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Városunkban a
külgazdasági államtitkár

Pannon Pajzs a város körül
Átadták Jászfényszaru védelmi rendszerét

Június 27-én, hétfőn Jászfényszaruba
látogatott Dr. Becsey Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium Külgazdaságért
Felelős Államtitkára. A történtekről és
elhangzottakról lapunk következő számában tudósítunk. Addig is informálódhatnak a június 28-i, keddi néplapból, a
Népszavából, a Trió TV adásaiból és a
következő honlapokon: www. szoljon.hu,
www.nepszava.hu, www.mfor.hu, www.
mno.hu, www.hirstart.hu, www.doza.hu,
www.hirekma.hu, www.jaszfenyszaru.hu.
Kép és szöveg: Katinka

Június 9-én, 9 óra 30 perckor kezdő- vel teszi lehetővé, mely az Önkormánydött Jászfényszaru Főterén a Pannon zat előzetes követelményeinek (magas
Pajzs elnevezésű településvédelmi rend- technológiai minőség, jó ár-érték arány,
szer átadása, mely a 2010-ben kezdődő fejleszthetőség stb.) minden tekintetben
önkormányzati ciklus első megvalósult megfelel.
beruházása.
A beruházás 30 millió forint értékben
Az átadáskor jelen voltak dr. Lengyel valósult meg, melynek költségét a város
Györgyi kormánymegbízott, dr. Németh egészében magára vállalta.
Mónika főosztályvezető, dr. Sinkó-Káli
Róbert megyei tisztifőorvos, Halmai Ferenc rendőr alezredes,
a jászberényi rendőrkapitányság vezetője,
valamint a Jászság
több polgármestere,
jegyzője, illetve a helyi Önkormányzat és
a képviselő-testület
tagjai.
Városunk
Önkormányzata közbeszerzéHalmai Ferenc, dr. Lengyel Györgyi, Zsámboki Sándor
si eljárás formájában,
Az átadás után a Polgármesteri Hivatala 2010-es év végén kezdeményezte egy
forgalomkiértékelő és térfigyelő rendszer ban, a kivitelező cég ügyvezetője, Maka
kiépítését. A nyertesnek kihirdetett pályá- Attila tartott rövid előadást. Ismertette a
zatot az ASPEX-Consulting Kft., a Pan- rendszer paramétereit, tudását és a segítsénon Pajzs nevű településvédelmi rendsze- gével felderített esetek közül egy példát is.
rével nyújtotta be.
Majd a cég nevében városunkat egy proA kamerarendszer a Belügyminisztéri- fesszionális helyszínelő kamerával is megum és az Országos Rendőr-Főkapitányság ajándékozta.
adatbázisai alapján kiszűri a forgalomban
Elmélet után a gyakorlat következett,
nem jogkövető magatartással résztvevőket ugyanis a rendőrőrsön „élesben” is meg(lopott gépjárművel, lejárt forgalmival köz- nézhették az érdeklődők, mit is tud a kalekedők vagy körözés alatt álló üzemben- merarendszer valójában.
tartó), akár rész információk alapján, és a
Az átadáson Győriné dr. Czeglédi Márta
gyanús esetekben értesíti a helyi rendőrőr- polgármester hangsúlyozta, a rendszer kisöt. Sőt, a továbbiakban lehetővé teszi a ko- építésével az volt a cél, hogy a város a torábban rögzített adatok visszakeresését is.
vábbiakban is biztonságos maradjon, és a
A tizennyolc fix és egy mobil kamera kamerarendszer segítségével vigyázzanak a
feladata a bejövő forgalom és a kiemelt város értékeire.
Pál Katalin Alíz
közterületek felügyelete. Mindezt éjjellátó
Fotó:
funkcióval, 3 megapixel felbontásban,
színes vagy fekete-fehér képek készítéséZsámbokiné Dugonics Krisztina

Véradás
2011. július 28-án 12.00 órától
16.00 óráig véradás lesz
Jászfényszarun
az Orvosi Rendelőben
(Deák F. út 1.).
Minden régi és leendő véradónkat
szeretettel várjuk!
Kővágó Jánosné
Városi Vöröskereszt titkár
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Óvodai hírek
Gyermeknap I.

Gyermeknap II.

Május 25-én hagyományainkhoz híven gyermeknapot tartottunk, itt, a Szivárvány óvodában láttuk vendégül a Napsugár óvoda csoportjait.
Kolléganőimmel folyamatosan figyeljük a pályázati kiírásokat,
így találtunk rá a Magor Magyarjai Hagyományőrző Egyesület
által kiírt pályázatra. Az egyesület célja, minél szélesebb körben
megismertetni, megszerettetni a régi játékokat. Óvodáknak, iskoláknak ajánlják programjukat.
A játékdélelőttre pályáznunk kellett, amihez önerőre is szükség
volt. Ennek nagyobb részét az önkormányzat biztosította, kisebb
részben az óvoda. Így vált lehetővé, hogy a gyermekeknek ingyenes
volt ez a délelőtt, amely jó hangulatban telt el.
Volt kézzel hajtott fakörhinta, sárkányűző, hordólovaglás, gólyalábak, asztali fajátékok. Kipróbálhatták ügyességüket a karikadobón, a csirkepofozón, a babzsák reptetésen. Megtapasztalhatták,
hogyan kell meglovagolni a hordót /Vigyázat! A hordó kerek és
gurul!/. Mindenki talált kedvére való elfoglaltságot. Az egyesület
tagjai hagyományőrző, honfoglalás kori ruhában segítették, mutatták be a játékok használatát.
A gyermeknapot fornetti biztosításával támogatta Cserháti Zoltán és Cserháti Tibor, azaz a Kör Discont és a Szuper Shop.
Ezúton is köszönjük nekik!
Földvári Edit

A Napsugár Óvoda Süni csoportja Gyermeknap alkalmából egy
szép, új babakocsit, bele egy pólyás fiúbabát kapott a fabútorokkal
berendezett babaszobába. A babakonyhát pedig egy új mosogató
szekrénnyel bővítettük, ami nem csak a kislányok örömére szolgál,
hiszen a csoportunkban a fiúk is szívesen veszik ki a részüket a
„házimunkákból”.
A jó idő elcsalogatott bennünket a közeli fagyizóba, ahol mindenki kedvére választhatott magának egy gombóc ízletes fagylaltot
– szintén Gyermeknap alkalmából. A csoportszoba szépítését és a
fagyizást a szüreti báli bevételünkből finanszíroztuk.
Kép és szöveg: Kovácsné Papp Andrea

Évzárók

Ballagás

A 2010/11-es nevelési évet is évzáró játékokkal fejezték be a csoportok.
A Csiga-biga csoport kezdte a sort. Ők vásáros játékot adtak elő.
Vásárhoz kapcsolódó dalokat, verseket, mondókákat mondtak.
A Pillangó csoport megmutatta, mit is tanultak, mely versekkel,
dalokkal ismerkedtek meg az idén. Eljátszották mi történt a három
pillangóval, kik költöztek be az elhagyott vityillóba.
Péntek a búcsúzók, a nagyok napja. Délelőtt énekelve körbe járták a csoportokat elbúcsúztak pajtásaiktól, az óvó néniktől, dajka
néniktől. Délután még ki kellett állniuk a próbát 7 hivatal előtt
játékosan bizonyítva, hogy felkészültek az iskolai életre.
Szombat délelőtt a Süni csoportos gyerekeké. A legkisebbek vették birtokba az óvoda udvarát. Játékukat egy valódi Sün érkezése
szakította meg. Segítettek neki kuckót építeni, gyönyörű rajzokkal
díszítették azt, majd megkeresték a süni elhagyott virágait.
Kép és szöveg: Földvári Edit

2011. június 3-án búcsúztak a nagycsoportos óvodások óvodájuktól, óvónénijeiktől, a dajka néniktől és pajtásaiktól. Immár
hagyományosan végigjárták az óvodát, a kisebbektől versekkel,
jó szóval búcsúztak, vállukon a csoportjukat szimbolizáló kis ta
risznyával, benne útravalóval. De legnagyobb útravalóul megkaphatták óvó nénijeiktől a négy év alatt azt a tudást és képességet,
amivel bátran léphetik át az iskola kapuját szeptemberben.
A Ficánka csoportból 21 gyermek, a Mókus csoportból pedig
5 kisgyermek kezdheti meg szeptemberben az iskolát. Kívánunk
nekik a nyárra jó pihenést, az iskolában pedig majd jó tanulást,
sok-sok piros pontot!
Dné Kati
Fotó: Langó Miklósné
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Iskolai hírek
Az utolsó osztálykirándulás

Az idei, egyben az utolsó közös osztálykirándulásunk nagy részét Sopronban, és Kőszegen töltöttük. 21 8. b osztályos tanuló,
és 3 kísérő felnőtt vett részt.
A kirándulás azért volt jó, mert:
Anna: a legtöbb programunk a szabadban volt
Réka: a Fertő-tó gyönyörű volt
Tamás: sok volt a szórakozás
G. Ricsi: jó volt a hajóút
Bence: hűsöltünk a Fertőrákosi kőfejtőben
Enikő: sok szép helyre jutottunk el
Lúcia: rengeteget nevettünk, szórakoztunk a 3 nap alatt
Petra: olyan helyekre is eljutottunk, ahová lehet, hogy soha nem
jutottunk volna el
Zsófi: vicces volt a közös karaoke
Vivi: jó volt a hangulat
Bogi: nem volt takarodó
Flóra: jók voltak a szabad programok
Virág: jó volt az idő
Detti: tetszett a Széchenyi Múzeum
H. Fanni: jók voltak az esti séták, és barátságosak voltak az emberek, így könnyen tudtunk ismerkedni
A. Fanni: nem volt megszabva meddig lehetünk fenn, meddig
járkálhatunk ki
Áron: jó volt a kaja
Zoló: hajókáztunk
Domonkos: együtt volt az egész osztály, és nem voltak összeveszések
Bendzsi: nagyon tetszett a hely, és szép volt a táj
Gergő: jó volt a hajókázás, sokat nevettünk
Kísérők véleménye:
Pali: Szerintem Magyarország egyik legszebb városa Kőszeg. Magánemberként is szeretnék majd visszamenni.
Éva néni: a szívemhez egyik legközelebb álló vidéken, nagyonnagyon jó társaságban tölthettem el három, programokban igen
gazdag napot.
Tanárnő: tetszett az Esterházy-kastély, a Fertő-tavi hajókázás,
Kőszeg és Sopron városa. Valamint nagyon intelligensen viselkedett az osztály...

Kócos kis ördögök voltunk…

A Metró együttes dalára vonultak be a Nagyiskola udvarára búcsúzó
diákjaink. De hosszú volt az út idáig. Nem csak időben, hanem az idei
ballagáson egy kicsit térben is.
Az előző tanév rendhagyó volt, ez alól a ballagás sem volt kivétel. Az
iskola felújítása és az időjárás miatt ugyanis a Kisiskolából a Művelő
dési házba tartott az ünneplők serege tavaly. Ezt folytatva, az idén,
2011. június 18-án, szombaton reggel 9 órakor ismét a Kisiskolából indult el a három búcsúzó osztály, méghozzá abból a teremből,
ahová nyolc évvel ezelőtt léptek be elsősként. Alsó tagozatos tanító
nénijük és felsős osztályfőnökük kíséretében érkeztek meg a jelenlegi
osztálytermükbe. Búcsút véve az otthont adó épületektől, termektől,
kezdődött az ünnepélyes tanévzáró. Megható pillanatokat éltünk át:
búcsú az iskolatársaktól, a tanároktól, az anyukák szeretetteljes útbaigazításai. És a jelképes elengedés: minden osztályfőnök galambokat
engedett útjára...
A megindító percek után a „Jászfényszaruért” Alapítvány és a „Jászfényszaru az Oktatásáért” Alapítvány, valamint a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat képviselői adtak át jutalomkönyvet azoknak a diákoknak, akik a tanév során kiemelkedő tanulmányi munkát folytattak.
Az ünnepség Szakali János igazgató úr beszédével fejeződött be,
melyben lezárta a 2010/2011-es tanévet is. Végezetül a diákok elvonultak, de reméljük, sokáig dúdolják még, hogy „Kócos kis ördögök
voltunk...”
Kovács Lászlóné Fotó: Baranyi József

Fogathajtó versenyen

Pedagógusaink és tanulóink a fogathajtó versenyen képviselték iskolánkat. Lajkóné Tanczikó Tünde, Tóthné Klippán Hedvig, Penczner
Sándorné, Pálné Pádár Anikó, Dr Kocsisné Horti Monika „kezeket dolgoztató” kézügyességet igénylő játékokkal, Szász Anita, Nagy Natália,
Papp Péterné mozgásos játékkal, Gáspár Imre, Fáczán Izabella és jómagam agytornával, logikai játékokkal vártuk a játszani kívánókat.
Munkánkhoz segítséget nyújtott az igazgató úr, Szakali János és Banya István is. Szabó Erzsébet és lánya pedig a rajzverseny lebonyolításában segédkezett.
Szeretnék köszönetet mondani a sok játszó gyerek és felnőtt nevében,
iskolánk dolgozóinak, a 6. és 7. osztályos tanulóknak, a segítő szülőknek az önzetlen munkájukért.
Kép és szöveg: Balogh Zsuzsanna
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Jó tanulók fogadása

1-2. osztály

Idén 15. alkalommal került sor a Régi Kaszinó Étteremben, június 15-én a jó tanulók fogadására. A 2010/2011-es tanév legeredményesebb tanulóit köszöntötte és látta vendégül Jászfényszaru
Önkormányzata nevében Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester. Az ünnepi rendezvényen részt vettek a gyerekek tanítói, tanárai, oktatói, jelen voltak kuratóriumi tagok a helyi alapítványok
képviseletében. A kulturális műsort Pető Edina tanítványai adták,
nevezetesen Bujáki Anna, Fekete Csilla, Kotán Csenge, Hornyák
Melinda, Hornyák Boglárka, Radics Ferenc.
Az elismerő oklevelek kiosztásában Urbán Tünde segített, aki az
1999/2000-es tanévben volt diákpolgármester, s aki már dolgozó
hölgy és egy 4 éves kislány anyukája.
A diákok megválasztották az új diákpolgármestert, Kovács Dánielt. A Fair-Play díjat ebben az évben Dobák Lúcia érdemelte ki.
Gratulálunk!
Fotók: Dobák Lúcia, Sugár Istvánné

3-4. osztály
7. osztály

5. osztály

8. osztály

6. osztály

Kovács Dániel az új diákpolgármester és Dobák Lúcia Fair-Play díjas
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Összefoglaló a Képviselő-testület üléséről
Az önkormányzat 2011. május 25-én soros nyilvános ülésén az alábbi napirendeket
tárgyalta és hozta meg döntéseit.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskola „Jászfényszaru
oktatásáért informatikai infrastruktúra
fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó közbe
szerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének
választotta:
– IT-PROFIL Kft-t Zsarolyán, Fő út 22.
Az ajánlati árat 12.144.560 Ft+ ÁFA
összegben az önkormányzat 2011. évi költségvetésében biztosítja.
A szociális város rehabilitációs pályázattal érintett területen az útfelújítás, parkoló
építés, vízvezeték cserével kiegészítendő
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását
jóváhagyta.
A Képviselő-testület felhatalmazta a köz
beszerzési szakértőt, hogy a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás tartalmazza az
útépítéssel érintett területen a vízvezeték
cserét, kerüljön az a közbeszerzés tárgyába.
A térfigyelő kamerarendszer szerződésének módosítását 1 db kamera elhelyezési
pont helyének változása miatt jóváhagyta.
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a szerződésmódosítással,
valamint az ezt érintő közbeszerzési eljárás
hirdetmény feladással kapcsolatban a szükséges intézkedést tegye meg.
Tárgyalta Jászfényszaru Város Óvodai
Intézménye minőségirányítási programját,
melyet a legitimációs záradékkal elfogadott.
Felkérte az iskola igazgatóját, hogy a
tanévkezdéshez szükséges alapdokumentumokat, különösen a tantárgyfelosztást és a
munkatervet a tanév megkezdése előtt köteles benyújtani a fenntartónak, az iskolai
órarendet szeptember 15-ig, míg a művészeti iskola órarendjét legkésőbb szeptember végéig.
Jászfényszaru Város Óvodai Intézményében a 2011/2012-es nevelési évben 8
csoport indítását engedélyezi, a maximális csoportlétszámot 33 főben állapította
meg.
A Képviselő-testület az óvodai intézményében plusz napi 4 órás óvónői létszámot engedélyez a 2011/2012-es tanévben,
melynek kiadását 2011, illetve 2012. évi
költségvetésében biztosítja.
A 2011/2012-es tanévben minden évfolyamon 3-3 osztály indítását engedélyezi.
A Képviselő-testület egy iskolaotthonos
és két napközis csoport indításához járul
hozzá azzal, hogy amennyiben további egy
napközis csoport és egy tanulószoba mű-

ködtetésére igény merül fel, úgy azt az intézmény tanévkezdéskor jelezze.
Az iskola pedagógus létszámát 42 főben
állapítja meg, melyből 40 fő határozatlan
idejű, 2 fő határozott időtartamra engedélyezett létszám.
A testület felkéri az iskolaigazgatót, a Ráció Szakértői Irodát és az önkormányzat
jogi képviselőjét, hogy a tanévkezdés előtt
legalább egy hónappal a racionalizálás és
megfelelő szintű szolgáltatás céljából tárgyaljanak a Jászsági Egységes Pedagógiai
Szakszolgálattal a szükséges pedagógiai
szakszolgáltatások megfelelő biztosítása
érdekében.
A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 2010.
évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, a
2010. évi mérlegbeszámolóját elfogadta, az
adózott eredmény eredménytartalékba helyezését jóváhagyta. A Jászfényszaru Ipari
Centrum Kft. stratégiai terve végrehajtásáról készült beszámolót tudomásul vette.
Megalkotta 12/2011. (V. 26.) Rendeletét
az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 23/2005. (XII. 1.) rendeletmódosítására (a módosítás a védőnői
körzeteket érinti).
A szociális városrehabilitációs pályázathoz
kapcsolódó 6 db lakás bontása kivitelezőjének az Üvegtégla Kft-t (Jászfényszaru, Kossuth L u. 102.) választotta, az ajánlati árat
bruttó 5.627.674 Ft összegben költségvetésében biztosítja.
A szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért c.
pályázaton belül a magas építés műszaki
ellenőrének választotta a Hornyák Kft-t
Jászberény, Riszner sétány 6. Az ajánlati
árat 1.850.000 Ft + ÁFA-t költségvetésé
ben biztosítja.

Bezár a Régi Kaszinó
2011. július 01-től a Régi Kaszinó étterem és a konyha a hamarosan kezdődő felújítási munkák miatt kb. 1 éves
időtartamra bezár.
Az óvodás, iskolás gyermekek, az Idősek Otthona bentlakói, házigondozottak, szociális étkeztetettek ellátásának
biztosítására a jászberényi székhelyű
Kukta Kft-vel kötöttünk szerződést. A
munkahelyek is igénybe vehetik szervezetten a szolgáltatást. A heti menü és
rendelési feltételek a www.kuktakonyha.hu oldalon elérhetők.

Karizsné

A Képviselő-testület hulladékgazdálkodással, környezetvédelemmel kapcsolatos
feladatok ellátására a GAMESZ létszámába 1 fő napi 4 óra munkaidőben, egy év
határozott időre történő megbízását számla
szerinti kifizetéssel jóváhagyta. Jóváhagyta
a pályázat kiírását 1 fő városőr alkalmazására. A városőr a GAMESZ létszámában
kerül alkalmazásra határozatlan időtartamú kinevezéssel.
2011. június 1-jétől a vadászház bérleti
díját a külön cikkben írtak szerint állapította meg (cikk a 7. oldalon. – a szerk.).
A KEOP-6.2.0/B jelű „Információs pont
létesítése mintaprojekt” további előkészítését jóváhagyta.
Felhatalmazást adott Zsámboki Sándor
PTJ Bizottság elnökének, Győri János alpolgármesternek a termálvíz hasznosításával kapcsolatos előkészítő munkára.
A belterületi villamosítási terv elkészítését a fogathajtó verseny helyszínére jóváhagyta.
4 db záportó (Gólya, Szikra, Dobó Katalin, Kinizsi Pál utcák) tisztítására társaságokat kért fel ajánlattételre.
A Szabadság út 2. szám alatti „Sárga
Iskola” garanciális javítási munkáira a
BOSERÉP Kft-től – Jászberény, Halász u.
3/a. – érkezett ajánlatot elfogadta.
A Képviselő-testület az ajánlati árat
1.144.788 Ft összegben költségvetésében
biztosítja.
A 2011. évi fogathajtó verseny felépítményeinek többlet költségére 500.000
Ft-ot biztosít az önkormányzat 2011. évi
költségvetésében. A földutak rendezésére Jászfényszaru Város Önkormányzata
bruttó 3.125.000 Ft értékben a Magyar
Aszfalt 3300 Eger, Vasút út 10. ajánlatát
elfogadta, valamint hozzájárul ahhoz, hogy
az Ipari Park területén depóniázott követ a
javítás során felhasználják.
A május 8-i rendkívüli ülés döntései:
A KEOP-6.2.0/B jelű „Információs pont
létesítése mintaprojekt” c. pályázat benyújtása, egészségközpont felújításával kapcsolatos állapot felmérésre megbízás, a megyei
kórház támogatása, sportolók támogatása,
szociális városrehabilitációs pályázathoz
kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolí
tásához cégek felkérése, Jászfényszaru,
Bercsényi u. 2/B ingatlan megvásárlása, a
Samsung fűvágás megállapodás-tervezete,
a Közbeszerzési Bíráló Bizottság megválasz
tására és a Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról szóló határozat módosítása.
Czeglédi Gabriella
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Beszámoló és tisztújító közgyűlés
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete éves
közgyűlése 2011. május 28-án délután
a Rimóczi Kastély nagytermében került
megtartásra. Az egyesület tagsága megtárgyalta és elfogadta az elmúlt évben végzett
munkáról szóló beszámolót, a 2010. évi
közhasznúsági jelentést, a 2011. évre meghatározott főbb feladatokat és az egyesület
költségvetését. Cserháti Vencelnének, az
Ellenőrző Bizottság elnökének beszámoló
ját a költségfelhasználásról, a közhasznú
jelentés tapasztalatainak összeg
zését a jelenlévők szintén tudomásul vették. Az egyesületnek
2010. évben közhasznú tevékenységből 5,1 millió bevétele
és 5,4 millió kiadása volt.
13 fő tízéves tagsága alkalmából emlékéremben részesült.
Az elnökség határozata alapján
21 fő a közgyűlés keretében vehetett át egyesületi elismerést,
míg két fő a közgyűlés döntése
alapján a „Örökös Egyesületi
Tag” kitüntetést később veheti
át. A jelölő bizottság javaslata
alapján a tagság tisztségviselő
nek öt évre: Tóth Tibort elnöknek, Nagyné Kiss Máriát alelnöknek,
Mészáros Lászlót titkárnak, Lovászné Török Magdolnát titkárhelyettesnek, Kővágó
Jánosnét pénztárosnak, Cserháti Vencelnét
Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztotta. Az elnökség tagja lett Agócs Ferenc,
Berze Lászlóné (Bp.), Cserháti Imre, Győri
Márta, dr. Harangozó Imre, Pető Zoltán,
Tamus Béla. Az Ellenőrző Bizottság tagjának Kónyáné Kolozs Katalin és Lukács Pál
lett megválasztva.
Tóth Tibor
Fotó: Berze Lászlóné (Bp)

FÉBE kitüntetésben
részesültek
A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége 2011. május 28-án megtartott
közgyűlésén az egyesületért, a városért, az
itt élőkért végzett átlagon felüli tevékenységért Elismerő Oklevelet adományozott
a következő személyeknek:
Berzéné Magyar Krisztinának, a városi kulturális rendezvényeken vállalt vers-,
prózamondó és színjátszó tevékenységéért;
Csaba Jánosnak, a városi és egyesületi
rendezvények segítéséért, a Horgász Egyesület összefogásáért;
Fózer Tibornénak, az egészség-megőrző,
felvilágosító és szűrőprogramok szervezéséért;
Hornyákné Borbély Melindának, a pör-

költtorta hagyományos és művészi megjelenítéséért, versenyeken elért eredményeiért, Jászfényszaru jó hírének öregbítéséért;
Kaszainé Ocskó Györgyinek, az egészség-megőrző, felvilágosító és szűrőprogramok szervezéséért;
Kovács Lászlónénak, a Diákönkormányzat eredményes összefogásáért, a FÉBE-vel
és a „Jászfényszaruért” Alapítvánnyal közö
sen megvalósított programok elismeréséért;

Lajkó Sándornak, a város oktatási intézményeiben, a Kiss József Helytörténeti
Gyűjteményénél végzett segítő munkájának elismeréseként;
Pál Jánosnak, a fogathajtó verseny technikai feltételeinek kialakításában végzett
munkájáért, önzetlen segítéséért;
Szlávik Józsefnek, az önkormányzat lakossági kapcsolatának és tájékoztatásának
erősítésében végzett munkájáért;
Zsámboki Richárdnak, példaértékű tanulmányi, közösségi munkájáért, a megyei
és országos tanulmányi versenyeken elért
kimagasló eredményeinek elismeréseiért,
Jászfényszaru jó hírének öregbítéséért.
A Fényszaruiak Baráti Egyesületének
Elnöksége 2011. május 28-án megtartott
közgyűlésén az egyesületért, a városért, az
itt élőkért végzett több éves kiemelkedő
munkáért Kitüntető Plakettet adományozott a következő személyeknek:
Berze Lászlóné egyesületi tagnak (Budapest), a FÉBE munkájának sokrétű segítéséért, különösen a honismereti és helytörténeti táborokban végzett munkájáért;
Csáky Lászlónak, a Jászfényszaru várossal, civil közösségekkel kialakított kapcsolatáért, sokoldalú segítéséért és gyümölcsöző együttműködéséért;
Jáger Istvánnak, a FÉBE alapító tagjának, az elnökségben, majd Ellenőrző Bizottságban végzett munkájának elismeréséért;

Jáger János egyesületi tagnak, a városi és
egyesületi rendezvényeken nyújtott színvonalas zenei, énekesi közreműködéséért;
Kiss Tibor egyesületi tagnak, a városi és
egyesületi rendezvények önzetlen segítéséért;
Pető Ferencnek, a városi és egyesületi
rendezvények, a fogathajtó versenyek lebonyolításának önzetlen segítéséért, példaértékű önkéntes tűzoltói tevékenységéért;
Réz Ferencnének, a városi, intézményi és
egyesületi rendezvények, különös tekintettel a FÉBE bálok
segítéséért, támogatásáért;
Sugár Istvánnénak, a Mi újság Fényszarun? című városi lap
érdekében kifejtett több mint
húsz éves tevékenységéért;
Török Jánosnak, az Egyházközség munkájának sokoldalú
önzetlen segítéséért, különösen
a közösségi háznál végzett társadalmi tevékenységének elismeréséért;
Zsámboki Zsoltnak, városunkban az amatőr fogathajtó
verseny megteremtéséért, hagyománnyá tételéért, összefogó, irányító, szervező munkájáért.
A Fényszaruiak Baráti Egyesületének
Elnöksége 2011. május 28-án megtartott
közgyűlésén az egyesületért, a városért, az
itt élőkért hosszú időn át végzett kiemelkedő munkájáért Ezüst kitűzőt adományozott:
Kővágó Jánosnénak, az egyesület tisztségviselőjének sokrétű segítő munkájáért,
valamint a városi vöröskeresztes mozgalomban kifejtett több évtizedes elismerésre
méltó munkájáért.
A Fényszaruiak Baráti Egyesületének
Közgyűlése 2011. május 28-ai ülésén a
következő személyeknek életpályájuk, életútjuk, Jászfényszaruhoz való szoros kötődés elismeréseként Örökös Egyesületi Tag
kitüntető címet adományozott:
Cserháti Imrének, a FÉBE alapító tagjának, az egyesületet segítő tevékenységéért,
elismerésre méltó életpályája, életútja, a
szülőföld Jászfényszaru iránt megnyilvánuló példaértékű ragaszkodásáért, lokálpat
riotizmusáért;
Dr. Harangozó Imrének a FÉBE alapító
tagjának, az egyesületet segítő tevékenységéért, elismerésre méltó életpályája, életútja, a szülőföld Jászfényszaru iránt megnyilvánuló példaértékű ragaszkodásáért,
lokálpatriotizmusáért.
A kitüntető cím Cserháti Imrének és dr.
Harangozó Imrének városi ünnepség keretében később kerül átadásra.
T. T.
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Uniós pénzek jönnek,
mennek...
Pályázzon, pályázzunk! Már az előző időszakokban is a pályázati lehetőségek folytak a
csapból, illetőleg a hirdetőtáblákon, médiákban, sokszor valójában az európai uniós pályázatok helytelen felhasználásáról. Jászfényszaru az a különlegesen szerencsés helyzetben
lévő település, amely szeretne, tud és bír is
pályázni. A közel 3 Mrd Ft-nyi elnyert támo
gatás tükrözi, hogy ez a város akar és végig is
viszi, amit eltervezett. És hogy miért is ilyen
nagy szó a projektek megvalósítása, amikor
„csak” el kell nyerni a támogatást és kész?! Va
lójában a pályázatot elnyerni a legegyszerűbb
manapság, mivel benyújtjuk határidőre a pá
lyázatot a számtalan melléklettel (melyeknek
számát és mennyiségét az önkormányzatok
számára nem, csak a vállalkozások számára
csökkentették), kiírják a hiánypótlást, majd
pedig várunk a döntésre. Úgy vélem kimond
ható, hogy aki ma gazdaságot fejleszt, és
közvetlenül vagy közvetetten munkahelyet
teremt, az bizony mindent visz. Tehát a 2-3
hónapos szakértés után megszületik a döntés
a közel 200-300 oldalas pályázati előkészítő
(!) anyagról. Már csak alá kell írni a támo
gatási szerződést, amely azonban mégiscsak
közel 30 oldalas mellékletből áll, melyet a
kedvezményezettnek kell kitölteni, kiszámol
ni. Természetesen, ha valamelyik része módo
sul az előírtaknak, akkor bizony módosítást
kell kérni. Majd elindítja az önkormányzat
a közbeszerzést, melynek tartalma pontról
pontra egyezőséget kell, hogy mutasson a pá
lyázatban leírtakkal, illetve szóról szóra ezt
kell a kivitelezőnek megvalósítania. A teljes
közbeszerzési dokumentációt (átlagosan 300
oldal) átnézik és átvilágítják a támogatást köz
vetítő szervnél, és esetlegesen kifogást emel
nek. Majd jöhetnek az elszámolások, és való
jában itt látszódik a város szerencsés helyzete,
ugyanis előre kifizeti a vállalkozásokat, és
türelmesen meg tudja várni, amíg 3-4 hónap
múlva megérkezik a támogatás. Természete
sen 45 nap a kifizetési határidő jogszabály
szerint, azonban ebbe a 2-3-szoros hiánypót
lásokat nem kell beleszámítani.
Remélem senkinek nem vettem el a kedvét
az esetleges pályázástól, inkább elgondolkod
tatásnak szántam azoknak, akik azon az elven
vannak, hogy az önkormányzatnak egyszerű
uniós pénzből fejleszteni, valójában pedig
tripla annyi a kockázat és a buktató a pénz
lehívásban, mintha önerőből valósult volna
meg a fejlesztés. És ha valaki ügyesen szá
molt, akkor rájött arra is, hogy egy szimpla
egyfordulós pályázat dokumentációja eléri az
1000 oldalt a lezárásig, míg jelen esetben egy
Városközpont megújítása és Szociális Város
rehabilitációs kétfordulós pályázat már önálló szekrényt igényel (kb. 100*2,5 m), pedig
csak június végén tervezzük a 2. fordulós pályázati anyag benyújtását...
Nagy-Vargáné Fazekas Éva
Projektiroda Jászfényszaru

Új tevékenységek a
Jászfényszarui Ipari Centrum Kft.-nél
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a februári képviselő-testületi ülésen úgy döntött, hogy szerződést
köt az Ipari Centrum Kft-vel, több, az Önkormányzat által megvalósítani tervezett
fejlesztés, beruházás előkészítésére. A Kft. a
városfejlesztési társasági funkció részeként
végzi el a munkát. A Kft. több dolgozója is
részt vesz a szerződés teljesítésében.
Herédi Zoltán (építőipari technikus)
műszaki munkatárs legfontosabb feladata
a fejlesztések előkészítése pl. egészségközpont felújítása, gondozási központ bővítése, energiastratégia és akcióterv kidolgozása, megújuló energiaforrások hasznosítása,
bérlakás építése, sportcsarnok építése.
Az előkészítő tevékenység része többek
között a műszaki tartalom meghatározása,
megoldási lehetőségek kidolgozása, ajánlatkérés előkészítése és értékelése, kapcsolattartás a közreműködő vállalkozókkal,
egyeztetések előkészítése, dokumentálása.
Néhány fejlesztés előkészítése már lezárult, az Önkormányzatnak az áramterme
lő napelemes rendszer (solar park projekt)
létesítésére benyújtott pályázatát befogadták.

A Kft. konzorciumi partnerként vesz részt
az Alvég városrész megújítását célzó, április
elején megkezdett projektben. A Kft. ellátja a projektmenedzsment feladatot és működtetni fogja a beruházások megvalósítása
utáni tizenkét hónapban az ún. program
alapot. A program alapra a helyi civil szervezetek pályázhatnak majd támogatásért a
megújult városrészen megvalósításra kerülő programok, rendezvények megtartására. A projekt megvalósításában több fővel
vesz részt a Kft. a tevékenység összetettsége
miatt (műszaki, pénzügy, marketing feladatok). A megvalósításban fontos szerepe van egy másik, újonnan munkába állt
személynek, Szabó-Fábián Katalin projekt
munkatársnak.
Harmadikként Bordás Borbála csatlakozott tavasszal a csapathoz, aki a Kft. marketingtevékenységét végzi. Biztosítja az Alvég
városrész megújítása projekt nyilvánosságát. Munkájának fontos része, hogy hazai
és nemzetközi cégeket vonzzon Jászfényszarura, valamint az Ipari Parkban működő cégekkel ápolja a kapcsolatot és segítse
munkájukat.
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

A pihenni vágyókat is várja a Vadászház

Mint arról már korábban írtunk, a Homok-tanyai Vadászházat – ami egyébként
régen iskolaépület volt – rekreációs célokra
megvásárolta az önkormányzat. Az épületet
és környezetét az elmúlt időszakban rendbe
tették, a kinti padokat felújították, belülre
sörpadok kerültek, a GAMESZ dolgozói
elkészítették a Vadászház kapuját is. A GAMESZ-ban Győri Jánosnál lehet bejelenteni a bérleti igényeket. Az önkormányzat
2011. június 1-től az alábbiak szerint szabályozta a vadászház bérleti díját.
A 24 iskolai tanulócsoport és 8 óvodai
csoport részére tanári, szülői felügyelet

mellett egy tanévben egy alkalommal ingyenes, a kaució összege 3.000.- Ft, további
alkalomra 3.000.- Ft/nap, a kaució összege
az igénybevételnek megfelelő összeg háromszorosa. A támogatott helyi civil szervezetek részére 6.000.- Ft/nap, a kaució összege az igénybevételnek megfelelő összeg
háromszorosa. Minden egyéb más esetben
a bérleti díj 10.000.- Ft/nap, a kaució összege az igénybevételnek megfelelő összeg
háromszorosa. Bízunk benne, hogy minél
többen tudnak pihenni majd a megszépült
környezetben.
Katinka
Fotó: Karizs Evelin
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Hírek a Városi Könyvtárból
20 éves a Jászok Egyesülete
– Vándorkiállítás
A Jászok Egyesülete idén ünnepelte újjáalakulásának 20. évfordulóját a Hadtör
téneti Múzeumban. Az elszármazott és
helyben lakó jászokat tömörítő szervezet
gyökereit megerősítendő a jászberényi Városi Könyvtár és Információs Központ kiállítást rendezett az egyesületről megjelent
sajtóanyagokból, az egyesület által támogatott kiadványokból, a 2 évtizedes áldozatos
munka gyümölcseiből. Az összegyűjtött
anyag minden jász településre elkerül, első
állomása Jászfényszaru. A kiállítás megrendezésében helyet adott és segítséget nyújtott a Petőfi Művelődési Ház. A kiállítást
Szabó Jánosné, a berényi könyvtár igazgatója nyitotta meg. Közreműködött Pető
Lászlóné jászsági népdalokkal.

Új könyvek júniusban
A B-17-es Flying Fortress
A dinoszauruszok élnek!
Török Rezső: A férfi mind őrült
Karen Alvtegen: A kitaszított – Skandináv krimik sorozat
Pallai Péter–Sárközi Mátyás: A szabadság
hullámhosszán
Katherine Stone : Álomsziget
Alex, a torkos kismalac
Arany 1X1
Tóth Olga: Csupasz nyulak
Jean-Jaques Antier: Déli tengerek foglya
Zelk Zoltán: Egy kölyökkutya naplója
Franklin és a barátság, Franklin születésnapja
Roslund & Hellström: Három másodperc – Skandináv krimik sorozat
Hullámos papagáj, Zebrapinty
Hűség bilincsében
Játékok gyermekzsúrokra
Mary Jo Putney: Könnyelmű ígéret
Nicholas Sparks: Menedék
Erica Jong: Mentsd meg az életed!
Micsoda különbség!
Rohanás a végtelenbe
Burget Lajos: Szótárház
Télikertek és üvegépítmények
Tamkó Sirató Károly: Tengerecki hazaszáll
Volt – Walt Disney mesék
Máté Angi: Volt egyszer egy

Köszönet
Könyvtárunk egy nagylelkű ajándékozás jóvoltából rengeteg klasszikus kötettel
tudta bővíteni állományát. Nováky Balázs
volt az adományozó, Koltai József kántor
úr unokája. A szépirodalomtól a szakirodalomig, a krimin át, közgazdaságtudományi

szakkönyvig lehet csemegézni az olvasnivalókból. Olvasóink sokfelé irányuló érdeklődési körét felölelő kötetek ezek.
Nagyon köszönjük a jószívű, a köz érdekében önzetlenül tett gesztust. Ritka pillanat az ilyen, hálásak is vagyunk érte.
Az új könyveken kívül tehát ezekkel a kötetekkel is várjuk a kedves olvasókat.

Márai-program
Jászfényszarun is!
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium sajtótájékoztató keretében nyilvánosságra hozta
a Márai-program első fordulójának nyertes
listáját. A kedvezményezettek között szerepel könyvtárunk, 550.000 Ft felhasználható kerettel. 250 szépirodalmi és 275
szakirodalmi mű közül lehet választani a
közeljövőben.
Nagy Ildikó

Az Arany János Irodalmi
Verseny résztvevője voltam
Az irodalom messzi tájakra repíthet, repített engem is és nemcsak képzeletben:
egészen Tatáig vitt az Arany János Irodalmi
Verseny döntőjére.
A 9-10. évfolyamos országos magyar verseny két fordulóból állt, melyek alapjául hét
megadott irodalmi mű szolgált. A repertoár színes volt: Victor Hugo romantikus regénye mellett megfért két mai alkotó, Lugosi Viktória és Tóth Krisztina könyve is.
Az első fordulóban egy feladatsort töltött
ki hatszáz diák. Minden műhöz kérdések
voltak, végül egy megadott címhez kellett
összefoglaló fogalmazást írnunk.
51 versenyző jutott tovább a döntőbe,
amely egy három napos megmérettetés
volt a versenyt rendező és lebonyolító tatai Eötvös József Gimnáziumban. Első nap
elfoglaltuk a szállásunkat, ami egy közeli
kollégium volt, majd egy tatai tanárnő körbe vezetett minket a városban. Megnéztük
a tavat, a régi várat, emlékműveket, a helyi
malmot, a régi textilgyárat, és mindegyik
történetéből kaptunk egy kis ízelítőt. Az
egykori kastélyt is láttuk, mely ma a gimnáziumnak ad otthont, estefelé belülről is
megnézhettük, hisz ekkor volt a hivatalos
versenymegnyitó. Tisztázták a szabályokat,
bemutatták a zsűrit és elmondták a verseny
menetét. Aznap este még szabad programot is kaptunk. Az osztályom többi tagjával együtt úgy döntöttünk, hogy a tóparti
fagyizóban élvezzük a város hangulatát.
A második napon kezdődött az igazi
megmérettetés. Délelőtt egy esszét kellett
írnunk, majd délután két szóbeli forduló
volt. Én a negyvenegyes sorszámot kap-

tam. Az egyenlő esélyek miatt a feladatot
csak akkor tudhattuk meg, amikor az előttünk lévő beszélt, két percünk volt, hogy
értelmezzük a kérdést, és valamilyen koncepciót találjunk ki a válaszra, melyet aztán
két percben kellett kifejtenünk a zsűri és
közel száz ember előtt. A tavalyi indulók
elmesélték, hogy az ő versenyükre eljött
a kortárs író, s amikor megláttam, hogy
az első feladatban Lugosi Viktória Ajvé
című műve szerepel, már sejtettem, hogy
hasonló meglepetés vár ránk is, mégis fantasztikus érzés volt – és egyben rendkívül
stresszelő is, hogy a terembe lépve a zsűri
asztalnál ült az írónő. A verseny végén dedikálta könyveit és összefoglalta tapasztalatait a velünk töltött napról. Korrekt volt
és együttérző, remekül átlátta a verseny
előnyeit, hátrányait és a versenyzők helyzetét. Az aznap esti kulturális programra,
a helyi kilencedikesek előadására és az azt
követő táncházra sajnos már nem maradt.
Queneau Stílusgyakorlatok című művéből
adtak elő részleteket, ugyanazt a szöveget
különböző stílusokban, a Beugróhoz hasonlóan. Ezt követően helyi néptáncokkal
ismerkedtünk meg egy táncház keretében.
A szállásra visszatérve óriási csocsó- és
pingpongcsatákon vezettük le az egész napos feszültséget.
A harmadik napra egy szóbeli forduló
és az eredményhirdetés maradt. Az utolsó
kétperces beszédnél újabb meglepetés ért
minket, amikor Tóth Krisztina várt minket, zsűri elnökként. Bár nagyon izgalmas
volt a Nők Lapja írójával és az egyik leg
elismertebb költőnővel találkozni és novelláskötetéről beszélgetni, a kérdés, amire
reagálnunk kellett, elég nehéz helyzetbe
hozott minket. A költőnő a legtöbb emberben nem változtatta meg azt a negatív
képet, ami a tizenöt novellából álló kötete
alapján kialakult bennünk, de szívesen dedikálta Vonalkód című alkotását.
A versenyszervezők gyorsak voltak és pontosak. Mire összepakoltuk a bőröndünket
már meg is volt a végeredmény. Az összesített pontok alapján az első húsz ember kapott arany, ezüst és bronz diplomát, engem
arany diplomával jutalmaztak. Ajándékként Jókai, Kosztolányi és Mikszáth könyveket kaptam, hasznos tapasztalatot és rengeteg jó élményt erről a három napig tartó
izgalmas, fárasztó és eseménydús versenyről. Minden korban megfelelő tanulónak
ajánlom, hisz ha a verseny maga kevésbé
sikerül is eredményesen, hét könyv elolvasásával csak gazdagodik az ember, pláne ha
az Lázár Ervin, Sütő András, Arany János
vagy Mikszáth Kálmán alkotása.
Petelen Kitti 2011. június
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Megújul az Alvég
Jászfényszaru Város Önkormányzata
konzorciumi partnerével, a Jászfényszaru
Ipari Centrum Kft-vel pályázatot nyújtott
be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett „Integrált, szociális
jellegű városrehabilitáció” tárgyú 2 fordulós pályázati felhívás első fordulójára. A
„Szociális városrehabilitáció és lakossági
integráció Jászfényszaru fejlődéséért„ című
projekt (azonosító szám: ÉAOP-5.1.1/A09-1f-2010-0002) 2010 májusában került
benyújtásra. A pályázat feltételes támogatásban részesült, a támogatás mértéke a
projekt összes elszámolható költségének
85%-a. A támogatás az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a
Magyar Köztársaság központi költségvetéséből származik.
Az ún. projektfejlesztés 2010 második
felében indult el és hamarosan befejeződik.
Várhatóan idén ősszel bírálják el a második
fordulós pályázatot. A projekt teljes költségvetése meghaladja a 400 millió forintot,
ebből az összegből valósulnak meg az Alvég
városrész korszerűsítését biztosító beruházások, képzések, rendezvények.
A beruházás részeként kialakításra kerül
egy szabadidőpark, 3 szociális bérlakás, egy
közösségi ház. Közterület rendezés és utcarehabilitáció keretében csapadékvíz-elvezetés kiépítése, járda- és útépítés, térfigyelők
kiépítése stb. valósul meg.
Fontos megemlíteni a Cigányzenész emlékmű állítását, és környezetének parkosí-

Gazdálkodóknak

tással történő rendezését is. Az emlékmű
létesítését az Önkormányzat saját forrásból
fogja biztosítani, mert ezt a tevékenységet
nem támogatta a pályázat kiírója.
A fejlesztés a városrész, a város lakosságának környezettudatosságát, a helyi közösség büszkeségét, összetartását is hivatott
erősíteni. Ezt a célt szolgálja a közösségi élet
színterének kialakítása, mely a képzési és
foglalkoztathatóságot elősegítő programok
helyszíneként a felzárkóztatást szolgálja.
A fizikai megvalósuláshoz társul egy ún.
Programalap, segítve ezzel a beruházások megismerését. A gazdag kínálatban
szerepel roma antológia kiadása, sportren
dezvények, roma táncház, virágosítás, közösségépítő kisebbségi napok, prevenciós
program és főzőverseny is.
A Programalapot a Jászfényszaru Ipari
Centrum Kft. fogja működtetni a beruházások megvalósítását követő 12 hónapban.
A tervek szerint 2012. júliusában kezdődnek az Alvég városrészben a programok,
rendezvények. A helyi civil szervezetek pályázhatnak majd a Programalapban rendelkezésre álló összeg felhasználására.
A városrész mielőbbi felújítását az Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja,
ezért saját kockázatra megkezdődött a
beruházás egy részére a kivitelező kiválasztása. Az Önkormányzat az útépítés és a
csapadékvíz elvezetés kiépítésére 2010 decemberében közbeszerzési eljárást indított
el. 2011. február 25-én lett kihirdetve a
nyertes vállalkozó, a Magyar Aszfalt Kft.

2011. március 21-én az Önkormányzat
és a Vállalkozó aláírták a Vállalkozási Szerződést, melynek értelmében a z alábbi közterületeken valósítja meg az útépítést és a
csapadékvíz elvezetést: az 1722, 1672 és a
2431 helyrajzi számú utca, Búzavirág utca,
Szegfű utca, Nefelejcs utca, Csaba utca,
Zöldfa utca, Kőrösi Csoma Sándor utca,
Dugonics utca, Vörösrózsa utca. A 2430
helyrajzi számú területen, a közpark részeként záportározó létesül.
A kivitelezési munkákat a Vállalkozó
2011. április elején elkezdte. Áprilisban és
májusban a zárt és nyílt csapadékvíz elvezető rendszereket építették meg, valamint
a záportározó földmunkáit végezték el.
Jelenleg a járdák, az utak útszegélyének és
az útpálya teherhordó réteg építési munkái
folynak. A munka jó ütemben halad, így
várhatóan tartható lesz a 2011. augusztus
15-i befejezési határidő.
A szabadidőpark kialakítására a közbeszerzési eljárást várhatóan 2011. július végé
ig indítja el az Önkormányzat. A jelenlegi
ütemterv szerint 2012 júniusig fejeződik
be a munka. Ugyanekkorra várható a közösségi ház és a Cigányzenész Emlékmű
állításának és környezete parkosításának
befejezése is.
A közösségi ház kialakítása 2012 márciusában indul. Három házat vásárolt az
Önkormányzat, amelyeket szociális bérlakássá alakít át várhatóan 2011 decembere
és 2012 áprilisa között.
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Tudnivalók a hústermelés támogatásáról

A 2011. évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről
Tisztelt termelők!
Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra nyújtható be:
háziasított szarvasmarhaféle; – nőivarú;
– a támogatási kérelem postára adásának
napján kora legalább 8 hónap; – húshasznú
vagy kettős hasznosítású típusba tartozik;
– bejelentésre kerül az ENAR nyilvántartásába legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig; – olyan állományhoz tartozik,
amelyben jellemzően hústermelés céljából
nevelnek borjakat; – a kötelező birtokon
tartás alatt a termelő tenyészetében van;
– tenyészete igazoltan gümőkor-, brucellózis-, leukózismentes.
Támogatásra az a termelő jogosult, aki:
az előírt időszakban az MVH által rendszeresített főlapból és megfelelő számú
betétlapokból álló nyomtatványon támogatási kérelmet nyújt be; – kérelmén legalább 3 támogatható állatot jelent be; – a

kérelmezett állatokat a támogatási kérelem
postára adását követő naptól kezdődően
6 hónapig folyamatosan a tenyészetében
tartja; – gondoskodik a tenyészetében lévő
állatállomány – szarvasmarha ENAR rendelet szerinti jelöléséről és nyilvántartásáról; – apaállat-használatról; – megfelelő tenyészbika vagy mélyhűtött szaporítóanyag
használatáról, valamint ezeket jelenti az
MgSzH felé; – kérelmezett állatai legalább
30%-ának van ellése 2011. 01. 01 – 2011.
12. 31-ig; – a birtokon tartási időszak alatt
született borjakat a születést követően legalább egy hónapig az anyjukkal azonos
tenyészetben tartja; – a birtokon tartás
teljes ideje alatt az üszők aránya legfeljebb
40%; – a TIR-ENAR-ban a kérelemben
szereplő állatok tartójaként szerepel; – rendelkezik regisztrációs számmal, érvényes
fizetési számlaszámmal illetve bejelentette
a vállalkozása minősítését; a 2010/2011-es
kvótaévre vonatkozóan nem rendelkezett
120000 kg-nál több tejkvótával vagy ha
több tejkvótája volt, akkor a támogatási

kérelmében feltüntetett állatait tejtermelést nem folytató tenyészetben tartja.
Azon termelőnek, aki támogatási jogosultsággal nem rendelkezik, a kérelemhez
mellékelnie kell igazolást arról, hogy maga
vagy foglalkoztatottja rendelkezik legalább
középfokú mezőgazdasági szakirányú végzettséggel, ennek hiányában a falugazdász
által igazolt minimum 5 éves állattenyésztési gyakorlattal (K11612-es formanyomtatványon). A betegségmentességet az
állatorvos a K11600/K11601 Főlapon a
megfelelő rovatok kitöltésével igazolja.
A támogatási kérelem formanyomtatvá
nya letölthető a www.mvh.gov.hu vagy
kérhető a falugazdászoktól illetve a kamarai tanácsadótól.
A támogatási kérelmet 2011. június 1.
és 2011. július 31. között lehet benyújtani postai úton az MVH illetékes megyei
kirendeltségéhez.
Törőcsik Anikó
Agrárkamarai tanácsadó
06 30/325-7807

10

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2011/06

A mi fáink

A tudományok magyar nagyjai
Szent-Györgyi Albert

Az erdő fohásza
Vándor, ki elhaladsz mellettem,
Ne emelj rám kezet!
Én vagyok tűzhelyek melege
hideg téli éjszakákon,
Én vagyok tornácod barátságos fedele,
melynek árnyékába menekülsz a tűző nap
elől,
és gyümölcsöm oltja szomjadat.
Én vagyok a gerenda, mely házad tartja
És én vagyok az asztalod lapja,
az ágy, melyben fekszel,
a deszka, amelyből csónakod építed.
Én vagyok a házad ajtaja,
bölcsőd fája, koporsód fedele.
Vándor, ki elmész mellettem
hallgasd a kérésem:
NE BÁNTS!
A mi fáink (éltek 2009-től 2011. 06. 04. hajnalig) emlékére idézte:
Zsámboki Sándor

Szent-Györgyi Albert Budapesten született 1893. szeptember 16-án. Tanulmányait
a Lónyay utcai református gimnáziumban
végezte, majd a Budapesti Tudományegyetem Orvostudományi Karán folytatta, ahol
1917-ben orvosi oklevelet szerzett. Az első
világháborúban medikusként vett részt, de
megsebesült, és hamarosan leszerelték. Ezután külföldön folytatott tanulmányokat, a
biológia, az élettan, a
gyógyszertan, a bakteriológia, majd a
fizikai-kémia terén.
1947 végén elhagyta az országot, és az
USA-ban telepedett
le, ahol 1947 és 1962
között az Egyesült Államok Izomkutató Tudományos Intézete
tengerbiológiai laboratóriumának igazgatója, 1962 és 1971 között a Darthmouth-i
Egyetem professzora volt. 1986. október
22-én halt meg Woods Hole-ban.
Felfedezte a C-vitamint, és annak hatását. Kísérleteihez a szegedi zöldpaprikából
nyert elég aszkorbinsavat, amivel skorbutos tengerimalacokat gyógyított. Az
1937-es élettani-orvosi Nobel-díjat SzentGyörgyi Albert nyerte el „a biológiai égésfolyamatok, különösképpen a C-vitamin
és a fumársavkatalízis szerepének terén
tett felfedezéseiért”. Már Szegeden kezdett
foglalkozni az izom működésével, és sikeresen vizsgálta az izom fehérjéinek szerepét
az izom-összehúzódásban. A szubmolekuláris vizsgálatok után érdeklődése később
a rosszindulatú daganatok felé fordult.
Két évtizeden át foglalkozott a sejtszintű szabályozás jelenségeivel. A Magyar
Tudományos Akadémia levelező, később
rendes, majd 1945. május 30-án tiszteleti

tagjának választotta. 1987-ben a Szegedi
Orvostudományi Egyetem felvette nevét
(Szent-Györgyi Albert Orvostudományi
Egyetem).
Érdekesség, hogy Szent-Györgyi előbb
Szegedre vitte a Nobel-díj érmét, majd a
világháború kezdetén a Magyar Nemzeti
Múzeum megvásárolta tőle. A plakett a
mai napig ott látható (Szent-Györgyi a
múzeumtól
kapott
összeget az akkoriban kitört téli háború
finnországi
szenvedőinek ajánlotta fel).
A 2009. szeptember
9-ei m2 televízióban
vetített monográfia
szerint az érmet egy
finn arisztokrata vásárolta meg, és ajánlotta
fel a múzeum számára. A tudós nem tudta, hogy az érem végül mégis előkerült. A
II. világháborúban Szent-Györgyi Albertet
a Kállay-kormány Isztambulba küldte. A
titkos diplomáciai küldetés célja Magyarország háborúból való kiugrásának előkészítése volt. A tárgyalásokat lefolytatta, a
kiugrási kísérlet mégis meghiúsult, mivel
a németek megtudták Szent-Györgyi útjának tervét, ezért az 1944. március 19-ei
német megszálláskor illegalitásba vonult.
Hitler személyesen adott parancsot az elfogatására. Az utolsó pillanatokban sikerült
őt kicsempészni a svéd nagykövetségről,
ahonnan a már szovjet hadsereg által ellenőrzött területre került.
Szent-Györgyi Albert a legismertebb természettudós Magyarországon. A Nobel-díj
mellett haladó személyisége, mély humanizmusa is növelte népszerűségét.
Zsámboki Richárd
(forrás: Internet)

Néptáncos sikereink Békéscsabán
Idén 3. alkalommal került megrendezésre
az Országos Néptáncverseny (kamaracsoport).
A verseny előtt régiónként selejtezőket
tartottak, a csoportok innen juthattak tovább a békéscsabai versenyre.
A Jászberényi Viganó AMI-ból 4 csoport indult. Az egyik csoportban két jász
fényszarui fiatal is táncol Kovács Vivien és
Kaszai Martin Tamás (utóbbi a cikk írója).
Február óta készültünk a versenyre, előfordult, hogy a hét minden napján táncolnunk
kellett. A sok próba szellemileg jobban
megterhelő volt, mint fizikailag, minden
apró kis részletre figyelnünk kellett, hogy
stílusában tanuljuk meg a táncokat.
Május 28-án reggel izgalomtól remegő

lábakkal szálltunk fel a buszra. Késésben
voltunk. Hála rendkívül jó sofőrünknek,
pont sikerült odaérnünk színpadbejárásra. Ezen a napon rajtunk kívül 6 csoport
lépett színpadra. A viseletek, amikben
táncoltunk eredetiek voltak, némelyik 70
évnél is idősebb volt. Minden csoportnak
két műsorszámot kellett bemutatni, egy
improvizációt és egy koreográfiát. A mi
improvizációs táncunk a Bogyiszlói volt.
A hangulat a színpadon fergeteges volt,
éreztük, hogy ez jó kezdés volt. A koreográfiánkkal több gond akadt. A zenekarral
nem voltunk összeszokva, és egy dallammal többet játszottak a kelleténél a csárdásból. A zsűri is észrevette, hogy valami nem
stimmel. Nagyon mérgesek voltunk mikor

lejöttünk a színpadról, mindenkinek rossz
kedve lett. Közel 10 perc búslakodás után
közölték velünk, hogy újra eltáncolhatjuk.
A remény szikrája pattant mindegyikünk
arcára és mosolyra húzta a szánkat. Mindenki tudta, hogy nem hibázhatunk. Szerencsére másodjára a zenekar nem rontotta
el és fergetegeset táncoltunk. A tánc után
mindenki gratulált, a tanárok megköszönték az eddigi munkánkat.
Szakadó esőben kezdtük meg a kipakolást
a buszba, és indultunk el haza. Énekléssel
múlattuk az időt. Éjfélre épségben hazaértünk. Egy nappal később vasárnap érkezett
a jó hír, hogy tánccsoportunk 3. helyet ért
el az országos versenyen.
Kaszai Martin Tamás
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Rendõrségi aktualitások
Tisztelt Olvasók!
Az elmúlt hónap tartogatott jelentős jászfényszarui vonatkozású rendőrségi eredményeket, erről
szeretném Önöket először tájékoztatni.
Május elején egy külterületi betörés-sorozat felderítése valósult meg, amiről korábban beszámoltam. Ezt követően még
szintén májusban a Jászfényszaru rendőrőrs munkatársai egy hétvégi ház betörésével kapcsolatban elfogtak, majd előállítását
követően kihallgattak három valkói és egy
gödöllői lakost. Utóbbi férfi rendelkezik
külterületi tanyával Jászfényszarun, és alaposan feltehető, hogy segédkezett abban,
hogy egy tanyán tárolt közel egy tonna
mennyiségű vashulladékot megkísérelje
nek eltulajdonítani. Egy éber jászfénysza
rui lakos jelentette a furcsán viselkedő
személyeket, és a gyors rendőri reagálásnak
köszönhetően eljárás alá kerültek az elkövetők. A négy férfi gyanúsítottként történő

kihallgatása, a vasanyagok és a járművük
lefoglalása megtörtént. Reményeink szerint
ismét nyugodtabb lehet az élet a Jászfényszaru környéki tanyavilágban, az ott élők,
és pihenni vágyók megelégedésére.
Felhívom a figyelmet, hogy fémből készült használati tárgyaik megőrzése érde
kében azokat elzárt, körbekerített helyen
tárolják, a vasat felvásárló személyekkel
szemben legyenek bizalmatlanok, kérjék
ki véleményünket nyugodtan velük kapcsolatban, az idegeneket pedig jelentsék a
rendőrség felé azonnal.
A fenti példa jól prezentálja, hogy egy
állampolgári jelzés rendkívüli jelentőséggel
bírhat a bűncselekmények felderítése, nyomozások eredményességét illetően.
Június hónapban megvalósult, és átadásra került a Jászfényszaru város biztonságát
növelő kamera-rendszer. A rendszer adatait
értékelve a közúti forgalom résztvevőiről,
és a város frekventált területein történt eseményekről szerezhet információkat ható

ságunk, ami amellett, hogy véleményem
szerint jelentős preventív hatással bír, a
megtörtént cselekmények, események vizsgálatához is nagy segítséggel szolgálhat.
A nyári vakáció alatt a szülők arra legyenek érzékenyek, hogy a gyermekeik baráti
körét ismerjék, a gyerekek hollétéről legyen
tudomásuk, lehetőség szerint mobiltelefonnal tartsák a kapcsolatot, amennyiben
különválnak. A fiatalok figyelmét a járművek biztonságos, szabályos használatára
szoktassák, és mutassanak előttük jó példát. A nyaralás során pedig nem lehet elégszer hangoztatni azt, hogy értékeiket óvják,
ne hagyják őrizetlenül sem a strandon, sem
járműveikben látható helyen.
Szükség esetén hívjanak bennünket bizalommal!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Elérhetőségek: Tel: 107, Rendőrőrs:
0670/330-7626, 57/422-138
Terenyi Imre rendőr hadnagy
Rendőrőrs Parancsnoka

Vigyázat! Vakáció! – Szünidei tanácsok
A nyári szünidő beköszöntének alkalmával szeretnénk felhívni a figyelmet arra,
hogy mennyi veszély leselkedik a gyermekekre a vakáció ideje alatt. Ahhoz, hogy a
nyár gondtalan legyen, tartsunk szem előtt
néhány tanácsot, elősegítve, hogy az iskolakezdésnél semelyik diáknak se kelljen
kellemetlen vakációs élményekről beszámolnia.
A szünidőben a gyerekek gyakran maradnak szülői kontroll nélkül, ezért is fontos
felhívni figyelmüket a lehetséges veszélyekre. Sajnos egyre gyakrabban fordulnak elő
– gyerekekre irányuló – erőszakos jellegű
bűncselekmények, melyek okait kutatva
előtérbe kerül az egyéni felelősség vagy
felelőtlenség kérdésköre. Nyaranta megnövekszik az eltűnés miatt körözött fiatalok
száma. A kalandvággyal kezdődő csavargásoknak gyakran bűncselekmény a vége.
Ne mulassza el felhívni gyermeke figyelmét az alábbiakra, illetőleg magunk is legyünk tekintettel a következőkre:
– Értéktárgyait, pénzét biztonságos helyen tartsa.
– Ne bízzunk a gyermekre nagyobb
mennyiségű készpénzt, illetve ne adjunk
lehetőséget arra, hogy ahhoz lakóhelyünkön hozzáférhessen.
– Az utcán ne vegye elő mobiltelefonját,
útközben ne kezdeményezzen, illetve ne
fogadjon hívásokat, ne játsszon a készülékkel, illetve azt ne adja át semmilyen
kérésre.
– A lakáskulcsot ne hordja feltűnően a
nyakában.

– Strandon, napközis táborban pedig
ügyeljenek arra, hogy a lakáskulcs, pénztárca stb. soha ne maradjanak szem előtt.
– Gondoskodjon arról, hogy legyen a gyereknél olyan irat, amelyből megállapítható
a gyermek kiléte és a szülők elérhetősége.
– Tanácsos összefogni rokonokkal, barátokkal, esetleg szomszéddal, aki segítséget
nyújt a gyerekek felügyeletében, ne hagyják
egyedül csellengeni a kiskorú gyerekeket az
utcán, hiszen veszély leselkedhet rájuk.
– Ha a gyermekek, fiatalok valamilyen
késői időpontban megtartott programon
szeretnének részt venni, oda csak csoportosan, lehetőleg felnőtt kíséretében menjenek, és kerüljék a rosszul kivilágított, elhagyatott helyeket!
– Mindig beszélje meg a gyermekével,
hogy ha bármi baja történne, kihez és hová
fordulhat segítségért.
– Mindig legyen információjuk a gyermek barátairól, hollétéről, mert baj esetén
csak ennek tudatában van mód segíteni.
– Ha idegen, vagy gyanús személyre figyel fel a szülő, vagy a gyerek környezetében, vagy a lakás környékén, figyeljék meg
őket és jelezzék a rendőrségnek.
– Tudatosítsuk a gyerekekben, hogy az
idegeneknek soha ne nyissanak ajtót, s a
lakásba be ne engedjék őket!
– Ha az utcán idegen szólítja meg őket,
sem útbaigazítás, sem pedig más indok
alapján ne tartsanak velük, illetve ne fogadjanak el semmit. Legalább olyan fontos
tudniuk, hogy ilyen esetekről mindig érdemes beszámolni a szüleiknek.

– Bátran szólítsák meg az egyenruhás
rendőrt, ha veszélyben érzik magukat.
– Gyermekünkkel a munkaidő alatt is
rendszeresen tartsuk a kapcsolatot, például
telefonon keresztül előre megbeszélt időpontokban.
Kellemes és gondtalan vakációt kívánunk!
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

Halmentés

Az árvíz miatt a Lehel-tóból a gödrökben
kint rekedt halakat mentik a Béke Horgászegyesület tagjai. A képen Kovács Sándor.
Fotó: Farkas Mónika
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A fényszaruiak nyilaitól...
Május 21-én szombaton nyolcadik alkalommal rendezték meg a Jász Íjászok a
Fényszarun már hagyománynak nevezhető íjászversenyt, a Lehel-tó környékén.
A szombati nagy versenyt már pénteken,
sőt, az egész héten átívelő szervező munka
előzte meg, illetve vendégfogadás is, hiszen
újra városunkban köszönthettük lengyel
testvérvárosunk, Zaklycin huszonkét fős,
fiatal küldöttségét. Lengyel barátaink nem

első ízben járnak nálunk íjászversenyen, de
idén létszámuk miatt nem mérettették meg
magukat. A versenyre nemcsak határon
túlról, hanem határon belülről is érkeztek,
jószerivel az ország minden pontjáról.
A megnyitó délelőtt 10 órakor kezdődött, rövid köszöntés és emlékezés, egyperces néma csend és egy kilőtt nyílvessző,
azokra emlékezve, akik már nem lehettek
ott. Majd elindult a több mint tíz csapat a

Zarándoklat Szentkútra

célok felé, és kezdetét vette a verseny. Kicsik és nagyok, 9 kategóriában viaskodtak
ez első helyekért, csillogtatták meg tudásukat, vagy csak kipróbálták szerencséjüket.
A férfi-női korosztályos felosztás mellett a
legifjabbak számára volt mini, míg a legidősebbek számára senior kategória.
A verseny után, Buck Viktor csikósbemutatója és a helyi fogatosok szórakoztatták el az íjászokat és a látványos viadalra
kilátogató laikusokat.
A verseny hosszasan a délutáni órákba
nyúlt, amit az eredményhirdetés követett.
Estig lehetőség volt örömíjászkodásra is.
Este tábortüzet gyújtottak és tűzijátékban
gyönyörködhettek. A kimerült harcosok
aztán éjszakába nyúlóan beszélgettek és jól
érezték magukat. E nemes fegyvert napjainkban már nem hadászati célra használják, de a kiváló szervezésnek és nagyszerű
pályáknak köszönhetően így is tartalmas
napot tudhattak maguk mögött versenyzők és rendezők egyaránt. Reméljük, jövőre is részesei lehetünk!
Külön köszönet a fiatal szervezőgárdá
nak, akik hosszú hónapokat töltöttek
szervezéssel és a verseny előtt megfeszített
tempóban dolgoztak azért, hogy a versenyt
zavartalanul bonyolítsák le.

A trianoni döntésre
emlékeztek
Június 4-én, 18 órakor, az első világháborús
emlékműnél a világháborút lezáró trianoni
döntésről emlékeztek meg civilek és a Jobbik
helyi szervezetének tagjai Jászfényszarun.

A beszédet Bója-Kovács Andrea mondta el
Május 29-én a jászfényszarui és pusztamonostori egyházközség éves zarándokútján járt
hazánk legjelentősebb kegyhelyén, Mátraverebély–Szentkúton.
A zarándoklatra hagyományosan gyalogosan, kerékpárral, autóbusszal és autókkal is mentek.
A gyalogosok és kerékpárosok már szombaton elindultak az emberpróbáló útra, a buszosok és
autósok másnap reggel indultak a kegyhelyre.
Megérkezvén díszesen, beöltözve bevonultak, majd a ferences atya fogadta az utazókat. Rövid
hálaadást követően lehetőség volt gyónásra, vagy a remetebarlangok meglátogatására. A Szentmise 11 órakor kezdődött és ünnepélyes körmenettel zárult. A kora délutáni órákban, a Litánia
után indultak haza a zarándokok, kivéve a kerékpárosokat, akik a visszautat is kétkerekűjükkel
tették meg.
Az oldal cikkeit írta és a fotókat készítette: Pál Alíz

Az emlékezés a Himnusz éneklésével kezdődött, majd verseket és beszédet mondtak. A
lírai művek az emlékezésről, a prózai művek
az érvelésről szóltak, hogy hazánkat ne csonkítsák meg. Idegen politikusok gondolatai,
akik szakismeretek híján, józan paraszti ésszel
is úgy ítélték meg, hogy a Magyarország területére vonatkozó békefeltételek igazságtalanok
és jogtalanok. Akár rendhagyó történelem
óra is lehetett volna. Majd az emlékműnél
koszorút helyeztek el és a Székely himnusz
szavaival zárult a megemlékezés.
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Félidőhöz érkezett a közmunka program
2011 évben jelentősen megváltozott a
közfoglalkoztatás. A rendelkezésre állási
támogatást felváltotta a bérpótló juttatás,
melynek mértéke megegyezik a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegével,
ami jelenleg 28.500 Ft, továbbá nagyobb
aktivitást vár el az álláskeresőktől, ami a
következőkben nyilvánul meg.
Ahhoz, hogy a tárgyévet követő évben is
jogosultak legyenek az ellátásra, legalább
30 nap munkaviszonnyal kell rendelkez
niük, amit 6 hónapos munkaerő piaci képzéssel ki lehet váltani, továbbá iskolai végzettség nélkül el kell fogadniuk a felajánlott
munkát. Új lehetőség az önkormányzatok
számára az a rendeletalkotás, amiben szabályozhatják, hogy a saját lakókörnyezet
rendben és tisztántartásához kössék a bérpótló juttatás kifizetését.

Jelenleg a közfoglalkoztatás rövid időtartamú, hosszabb időtartamú és országos
program keretében valósítható meg.
A rövid időtartamú közfoglalkoztatás
keretében az álláskeresők foglalkoztatása
4 órás részmunkaidőben történik és legfeljebb 4 hónapig tarthat.

A hosszabb időtartamú rendszerben a
foglalkoztatás időtartama 2-12 hónap,
napi 6-8 órás munkaidőben.
Az országos program keretében valósulnak meg a nemzetgazdasági haszonnal járó
projektek, például ár és belvízvédelem. A
foglalkoztatás időtartama legfeljebb 12 hónap lehet.
A közfoglalkoztatás keretei, a munkanélküli és szociális ellátások feltételei újabb
szabályozásokon esnek át, a közeljövőt ezek
az új jogszabályok fogják meghatározni.
Jászfényszaru városában 2011. június
közepéig 100 fő részesült bérpótló juttatás
ban. Ebből az első félévben összesen 63
fő került kiközvetítésre munkáltatókhoz
(Közép-Dunavölgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, GAMESZ, Önkormányzati Intézmények).
Országos közfoglalkoztatásban 11 fő,
(Közép-Dunavölgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség),
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 4 fő, (GAMESZ),
Rövid időtartamú közfoglalkoztatásban
32 fő (GAMESZ, Önkormányzati Intézmények) vett részt.
A 63 álláskeresőből 8 fő nem lett alkalmas az elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton és 8 fő nem fogadta
el a felajánlott közfoglalkoztatást. A fennmaradó 47 főből 3 fő munkaviszonyt létesített, 1 főnél pedig megvonásra került
a bérpótló juttatás. Jelenleg 33 fő részesül
bérpótló juttatásban, melynek a száma az
elkövetkező félévben várhatóan növekedni fog. A tervezet szerint a rövid időtartamú közfoglalkoztatásba történő bevonás
2 alkalommal történik, augusztus 1-től
szeptember 30-ig, és október 1-től november 30-ig.
Mezei Zsolt
munkaerő-piaci menedzser

Van közünk hozzá!
Jászfényszaru szeretne csatlakozni az „intelligens települések” sorába, hogy minél élhetőbb kisváros legyünk. Ez azonban nem megy
a polgárok intelligens hozzáállása nélkül!
Sajnos az utóbbi időben ismét több rongálás történt. A kerékpárút mellől és a vásártérről az újonnan ültetett cserjék, fák ellopása,
a növendék fák derékba törése, a jelzőtábla
rongálása, a Lehel-tónál épített magasles
deszkáinak eltüzelése, a művelődési ház új vizesblokkjának rongálása, a betonvirágtartók
felborogatása, a temetői viráglopások, az ingatlanok előtti gondozott területek rongálása
mind-mind a felelőtlen, közös értékeinket

semmibe vevő emberek felháborító cselekedetei.
Az épülő, szépülő kisváros a mi adóforint
jainkból gazdagodik! Ezért mindnyájunk
érdeke, hogy azt megőrizzük, gondozzuk!
Természetesen az új kamerarendszerrel jó
néhány garázda utolérhetővé válik, de ez sem
mindenható. Fontos, hogy ha valaki ilyen
magatartással találkozik, szóljon rá az illetőre,
vagy haladéktalanul jelezze a rendőrségnek
azt, amit látott, tapasztalt. Vigyázzunk együtt
közös értékeinkre! Legyünk felelős polgárai
településünknek!
Katinka

Népszámlálás 2011
A 2011. évi népszámlálásról rendelkező törvény értelmében a Magyar Köztársaság területén 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló
állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást
(a továbbiakban: népszámlálást) kell tartani.
A népszámlálás előkészítése és végrehajtása
számos feladattal jár, melyek közül jelenleg a
számlálóbiztosok toborzása folyik.
A számlálóbiztosok feladata:
Jelentkezés a munkára: ehhez a formanyomtatvány letölthető az internetről a www.
nepszamlalas.hu címről, vagy beszerezhető a
Polgármesteri Hivatal régi épületében az
anyakönyvi irodában.
Előzetes felkészülés, minősítésben való
részvétel: A tananyagcsomag elsajátítását
jelenti, melyet elektronikus formában, valamint írott anyagként megkap a számlálóbiztos.
Részvétel a tantermi oktatáson: Szeptember hónapban a KSH félnapos képzést tart,
melyen a részvétel kötelező.
Kérdőívek kézbesítése az adatszolgáltatóknak: Szeptember 27-30. között minden
címre el kell juttatni az adatszolgáltatói csomagot.
Az adatgyűjtés végrehajtása: Október hónapban minden, a számlálókörzetbe tartozó
címen fel kell venni a kapcsolatot az adatszolgáltatóval.
Az elvégzett munka átadása: A kérdőíveket az előírásoknak megfelelően át kell adni a
felülvizsgálónak.
Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet. A számlálóbiztosok kiválasztása a következő szempontok figyelembevételével történik:
– olvasható írás
– bizalomkeltő megjelenés
– fizikai erőnlét, munkaterhelhetőség
– tanulási készség, motiváltság
– jó fellépés, beszédkészség, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség
– lelkiismeretesség, precizitás
– konfliktustűrő – kezelő készség, titoktartás
– helyismeret, helyi elfogadottság
– kizárólagosság, telefonos elérhetőség
– hozzájárulás ahhoz, hogy nevét, elérhetőségét a KSH kezelje.
A számlálóbiztosok kiválasztásánál előnyt
jelent, ha már hasonló munkában (pl.: mezőgazdasági összeírásban vagy előző népszámlálásban) tapasztalattal, gyakorlattal rendelkezik.
Az összeírásban résztvevő személyeket díjazás illeti meg, melynek összege a körzetbe
tartozó címek alapján határozható meg.
Amennyiben e felhívás felkeltette érdeklődését, kérem, szíveskedjen jelentkezni 2011.
augusztus 15-ig a Polgármesteri Hivatal ré
gi épületében Morvainé Palócz Évánál személyesen, vagy a kitöltött jelentkezési lap
nepesseg@jaszfenyszaru.hu címre való elküldésével.
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iskolások • óvodások • iskolások • óvodások • iskolások • óvodások
Diáknapok az iskolában
Június 14-én és 15-én, a tanév két utolsó napját a Diákönkormányzat szervezte,
hogy vidáman és felszabadultan búcsúzhassunk az iskolától.
Tóparti-parti
Kedden a Kalapgyári-tavakhoz kerékpároztak ki évfolyamonként a gyerekek, hogy
egy kellemes délelőtt keretében zárjuk le
a Heuréka! vetélkedősorozatot. A festőien
gyönyörű környezetben, a tó körül különböző kihívásokkal találták szemben magukat az osztályok.

Tóparton stílszerű feladat – halfelismerés

Balogh Zsuzsa tanár néninél parlagfű
volt elrejtve, és jól tette, aki azt felismerte.
No, nem matekból kapott ezúttal ötöst,
de a menetlevelére öt pontot igen! Kovács
Sándor bácsi megnézte, hogy igaziból ki
tud horgászni – jelen esetben hungarocell hal lehetett a zsákmány. A következő
állomáson a gyerekek erőnlétére volt nagy
szükség. Máriusz tanár bácsi kérésére, bármilyen furcsa, hajlandóak voltak a gyerekek „popsi-tepsire” ülni a fűben és egy
kötélbe kapaszkodva elcsúszni egy fához.
Ugye, hogy lehet nyáron is a téli sportokat
gyakorolni? Váczi Erzsike tanár néni arra
buzdította az osztályokat, hogy néhány
műanyagpálca, madzag és egy kevés nejlon
felhasználásával tíz perc alatt építsenek sátrat. Jól jöhet még ez a tudás, ha gyorsan
el kell bújni az eső elől! Az ifjabb Csaba
János nem győzte számolni, hogy adott idő
alatt hány „sebesültet” tudnának a gyerekek menteni, Győri Ildikó néni pedig azt
figyelte, vajon jól megy-e a gyerkőcöknek a
békalábas pincérkedés. Péter Laci bácsinál
a lényeg a pontos zsákba dobás, Koscsák
Róbert tanár bácsinál pedig a pontos célzás

volt a darts tábla előtt. Ügyességi labdajátékkal várta a gyerekeket idősebb Csaba
Jani bácsi, horgásztotóval pedig Dobák
Jani bácsi. Kaszainé Györgyi néni azt tesztelte, hogy a nyári baleseteket a gyerekek
adott esetben hogyan látnák el. Aki célba
akart érni, annak még Mészáros Zsuzsi
tanár néninél bizonyítania kellett, hogy
sok-sok halfajtát felismer a jászfényszarui
tavakban élők közül.
Amíg a gyerekek osztályfőnökeikkel a
próbatételeken bizonyították ügyességüket, addig Csaba János, a horgászegyesület
elnöke egy fantasztikus babgulyást főzött
mindannyiunk örömére.

Azoknak, akik megéheztek

Finomat főztek!

Ezzel lezárult egész éves programunk a
természet jegyében. Köszönet illeti ezért
a napért a Reál munkaközösség és a Béke
Horgászegyesület tagjait egyaránt.

Penczner Pál Nap
Szerdán a jászfényszarui születésű, 2010ben elhunyt művészre emlékeztünk. Memphisben hirdették ki 1995-ben ezen a
napon a Penczner Pál Napot, melyhez az
idén először csatlakozott a Penczner Pál
Alapítvány.
(A rendezvényről későbbi lapszámunkban tudósítunk. – a szerk.)
Kovács Lászlóné
Fotó: Pál Katalin Alíz

Diákpolgármesterek
beszélgetnek…
Egykori diákpolgármesterként a leköszönő, valamint a leendő diákpolgármesterrel,
azaz Farkas Franciskával és Kovács Dániellel beszélgetek.
Hogyan kampányoltatok, és milyen prog
ramokat ajánlottatok a szavazó diákoknak?
Franciska: Plakátokat ragasztottunk iskola szerte, így mindenki látta, hogy kik az
indulók. A legtöbb segítséget a kampányolásban osztályfőnökömtől, Halmainé Hegedűs Máriától, a DÖK munkáját segítő
tanártól, Kovács Lászlónétól és természetesen az osztályomtól kaptam. Programként
ígértem – elődeimhez híven – sulidisco-t,
táncversenyt, bicikliversenyt.
Danó: Én is ígértem sulidisco-t, táncversenyt, akadályversenyt, gördeszka- és görkoriversenyt, számítógépes programokat
(lányoknak is!). A kampányolást mi is plakátolással oldottuk meg. Ebben az osztályom segített nagyon sokat, és többek között jelenlegi osztályfőnököm, dr. Kocsisné
Horti Monika tanárnő.
Kik voltak az ellenfeleitek?
Franciska: André Fanni, Horváth Fanni
és Pásztor Zsófia.
Danó: Kírják Sándor és Szakali Zsombor.
Franciska, te kit tartottál hármunk közül a
legesélyesebbnek?
Franciska: Szakali Zsombort, de nagyon
örülök, hogy Te lettél az utódom.
Danó: Jó volt diákpolgármesternek lenni?
Franciska: Jó, csak egy kicsit nehéz. Izgulsz már?
Danó: Nem nagyon. Inkább várom már,
hogy valójában is én legyek a diákpolgármester. Volt esetleg olyan feladat az elnökséged alatt, ami meglepetésként ért téged?
Franciska: Nem volt. Mindenre számítottam már korábban, amit feladatul kaptam.
Gratulálok az új diákpolgármesternek,
Kovács Danónak! Remélem, hogy ő is olyan
ügyes lesz, mint elődei.
Ocskó Sós Bettina
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Ilyet még nem láttak az óvoda udvar fái!
Pizsama parti a Katica csoportban
Pizsama parti lesz suttogták már napok óta a gyerekek. „– Hozni
kell elemlámpát..., itt alszunk..., nem lehet visszamondani” – ilyen
és ehhez hasonló információk jutottak el hozzám. Igen, pizsama
parti lesz erősítették meg az óvónők. Hát erre kíváncsi vagyok,
hogy sikerül, milyen lesz.
Június 4-én este várták az óvónők a dajka nénivel a vállalkozó gyerekeket. Hogy
milyen volt? Erről beszélgettem a Katica
csoport óvónőivel Csuzzné Lovász Máriával és Jarábikné Sinkovics Andreával.
Mi volt a célja ennek a programnak,
miért találtátok ki?
– Mindig olyanon törjük a fejünket, ami
még nem volt és jó dolog. Szerettünk volna elbúcsúzni a gyermektől, egy kötetlen
izgalmas játékkal. Mindig is az újdonság
izgatta őket nem a megszokott dolgok.
Mielőtt belefogtak a szervezésbe, megkérdezték a gyerekeket és a szülőket. Fontos volt, hogy jól gondolják át, aki igent mond, ne változtassa
meg a véleményét. A szülőknek is tetszett az ötlet. Maximálisan az
óvónők mellett álltak Az évek során bármi szokatlant, újdonságot
kértek tőlük segítették munkájukat.
A programokról, játékokról már a gyerekek mesélnek.
Balázs Léna, Dobák Laura, Nagy Levente és Kóródi Olivér, osztotta meg velem élményeit.
Meséljetek! Mit csináltatok?
– Először kint voltunk az udvaron és játszottunk. Fogócskáztunk! Bújócskáztunk!
Volt discó, denevér túra!
– Lámpát kellett hozni, világítottunk a fákra, mindenhová.
Láttatok denevért?
– Igen! – mondják egyszerre és sorolják ötöt, tízet, százat.
– Az óvónénik lefekvéskor meséltek.
Azt hallottam, hogy kidobtak benneteket reggel az óvodából.

– Az úgy volt – meséli Laura –, hogy az óvónéni megfogta a
hónunk alját és szaladtak velünk. Nem dobtak el igaziból csak letettek.
Miért dobtak ki titeket az óvódából?
– Mert ballagunk! Szerintem az iskolába dobnak minket az óvodából.
– Szerintem, hogy ez a pizsama parti összejött akkor az óvónénik
szeretetből is csinálták, meg hogy ballagunk. Hogy egyszer aludjunk már az oviban. – zárja le a beszélgetést Léna.
– A programoknak mindenki résztvevője
volt, mindent együtt csináltunk – mesélik az óvónők. Bújócska alkalmával még
a játékosba is bebújtunk a hunyó elől. A
limbólécet mindig alacsonyabbra helyeztük, a discóban még az asztal tetején is
táncoltunk.
Kérésükre étkezésekre a „nyári szín” alá
terítettünk.
Az éjszakát is itt töltöttétek az óvodában. Hogy éltétek meg az itt alvást?
– Menetrendszerűen ment minden.
Az alvást várták a legjobban. Volt egy kis párnacsata is. A csoport
zöme egy perc alatt elaludt.
– Én nem aludtam egy szemhunyásnyit sem – mondja Marika.
Takargattam őket, és hallgattam, hogy szuszognak. Őriztem az álmukat.
– Jó volt, hogy bizalmuk volt hozzánk, hogy éjszaka velünk maradtak, hiszen sok gyerek még nem aludt sehol, kizárólag csak otthon.
Reggel „kidobtátok” őket az óvodából. Mit jelképez ez?
Azt, hogy vége van valaminek, lezártuk az óvodás éveket. A gyerekeket átvittük a küszöbön, szárnyukra bocsátottuk. Vidáman
búcsúztunk el egymástól, hiszen a négy év alatt nagyon sok humoros dolgot csináltunk együtt.
Reméljük, mindenki jó érzi majd magát az iskolában. Számunkra felejthetetlen élmény marad ez az este.
Köszönjük gyerekek! Köszönjük szülők!
Földvári Edit, Fotó: Jarábik Lili

Újabb diáksikerek
Jó néhány éve már, hogy sok nyolcadikos diákunk tanév végére
a szép bizonyítvány mellé angol nyelvből és számítástechnikai ismeretekből a korosztályuk számára elérhető vizsgákat tesz le. Nem
kímélik sem tanáraikat, sem magukat, hogy siker koronázza törekvéseiket. Az idén is így történt ez.
Az ECDL vizsgára készítés szeptembertől május végéig tart. A
következő tanulók szerezték meg az ECDL Start vizsgakártyát (4
ECDL modulból vizsgáztak sikeresen (szövegszerkesztés, prezentációkészítés, internet és kommunikáció, operációs rendszer): Bathó
Tamás, Kocsis Domonkos, Pál Petra, Pásztor Zsófia, Zsámboki
Anna, Gere Richárd, Horváth Fanni 8. b, Nagy Bence, Nagy Benjámin és Simor Ádám 8. c osztályos tanulók. 4 fő pedig három
sikeres vizsgát tett, amit folytatva a következő tanévben letehetik
a maradék egy vizsgát: Farkas Gergő, Harangozó Áron, Szécsényi
Zoltán 8. b és Kollár Ádám 8. c osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk Koscsák Róbert.
Angol nyelv területén is szép eredményeket hoztak tanulóink.
Komplex alapfokú angol nyelvvizsgával gazdagodott Zsámboki
Anna, Pásztor Zsófia, Jávorcsik Réka, Hornyák Brernadett és Ézsiás Flóra 8. b osztályos tanulók. Szóbeli alapfokú angol nyelvvizsgát

tettek még Cserháti Tamás 8. a és Kiss Virág 8. b osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk Ézsiásné Szécsi Éva.
Gratulálunk a szép eredményekhez a diákoknak és tanáraiknak!
Lejegyezte: Kovács Lászlóné
A Jászfényszaru az oktatásért Alapítvány jutalmazottai 2011
Kovács Lilla 2. c, Bathó Tamás 8. b, Ézsiás Flóra 8. b, Hornyák
Bernadett 8. b, Kiss Virág 8. b, Kocsis Domonkos 8.b, Pál Petra
8.b, Pásztor Zsófia 8. b Nagy Bence 8. c. A tanulók a jutalomkönyveket az évzáró ünnepségen vehették át.
A Jászfényszaruért Alapítvány Díjazottjai 2011
Az általános iskola tanévzáróján az alapítvány a tanulmányi versenyeken elért eredményeik alapján jutalmazta a diákokat.
Könyvjutalomban részesültek: Czakó Patrik 7. c, Kovács Dániel
7. a, Zsámboki Anna 8. b, Rohács Ádám 8. c, Mezei Bálint 7. b,
Nesic Milán 4. a, Cserháti Tamás 8. a, Nyers Olivér 7. c. Kazinczy
éremben részesültek Ács Gábor 8. c – a magyar irodalom, Jávorcsik Réka 8. b – az angol nyelv, Zsámboki Anna 8. b – a magyar
nyelv ismerete terén elért kimagasló teljesítményéért.
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Sporthírek
Befejeződtek a 2010/11-es bajnoki év küzdelmei, így most a helyezésekről számolok be.
Felnőtt labdarúgó csapatunk végig kiélezett versenyt vívott a dobogós helyekért a megyei II. osztályban, végül a harmadik helyet
tudtuk megszerezni. Mindezt úgy érte el a csapat, hogy hazai pályán mindvégig veretlen maradt. Bajnok és feljutott az első osztályba Jászalsószentgyörgy csapata, míg az ezüstérmet a Zagyvarékas
csapata érdemelte ki. Csapatunk legeredményesebb játékosa Jáger
Péter lett 18 góllal.
Ifjúsági és serdülő csapatunk kerete nagyjából megegyezett,
mindössze néhány játékos volt, aki koránál fogva nem játszhatott
a serdülő bajnokságban. Ezért is nagy eredmény a csapat által elért
ötödik helyezés a megyei II. osztályú ifjúsági bajnokságban. A serdülő bajnokság jászsági csoportjában a szépen fénylő bronzérmet
szerezték meg a fiúk. Az egész csapatot dicséret illeti, de a gólok
tekintetében Kirják Sándor bizonyult a legtermékenyebbnek, ifi
szinten 18, míg a serdülők között 27 gólt elérve.
Fiatalabb serdülő csapatunk is a Jászsági csoportban vitézkedett
bajnoki szinten, ahol a negyedik helyen végeztek fiaink. Itt még
nem az eredményen, mint inkább a sok játéklehetőségen van a
hangsúly, ezért számos kupán részt vettünk, illetve rendeztünk ennek a korosztálynak. Így került megrendezésre megújított sporttelepünkön a Május Kupa, ahol a vendéglátó hazai csapaton kívül a
Gödöllői Főnix, a Rákosmente FA és a Pilisvörösvár csapatai vettek részt. A sorrend is ez lett csak fordítva, tehát a mieink végeztek
a negyedik helyen, a Pilisvörösvár pedig elvitte a kupát! Itt Csuzz
Máté volt versenyben végig a gólkirályi címért, de egy góllal lemaradt az ezzel járó trófeáról.
Kézilabdás lányaink a megyei felnőtt bajnokságban rengeteg
nehézségtől hátráltatva, dicséretet érdemlően küzdötték végig az
egész szezont, de így is csak a nyolcadik helyre volt elegendő igyekvésük.
Ezzel megkezdték sportolóink a nyári pihenésüket, hogy újult
erővel kezdhessék a felkészülést a következő bajnoki évre. Ez nem
igaz serdülő csapatunkra, amely előtt nagy feladat áll, hiszen fiaink
július elején vesznek részt Közép-Európa legnagyobb ifjúsági versenyén, a Fragaria Cup-on, amelyet a szlovákiai Eperjes városában
rendeznek. Erről majd júliusi számunkban bővebben!
Minden sportszeretőnek és művelőnek jó pihenést, kellemes
nyarat, jó felkészülést kívánok!
Mozogjanak sokat!
Vitányi Szabolcs

Pető Ádám motoros eredményei
Alpok Adria európai regionális Enduro Bajnokság versenye – Kaposváron 3. hely
Lengyelország (Cross Country Európa kupa) – 3.hely
Bér (Cross Country Európa kupa ) – 3.hely
CC Bér 4 órás, páros futam Pető Ádám – Ónodi Benjamin 1.
hely
EC (Enduro Cross) Ács 2 órás futam 1. osztály 4. hely
Ács 4 órás páros futam Pető Ádám – Ónodi Benjamin 1. hely

Színház Szolnokon! Foglalja le most!
Az október 8-i, szombat esti Imádok férjhez menni című pará
dés szereposztásban színre kerülő előadásra jegyek még korlátozott
számban előjegyezhetők Bordásné Kovács Katalinnál (422-002).
Az igényeket most lehet jelezni, de a 2300–2800 forintos jegyeket
csak augusztus végéig kell kifizetni.
Katinka

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Sándor Fábián 1921–2011
„Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel,
De abban reménykedünk, hogy jobb helyre mentél,
Hisz Te a jónál is jobbat érdemeltél.”

Köszönjük részvétüket,
együttérzésüket!
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

CSUKA BALÁZSNÉ
Péter Terézia
temetési szertartásán részt vettek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
„Feledni soha nem fogunk, a sors bármerre vezet.
Emléked szívünkbe véstük,
a szív pedig soha nem feled.”

Szerető lányod, vejed, unokád
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

LANGÓ ISTVÁNNÉ
sz. Kovács Klára
temetési szertartásán megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett halottunk

BOTH SÁNDOR
temetési szertartásán részt vettek,
sírjára a kegyelet virágait helyezték,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Emlékezés
„Azon a napon szomorúbb lett a Föld és fakóbb az Ég színe...
Egy szív állt meg örökre, az Ő szíve...”

CSUKA BÉLA

halálának 1. évfordulójára

emlékeznek: Szerettei

Emlékezés

Horváth Károly
halálának 7. évfordulója alkalmából.
„Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben élsz, és örökké ott maradsz.”

Feleséged, fiad, lányod és családja

Emlékezés

BERZE ISTVÁN

halálának 3. évfordulójára és

BERZE ISTVÁNNÉ
Szivos Mária Zsuzsanna
halálának 7. évfordulójára.

„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akiket
szeretünk, azokat nem felejtjük el.
Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még
akkor is, ha már nem élnek bennünk remények és csodák.”

Szerető családjaik
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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. B ejelentkezés személyesen,
vagy a 30/2933-834-es telefonszámon.

akció!
• Nyugdíjas kedvezmény –30%
• Keretek –30%, –40%
• Fényre sötétedő lencsék –30%
• Multifokális lencsék –50%
• Komplett szemüveg már 7000 Ft/db
Üdülési csekket elfogadunk!
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig

építőanyag

áruházak

– kereskedő csoport tagja

KÉSZBETON AKCIÓS ÁRON:
c8-24fn 11.400,-/m3

LB-KNAUF termékek

FENYŐFŰRÉSZÁRU

Flex csemperagasztó 2580,-/zsák

50.000,-/m3-től

Bázis csemperagasztó 850,-/zsák

DELTA FA nyílászárók

Colorin fugázó 1200,-/zsák

Bejárati – Beltéri – Farost ajtók

Estrin beton 850,-/zsák

Ablakok

Falazóhabarcs 850,-/zsák

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!

JÁSZBERÉNY, Nagykátai út 1. T.: 57/415-242, 57/415-006
JÁSZAPÁTI, István király út 49. T./fax: 57/441-003, 57/440-356
E-mail: tebajaszbereny@gmail.com, tebatuzep@pr.hu

Apróhirdetés
Angolból korrepetálást, érettségire és nyelvvizsgára való felkészítést vállalok! Spanyolból
különórát tartok! Tel.: +36-70/617-17-45

Májusi anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK:
Nagy Nóra Gabriella (Nagy Gabriella), Palócz Norbert Miklós (Palócz Nikolett), Rafael Elena Dalma (Rafael Dalma).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Potemkin Dániel és Zsólyomi Viktória.
ELHUNYTAK: Bálint László (55 é.), Csuka Balázsné Péter Terézia (68 é.), Nagy László (78 é.), Radics Joachimné Radics Kamilla
(60 é.), Rafael József (47 é.), Rimóczi Antal
(84 é.), Sándor Fábián (90 é.).

Szerkesztőségi fogadóórák
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Régi idõk tanúi
Beszélgetés Borbély Jánossal a szabadföldi kertészetrõl
Borbély János 1938-ban született Jászfényszarun földművelő családban. A Galgán túli tanyán nőtt fel. A szülők 10-12 kh
saját és bérelt földterületen gazdálkodtak és
2-3 fejős tehenet is tartottak. A kertészkedés szeretete innen ered, fiatalon bekapcsolódik a 1,5 kh területen megvalósult szabadföldi paprika, paradicsom és káposzta
termesztésébe.

Borbély János

Húszévesen behívják sorkatonai szolgálatra, 1960-ban szerel le. A mezőgazdaság
1959-es kollektivizálása miatt, inkább az
építőiparban helyezkedik el. 1962-ben házasságot köt Győri Magdolnával, két leánygyermeket neveltek fel. 1965 februárjától a
Szabadság, majd a jogutód termelőszövetkezet szabadföldi kertészetében dolgozik
1985-ig. A tsz Kalapüzemében két évet
fűtőként, majd az erdészetben dolgozott.
1995-ben a munkáltató előnyugdíjazta.

1967-től a kertészetben Borbély János vezetésével új munkacsapat alakult. Hogyan jött
létre és kik alkották?
Korábban más összetételű csoportban
voltam egy tag. 1967-ben egyesülés folytán
létre jött a Béke Mg. Termelőszövetkezet,
többen egy korosztályú fiatalok úgy gondoltuk, alakítunk egy új csapatot. A szövetkezet részes művelésre minden évben éves
szerződést kötött a kertészekkel. Rajtam
kívül a csapatban Berényi Antal, Mészáros
Sándor, Mészáros Vencel, Penczner Sándor,
Takács István, Török Imre – kezdetben fogatosként – dolgozott.
Mit jelentett a részes művelés?
Ez nem csak fényszarui specialitás volt,
véleményem szerint országosan felismerték, ha érdekeltté teszik a termelőket, akkor jobb eredmények lesznek, több termést
tudnak előállítani jobb minőségben. Az
értékesített árbevétel 40-35, majd 33%-át
kaptuk bérként munkánkért. A költséget a
szövetkezet a fennmaradó százalékból fedezte. A téesznek és a dolgozóknak is érdeke volt, hogy minél előbb, jó minőségben,
nagy tömegben állítsuk elő a terméket. Az
exportnál több esetben pluszban kaptunk
csomagolási díjat is, a többletmunkáért. Az
export ár általában kedvezőbb volt a belföldi ártól. Az értékesítés sokfelé és eltérő
árakon történt, így később napi átlagárat
számoltak a termékért.
Milyen növényeket és milyen területen termelt a csapat?
Egy főnek paprikából általában 1 kh,
paradicsomból 3-4 kh területet kellett
vállalni, ehhez adtak még csapat szinten 1

Paprikaszedés után. Borbély János a csapattal 1968 szeptemberében.

kh főzőtököt, káposztát. A hetvenes évek
közepétől 10 ha területen dinnye termesztésre álltunk át.
Mikor kezdődött és milyen munkafolyamatok voltak a kertészetben?
A palántaneveléshez először el kellett készíteni a melegágyat. Február hónapban a
központi, később a hajtató telepen istállótrágyából talpat készítettünk, melyre 14-15
cm termőföldet raktunk. A takaróföldet kijelölt helyről hoztuk. A melegágyat 30-35
cm széles deszkaszegély fogta össze, melyre
a 150x125 cm-es rámákat helyeztük. A rámában, 4 sorban 20x30 cm-es üveglapok
voltak. A vetőmagot a kihúzott sorba kézzel szórtuk, majd később saját szerkesztésű
több soros kisvetőgéppel könnyítettük a
vetést. Ezt követően 7-8 hét palántanevelés következett. Az üvegráma luftolásával,
megemelésével tudtuk szabályozni a melegágy hőmérsékletét, hogy az minél optimálisabb legyen a magok kikeléséhez, majd a
növények fejlődéséhez. A márciusi, áprilisi
hideg éjszakákon szalmával, nádhálóval,
később fóliával takartuk a rámákat. A sűrűn kelt növényeket ritkítottuk, locsoltuk.
Amikor a palánta elérte az üvegráma tetejét, akkor két-három napig ráma nélkül
szoktattuk a kinti levegőhöz, ezt követően
kezdődhetett a kiültetés. Kezdetben minden növényt kézzel ültettünk. Először a paradicsompalántát 4-6 soros ültetőgéppel,
később a paprikát is azzal ültettük. A géphez annyi személy kellett, ahány soros volt;
négy-hat fő kertész a gépen, a fémülésen
ülve, a ládából szedve folyamatosan rakta
a palántát a csoroszlyába, ami így kellő
mélységbe került. Jelentősen gyorsabb volt
a kézi ültetésnél. A kiültetett növényeket
öntözni kellett, a vizet a téesz szolgáltatta,
de a kézimunka, a csövek, a szórófejek átrakása a mi feladatunk volt. A növényápolásnál, a sorközt lóval, később traktorral
húzott ekekapával, a sor gyommentesítését
kézi kapálással végeztük.
Ezután jött a kertészet legszebb és már jövedelmet hozó munkája, a betakarítás. Ez
hogyan történt?
A brigádvezető Czeglédi Imre jelezte,
hogy milyen minőségű (belföldi ezen belül
piaci vagy konzerv) és mennyi áru kell. Azt
milyen lábába szedjük, exportnál milyen
csomagolással kell végezni a munkát. A
zöldséges faládába 12-13 kg paprika, a 10es farekeszbe 10 kg paradicsom, a konzervgyári faládába 10 kg paprika fért. Az áru
a vasútállomáshoz került beszállításra, ahol
a Zöldért felvásárlója, majd 1969-től a téesz saját felvásárlója, Szabó István vette át.
A beszállított áru egy része belföldre vagy

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2011/06
vagonba, kamionba rakva exportra került
továbbszállításra.
A hetvenes évek közepétől dinnyetermesztésre szerződtek, ezt a tsz kezdeményezte vagy
saját döntésük volt?
Saját elhatározásunk volt, de Czeglédi
Imre brigádvezető javaslatát is figyelembe
vette kollektívánk.
Miben különbözött a dinnyetermesztés az
előzőekben elmondottaktól?
Munka szempontjából nagy különbség
nem volt, talán jövedelmezőbb volt, nagyobb árbevételt értünk el. A munka is
hamarább befejeződött, így az őszi vetésnél, csávázásnál plusz jövedelemre tettünk
szert. Itt 5x5x5 cm-es gyepkockát vágtunk.
A gyepkocka közepébe fúrt lyukba szemenként helyeztük be a szigetcsépi, sugárbéby vetőmagot. A gyepkocka sorba rakva
került a melegágyba. A palántanevelés a
dinnyénél négy hét volt. A kiültetés kézi
erővel történt. A betakarítást a csúcsidőszak
két-három hetének kivételével a csapat el
tudta végezni. A feleségek bedolgozóként a
paprika és a paradicsomszedésnél többet, a
dinnyénél kevesebbet segítettek.
A házi kertben ma is folyik kertészkedés,
mit termesztenek?
A kertészet szeretete míg élek örökre
megmarad; amíg az egészségem engedi,
nyugdíj kiegészítésként ebből némi jövedelemhez jutunk feleségemmel. Ebben az
évben paprikát és padlizsánt ültettünk.
Sajnos az árak nagyon nyomottak, amely
kedvezőtlenül hat a jövedelmezőségre.
Az idő gyorsan haladt, ma már a régi hétfős csapatból Borbély Jánoson kívül Mészáros Vencel él. Az 1968 szeptemberében
paprikaszedés alkalmával készült fotón
Török János kivételével még a családtagok
is láthatók. Balról jobbra haladva az állók:
Borbély János, Takács István, Mészáros
Vencel, Penczner Sándor, Mészáros Sándor, Berényi Antal, ülnek: Szabóné Tóth
Erzsébet, Takács Istvánné, Török Imréné,
Berényi Antalné, Mészáros Vencelné, Rusai Aranka, Penczner Sándorné.
A Borbély Jánossal folytatott beszélgetés
kapcsán emlékeztünk a szabadföldi kertészetben dolgozott több száz téesz tagra és
bedolgozóra, akiknek a megélhetését, mai
nyugdíjuk alapját biztosította ez az ágazat.
Tóth Tibor

SMS-1 új üzenet
Szia!  Hallottad, hogy
kismama lett az első diákpolgármester? Litvai-Lengyel
Nikolettet az 1995/96-os tanévben választották meg a diákság
élére. Egyébként mi újság Veled? Majd írj ;) Puszi
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Építész szemmel
Szigetelések – Magastetõk szigetelése
Hazánkban a legtöbb tető- és padlástér
kihasználatlan, többnyire csak a felhalmozott holmik gyűjtőhelye, pedig egy gondosan megtervezett és kivitelezett tető rétegrenddel nagyon kellemes klímájú, élhető
tetőtér alakítható ki.
A hő bejutásának megakadályozására az
első frontvonal a héjazat: lehetőség szerint nagy hőtároló tömegű tetőcserepet
használjunk. A megfelelő súlynak előnyei
is vannak, a hőcsillapításon túl például a
viharállóság vagy a hangszigetelés.
A második fontos védelmi vonal a tetőcserép alatti légréteg átszellőztetése. Az
átszellőztetéshez szükséges a megfelelő légréteg vastagság (tetőtérnél legalább 5 cm a
javasolt érték, de az alacsony hajlásszögű
tetőszakaszokon akár 10 cm-t is meghaladhatja a légréteg vastagsága). Az átszellőztetéshez megfelelően méretezett alsó és felső
szellőző keresztmetszetekre van szükség,
hogy a héjazaton átjutó hőt folyamatosan
és megfelelő intenzitással el tudjuk távolítani a tetőcserép mögül.
A harmadik réteg a páraáteresztő tetőfólia, amely lehetővé teszi a második (kevésbé szerencsés következményekkel járó)
átszellőző légréteg elmaradását. Léteznek
a hőt visszaverő típusok. Fontos, hogy a
hővisszaverő alátéthéjazat is páraáteresztő
tulajdonságú legyen (sd <0,30 méter).
A következő réteg a hőszigetelés. Tető- és
tetőtér szigetelése során az egyik gyakran
használt hőszigetelő anyag az ásványgyapot,
de ezen kívül még számtalan hőszigetelő
anyag áll a tetőtérbeépítők rendelkezésére
(expandált polisztirol, extrudált polisztirol,
poliuretánhab, fenolhab, parafa, cellulózrost stb.).
A gyártók a tetőtér hőszigetelésére =
0,045 és =0,034 W/mK között kínálnak
termékeket. A kisebb lambda érték jobb

hőszigetelő anyagot jelent, sajnos drágábbat is. Ajánlott a hőszigetelést két rétegben
elhelyezni, egy réteg a szarufák között és
egy a szarufák alatt (szerkezettől függően
esetleg felette), a szarufák közötti réteg
töltse ki a teljes szarufa magasságot (abban
az esetben, ha a tetőfólia páraáteresztő). A
tekercselt hőszigetelő anyag a kívánt méretre vágható. A hatásos szigetelés érdekében
tanácsos a szigetelőanyag méretét 2-3 centiméterrel szélesebbre hagyni, mint a szarufák, vagy gerendák között mért távolság.
A hőszigetelés alá kerül, a szigorúan hézagmentesen felrakott, párazáró fólia.
Ezeket a fóliákat erős páraterhelésű terek
fölé helyezik általában, vagy akkor ajánlott,
ha a fólia feletti hőszigetelés nedvességre
érzékeny. A téli időszak az, ami a leglátványosabb jelenségeket eredményezheti
egy tetőtéri lakásban. Télen a szigetelésben
kicsapódó vízpára a hőszigetelés anyagszigetelési tulajdonságait rontja, a beépített
faszerkezetet pedig rövid idő alatt tönkreteszi, mert gombának, penésznek ad táptalajt. A szigetelés pedig idővel tömörödni
fog, ezzel is növelve a hővezetési tényezőt.
Gondoskodni kell tehát a lakás és a szigetelés közötti párazárásról.
A tetőtér hőháztartása szempontjából, a
tetőtér bevilágítását lehetővé tévő nyílások
kialakításánál fontos a felület nagysága, tájolása, dőlése (tetősík / függőleges). A kialakításra és az árnyékolásra már a tervezés
során kiemelt figyelmet kell fordítani.
A fenti elvek betartásával akár 4 fok feletti hőmérsékletcsökkenést is elérhetünk a
tetőtérben. Ez nem lebecsülendő, összehasonlítva mondjuk egy 28 fokosra felmelegedő és egy 24 fokos tetőtérben eltöltött
nyári hónapokat figyelembe véve.
Berze Éva
okleveles építészmérnök

A Szentcsalád
nagyharangot
ünnepeltük
Június 5-én, vasárnap reggel, a
8 órai szentmisében ünnepelték a
Szentcsalád nagyharang születésnapját. A mise után megcsodálhatták érkezésének, megszentelésének
és beemelésének fotóiból készített
kiállítást, fogyaszthattak a születésnapi tortából, valamint a kíváncsiak
tiszteletüket tehették nála, fenn a
harangtoronyban.
Kép és szöveg: Pál Alíz
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FELHÍVÁS
a tarló hétpróba versenyre
A 2011. július 30-án (szombaton) 9 órakor kezdődő Tarlófesztivál leglátványosabb és legérdekesebb eseménye a tarló hétpróba
verseny. Az ügyesség, leleményesség mellett a különböző próbák,
játékos feladatok kapnak helyet a közel 3 órás programban.
A versenyre helyi, jász és szomszédos településekről, testvérvárosokból várunk 4 fős csapatokat. Nevezési díj nincs.
A csapatok tagjait és egy kísérőt a verseny után ebédre vendégül
látjuk.
Néhány hasznos információ a tarló hétpróba versenyről:
1. próba:
Bálaépítés – 30 db kisméretű (40 cm magas 50 cm széles, 70 cm
hosszú), 30 db feles kisméretű (40 cm magas, 50 cm széles, 35 cm
hosszú), 4 db körbála (120 cm körátmérő, 120 cm magas hálós)
felhasználásával (összerakásával) bárminemű látványos tárgyat,
alakzatot kell alkotni. A látványosság fokozása érdekében a csapatok használhatnak magukkal hozott kiegészítőket (pl. textilt). Az
alkotások a fesztivált követően a helyükön maradnak látványosság
céljából, így a hozott kiegészítők egyszer használatosak, azokat a
csapat nem kapja vissza. Fontos, értékelendő szempont a stabil,
látványos, ötletes bálakompozíció kivitelezése. A pontozását 5 fős
zsűri végzi, személyenként max. 10 ponttal értékelhetik a bálakompozíciót, maximális pontszám 50 pont.
2. próba:
Körbála gurítás – kb. 220 kg-os körbálát 2 főnek 50 méter
hosszan kell gurítani, az elért idő függvényében kapják a pontot
a csapatok.
3. próba:
Szalmapetrence rakás – egy főnek vasvillával egy földbeállított
petrencerúd köré szalmát kell rakni. Két perc alatt minél magasabbra tudja rakni a szalmát a rúd köré, annak függvényében kapja
a csapat a pontszámot.
4. próba:
Ekefejhajító – a csapat egy tagja fél kézzel nekifutással meghatározott helytől dobja el az ekefejet, három kísérletből a legjobb
eredmény alapján kapja a csapat a pontszámot.
5. próba:
Bálaszállítás petrencerudakon – a csapat két tagja 5 db kisméretű bálát (40 cm magas, 50 cm széles, 70 cm hosszú) 50 m
távolságra és visszaszállítja a rudakon a bálát, a báláknak a célba
be kell érkezniük, a feladat megoldás pontozása idő függvényében
történik.
6. próba:
Gamó célba dobás – a csapat egy tagja fél kézzel, meghatározott
helytől dobja célba a nyéllel ellátott gamót, a három dobás összesített eredménye alapján kapja a csapat a pontszámot.
7. próba:
Ügyességi feladat – a feladat jellege miatt bővebb információ
nem szükséges.
Díjazás: az első helyezett 40.000,- Ft, a második helyezett
32.000,- Ft, a harmadik helyezett 24.000,- Ft, a negyedik helyezett 16.000,- Ft értékben vásárlási utalványt kap, további hat
helyezett ajándékcsomagot kap. Valamennyi csapat oklevélben részesül. Szponzori különdíjak adományozására is sor kerülhet. Az
eredményhirdetés, a díjak átadása a folkszínpadon 14 órakor lesz.
Nevezési határidő: a nevezési lap 2011. július 18-i postára adásával. Cím: Polgármesteri Hivatal 5126. Jászfényszaru, Szabadság tér
1. A borítékra kérjük ráírni „Tarlófesztivál”.
A www.tarlofesztival.hu weboldalról letöltött nevezési lap a tarlofesztival@jaszfenyszaru.hu e-mail címre is feladható július 21-ig.
A nevezéssel és a versennyel kapcsolatban felvilágosítást a +36/30337-3336 mobil számon Tóth Tibor tud adni.
Tóth Tibor

45 éves osztálytalálkozó

A VIII. C az újiskola előtt

VIII. B

1966-ban végzett három osztály június 4-én tartotta 45 éves osztálytalálkozóját. A VIII. A és C osztály az újiskolában a VIII. B
a kisiskolában (a volt fiúiskolában) tartotta osztályfőnöki óráját.
Este a közös vacsorára és az emlékek felidézésére a Régi Kaszinó
Vendéglőben került sor.
Tóth Tibor

Elsőáldozás – 2011

Május 22-én, vasárnap, a reggel 8 órai Szentmisében tizenegy
gyermek részesült az elsőáldozás szentségében.
Sándorné Tóth Éva hitoktató készítette fel őket. Hosszú idő gyümölcse érett be ezzel, hiszen több hónapon keresztül, szorgalmasan, buzgó szívvel készültek erre a napra. Részt vettek a szentmisé
ken, litániákon, könyörgéseket olvastak fel és a szentség felvétele
előtt számot adtak tudásukról.
Pál Katalin Alíz, Fotó: Hornyák Péter
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Mennydörgés vagy lódobogás
Június 5., vasárnap. A III. Fogathajtó verseny napja. Egy szikrázó napsütéssel teli reggelre ébredtünk. Izgatottan vártuk már ezt
a napot. Két és fél hónapja készülődünk, hogy minden jól sikerüljön. A terület kész, a sátrak állnak, a díjak megvannak, a bíró
megérkezett, a versenyiroda is itt van. Szervezők közül mindenki a helyén, érkeznek a fogatok. Van, aki nem bízta a véletlenre, helyét már szombaton elfoglalta sátrat verve a pálya szélén. 9
óra van és a verseny még nem kezdődik. Ennek oka, hogy még
mindig töltik a nevezési lapokat. 60 fogat! A mai nap is hosszú
lesz. Aggodalomra semmi ok, hisz már világítás is van a pályán!
Megszólaltak az induló hangjai, jönnek a fogatok. Egymás után
szépen sorban a pónisok, az egyes és a kettes fogatok, a bírónak és
a közönségnek kalapemeléssel tisztelegve. A versenyt Fülöp István
versenybíró nyitja meg a polgármester asszony közreműködésével.
A délelőtti versenyszám az akadályhajtás. Itt a szabály az, hogy
meghatározott idő alatt kell teljesíteni a 20 akadályból álló pályát,
mely tulajdonképpen 23 akadályt jelent, hisz a 12-es számú egy
összetett akadály A, B, C, D résszel. A selybákon lévő labdákra
nagyon kell vigyázni, mert ahány labda leesik, annyiszor 3 hibapont jár. Az alapidő túllépésért másodpercenként fél hibapont jár.
A fogatok öt kategóriában indulnak: póni, amatőr egyes, amatőr
kettes, C kategóriás egyes és C kategóriás kettes. Az amatőröknél
182 másodperc az alapidő, a C kategóriás indulóknál 172 másodperc. Elsőként a pónisok kezdenek 15-en, őket követik az amatőr
egyes fogatok 8-an, majd az amatőr kettes fogatok 16-an. Egy-egy
kategória után a hat legjobb eredményt elérő hajtó között a döntő
is lezajlik, melyet a fogathajtásban összevetésnek hívnak. Közben
a pályán kívül számos esemény zajlik. Kezdődik a patkóhajító verseny, mely magyarországi rekord felállítását, s majdan Guinness
rekord felállítását célozta meg. Aki a patkóhajításban megmérette
magát, az szétnézhet a nem messze felállított jurta sátorban, ahol
a Tamus Antal által készített nyergek és bőrből készült termékek
kaptak helyet. Az íjászok is jelen vannak ám, az ő mesterségüket is
bárki kipróbálhatja.
Az illatok arról árulkodnak, hogy a közelben van a főzősátor is.
Több mint tíz bográcsban készülnek a finomabbnál finomabb étkek a fogathajtók és a szervezők részére. De a családi nap nem
lenne teljes, ha a legapróbbakra nem gondolnánk. A túloldalon a
Life Ifjúságsegítő Kft. csapata és a helyi pedagógusok foglalkoztatják a gyerekeket. Itt láthatjuk a rajzverseny szebbnél szebb rajzait
is. Nagy sikert aratnak a Borbély Ferenc által készített fajátékok is:
a tandemsík, a csirkepofozó, a hordólovaglás és a lengőteke. De
térjünk vissza a versenyhez!
Még nem ért véget az első forduló, de a pályán kívül megjelent
négy gyönyörű szép fekete-fehér ruhába öltözött hölgy lóháton.
Ők a dámalovasok. Következnek a várva várt bemutatók! Korhű
öltözékben mutatják be, hogyan kell elegánsan, nőiesen, a nyeregben féloldalt ülve lovagolni. Egy kisebb fajta karusszelt láthatunk
tőlük. Programjuk második részében méginkább ámulatba ejtik

a közönséget: a latinzene ritmusára káprázatos piros ruhába öltözött hölgyek lovuk hátán dámanyeregben ülve spanyol lépéseket
mutatnak be. A két rész között fiatalabbnál fiatalabb gyerekek hajtottak a pályára, de nem is akárhogyan: lóháton állva. A Mészáros
testvéreket láthatjuk. A legidősebb fiú, Mészáros László 16 éves,
csikós bemutatót tart, Mészáros Csaba, 13 éves, welsh pónikkal,
puszta kettessel ugrat, majd lélegzetünket is visszatartva figyeljük
ahogy Mészáros Balázs 11 évesen puszta ötös pónifogatával egymás után három akadályt hibátlanul átugrat. Ez fantasztikus! A
bemutató zárásaként a család legifjabb tagja, az 5 éves Mészáros
Bence gazdaszekérrel mini shetland pónival hajt körbe a pályán.

Sajnos az időjárás nem kedvez nekünk. Hiába suttogják a hátam
mögött, hogy ilyen szép dámalovas hölgyek nem ázhatnak el, a
bemutatók közben csak eleredt az eső, ideér a vihar. Ez már nem
a lovak dobogása. Mit tehetünk?! Hát várunk egy kicsit. Eltelt egy
óra, több fogat hazament. A közönség is eltűnt. Vagy mégsem?
Nagyon sokan visszajöttek száraz ruhát öltve magukra. A bíró engedélyt adott, hát folytatódjon a verseny.
Következnek a C kategóriás egyes és kettes fogatok. A benevezett versenyzők közül hatan nem indulnak, de 15 fogat kitartott
és még a nedves pályán is szépen teljesít. Lezajlott az első forduló,
jöhet a vadászhajtás! Ezt nagyon szeretik a merészebb fogatosok,
mert itt aztán elereszthetik a gyeplőt. A vadászhajtásnál ugyanis máshogy számolják a pontokat. Itt az számít, hogy ki milyen
gyorsan megy végig a pályán. A hajtás közben levert labdák 5
másodperces büntetést vonnak maguk után. Így alakul ki a végeredmény. Itt csak három kategória indul, hisz ez nem hivatalos
versenyszám. Az időjárás ellenére 32 fogat indul ebben a fordulóban. A verseny a sok nevező és az időjárás miatt elhúzódott, de
(folytatás a 22.oldalon)
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(folytatás a 21. oldalról)
az edzésben lévő fogatok és hajtók kitartanak csakúgy, mint a lelkes közönség. Következik az eredményhirdetés. A sok-sok díjazott
között hallok ismerős neveket is. Szépen szerepeltek a fényszarui
hajtók, akik közül többeknek ez volt az első versenye. Akadályhajtásban Kis András 2. helyezést, Mezei Tamás 6. helyezést ért el
póni kategóriában, míg az amatőr egyes fogatok kategóriájában ifj.
Pál János 2. helyezést, édesapja, Pál János pedig 3. helyezést ért el.
Vadászhajtásban Kis András a pónisok közül 6. helyen végzett, ifj.
Pál János pedig az egyes fogatok között az első díjat viheti haza.
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a kismalac. Két bemelegítő próbálkozás után harmadjára az éles
verseny következik. Sikoltozások közepette gazdára talált a fürge
kis jószág. De a többi gyermek sem szomorkodhat, még hátra van
a tombolasorsolás! Értékesebbnél értékesebb nyeremények találnak szépen sorban gazdára. Szerszámok, virágok, ajándéktárgyak,
csirkék, kecske, birka és sok más jószág, de a legszerencsésebb tombolázó Tulipán Marci, az egy éves lipicai csődör csikó gazdájaként
térhetett haza.
Egy hosszú nap végéhez értünk. Elfáradtunk, de megérte. Az
időjárás próbára tett bennünket, de a kitartó barátoknak – a fogathajtóknak és a szervezőknek egyaránt –, az Önkormányzatnak
és támogatóinknak, valamint Jászfényszaru hálás közönségének és
a vidékről idelátogatóknak köszönhetően egy nagyszabású rendezvényt tudhatunk magunk mögött.
Köszönjük mindazoknak, akik bármilyen formában részesei
voltak az eseménynek és gratulálunk a főszervezőnek, Zsámboki
Zsoltnak, aki mindezt összehozta, egy hatalmas lelkes csapatot kovácsolva maga köré!
Kép és szöveg: K. E.

Csúcs

A nap végére még az is kiderült, hogy a fogatszépségverseny győzteseként a közönség Rédei Lajos fogatát választotta.
A díjátadásnak a végéhez közeledünk, de még egy meglepetés
készül. Az első évben nagy sikert aratott fogatkarusszelt tavaly többen hiányolták. Így most ez sem maradhat el, akár milyen későre
jár. A fogatok és a versenybíróság megköszönve a közönség egésznapos kitartó figyelmét egy látványos bemutatóval köszönnek el.
Közben a gyerekek már toporzékolva várják a malacfogó versenyt.
Csapjunk hát bele! Gyerekek és felnőttek irány a pálya! Gyerekek
kis körben, felnőttek nagy körben állva várják, hogy hova szalad

Egy beszélgetés alkalmával nem kis meglepetéssel szolgált Csáky László, a Life Ifjúságsegítő Kft. vezetője, aki már az elmúlt
évben is gyermekfoglalkoztató programokkal, valamint kapcsolataival és anyagi támogatásával segítette a fogathajtó verseny sikeres megrendezését. Az idei évben egyedülálló ötletként vetette
fel patkóhajító Guinness-rekord kísérlet megszervezését. A versenyszervezőknek semmi más dolguk nem volt, mint eldönteni,
hogy tetszik-e ez az ötlet. De persze ez nem is volt kérdés! A szervezés nagy izgalmak között zajlott, hisz az előkészületek nagyon
sok feladatot jelentettek: megfelelő terepviszonyok kialakítását, a
biztonsági feltételek megteremtését, a szabályok kialakítását, az
eredmény hitelesítésének megoldását, széleskörű hírelést, támogatók keresését.
A rekordkísérletre jelentkezni 13 órától lehetett. Ezt az időpontot izgatottan várták a szervezők: vajon lesznek-e érdeklődők?
Hosszú sorban álltak a gyerekek, felnőttek, nők és férfiak várva,
hogy sorra kerülhessenek. Mindösszesen 73 nevezés leadására
került sor, ebből 25 gyermek, 7 ifjúsági, 9 nő és 32 férfi induló
volt.
Gyermek kategóriában első helyezést ért el Serfőző Gerzson
36,4 méterrel, második lett Csányi Dávid 34,7 méterrel, harmadik pedig Hamar Bálint 27,7 méterrel.
Ifjúsági kategóriában első helyezést ért el Lengyel Martin 40,0
méterrel, második lett Boőr Lajos 34,8 méterrel, harmadik pedig
Balogh Anett 20,3 méterrel.
Női kategóriában első helyezést ért el Rákóczi Renáta 26,6 méterrel, második lett Karizs Evelin 23,3 méterrel, harmadik pedig
Dugonics Anita 18,7 méterrel.
Férfi kategóriában első helyezést ért el Balogh Péter 57,6 méterrel, második lett Borbély Szilárd 51,2 méterrel, harmadik pedig
Kui Gergő 50,0 méterrel.
Az értékes díjakat gróf Nagykárolyi Károlyi László adta át a
győzteseknek.
Így tehát a patkóhajítás magyarországi rekordja 57,6 méterrel
megszületett, a bejegyeztetés hivatalos intézése folyamatban van.
Bízunk benne, hogy az ország, sőt a világ több pontján is kedvet
kapnak az emberek a megmérettetéshez, és jövőre örömmel vesszük tudomásul, hogy még ennél is messzebbre kell hajítanunk a
patkót! Addig is biztatok mindenkit az edzésre, hogy 2012-ben
Jászfényszarun rekordot dönthessünk! Az eredményekhez gratulálunk, Csáky Lászlónak és 25 fős csapatának pedig köszönetünket fejezzük ki, hogy az idei évben is emelték a rendezvényünk
színvonalát!
Karizs Evelin
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Jászfényszaru a rekordok között
Beszélgetés Csáky Lászlóval
A III. Fogathajtó verseny keretében került megrendezésre az I. patkóhajító megmérettetés is. Az egyedülálló rendezvényen beszélgettem
az ötletgazdával, a Fényszarun lakó Csáky Lászlóval.
– Kérem, ossza meg velünk, hogy jutott eszébe a patkóhajítás ötlete?
– Már nem emlékszem pontosan, hogy jutott eszembe az ötlet,
de az biztos, hogy sokat gondolkodtam azon, hogy a fogathajtó
versenyhez milyen lóval kapcsolatba hozható kiegészítő programot lehetne rendezni. Végül így vetődött fel a patkóhajítás.
– Hogy értékeli a patkóhajító versenyt?
– Úgy gondolom a program elérte célját, ugyanis összesen 72
versenyzőnk volt és nem utolsósorban hitelesített magyarországi rekord is született. Örömmel tölt el, hogy a verseny családi
programmá is vált, hiszen több családból még a gyerekek is beneveztek.
Az elért eredményeket Sebestyén István, a magyarországi rekordok regisztrátora komoly sportteljesítménynek tekinti. A verseny
lebonyolítását pedig profi színvonalúnak tartja. Mint elmondta a
magyarországi patkóhajító rekordból akár Guinness világrekord
is válhat, ha a szükséges dokumentumokat eljuttatják a nemzetközi intézményhez.

Karizs Evelin, Győriné dr. Czeglédi Márta, Csáky László,
gróf nagykárolyi Károlyi László

A fogathajtó versenyen járt
gróf nagykárolyi Károlyi László
A patkóhajító verseny zárásaként Csáky László felkérésére gróf
nagykárolyi Károlyi László adta át a dobogós helyezést elért
versenyzők számára a díjakat. A gróf úr örömmel tett eleget a
meghívásnak, hiszen maga is gyerekkora óta ló szerető ember.
Korábban a military lovaglásban versenyzett, de fóti birtokán ma
is lovagol.
Károlyi László nagy érdeklődéssel tekintette meg a fogathajtó
versenyt és elismerését fejezte ki a rendezőknek, valamint a fogathajtóknak is. Azt is megtudtuk, hogy bár Jászfényszarun és
a Jászságban is most járt első alkalommal, viszont Argentínában
már találkozott egy fényszaruival, méghozzá a Rimóczi család
egyik elszármazott tagjával.
Kép és szöveg:
Farkas Kristóf Vince
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„Az én álmom egy paci,
a paci álma: répa, fogat, napsütés”
Így hangzik a legtalálóbb cím, amit a fogathajtó verseny kapcsán
meghirdetett rajzverseny egyik ovis rajzának hátoldalán olvastam.
A szervezők örömére Boldog, Zsámbok, Pusztamonostor és Jászfényszaru óvodás és iskolás gyermekei több mint kétszázan ragadtak színes ceruzát és készítettek csodásnál csodásabb rajzokat.
A képeket Berze Éva, Csáky Ágnes és Földvári Edina zsűrizte. Valamennyi évfolyamban a legjobbnak ítélt mű készítője ajándékcsomagban részesült, melyeket ezúton is köszönünk a felajánlóknak: a
Sápi családnak, a Petőfi Művelődési Háznak és Keresztesi Gyuláné
Taci néninek. Az első helyezetteken kívül még néhány különdíj is
gazdára lelt.
És hogy mit rajzoltak a
gyerekek? Annak csak a
képzelet szabott határt.
Volt ott száguldó ló, legelő
ló, csodaló, én kicsi pónim, vadló a mezőn, lovagló huszár, íjász a lovon, lovas csata, ostorcsattogtatás,
betakarítás lovaskocsival,
cirkusz pónijai, a király
utazása és még végestelen
végig sorolhatnám. Néhány művet az érdeklődők
megtekinthetnek a www.
fenyfogat.atw.hu honlapon.
Kategóriánként első helyezést értek el: óvodában
Majzik Nikoletta (ZsámTóth Bibiána rajza
bok), 1. osztályban Tóth
Bibiána (Zsámbok), 2. osztályban Dósa Flóra (Jászfényszaru), 3.
osztályban Bodnár Johanna (Jászfényszaru), 4. osztályban Bartl
Mátyás (Boldog), 5. osztályban Deme Kitti (Boldog), 6. osztályban Haraszti Erika (Zsámbok), 7. osztályban Oláh Judit (Zsámbok), 8. osztályban Sápi Diána (Jászfényszaru).
Különdíjban részesült: Agócs Fanni, Török Rebeka és Deák
Richárd (Pusztamonostor) 6. osztályos tanulók közösen elkészített művükért, Czeczulics Virág (Jászfényszaru) 2. osztályos tanuló, Ézsiás Luca (Jászfényszaru) 5. osztályos tanuló, Hundt Soma
(Pusztamonostor) 6. osztályos tanuló, Görbe Kitti (Jászárokszállás)
4. osztályos tanuló, a pusztamonostori óvoda, valamint a helybéli
ovisok közül Kollár Júlia, akinek a rajzán találtam a cikkem címéül
választott mondatot.
Köszönjük az óvónők, a pedagógusok és a szülők közreműködését, hogy ilyen sok szép rajz közül válogathattunk. A nyerteseknek
gratulálunk és további sok sikert kívánunk! Julinak pedig azt kívánom, hogy váljon valóra az álma!
Karizs Evelin
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Sakkozóink
Debrecenben
,,Debrecenbe kéne menni..., így indultunk
el a kis csapatunkkal még a megyei Diákolimpia döntőjére tavasszal, hiszen tudtuk,
hogy aki ott nyer, az Debrecenbe mehet az
országos megmérettetésre egy 3 napos versenysorozatra. Reményeinket győzelem koronázta meg: Kovács Lilla /2.c/ és Czakó Patrik
/7.c/ aranyéremmel jöhetett haza.

Május 27-29 között zajlott az országos verseny. A péntek utazással, nevezéssel, a szállás
elfoglalásával, pihenéssel telt el. Szombaton
egész napos sakkozás várt a gyerekekre, 6x1
órás mérkőzéseket játszottak. Az esti tervezett városnézés elmaradt, a fáradtság, a meleg
győzedelmeskedett felettük. Vasárnap még
az utolsó 2x1 órás meccs várta őket zárásként. Versenyzőink az erős mezőnyben a várt
eredményt hozták, a Gáspár Imre bácsi által
tervezett pontokat sikeresen begyűjtötték a
sakkon felnőtt gyerekek között is.
Köszönjük az iskolának a költségek fedezését, hogy lehetőséget adtak a versenyzésre,
Imre bácsinak a felkészítést, a kíséretet, Kovács Sándornak a szállítást, kíséretet és a bíztató szavakat, és főleg nektek: Lilla és Patrik,
hogy újra büszkék lehettünk rátok és öregbítettétek Jászfényszaru hírnevét.
Fáczán Izabella, kép: Kovács Sándor

Európai Uniós Gyermeknap
2011. május 27-én, Budapesten az Európai Uniós Vidám Gyermeknap keretében 40 lovas fogat és limuzinok vonultak végig a főváros
legszebb utcáin, amelyre még nem volt példa Magyarországon! Gyermeknap alkalmából több száz, magyar és uniós országokból érkezett
hátrányos helyzetű gyermek számára szervezett budapesti programsorozatot a Baptista Szeretetszolgálat. A magyar lovas társadalom össze
fogásának eredményeképpen 200 gyermek kapott lehetőséget arra,
hogy lovas kocsikra, hintókra ülve bejárhassák és megcsodálhassák
Pest nevezetességeit.
A nyárisan meleg pénteki napon a lovas fogatok és a hozzájuk csatlakozó csacsifogat a limuzinokkal és a gyerekekkel együtt, rendőrautók
és motoros rendőrök kíséretében 13:00 órakor álltak fel a Hősök terén, majd az Andrássy út – Kossuth tér – Állatkerti körút útvonalon
végighajtva érkeztek meg 15:00 órára a Fővárosi Nagycirkuszhoz, ahol
ezután a gyermekek részt vettek az Európai Uniós Vidám Gyermeknap című Segélykoncerten és egy Vizi-Cirkusz előadáson.
A rendezvényen – a Horze Lovasáruház felkérésére – Jászfényszaru
városát Juhász János fogata – két 7 éves haflingi kancával és egy 8
hetes kiscsikóval – képviselte.
További képek megtekinthetők az interneten a www.lovasok.hu és a
www.horze.hu oldalon.
Fotó és szöveg: Juhász Judit

