 6. c: az
egyszerű, szép hangzásért

A tanév rendje
Kedves Szülők! Sokak kérésére közöljük
a tanév rendjét, hogy családi programjaikat
hosszabb időszakra is tudják tervezni, szervezni.
Őszi szünet: november 2–5. (a szünet előtti
utolsó tanítási nap október 29, a szünet utáni
első tanítási nap november 8.)
Téli szünet: december 22 – január 2. (a szünet előtti utolsó tanítási nap december 21, a
szünet utáni első tanítási nap január 3.)
Az első félév vége: 2011. január 14.
Nyílt tanítási napok: alsó tagozatban március 2, felső tagozatban március 3.
Március 15. Nemzeti ünnep (tanítási szünet)

Heuréka! 1.
A természettudományos vetélkedősorozat
első fordulójában az osztályok feladata a vetélkedőhöz illő, azt leginkább kifejező logó
tervezése volt. Szép számban érkeztek pályaművek, amelyekből a zsűri – Szabó Erzsébet
és Berze Éva – kiválogatta a legjobb elemeket
és ötleteket. Így készült el az embléma végleges formája leginkább a 6. c és a 8. b tanulóinak munkái alapján. Ez lesz, ami végigkíséri
a vetélkedősorozatot ebben a tanévben. A legszebb terveket itt láthatják az olvasók.

Heuréka! 2.
Október 13-án délután megtelt a Kisiskola
aulája dalos kedvű gyermekekkel és kísérőikkel, hogy házi dalversenyünkön mutathassák
be éneküket. Egyben ez a rendezvény volt a

Balról jobbra, a 6/c és 8/b osztály ötletei alapján készítette: Szabó Erzsébet rajztanár,
Ézsiás Luca – 5/b, Bathó Tamás – 8/b, Jávorcsik Réka – 8/b
Török Mária és Varga Klaudia 7. a: a telt
hangzásért
Fekete Csilla 7. b: különleges daláért
Bujáki Anna 7. c: autentikus előadásáért
Illés Diána 8. a: különleges hangszínéért
Tamus Vince 8. c: magabiztos előadásáért.
Egyet leszögezhetünk: a mi kis „megasztárjainkban” egészen biztos, hogy benne van az
x faktor…

Tavaszi szünet: április 21–26. (a szünet
előtti utolsó tanítási nap április 20, a szünet
utáni első tanítási nap április 27.)
A tanév utolsó napja: június 15.
Ballagás, bizonyítványosztás: június 18.
A tanév rendjét (Munkaterv) sok más egyéb
érdekesség mellett megtalálhatják az olvasók
a www.jaszfenyszarusuli.hu honlapon.
Jó böngészést!
Kovács Lászlóné
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Szakképzés Jászfényszarun
Az előző tanévben az önkormányzat
együttműködési megállapodást írt alá
az új szakképző központtal gazdagodó
jászberényi Terplán Zénó Szakközépiskolával, amelynek eredményeként a jövő
tanévtől közös szakképzési mintaprogramot indítanak Jászfényszarun.
A Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző Iskola 2008. január
elsejével a szakképzés átalakítását célzó

hogy nem törekszenek a létszám növelésére, hanem minőségi képzést kívánnak
folytatni – visszaadva a szakmai képzés
rangját, megbecsültségét. A fenntarthatóság biztosítékaként bemutatták a gazdaságos működtetés alapjait – alternatív
energia felhasználása fűtésre, hűtésre,
elektromos áram biztosítására, meleg víz
előállítására. Ezért az épület maximális
szigetelésével és tájolásával szinte passzív
házként üzemel, ezen túl geotermikus ener-

Műanyagfeldolgozó gép az új szakképző központban, Jászberényben
törvényi változásoknak megfelelve hozta
létre az EDU-REGIÓ Szakképzési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-t, mint
Térségi Integrált Szakképző Központot,
azaz TISZK-et. A TISZK két Európai Uniós pályázatot nyert el, melyben szakmai és
infrastrukturális fejlesztések valósultak
meg a jászberényi Terplán Zénó Műszaki
és Közgazdasági Szakképző és a debreceni Diószegi Sámuel Közép- és Szakképző
Iskolákban. A fejlesztések eredményeit és
a megépült szakképző központot elsőként
a térség általános iskoláinak vezetői, tanárai tekinthették meg. A tájékoztatást tartották: Molnárné Somogyi Margit, Birinyi
János, Molnár József főigazgató.
Pályázatok megnevezése:
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0007 Szakképzés fenntartható fejlődésért az Északalföldi régióban – EDU-RÉGIÓ Nonprofit
Kft. alapítása, működési feltételeinek megteremtése
Megítélt támogatás: 178.504.000,- Ft
TIOP 3.1.1-08/1 A TISZK rendszerhez
kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések Az EDU-RÉGIÓ Nonprofit Kft. infra
strukturális fejlesztése a fenntartható és
piacorientált szakképzés érdekében
Megítélt támogatás: 792.000.000,- Ft
A Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző Iskola tanulói létszáma: 886
fő – az intézmény vezetői hangsúlyozták,

giaellátásra, napelemek (28 db) és napkollektorok (12 db) beépítésére, működtetésére került sor. További terv az alternatívák
bővítése – egy szélerőmű építése is. Cél a
szakképzés elaprózottságának csökkentése,
együttműködés a szakképzés további szereplőivel. A tanműhely csarnok mellett tan-

termek, mérési laboratóriumok és a minden
igényt kielégítő oktatáshoz tartozó „szolgáltatások” (orvosi szoba, stúdió, recepció,
büfé, öltözők – mosdók, tanári szobák stb)
megtalálhatók az új szakképző központban.
A tanműhelyek közül a gépész szakmacsoport részére fémipari alapgyakorlatok,
hegesztő tanműhely – minősítő bázis, NC
CNC forgácsoló és épületgépész tanműhelyt láthattunk. A vegyipar szakmacsoport részére műanyag feldolgozó hegesztő
tanműhely került kialakításra. A szaktantermek: elektrotechnikai mérő – elemző
labor, robottechnika hegesztés, NC, CNC
programozás, anyagvizsgáló labor, alkalmazott informatika, pneumatika – hidraulika, mérő-elemző és hegesztő szimulációs
labor. (www.terplanszki.hu)
Az előző tanévben Jászfényszaru Város Önkormányzata és az EDU-RÉGIÓ
TISZK közötti szakmai együttműködésről döntött – 70/2010. (III. 24.) számú
határozata alapján –, amely szerint közösen tervezzük egy szakképzési mintaprogram indítását a 2011–2012. tanévben.
Jászfényszarun a műszaki szakterületet és
a gazdasági szolgáltató szakterületet kívánjuk meghirdetni. A szakmai gyakorlati
képzésekre a korszerűen felszerelt új szakképző központban kerül sor. A Terplán
Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző
Iskola biztosítja – megfelelő tanulmányi
eredmény esetén – a teljes átjárhatóságot,
az érettségi megszerzésének lehetőségét is.
Az intézmény bemutatására pályaválasztási kiállítás keretében széles körben is sor
kerül 2010 őszén.
Kovács Béláné Pető Magdolna
pályaválasztási felelős

CNC forgácsoló az új szakképző központban, Jászberényben
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Megalakult a Képviselő-testület
(folytatás az 1. oldalról)
Győriné dr.Czeglédi Márta polgármester programja ismertetése után Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzat módosításának elfogadását, kihirdetését követően a Képviselő-testület bizottságainak megválasztása
következett. Városunkban az alábbi bizottságok működnek majd.
Oktatási, Kulturális,
Sport és Ifjúsági Bizottság
Elnöke: Berényi Ferenc.
Tagjai: Sinkovics Rajmund, Lovászné
Török Magdolna, Zsámboki Sándor, Tóth
Norbert, Holló-Szabóné Görbe Éva, ifj.
Pethő Ferenc.
Szociális, Egészségügyi,
Idős- és Vallásügyi Bizottság
Elnöke: Lovászné Török Magdolna.

Tagjai: Sándor Sándor, Tóth Tibor, Fózer
Tiborné, Radics Flórián.
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági
és Közbiztonsági Bizottság
Elnöke: Sándor Sándor.
Tagjai: Sinkovics Rajmund, Szakali János, Gere Ferenc, Kovács Béla.

Pénzügyi, Településfejlesztési
és Jogi Bizottság
Elnöke: Zsámboki Sándor.
Tagjai: Berényi Ferenc, Szakali János,

Tóth Tibor, Kiss Zoltán, Kónyáné Kolozs
Katalin, Pető Gábor.
A polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére a Képviselő-testület Győri
János Bertalant társadalmi megbízatású
alpolgármesternek választotta.
Az alakuló ülés a képviselők és a polgár
mester vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségéről, az összeférhetetlenségi szabá
lyokról, a gazdasági program elfogadásával,
felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról,
és az SZMSZ 6 hónapon belüli felülvizsgálatáról szóló jegyzői tájékoztatással zárult.
2010. október 18-án tartotta alakuló ülését a Cigány Kisebbségi Önkormányzat.
Elnöke Farkas Lajos, elnökhelyettese:
Farkas Tibor. Tagjai: Baranyi Lajosné,
Horváth Tibor. Szöveg: Czeglédi Gabriella
Kép: Tanczikó-Ruis Beatrix

Polgármesteri Program
Köszönöm a város lakóinak, hogy prog
ramomat támogatták és megválasztottak.
Terveinket hosszútávra az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Ipari Park
Fejlesztési Stratégiájának szellemében határozzuk meg. Ebből eredően a bemutatott
elképzeléseink akár ciklusokon átnyúló fejlesztéseket is lehetővé tesznek és feltételeznek. Így kiemelt fontosságot tulajdonítok
az alábbiaknak:
Oktatásfejlesztés, ezen belül a helyi
szakképzés beindítása, az esti gimnázium
folytatása, nyári egyetemek szervezése a
felnőttképzés feltételeinek segítése. Az oktatásfejlesztés fontos szegmense megfelelő
igény megléte esetén bölcsőde létesítése,
illetve az integráció jegyében új óvoda intézmény létesítése.
Fontosnak tartjuk a munkahelyteremtő
beruházások támogatását, minden gazdasági szektorban – iparban, mezőgazdaságban
és a szolgáltatásban egyaránt –, melynek
támogatását kiemelt fontosságúnak tartom.
Ehhez jól illeszkedik az Ipari Park fejlesztése, vállalkozói ház létrehozása, további Európai Uniós pályázatokon történő részvétel.
Önkormányzatunk a funkcióbővítő városrehabilitáció kapcsán már termo – illetve napenergia felhasználását célozta meg.
Termálkút fúrását, illetve a megújuló
energiák hasznosítását az energia stratégia
megvalósítását a ciklus során kiemelt figyelemmel kell kísérni.
Támogatom a lakosság komfortérzetének
fokozása a rekreáció érdekében a tömegsport, az egészségügyi szűrővizsgálatok
biztosítását, folytatását, az egészségmegőrzést, támogatom a sportcsarnok, uszoda
építését.
A város vagyona, az emberek biztonságának fokozása érdekében az egész városra

kiterjedő térfigyelő kamerarendszer kiépítése vált szükségessé, melyet még ez évben
indítani kívánunk.
Jászfényszaru város fejlett civil élete továbbra is szükségessé teszi a civil referens
alkalmazását, a civil élet fejlesztését.
Fontosnak tartom a fejlett közösségi élet
megszervezését, valamennyi korosztály
kulturált szabadidő eltöltésének lehetőségének támogatását.
Jászfényszarun 2011-ben teljessé válik a
belterületi utak szilárd burkolattal történő
ellátása, de már mutatják a korábban elkészített utak felújítási igényüket, melyet a
ciklus során folyamatosan tervezni kell a
költségvetésben.
A településen megnövekedett forgalom
parkolók építését teszi szükségessé, melynek tervezése folyamatban van és 2011-től
a megvalósítására is sor kerül.
Jászfényszaru teljes közigazgatási területén biztosítani kell a környezetvédelmet, a
fenntartható fejlődést, rendezni szükséges
a külterületi utak tulajdonjogát. A mezőgazdaságot szolgáló külterületi gyűjtőutak
rendbetételét a gazdálkodók bevonásával
együtt meg kell oldani.
Támogatni kívánom a helyi hagyományok tovább éltetését az építészetben, a
társadalmi életben és az ezirányú civil kezdeményezéseket.
Az önkormányzat tulajdonában lévő
intézmények folyamatos karbantartása,
vonzó megjelenése a közösségi terek fenntartása a most megvalósított beruházásokkal újabb feladatokat indukál, amelyre az
önkormányzat bizottságainak közreműködésével meg kell találni a megfelelő megoldásokat. Így például a művelődési ház
megmaradt régi nyílászáróinak cseréjét,
vizes blokkjának felújítását. A beruházá-

sokon túl a kulturált szórakozási lehetőség
színterét is biztosítani kell az intézmények
bevonásával.
Szükséges hozzákezdeni a vízhálózat
rekonstrukciójához, illetve valamennyi va
gyontárgy biztonságos működését garantálni kell.
Jászfényszaru Város Önkormányzatának
továbbra is fenn kell tartania a helyi lapot,
működtetnie kell a honlapot és gondoskodnia kell arról, hogy a lakosság folyamatos
tájékoztatást kapjon a megfelelő kommunikációs eszközökön keresztül a város életéről és fejlődéséről.
A ciklus során szeretnénk a funkcióbővítő városrehabilitáció keretén belül a lakosság teljes megelégedésére, az egyházzal
és a kisvállalkozásokkal együttműködve a
főtér teljes megújítását megvalósítani. A
város kiegyensúlyozott homogén fejlődése
érdekében – biztonságos gazdálkodással és
tartalék képzés mellett – sikeresen szeretnénk szerepelni a szociális városrehabilitáció, az alvég megújítása programban is.
Köszönöm a város lakosságának azt a bizalmat, amely nagyfokú felelősséget biztosít számomra, hogy szolgálatomat közmegelégedésre, összefogásban, a helyi béke
érdekében végezhessem.
Végül Mahatma Gandhi imájával zárom
programomat:
„Az igazságban akarok maradni!
Semmiféle igazságtalanság előtt
nem akarok meghajolni!
A félelemtől ment akarok maradni!
Nem akarok erőszakot alkalmazni!
Mindenkivel szemben jóakaratú
akarok maradni!”
Győriné dr.Czeglédi Márta
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK – 2010. október 3.
A 2010. október 3-án megtartott önkormányzati választáson településünk 4732 választópolgára közül 2302 (48,65%) személy jelent meg
a szavazáson.
A polgármesteri szavazólapra 2265 db érvényes szavazatot adtak le,
melynek megoszlása:
Ézsiás Vencel (független) 422 szavazat (18,63%)
Győriné dr. Czeglédi Márta Mária (független) 1843 szavazat (81,37%).

Megjegyzés: A megválasztott polgármester és települési képviselők
neve vastag betűvel szedve.
Rövidítések: Független: Független jelölt · FIDESZ-KDNP: Fidesz
– Magyar Polgári Szövetség/Kereszténydemokrata Néppárt · MSZP:
Magyar Szocialista Párt · CIVIL MOZGALOM: Civil Mozgalom
Egyesület
A megyei közgyűlési listákra 2148 db érvényes szavazatot tartalmaztak az urnák, melynek megoszlása az alábbi:
Jelölő szervezet
Kapott érvényes szavazat
1. MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
699 szavazat (32,54%)
2. JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM 	386 szavazat (17,97%)
3. Fidesz-Magyar Polgári Szövetség;
Kereszténydemokrata Néppárt
1063 szavazat (49,49%)

A települési képviselők egyéni listájára 2231 választópolgár szavazott érvényesen, melynek eredménye:
1267 szavazat
1. Szakali János Vendel (független)
2. Berényi Ferenc (független)
1227 szavazat
3. Zsámboki Sándor (független)
1188 szavazat
4. Lovászné Török Magdolna (független)
1180 szavazat
5. Sinkovics Rajmund (független)
924 szavazat
6. Győri János Bertalan (független)
890 szavazat
7. Sándor Sándor (független)
857 szavazat
8. Tóth Tibor (MSZP)
837 szavazat
9. Dr. Kocsis András (független)
509 szavazat
10. Tóth Norbert (FIDESZ-KDNP)
497 szavazat
11. Kovács Béláné Pető Magdolna (független)
489 szavazat
12. Szabó László (független)
470 szavazat
13. Ézsiás Vencel (független)
465 szavazat
14. Dr. Palencsár Csaba Ernő (független)
407 szavazat
15. Kaszai István Tamás (független)
401 szavazat
16. Mezei Zsolt (független)	365 szavazat
17. Matécsa László Csaba (FIDESZ-KDNP)	350 szavazat
18. Ézsiás István (független)	334 szavazat
19. Dávid Miklós Zsolt (független)	316 szavazat
20. Baranyi József (független)	300 szavazat
21. Bója-Kovács Andrea (független)
228 szavazat
22. Marton István (FIDESZ-KDNP)
228 szavazat
23. Kiss Ferenc Bertalanné (független)
225 szavazat
24. Farkas Tibor (FIDESZ-KDNP)
224 szavazat
25. Keresztesi János (FIDESZ-KDNP)
199 szavazat
26. Kiss Tibor (független)
173 szavazat
27. Horváth László (független)
100 szavazat
28. Baloghné Muhari Piroska (CIVIL MOZGALOM)
89 szavazat
29. Vig Tibor (független)
84 szavazat
30. Mezei Szilveszter (független)
56 szavazat

Jászfényszarui cigány kisebbségi önkormányzati választás eredménye:
114 fő választásra jogosult közül 53 személy (46,49%) jelent meg és
szavazott érvényesen az alábbiak szerint:
Jelölt neve

Jelölő szervezet

Kapott érvényes szavazat

1. Kanalas Margit
2. Raffael Éva
3. Baranyi Lajosné
4. Kőszegi József
5. Székely Bertalan
6. Farkas János
7. Radics Dezső
8. Kanalas Tibor
9. Horváth Tibor
10. Farkas Tibor
11. Farkas Lajos
12. Radics Tibor

RO-MA
0
RO-MA
0
LUNGO DROM
29
RO-MA
1
FIROSZ
18
FIROSZ
18
FIROSZ
17
RO-MA
2
LUNGO DROM	34
LUNGO DROM	34
LUNGO DROM	33
FIROSZ
20

A CIGÁNY kisebbségi önkormányzat összetétele a következők szerint alakult:
1. Baranyi Lajosné
LUNGO DROM
2. Farkas Lajos
LUNGO DROM
3. Farkas Tibor
LUNGO DROM
4. Horváth Tibor
LUNGO DROM
Rövidítések: RO-MA: Roma-Magyar Művészeti, Oktatási Egyesület ·
LUNGO DROM: „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi
és Polgári Szövetség · FIROSZ: Fiatal Romák Országos Szövetsége

Kép: Tanczikó-Ruis Beatrix

Újabb nyertes pályázat Jászfényszarun
Jászfényszaru Város Önkormányzata 2010.
június 6-án pályázatot nyújtott be az Északalföldi Operatív Program keretén belül megjelentetett kétfordulós pályázati konstrukció
első fordulójára „Szociális városrehabilitáció
és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért” címmel, melynek száma ÉAOP-5.1.1/
A-09-1f-2010-0002.
A projektnek az a célja, hogy az Alvég területén élhetőbb és egészségesebb lakókörnyezet jöjjön létre, a lakosság számára képzési
és a foglalkoztathatóságot segítő, környezettudatosságot erősítő programok kerüljenek
megrendezésre.
A projekt összköltsége 406 711 702 Ft, a
pályázaton elnyert támogatás 345 704 947 Ft,
az Önkormányzat által biztosított saját erő 61
006 755 Ft. A városfejlesztési társasági funkciókat is ellátó Jászfényszaru Ipari Centrum
Kft., mint projektmenedzsmentet ellátó szervezet vesz részt a projektben.

Az Önkormányzat 2010. szeptember 17-én
arról értesült, hogy az irányító hatóság támogatja a projektet. A támogató döntés lehetővé teszi, hogy az Önkormányzat részleteiben
kidolgozza az elképzeléseket, megtegye a
szükséges előkészületeket (pl. ingatlanok
megvásárlása, szobor tervezése, rendezvények előkészítése, költségvetés pontosítása,
közbeszerzési eljárás lebonyolítása). Erre
maximum 9 hónap áll rendelkezésre, majd a
végleges dokumentációt elbírálásra be kell
nyújtani. A pályázattal kapcsolatos végleges
döntésre várhatóan 2011 szeptemberéig sor
kerül. A tervek szerint a megvalósítás 2011ben kezdődik el és 2013-ban fejeződik be.
A projekt központi eleme a szabadidőpark
kialakítása lesz, ahol valamennyi korosztály
talál majd magának kikapcsolódási lehetőséget. Egy már meglévő épületből kialakításra
kerül a közösségi ház is, mely a civil képzések, egyéb rendezvények lebonyolítása mel-

lett a lakosság tájékoztatását is szolgálja. A
projekt keretében három önkormányzati tulajdonú szociális bérlakást terveznek kialakítani
a városrészen.
A területen cigányzenész emlékmű állítására is sor kerül, emléket állítva a település
tehetséges roma származású zenészeinek.
A fejlesztési területen a jobb megközelíthetőség érdekében megvalósul valamennyi út
pormentesítése. Ehhez kapcsolódóan a szükséges csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére, ill. járdaépítésre is sor kerül. A program
tartalmaz kiegészítő tevékenységeket is, amelyeket a helyi civil szervezetek fognak megvalósítani, úgymint roma antológia, táncház,
sport rendezvények, cigányzenész emlékmű
avató ünnepsége, környezetvédelmi világnap,
„Tiéd a Tér!”, egészséges életmódra nevelés, alkotó művész tábor, kisebbségi napok,
„Tiszta udvar, rendes ház” elnevezésű rendezvények.
Drégeli
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Magasan kvalifikált munkaerő Jászfényszarun
Az Ipari Parkban működő cégek vezető
ivel készült riportsorozatunkban korábban már megismerkedhettek Siho Janggal, a Samsung Electronics Magyar Zrt.
vezetőjével és John Heffernannal, a ModusLink Magyarország Kft. ügyvezető
igazgatójával. Legújabb riportunkban
Knaller-Erdősi Henriette cégvezető aszszony, a Hirsch Porozell Kft. cégvezetője
mutatkozik be és válaszol kérdéseinkre.

Cégünk 14 éve gyárt hungarocell csoma
golóanyagot a sárvári Ipari Parkban. Jászfényszarun és Nyíregyházán kilencedik éve
termelünk. Cégünk összesen 125 főt foglalkoztat. Én az egyetem befejezését követően
Budapestről szülővárosomba, Sárvárra törekedtem visszakerülni. Az akkortájt induló ipari parkban a Neutronics Ecoplastban
kezdtem dolgozni, a személyzeti osztályon.
Még a próbaidőm alatt átkerültem a szom-

szédos Hirsch Kft-hez, logisztikusként.
A fokozatos bővüléssel, később telephelyeink kialakításával a feladatok megsokszorozódtak, egyebek mellett munkatársaim kiválasztása, felkészítése és motiválása
is az én feladatom lett.
Két gyermekem van, Anna 9, Alexander
3 éves. Férjem szintén a cégnél dolgozik, ő
a három telephely műszaki ügyeiért felelős
üzemvezető.
– Ön milyen vezetési stílust képvisel?
Milyen értékeket tart fontosnak a munkájában?
Vezetési törekvéseimet úgy igyekszem
megvalósítani, hogy munkatársaimat az
éppen aktuális szervezeti céljainkkal való

azonosulásra motiváljam. Beosztottaimmal
való kapcsolatomat a kölcsönös bizalom
és elismerés alapján törekszem kialakítani,
így munkatársaim is elkötelezetté válnak
közös céljaink elérésében és így jó színvonalú, egyenletes teljesítményt tudunk elérni. Így érhető el, hogy a munkatársak attól
érzik magukat sikeresnek, ha szervezetünk
is sikeres. Fontosnak tartom a szocio-emocionális attitűdöket is, így a dolgozók érzik
a gondoskodást, ami önbizalmukat, teljesítményüket növeli és csökkenti az elkerülhetetlen munkahelyi stresszt. Fontosnak,
értéknek tartom a törekvést annak elérésére, hogy mindannyian azonosuljunk azzal,

amerre a szervezet tart; hogy legyenek elérhető céljaink, tervünk minden helyzetre;
hogy magam úgy dolgozzak, ahogy szeretném, hogy beosztottaim dolgozzanak; hogy
úgy bánjak az emberekkel, mint ahogy szeretném, hogy velem bánjanak.
– Hogyan érintette cégüket a világgazdasági válság?
A gazdasági válság érzékenyen érint
minket is, beszállítóként vevőink helyzetétől, megrendeléseitől függünk. Tavaly
tavasszal építőipari részlegünk megszüntetésére kényszerültünk, ami munkahelyek
megszűnését eredményezte. Az elmúlt fél
évben azonban már pozitív tendenciákat
figyelhetünk meg a megrendelések számának tükrében, és bízunk abban, hogy
partnereinkkel közösen további növekedést
tudunk elérni.
– Milyen Önkormányzati beruházásokat
látna szívesen az elkövetkező években?
Bár nem igazán az önkormányzat fela
datai közé tartozik, de szívesen látnánk,
ha a várost megközelítő utak felújításra
kerülnének.
– Mit üzen Jászfényszaru lakóinak?
Jászfényszaru város és az Ipari Park vezetésével kifogástalan a kapcsolatunk, azt
szeretnénk, ha ez változatlanul fennmaradna, hiszen kölcsönös érdekünk a jó viszony.
A város magasan kvalifikált munkaerőt tud
számunkra, és vevőink számára biztosítani.
Jászfényszaru lakosainak így sikereinkben
is jelentős szerepe van. A Hirsch Kft. továbbra is számít munkájukra.
Drégeli Ádám

Agrár-környezetgazdálkodók figyelmébe!
Tájékoztatom az agrár-környezetgazdál
kodási programban résztevő gazdálkodókat, hogy az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló
61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 18. § (7)
bekezdése kimondja a „web-GN” elektro
nikus adatszolgáltatási kötelezettséget,
azaz a gazdálkodási napló bizonyos adatainak elektronikus feltöltését. A gazdálkodási
napló meghatározott adatainak elektronikus
benyújtása, amely az ÚMVP Irányító Hatóságának 22/2010. (IV.13.) közleményében

található, minden agrár-környezetgazdálkodási támogatásban résztvevő gazdálkodó
számára kötelező. A Gazdálkodási Napló
és az előző gazdálkodási év Tápanyaggazdálkodási tervének egyes adatait kell
elektronikus formában a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatalnak (MgSzH) eljuttatni. Erre egy internetes oldal ad lehetőséget, melyet a gazdálkodók a www.mgszh.
gov.hu címen a nyomtatványok menüben
érhetnek el.
Az adatokat a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz kell benyújtani, az ebből
a célból működtetett elektronikus felületen

keresztül, amely a Hivatal honlapján az
alábbiakban részletezettek szerint érhető el.
A honlap felső menüsorában a Nyomtatványok/Xml feltöltő menüpont alatt a táblatörzskönyv szoftverek által generált xml fájl
tölthető fel.
Gazdálkodási napló esetében az elektronikus adatszolgáltatást a támogatási időszak további éveiben is a gazdálkodási év
lezárultával, szeptember 1. és november
30. között kell teljesíteni.
Törőcsik Anikó
Agrárkamarai tanácsadó
06 30/325-7807

Helytörténeti kiadványt gyűjtők figyelmébe: Múltbéli üdvözlet a Jászságból
A Jászságról számtalan könyv látott már
napvilágot, és szülőföldünket eddig sokan
és sokféle módon mutatták be. A Jász Múzeumért Alapítvány december elejére egy
olyan albumot jelentet meg, amely képes
levelezőlapokon idézi fel a Jászság településeinek 19. század végi – 20. század eleji
hangulatát.
Az A/4-es formátumú, színes, keménytáblás, mintegy 150 oldalas képes album-

ban olyan régi épületeket, város és falu
részleteket láthatunk az egykori felvételeken, amelyek ma már nem léteznek, s az
idősebb generáció közül is csak kevesen
emlékezhetnek rájuk.
A képeslapok fontos információk hordozói voltak egykoron, s láthatjuk, hogy
még ma is azok. E könyv segítségével egy
különleges időutazáson vehetünk részt, s
általa megismerhetjük szülőföldünk múlt-

béli szépségeit, amelyek még ma is híven
közvetítik felénk őseink üzenetét.
A könyv megjelenését előfizetők gyűjtésével segítjük. Előfizetési ára 3.500,- forint. A kiadvány megrendelhető november
15-ig a Városi Könyvtárban, a Jász-Takarékszövetkezeti Fiókban, Görbe Jánosnénál,
Lukács Pálnál és Tóth Tibornál.
Tóth Tibor
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Jászsági lokálpatrióták
tanácskozása Jászdózsán

A Jászság fővárosában a kurucok és Rákóczi
tiszteletére emléktáblát avattak

Szeptember 25-én VI. alkalommal találkoztak a Jász Baráti Társaságok vezetői. A
házigazda szerepét a Jászdózsa Községért
Közalapítvány vállalta fel. A nemrégen épült
patinás közösségi házban a nyári alkotótáborban készült festménykiállítás képei között fogadták a Jászság tíz településéből (Jánoshida,
Jászágó, Jászberény, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jászkisér,
Jásztelek, Pusztamonostor) érkezett egyesületek, alapítványok, közösségek vezetőit.
Délelőtt a résztvevők sétát tettek a községben.
Dr. Szerencsés István polgármester bemutatta
a befejezéséhez közeledő főtér-rekonstrukció
fejlesztéseit, a település nevezetességeit, a mű
emlék hidat, a római katolikus templomot, a
helytörténeti gyűjteményt, az ebben az évben
a tulajdonos által a településre hagyott 3 osztatú parasztházat, a Tábori-emlékházat.
Délután eszmecserék, tapasztalatok gyűjtése
következett. A vezetők tájékoztatást adtak az
előző fórum óta tartott legsikeresebb rendezvényeikről, esetleges kapcsolódási lehetőségekről. Hortiné dr. Bathó Edit a Jász Múzeum
igazgatója a közelmúltban megjelent és tervezett kiadványaikról adott tájékoztatást. Javaslat hangzott el, hogy a Leader keretében pályázatot nyújtsunk be a Jászság lokálpatrióta
szervezeteit, közösségeit bemutató kiadvány
megjelentetésére. A házigazdák felvállalták
egy olyan tabló elkészítését, amelyen Magyarország térképén azon településeket tüntetik fel, ahol ezen szervezetek tagjai laknak.
Látható lesz, hogy az elszármazott jászok hol
élnek szerte az országban.
A 2011 évi fórum megrendezését a Pusztamo
nostoriak Baráti Köre vállalta fel.
Tóth T.

Július 15-én a Város
és Faluvédők Szövetsége
XXIX. Országos Találko
zóján és Szakmai Konferenciáján
résztvevő,
mintegy 240 fő városvédő
is részese volt a II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem és a jászsági kurucok tiszteletére készült
emléktábla
avatáson,
amely a helyi városvédők
kezdeményezésére az ön
kormányzat költségén
valósult meg. A Déryné
utcában lévő szépen felújított egykori Jászkürt
Fogadó falán helyezték el
Máté György szobrászművész alkotását. Avató
beszédet Besenyi Vendel
városvédő és helytörténeti kutató mondott.
Az ünnepi szónok beszédét a következő gondolatokkal kezdte: „Történelmi helyen állunk. 300 évvel ezelőtt ezen a területen nyalka kuruc vitézek ütöttek tábort, lovaik dobogásától, beszélgetéseiktől és a tárogató hangjától volt zajos ez az akkor még beépítetlen terület. A nagyságos fejedelem II. Rákóczi Ferenc és főhadiszállása ütött itt tanyát és
tartózkodott itt egy hónapig…” Majd így folytatta: „…A szabadságharc fővezérei közül
Bercsényi Miklós, Károlyi Sándor és a fejedelem jártak a Jászságban. Bercsényit Rákóczi
küldte ide a Rabutin elleni támadás védelmének megszervezése érdekében. 1706. augusztus
28-tól szeptember 2-ig tartózkodott Jászberényben, 3-án Apátin volt, 4-én Károlyi Sándorral találkozott Alsószentgyörgyön, 6-án pedig már Jákóhalmán táborozott, onnan írt
levelet a fejedelemnek.
Rákóczi Ferenc egy alkalommal járt Fényszaruban, két alkalommal Árokszálláson és a
hagyomány szerint három alkalommal Berényben. 1704. április 19-én Árokszálláson, 20án pedig Jászberényben tartózkodott. Július 21-én oltalomlevelet küldött Soltról a berényieknek. Innen augusztus közepén indult vissza Gyöngyösre, hogy ekkor keresztül utazott-e
Jászberényen, bizonyíték nincs rá, de feltételezhető. 1705. március 26-án Fényszarun tartózkodott, itt egy rendeletet adott ki a hídfők kiépítésével kapcsolatosan. 1705. június 21-én
Árokszálláson több mint 30 levelet írt meg, hihetetlen munkabírással rendelkezhetett.
A Jászság 1710-ben a kuruc csapatok felvonulási területévé vált, a csapatok ellátásának biztosítása nagy terhet jelenthetett a lakosságnak. A hadsereg fizetése a kincstárnak
is egyre nagyobb nehézséget okozott. Rákóczi 1710. február 5-i leveléből tudjuk, hogy
pénzkölcsönzésre szánta el magát, „a jászoktúl és az városuktul” – A Jászok 4000 forintot
adtak neki.
1710. február 23-án maga Rákóczi és tábora is Jászberénybe érkezett, előzőleg Cegléden
tartózkodtak. A fejedelem 1 hónapot töltött városunkban, március 24-ig maradt. Itt volt a
főhadiszállása, innen irányította a hadvezetést, innen irányította kül- és belpolitikáját. Itt
táboroztak a kuruc, lengyel és svéd kísérő csapatai is. A lovak ellátásához Decsi István a
város főbírája 918 kg zabot és árpát tudott összeszedni, a plébániai templom pénztárából
pedig 535 rénes forintot kölcsönzött „Rákóczi járása” alkalmából.
Föltétlenül meg kell emlékeznünk még arról a tényről, hogy a spanyol király, V. Fülöp
által küldött kitüntetést, az aranygyapjas rendet 1710. március 24-én a fejedelem Jászberényben vette át. A kitüntetést hozó személy nevét nem jegyezték fel, csak annyit tudunk
róla, hogy francia nemzetiségű volt és Horváth György főhadipénztárnok kalauzolásával
érkezett Berénybe.
Mivel a lovak részére a takarmánya elfogyott, így Rákóczi a főhadiszállását március 25én áttette Kisérre, s kíséretével együtt április 20-ig maradt ott…”
A tábla leleplezése után Kiss Lajos plébános beszentelte azt, és a feliratból megtudhattuk
mi is történt 300 évvel ezelőtt Jászberényben. A Jászság fővárosában járva látogassunk el
és nézzük meg ezt az új köztéri emléktáblát.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

A Petőfi Művelődési Ház
2010. november 27-én 21 órától

KATALIN BÁL-t
rendez.

Belépődíj: elővételben 500.-Ft/fő,
a rendezvény napján 1.000.-Ft/fő
Asztalfoglalás és jegyelővétel a
művelődési házban személyesen,
vagy az 57/422-137-es telefonon.
A bál ideje alatt büfé áll
a vendégek rendelkezésére,
illetve mindenki kínálhatja
asztaltársaságát az otthonról
hozott ételekből és italokból.

Zenél: a GOLF EGYÜTTES
A rendezvényre szeretettel várja
a retro zenét kedvelő és táncolni
vágyó közönséget:
a Rendezőség
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Kedves pályaválasztók!
Iskolánk segíteni szeretné azokat az általános iskolai diákokat, akik tanulmányaikat
a szakmaképzés területén szeretnék folytatni.
Intézményünk, a jászfényszarui Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakképző Iskola képzési
kínálata magában foglalja az általános műveltség fejlesztéséhez, valamint a középfokú szakképzések elsajátításához szükséges
ismereteket.
Az idei szakképzési tanévben úgyneve
zett előrehozott szakképzést indítunk.
Ennek lényege, hogy az általános iskolát
végzett tanulók a szakiskolában három
szakképző évfolyam elvégzését követően
szakmai vizsgát tehetnek, és 17 éves korukra szakképesítést szerezhetnek. Ennek teljesítésével eleget tesznek tankötelezettségüknek is. Elsősorban a manuális
készségeket igénylő szakmákban – a gyakorlatorientált képzés megerősítésével, a
hiány-, illetve preferált szakképesítések
megszerzését helyezzük előtérbe.
A képzés előrehozott szakképzés kereté
ben 3 éves időtartamban történik. Az elméletigényes szakmai és a gyakorlati képzést az EDU_RÉGIÓ TISZK jászsági
szakképző központja biztosítja a tanulók
részére. A tanulók eredményes szakmatanulásának elősegítése érdekében tanulási
képességet fejlesztő programot működtetünk. A képzés szakmai vizsgával zárul. A
szakmai képzést követően a szakképzési
együttműködés alapján a tehetséges tanulók a felnőttek nappali munkarend szerinti
gimnáziumában folytathatják tanulmányaikat, érettségi vizsgát is tehetnek.
A képzést két tanulmányi területen hirdetjük meg:
Gépészet, Elektrotechnika-elektronika,
ahol a tervezett szakmai kimenet: hegesztő,
gépi forgácsoló, géplakatos, szerkezetlakatos, villanyszerelő, hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó, központi fűtés- és
csőhálózat-szerelő, elektromechanikai műszerész, elektronikai műszerész (megfelelő
létszámú jelentkezés esetén).

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, Vendéglátás-idegenforgalom,
ahol a tervezett szakmai kimenet: élelmiszer- és vegyi áru eladó, pincér vagy szakács (megfelelő létszámú jelentkezés esetén).
Új lehetőség a szakmunkás tanulók számára, hogy a gazdaság által igényelt szakmákat tanulók ösztöndíjat kaphatnak. A
régiónkban jelenleg hiányszakmaként és
ezért támogatott szakmaként jelölték meg a
gépi forgácsoló, hegesztő, szerkezetlakatos
és villanyszerelő szakmákat is.

ECDL vizsgára és alapfokú nyelvvizsgára
(angol, német) való felkészülésre.
Jól működő külföldi kapcsolatok révén
szakmai tapasztalatcsere lehetőségeket
szervezünk.
Szakmai irányultságú versenyeken való
megjelenést ösztönözzük, üzemlátogatásokat szervezünk.
Kedves Pályaválasztók! Várunk az
iskolánkba – fontos számunkra, hogy
biztonságban, jó körülmények között
tanulhass és a szakmai tudásod a lehető
legjobb legyen!

Pályaválasztási tanácsadáson, Jászberényben
Szabadidőben számtalan sportolási lehe
tőséget kínálunk (labdajátékok, íjászat,
sakk...), több szakkörben vehetnek részt diákjaink (angol nyelv német nyelv, informa
tika, drámajáték, képzőművészet...) és kul
turális programokat biztosítunk (könyvtár,
színház...). Iskolánk lehetőséget ad az

Az EDU_RÉGIÓ TISZK jászsági szakképző központját a pályaválasztó diákok
közül a jászfényszarui tanulók elsőként látogatták meg.
Kovács Béláné Pető Magdolna
Pályaválasztási felelős tanár

Jászfényszarui gyerekek sakkeredménye
2010. október 2-án Jászberényben nemzetközi sakkversenyt rendeztek, amelyen
több jászfényszarui is részt vett számos
magyar, román és szerb gyerek mellett.
Több, mint száz versenyző mérette meg
sakktudását ezen a szombati napon.
Az első korcsoportban az elsősek és a
másodikosak: Balázs Lehel, Kovács Lilla
és Nyers Dániel; a második korcsoportban
a harmadikosak és a negyedikesek: Szűcs
Levente, Berényi Levente, Kovács Tamás

és Urbán Dóra; a harmadik korcsoportban
az ötödikesek, a hatodikosak és a hetedikesek: Urbán Bálint, Drabos Tamás, Kovács
Dániel és Czakó Patrik; a negyedik korcsoportban a nyolcadikosok: Cserháti Tamás
és Rohács Ádám vettek részt.
A jászfényszarui versenyzők edzője Gáspár Imre.
Kovács Lilla a harmadik lett az első korcsoportban a lányok között, ezzel érmet is
szerzett a fényszarui csapatnak. A többiek
is szép eredményeket értek el, középme-

zőnyben végeztek. Ez a teljesítmény nagyszerű, ugyanis sokan nem régóta kezdték a
sakkot.
Reméljük, hogy a Jászfényszarun megrendezésre kerülő sakkversenyen, ami
november 23-án lesz, még jobb eredményeket fognak elérni. A rendezők minden
érdeklődőt szeretettel várnak.
Kovácsné Nagy Katalin információi
alapján összeállította Borbás Borbála
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Ásatáson
2010. szeptember 23-án a 7. a és b
osztállyal elindultunk Tiszasülyre egy
régészeti feltárásra. Velünk tartott a két
osztályfőnök és a helyi lakosú Keresztesi
János grafikus is, aki a szolnoki Damjanich János Múzeum munkatársa, és
megszervezte, hogy fogadják iskolánk
osztályait.
Tiszasüly határában a szakemberek
tárgyi emlékekben gazdag lelőhelyre
bukkantak a nagykunsági tározó tervezett területén. A feltárást irányító régész vezetett körbe minket az ásatáson,
és szívesen válaszolt minden érdeklődő
kérdésre.
Elmondta nekünk, hogy első lépésben
a talaj felső humuszrétegét távolítják el
a kutatók. A munkát ezután kisebb-nagyobb területrészeken végzik. Sok-sok
régészeti gödör tárult elénk, amelyben
– amikor belenéztünk – láttunk emberi
lábszárcsontot, disznókoponyát, kutyakoponyát valamint agyagedény részeket
is. Minden lelet megvolt számozva, hogy
később lehessen tudni, melyik leletet hol
találták.
Ezután egy kisebb település alapjait
néztük meg, ami valószínűleg egy szarmata település része lehetett. Találtak
még újkőkori, rézkori, bronzkori leleteket, mert a Tisza egykori medrének
környéke majdnem minden korszakban
lakott volt.
Majd megnézhettük, hogyan dolgozik
az ásatáson egy grafikus. Keresztesi János megmutatta az ásatáson készült rajzokat, sőt egy korábbi lelőhely anyagát is
megtekinthettük.
Egy papírlapra mértani pontossággal
volt lerajzolva a talált lelet. Jelölve volt a
neve és találati helye. Az ásatási helyekről fénykép készült. A leleteket restaurálás után a múzeumban kiállítva láthatjuk. Ezek után könnyű volt gondolatban
elképzelnünk, hogyan nézhetett ki a falu
hajdanán. Sok érdekes élményben és látnivalóban volt részünk, amit később a
történelemórákon tudunk hasznosítani.
A következő látnivaló kicsit távolabb
volt az ásatástól. Egy 1890 körül épült
vízerőművet láthattunk, valódi, Angliában készült gépekkel, amelyek veszély
estén még ma is működőképesek. A Tisza veszélyesen magas vízállása esetén
beindították, így a vizet elvezették, ezzel
elkerülve az árvizet.
Nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük az iskolának, hogy részt vehettünk
ezen a rendkívül tanulságos kiránduláson.
Csépány Dávid 7.a

E-book az iskolában
Minden könyv, az anyagától függetle
nül, egy kis kapu, amin – egy időre – át
lehet lépni egy másik világba. Egy ekönyv olvasóval végtelen számú kaput
hordhatsz magaddal, hogy átléphess.
Bárhol. Bármikor. Bárhova.
Az Educatio 2010 kiállításon láttam
és fogtam a kezemben először élőben a
digitális taneszközként is szóba jöhető
e-könyv olvasót. Bizony ettől fogva nem
hagyott nyugodni a dolog. De mi is az
e-book?
Az e-book, vagyis az e-könyv, azaz
az elektronikus könyv egy hordozható
elektronikus eszköz, melyre feltölthetünk
könyveket, magazinokat digitális formában. Óriási előnye, hogy akár több száz
könyv is elfér egy ilyen eszközön, melyek
lehetnek a kedvenceink, kötelező olvasmányok vagy akár a tankönyveink is.

Az e-könyv új lehetőséget biztosít a kiadóknak is, hiszen elektronikus formában sokkal gyorsabban, szélesebb körben terjeszthetik a kultúrát, ezen kívül
így kiadhatnak olyan speciális témával
foglalkozó szakkönyveket is, amelyeknek
kis példányszámú eladhatósága miatt a
nyomdaköltség igen magas lenne. Az ebook olvasók számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek a nyomtatott könyvhöz képest. Tárhelytől függően akár egy
kisebb könyvtárnyi kötetet is hordhatunk
magunknál egy 10–30 dkg-os, nagyobb
zsebnyi méretű készüléken.
Az olvasottakhoz jegyzeteket, megjegyzéseket fűzhetünk, a tartalomjegyzék, de
akár a szöveg bármely része hiperlinkként is működhet, így egyetlen gombnyomással juthatunk el az adott szöveghez
kapcsolódó tartalmakhoz. A megfelelő
formátumú e-könyv teljes szövegében kereshetünk, így lexikonok, szótárak böngészéséhez is ideális társ lehet.
A könyvet megfelelő programmal akár
fel is olvastathatjuk magunknak, ha pedig megunnánk az olvasást, akár zenét is
hallgathatunk vele.
Az Interneten számos ingyenes és fizetős tartalmat tölthetünk le rá, a hagyományos könyvhöz képest kedvezőbb
áron. Mindezeken kívül jó érzéssel tölthet el bennünket, hogy szórakoztatásunk
végett egyetlen fát sem kellett kivágni.

Az interneten barangolva jutott a tudomásomra, hogy az idei tanévben elindul
egy kutatás, amihez – ha nem is nagy
létszámban – esetleg a mi iskolánk és
könyvtára is csatlakozhat.
Sok-sok telefon és e-mail után sikerült
négy diákkal és az őket tanító pedagógusokkal csatlakoznunk a kísérlethez.
Augusztusban Egerben voltunk egy továbbképzésen, ahol a következőket is
megtudtuk.
Az ePapír pilot projekt a „21. századi
közoktatás – fejlesztés, koordináció”
– TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-002 számú
kiemelt projekt részeként valósul meg. A
projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar
Állam társfinanszírozásával valósul meg.
A kutatást és a fejlesztést EDUCATIO
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
megbízásából az E-Animations Zrt., az
Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért, az Apertus
Távoktatás-fejlesztési Módszertani Központ Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint az Eszterházy Károly
Főiskola konzorciumi megállapodás keretében végzi. Az e-papír pilot projekt
célja a nagyközönség számára is elérhető, digitális információ megjelenítésére és kezelésére alkalmas, elektronikus
könyv jellegű eszközök kipróbálása a
mindennapi oktatásban.
A résztvevő intézmények név szerint:
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola
(Jászfényszaru). Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium (Budapest). Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola (Eger). Neumann
János Középiskola és Kollégium (Eger)
Iskolánk 8 db eszközt kapott közel 800
ezer Ft értékben.
A kutatás október végéig tart. Az első
tapasztalatok nagyon pozitívak. A gyerekek nagyon könnyen elsajátították az
e-book használatát. A kutatást szervezők
egy külön weboldalt készítettek a résztvevő iskoláknak. Ide töltjük fel a tananyagokat, óraterveket, fényképeket. A
diákok innen töltik le az e-könyv olvasójukra a tanárok által feltöltött anyagokat.
A kutatás során kérdőíveket kell kitölteni a gyerekeknek. A projekt kezdetén
volt bemeneti és október végén lesz kimeneti felmérés. Könyvtárosként és olvasni szeretőként tudom, hogy a hagyományos könyvet, szépségét, az új könyv
illatát, semmi sem pótolhatja. Az e-book
viszont olyan korszerű eszköz, ami a 21.
században megkerülhetetlenül betör az
életünkbe.
Berze Lászlóné
könyvtáros, projektfelelős
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Rendőrségi aktuális
Tisztelt Olvasó!
A város közbiztonságával kapcsolatban jelentős
eseményre került sor 2010. 10. 09-én, a Jászfényszaru Városi Polgárőrség alakuló ülése eredményesen zárult és egy új civil szervezet jött létre a városban.
A polgárőrség 25 fő alapító taggal kezdi meg működését, az
alapszabály bíróságon történő nyilvántartásba vételét követően.
Vezetősége: elnök: Székely Bertalan, helyettese: Czeglédi László,
titkár: Gergely Ferenc, gazdaságvezető: Csáki Zsolt, szolgálatvezető: Pető István (Móricz Zs. út), az ellenőrző bizottság elnöke:
Kiss István (Rajk L. út), tagjai: ifj. Farkas János és Radics Dezső.
A megalakulás egy hetek óta tartó szervező munka eredménye. A
polgárőrök munkája jelentős segítséget nyújthat a rendőrség tevékenységéhez. A már korábban megalakult szervezetek erre sok
példát mutattak, széleskörű feladat-meghatározást tartalmaz a jászfényszarui polgárőrség alapszabálya is. A Jászságban ezzel minden
településen megalakult a Polgárőrség. Amennyiben csatalakozni
kíván valaki ehhez a civil szervezethez, szándékát jelezheti a jászfényszarui rendőrőrsön is.
Szintén jelentős biztonságtechnikai fejlesztés megvalósítására
készül a jászfényszarui önkormányzat. A város bevezető útjain,
és a legforgalmasabb belterületi közterületeken kamera-rendszer
kiépítése van folyamatban. A kamerarendszer kérdése évekkel
ezelőtt vetődött fel először, a megvalósítás váratott magára, de az
idei évben előre láthatóan megvalósul. Aki fenntartásokkal fogadja
a tényt, meg szeretném nyugtatni, hogy a felvételek kiértékelése
nagyon szigorú szabályrendszer szerint történhet, azt csak a meghatározott bűnmegelőzési, és bűnüldözési céllal az arra kijelölt személy végezheti. A kamerarendszer adataihoz a Rendőrség jogosult
hozzáférni. A beruházás véleményem szerint jelentősen növelni
fogja a város biztonságát, és az itt élők biztonságérzetére kedvező
hatással lesz.
Az iskola előtt megkezdték a gyalogos forgalom segítését a 6.
osztályos tanulók. Nagyon nagy odafigyelést, és előzékenységet,
szabályos magatartást tanúsítsanak velük szemben!
A következő hetekben több rendőri akciót tervezünk végrehajtani, ezek keretében a körözött személyeket, ittas, illetve engedély
nélküli vezetőket kívánjuk kiszűrni, és velük szemben eljárást kezdeményezni. A médiákban több alkalommal említett „TISPOL” elnevezésű akció az Európai Unióban egy időben megtartásra kerülő
rendőrségi ellenőrzést takar, ami során mindig egy konkrét előírás
betartását ellenőrizzük.
A biztonsági öv, a gyermekülés alkalmazása kiemelt jelentőségű,
a szankció is szigorú, a jogszabály konkrét közigazgatási szabálysértési bírság kiszabását rendeli, emiatt, de elsősorban a biztonságuk érdekében alkalmazzák ezeket az eszközöket. A vezetés közbeni mobiltelefon használat is konkrét, 10.000 Ft-os nagyságrendű
bírságot von maga után.
A fentieken kicsit gondolkozva döntsék el, milyen gyakorisággal
szabálytalankodnak a járművezetők az utakon.
Az év vége közeledtével az időjárás hidegebbre fordul, ami a
közlekedésre is kedvezőtlen hatással van. Időben készítsék fel járműveiket a téli időszakra, lehetőség szerint szereltessék fel járműveiket téli gumiabroncsokkal, ellenőrizzék a világító berendezések
állapotát. A világító berendezések tekintetében megjegyzem, hogy
a kerékpárúton is kötelező kivilágítani a járműveket korlátozott látási viszonyok között, és éjjel. Időben induljanak útnak, ne kelljen
sietniük, hiszen ez figyelmetlenséggel párosul, és baleset előidézője lehet. Az elmúlt hetekben nem történt sérüléssel járó közlekedési
baleset a városban. Vigyázzanak magukra és egymásra!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Telefon: 107, 57/422-138, 70/330-7626
Terenyi Imre r.hadnagy
Őrsparancsnok

I. Csörsz-árok vándorkiállítás és
szeminárium
2010. szeptember 28-án, délután került sor a Szent István Egyetem
gödöllői főépületében az I. Csörsz-árok vándorkiállításra és szemináriumra. A rendezvényt a SZIE tanáraiból és hallgatóiból álló, 2008-ban
alapult társaság, a Csörsz Team szervezte, akik célja, hogy a Csörszárok jelentőségére felhívják a figyelmet és minél több emberrel megismertessék azt. A csapat másik célja, hogy kutatásai eredményeiket
a Csörsz-árok melletti települések számára hasznosítható formában
továbbadják.
Az esemény két részből állt. Az egyetem üvegfolyosóján a kiállítást
tekinthették meg az érdeklődők. A rektori díszteremben pedig több
előadást hallhattunk a Csörsz-árok témaköréből, illetve a gödöllői nevezettségekről.
Harkányiné Dr. Székely Zsuzsanna térinformatikus, egyetemi docens
a Csörsz Team vezetője a Csörsz-árkot mutatta be előadásában. Elmondta, hogy a teljes árokrendszer összesen 1260 km hosszú, tehát ez
a Kárpát-medence egyik legnagyobb építménye. A sánc-árokrendszer
több tucat településen keresztül végighalad, így például Gödöllő és
Valkó határán is. A valkói Csörsz-árok szakaszt az előadó részletesebben is bemutatta.
Bernát Péter történész előadásában a Csörsz-árok felépítésének történetéről beszélt. A kutató az eddigi eredmények alapján kifejtette, hogy
a Csörsz-árok a Magyarország területén élt ókori nép, a szarmaták alkotása. Ugyanis a szarmaták a rómaiak segítségével szállásterületük
köré a 4. század elején sánc-árok védelmi rendszert építettek fel.
Városunk szülötte Farkas Kristóf Vince a Csörsz-árok mondáiról,
valamint a védetté nyilvánítás lehetőségeiről beszélt. Kiemelte, hogy
a védetté nyilvánított és részlegesen helyreállított Csörsz-árok jelentős
turisztikai bevételeket is hozhat az érintett települések számára.
Benő Dávid előadásában a Csörsz-árokhoz kapcsolódó modern térképészeti eljárásokról tartott érdekes előadást. A gödöllői szeminárium
sikerét jelzi, hogy mintegy száz fő jelent meg.
Az előadások mellett párhuzamosan zajló kiállítás a Csörsz-árkot
mutatta be több szempontból. A tablókon megjelentek a történelmi, a
földrajzi, a mondai vonatkozások, de láthattuk a Csörsz Team mérnöki
munkálatait is.
A szervezők szeretnék, ha a kiállítás minél több helyre eljuthatna, így
például városunkba is. Ezzel is jobban megismertetve az embereket a
Csörsz-árokkal.
Batraz

REJTVÉNY színek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ezúton színek neveit kell a vízszintes sorokba írni:
1. Ilyen színű a fa lombja nyáron.
2. A mandarinhoz hasonló gyümölcs neve is.
3. Ilyen színű a citrom.
4. Van ilyen ékszer is.
5. … , mint a róka bundája.
6. Ilyen színű a csoki.
Az előző lapszámunk rejtvényének megoldása: Felsőrét.
Felsőrétnek Kis Józsi bácsi tanyájától, a Surjányi útig, a Külső Naplás-dűlő Boldog felé eső részét nevezik. Nagy részben
szántó volt. A magasabb, partosabb területeket szántották.
(Forrás: Kis József, Jászfényszaru földrajzi nevei I., Külterületi nevek. 1981.)
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Építész szemmel
Energia megtakarítási lehetőségek a világításnál
Mivel az otthonunkban eltöltött idő jelentős részében mesterséges világítást használunk, nem közömbös – sem mint hangulatot
keltő elem, sem a költségek szempontjából –,
hogy mivel és hogyan világítunk. Egy lakás
villamosenergia-költségének 15–30%-át
a világítás teszi ki. Ez a növekvő energiaköltségeket tekintve figyelemre méltó, így
mindenképpen célszerű a világítás kialakításánál ésszerű, gazdaságos megoldásra
törekedni.
Olvasáshoz, íráshoz, kézimunkákhoz erősebb megvilágítás szükséges, mint például
akkor, amikor a szobában csak beszélgetünk. A világítást attól függően, hogy csak
tevékenységünk közvetlen környezetét (pl.
olvasott könyvet) világítja-e meg vagy
mondjuk a szobát magát, két fő csoportra,
helyi és általános világításra osztjuk.
A jó világításnak sok követelményt kell
kielégítenie. Az ember akkor érzi jól magát
mesterséges világítás mellett, ha az hasonló
a természeteshez. A fényforrások és helyük
megválasztásánál arra kell törekedni, hogy
ezek a szempontok is érvényesüljenek.
A jó lakásvilágítás követelményei:
• megfelelő megvilágítás elérése,
• káprázatmentesség,
• helyes fényirányítás és jó árnyékhatás,
• térbeli és időbeli egyenletesség,
• megfelelő színhatás,
• esztétikai követelmények,
• gazdaságosság.
Az általános megvilágítás, a megvilágítottság egyenletessége az egész szobában
kevésbé lényeges, mint az, hogy azokon a
helyeken, ahol igényesebb látási feladatot
– olvasás, varrás stb. – végeznek, rendel
kezésre álljon a munkához megfelelő fény.
A jól elhelyezett, mozgatható, nem kápráztató lámpatest, amelynek fénye a látási
feladatra irányul a munkát végző látóterébe
eső felület derítésével kombinálva az egész
térre kiterjedő látási kényelmet biztosít.
Sok helyen a televíziót teljesen sötétített
szobában nézik, ami helytelen, mivel a
képernyő és a környezet közötti nagy megvilágítás-különbség nagyon fárasztóan hat
a szemre. Ha hirtelen kell más helyiségbe
átmennünk, a szemet az alkalmazkodás
erősen igénybe veszi. A helyes megoldás
az, hogy egy kis teljesítményű – 15 W-os
vagy 25 W-os – fényforrást helyezünk el
úgy, hogy se a néző szemébe, se a képernyőre ne világítson, de a teljes sötétséget
megszüntesse.
Sokat vitatták, hogy helyes-e a lakásokban vagy azok egy részében fénycsöves
világítást alkalmazni. Nagyon fontos a
fénycsövek színárnyalatának a megválasztása, lakásokban csak a meleg színárnyalatú fénycsövek felelnek meg. Energiata-

karékossági szempontból a fénycsőnek az
előnye az izzóhoz képest, hogy fényhasznosítása kb. ötször nagyobb. (A fénycső
fényhasznosítása 8-15 lm/W.) Ez azt jelenti, hogy egy 20 W-os fénycső fényárama egy 75-100 W-os izzó fényáramával
egyenlő, használata pedig ennek megfelelően arányosan olcsóbb.
A takarékosság ott kezdődik, hogy feleslegesen nem világítunk, például a lakásból
való eltávozáskor lekapcsolunk minden
fényforrást, és nem világítunk olyan helyiségekben sem, ahol huzamosabb ideig senki nem tartózkodik. A kikapcsolást azonban
ne vigyük túlzásba: 5-10 percnél rövidebb
időre szóló kikapcsolás a fénycső korábbi
tönkremenetele miatt többe kerülhet, mint
az így megtakarítható energiaköltség.
A világítás hatásossága szempontjából elsőrendű feladat a világítótestek tisztántartása. Nagyobb teljesítményű izzó használata
esetén sem lesz erősebb a megvilágítás, ha
ugyanakkor a lámpatest sugárzó felületeit
vastag por és egyéb szennyeződés borítja.
Az energiahatékony világítás megvalósítását több tényező kedvezően befolyásolja:
• Nagy fényhasznosítású és kis fényáramcsökkenésű fényforrások alkalmazása;
• Kedvező hatásfokú és megfelelő kivitelű lámpatestek kiválasztása,
• A világítási rendszer “rugalmas” kialakítása,
• Kis veszteségű előtétek alkalmazása;
• Rendszeres és tervszerű karbantartás;
• A belső terek felületeinek megfelelő kialakítása;
• A természetes fény kedvezőbb hasznosítása.
Fényvisszaverő lámpák, energiatakarékos
világítótestek: A fénycsövek, melyek azonos megvilágítás-erősség mellett az izzólámpák áramigényének kb. csak 20–30%-át
használják fel, a háztartásokban hosszú idő
óta használatosak, pl. konyhában, a munkaasztal megvilágítására vagy a fürdőszobában a tükrös szekrény vagy toalettszekrény
fölé elhelyezve. A kereskedelemben miniatürizált kivitelű energiatakarékos, ún. kompakt fénycsövek kaphatók, nagy fénykibocsátó képességgel, saját előtéttel. Ezeknek
sok fajtája használható a háztartásokban
gazdaságosan. Az újfajta energiatakarékos
világítótesteknek viszonylag kicsi a felületük, a fénykibocsátó képességük nagyobb
az izzólámpákénál, áramfelvételük viszont
1/5-e, illetve 1/4-e annak. Mint a fénycsöveknél, úgy a kompakt fénycsöveknél is
előtét készülékre (gyújtó és áramhatároló) van szükség. A kompakt fénycsövek a
következő színhőmérséklettel készülnek:
napfény-, semleges-, meleg- és természetes
fehér színben.

A kompakt fénycsövek felépítése a felhasználástól függően két kivitelben ismert:
• kompakt fénycső a szokásos izzólámpafoglalattal egybeépítve, mely tartalmazza a
gyújtót (komplett lámpa),
• kompakt fénycső speciális, külön csatlakozó berendezéssel; a gyújtó berendezés
a világító test foglalatába kerül beépítésre, ezért az ilyen világítótest ára kb. fele a
komplett világítótestének.
Izzólámpa kikapcsolása: Ha az izzólámpára nagyon rövid ideig nincsen szükség
és kikapcsoljuk, ez lényegesen lerövidíti az
élettartamát és pótlásának viszonylag magas költsége gazdaságtalan energia-megtakarítási lehetőség. Az izzólámpával nem
nagyon tudunk takarékoskodni, azonban ha
10 percen keresztül nincsen szükség az izzólámpára, akkor célszerű azt kikapcsolni.
Alkalomszerű kivilágítás: Az egész helyiség többsugárzós lámpatestekkel történő
megvilágítása nemkívánatos árnyképződéshez vezet a munkaterületen, játszóhelyen
vagy pihenőhelyen. Az erre a célra kiala
kított világítótestekkel a megvilágítandó
felületet takarékos energiafelhasználással,
erősebben, zavaró árnyképződés nélkül világíthatjuk meg.
Közvetett világítás: A közvetett világítás
kellemes környezetet, jó érzést teremt, de
ha szükség van ezen felül a helyiség teljes
kivilágítására, az nagyobb teljesítményű és
számú világítótesttel érhető el.
A fal színe: Természetes és fontos dolog,
hogy a falakat mindenki ízlése és rendeltetése szerint színezi. A teljesen fehér fal a
világító sugarak 80%-át, a sötétzöld kb. a
15%-át, a fekete csak a 9%-át veri vissza.
A beépítendő világítási teljesítmény annál
kevesebb lehet, minél több fény verődik

vissza a falakról.
Berze Éva okleveles építészmérnök

II. Fogathajtó Est
2010. november 13-án

19 órai kezdettel kerül megrendezésre
a II. Fogathajtó Est
a Petőfi Művelődési Házban.
Az előző évhez hasonlóan a rendezvény
a Fortuna Együttes előadásával kezdődik,
melynek során Fejér István Az alkohol öl
című vígjátéka kerül bemutatásra.
A vacsorát a Vágó Bt. szolgáltatja, a hajnalig tartó zenéről a Hídvégi Band gondoskodik. Éjfélkor tombolahúzás, melyhez szívesen fogadunk felajánlásokat.
További információ és jegyrendelés:
É+J Kft., Jászfényszaru,
Szabadság út 6.
Karizs Evelin – 06-30/2-919-561
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Egy elismert
Csapat, amit a

foci
szeretete
tart össze

2010 őszén sikerült egy újabb álmot valóra
váltani Jászfényszarun.
A helyi nagypályás focicsapat, a Jászfény
szarui RFVSE eddigi legnagyobb gondja varázs
ütésre megoldódott.
A Dreher Sörgyárak Zrt., olyan promóciót
hirdetett meg a nyáron, amely megmozgatta
a települések lakosságát is egy közös célért:
a település Arany Ászok felszereléssel ellátott
nagypályás amatőr focicsapatát támogathat
ták azzal, ha Arany Ászok sört vásárolnak és
kitöltik a termék után járó tippszelvényt. A
játék lényege, hogy a szelvényen előre meg
adott VB elő meccsek eredményét tippelhették

Sporthírek
Folytatódtak a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság küzdelmei. Csapatunk jelenleg az ötödik pozíciót foglalja el a tabellán,
négy ponttal lemaradva az éllovastól. Az már
az eddigiekből kirajzolódott, hogy az érmes
helyezésekért a Jászalsószentgyörgy, Zagyvarékas, Jászkisér, Szászberek kvartett lesz
együttesünk ellenfele.
Az ifjúságiak annak ellenére, hogy – korukból adódóan – jelentős fizikai hátrányban
vannak a mezőnnyel szemben, a dicséretes
hatodik helyen tanyáznak.
Eredmények:
Kőtelek – JVSE 4-2 Gól: Bazsó, Jáger
ifi: 2-9 G: Kirják 5, Bakti 2, Ragály, Horváth G.
JVSE – Tiszapüspöki 4-0 Gól: Jáger 2,
Horváth D., Ócsai
ifi: 7-1 G: Radics 3, Horváth N. 2, Horváth
G., Ragály
Zagyvarékas – JVSE 2-1 Gól: Ecker
ifi: 10-2 G: Fábián, Szívós
JVSE – Jászszentandrás 3-0 Gól: Nagy,
Szívós, Horváth
ifi: 2-6 G: Juhász, Gyökér
Jászkisér – JVSE 2-0
ifi: 5-2 G: Szakali Zs., Kirják
Serdülő csapataink is folytatták csatározásaikat. U16-os csapatunk a jászsági csoport
harmadik helyén áll az őszi szezon felénél,
míg 13 éveseink az ötödik helyen állnak, minimális lemaradással a dobogótól.
Vitányi Szabolcs
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meg a vásárlók, tippjüket a boltban leadva pe
dig hozzájárultak ahhoz, hogy saját lakhelyük
focicsapata 200 000 forintos támogatásban
részesülhessen!
Az országban 300 településen indult el a pro
móció, és ezekből 3, a legtöbb helyes tippet
szolgáltató település focicsapata nyerhette el
a támogatást. A tippek összesítésnél kiderült,
hogy Jászfényszarunak rendkívül lelkes a la
kossága, hiszen innen érkezett a legtöbb helyes
tipp az országból. Így a nyertes focicsapat a
Jászfényszarui RFVSE lett!
Azt biztosan állíthatjuk, hogy a támogatás az
egyik legjobb helyre került, hiszen a focicsapat
fenntartási gondjai ellenére, akár önköltségből
is, fociszeretettől vezérelve küzd a céljaiért.
Történetük 2007 nyarán kezdődött, amikor
25 fiatal tízévnyi futball után úgy
döntött, egyesületet alapítanak.
Első évben nagyon sikeresek
voltak, 4. helyezést értek el a
Megye III-ban. A támogatá
sok azonban lassan elmarad
tak, így a tehetséges amatőr
focista egyesület önköltsé
gessé vált. 2009-ben azonban
kapcsolatba kerültek az Arany
Ászok amatőr futballt támogató
programjával, így felszerelése
ket, mezt és focilabdát kaptak
a program keretén belül. Az
utazások, a terembérletek és
maga a nevezési díj azonban

egyre nagyobb költséget jelentett a lelkes csa
patnak, idén már a megyei bajnokságra sem
tudtak benevezni. Ennek ellenére továbbra is
összejártak, és heti kétszeri edzéssel készültek
terveik megvalósítására.
Pontosan 200 000 forintra volt szükségük ah
hoz, hogy benevezzenek tavasszal a bajnokság
ra, ezt sajnos nem sikerült összegyűjteniük.
Ekkor jött a telefonhívás, hogy Jászfénysza
ru lakossága „összetippelt” számukra egy 200
ezer Ft-os támogatást, melyet bármire szaba
don felhasználhatnak.
A csapat nagy lelkesedéssel fogadta a hírt,
hiszen úgy érzik, hogy rengeteg tehetség van
közöttük és be szeretnék bizonyítani, hogy he
lyük van a dobogón Megye III-ban!
A szerződés aláírására 2010. szeptember
16-án került sor Kovács
Lászlóné boltjában a Ko
vács ABC-ben, ahol aznap
a betévedő vásárlóknak
apróbb Arany Ászok nye
reményjátékkal kedves
kedtek.
A Dreher Sörgyárak Zrt.
köszönettel fordul mindenkihez, aki
segítette a csapatot, Jászfényszaru
lakosságának az aktív részvételért és
a Kovács ABC-nek a helyszín biztosí
tásáért.
Sok sikert és kitartást kívánunk a
Jászfényszarui RFVSE-nek
a jövőben is!

Van már aranytolla a KOLIBRINEK!
Szeptember 25-én Szolnokon rendezték
meg a 47. Tiszaligeti napokat, melyek keretében többnyire sportrendezvények kapnak
helyet. Ez a mostani azonban más volt, mint
az eddigiek, más volt a szervezők és a Kolibrik számára is.
Ez évben a női
és férfi kispályás
labdarúgó
tornát a fiatalon
elhunyt Három
Sándor emlékére
rendezték meg.
Sándor, Szolnok
sportéletének
egyik kiemelkedő
szervezője volt
2009-ben bekövetkezett haláláig. Egyben a Kolibrik jó barátja
is volt; a csapat
kezdeti kudarcaiban vigasztalta és buzdította
a játékosokat. A megmérettetések szervezésekor mindig számított és számíthatott rájuk,
a játékosok ezért érezték kötelességünknek,
hogy részt vegyenek a tornán, melyen az eddigi legjobb eredményüket érték el.
Az első hely sorsa a martfűi női csapat és
a kolibrik lányai között lezajlott kedélyeket
borzoló csatában dőlt el. A Kolibrik már a
mérkőzés elején Sulyok Flávia góljával előnyt
szereztek. Erre az ellenfél a második játékrész

elején válaszolt, mivel a hivatalos játékidőben
több gól nem esett, így a mérkőzés kimenetele
döntetlen maradt, melyen a 2×5 perces hosszabbítás sem változtatott. Végül büntető rúgásokra került sor, amelyek még mindig nem
hozták meg a végeredményt. A kupa további
sorsát végül az
ötödik hétméteres
rúgás döntötte el,
melyet Kónya Orsolya értékesített.
Az ellenfél ekkor
hibázott. Ez volt
az a pillanat, amikor a csapat többi
tagjában is tudatosult a győzelem
ténye és néhányan
örömkönnyekben
törtek ki. Megszületett az első
aranyérem!
Az eredmény annak fényében még kitűnőbb,
hogy a tornán a csapatot segítő tóalmási tagok
nem vettek részt.
A fotón láthatók: b-j Sulyok Flávia, Kisnémet Nóra, Török János, Seres Nikolett, Erdeiné Berényi Éva. Az alsó sorban: Gajdics
Anikó, Csesznyikné Urbán Tünde és Kónya
Orsolya. A gyermekek: Erdei Vivien és Török
Kristóf.
Pál Katalin Alíz
A fotót Török János készítette.
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Novemberi népszokások
Egyházi név: Szent András hava
Régi magyar név: Enyészet hava
November 1. – Mindenszentek napja
Keleten már 380-ban ünnepelték az összes vértanú napját. Nyugaton
IV. Bonifác pápa nevéhez fűződik, aki 609. május 13-án felszentelte
a Pantheont Mária és az Összes vértanúk tiszteletére. Számos helyen
szokás ezen az estén (halottak napjára készülvén) a halottakért végzett
ájtatosság, és a temetőkben szeretteink sírjának meglátogatása.
November 2. – Halottak napja
Erre a napra a sírokat megtisztítják, virágokkal díszítik. A halottak
lelki üdvéért litániát tartanak a temetőkben, a hozzátartozók pedig
gyertyát égetnek a halottak sírján. A IX. század óta kötelező ünnep. A
néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért sokfelé szokás
volt, hogy számukra is megterítenek: kenyeret, sót, vizet tesznek az
asztalra. Halottak napján, sőt hetében mosási tilalom volt érvényben,
mert a néphit szerint a hazajáró halott vízben állna. Ezen a napon tiltották a munkát, mert megzavarja a holtak nyugalmát. Régen a falu
szegényei ezen a napon kiültek a templom kertjébe, hogy a tehetősebb
emberek megajándékozhassák őket. Búzát, kukoricát, lisztet, pénzt,
szalonnát, tojást kaptak.
November 11. – Márton napja
Szent Márton 316-ban született Pannóniában. A középkor egyik legnépszerűbb szentje, kultusza hazánkban is virágzott: emlékét helynevek is őrzik. A XIV. századi krónikákban a tisztújítás, jobbágytartozás
lerovásának napja. Márton-napon országszerte lakomákat rendeztek,
hogy egész esztendőben ehessen, ihassanak. Úgy gondolták, minél
többet isznak, annál több erőt és egészséget isznak magukba. Ilyenkor
vágták le a tömött libát, mert úgy tartották: „Aki Márton napján libát
nem eszik, egész éven át éhezik.”
November 19. – Erzsébet napja
Árpádházi Szent Erzsébet (1207–1231) a katolikus egyház egyik
legtiszteltebb női szentje. Időjárásjóslás fűződik ehhez a naphoz: ha e
napon havazik, azt mondják Erzsébet megrázta pendelyét.
November 25. – Katalin napja
Szent Katalin a IV. században élt, hitéért mártírhalált halt. A házasságra vágyó lányok védőszentje, vértanúságának az eszköze a kerék miatt a fuvarosok, kerékgyártók, bognárok, molnárok, fazekasok
tisztelték. Napjához férjjósló hiedelmek és praktikák kapcsolódtak. A
vízbe tett gyümölcság, ha kizöldül karácsonyig, a lány közeli férjhez
menetelét jósolja. Az ágat katalinágnak, katalingallynak nevezik.
November 30. – András napja
Szent András apostol a keleti egyház védőszentje az I. században élt.
A hagyomány szerint átlósan ácsolt kereszten halt mártírhalált, ezért
hívják az ilyen keresztet andráskeresztnek. András napja a legjelentősebb házasságjósló, varázsló nap. A lányoknak többnyire magányosan,
titokban kellett ezeket a praktikákat elvégezniük. Például böjtöltek, a
párnájuk alá férfi ruhaneműt rejtettek.
Forrás: Internet. Adoremus 2009. november.
Sugár Judit – Ünnepi szokások Jászfényszarun szakdolgozat 1984.
Zsámboki Richárd

Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Jászfényszaruiak!
Köszönjük mindenkinek, aki 2010. október 3-án élt alkotmányos jogával és leadta szavazatát az önkormányzati választáson.
Rendkívül megtisztelő, hogy nagy számban támogattak minket
és a többségi vélemény szerint az elmúlt években végzett munkánk garancia arra, hogy a fejlődés tovább folytatódhasson.
Valamennyien érezzük: a megkapott erős felhatalmazás nagy
felelősség. Az előttünk álló munka nem kevés, problémákból
is akad elég. Ezeket csak együttes akarattal és szorgalommal
győzhetjük le. Kérjük, segítsenek ebben! Segítsük egymást városunk jövője érdekében! Ígérjük, a kapott bizalmat megszolgáljuk, és mindent meg fogunk tenni, hogy 4 év múlva is úgy
gondolják: jól döntöttek.

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Köszönjük a rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak,
ismerősöknek, akik

Csúz Sándorné Papp Éva

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.
„Suhanva száll az élet tova,
Ami elmúlt, nem jön vissza soha.
Bár lassan mindent elvesztünk,
De lesz, kit örökké szeretünk.”
A gyászoló család

Köszönjük mindazoknak, akik

JUHÁSZ SÁNDOR

temetési szertartásán részt vettek, és azoknak is,
akik nem lehettek itt, de gondolatban velünk voltak.
A gyászoló család

Emlékezés
édesapánk, KOVÁCS László
halálának 20. és édesanyánk,

ZÖLLEI MARGIT

halálának 7. évfordulójára.
„Elcsitult két szív, mely értünk dobogott,
Pihen az áldott kéz, mely értünk dolgozott.
Maguké a csönd, a nyugalom,
Miénk a könny és a fájdalom.”
Szerető családjaik

Emlékezés

ÉZSIÁS DÁNIELRE
„Én nem haltam meg, az ami
nektek voltam, még mindig vagyok.
Nevezzetek a nevemen, beszéljetek
hozzám, nevessetek és gondoljatok rám.
Hisz én itt vagyok veletek, csak
az út túloldalán megyek.”
Szerető családja

Emlékezés
édesanyánk, nagymamánk

Oroszi Lászlóné

halálának 1. évfordulójára
„Az élet múlik, de az emlékek élnek
S míg élünk, őrizzük őket.”
Szerető családja

Emlékezés
édesapánk,

Ocskó Sándor

halálának 5. évfordulójára,
és édesanyánk

Török Terézia

halálának 3. évfordulójára.
„Fájdalom és szeretet őrzi emléküket.”
Szerető családjaik
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Ingyenes szemvizsgálat

Tüzelő és építőanyag

a FEDÓ OPTIKÁBAN!
szemüvegkészítés esetén
Jászfényszaru,
Fürst Sándor u. 10.
Tel.: 30/2933-834
Szemvizsgálat minden pénteken
14.00 órától (bejelentkezés alapján)

Rendel: Dr. SISKA IRÉN
szemész szakorvos

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

AKCIÓK!
Komplett szemüveg
• Diákkedvezmény –30%
• Nyugdíjas kedvezmény –20%
• Szemüvegkeretek –20%, –30%
• Multifokális lencsék –20%
Patikakártyát és üdülési
csekket elfogadunk!
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig

Angolból
korrepetálást, érettségire és nyelvvizsgára való
felkészítést vállalok!

Spanyolból

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

***

100 m2 fölrakásra előkészített
csíkokra lepattintott

színes márványkő eladó.

építőanyag

áruházak

– kereskedő csoport tagja

CSEREPEK RENDKIVŰLI ÁRON!
VÁCI CEMENT akció 2600 Ft/q
TONDACH

(8,3 db/m2)

BRAMAC

(10 db/m2)

XXL cserepek

186,-/db

Római protector

172,-/db

(Terrakotta színben)

(Rubinvörös és téglavörös szín)

MEDITERRÁN

Natura plus

Minden téglaszínű cserép 162,-/db

VELUX TETŐTÉRI ABLAKOK ALAPÁRON!
GZL C02 1059 (55x78)
GZL M06 1059 (78x118)

Kovács Sándorné
Tel.: +36-30/590-1254

Szerkesztőségi fogadóórák
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
Az újság augusztusi, szeptemberi, októberi számát
Bordás Borbála szerkesztette.
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: miujsag@jaszfenyszaru.hu
http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990.
ISSN 1417-894X
Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.
Nyomda: Signal-Print Kft. Jászberény
Tel.: 57/500-960

42490,-/db
50390,-/db

Burkolókeret nélkül, az ablakhoz burkolókeret szükséges!
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

Köszönetnyilvánítás
Szeretném megköszönni valamennyi
jászfényszarui lakosnak, akik szavazataikkal támogatásukról biztosítottak az
önkormányzati képviselői választáson.
Köszönöm a bizalmat és a bíztatást, a
megválasztott polgármesternek és képviselő testületnek eredményes, sikeres
munkát kívánok.
Mezei Zsolt

Érdeklődni ugyanitt lehet.

Krizantém megrendelhető

159,-/db

Képeslapokat Jászfényszaruról
A helyi könyvtárba november 15-ig nagyon várjuk Jászfényszaruról 1970 előtt
megjelentetett képeslapokat, melyeket
digitalizálás után visszaadjuk a tulajdonosnak. Szeretnénk, ha minél több jászfényszarui képeslap bekerülne a jászsági
kiadványba.
Tóth Tibor

A legújabb
biztosítási szolgáltatás
már Jászfényszarun is elérhető!

Független biztosításközvetítőként több biztosító
ajánlatával várom kedves ügyfeleimet.
A teljes piaci kínálatból
Ön választhatja ki a legkedvezőbbet.
Kötelező gépjármű, casco, lakás, vagyon, élet és
egészségbiztosítások, megtakarítások, befektetések, nyugdíjpénztárak,
teljes körű ügyintézés.
Zsámbokiné Dugonics Krisztina
Jászfényszaru, Petőfi u. 9. ,Tel.: 06-30/9865988

Hívjon bizalommal,
bármilyen biztosítási ügyben segítek!
Ne feledje, a kötelező biztosítási
kampány november 1-én kezdődik!

Szeptemberi anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK: Farkas Iza Lia (Csépány Izabella), Rafael Rajmund (Rafael Renáta), Jenes Jázmin (Pál Elvira)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Németh Ákos és Telek Annamária, Czakó Sándor és Turóczi Ildikó Katalin
ELHUNYTAK: Zombori Ferencné Johancsik Klára (79 é.), Juhász Sándor (77 é.), Rácz
Nándorné Sinkovics Margit (88 é.), Csúz Sándorné Papp Éva Márta (58 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
Kleopátra Patika: Szabadság út 40. Telefon: 424-046 vagy 06-30/244-1456
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Híres szülötteink: Seress Imre
Városunk elfeledett híres szülötte Seress
Imre (1860–1938) költő, író, újságíró, karmester, repülőgép tervező és építő. Az alábbi cikkben szeretném röviden ismertetni
hősünk pályafutását és gazdag életművét.
Seress Imre, Seress István városi képviselő
és Tőre Mária gyermekeként Jászfényszarun
született 1860. november 1-jén. 78 éves korában Budapesten hunyt el 1938. június 10-én.
A középiskolai tanulmányait a budapesti
Piarista Gimnáziumban végezte, ott is érettségizett. Tanulmányait folytatva Budapesten országos levéltárnoki vizsgát tett, majd
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye levéltárában
segédlevéltáros volt. Első cikke levéltárosi
korszakából származik, mely 1880-ban a
Hon című folyóiratban jelent meg. Seress
ekkor még zenésznek készült és elvégezte a budapesti konzervatórium hegedű
tanszakát. 1886-tól 1889-ig Tatán Esterházy Miklós József gróf színházának
karmestere és igazgatója volt. 1889-ben
azonban megszűnt a színház és ezután az
újságírással foglalkozott. Pályafutása során szerkesztette a Magyar sakk újságot
1898-ban, a Tatai Híradót, a szombathelyi Dunántúlt, a Jászberényi Hírlapot, a
Nyitramegyei Ellenőrt, a Kassai Hírlapot
1904-ben, 1905 és 1906 között pedig a
Kassai őrt. Budapesten több újság munkatársa volt. A napi sajtóban számos tárcát,
költeményt, filozófiai, társadalmi és politikai
cikket közölt. Irodalmi munkásságának jelentős részét verses paródiái alkotják. Az írás
mellett szabadidejében sportolt.
Fontos megjegyezni, hogy Seress Imre nyerte 1878 körül az első magyar amatőr vívóbajnokságot. De még fontosabb, hogy Seresst
tarthatjuk számon, mint az első magyar repülőgép konstruktőrt. Eredményeiről 1894-ben
könyvet is írt: Repülő süvegek. Kormányozható repülőgép címmel. Különleges hobbiját
kortársai is nagy tisztelettel fogadták. Jó példa
erre Tábori Kornél: A Levegő hősei. Hogyan
repülünk? 1909-ben megjelent műve, melyben ezt írja Seressről: „Egy másik magyar
aviatikus Seress Imre, a Pesti Hirlap érdemes
dolgozótársa, nekünk régi, kedves kollegánk,
aki vagy tiz év óta foglalkozik az aviatika
kérdéseivel, annak szentelvén értékes idejét.
Csak aki maga is ujságíró és ismeri ennek
a mi idegölő mesterségünknek sokféle belső
baját, az tudja igazán méltányolni, érdeme
szerint, mekkora önfeláldozás és önzetlenség
kell hozzá, hogy ujságíró azzal a szivóssággal adja magát oda egyetlen – és meddőnek
látszó – stúdiumnak, mint azt Seress Imre tette. Az ő vitathatatlan érdeme, hogy a magyar
olvasóközönség valamennyire megismerte az
aviatika lényegét és ha gyakorlati példát nem
is adhatott, de nagy tudással megirt népszerüsitő cikkei közvetitették publikumunknak ezt
a „levegőben úszó” kérdést.
Egyébként pedig Seress Imre legközelebb
már mint gyakorlati aviatikus is bemutatkozik
azon az uj magyar repülőgépen, amelyet egy
másik magyar aviatikussal, Svachulay Sándorral együtt szerkesztett és amely gép mostanában a Royal-szálloda nagytermében volt
kiállitva. Seress Szolnok vagy Cegléd táján,
ahol kétszáz-háromszáz hold szabad terület

állhat a rendelkezésére, fogja kipróbálni a gépet és érthetően lázas kiváncsisággal várjuk
mindnyájan azt az ünnepélyes percet, amikor
az első magyar aviatikus gép felszáll a levegőbe és szétterpesztett szárnyakkal, mint egy uj
turulmadár repül el fölöttünk, hirdetvén, hogy
mégis csak volt ebben a szegény országban
egy-két ember, aki támogatás nélkül, tisztán
a maga erejéből és szinte tragikus elhagyatottságban dolgozott, megmentvén bennünket attól a szégyentől, hogy Európa közepén
van egy huszmilliós lakosságú ország-sziget,
amelynek népe nem érti meg korának szavát,
sem pedig azokat a kötelességeket, amelyekkel korának tartozik.”

Seress Imrének eddig 29 önálló könyve ismert. De azt is tudjuk, hogy több ifjúsági művet is magyarra fordított és egy színmű fordítása is az ő nevéhez fűződik. Írásaira jellemző
a kedélyesség, a humor.
Seress a széles körben terjesztett Népiratkák
sorozatban is több hiterkölcs nemesítő történetet is megjelentetett. A sorozatban megjelent Mindennél drágább a hit, vagy: hogyan
tért meg a Bimbó mester? Bp., 1900. című
művét szlovák nyelvre is lefordították. (lásd:
SERESS, Imrich: Viera je od všetkieho drahšia, a či jako sa obrátil majster Zavrátil?
Bp., 1907.)
Művei közül különösen népszerű volt a Vasutas tótok verses humoreszkek című műve,
melynek öt kiadása ismert, a Hári János Iliásza és Hári János Odyszeája című műveinek
pedig három kiadást ért meg. A Hári János
Iliásza és Odyszeája című verses költeményei
ben a korabeli viszonyokra ülteti át az ismert
ókori történeteket, méghozzá úgy, hogy a
„nagyotmondó” Hári János meséli el az eseményeket. Ez persze számos vidám percet
okoz az olvasónak.
Különösen érdekesnek tartom a Magyar
mondavilág című kötetét melyben a Jászsághoz szorosan kötődő Csörsz árkot építtető
Csörsz király mondáját is megírta. Bár Seress
előtt is több szerző feldolgozta már a Csörsz
árok mondáját, mégis közülük, talán a legérdekesebb és legszellemesebb Seress Imre
költeménye. Ebben a kötetben többek között
megírta még az ekkoriban még leánygyilkosnak tartott Báthory Erzsébet legendáját és például Mikes László történetét is.
Művei:
Hári János Iliásza (travesztált éposz 12 énekben). 1885.; 1893. 2. kiadás; 1920. 3. kiadás
Hári János Odyszeája (travesztált éposz 12
énekben). 1886.; 1905. 2. kiadás; 1920. 3.

kiadás
Magyar mondavilág. 12 költői beszély. Bp.,
1887.
Vasutas tótok. verses humoreszk(ek) 1887. 5
kiadás!
Kisebb költemények. Emmi és társai. verseskötet Bp., 1888.
Rózsa lovag. Bp., 1888. (Magyar Mesemondó
sorozat 41. sz.)
Repülő süvegek. Kormányozható repülőgép.
Bp., 1894.
A Garam család. regény 1895.
Századvégi férfiak. regény 1897.
Ördögkultusz a XX. században. regény 1897.
A tudós leánya. regény (Alkotmány 1897.)
Klára. regény (Alkotmány 1898.)
A hitetlen, vagy Isten útjai beláthatatlanok. Bp., 1899. (Népiratkák 154.)
Mindennél drágább a hit, vagy: hogyan
tért meg a Bimbó mester? Bp., 1900.
(Népiratkák 162.) szlovák fordítása SERESS, Imrich: Viera je od všetkieho drahšia, a či jako sa obrátil majster Zavrátil? Bp., 1907. (Népiratkák szlovákul 4.)
A piros bugyelláris; vagy: maradj a becsület utján. Bp., 1900. (Népiratkák
176.)
Két millió, mint házassági akadály, elbeszélés Bp., 1900. k.
Balázs Antal bajai; vagyis A ki szarva
között kereste a tőgyét. Bp., 1902.
Kukány ostroma. verses paródia, Nyitra,
1904.; 1889.?
Etel. történelmi regény (Pesti Hírlap, 1907.)
A végzet. regény Bp., [1909.]
A kuruc-labanc politika alkonya Magyarországon. Röpirat (Severus álnéven) 1913.
Az ifjuság és a világháboru. 1914–1916. A
világháboru története az ifjuság számára. 1-3.
köt. Bp., 1916.
Seress Imre – Várkonyi Titusz: Sanyi a fronton Mesé[k] [1]-2. köt. Bp., [1917–1918.]
A nagy háború legendái. verseskötet Bp.,
1920; 1923. ?
Magyar, ne nyisd szét öklödet! Szavalásra
alkalmas irredenta költemények és Nemzeti
fohász... a szerző által zenésítve Bp., [1921.]
Új Hiszekegy. „Magyar, ne nyisd szét öklödet” Az irredenta magyar hitvallása. verseskötet Bp., 1922.
A magyar Robinsonok, ifjúsági regény 1924
v. 1925.
Háriáda egy iskolatársi találkozó körül. Bp.,
1925.
Egy év története. 1926.
Fordításai:
Léghajón a Sziget-tenger fölött. kalandos elbeszélés Bp., 1908. (Grant kapitány csodálatos kalandjai 2.) /In balloon over the Austalasian archipel./
A Hong-Kiang folyó kalózai. kalandos elbeszélés Bp., 1908. (Grant kapitány csodálatos
kalandjai 6.) /The black flags of the red river./
A dahomey Amazónok között. kalandos elbeszélés Bp., 1908. (Grant kapitány csodálatos
kalandjai 7.) /Among the Amazones of Dahomey./
Az Amazónok szigetén. kalandos elbeszélés
Bp., 1908. (Grant kapitány csodálatos kalandjai 11.) /The island of the Amazons./
Balaille Henry: A bohó. Színmű 4 felvonás-
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Jubileumi visszapillantó – 1990 október
Az első oldalon tájékoztató jelent meg az
1990. szeptember 30-án megtartott önkormányzati képviselők és a polgármester választás hivatalos végeredményéről. Idézet a
tájékoztatóból: „A választáson Jászfénysza
ru választópolgárainak 42,67 százaléka jelent meg. 2006 szavazatból a polgármester
esetében 1969, a képviselők esetében 1927
érvényes szavazólap volt az urnákban.
Fentiek alapján a következő eredmény született: Megválasztott polgármester Győriné
dr. Czeglédi Márta. Megválasztott képviselők: Barna Sándor, Bálint László, Berényi
Ferenc, Cserháti László, Győri János, Kiss
József, Langó János, Nagy Sándor, Sándor
Sándor, Szakali János, Szűcs Antal, Tamus
Béla, Török Imre.”

Szerkesztőségi vezércikk foglalkozott
a közbiztonsággal. Idézet az írásból: „A
közbiztonság erősen befolyásolja a lakosság hangulatát és nem utolsó sorban a
jövőbe vetett hitét. Nálunk Jászfényszarun
az országosnál sakkal jobb a közbiztonság,
mégsem lehetünk elégedettek. Vannak már
tények, jelenségek, amelyek aggasztóak és
azonnali cselekvést kívánnak, – mondhatjuk mindannyiunktól...”
Nem kell már Jászberénybe utazni, olvashatjuk az egyik tájékoztató írásban.
„ÜGYINTÉZÉS HELYBEN A friss falak
között (az új Fürst S. úti rendőrőrsön) új
szolgáltatással várja az ügyfeleket a rendőrség. A jászberényi igazgatásrendészeti
osztályról kijáró munkatárs minden csütör-

Déryné emlékünnepség 1990. Az akkori fortunások és napsugarasok előadása Jászberényben.
Déryné szerepében Kovács Tímea gitárral. Az álló sor jobbról balra haladva:
Jakus Tímea, Berze János, Kiss Magdolna, Rohoska Anikó, Péter Annamária,
Balogh Ida, Nagy István, és Donnert Richárd.

Déryné ünnepség Jászberényben
Déryné Széppataki Rózára szeptember
29-én, halálának napján évente megemlékezést tartanak szülővárosában. Az
ünnepség keretében adják át a Déryné
Emlékplaketteket, majd megkoszorúzzák a színésznő emléktábláját.
2010-ben a Városvédő és Szépítő Egyesület és a Déryné Művelődési Központ nevében, a DMK nagytermében Hortiné Dr.
Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója köszöntötte a megjelenteket.
Elmondta, hogy ez az év kettős elfordulót
jelent, mert 200 éve annak, hogy a Jászság
híres szülötte először lépett a színpadra és
már 138 éve, hogy nincs közöttünk. 1810ben első szerepe Pesten a Hamlet udvarhölgye volt. Dérynéről egész alakos szobrot a
Budai Színkör mellett lévő Horváth-kertben
1935-ben állítottak. Ligeti Miklós szobrász
Bajor Giziről mintázta a szobor arcát, mert
Bajor akkortájt nagy sikerrel alakította
Déryné szerepét. Az alkotás Budapest ostroma idején megsemmisült. Az I. kerületi

önkormányzat pályázat keretében a Horváth-kert megújítása részeként a magyar dráma napján, szeptember 21-én felújított Déryné szobrot avatott. A fehér márványból
Ligeti Miklós munkáját figyelembe véve
egy gyergyószentmiklósi szobrász, Polgár
Botond készítette el az alkotást.
A berényi ünnepség részvevői videofilmen láthatták az avatási eseményeket. Ezt
követően került sor a Déryné emlékplaket
tek átadására. Sas István, a DMK igazgatója
nyújtotta át az egyik díjat dr. Dobos Lászlónak, a Jászok Egyesülete vezető ügyvivőjének, aki a Jászság kultúrájának több mint
két évtizedes támogatásával, menedzselésével érdemelte ki az elismerést. Bolla János,
a városvédők elnöke pedig Dudás Dániel
néptánc oktató, koreográfus, utánpótláscsoport vezető, örökös aranysarkantyús
táncosnak adta át az elismerést. A megemlékezés résztvevői átsétáltak a Schenbach
patika, a szülői ház helyén megépült OTP
székházhoz, amelynek falán lévő emlék-

tökön 8 órától fél négyig várja a személyi
igazolványt vagy útlevelet igénylő polgárokat. Ezért már nem kell Jászberénybe
utaznunk!...”
Mné írásából megtudhattuk, hogy az
egészségügyben dolgozók milyen programokkal készültek a novemberi „Egészség
Hónapjára”. „Az iskola 7-8 o. tanulóinak
videovetítést rendezünk az „AIDS” betegségről, megelőzéséről és a felmerült kérdésekre az orvosok válaszolnak. Az orvosi
rendelőben heti két alkalommal tartunk vetítést a betegeknek egy-egy betegségről. A
hónap videofilmje: a Daganatos betegségek
és szűrésük. A tanácsadóban a védőnők a
terhesekkel megbeszélik a velük kapcsolatos
helyes életmódot és a csecsemők ápolását,
táplálását. A fogászat végzi az iskolások
szűrését és kezelését. E mellett felvilágosítást tart az orvos a fogszuvasodásról, a
megelőzésről, fogápolásról. Az idősek klubjában: Dr. Lakatos Béla körzeti főorvos
kéthetenként előadást tart a klub tagjainak.
Programja: az érrendszeri betegségek, hipertónia...”
200 éves a magyar színjátszás címmel
Kiss Marianna tollából tudtuk meg: „Szeptember 28-án ez alkalomból emlékünnepséget tartott a Fortuna és a Napsugár. Színes
felvonulással jelképezték a vándorszínészek
„jövő-menő” nehéz sorsát. Korabeli kosztümökben előadták Déryné életének néhány
epizódját... Szeptember 29-én Jászberényben a Déryné emlékünnepségen forró sikert
arattak a Jászfényszarui színjátszók ugyanezzel a műsorral. A Jászságban végzett
kiemelkedő színjátszó tevékenységéért Kovács Andrásnénak Déryné emlékplakettet
adományoztak.”
Tóth Tibor

Ismét Ovibuli!
A Szivárvány Óvoda
gyermekei és dolgozói

Ovibulira
hívnak minden érdeklődőt

2010 november 6-án
17 órától
a Művelődési házba!

A program: óvodások tánca
(anyukák, apukák ropják
a színpadon, táncos lábú óvónénik
kapkodják lábaikat)

Zenél: Szajkó Nándi.
Büfé várja az éhes és szomjas
vendégeket. Minden érdeklődőt
szívesen látunk.
A Szivárvány Óvoda közössége

18

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2010/10

Látogatás a Gótikus palotába
2010. augusztus 21-én, a Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezete
rendezésében lehetőség nyílt arra, hogy az
érdeklődők látogatást tegyenek az Országházba. A kirándulásra 45 fő indult el a kora
reggeli órákban fővárosunkba.
Délelőtt 9 órára érkeztek meg, ekkor már
kezdetét is vette a hosszú séta, melyet a
helyszínt jól ismerő „idegenvezető”, Rusai
Péter vezetett. Neki köszönhetjük, hogy a
látogatás a megszokott háromnegyed óra
helyett három óra hosszán át tartott, valamint, hogy a résztvevők sok olyan helyszínen is megfordulhattak, ahová mást nem
engednek be. Többek között így mehettek

be a Vadász terembe, a Duna parti dohányzóba, a Sajtó terembe és megszemlélték a
Szent Korona előtti díszőrségváltást is.
A nap további részében a Budavári Palotában folytatódott a program. Itt a Halászbástyát és a Mátyás templomot tekintették
meg, illetve bejárták a vár nevezetességeit
is. Az 500 Ft-os részvételi díjnak köszönhetően a busz gyorsan megtelt és egy élményekben gazdag napot töltöttek el együtt a
résztvevők.
A szervezet távlati tervei között újabb kirándulás is szerepel, melyet előre meghirdetnek majd.
Pál Katalin Alíz

Orwell szemüvegén keresztül…
A felolvasó estek sorában a George Orwell műveivel foglalkozó állomás következett, erre 2010. október 15-én került sor
a Városi Könyvtárban. Maga az ötlet nem
volt rossz, csak éppen az alkotó nem optimizmusáról és derűsségéről híres. Talán
ezért nem olyan közkedvelt? Ezt a kérdést
lehetne még sokáig boncolgatni, ám most
nem ez a cél. Inkább azt osztanám meg a
kedves olvasóval, miért volt nagyszerű az
est. A felolvasók mindegyike, a rendelkezésre álló művek széles választéka miatt
mást és mást választott.
Elhangzott részlet A wigani
móló, az Állatfarm, a Csavargóként Párizsban, Londonban című regényekből
és természetesen, a klasszikusból, az 1984-ből is.
Azonban ne gondoljuk
azt, hogy a szerző csupán
e néhány munkával büszkélkedhet. Vannak kevésbé
ismert, ám szintúgy kitűnő
munkái, mint A fikusz és az
Antikrisztus, a Légszomj,

vagy a Burmai napok, ám a legismertebbek
kétség kívül az Állatfarm és az 1984 töretlen aktualitásuk miatt.
A hangulat, a művek hangulatának megfelelően, de baráti közelségben alakult tovább, ám elkerülhetetlen volt, hogy ne kerüljenek előtérbe a hétköznapi, megoldásra
váró gondok. Vagy éppen a részválasztás
miértjeinek tárgyalásakor az élmények, tapasztalatok és egyszerű megoldási tervek
az élet és társadalom permanens problémáira. Ezért volt szép ez az este.

Papucs Orchidea

A papucsos virágú Paphiopedilum nemzetségbe kb. 60, Burmából és Indiából származó
faj tartozik. A ma ismert hibridek többnyire
vegyes származásúak, és általában a talajlakó
orchideák közé sorolhatók. A papucsorchideát a 19. század óta keresztezik. A növény
a kevésbé igényes orchideák közé tartozik,
a virágboltokban kapható példányai jól tartható szobanövények. Gyönyörű, késő ősszel
és télen nyíló virágai fenségesen emelkednek
a húsos levelek legyezője fölé. A leveleket
többnyire tarka foltok díszítik, de a hűvösebb
klímát kedvelő példányok levelei egyszínű
zöldek is lehetnek. Ha igényeit nem is tudjuk
egész éven át kielégíteni, virágzása idején
használhatjuk átmeneti – ámde káprázatos
– szobanövényként.
A papucsorchidea minimális hőmérsékletigénye a tél folyamán éjjel 13°C, nappal
16°C. A téli éjszakai hőmérséklet fenntartása
a virágzás miatt lényeges. A nyári időszakban a növényt helyezzük 16–24°C közötti
jól szellőző, de nem huzatos helyre. Bár a
Paphiopedilumnak a többi orchideához képest kisebb a fényigénye, a fotoszintézishez
elegendő megvilágításra van szüksége. Ne tegyük közvetlen napra, de télen is biztosítsuk a
megfelelő fényviszonyokat.
Az orchidea földjét tartsuk éppen csak nyirkosan, mert ezeknek a növényeknek nincsenek szárgumói. Ezek az orchideákra jellemző
hagymaszerű szervek tárolják a növény életben maradásához szükséges vizet és tápanyagokat. A szárgumók fonnyadása nem a vízhiányt jelzi, sőt inkább arról árulkodik, hogy túl
sok a víz a gyökereknél. Nagyon kell ügyelni
a talaj megfelelő nedvességének fenntartására. A növény földje ne legyen se túl száraz,
se túl nedves, különben könnyen rothadásnak
indulnak a gyökerek. A Paphiopedilum jól
tűri az enyhén meszes öntözővizet. A növekedési időben minden harmadik öntözéskor
adjunk fele erősségűre higított műtrágyát. Ha
a levélvégek megbarnulnak, hagyjuk abba a
tápoldatozást.
Virágzás után ültessük át a cserepét kinőtt
növényt eggyel nagyobb cserépbe. Orchideákhoz való különleges ültető közeget használjunk (ne virágföldet), és arra is ügyeljünk,
hogy az ültetéshez használt talaj nedves legyen. Az orchideák gondozásánál igen fontos
a higiénia, mivel egyik növényről a másikra
gyógyíthatatlan vírusos betegségek kerülhetnek át. Egyszerre egy növénnyel foglalkozzunk, és takarítsuk el a régi földet, mielőtt a
következő növényhez hozzálátnánk. A különböző növényekhez használt eszközöket mossuk meg és fertőtlenítsük, és tiszta cserepet
használjunk. Virága: alul jellegzetes, kiöblösödő „papucs” formájú képződménnyel.
Szöveg és fotó: Czeglédi Gabriella
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Ifjúságbarát Önkormányzat Díj Jászfényszarunak
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Európa Ünnepén

Az önkormányzati választások előtti utolsó
ülésén 2010. szeptember 24-én Jász-NagykunSzolnok Megye Közgyűlése elfogadta többek között a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Környezetvédelmi Programot (2009–2014).
Döntöttek a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzésére kiírt közbeszerzési
eljárás nyertesének kihirdetéséről. Ez alapján a szolnoki székhelyű Fűtéstechnikai Kft.
látja el e tevékenységet 2011. januárjától
2025. év végéig. Az ülés végén Fejér Andor,
a megyei közgyűlés elnöke bejelentette, hogy
12 éves megyei közgyűlési munkája az új
testület megválasztásával véget ér, munkáját
más területen folytatja tovább országgyűlési
képviselői mandátuma mellett. A következő
közgyűlés már a jelenlegi negyvenfős testület helyett a felére csökkentett képviselői létszámmal áll fel októberben.
A megyei közgyűlés után került sor JászNagykun-Szolnok Megye Európa Ünnepére, amelyre meghívást kaptak a FolkdanceNet
elnevezésű nagyszabású néptánc fesztivál
külföldi delegációnak képviselői is. A programot a szolnoki Szivárvány Hagyományőrző
Együttes és a székely Perkő Együttes műsora
színesítette.
Az ünnepi ülésen Fejér Andor és Rentzné
Dr. Bezdán Edit, megyei főjegyző átadták
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Európa Díját, valamint az Ifjúságbarát Önkormányzat
címeket.
2010-ben az Európa Díjat Dr. Pusztai Gabriella, a kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum igazgatónője kapta a Közép-Kelet Európai Régió tudományos kapcsolatainak építése
során elért eredményeiért.

Az Ifjúságbarát Önkormányzat díjakat
idén városi kategóriában Jászfényszaru,
község kategóriában Jászladány önkormányzatának adományozta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés.
Az ünnepség előtt „FolkdanceNet képekben” címmel fotókiállítást rendezett a programot szervező megyei önkormányzat. A Folk
danceNet Forever szellemisége és szakmai
programjainak egy része illeszkedik „A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Európai Évé”-hez. Jászfényszaru a kezdetekben csatlakozott a fesztiválhoz. Az idei
3 napos rendezvény szombati napján pedig az
Iglice Gyermek Néptáncegyüttes már műsorával is gazdagította a nemzetközi találkozót.
Megyei sajtóközlemény nyomán készítette:
Bordásné Kovács Katalin

Népmese Napja az Iskolai és Gyermekkönyvtárban
2010. szeptember 30-án Benedek Elek születésnapján kicsik és nagyok összegyűltünk
a könyvtárban. Benedek Elekről és műveiről
kiállítást láthattak a vendégek. A program tervezésekor gondoltunk a különböző érdeklődésű gyerekek foglalkoztatására. Így lett volna kézműves foglalkozás és internetes mesés
kvíz játék. A fő program a meseolvasás volt.
Szép számmal jelentkeztek diákok és pedagógusok is felolvasónak. Olyan sok szép történetet olvastak, hogy az idő gyorsan elrepült,

nem maradt idő másra. A mesék között Jáger
János gitározott és gyermekdalokat énekelt. A
jó hangulatot fokozta, hogy mindenki bekapcsolódott az éneklésbe.
A nap végén a közönség szavazott arról,
hogy ki olvasott legszebben. A közönség díj
egy-egy szép könyv volt, melyet a könyvtár
ajándékozott a következő tanulóknak: Bari
Mihály 3.a, Mezei Virág 2.a, Pál Bence 2.b,
Péter Gergő 3.a. Köszönet Kotánné Kovács
Tímea tanárnőnek a mesedélután levezénylé-

séért. Közel 100 fő, diákok, pedagógusok és
szülők együtt emlékeztünk nagy meseírónkra,
és ünnepeltük meg immár sokadszorra a Népmese Napját.
Senki nem távozott üres kézzel, hiszen a
DÖK támogatásával minden mesét olvasó
egy tollat kapott ajándékba. Minden résztvevő pedig egy szép könyvjelzőt, melyet én
készítettem, a Népmese Napja logójának felhasználásával.
Kép és szöveg: Berze Lászlóné könyvtáros
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Lengyelországban jártunk

Könyves Vasárnap
2010. október 4–10 között Országos Családi Könyvtári Napokat tartottak az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Országszerte olyan rendezvényekre került sor,
amelyek felhívták a figyelmet arra, milyen
alapvető szerepe van a könyvtáraknak az olvasóvá nevelés folyamatában.

Az Iglice Gyermek Néptáncegyüttes a
múlt hónapban 3 napra kilátogatott testvérvárosunkba, Zakliczyn-be, az ottani Babfesztiválra.
A szombat reggeli 6 órai indulást páran
korainak találták, de azért mindenki megérkezett időre a megbeszélt találkahelyre.
Búcsút vettünk szüleinktől, és kezdetét
vette hosszú utazásunk. Útközben felvettük
tolmácsunkat, Bogusát. A 7–7,5 órás utat
csak két megálló szakította meg, és végül
minden gond nélkül megérkeztünk Zakliczynbe, ahol már finom ebéddel vártak
minket. Aztán mindenki elfoglalta a saját
szobáját. Este is vártak minket lengyel barátaink egy közös játékra. A nagyobbak angolul, a kisebbek szavak nélkül is megértették egymást. A tánc és a zene meghozták

a jó hangulatot. Egy ilyen fárasztó nap után
senkit sem kellett elaltatni.
A fellépésre a második napon került sor.
Ide már mindenki kipihenten érkezett.
Mindkét csoport 2-2 koreográfiát adott elő
nagy sikerrel. A fellépések után kaptunk egy
kis nasit, így teli hassal vághattunk neki a
fesztiválnak. Pár órát töltöttünk sergőzéssel
és édesség vásárlással, majd szórakozottan
indultunk a szállásra. A harmadik reggel
csak felpakoltunk a buszra, elbúcsúztunk
a lengyelektől és kis ajándékcsomagokkal
vágtunk neki a hazaútnak. Kedves sofőrünk
rendben hazavezette a buszt, és mi is épségben érkeztünk meg. Kedden mindenkit
várt az iskola, így másnap újra a tanulásra
koncentráltunk.
Balla Helga és Horváth Boglárka

2010. október 10-én 9-14 óráig rendkívüli
nyitva tartással várta olvasóit az Iskolai és
Gyermekkönyvtár. Az ötórás könyves vasárnapon, a könyvtár hagyományos szolgáltatásainak igénybevétele mellett lehetőség volt a
„NE CSAK LÓGJ A NETEN!” feladatainak
megoldására. Öt témában 20-20 kérdésre kellett válaszolni a gyerekeknek.
Témák: olvasás, tanulás, egészség, gazdálkodás, játék. A feladatokat megoldók ajándékokat kaptak. Az elmúlt évekhez képest kevesebben jöttek el erre a programra, de akik itt
voltak, biztosan tartalmas és hasznos program
keretein belül mélyíthették el tudásukat.
Kép és szöveg: Berze Lászlóné könyvtáros

Országos Könyvtári Családi Napok a Városi Könyvtárban 2010. október 4–10.
„A kötelék, mely igaz családod összefűzi, nem a vér, hanem az egymás élete
iránti tisztelet s a benne lelt öröm.” (Richard Bach)
Könyvtárunk idén is csatlakozott az
országos programsorozathoz. A tavalyi
évhez hasonlóan a családokat próbáltuk
megszólítani, mint ahogy ennek fontosságát a küldetésnyilatkozatunkban is
megfogalmaztuk.
Másodjára került sor a Generációk
Találkozójára október 7-én, amelyre
azokat a Jászfényszarun élő családokat
vártuk, ahol egy családban egy ágon 4
generáció él. 3 család tisztelt meg minket azzal, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ézsiás Vencelné és unokája, Drabos
Réka; Réz Lászlóné és lánya, Hangosiné Réz
Mária, unokája, Borbély Viktória illetve Szilágyi János és fia, unokája és dédunokája.
Emlékbe egy Szilágyi Dezső által faragott,
életfát ábrázoló emlékplakettet kaptak a családok legidősebb tagjai, hogy aztán tovább
örökítsék a következő nemzedéknek. A kötetlen beszélgetés során kiderült, milyen erős és
összetartó kötelék a nagycsalád, olyan pozitív

A Szilágyi generáció
tartalmakat ad az életünkhöz, amit észre sem
veszünk, természetesnek érzünk, mégis jobban kellene rá vigyázni, mert nagyon értékes
és jellemformáló.
Megható pillanatokat éltünk át, reméljük jövőre még többen érzik úgy, hogy érdemes eljönni, és megosztani gondolataikat másokkal.

A pénteki napon teadélutánt szerveztünk a gyerekeknek, meseolvasás és
ügyességi feladatok várták a gyerekeket. Jó hangulatban, a hangos olvasás
varázsával telt el a délután.
Vasárnap 15 órától vártuk a kedves
olvasókat, hogy együtt bontsuk ki az új
könyvek dobozát. A könyvtárosok munkájának ez az egyik legszebb feladata,
az új könyvek kézhez vétele, ilyenkor
szinte érezni a nyomda illatát. A könyvek felöltöztetése, hogy kölcsönözhetőek legyenek, és persze az öröm, hogy kiki megtalálta a neki tetsző olvasnivalót.
Ez a hét ismét megerősített minket
abban, hogy a nyomtatott információ
nak igenis van létjogosultsága, varázsa.
Világunk változó, egyesek szerint állandóan
fejlődik. Mások szerint vannak alappillérek,
amelyek nélkül egyetlenegy generáció sem
indulhat el az életben. Számunkra ilyen az olvasás, méghozzá a könyvalapú olvasás.
„Társadalmi szempontból talán a családalapítás a legnagyobb szolgálat, amelyet ki-ki
hazája és az egész emberiség javáért tehet.”
(G.B. Shaw)
Kép és szöveg: Nagy Ildikó

