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Gyanús ingatlanügyek 
nyomában

Az elmúlt évek során több gyanús ingatlan-
ügyekkel kapcsolatos szerződéskötés történhetett 
Jászfényszarun, ami foglalkoztatta a hatóságokat 
és a lakosságot egyaránt.

Az egyedül élő, magukra maradt, önmagukról 
gondoskodni kevésbé tudó emberek sérelmére 
elkövetett gazdasági bűncselekmények gyanúját 
sem nélkülöző szerződéskötések megelőzése ér-
dekében a Jászfényszaru Város Önkormányzata 
kezdeményezte egy szakmai grémium összehívá-
sát, amelyre július 27-én került sor képviselő-tes-
tületi ülés keretében. A szakmai egyeztető fórum 
tagjai voltak Halmai Ferenc rendőr alezredes vá-
rosi rendőrkapitány Jászberényből, Terenyi Imre 
rendőr hadnagy, a Jászfényszarui Rendőrőrs pa-
rancsnoka, és dr. Barazutti László ügyvéd. 

A megbeszélés résztvevői egyeztették tapasztala-
taikat, majd megállapodtak abban, hogy kívána-
tos kidolgozni egy jövőre vonatkozó koncepciót, 
amely a veszélyeztetett személyek részére szolgál 
felvilágosítással, és tevékenyen részt vesz abban, 
hogy a gyanús ingatlan szerződések megelőzhető-
ek legyenek.

Azt a lakossági réteget, akiket a fenti problé-
makör érinthet, a hirtelen – szinte a semmiből 
– előtűnő „segítőkész” emberek olyan ajánlatok-
kal látják el, ami ismét bizakodással tölti el a rá-
szorulókat. Az esetek többségében azonban ez a 
bizakodás rövid ideig tart, az ajánlatok mögöttes 
tartalommal is bírnak, amelyek már nem annyira 
kedvezőek a sértettek számára. 

A tulajdoni lapok nyilvántartása széles körben 
hozzáférhető, az adásvételi, a haszonbérleti, az 
eltartási szerződések, ingatlan fedezeten alapuló 
hitel szerződések megkötése pedig sok olyan ele-
met takar magában, amit aláírás előtt ajánlatos 
objektív szakemberrel átnézetni.

Amennyiben a lakosság körében bárki tudo-
mására jut a témába vágó bármilyen információ, 
valamint akinek a helyzete kilátástalanná kezd 
válni, és új barátok, ismerősök, esetleg idegenek 
ajánlják fel segítségüket, azt az önkormányzat és 
a rendőrőrs felé bizalommal jelezzék.

Szent István-napi ünnepség Jászfényszarun
Augusztus 19-én délután a Himnusz közös el-

éneklésével vette kezdetét Jászfényszarun a művelő-
dési házban a Szent István-napi ünnepség, melynek 
nyitó műsora a Jártató Táncegyüttes produkciója 
volt. Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket, majd térségünk ország-
gyűlési képviselője Dr. Szabó Tamás mondott ün-
nepi köszöntőt. Településünkön már hagyomány, 
hogy a város által adományozott kitüntetéseket, 
elismeréseket ezen ünnepség keretében adják át. 
Ebben az évben egy díszpolgári cím adományozá-
sára került sor – Siho Jang részére –, hárman kaptak 
„Jászfényszaruért” kitüntető emlékérmet – Mészá-
ros László, Szűcsné Jáger Magdolna, Turú István 
–, öten részesültek „Jászfényszarun a köz szolgála-
táért” elismerésben – Czeglédi Gabriella, Kovács 
Józsefné, Pál Ferencné, Réz Ferencné, Zsámboki 
Istvánné. A kitüntettek méltatása újságunk 5-6. 
oldalán olvasható.

A Jászfényszarun végzett kiváló közösségi mun-
kájukért elismerésben részesültek: Csaba János, 
Ézsiás Sándor, Mészáros Tibor, id. Radics István 
és Zsámboki Zsolt. Diplomája megszerzésének 60. 
évfordulója alkalmából Gyémánt Diplomát vehe-
tett át Zsámboki Zoltánné Margit óvónéni.

Az ünnepi műsorban közreműködő Nagy Judit, 
s az őt kísérő zenekar is méltán aratott nagy sikert. 
A Redemptio emlékezete címmel a Jászberényi Ha-
gyományőrző Egylet előadása zárta az ünnepség hi-

vatalos részét. A rendezvény szereplői, a résztvevők 
és a vendégek a főtérre vonultak, ahol folytatódott 
az ünnepség. A jász asszonyok képviselője adta át 
az új kenyeret, amelyet másnap a templomban 
megszenteltek. Egy másik cipó is került a város asz-
talára: az ünnep alkalmából településünkön ven-

dégeskedő lengyel delegáció ajándékát Zakliczyn 
polgármestere adta át – jelképesen – Jászfényszaru 
lakosságának.

Az est hátralévő részében a Régi Posta zenekar, 
a világzenei díjra jelölt Kerekes Band, a Víz Utcai 
Regruták néptánca és a Dűvő zenekar szórakoztat-
ta a közönséget, majd a hagyományos tűzijátékkal 
fejeződött be az állami ünnepünk tiszteletére ren-
dezett ünnepség. (Fotó: Karizs Evelin)

Kemenceavató az új kenyér ünnepén

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a kemence ünnepét rendezte meg augusztus 20-án. Részletek a 20. oldalon.
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Tarlófesztivál a víz jegyében
2011. július 30-án negyedik alkalom-

mal került megrendezésre Jászfényszaru 
egyik legnagyobb rendezvénye, a Tarló-
fesztivál. Az elmúlt hetek esős időjárása 
nem kedvezett az előkészületeknek. A 
hosszas szervező munka, a programok 
összeállítása a kezdetektől egy kézben 
összpontosult, Tóth Tibor kapta ezt a 
megtisztelő és nehéz feladatot. Sajnos 
egészségi állapota nem tette lehetővé a 
részvételét a fesztiválon, de a mellette 
álló és a segítségére siető emberek lelkes 

kis csapatát mindvégig a háttérből koor-
dinálta. Így adódott a lehetőség, hogy 
többen belelássunk mekkora kihívást je-
lent egy fesztivál megrendezése. 

A rendezvény előtti hét nem kevés 
idegeskedéssel járt, hiszen az egymást 
követő esős napok a helyi gazdálkodók 
minden igyekezete ellenére sem tették 
lehetővé a több mint ezer bála előállítá-
sát, mely alapvető kelléke a fesztiválnak. 

Az utolsó pillanatban a pusztamonostori 
gazdák segítségével érkeztek a helyszín-
re a körbálák, melyekből Pethő Ferenc, 
Rózsa László és Zsámboki Zsolt irányí-
tásával közel húsz segítőkész fényszarui 
több órán át szorgoskodott a kisbálák és 
a félbálák létrehozásában. 

Elérkezett a várva várt szombati nap. 
A péntek esti esőzés ismét nehézségeket 
okozott. Kora reggel többen érdeklőd-
tek, versenyzők és árusok egyaránt, hogy 
vajon meg lesz-e tartva a fesztivál. Ehhez 

kétség sem fért. Bár a helyenként saras te-
rület egy pillanatra fejtörést okozott, ám 
a leleményes emberek gereblyével máris 
egyengették az autók nyomát, majd a 
kiállításra érkező mezőgazdasági gépek is 
besegítettek ebbe a munkába. Most már 
minden készen állt a szórakozásra. 

Mint minden évben a fesztivál délelőtti 
programját a Tarló Hétpróba verseny 
ügyességi feladatai jelentették. Minden 

eddiginél több jelentkező indult a meg-
mérettetésben. A benevező tizenhat csa-
pat között képviseltették magukat a helyi 
fiatalok, gazdák, íjászok, női labdarúgók, 
postások, de vidékről is sokan elfogad-
ták a meghívást, így a nevezők között 
találkozhattunk Pusztamonostor, Szu-
hafő, Jászboldogháza, Jászberény, Jász-
alsószentgyörgy, Jászkarajenő és a pécsi 
egyetemisták képviselőivel. A fesztivál 
ideje alatt zajlott a testvérvárosi prog-
ramsorozat is, így a Zakliczynből érkező 
delegáció tűzoltó tagjai is bekapcsolódtak 
a versenybe. A korábbi években kitalált 
feladatok nem sokban változtak. Az utol-
só próbatételként a szervezők idén is vic-
ces feladattal készültek. Az egyik játékos 
taligában ülve kezében fogott egy vízzel 
teli edényt, miközben a csapattársa egy 

bálát megkerülve végig tolta őt a kijelölt 
pályán. A kevésbé összehangolt munka 
eredményeként néhányan vizes pólóban 
szállhattak ki a taligából. A leglátványo-
sabb próbatétel idén is a bálakompozí-
ciók megalkotása volt. Készült aratógép, 
gabonaszállító, vonat, hajó, Frédi-Béni 
autó, tűzoltó jármű, sakk, kocsma, trójai 
faló és sok más érdekesség. Legmagasabb 
építmény az íjászok által készített szobor 
volt, a legvizesebb pedig a „szalmaqua-
park”, melyben nemcsak a játékosok, de 
még a polgármester asszony is megfür-
dette a lábát. A zsűri döntése alapján a 
legszebbnek a jászkarajenőiek hatalmas, 
népi ruhába öltöztetett bálafigurái bi-
zonyultak. Jászkarajenő község csapata 
nemcsak a bálaépítés során jeleskedett, a 
Tarló Hétpróba verseny első díját vihette 
haza. Második helyen végzett a Jászföld 
Hagyományőrző Egyesület Jászboldog-
házáról, harmadik helyezést ért el a pécsi 
egyetemisták egyik csapata, a Városi Svi-
hákok, negyedik helyen pedig a jászal-
sószentgyörgyi Jász-Terra Kft. végzett. 
A helybeli csapatok közül a Jász Íjászok 
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szerepeltek a legeredményesebben, hato-
dik helyezést értek el.

A játékok alatt ínycsiklandó illatok 
terjengtek a levegőben. A FÉBE szer-
vezésében idén sem maradhatott el az 
aratóétel főző verseny. Finomabbnál fi-
nomabb étkek készültek gulyáslevestől 
az öreglebbencsen át a tökkáposztáig. 
Mindeközben a zsűri sátorban kóstolás-
ra vártak az otthon sütött kenyerek. A 
gasztronómiai versenyek abszolút győz-
tese, Szabóné Dávid Erika lett, aki házi 
hasított kenyerével és tökkáposztájával 
egyaránt verhetetlennek bizonyult. 

A mezőgazdasági gépek, eszközök széles 
palettája vonult fel az idei fesztiválon is, 
hisz ez alkalommal nemcsak a helyi gépek 
kerültek bemutatásra, hanem vidékről is 
érkeztek kiállítók. A látogatók megte-
kinthették a mezőgazdaság gépesítésének 
szakaszait: az egyhengeres petróleumüze-
mű motortól, a mini cséplőgépen át, a 
betakarítás legmodernebb eszközreper-
toárját bemutatva, a terményfeldolgozás 
gépi berendezéseivel bezárólag (triőr, 
gabonatisztító rosták). Megköszönjük 
a géptulajdonosok részvételét, ezzel sok 
örömet szereztek a gyerekeknek és fel-
nőtteknek egyaránt. Reméljük, jövőre is 
megtisztelnek bennünket.

A délutáni programok a család apra-
jának és nagyjának egyaránt kínáltak 
kikapcsolódási lehetőséget. A Tarló Hét-
próba verseny befejeztével felszabaduló 
területen pónifogatok bemutatója kö-
vetkezett, majd a színpadon Csécse, Szu-
hafő, Gyöngyössolymos és Jászfényszaru 
népdalkörei énekeltek dalcsokrokat, ezt 
követően pedig az Iglice Gyermeknép-
tánc Együttes lépett fel. A Tarló Hétpró-
ba verseny eredményhirdetését és a díjak 
átadását követően Farkas Zsolt és cigány-
zenekara nótázott. Közben a tarlón az ér-
deklődők kipróbálhatták az íjászkodást, 
a legkisebbek pedig a pónilovaglást, szal-
mafonást, kézműveskedést és a szalma-
bála csúszdát. A jászfényszarui óvoda és 
az általános iskola pedagógusai jóvoltá-
ból a gyerekek is részt vehettek egy mini 
hétpróbán, ahol a hagyományőrző fajá-
tékok segítségével mérettethették meg 
magukat az ügyesség terén, a bálagurítás 
során pedig erejüket mutathatták meg. 

Délután négy óra körül jelentősen 
megnövekedett a közönség addig is né-
pes tábora. Kíváncsisággal vártuk, milye-
nek lehetnek a televízióból ismert „Kis-
Csillagok”. Szabó Ádám, harmonikás, a 
Csillag születik döntőse és László Attila, 
énekes, a Csillag születik győztese léptek 

színpadra a délután és az este folyamán. 
Hallhattuk és láthattuk, hogy a két fiatal 
nemcsak tehetségével, hanem közvetlen-
ségével is lenyűgözte a rajongókat. A két 
sztárvendég műsora között a Napsugár 
Gyermekszínpad vidám kis története-
ivel szórakoztatta a közönséget, majd a 
Szeres Népzenei Együttes muzsikált. A 
programsorozat Kocs település Aranyko-
csi néptáncegyüttes színvonalas előadá-
sával zárult.

Köszönetünket fejezzük ki a Jász-Taka-
rékszövetkezetnek és az OTP Bank Zrt.-
nek az anyagi támogatásért, a Samsung 
Electronics Magyar Zrt.-nek és a Chemi-
cal Seed Kft-nek a természetbeni támo-
gatásért, a pusztamonostori gazdáknak, 
Rubint Imrének és Gáspár Sándornak a 

körbálák biztosításáért, a jászfényszarui 
gazdáknak az előkészületekben és az utó-
munkákban való részvételéért, a polgár-
mesteri hivatal és valamennyi intézmé-
nye dolgozóinak a fesztiválon nyújtott 
segítségéért, a helyi civil szervezeteknek 
a programokban való részvételéért, a 
rendőrségnek, a helyi polgárőrségnek, 
valamint a GAMESZ dolgozóinak és 
önkénteseinek a rendezvény biztonságos 
megrendezéséért, a fellépőknek a szóra-

koztató műsorért, a csapatoknak a ver-
senyekben való részvételéért, valamint 
minden jószándékú embernek, aki bár-
milyen formában hozzájárult a IV. Tarló-
fesztivál színvonalas lebonyolításához.

Szöveg: Győri Márta, Karizs Evelin
Fotók: Karizs Evelin, Pál Alíz
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Kenyérsütő és aratóétel főzőverseny a Tarlófesztiválon
Immáron negyedik alkalommal került 

sor Jászfényszarun a Tarlófesztivál meg-
szervezésére, s egyben lebonyolítására is. 
Ez a fesztivál kicsiny városunk egyik legszí-
nesebb és legjellegzetesebb programja. Ez 
az a nap, melyet már szinte egy családként 

élvezhetünk számos érdekes programmal 
vegyítve, ami az évek során csak népsze-
rűbbé vált, s még válni is fog. 

Idén a Tarlófesztiválon belül, két új ver-
sennyel is bővült a programcsokor. Ez a két 
új verseny nem volt más, mint a kenyérsütő 
verseny és az aratóétel főzőverseny. Mind 
két verseny elsőrendű célja az volt, hogy 
minden résztvevő eltöltsön szeretteivel, 
barátaival és családtagjaival egy vidám és 

szép napot, ahol még egyedi főzési és sütési 
szokásaikat is betudták mutatni az általuk 
produkált ételek által. A kenyérsütőknek, 
egy legalább fél kilós kenyér megsütése, és 
bemutatása volt a feladat, melyet minden 

csoport a saját különleges receptje alapján 
tett meg. Ugyan ezen elv alapján történt az 
aratóétel főzőverseny is, ahol egy tál hagyo-
mányos jászsági ételelkészítés volt a feladat. 
Az érdeklődés igen nagynak bizonyult, hi-
szen a kenyérsütő versenyre 6 csoport, míg 

az aratóétel főzőversenyre 11 
csoport jelentkezett. 

A kenyérsütő versenyen a cso-
portok a következő kenyérfaj-
tákat sütötték meg mindenki 
nagy örömére: Jászasszonyok 
– Házi hasított kenyér, Pető 
Lászlóné – Köményes kenyér 
és Fokhagymás kenyér, Már-
tika Malgozsátá (Mortykoi 
Moitgorzotioi) – Falusi kenyér 
(búza és rozs), Varga Klaudia 
– Kemencés parasztkenyér, Re-
ichenbergerné Földvári Anita 
– Magos, fűszeres, sima kenyér, 
Micimackó – Kemencés fehér 
kenyér.

Az aratóétel főzőverseny részt-
vevői és elkészített ételeik: Jász-
asszonyok – Tökkáposzta, Dudi 
– Dudi Kummantó – Gulyás 
Kriszti batyujával, Karáért köz-
hasznú egyesület – Aratótál öreg 
tarhonyája, Kurucok – Székely 

Csorba (gulyás), Barócsi és Társai – Gulyás-
leves Ágóiasan, Jászfényszarui Városi Pol-
gárőrség – Aratók kedvence, Szuhafői Csi-
pet – Csapat – Szuhafői vaddisznópörkölt 
rókagombával, Czitán Mátyás – Tiszazugi 
zöldséges öreglebbencs gazdagon, Jászárok-
szállási Városi Polgárőrség – Kaszás leves és 
Aratók reggelije, Béke Horgász Egyesület 
– Aratógulyás ahogy mi szeretjük, Klub Se-
niora Zakliczyn – Lengyelbabos.

Természetesen minden cso-
port nagyon finom és ízletes 
finomságokat sütött – főzött 
mindenki nagy örömére! Jó-
magam a Barócsi és Társai 
csoportban ténykedtem két 
csapattársammal együtt. Ed-
dig még sosem vettem részt 
efféle megmérettetésben, de 
amikor elolvastam a felhí-
vást az aratóétel főzőversenyt 
illetően egyből kaptam az 
alkalmon, és úgy gondol-
tam, hogy jó móka lenne, ha 
neveznénk unokatestvéreim-

mel, Kovács Lászlóval és Barócsi Józseffel 
együtt. Úgy gondolom, mind hármunk 
nevében elmondhatom, hogy egy feledhe-
tetlen napot tudhatunk magunk mögött. 
Nagyon élveztük az ott létet, az előkészü-

leteket, ami megvallom nem volt egészen 
akadálymentes…, és természetesen a leg-
fontosabb mozzanatát az egésznek, a főzés 
pillanatait. Persze a versenyszellem is jelen 
volt végig, de mégis az volt a legfontosabb, 

hogy együtt vagyunk, és bármi is legyen a 
verseny eredménye, azt együtt értük el! Vé-
gül elkészült remekművünk, Gulyásleves 
Ágóiasan, amit barátainkkal, családunkkal, 
és bárki, aki szívesen megkóstolta együtt 
elfogyasztottunk jó ízűen.

Már alig várom a következő Tarlófeszti-
vált, hogy újra főzhessünk, valami igazán 
finomat, és egyúttal szeretnék buzdítani 
mindenkit, hogy bátran nevezzen be jövő-
re, és főzzünk akkor is együtt egy jót!

Szöveg: Durucz Szabina
Fotók: Karizs Evelin, Pál Alíz,

Berze Lászlóné
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A kitüntetettek tablója I.
Jang Siho

Jászfényszaru Díszpolgára
kitüntető elismerés

SiHo Jang a Samsung Electronics Magyar 
Zrt. elnöke. 1961-ben született a Koreai 
köztársaságban. Villamos- és gépészmérnök. 
A Samsung Electronics-nál 198�-től kezdett 
dolgozni. Mint gyárigazgatót Jászfénysza-
run 1995-ben üdvözölhettük. Ezt a pozíciót 
200�-ig töltötte be. Jászfényszaru közössége 
2009-ben nagy örömmel vette visszatértét, 
de már mint elnökként köszönthette.

Jászfényszaru történetében páratlan, hogy a 
díszpolgári címet külföldi állampolgár kapja 
meg. Városunk ezzel kívánja kifejezni elisme-
rését SiHo Jang elnök úrnak, aki egyedülálló 
módon vett részt Jászfényszaru gazdasági éle-
tének fejlesztésében. Személyiségén keresz-
tül Jászfényszaru lakossága nagyrabecsülését 
fejezi ki a koreai tudás és műszaki ismeret 
irányába. 

Jászfényszaru Önkormányzata köszönetét 
fejezi ki a város gazdasági fejlődésének magas 
szintű megteremtéséért. A városunk hírnevé-
nek hazai és nemzetközi szinten történő meg-
ismertetéséért.

Városunk nagyra értékeli SiHo Jang úrnak 
magas minőségű munkáját, együttműködését 
és elkötelezettségét városunk és hazánk iránt. 
Ezért Jászfényszaru város a legmagasabb elis-
merését adományozza számára és Jászfénysza-
ru díszpolgárává fogadja és avatja.

Mészáros László
Jászfényszaru Város címzetes főjegyzője

„JÁSZFÉNYSZARUÉRT”
kitüntető emlékérem

1952-ben született Jászfényszarun. Álta-
lános iskolai tanulmányait helyben végezte, 
majd a Jászberényi Lehel Vezér Gimnázium 
tanulójaként érettségizett, a Pécsi Egyetem 
Pollack Mihály Műszaki Karán folytatott ta-
nulmányokat. Megszerzett tudását már ekkor 
is városunk gyarapodásáért felhasználva a Ka-
lapgyár dolgozója lett 1971-től. Köztisztvi-

selői életpályáját 197�-ben – ekkor már hit-
vese, Zsuzsanna támogatásával – folytatta a 
Tanácsházán. 1982-ben szerzett diplomát az 
Államigazgatási Főiskolán, amelynek ekkor 
már László és Zsuzsanna gyermekeivel kiegé-
szült családjával együtt örülhetett.

Mészáros László az évek során kitartó mun-
kájával fáradhatatlanul dolgozott városunk 
gyarapításán. Rendkívüli rátermettséggel, 
precíz ügyvitellel és emberséggel felvértezve a 
rendszerváltozást követően kétséget kizáróan 
benne testesültek meg azok az erények, ame-
lyek kiváló vezetővé tették, és a legalkalma-
sabbá az újonnan megnyíló jegyzői tisztség 
betöltésére az önkormányzat bizalmából.

A folyamatosan változó jogi normák renge-
tegében otthonosan mozgó jegyző elkötele-
zettségének kiváló példája, hogy ismereteinek 
pontosítása érdekében 1999-ben közigaz-
gatási szakvizsgát, 2000-ben szabálysértési 
ügyintézői vizsgát tett. Már ekkor páratlan 
szakmai teljesítményének elismeréseként ön-
kormányzati kezdeményezésre a belügymi-
niszter Aranygyűrűt, a miniszterelnök címze-
tes főjegyzői titulust adományoztak neki. 

A hivatal falain kívüli ismertségét városunk 
kulturális fejlődésében játszott kulcsfontossá-
gú szerepével alapozta meg, melynek jó pél-
dája a Jászfényszaruért Alapítványban vagy a 
Fényszaruiak Baráti Egyesületében betöltött 
tisztsége.

Áldozatos munkája mellett szabadidejében 
szerető férj, apa és nagyapa; barátai egy olyan 
embernek ismerik, aki műértő kedvelője és 
művelője a zenének, és a sportnak, a nehézsé-
gektől nem riad meg, hanem felülkerekedik 
azokon. Eddigi négy évtizedes munkájában 
Szülővárosa mindig számíthatott rá és a to-
vábbiakban is számítani fog. Mindezek alap-
ján Mészáros László méltó a „JÁSZFÉNY-
SZARUÉRT” kitüntető emlékéremre.

Turú István
„JÁSZFÉNYSZARUÉRT”

kitüntető emlékérem

Turú István 19�7-ben született Budapesten. 
Műszaki tanulmányait követően 1968. júni-
usától dolgozott a budapesti Kalapgyárban.

A Kalapgyár jászfényszarui építésekor 
1973-tól dolgozott a településen. 197�-ben 
családjával együtt városunkba költözött. 
197� őszétől megbízott telepvezető lett, majd 
a jászfényszarui gyáregység vezetőjévé nevez-
ték ki. 198�-től a BÉKE Termelőszövetkezet 
kalapgyártó melléküzemág vezetőjeként dol-
gozott 1996-ig.

Ezt követően a gazdasági és műszaki ellátó 
szervezet városüzemeltetési feladataiban vett 
részt nyugdíjazásáig. Letelepedésétől részt 
vett Jászfényszaru sportéletében, sakkozó-
ként, asztaliteniszezőként, továbbá támogatta 
a helyi sportegyesület működését. Jelenleg is 
a település szenior sportolója.

Turú István magas műveltségű, humánus 
ember. Rendkívül sokat tett a közösségek fej-
lesztéséért és formálásáért. Igazi csapatember, 
most már igazi jászfényszarui is. A Kalapgyár 
helyi vezetőjeként komoly része volt Jászfény-
szaru gazdasági életének fejlesztésében.

Mindezekért méltó a „JÁSZFÉNYSZA-
RUÉRT” kitüntető elismerésre.

Szűcsné Jáger Magdolna
„JÁSZFÉNYSZARUÉRT”

kitüntető emlékérem
Szűcsné Jáger Magdolna a kitüntetést egy 

későbbi időpontban veszi át.

Czeglédi Gabriella
Jászfényszarun a köz szolgálatáért

kitüntető díj

195�-ben született Jászfényszarun. Hely-
ben folytatott általános iskolai tanulmányai 
után gyors- és gépírói képesítésével alapozta 
meg helyét a közigazgatásban. Munkája mel-
lett időt szakított a tanulásra, folyamatosan 
képezte magát.

Az új követelményekhez alkalmazkodva el-
mélyítette informatikai tudását, illetve mun-
kaügyi szakképesítést szerzett.

Terhelhetősége, precizitása, odaadása szinte 
pótolhatatlan munkatárssá teszi a hivatal mű-
ködésének mindennapjaiban.

Olyan felelősségteljes feladattal birkózik 
meg hétről hétre, mint a képviselő-testület 
jegyzőkönyvének vezetése, a titkársági és 
egyes humánpolitikai feladatok. Munkatár-
sai jó kedélyű, szorgalmas embernek ismerik, 
aki időt tud szakítani legsürgetőbb feladatai 
között is néhány baráti szóra, egy kedves mo-
solyra.

Együtt örülhet ma két férfivá érett fiával. 
Ízig-vérig közösségi ember, akinek sugárzó 
személyisége megnyilvánul szabadidejében is, 
melyet szívesen tölt színházban vagy a kert-
jében, orchideái társaságában; hobbijáról is 
publikál a helyi sajtóban.

Élete egybe fonódott a városunkért való 
munkával, ezért méltó a Jászfényszarun a köz 
szolgálatáért kitüntető díjra. 
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A kitüntetettek tablója II.
Zsámboki Istvánné
Palócz Magdolna

Jászfényszarun a köz szolgálatáért
kitüntető díj

1952-ben született településünkön, az álta-
lános iskolát is itt végezte. Hivatástudatának 
megfelelően 1970-ben egészségügyi szakisko-
lában érettségizett, majd rögtön munkába is 
állt helyben, az Egészségházban, közben ál-
talános rendelőintézeti asszisztensi képesítést 
szerzett. 2000-ig mint közalkalmazott fogad-
ta, azt követően magánpraxis mellett fogadja 
a betegeket.

Jól példázza a gyógyítás iránti elkötelezett-
ségét, hogy munkába állása óta tagja a Vörös-
keresztnek. Nem csak a több mint négy évti-
zedes tapasztalat teszi különlegessé Zsámboki 
Istvánné munkáját, hanem az a szolgálatkész-
ség, amit ennyi év elteltével is töretlenül va-
lósít meg nap mint nap. Amikor az ember-
nek leginkább szüksége van az együttérzésre 
betegsége miatt elcsüggedve, Ő éppen akkor 
segít rajtunk kedves mosolyával.

Az önzetlen szeretet, ami átjárja minden-
napjait az oka annak, hogy olyan nagyszámú 
ember örülhet ma vele együtt, köztük Szilvia 
lánya, aki mára már szintén édesanyává vált 
és Zsolt, a fogadott fia.

A szakmaiság és emberség, valamint a négy 
évtizedes szolgálatteljesítés teszi Zsámboki 
Istvánné Palócz Magdolnát méltóvá a Jász-
fényszarun a köz szolgálatáért kitüntető díjra.

Pál Ferencé Tanczikó Mária
Jászfényszarun a köz szolgálatáért

kitüntető díj

Pál Ferencé Tanczikó Mária érettségit kö-
vetően 1970. július 1-jén kezdett dolgozni a 
Jászberényi Városi Földhivatalban, itt fél évet 
töltött, majd hazajött Jászfényszarura, ahol 
1971-től képesítés nélküli óvónőként kezdett 

az I. Sz. Napköziotthonos Óvodában. 197�-
től a Szarvasi Felsőfokú Óvónőképző Intézet-
ben folytatott tanulmányai után, okleveles 
óvónőként egészen nyugdíjba vonulásáig, 
2011. április 21-ig dolgozott, a már Óvodai 
Intézmény Napsugár Óvodai épületben.

Marica óvónéni pályafutása alatt sok kis-
gyermeket készített fel az általános iskolai 
tanulmányokra.

Pályafutását végigkísérte jellemző tulajdon-
ságként a vidámság. Továbbképzések részt-
vevője volt, az utóbbi időkben szívesen vette 
igénybe a technika segítségét, hogy ismereteit 
gyarapítsa, keresett – kutatott, sok dolognak 
utána nézett, hogy az óvodai napokat még 
színesebbé tegye a gyermekeknek.

Szívesen készítette fel csoportjának gyerme-
keit, a mindennapokat változatosabbá tevő 
mesejátékok előadására, ének- és mesemon-
dóversenyre, melyet a kisebb csoportok szá-
mára mutattak be.

A továbbiakban jó egészséget kívánunk, és 
tartalmas éveket, melyekben a családdal töl-
tött idő nyújtson sok-sok örömöt.

Pál Ferencné méltó a Jászfényszarun a köz 
szolgálatáért kitüntető díjra.

Kovács Józsefné
Juhász Piroska

Jászfényszarun a köz szolgálatáért
kitüntető díj

Kovács Józsefné Juhász Piroska első bejegy-
zett munkahelye a Lehel kürt MGTSZ, ahol 
1970. szeptember 2-től 1971. március 31-ig 
dolgozott, majd 9 évet a jászfényszarui Ka-
lapgyárban töltött el.

1980. február 25-től – 1986. május 31-ig, 
mintegy hat évig a Jászsági Áfésznél dolgo-
zott. Ezt követően került az I. Sz. Napközi-
otthonos Óvodába dajkaként. 1983-tól a 
dajkaképesítést megszerezve képesített dajka-
ként dolgozott egészen nyugdíjba vonulásáig 
2011. április 21-ig.

Pirike mindig csendes, kedves segítője volt 
az óvónőknek, a rábízott feladatokat ma-
radéktalanul ellátta. A napi munkákon túl 
szívesen besegített az óvodán belüli és kívüli 
programokba, legyen az farsangi bál, szüreti 
bál, óvodai kirándulás, séta, egy-egy Galéria 
kiállításhoz anyag biztosítása

A gyermekek és szülők szeretetét minden 
csoportjában magáénak tudta. Pirike is azok 
közé a kevesek közé tartozik, akik lakhelyü-

kön tették a dolgukat, kevés számú munka-
helyen töltötték le munkaidejüket, mely eb-
ben az esetben több mint �0 év.

A továbbiakra kívánjuk, hogy családjával 
együtt jó egészségben éljen, az eljövendő évek 
alatt nagymamaként még több segítséget tud-
jon nyújtani gyermekeinek és unokájának. 

Kovács Józsefné Juhász Piroska méltó a 
Jászfényszarun a köz szolgálatáért kitüntető 
díjra.

Réz Ferencné Levocs Ilona
Jászfényszarun a köz szolgálatáért

kitüntető díj

Réz Ferencné Levocs Ilona azon kevesek 
közé tartozik, aki �1 éves munkaviszonyát, 
Jászfényszarun és egyetlen munkahelyen töl-
tötte el.

1970-ben kezdett az I. Sz. Napköziotthonos 
Óvodában dajkaként, munka mellett végezte 
el a gimnáziumot. 1976-tól képesítés nélküli 
óvónőként dolgozott, majd 1979-től a Szar-
vasi Felsőfokú Óvónőképzőt elvégezve ok-
leveles óvónőként dolgozott tovább egészen 
2011. április 21-ig, az ekkora már Óvodai 
Intézmény Napsugár Óvoda épületben.

Az eltelt évek alatt számtalan gyermeket 
nevelt szépre-jóra és készített fel az iskolára. 
Mind eközben továbbképzéseken fejlesztette 
tudását. Munkáját a pontosság, gyermeksze-
retet, megbízhatóság jellemezte. A rábízott 
gyermekeket mindig lelkiismeretesen, leg-
jobb tudása szerint nevelte-oktatta. Óvónői 
pályafutása alatt mindig kiemelt figyelmet 
fordított a nehezebb sorban élő, hátrányos 
helyzetű gyermekekre, tette ezt hosszú ideig 
gyermekvédelmi felelősként is, majd jelző-
rendszeri tagként is. 

Amikor az óvoda és óvodai rendezvények 
dekorációjáról volt szó, mindig lehetett szá-
mítani segítőkészségére, ötleteire. A város 
közéletében, a civil szervezetek munkájában 
is tevékenyen vett részt.

Barátai és kollégái olyan embernek ismerik, 
aki nem hagyja, hogy az ár elsodorja, ha az 
élet hullámai összecsapnak a feje felett, gyak-
ran hallhattuk őt énekelni, jóízűen nevetni.

Kívánjuk, hogy a jövőben is ilyen jókedv-
vel, jó egészségben tevékenykedjen, a közért 
és családjáért, még több időt tudjon tölteni 
lányaival és unokáival.

Réz Ferencné Levocs Ilona méltó a Jászfény-
szarun a köz szolgálatáért kitüntető díjra.
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A Képviselő-testületi ülésekről
2011. július 13-án soron kívüli ülésen 

első napirendként tárgyalta a testület az 
Észak-Alföldi Operatív Program „Jászfény-
szaru városközpontjának értékmegőrző 
megújítása” című, 5.1.1/D-09-1f-2010-
0012 kódszámú pályázatra kiírt közbeszer-
zési eljárás ajánlattételi felhívás módosítá-
sának jóváhagyását. A Képviselő-testület az 
ajánlattételi felhívás szövegében részaján-
latonként 20 % tartalék keret beépítését 
elfogadta azzal, hogy tartalék kerettel, vagy 
tartalék keret nélkül is eredményt hirdet-
het. Második napirend volt az Észak-Alföl-
di Operatív Program „Jászfényszaru város-
központjának értékmegőrző megújítása” 
című, 5.1.1/D-09-1f-2010-0012 kódszá-
mú pályázat műszaki ellenőr ajánlattételi 
felhívás, melyet az ülésen elhangzott és 
javasolt módosításokkal elfogadta. Harma-
dik napirendként a Deák F úti volt gyógy-
szertár épületében 5 db lakás kialakítására 
kiviteli tervdokumentáció megrendelését 
jóváhagyta. A kiviteli tervdokumentáció 
készítése kiterjed az emeleti részen 2 db la-
kás, a földszinten 2 db meglévő lakás mére-
tének optimalizálására, és 1 db garázs lakás 
kialakítására. 

Negyedikként került sor a Virág úti 
szennyvíz kiépítés kivitelezésére ajánlat 
kérés elfogadására. A testület a projektme-
nedzsment és működésfejlesztési támoga-
tás nyújtására az IFUA tanácsadó céggel 
kötendő megállapodást jóváhagyta.

Ötödikként Jászfényszaru Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete projektme-
nedzsment és működésfejlesztési támoga-
tás nyújtására vonatkozó IFUA tanácsadó 
cég ajánlatát tárgyalta. 

A Képviselő-testület felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy az ajánlatban foglalt fel-
adatokra a kiegészítésekkel együtt tárgya-
lásokat folytasson és megállapodást kössön 
az IFUA HORVATH & PARTNERS Ve-
zetési és Informatikai Tanácsadó Kft-vel. 

A Képviselő-testület elrendelte a gazda-
ságfejlesztési program kialakítására közbe-
szerzési eljárás lefolytatását az önkormány-
zat által alkalmazott közbeszerzési szakértő 
igénybevételével. 

A Képviselő-testület felkérte a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Jogi Bizottságot a 
lakáskoncepció elkészítésének előkészíté-
sére, a lakásokról szóló rendeletek felülvizs-
gálatára. 

Hatodik napirend volt az ÉAOP-5.1.1/A-
09-1f-2010-0002 azonosító számú, Szociá-
lis városrehabilitáció és lakossági integráció 
Jászfényszaru fejlődéséért című pályázat 
keretében a 3. mérföldkő dokumentáció-
jának részeként a Közreműködő Szervezet-
hez benyújtott „Szociális városrehabilitáció 
és lakossági integráció Jászfényszaru fejlő-
déséért” című Végleges Akcióterületi Terv, 
melyet a módosításokkal elfogadta. 

Hetedik napirend tárgyalása során a 
Képviselő-testület a Szociális városrehabi-
litáció és lakossági integráció Jászfényszaru 
fejlődéséért című projekt megvalósítására 
Jászfényszaru Város Önkormányzata és 
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. között 
megkötendő konzorciumi szerződést jóvá-
hagyta, egyben elrendelte a konzorciumi 
szerződés felülvizsgálatát a támogatási szer-
ződés aláírását követően. 

Az ÉAOP „Belterületi bel- és csapadékvíz 
védelmi fejlesztések” című, ÉAOP-5.1.2/
D2-11 kódszámú komponensre pályázat 
benyújtásához szükséges, a település város-
központi és Dél-nyugati területére vonat-
kozó engedélyes terv elkészítésére árajánlat 
kérését jóváhagyta.

Jászfényszaru város átfogó bel- és csapa-
dékvíz rendezésére egyszerűsített tanul-
mány terv elkészítésére árajánlat kérést, 
valamint a Bajza, Vasvári Pál, Szikra és 
Vörösmarty utcák csapadékvíz elvezeté-
sének vízjogi fennmaradási engedélyezési 
eljáráshoz szükséges dokumentumok elké-
szítésére árajánlat kérést elfogadta. Aján-
latkérés jóváhagyására került sor a Dózsa 
György úti, Szabadság és Szentcsalád téri 
közvilágítás hálózat korszerűsítésének kivi-
telezésére.

A Képviselő-testület a fontosabb esemé-
nyekről szóló tájékoztatást elfogadta.

A Városfejlesztési Társaság szerződésében 
történő megjelenítésre jóváhagyta az óvo-
da, bölcsőde pályázat előkészítését, a köz-
lekedés biztonság áttekintését – különös 
figyelemmel a 3106-os út felújítására, ke-
rékpárút koncepcióra – valamint a rende-
zési terv módosításának alapjául szolgáló 
feladatok előkészítésére vonatkozóan.

A Képviselő-testület elrendelte, hogy a 
feladatok előkészítésében vegyen részt a 
Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bi-
zottság és javaslatát terjessze a testület elé. 

A Képviselő-testület a 2011. évi költség-
vetés terhére 500.000.- Ft-ot biztosított a 
Béke Horgász Egyesület eszközvásárlására, 
az eszközök működtetésére. 

2011. július 27-én soron kívüli ülés 
meghívott vendégei voltak Halmai Ferenc 
Jászberény Város rendőrkapitánya , dr. Ba-
razutti László ügyvéd, valamint Terenyi 
Imre a helyi rendőrőrs parancsnoka. A na-
pirendek előtt az állampolgárok védelme, 
felvilágosítása érdekében együttműködésre 
kérte a jelenlévőket Győriné dr.Czeglédi 
Márta polgármester. 

A Képviselő-testület az „Első lépések 
Jászfényszarun” című TÁMOP-5.3.1-C-
09/2-2010-0076 azonosító számú pályázat 
keretében megvalósuló oktatás lebonyo-
lítására az ajánlattételi felhívást, a TIOP-
1.1.1-07/1-2008-0126 azonosítási számú 
pályázat informatikai eszközök beszerzésé-
hez kapcsolódó keret megállapodásos eljá-

rást, valamint a meghívandó vállalkozáso-
kat jóváhagyta. 

A „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasz-
tási lehetőséget népszerűsítő, terjedésüket 
elősegítő mintaprojektek” című KEOP-
6.2.0/B/09-11 jelű pályázathoz kapcsoló-
dó közbeszerzési eljárás lebonyolítására há-
rom vállalkozás részére küld ajánlatkérést. 
A szociális városrehabilitáció és lakossági 
integráció Jászfényszaru fejlődéséért” című 
ÉAOP-5.1.1/A-09-1f-2010-0002 azonosí-
tási számú pályázat keretében megvalósu-
ló szabadidő park építésére kiírandó nyílt 
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívást elfo-
gadta. Ugyancsak a szociális városrehabili-
táció és lakossági integráció Jászfényszaru 
fejlődéséért c. pályázat keretében megva-
lósuló szabadidő park építésére kiírandó 
nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívá-
sát elfogadta. 

A „Jászfényszaru városközpontjának ér-
tékmegőrző megújítása” c. ÉAOP-5.1.1/
D-09-1f-2010-0012 azonosító számú pá-
lyázat vonatkozásában a módosított – ak-
tualizált – Akcióterületi Tervet, módosított 
végleges költségvetését elfogadta, mely 
megtekinthető a Polgármesteri Hivatal pro-
jektirodájában. A Képviselő-testület „Jász-
fényszaru városközpontjának értékmegőr-
ző megújítása” c. pályázat vonatkozásában 
jóváhagyta, hogy a Jászfényszaru Ipari Park 
Centrum Kft konzorcium tagként a pro-
jektmenedzsment és a programalap fel-
adatokat ellássa, valamint a Jászfényszaru 
Város Önkormányzata a Cserháti és Társa 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft és a Jász-
fényszaru Ipari Centrum Kft által megkö-
tendő Konzorciumi Együttműködési Meg-
állapodást elfogadta. 

A Heves Megyei Regionális Hulladék-
gazdálkodási Társulás üléséről készült 
tájékoztató tárgyalása keretében a Képvi-
selő-testület felkérte a Környezetvédelmi, 
Mezőgazdasági és Közbiztonsági Bizottság 
és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi 
Bizottság elnökét a hulladékszállítás jövő-
beni lehetőségeinek előkészítésére. A Bede-
kovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság, mint 
az „Első lépések Jászfényszarun” című pá-
lyázat konzorciumi partnere részére a pá-
lyázat utófinanszírozási voltára tekintettel 
biztosítja a 2011. évi önkormányzati költ-
ségvetés terhére a 2011. évben esedékes 
kifizetésekhez szükséges 761.600.- Ft-ot 
a testület határozatában megfogalmazott 
feltételekkel.

Zárt ülés keretében tárgyalta és hagyta 
jóvá 2011. június 27-én a Jászfényszaru 
Dózsa Gy út 3. sz. alatti ingatlan terület-
rész megvásárlására irányuló vételi kísérle-
tet, továbbá az önkormányzati tulajdonú 
ingatlan kiajánlására, a minimális nettó 
eladási ár meghatározását. 

Czeglédi Gabriella 
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Régi idők tanúi: Volt egyszer egy Hajtató telep
Both Béláné visszaemlékezése

Both Béláné Deme-
ter Mária sokgyerme-
kes munkás családban, 
19�2 évben született. 
Heten voltak testvérek, 
Pusztamonostoron él-
tek, általános iskolai ta-
nulmányait is itt végez-

te. Tizenhat éves korától a Felső-Jászsági Állami 
Gazdaság pusztamonostori kerület szántóföldi 
kertészetében kezdett dolgozni. 

1961 évben házasságot kötött a jászfényszarui 
születésű és lakosú Both Bélával, két gyerme-
kük Béla és Gabriella született, öt unokája van. 
1963-ban a helyi Petőfi Mezőgazdasági Terme-
lőszövetkezet szabadföldi kertészet munkacsa-
patába került felvételre. 196� évben a Petőfi és 
Zöldmező Téeszek egyesülésével létrejött Béke 
Tsz ekkor megépített Hajtató telepen vállal 
munkát, ahol tizenöt évet tölt el. 
1979-től 1997. évi nyugdíjazásáig 
a szövetkezet magtárosa. Munka 
mellett előbb kertészeti ismereteit 
bővíti, majd 1983-ban gimnáziu-
mi érettségit szerez. A szövetkezeti 
mozgalom és közélet egyik meg-
határozó résztvevője. Húsz éven 
át a téesz nőbizottságának elnöke, 
huszonöt éven keresztül a gazda-
ságvezetőség tagja volt. 

Tizennyolc évet együtt dolgoz-
tunk a szövetkezetben, de Te há-
rom évvel előbb kezdtél, 1963. 
április 1-től lettél tsz-tag. Ho-
gyan kerültél a szövetkezetbe?

Akkor szinte egyedüli munkale-
hetőség volt a községben, különö-
sen nőknek a téesz. A fiam ekkor 
már közel egyéves volt, a megél-
hetéshez is kellett a keresetem. A 
Petőfibe volt felvétel, mivel az ál-
lami gazdaságban is a kertészetbe 
dolgoztam, így itt is egy kertészeti 
munkacsapatba kerültem. Napi 
legalább 10 órát dolgoztunk, 
ekkor még munkaegységet* kap-
tunk a végzett munkáért.

A Zöldmező Tsz Hajtató telepét, az üvegház-
zal a Corvina út végén Dobi István az Elnöki 
Tanács elnöke avatta. 5,99 millió forint költ-
séggel épült a mosó, az előkészítő raktár, a 
szociális épületek, és az üvegház, mely a korai 
palántanevelést biztosította. Az egyesüléssel 
1964-ben kerültél ide, a hatvanas-hetvenes 
években hányan dolgoztak a telepen?

Hat munkacsapat alakult, egy-egy csapatban 
9-10 fő dolgozott. Öt női csapat volt, melynek 
vezetői Annus Vencelné, Borbély Sándorné, 
Csontos Gyuláné, Jáger Béláné, Rékasi Károly-
né, a férfi csapatot Meleg Emánuel vezette. 
Összesen több mint 60 főt foglalkoztatott a 
telep. A telep vezetője Meleg Imre, a szakmai 
irányító Kiss Sándor főkertész volt. A telepen 
volt 16500 m2 melegágyterület, melynek egy 
részében, a szabadföldi kertészetben dolgozó 
több száz kertész itt nevelte tavasszal a palántát.

Ki volt a csapatvezetőd és kikkel dolgoztál 
együtt?

Csontos Gyuláné fogta össze a kollektívát. A 
korosztály vegyes volt, pályakezdő fiatalok, idő-
sebbek egyaránt. Munkatársaim voltak Borbély 
Ferencné, Boros Imréné, Bucsánszki Istvánné, 
Csillik Antalné, Juhász Jánosné, Kiss József-
né, Tóth Gáborné, Zsámboki Ferencné, velem 
együtt tízfős volt a csapat. 

Milyen kertészeti növények termesztésével 
foglalkoztatok?

A telepen többségében fólia alatt, illetve hol-
landágyakban folyt a termelés. Elővetemény-
ként, rásegítő fűtéssel évekig salátatermesztés 
folyt, melynek jelentős része exportra került. 
Utána hegyes erős zöld és töltenivaló fehér (cecei 
és soroksári) paprikát ültettünk a saláta helyé-
re. Mikor a salátatermesztés veszteségessé vált, 
csak paprikával foglalkoztunk. A telephez közel 
a csapatoknak szabadföldi paradicsom terüle-
tük is volt. Itt a betakarítás akkor jelentkezett, 

amikor már a hajtatott paprika nagy része le-
csengett. Szórvány, kimaradt területen sütőtök 
termesztést is vállalhattunk.

A palántanevelés a fűtött üvegházban történt. 
Kis faládákba, 10 cm vastag földbe ültettük a 
magokat. A palántát 5-6 leveles korában tőzeg 
és termőföld keverékéből készült táphenger kö-
zepébe helyeztük és földdel tömörítettük. A táp-
hengeres növényeket a fólia sátrakba, a beépített 
hollandágyakba ültettük ki. Az esetleges éjsza-
kai hidegtől a melegágyakat nádfonatú hasurá-
val és fóliatakarással, a sátrakat rásegítő fűtéssel 
védtük. Szombaton és vasárnap mindig voltak 
ügyeletesek a csapatból, akik a fólia sátrak szel-
lőztetésével, a hollandágyak luftolásával foglal-
koztak. A kiültetett növény locsolása, kapálása, 
gyomlálása folyamatos munkát jelentett. Mikor 
befejeztük, kezdhettük előröl. A szedésnél már 
számoltuk az árbevételt, mert annak 33 %-át 
kaptuk munkánkért. 1973-ban a telepen 3,5 
ha fóliasátor alatt folyt a termelés. Kezdetben 

1 m magas sátrak is voltak, mely alatt nagyon 
rossz volt dolgozni, hátunk állandóan vizes volt 
a lecsapódó párától. Ezt a vezetőség is belátta és 
felszámolták. Általánossá vált a 3 m magas és 
25 m hosszú sátrak. Májusban már a darabos 
paprikát értékesítettük. Fontos volt, hogy a ter-
vezett árbevétel kétharmada már a korai dara-
bos paprikából meglegyen, mert a kilós paprika 
mennyisége már kevesebb bevételt hozott. 

Tíz nő együtt, korosztályi különbséggel 
nem okozott gondot, milyen volt a közösségi 
szellem?

Őszintén mondom, nagyon jó és összetartó 
közösség volt a csapatunk, de a többi közösség 
is. Ezt nem a nosztalgia, vagy a múlt megszépü-
lése, vagy a fiatalságunk iránti visszavágyakozás 
mondatja velem. Embert próbáló nehéz munkát 
végeztünk nap mint nap, ezt évekig végezni csak 
egymás megbecsülésével, segítésével, szereteté-

vel, vidámsággal lehetett elviselni. 
Persze szerepe volt ebben Meleg 
Imre telepvezetőnek, a téesz ve-
zetőségének is. Kirándulásokat, 
cirkusz- és színházlátogatásokat 
szerveztek a dolgozóknak, már 
akkor is, mikor még nem volt sa-
ját busza a szövetkezetnek. 

Sajnos egyre fogyunk, sokan 
elmentek közülünk, de ha a vá-
rosban összefutunk, találkozunk, 
mindig szóba jönnek a munkában 
együtt töltött évek szép emlékei.

Szerényen elhallgatod, hogy 
a téesz nőbizottsága és annak 
elnökeként Te is sokat tettél a 
nők helyzetének javításáért, 
elismerésükért, megbecsülé-
sükért.

Valóban volt módom és lehe-
tőségem a nőbizottságban, gaz-
daságvezetőségi tagként is, hogy 
képviseljem érdeküket, szóvá te-
gyem kérésüket, elvárásaikat. 

Both Béláné közel �0 éves szö-
vetkezetben eltöltött kimagasló 
munkáját, közösségi tevékenysé-
gét kormány, miniszteri és szövet-

kezeti elismerések, kitüntetések igazolják.
Kívánom az olvasók nevében, hogy öt unokád 

és családjaik még sokáig sok örömet és boldog-
ságot jelentsenek a mindennapok során. 

Úgy gondolom, a településen 196�-ben el-
indult fóliás zöldségtermesztés „úttörői” saját 
maguk és családjaik révén a házi kertekben, 
– a hetvenes évektől – már általánossá vált új 
kertészeti kultúra elterjesztéséhez hozzájárultak. 
Köszönet Nekik. 

Tóth Tibor
Fotó: Both Béláné

* munkaegység: a tsz-ben végzett munkák ér-
tékelésére, a részesedés megállapítására szolgált 
a 60-as évek végéig (Jászfényszarun 1966. de-
cember 31-ig alkalmazták). A tsz-ek év közben 
munkaegységgel – mint arányszámmal – tartották 
nyilván a végzett munkateljesítményt, amelyet az 
év végén számoltak el, és év közben havi előleget 
adtak rá.

Balról jobbra haladva, az állósorban: Kiss Sándor, Nagy Antalné,
Zsámboki Ferencné, Berényi Klára, Csontos Gyuláné, Zsámboki Józsefné, 

Czeglédi Imre, Ézsiás Imréné, Meleg Imre, Ceczulics Antalné, Juhász Jánosné, 
Szabó Bertalanné, Ocskó Sándorné, Dobák Jánosné, Balogh Péterné,

Kiss Józsefné, Mészáros Imréné, Csaba Jánosné, Réz János, Török István, 
Ugrics Imre, Meleg Emánuel. Elől guggolnak: Bíró Magdolna, Török Ilona, 

Varga Erzsébet, Kiss Á Sándor, Penczner Imre, Pető Antal.
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Gazdálkodás Jászfényszarun

A munkám
a hivatásom

Beszélgető társam Győri Ernő Gábor, 
akivel a 2010/2011-es mezőgazdasági évről 
folytattunk eszmecserét.

– Mióta foglalkoztok földműveléssel?
– Édesapám már 1978 óta gazdálkodik, 

jómagam 2001-ben kezdtem a munkát.
– Édesapáddal közösen vezetitek a válla-

kozást. Mindketten szakképzett oktatásban 
részesültetek?

– Igen, mindketten agrártudományi 
egyetemet végeztünk. Élethivatás szerint 
gazdálkodunk.

– Jelenleg mekkora területen dolgoztok?
– Mostanra már 600 hektár föld van a 

tulajdonunkban.
– Nagyon sok gazdálkodó panaszkodik, 

hogy a tavalyi sok esőzés miatt nagyon sok 
területet nem tudtak megművelni. Nálatok 
ez hogy alakult?

– Igen, sajnos minket is sújtott a sok eső-
zés. A tavalyi évben 150 hektárt tartósan 
víz borított (több hónapig sokhelyütt 1 m 
magasan is). Egy részét be tudtuk vetni, 
másik részét nem. Ez hatással volt az idei 
termésátlagra is, mert a víznyomás hatására 
levegőtlenné váltak a talajok, amit az idei 
aszályos időjárás csak fokozott (Jászfény-
szarun).

– Ez az állapot a vetéseket is megnehezí-
tette?

– Igen, nagyban megnehezítette a tavaly 
őszi búzavetéseket. Nagyon sok elakadás 
fémjelezte, nehezebb volt a búzavetés. 
Nemegyszer előfordult, hogy a vetés során 
a homokdomb tetején elakadt az erőgép.

– Ezáltal a növényvédelem is többlet mun-
kát adott?

– Amellett, hogy a víz nagyon sok volt, a 
gyomnövények tömegével jelentkeztek. A 
kukorica, napraforgó esetében megismételt 
gyomirtószeres kezelések váltak szükségessé.

– Más egyéb tényező hátráltatta a növények 
fejlődését?

– Igen, leginkább az áprilisi és a máju-
si aszály okozott termésdepressziót a búza 
esetében.

– Milyen terményeket termesztetek?
– Szántóföldi növénytermesztéssel foglal-

kozunk. A 2011-es évben őszi búzát, kuko-
ricát, napraforgót, lucernát vetettünk el. A 
kapás növényeket viszonylag kötöttebb te-
rületekre vetettük (április), itt is nehezebb 
volt a vetés.

– Milyen volt a termés?
Ez idáig a búza került betakarításra, ami 

közepes termés volt, minősége pedig takar-
mánybúza minőségű.

– Ezek szerint az őszi búzát még el sem ve-
tettétek.

– Nem, erre majd a napraforgó és a ku-
korica betakarítása után kerül sor; október-
ben.

– Hogyan értékesítitek terményeiket?
– A termelt termények egy részét szerző-

déses partnereken keresztül, másik részét 
pedig szabad piacon.

– Milyen gépekkel dolgoztok?
– Jelenleg kettő, 80 lóerős MTZ-vel és 

egy 200 lóerős Voltra traktorral oldjuk 
meg dolgainkat.

– Ebben az időszakban milyen tevékenysé-
gek folynak?

– Most, visszautalva a tavalyi időjárásra, 
a területek talajlazítása zajlik, átlagosan �5 
cm mélyen, most készítjük elő az árpa és a 
búza területeket. Ennek az az előnye, hogy 
a talaj művelt rétegét jobban fellazítjuk és 
ideális fejlődési körülményeket biztosítunk 
a növény számára.

– Nyitottak vagytok az új lehetőségekre?
– Igen, nos, a jövőre nézve fejleszteni, 

növelni szeretnénk a tározóink kapacitá-
sát, hogy ne -legyünk betakarítást követő-
en azonnali eladás kényszerben. Illetve új 
növényfajták termesztésével is szeretnénk 
foglalkozni.

– Mit tartasz a legfontosabbnak a jövő-
ben?

– A legfontosabbnak ítélem meg a tanu-
lást, önképzést, az új technológiák megis-
merését és bevezetését a még jobb termés 
érdekében.

Köszönöm, hogy megosztottad velem gon-
dolataidat! Bőséges termést kívánok a továb-
biakban is!

Elfeledett ízek
a Sós tanyán

„Üzenem a háznak, mely felnevelt:
Ha egyenlővé teszik is a földdel,
Nemzedékek őrváltásain
Jönnek majd újra boldog építők
És kiássák a fundamentumot
S az erkölcs ősi, hófehér kövére
Emelnek falat, tetőt, templomot.
 (Wass Albert)

Sós Zsolttal, a jászfényszarui vasútállo-
más közelében lévő Sós tanyán beszélgetek. 
Családja már hosszú évek óta gazdálkodás-
sal foglalkozik. Jelenleg édesanyjával illetve 
édesapjával végzik munkájukat.

– Mikor költöztek ki ide, a tanyára?
– Valójában ez a tanya már 1970 óta a 

családunk tulajdonában van, de a tanyára 
csak 2005-ben költöztünk ki, mert akko-
ri pusztamonostori otthonunkat, (ahova 
szintén költöztünk még régebben) a gaz-
dálkodás miatt kinőttük.

– Akkor már azelőtt is foglalkoztak föld-
műveléssel illetve állattenyésztéssel?

– Igen, a családunk már 1989 óta foglal-
kozik ezzel a munkával, csak azelőtt alacso-
nyabb szinten foglalkoztunk gazdálkodás-
sal. Kezdetben kertészkedtünk, kertünkben 
találhattunk paprikát, uborkát, burgonyát, 
paradicsomot illetve dinnyét is.

– Mivel kezdték foglalkozásuk fejlesztését a 
tanyán?

Településünkön köztudottan nagy hagyományai vannak a zöldségtermesztésnek, a fóliás, a kerti és a szántóföldi növénytermesz-
tésnek. Mi újság a határban? Kik és hogyan gazdálkodnak a fényszarui földeken? Sorozatunkban őket szólaltatjuk meg.
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– Első lépésként magtárat építettünk, 
emellett itt és Pusztamonostoron � hektár 
saját földön és bérelt földeken is dolgoz-
tunk. Majd a kisebb mezőgazdasági gépek 
mellé, 2000-ben új MTZ-t vásároltunk 
és apránként mindehhez felszereléseket 
vettünk. Ezek után az osztatlan közös tu-
lajdonból kimérettük a család földjeit, 
eközben pedig a pusztamonostori bérelt 
földjeink egy részét megvásároltuk.

– Ha már szóbahoztuk a gépesítést, most 
milyen fejlett a gépparkjuk?

– Mostanra már kombájn kivétel, teljes 
gépesítésünk van.

– Látok itt az istállóban szarvasmarhákat is.
– A családnak az a mottója, hogy: „A föld 

jószág nélkül, a jószág föld nélkül semmit 
sem ér.”

Eleinte sertésneveléssel és borjú hízla-
lással foglalkoztunk. Későbbiekben a te-
héntartásra is áttértünk. Kezdetben a jász-
fényszarui tejcsarnokba hordtuk a tejet, 
pusztamonostori otthonunkban még csak 
tejet illetve abból túrót árultunk a faluban 
élők számára.

– Úgy tudom mostanra már komolyabban 
foglalkoznak tejfeldolgozással. Mindez ho-
gyan alakult ki?

– 1999-ben megszüntettük a tejcsarnok-
ba való tejhordást és a gyöngyösi piacra 
hordtuk áruinkat, ami még mindig csak 
tej és túró volt. Majd amikor kiköltöztünk 
ide, a nagyobb hely miatt több állatot lehe-
tett tartani és „komfortosabban”. Egyfajta 
körforgás alakult ki: a földön learatott ta-
karmány a szarvasmarháknak illetve a hí-
zóknak az etetésére szolgál és a tej savóját 
pedig a sertéseknek adjuk, így szinte sem-
mi nem veszik kárba.

– Nagyon finom sajtjuk van! Ezt is el tudná 
nekem mesélni, hogy hogyan kezdődött?

– A piacozás különböző követelményeket 
vont maga után, és így kialakult a tejfel-
dolgozónk. De nem csak sajtot készítünk, 
hanem tejfölt is és vajat köpülünk.

– Az előbb említette a sertéseket. Ezeket is 
feldolgozzák valamilyen formában?

Igen, hatósági vágóhídon levágott sertése-

inket mi magunk feldolgozzuk és 90-95% 
füstölt árut, kolbászt, szalonnát és külön-
böző húskészítményeket is értékesítünk.

– Az állatállományuk milyen egyedekből áll?
– Szarvasmarháink kimondottan magyar 

tarka egyedekből állnak, ami jelenleg 13 te-
henet és 12 növendéket takar. A növendé-
keket a török piacon szoktuk értékesíteni. 
A saját húsjellegű disznóállomány magyar 
nagy, fehér és lapály egyedekből áll; a man-
galicák pedig vörös és fecskehasúakból. 
Ezek mellett még baromfit is tartunk saját 
részre, és tisztítva eladásra is.

– Jelenleg hány hektár földön gazdálkodnak?
– Mostanra már �0 hektár szántó és 

gyepterületünk van; sajnos ez utóbbi 2/3-a 
víz alatt van, így nem nagyon tudunk le-
geltetni. Szántóink - mint már fentebb is 

említettük - a takarmány megtermelésére 
szolgálnak, ahol találhatunk lucernát, bú-
zát, kukoricát, napraforgót. Ezek közül 
csak a napraforgót adjuk el.

– És a régi kertészettel mi lett?
– A régi kertészetünk erdősítési program 

keretében be van erdősítve, jelenleg 80 % 
akácból és 20 % szürke nyárból áll.

– És végül is Önök mint családi vállalkozás 
működnek?

– Nem, mi a törvény szerint, mint csa-
ládi gazdálkodók működünk. Szüleimmel 
együtt vezetjük megélhetésünket.

– Nos, Ön is örökölte ezt a foglalkozást. 
Van a családban olyan személy, aki szintén 
kapható lesz a fentiek folytatására?

– A testvéremnek van egy 8 éves fia, aki 
örökölhetné, de ő kiskora óta tűzoltó sze-
retne lenni. Aztán az idő folyamán majd 
kialakul a dolog.

– Látom nagyon elfoglalt, hisz erre a beszél-
getésre is alig találtunk időpontot. Azért a sok 
munka mellett szórakozásra is jut ideje?

– Igen, a kemény munka mellett közéleti 
hagyományőrzést folytatok a Rózsa Sándor 
Hagyományőrző Szabad Csapatban.

Köszönöm a riportot! További munká-
jukhoz is sok kitartást, erőt és egészséget 
kívánok!

A riportokat Balla Helga készítette

Indul a tanyafejlesztési 
program

Magyarország kormánya várhatóan 
szeptemberben hirdeti meg a Tanyafej-
lesztési programot. A pályázatokat egy 
hónapon át lehet majd benyújtani.    

Támogatás vehető igénybe települési és 
térségi fejlesztésekhez, valamint tanya-
gazdaságok fejlesztésére.

A térségi, települési fejlesztéseknél az 
egyetlen feltétel, hogy a pályázó telepü-
lési önkormányzat, önkormányzati tár-
sulás, többcélú kistérségi társulás, civil 
szervezet a kiírás szerinti tanyás térség-
ben működjön.

A tanyagazdák számára kiírt pályáza-
toknál több feltételnek kell megfelelnie a 
pályázó őstermelőnek, egyéni vállalkozó-
nak vagy családi gazdálkodónak:

– életvitelszerűen tanyán él,
– a tanyagazdaságban mezőgazdasági 

tevékenységet folytat,
– az összes árbevételének legalább 50 

százaléka mezőgazdasági tevékeny-
ségből származzon.

A program célterülete az Országos Te-
rületfejlesztési Koncepcióban meghatá-
rozott tanyás településeket alapul véve a 
szűk értelemben vett alföldi tanyás tele-
pülések. Ide tartozik a két alföldi régió 
minden, OTK-ban szereplő tanyás tele-
pülése, kiegészülve a Pest megyei alföldi 
tanyás településekkel. Ez összesen 206 
települést jelent.  

A településlista még nem elérhető az 
interneten, de amint részletesen megje-
lenik a pályázati kiírás és a település lista 
értesítjük a tisztelt lakosságot.

Hajnal Gitta
projektiroda

A kovászt langyos vízzel feloldom. Kb. 
2 kg lisztet megszitálok. Mindezt úgy, 
hogy a teknő egyik végében a liszt, a má-
sik végében a kovász van.

Este készítem így elő és másnap reg-
gel fogok hozzá a dagasztáshoz: langyos 
(enyhén) sós vízzel fokozatosan keve-
rem össze a kovászt, a lisztet, mindaddig 
amíg az szép selymes tésztává nem alakul 
és elhagyja a teknő fenekét.

Ekkor szakítom ki a tésztát és teszem 
lisztezett szalvétával kibélelt szakajtóba. 
Ebben kel kb. 1 órát. Tepsibe kiborítom 
és egyenletes hőfokon 2 órát sütöm.

Szabó Istvánné
Dávid Erika

Recept:
Házi hasított kenyér

Sós Zsolt szülei
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MEGVÁLTOZOTT A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SZEMÉLY-
GÉPKOCSI SZERZÉSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSÁNAK RENDSZERE

A Kormány elfogadta a súlyos mozgás-
korlátozott személyek közlekedési ked-
vezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) 
kormányrendeletet, mely 2011. június 29. 
napján kihirdetésre került. A kormányren-
delet 2011. július 02. napján lépett hatály-
ba, és jelentősen megváltoztatta, szigorítot-
ta a személygépkocsi szerzési és átalakítási 
támogatások (együttesen: közlekedési ked-
vezmények) jogosultsági feltételeit.

Alapvető változás, hogy a súlyos mozgás-
korlátozottság tényét a továbbiakban már 
nem a szakorvos vagy háziorvos által kiállí-
tott I. fokú orvosi (a köznyelvben „7 pon-
tos papírként” ismert) szakvéleménnyel 
kell igazolni. Az új kormányrendelet alap-
ján csak a mozgásszervi fogyatékosságára 
tekintettel fogyatékossági támogatásban 
részesülő, a mozgásszervi fogyatékosságára 
tekintettel magasabb összegű családi pót-
lékban részesülő, valamint a BNO kód 
XIII. főcsoportjába (csont-izomrendszer és 
kötőszövet betegségei) tartozó vezető diag-
nózisra tekintettel megállapított, legalább 
�0 %-os egészségkárosodással rendelkező 
személyek minősülnek súlyos mozgáskor-
látozottnak.

A közlekedési kedvezményekre való jo-
gosultság ugyanakkor már nincs jövedelmi 
feltételhez kötve.

A szerzési támogatás új személygépko-
csira, a súlyos mozgáskorlátozott személy 
speciális igényeinek megfelelő műszaki 
feltételekkel rendelkező, újnak nem mi-
nősülő, legfeljebb négy éve forgalomba 
helyezett személygépkocsira nyújtható. A 
szerzési támogatás segédmotoros kerékpár-

nak minősülő, három- vagy négykerekű 
járműre, vagy járműnek nem minősülő, 
sík úton önerejéből 10 km/óra sebesség-
nél gyorsabban haladni nem képes gépi 
meghajtású kerekesszékre használható fel. 
A személygépkocsi átalakítási támogatás a 
személygépkocsinak automata sebességvál-
tóval, vagy más segédberendezéssel történő 
felszereléséhez, átalakításához, vagy a sú-
lyos mozgáskorlátozott személy szállítását 
lehetővé tevő átalakításához, vagy a biz-
tonságos szállítását szolgáló eszközzel való 
ellátásához vehető igénybe.

A közlekedési kedvezmények rendszeré-
nek átalakításával jelentősen emelkedett a 
támogatások mértéke is: a szerzési támoga-
tás új személygépkocsi vásárlása esetén a tá-
mogatás korábbi összegének háromszorosa, 
azaz 900 000 Ft, egyéb esetben a vételár 60 
%-a, de legfeljebb 600.000 Ft, az átalakí-
tás támogatás mértéke pedig az átalakítás 
költsége, de legfeljebb 90 000 Ft. Új és 
használt személygépkocsi vásárlása esetén 
a támogatás felhasználása közbeszerzés 
útján kiválasztott, lízing-tevékenységgel 
foglalkozó finanszírozó szervezettel kötött 
lízingszerződés keretében történik.

Az új kormányrendelet értelmében a te-
lepülési önkormányzatok jegyzőinek visz-
sza kell vonni a 2011. év folyamán eddig 
meghozott, személygépkocsi szerzési és 
átalakítási támogatásra való jogosultságot 
megállapító/meghosszabbító határozata-
ikat – melyeket még a korábbi rendelet 
alapján terjesztettek fel az illetékes szociá-
lis és gyámhivatalokhoz –, illetve az előt-
tük folyamatban lévő eljárásokat meg kell 

szüntetni. Az idei évben tehát szerzési és 
átalakítási támogatás már csak az új kor-
mányrendelet szerinti jogosultsági feltéte-
lekkel rendelkező személyeknek adható, az 
azt megelőzően hozott, jogosultsági felté-
telek fennállást megállapító határozatokra 
tekintettel közlekedési kedvezmények már 
nem nyújthatók.

Változott a támogatások igénylésének 
módja is: ezentúl nem a települési önkor-
mányzatok jegyzőinél kell kérni a szerzési 
és átalakítási támogatásra való jogosultság 
megállapítását, hanem a területileg illeté-
kes szociális és gyámhivataloknál, azaz me-
gyénkben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal-
nál /5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37./. 
A Szociális és Gyámhivatalnál az ügyfél-
fogadás hétfőn 8.00 órától 18.00 óráig, 
szerdán 8.00 órától 16.30-ig, csütörtökön 
13.00 órától 16.30-ig és pénteken 8.00 
órától 1�.00 óráig tart. 

Az idei évben 2011. szeptember 15-ig 
nyújthatóak be az e támogatások iránti 
ügyféli kérelmek, a Szociális és Gyám-
hivatalhoz, mely – az általa létrehozott 
bizottság véleményének kikérésével és a 
rendelkezésére álló keretszámok figyelem-
be vételével - 2011. október 15-ig dönt a 
jogosultságokról.

2012. évtől kezdődően pedig március 
31-éig lehet előterjeszteni a közlekedési 
kedvezmények iránti kérelmet a Szociális 
és Gyámhivatalhoz. 

Polgármesteri Hivatal

A JOBBIK Magyarországért Mozgalom 
jászfényszarui szervezete buszos kirándulást 

szervez Várpalotára,
2011. szeptember 2�-én (szombat).

Program: Látogatás a Trianon Múzeumban, a 
vár múzeumának és kiállításainak

megtekintése. Visszaúton a pákozdi
Don-kanyar-emlékmű megtekintése.

Részvételi díj: felnőtteknek 2.900 Ft,
gyermekeknek és nyugdíjasoknak 2.600 Ft 
(Az ár a busz és a belépők költségét tartalmazza!)

Indulás reggel 7 órakor,
érkezés az esti órákban.

Jászfényszarui szervezetünk
ROVÁS HELYSÉGNÉVTÁBLA

állítását tervezi. Amennyiben egyetért az 
üggyel, az Ön támogatását is várjuk

a táblák elkészüléséhez!

Bővebb információ:
Kovács János · 06-20/968-3249

FIZETETT HIRDETÉS

Az étkezési térítési díjakról
A 1�9/1997.(IX.10.) Kormányrendelet 

értelmében a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek szüle-
inek nem kell étkezési térítési díjat fizetniük 
(a kiskorúak 8. osztályos koráig), amennyi-
ben óvodában, iskolában étkeznek.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy az ön-
kormányzatnak sem kell fizetnie!

Az elmúlt évben a gyermekétkeztetésre 
16.000.000 Ft-ot költöttünk. Ez nagyon 
magas összeg.

Takarékossági okokból nagyon fontos 
az, hogy ha esetleg beteg a gyermek, vagy 
más egyéb okból nem veszi igénybe az ét-
keztetést, akkor ezt a tényt a szülő a lehető 
legrövidebb időn belül jelentse be a helyi 
GAMESZ-nál, ahol átmenetileg törlik az 
étkezők sorából.

Sajnos az elmúlt tanévben is tapasztal-
tuk azt, hogy akkor is főzött a vendéglő a 
gyermek részére, amikor az pedig nem is 
étkezett. Ez abból adódott, hogy a szülő 
nem jelentette a hiányzás tényét. Felesleges 
kiadástól kímélnénk meg az önkormányza-
tot, ha ez a jövőben nem így történne.

Tájékoztatom a szülőket, hogy a követke-
ző tanévben szúrópróbaszerűen ellenőrizni 
fogjuk, hogy a kijelentések megtörténnek-e 
a GAMESZ felé, és szükséges esetén meg 
fogjuk tenni intézkedéseinket a takaréko-
sabb gazdálkodás érdekében.

A kellemetlenségek elkerülése érdekében 
kérjük az időben való jelzéseket a szülőktől.

Molnár Ferencné
gyámügyi ügyintéző
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Magyarországon a közvélemény előtt kevéssé 
ismert (és talán méltatlanul elfeledett) tudós 
várpalotai zsidó családból származott. Édesapja 
Bárány Ignác még fia születése előtt vándorolt 

ki Bécsbe. Bárány Róbert már Bécsben szüle-
tett (ezért is számítják az osztrák Nobel-díjasok 
sorába) és a sors sok helyre sodorta, azonban a 
magyar tudományos élettel soha nem volt intéz-

ményes kapcsolatban. Orvosi oklevelét szülővá-
rosában szerezte 1900-ban, majd belgyógyászati 
és pszichiátriai tanulmányokat folytatott. 1905-
től a bécsi orvosi egyetem fülészeti klinikáján 
dolgozott, ahol 1909-től docens volt. 

Egy egyszerű klinikai tapasztalat terelte figyel-
mét a belső fülben rejtőző egyensúlyszervre. 
Betegeinél sokszor végzett fülöblítést, melynek 
során a páciensek gyakran elszédültek. Kiderült, 
hogy szédülésük az öblítő folyadék hőmérsékle-
tével függött össze. Langyos vízzel öblítve nem 
szédült el a beteg, míg hideg, illetve túl meleg 
vízzel öblítve szédülés jelentkezett. A jelenség 
egy élettani reflexmechanizmusnak felel meg, és 
Bárány-féle kalorikus reakciónak nevezik, hiá-
nya kóros jellegű. Az élettani folyamat összefügg 
a tengeri betegség jelenségével is. Nobel-díjat is 
a füllel és az egyensúlyérzékeléssel kapcsolatos 
munkásságáért kapott 191�-ben: az elismerést 
az „egyensúlyszerv fiziológiájával és kórtanával 
kapcsolatos munkáiért” ítélték oda. 

Az első világháborúban önkéntesként hadi-
kórházi osztályvezető orvos, a fül-orr-gégészet 
vezetője, 1915-ben hadifogolyként orvosi szak-
mai felügyelő volt. Orosz fogságba került, ahol 
súlyos betegség döntötte le lábáról. Gyakorla-
tilag Nobel-díjának köszönheti életét, ugyanis 
1916-ban a svéd kormány közbenjárására sza-
badult ki. 

Visszatért szülővárosába, ahol azonban nem 
maradhatott, kollégái még tudós voltát is két-
ségbe vonták, nem engedték professzori szék-
hez jutni és etikai vétségben is elmarasztalták. 
Svédországba távozott, ahol 1926-tól az 1936-
ban bekövetkezett haláláig az uppsalai egyetem 
fül-orr-gégészeti tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanára volt. Világháborús tapaszta-
latai alapján kidolgozta a friss lövési sérülések 
sebészeti ellátási módszereit, valamint műtéti 
eljárást javasolt az idült homloküreg-gyulladás 
gyógyítására. 

A Nobel-díjon túl munkásságát több magas 
szakmai kitüntetéssel is elismerték, így Politzer-
díjjal (Boston, 1912), Guyot-díjjal (Groningen, 
191�), a svéd Orvostársaság Jubileumi Érmével 
(1925).

Bárány egész munkássága tulajdonképpen 
a fülészet és az ideggyógyászat határterületén 
zajlott. Leszármazottai közül számos orvos ke-
rült ki. Egyik unokája, Anders Bárány a fizikusi 
pályát választotta, és a fizikai Nobel-díj bizott-
ságának titkáraként számos kitüntetés odaítélési 
folyamatának lehetett részese.

Magyarországon nevét nem őrzik közterüle-
tek, intézmények sem. Svédországban azonban 
már 1960-ban megalakult a Bárány Társulat, 
mely szimpóziumait ötévenként tartja.

Zsámboki Richárd (Forrás: Internet)

A tudományok mAgyAyAy r nAgyjAi

Bárány Róbert

Az építkezés előtt álló emberek általában azért 
építenek maguknak otthont, hogy az teljes mérték-
ben az ő igényeiknek megfelelő legyen. Éppen ezért 
sokan négyzetrácsos füzettel, vagy újabban akár az 
ArchiCAD, vagy AutoCAD egyszerűbb funkciói-
nak elsajátítása után, egy dwg file-lal a kezükben 
érkeznek a tervezőhöz. Teljesen jogos, hogy a saját 
elképzeléseiket nagy-nagy lelkesedéssel igyekeznek 
magvalósítható formába önteni az építkezni vá-
gyók. Az viszont súlyos tévedés, ha valaki azt hiszi, 
hogy abból már meg is lehet építeni egy házat. A 
tervezési koncepcióhoz persze segítséget nyújtanak 
ezek a rajzok, és egy jó tervezőnek nagyon is oda 
kell figyelnie az egyedi igényekre.

Figyelembe kell venni, hogy a család tagjai ho-
gyan használják az egyes helyiségeket, hol mennyi 
időt töltenek el, milyen az életritmusuk. Fontos-
nak tartom, hogy az építész legalább ilyen szinten 
jól ismerje a megrendelőit. Mások már meglévő 
engedélyezési tervének átrajzoltatása nem célrave-
zető Ezzel az a probléma, hogy egyeztetések, ön-
kormányzati utánajárás, és az egyes építészeti cso-
mópontok részletes kidolgozása nélkül, nem lehet 
jó házat építeni. Fontos érv még az építész szüksé-
gessége mellett egész egyszerűen az, hogy neki ez a 
hivatása, jobban ért hozzá.

Míg mi magunk általában egyszer építkezünk, 
egyszer van rá alkalmunk, hogy tervezgessük, 
megálmodjuk otthonunkat, addig egy építész napi 
tevékenységei közé tartozik a családi ház tervezé-
se, vagy más épületek tervezése. Természetesen az 
építész nekünk dolgozik, nekünk készíti el családi 
házunk tervrajzait és a látványterveket, a mi útmu-
tatásaink szerint, az ő szakmai tudását, és kreativi-
tását felhasználva, hogy mindannyiunk közös örö-

mére megszülessen az otthonunk, amely egy kicsit 
lélekben az építészé is.

Egy épület használhatósága és építésének költsé-
ge már a tervezőasztalon eldől, éppen ezért fontos 
a jó szakember kiválasztása mind telekvásárlásnál, 
mind tervezésnél.

A telek kiválasztásakor figyelni kell néhány do-
logra, mert plusz költséget jelenthet, ha nem szá-
molunk azzal, hogy:

– nincs közművesítve,
– a telek alakja nem optimális
 (pl.: túl hosszúkás),
– az építési vonalak betartásával nem lehet
 ideálisan tájolni az épületet,
– a telek nagyon meredek, nehezen
 megközelíthető,
– az értékes fák nem vághatók ki, csak úgy 
 engedély nélkül,
– nagyon rossz a talaj minősége,
– kik a szomszédok,
– nincs infrastruktúra,
– nap mint nap órákat kell majd ingázni.
A kiválasztás előtt felmérethetők a talaj adottsá-

gai, megbecsültethető a telek speciális elhelyezke-
déséből adódó többlet kivitelezési költség, vázlatok 
készíttethetők arról, hogy a telek adottságai hol 
okozhatnak gondot a szabályoknak megfelelő épít-
kezésben, az építészt is érdemes már ebben a sza-
kaszban kiválasztanunk, sokat segíthet a megfelelő 
telek kiválasztásában.

Telekvásárlás előtt az ügyvéddel közösen jobb el-
lenőrizni az alábbiakat is:

• Kik a tulajdonosok.
• Van-e haszonélvező, vagy bármilyen joggal 
 rendelkező bejegyzett személy.

• Mekkora a telek mérete és miként van 
 bejegyezve.
• Van-e bármilyen jog bejegyezve
 (szolgalmi jog, közműátvezetés, stb.).
• Van-e jelzálog és egyéb terhelés az ingatlanra 
 bejegyezve.
• A telket méretének pontosítása után
 érdemes átvenni.
Engedélyezési tervhez szükséges térképmásolat és 

hiteles tulajdon lap a Földhivatalnál szerezhető be, 
a térképmásolat általában 1:1000 léptékben készül, 
így családi házak esetén a telek és annak nagyjából 
200 m-es környéke látható rajta. Azon felül, hogy 
ezen okiratok beszerzése kötelező az engedélyezési 
eljáráshoz, még hasznos is lehet, ha ugyanis kide-
rül, hogy a telek valós mérete nem egyezik meg a 
hivatal által bejegyzett méretekkel, akkor jogot sze-
rezhetünk a kitűzés módosításához.

Berze Éva
okleveles építészmérnök

ÉpítÉsz szemmel

Családi házak tervezésének lépései I.

SZÜLETTEK: Bató Emma (Harmath Dorottya), 
Csollák Helga (Solti Lilla), Kui Jázmin (Németh 
Patrícia), Rafael Ruben Tamás (Berényi Barbara).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Sándor Ákos és 
Sándor Márta.
ELHUNYTAK: Baranyi Mihály (50 é.), Benke Ti-
bor (73 é.), Fábián István (50 é.), Ladányi Istvánné 
Jávorcsik Mária (92 é.), Madliák Antalné Rubint 
Erzsébet (78 é.), Molnár Miklósné Tóth Anna (68 
é.), Verebes Sándor (61 é.).

Júliusi anyakönyvi hírek
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A lelkek elvezetése Istenhez
Beszélgetés Kiss Gábor atyával

Kérem, meséljen a papi hivatást megelőző 
életéről.

Szentesen születtem 1966. június 27-én, 
ezt követően 1� éves koromig családommal 
éltem Kunszentmártonban. Édesapám jó-
módú parasztcsaládból származott, de az I. 
világháborúban a család sok férfitagja meg-
halt, így nehéz helyzetbe kerültek. Apám egy 
hónappal nagyapám fronton bekövetkezett 
halála után született a család hatodik gyer-
mekeként. A 30-as évektől kereskedőként 
dolgozott. Édesanyám tősgyökeres kiskun-
félegyházi, kubikus apa és munkás anya lá-
nya. Nagyon tehetséges volt, tanítónőként 
munkálkodott élete során, ezt szívvel lélekkel 
csinálta. Édesapámmal is tanítónői munkája 
kapcsán ismerkedett meg. Két bátyám és egy 
öcsém van, szüleim mindnyájunkat kitanít-
tattak. Általános iskolába otthon jártam, az-
után szüleim beírattak a kecskeméti Piarista 
Gimnáziumba. Itt kezdetben ornitológusnak 
(madártannal foglalkozó tudós és szakember) 
készültem, nem terveztem papnak menni.

Mi történt, hogy mégis ezt a szép utat vá-
lasztotta? Mi jellemzi Ön szerint manapság 
Isten és ember kapcsolatát?

Nagyon egyértelmű meghívást kaptam az 
Úrtól, amit ennyi év után is rendkívüli meg-
tiszteltetésnek tartok. Mint ahogy az emberi 
szervezetben is vannak hírvivő sejtek, a pap is 
egy hírvivő, Isten üzenetét viszi az emberek-
nek. Az Úr hatalmas szeretetét volt módom 
átélni, számomra a természet is sugározza Is-
ten jelenlétét. Ugyanez az emberek között is 
meglátható, de náluk nagy a kontraszt, hisz 
sok gonoszságra is képesek. Isten minden-
kit feltétel nélkül szeret, az ember szabadon 
dönthet, hogy ezt megismeri és örül neki, 
vagy elfordul tőle és a saját akaratának él, 
ami persze lehet szép és jó neki, de nem hoz 
gyümölcsöt. Véleményem szerint a mai világ 
túl anyagias, kezdjük feledni az eszmeiség 
fontosságát. A legegyszerűbb ember is szel-
lemi lény és a legegyszerűbb tevékenységünk 
is szellemi produkcióvá tud válni. Ezért min-
dennél fontosabbnak érzem a lélek nevelését 
és a szeretetközösség építését.

Milyen úton jutott el a mi városunkba?
198�-ben, az érettségi után Egerben jártam 

a papi szemináriumba egy évig, ezután beso-
roztak, de egészségügyi okokból fél év után 
leszereltek. Fél év Egerben töltött idő után 
Budapestre kerültem a Pázmány Péter Hittu-
dományi Akadémiára, ami a Központi Sze-
minárium. Négy évvel később felszenteltek, 
ezután a piaristákhoz mentem, hisz mindig 
csodáltam munkájukat, az ifjak felnevelé-
sét. Három hónap múlva visszatértem, mert 
éreztem, hogy az Úr más utat szánt nekem. 
Másfél és egy évet töltöttem Erdőteleken 

és Jászberényben, majd 1993-ban Rómába 
mentem, ahol dogmatikát (a keresztény hit 
lényeges igazságait megvilágító, azoknak 
rendszerét bemutató teológiai tudományág) 
tanultam. Megszereztem a szaklicenciát, ami 
feljogosított arra, hogy főiskolán és egyete-
men taníthassak. 1995-ben hazatértem, Eger-
baktán lettem káplán és elkezdtem alapvető 
hittant, majd három évvel később filozófiát 
is tanítani az Egri Hittudományi Főiskolán. 
2000-ben lettem önálló plébánossá, több fa-
luban építkeztem, pályáztam és közben taní-
tottam folyamatosan az ezt követő öt évben. 
Éreztem, hogy elértem a saját határomat, 
választanom kellett. Szerettem tanítani, de az 
emberi kapcsolatok fontosabbak ezért a lelki-

pásztorkodás mellett döntöttem. Természete-
sen mindig tanító is leszek, beszédeim tanító 
beszédek. 2005-ben Erdőkövesd-Pétervásárra 
kerültem, ami két plébániát és öt falut jelen-
tett, és további 9 faluban segítettem, így mi-
előtt Jászfényszarura kerültem 1� falu között 
kellett folyamatosan ingáznom. Az érsek atya 
tavaly kiadott rendelete alapján minden pap-
nak az egy helyen töltött 10 év szolgálat után 
be kell adnia áthelyezési kérelmét. Emiatt, és 
az idei nagy áthelyezések következtében ke-
rültem ide.

Tudom, hogy nemrég került csak ide, de 
gondolom, vannak tervei a jövőre nézve.

Nagyon hálás vagyok Csőke György atyá-
nak, mindent nagyon szépen rendbe hozott, 
a fizikai templom már készen van, így én a 
lelkit akarom építgetni. Első terveim egyike, 
hogy átépíteném a plébániát, közösségi tér-
nek alakítanék ki helyet, ahol szemináriu-
mokat, kurzusokat lehetne tartani. Legfőbb 
célom a lelkek elvezetése Atyjukhoz, az Isten-
hez, hisz az embereknek fel kell készülniük az 
Úrral való találkozásra. Rendkívül fontosnak 
tartom az egyéneken túl e közösség építését, 
hiszem, hogy jelenleg a keresztény eszme az 
egyetlen, amelynek segítségével felelős társa-
dalom hozható létre. Keresztény realizmust 
hirdetek, ez az embereknek szól, és praktikus 
is lehet. Szükségem van természetesen az em-
berek együttműködésére, hisz mindenkinek 
magát kell alakítania.

A papi hivatás mellett mi érdekli Önt, milyen 
hobbijai vannak?

Először is le kell szögeznem, hogy én nagyon 
szeretek pap lenni és erről beszélni, ez kihat a 
többi tevékenységemre. Amennyire időm en-
gedi, zenélek, a zenét a kommunikáció egyik 
formájának tartom. Fogok majd motorozni 
is, így szellőztetem ki a fejem. Ezeken kívül 
szeretem a természetet, van három kutyám és 
érdekel a horgászat is. A hóbortjaim mögött 
ott van, hogy ezek által is közel tudok kerül-
ni az emberekhez. Hiszem, hogy mindenhol 
van jó ember, csak nem egyformán könnyű 
őket összeszedni.

Köszönöm az interjút. Isten segítse munkáját!
Zsámboki Richárd

A vasárnapi szentmisék rendje 2011. augusz-
tus 1�-től a következő módon változik:

• Reggel 8 órától a temetői kápolnában,
 Délelőtt 11 órától a templomban
 kezdődik a szentmise.
• A búcsúi szentmise
 a Szent Kereszt temetői kápolna
 búcsújakor, szeptember 18-án
 az ünnepi szentmise délelőtt 11 órától
 a Szent Kereszt (felső) temetőben,
 a temetői kápolna előtt
 kerül megtartásra.

2011. augusztus 8-tól a GAMESZ városőri 
feladatok ellátására Tamus Péter helyi lakost 
vette fel szervezetéhez. A korábbi városőr Kis-
balázs István nyugdíjba vonulásáig a felada-
tokat ketten fogják ellátni. A tapasztalatok 
átvétele a nyugdíjba vonulásig remélhetőleg 
megtörténik.

A város vezetése kiemelt figyelmet fordít a 
város tisztaságára, a lakosság hangulatát be-
folyásoló, a közfeladatokból és közerkölcsből 
eredő feladatok, pontos, kiváló minőségű el-
végzésére. Fontos, hogy a város tisztasága to-
vább javuljon, az illegális hulladéklerakások 

azonnal megszüntetésre kerüljenek mind bel-, 
mind külterületen. A közterületek, parkok 
ellenőrzésével, a parlagfű kül- és belterületi 
felderítésével, majd kiirtásának ellenőrzésé-
vel, a külterületi dűlő utak felügyeletével az 
új városőr hatékonyan tudja ezen lakossági 
elvárásokat teljesíteni. Mindezek mentén 
még a városi ünnepségek megszervezésébe, 
lebonyolításába is bekapcsolódik, mely mun-
kával a rendezvények lebonyolítása gördülé-
kenyebbé, gyorsabbá és hatékonyabbá válik.

Urbán Csaba
Jászfényszaru Város GAMESZ

Városőrség – tisztább, rendezettebb közterületA szentmisék új rendje



1� MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2011/08

PARTNERSÉGEN ALAPULÓ ISKOLABARÁT PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA 
JÁSZFÉNYSZARU TÉRSÉGÉBEN – TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0182

PArTnErSéGI ProGrAM AZ oKTA-
TáSbAn – JáSZfénySZArun éS Tér-
SéGébEn

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tan-
órán kívüli és szabadidős tevékenységeinek 
támogatása TÁMOP – 3.2.11/10/1 konst-
rukció keretében pályázatot nyújtott be és 
nyert Jászfényszaru Város Önkormányzata.

„Partnerségen alapuló iskolabarát progra-
mok megvalósítása Jászfényszaru térségében” 
c., TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0182 jelű 
nyertes pályázat célja a kulturális intézmé-
nyek, szervezetek (könyvtárak, múzeumok, 
levéltárak, közművelődési, valamint művé-
szeti intézmények és szervezetek) és a nevelé-
si-oktatási intézmények közötti együttműkö-
dések fejlesztése tanórán kívüli tevékenységek 
során.

A nevelési-oktatási intézmények óvodai ne-
velési vagy iskolai pedagógiai programjának 

megvalósítását támogató, kínálatát gazdagí-
tó tanórai, tanórán kívüli, szabadidős tevé-
kenységek valósulnak meg. A tevékenységek 
közvetlen célcsoportja: óvodai nevelésben és 
iskolai oktatásban résztvevő gyermekek, ta-
nulók; közvetett célcsoportja: pedagógusok.

A kulturális intézmények és szervezetek 
olyan adottságokkal rendelkeznek, amelyek 
révén hatékonyabban tudnak, a befogadó 
iskolák meghatározott tanítási, nevelési célja-
inak megfelelő programokat támogatni, mint 
amire a formális oktatás lehetőséget nyújt.
· A támogatás összege: 15.692.600,- Ft.
· A projekt megvalósítási időszaka (1� hó-

nap): 2011.07.01 – 2012.08.31.
· Szakmai megvalósító: Városi Könyvtár, 

Jászfényszaru. 
· Partner nevelési-oktatási intézmények: 

Általános Iskola Alapfokú Művészetokta-
tási és Szakképző Iskola – Jászfényszaru; 
Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye; 
Berecz Antal Általános Iskola – Boldog; 
Csicsergő Óvoda – Boldog; Terplán Zénó 
Műszaki és Közgazdasági Szakképző Iskola 
– Jászberény.

A pályázati kiírásban feltétel volt a mini-
mum öt oktatási intézmény bevonása, együtt-
működése a pályázat idejére és a fenntartási 
időszak végéig tartó időtartamra.

Tervezett tanórán kívüli tevékenységek: 
szakkörök, tehetséggondozás, fejlesztés, ver-
senyek vetélkedők, bajnokságok, témanap 
– témahét (egészségnap, sportnap, táborok, 
pályaorientációs program stb). A pályázat 
keretében jelentős finanszírozás mellett, már 
a két általános iskolában, júliusban megszer-
vezésre kerülnek a nyári táborok: Gazdálkodj 
okosan – kalandtábor Pusztafalun a jászfény-
szarui csoport, Környezetvédelmi tábor a Ti-
sza-tónál, a boldogi csoport részvételével.

A programsorozatok előkészítése folyama-
tosan zajlik.

Nagy Ildikó
Projektvezető

Első lépések Jászfényszarun – TÁMOP 5.3.1-C-09/2-2010-0076

Uniós támogatásból új munkaerő-piaci in-
tegrációs programot tud megvalósítani Jász-
fényszaru.

Jászfényszaru Város Önkormányzata konzor-
ciumban a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 
Társasággal 53.985.710,- Ft uniós támogatást 
nyert az „Első lépés” – alacsony foglalkoztatá-
si eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló 
életvitelt elősegítő programjai című pályázati 
kiíráson ÚMFT keretében és Új Széchenyi 
Terv időszakában. A megvalósítás időtartama: 
2011. 06. 01. – 2012. 11. 30.

A konstrukció célja az alacsony foglalkozta-
tási eséllyel rendelkező, munkavállalásukban 
korlátozott emberek önálló életvitelének, 
foglalkoztathatóságának és társadalmi integ-
rációjának javítása, illetve a képzési progra-
mokba való bekapcsolódás elősegítése, egyéni 
fejlesztési terveken keresztül.

A program célcsoportját csak olyan, a pro-
jektbe történő bevonásának időpontjában 
18. életévüket betöltött, illetve a rá irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül el 
nem érő személyek alkothatják, akik

· munkanélküli ellátásban nem részesülő 
regisztrált álláskeresők (munkaügyi köz-
pont igazolása) vagy

· inaktív emberek (a célcsoporttag írásbeli 
nyilatkozata); és

· alacsony iskolai végzettségűek, vagy el-

avult, nem piacképes szakképzettséggel, 
végzettséggel rendelkeznek.

Köztük felülreprezentáltak a romák és a nők. 
Tevékenységek:

1. egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatá-
si terv készítése és a szolgáltatási tervben 
megfogalmazott esetkezelési lépések vég-
rehajtása;

2. szociális, állampolgári, munkavállalói és 
önálló életvezetési készségek erősítése;

3. tanulási- és munkamotiváció erősítése;
�. kulcskompetenciák fejlesztése (pl. írás, 

olvasás, számtani műveletek végzése, meg-
értés, beszéd, kreatív gondolkodás, dön-
téshozatal, problémamegoldás, hatékony 
tanulás, felelősség, önértékelés, együttmű-
ködés);

5. az álláskeresés, munkavállalás, tanulás so-
rán kialakult rossz beidegződések megvál-
toztatását segítő programok;

6. mentális állapotjavító programok;
7. a személy elhelyezkedését gátló alapvető 

problémáját kiküszöbölő segítségek bizto-
sítása (pl. egészségügyi ellátásokhoz jutás 
segítése, pályaalkalmassági vizsgálat, re-
habilitációs programok elérhetővé tétele, 
gyermekek napközbeni ellátásához való 
hozzájutás segítése);

8. munkába állással, képzéssel kapcsolatos 
információ, tanácsadás;
· felkészítés az önálló családi életre, és a 
munkavállalói szerepre és ezek összehango-
lására, a családi kompetenciák kialakítása; 

· általános iskolai végzettség megszerzésé-
nek elősegítése érdekében felzárkóztató 

oktatás elvégzésének támogatása;
· szakképzésbe való bekapcsolódás segítése;
· az egyéni fejlesztési tervben meghatá-
rozott célok elérését követően az egyén 
nyomon követése 6 hónapon keresztül;

· a felnőttképzési törvényben meghatáro-
zott intézményi akkreditáció és program 
akkreditáció megszerzésének támogatása;

A 18 hónapon át zajló program végére
· �5 fő részére Egyéni Fejlesztési és szolgál-
tatási Terv (EFT) készül; 

· Képzésekben, tréningeken részt vesz �5 fő; 
· A bevont célcsoport 80 %-a az EFT-ben 
rögzítetteket sikeresen megvalósítja.

A projektet megvalósító önkormányzatról 
és a konzorciumi partnerről az alábbi honla-
pokon olvashatnak:

www.jaszfenyszaru.hu
www.bedekovich.hu

Kapcsolat:
Jászfényszaru Város Önkormányzata

Győriné dr. Czeglédi Márta, polgármester
5126 Jászfényszaru Szabadság tér 1.

Tel: 57-522-170/101
jaszfenyszaru1@vnet.hu

Kovács béláné Pető Magdolna
Projektvezető

Tel: 0036-30-223-552�
bkovacs@pr.hu



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2011/08 15

Jó évük volt az idén a hazai gólyáknak 
– amire nagy szükség is volt, hiszen tavaly 
sok fészekből nem repült ki egyetlen fiatal 
gólya sem. 2010-ben ugyanis a zord tava-

szi időjárás számos fészekben tette tönkre a 
költést, ahol pedig a gólyaszülők pótköltéssel 
próbálkoztak, sok esetben nem tudták befe-
jezni a fiókanevelést, mire indulniuk kellett. 
A begyűjtött fiókák aztán az állatkertekben és 
a nemzeti parkok bázisain töltötték a telet, 
hogy az idei nyár végén csatlakozhassanak az 
útra kelőkhöz.

Az idén azonban a környéken is szinte min-
den gólyafészekben négy-öt, vagy akár hat 
fióka is nevelkedett – ami nagy ritkaság, hi-
szen eddig hét gólya volt a legtöbb, amit egy 
szülőpár fölnevelt.

Hat gólya nőtt föl a polgármesteri hivatallal 
szemközti fészekben is, sok-sok munkát adva 
a nevelés végére szinte lesoványodott szülők-
nek. Képeinken ez a hat, a helyiek és az átuta-
zók körében egyaránt nagy népszerűségnek 
örvendő fiatal gólya látható.

Kép és szöveg: Radó Gábor

Hat gólyafióka – egy 
fészekben

A Béke Horgász Egyesület „Kalapgyári” 1-
es taván az egyik legidősebb horgásztársunk a 
85 esztendős Sápi ferenc (Boldog) 25 kg-os 
harcsát fogott a hónap első hetében.

Gratulálunk! A kapitális méretű hal elfo-
gyasztásához jó étvágyat, a további sikeres 
horgászathoz további jó egészséget kívánunk!

Horgászcsúcs!

MŰANYAGOT SZELEKTÍVEN
A JÖVŐ ÉS EURÓPA ÚTJÁN

A legjobb hulladék a „nem keletkező hul-
ladék”. A hulladékhegyek csökkentését min-
denki a saját feladatának érezheti, hiszen a 
hulladékok keletkezésének megelőzése már 
a háztartásokban kezdődik, sőt tulajdon-
képpen már a bevásárlásnál. A termékekkel 
együtt évente fejenként kb. 100 kg csomago-
lóanyagot is megvásárolunk. Ezt eldobjuk a 
szemétbe, elszállítják, lerakják (ezért is fize-
tünk). Ezek helyett újakat gyártanak, melyet 
újra megveszünk, s újra lerakják. Új nyers-
anyagokat kell hozzá feldolgozni, hogy új 
csomagolóanyagot állítsanak elő. Mennyivel 
gazdaságosabb lenne, ha a keletkező hulladé-
kot anyagfajtánként gyűjtve újra feldolgozná 
az ipar! Ez a szelektív hulladékgyűjtés.

Szelektív hulladékgyűjtésnek nevezzük azt 
a folyamatot, amikor Ön a háztartásában ke-
letkező felesleges, de hasznosítható anyagokat 
(papír, műanyag, fém, üveg, komposztálható 
szerves hulladék, egyéb hulladék) külön gyűj-
ti, és megfelelő módon adja tovább hasznosí-
tásra, ipari feldolgozásra. Célja, hogy értékes 
másodnyersanyagokat nyerjünk, ezeket dol-
gozzuk fel újból, így a Föld véges nyersanyag 
és energiakészletét kíméljük (fenntarthatóság 
elve). Cél továbbá, hogy a hulladéklerakókba 
kevesebb hulladék kerüljön lerakásra.

Ennek egyik megoldása a szelektív hulla-
dékgyűjtő szigetek építése, lakosság általi 
használata. Jászfényszaru városban 5.76� fő 
lakosra 7 szelektív hulladékgyűjtő sziget ta-
lálható, ami 823 lakost jelent egy szigetre.

• Deák F. u. – Kölcsey F. u. találkozása
• Gólya u. – Ifjúság u. találkozása
• József A. u. – Álmos u. találkozása
• Kossuth Lajos út (Attila u.
 és Kiss E. u. között)
• Fürst S. u. (Dobó Katalin u.
 becsatlakozása közelében)
• Árpád u. – Dobó I. u. találkozása
• Ady E. u. – Viola u. találkozása

Csak tájékozódásból: a Jászság 1-2 települé-
sén a szigetek száma következőképpen alakul:

Jászberény: 37 db (27.227 fő)
 736 fő/sziget
Jászapáti: 18 db (9.160 fő)
 509 fő/sziget
Jászárokszállás: 12 db (8201 fő)
 683 fő/sziget
Jászkisér: 5 db (5.7�1 fő)
 1.1�8 fő/sziget
Jászladány: 5 db (5.891 fő)
 1.178 fő/sziget
Jászjákóhalma: � db (3.086 fő)
 771 fő/sziget
Jászfelsőszentgyörgy: 3 db (1.856 fő)
 618 fő/sziget
Pusztamonostor: 3 db (1.650 fő)
 550 fő/sziget
Jászfényszaru városban a szelektív hulladék-

gyűjtő szigeteken – eltérve a Jászság egyéb tele-
püléseitől – csak a műanyag hulladékot gyűj-

tik. Mit is jelent ez? Mit lehet ebbe a típusba 
sorolni, ebbe a gyűjtőedénybe belerakni? 

TEGyüK bElE:
+ műanyagból készült üdítős, ásványvizes 

PET-palackot;
+ kiöblített háztartási flakonokat s azok 

lecsavart kupakjait (samponos, fürdőha-
bos, a folyékony szappanos tégelyt, mo-
sószeres és tisztítószeres);

+ a csomagolófóliát;
+ műanyagzacskót, szatyrot;
+ műanyag flakont, ill. tartályt;

nE TEGyüK bElE:
– a motorolajos flakont (veszélyes hulla-

dék);
– a habanyagot és a kerámiát;
– az üveg-, papír- és fémhulladékot (meg-

felelő edénybe);
– a textilhulladékot;
– élelmiszer maradványt tartalmazó mű-

anyagot;
– CD/DVD lemezt, magnó és videokazettát;
– a tejes és italos kombidobozt, joghurtos 

poharat, margarinos dobozt;
– egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl.: 

nejlonharisnya, Chips-es zacskó, stb.)

Mi lesz a szelektíven gyűjtött műanyagból?
A gyűjtőszigetekről elszállított műanyagot 

típusonként szétválogatják, tömörítik és bá-
lázzák. A bálákat a hasznosítás/feldolgozás 
helyén aprítják, majd megtisztítják a külön-
böző szennyeződésektől. Olvasztás után a 
műanyagdarabkákat granulálják, azaz egyen-
letes szemcsékké alakítják. Az így nyert fél-
kész termékből különböző műanyag tárgya-
kat készítenek: fóliát, műanyag palackokat, 
flakonokat, virágládákat, csöveket, ládákat, 
vállfa, CD/DVD tok, rendszámtartó tábla, 
de akár polár pulóvert is!

Tudta Ön, hogy…?
... a másodnyersanyagból előállított mű-

anyag gyártásához hétszer kevesebb 
energiára van szükség?

… a föld lakossága naponta 500 millió mű-
anyag szatyrot használ el?

… Magyarországon évente 3 Gellért-hegy-
nyi hulladék keletkezik? Ennek �0 %-
át szelektív gyűjtéssel, további 30 %-át 
komposztálással újra lehetne hasznosíta-
ni, így csak a maradék 30 %-ot kellene 
hulladéklerakóban elhelyezni!

Urbán Csaba
Jászfényszaru GAMESZ
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Meghívó
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete, Jászfényszaru Város Önkormányzata 

és a Római Katolikus Egyházközség tisztelettel meghívja Önt és kedves 
családját 2011. szeptember 4-én (vasárnap) Dr. Hortáver József (1886-
1968) községi orvos és Koltay József (1911-2005) kántor születési jubi-
leuma alkalmából rendezendő megemlékezésre.

Koltay Józsefre születésének 100. évfordulója napján a Felsőtemetői Ká-
polnában 8.00 órakor kezdődő szentmise után 9.00 órakor a kápolna falán 
elhelyezett emléktáblánál emlékezünk. A megemlékezést az Egyházközség 
részéről Ézsiás Sándor tartja.

Dr. Hortáver József születésének 125. évfordulója alkalmából a Dózsa 
György út 13. szám alatt levő házon elhelyezett Orvosok emléktáblájánál 
9.30 órakor folytatódik az ünnepség. A megemlékezést Dr. Harangozó 
Imre nyugalmazott sebész szakfőorvos, a FÉBE elnökségi tagja tartja.

A megemlékezéseken Balassa Bence és Magyar Krisztina, a koszorúzásnál 
Pető Ottó, a FÉBE Szűcs Mihály Huszárbandérium tagja és Petőné Kap-
alyag Éva jászasszony közreműködik.

Az ünnepségeken Jászfényszaru Város Önkormányzata, a Római Katoli-
kus Egyházközség, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete és a családok képvise-
lői helyezik el az emlékezés koszorúit.

Kérjük, jelenlétével tisztelje meg ünnepségünket!
Tóth Tibor elnök és Mészáros László titkár

Tanulási nehézségekre utaló jelek 
óvodás korban

A tanulási nehézségek kialakulásának okai többek között: az idegrend-
szeri sérülés, társadalmi okok, neveltetésből eredő hátrányok és rossz peda-
gógiai módszerek lehetnek.

A tanulási nehézségek előjelei, köztük a tanulási zavar tünetei már az 
óvodás korban mutatkozhatnak, és jó, ha már akkor felfigyel rá a környe-
zet, mert 3-6 éves korra esik az iskolai készségek kialakulásához szükséges 
fontos képességcsoportok, az un. szenzomotoros képességek, és pszichikus 
funkciók érzékeny periódusa. Ekkor fejlődnek a legnagyobb mértékben és 
ekkor fejleszthetőek a leghatékonyabban.

Normál fejlődés esetén hat éves korig kialakul a legfontosabb funkciók 
egyensúlya. A gyerekek ekkor válnak képessé az írás, olvasás, számolás el-
sajátítására. Az írás, olvasás nagyon összetett, több készség, képesség együt-
tes működését kívánja. Az iskolai problémák jelentős része óvodás korban 
megelőzhető speciális fejlesztő, nevelő munkával. 

Tanulási zavar előjelei lehetnek, amik a problémát ugyan nem bizonyít-
ják, de fel kell figyelni rájuk már az óvodás korban:

– késve indult meg a mozgásfejlődés
– rendezetlen, bizonytalan mozgás; egyensúly problémák (pl.: bizonyta-

lanul mozog a lépcsőn, gyakran megbotlik, elesik; nehezen tanul meg 
kerékpározni)

– téri orientációs és testséma problémák (pl.: gondot okoz teljesíteni: 
„lépj két lépést hátra!”; bizonytalan a testrészei megmutatásában)

– kialakulatlan „oldaliság”  (hol az egyik, hol a másik kezét használja pl. 
ceruza-, kanál fogáskor)

– figyelmetlenség, szétszórtság
– rossz ceruzafogás, finommozgási nehézségek
– elmaradott rajzszint, kusza rajzok (esetleg a rajzolás elutasítása)
– megkésett beszédfejlődés (3 éves koráig nem kezd el beszélni)
– artikulációs problémák, beszédhibák
– ritmusérzék zavara (mondókákat, dalokat nem szívesen tanul)
– nem szereti a memória, puzzle játékokat, stb…
 (nincs benne sikerélménye)
A tanulási zavarok, a kudarcélmények a gyermeket szorongóvá, vissza-

húzódóvá, sőt agresszívvé is tehetik a későbbiek folyamán. A fejlesztés 
leghatékonyabb módja az életkori sajátosságok figyelembe vételével tör-
ténhet, óvodás korban a legmegfelelőbb erre a játék. Különböző fejlesztő 
játékokkal korrigálható a részképességekben történt lemaradás az óvodai 
közegben. A kis csoportos fejlesztő foglalkozás egyénre szabottan, a gyer-
mek képességeinek ismeretében történik. A foglalkozás a lemaradó rész-
képesség fejlesztésén alapszik. Ezek a foglalkozások nem jelentenek kü-
lön megterhelést a gyermeknek, sem a környezetnek, lényegében olyan 
játékokról, tevékenységekről van szó, amelyek hozzátartoznak a normális 
gyermekkorhoz. Kovácsné Papp Andrea · Forrás: Internet

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Emlékezés
Peczuk Éva

halálának 7. évfordulójára.

„Mikor a lelkem roskadozva vittem
Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.
Nincsen annyi áldás, amennyi sok lenne,
Amennyit az anya meg ne érdemelne.”

Gyermekeid és hozzátartozóid

Emlékezés
Peczuk Imre

halálának 3. évfordulójára.

„Addig vagy boldog, míg van, aki szeret,
Aki a bajban megfogja a kezed.

Hogy milyen fontos is neked
csak akkor érzed, ha már nincs veled.

Tiéd a csönd és a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom.”

Feleséged és családod

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, munkatársaknak,

ismerősöknek, akik

GuBa ISTvÁN
urnájánál megjelentek

és a kegyelet virágait elhelyezték.

Gyászoló felesége és leánya

Külön köszönjük
Kiss Gábor plébános úrnak
segítőkészségét, türelmét.

Rejtvény – idősebbeknek 
1.

2.

3.

�.

5.

6.

7.

8.

9.

Meghatározások:
1. József … – a Mama c.
  vers költője.
2. A Nemzeti dal
  költőjének keresztneve
3. A kecske kicsinye.

�. Léda volt a szerelme.
5. Jászfény…
6. Például röviden.
7. … és Pan.
8. Éva párja.
9. Azonban – más szóval.

Előző rejtvényünk
megfejtése:
Kalapgyári-tó.
A tavak nyújtják
a város horgászhelyét.
Fogható halak:
ponty, amur, csuka
süllő, harcsa.
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Szemvizsgálat
a FEDÓ OPTIKÁBAN!

szemüvegkészítés esetén
Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 10. 

Tel.: 30/2933-834
Szemvizsgálat minden pénteken 14.00 órától

(bejelentkezés alapján)

Rendel: Dr. SISKA IRÉN
szemész szakorvos. Bejelentkezés személyesen,

vagy a 30/2933-834-es telefonszámon.

AKcIó!
• Diák és nyugdíjas kedvezmény –30% 
• Keretek –30%, –40%, –50%
• Szemüveglencsék –30%
• Multifokális lencsék –50%

Üdülési csekket elfogadunk!

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig

Mi újság fényszarun?
Jászfényszaru város lapja

Kiadja: Jászfényszaru város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság elnöke:
bordásné Kovács Katalin

Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné
Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta

A fejlécen látható fotót Pál Alíz készítette.
Lapzárta minden hónap második hétfője

A szerkesztőség címe:
Városi Könyvtár 5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.

Mobil: 06-30/3�88-935
E-mail: miujsag@jaszfenyszaru.hu

http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/�82/Szo/1990.

ISSN 1�17-89�X
Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.
Nyomda: Signal-Print Kft., Jászberény

Tel.: +36-57/500-960
www.artander.hu · www.nyomdasz.hu

Orvosi ügyelet: 06-37/341-040
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Tűzoltóparancsnok (Jászfényszaru): 06-30/974-5690
Rendőrség (Jászberény): 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): 422-138, mobil: 06-70/330-7626
TIGÁZ: hibabejelentés 06-28/430-488
Falugazdász: 06-30/392-2602
Vízmű: hibabejelentés munkaidőben 57/422-631, munkaidőn túl 06-30/275-3350 
Szennyvíz-ügyelet: 423-938 (munkaidőben) és 06-30/429-4195
ÉMÁSZ: hibabejelentés 06-40/28-28-28
Kleopátra Patika: Szabadság út 40. Telefon: 424-046 vagy 06-30/244-1456
Fény Patika: Szentcsalád tér 13. Telefon: 522-460

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Szerkesztőségi fogadóórák
a rimóczi Kastély (Pince) épületében 

minden pénteken 9–11 óráig.
Telefon: +36-30/3488-935

Tüzelő és építőanyag 

áruházak
építőanyag – kereskedő csoport tagja

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

Fogadóóra
A Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyalójában minden hónap utolsó péntekén 15.00 

órától 17.00 óráig várja az érdeklődőket Dr. Szabó Tamás országgyűlési képviselő és 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester. Az augusztusi fogadóóra elmarad.

Charvát
mInőSégI zSIndely

Színfelár nélkül
- hódfarkú: 1.890,-/m2

- téglány: 1.790,-/m2

zsindely alátétlemez:
500,-/m2 helyett 450,-/m2

OSB lapOk SzéleS
válaSztékBan!

tüzelő váSár!

Friss szállítású, pormentes
lengyel szén: 5.600,-/q

Osztályozott lIgnIt: 1.000,-/q

kalodás fa: 25.000,-/kaloda

vegyes tűzifa
gurigázva: 2.100,-/q

vegyes tűzifa
hasogatva: 2.200,-/q

Keskeny nyomtávú erőgéppel munkát vállalok! 
Ásógépezés, talajmarózás, tárcsázás, szárzúzás, altalajlazítás, 
kombinátorozás. Tel.: 06-30/289-8158

Eboltás – 2011
Tisztelt Ebtartók! Értesítem Önöket, hogy Jászfényszarun az ebek kötelező veszettség elleni védőoltása 
2011-ben a következő helyszíneken és időpontokban lesz:

2011. szeptember 03. (szombat) 9-12 óra Tűzoltó szertár
2011. szeptember 07. (szerda) 9 óra Vasút tanya
2011. szeptember 07. (szerda) 10 óra Palla tanya
2011. szeptember 10. (szombat) 9-12 óra Tűzoltó szertár
Pótoltás: 2011. szeptember 17. (szombat) 9-12 óra Tűzoltó szertár

A 4 hónaposnál idősebb ebek veszettség elleni oltása kötelező, az oltás alól elvont ebek tulajdonosaival 
szemben szabálysértési eljárás indul. Az oltás díja: 3.200 ft/eb, amely összeg tartalmazza az állat súlyának 
megfelelő mennyiségű féreghajtó tabletta árát is.
Az ebek veszettség elleni oltására lehetőség van még Jászfényszaru, Vasvári Pál u. 59. szám alatti székhelye-
men, rendelési idő alatt.
Rendelési idő: Hétfő-kedd-szerda: 17-18.30 óra, Csütörtök: 17-18 óra, Péntek: nincs rendelési idő.
A fentieken kívül természetesen vállalom az ebek tartási helyén történő oltását is (első eb 4.500 ft, minden 
további 4.000 ft).

Jászfényszaru, 2011.08.23. – Dr. Menyhárt Péter, állatorvos

Budapest VII. kerületben diáklánynak lakás
KIADÓ.

Érdeklődni: +36-70/775-�715

Jászfényszarun
GyErMEKMEGőrZéST VállAloK 

óvónői képesítéssel.

Érdeklődni: 06/70/775-�715

ÚJrA TAlEnTuM TAlálKoZÓ!
Az októberi nemzeti ünnephez kapcsolódóan a 
helyi és elszármazott fiatal „talentumoknak” újra 
találkozót szervez az önkormányzat. Várjuk az ér-
deklődők jelentkezését a jaszfenyszaru1@vnet.hu 
címre. Részletes információkért figyeljétek a város 
honlapját! Szervezők
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Szépkorúak köszöntése

Johancsik Istvánné 95 éves volt a napokban. 
Élete legboldogabb napjaként azt a napot emle-
geti, amikor férje hazajött a fogságból.

Varga Jánosné, Klári néni életében a legfonto-
sabb esemény az volt, hogy megismerkedett fér-
jével, közösen alakították otthonukat, és 58 éve 
boldog házasságban élnek.

Zsámboki Nándorné elmondása szerint a leg-
nagyobb örömöt az jelenti számára, hogy már 
öt dédunokával büszkélkedhet.

Benus Györgyné július hónapban töltötte 90. 
életévét. Ez alkalomból köszöntötte a polgármes-
ter asszony, és átadta Orbán Viktor Magyaror-
szág miniszterelnöke által aláírt emléklapot.

Bőti Józsefné köszöntésére 2011. július 5-én 
került sor, aki elmondta, hogy fiatal korában 
nagyon vidám teremtés volt. Életében sokat dol-
gozott, a mai napig ő tartja rendben házának 
kertjét, udvarát. A fiatal házasoknak azt üzeni, 
hogy a párjukkal nem szabad veszekedni, elné-
zőnek kell lenni.

50.
házassági
évforduló

Tamus János és neje

augusztus 26-án ünnepli 
50. házassági évfordulóját.

Ebből az alkalomból 
nagyon sok szeretettel 

köszönti őket
keresztlányuk és családja 

Spanyolországból.

Testvérvárosi találkozó 
Jászfényszarun 
CITIZENSHIP EACEA
Európa a polgárokért

Jászfényszaru civil szervezetei, a város képvi-
selői kölcsönös meghívásra több alkalommal 
vesznek részt egymás kulturális programjain. 
Szakmai tapasztalatok cseréjének lebonyo-
lítására, az anyagi terhek csökkentése miatt 
pályázatot nyújtott be és nyert Jászfényszaru 
Város Önkormányzata.

A nyertes program megvalósításába két 
testvérvárosunkat vontuk be: a lengyelországi 
Zakliczyn és a romániai Bors településeket, 
ahonnan vártuk a delegációkat. A találkozó 
lebonyolítására 2011. július 28 – augusztus 2 
között került sor.  

Tervezett programok során a résztvevők 
betekintést kaptak az aktuálisan zajló he-
lyi pályázati programokba, csakúgy, mint a 
szomszédos kistérségek oktatásához és felnőtt-
képzéséhez kapcsolódó uniós fejlesztésekbe 
is. Látogatást tettünk: Farmoson – Vízparti 
élet háza, Természetvédelmi oktatóközpont-
ban, illetve Gödöllőre az Európai Unió 2011 
első félévi soros magyar elnökség helyszínére 
és Budapestre a Parlamentbe. 

A találkozó résztvevői bekapcsolódtak a 
Tarlófesztivál programsorozataiba, megláto-
gatták a helyi intézményeket – IC Kft., Védő-
női szolgálat, iskola, óvoda, gondozási köz-
pont, városi könyvtár és megismerkedtek az 
egyházközség életével. A program során több 
alkalommal is lehetőség nyílott a helyi lakos-
sággal való találkozásra, tapasztalatcserékre, a 
régi s új ismerősökkel a beszélgetésekre. Töb-
ben nem először voltak Jászfényszarun, de 
voltak olyan vendégek is, akik először jártak 
nálunk – minden helyszínen, programon ér-
deklődőek voltak mind a gazdasági, közössé-
gi élet, oktatás, intézmények működése terén 
– a véget nem érő beszélgetések nyelvi nehé-
zségeit, tolmácsként – Szerencsés Bogumilla 
segítette a nap 18-20 órájában. A vendégeket 
fogadók, közreműködők segítségét ismétel-
ten köszönjük!

Örömmel olvastuk az IC Kft. honlapján és 
a romániai Bihari Napló hasábjain az elisme-
rő szavakat.

Kovács Béláné Pető Magdolna
Civil referens

Fotó: Pető István
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Rendõrségi aktualitások
Tisztelt Olvasó!

Közeledik a nyári szünidő 
vége, a nyári programok, 
rendezvények, kikapcsoló-

dást, pihenést követően a gyermekek az is-
kolai tanulmányaikat folytatják. Ennek egye-
nes következménye, hogy egyre több ember 
igyekszik időben munkahelyükre, gyermekek 
esetében az iskolába érni, a közlekedők közül 
ezt sokan autóval, kerékpárral teszik, megnő 
a közúti forgalom Jászfényszarun.

Önmagukat, és gyermekeiket készítsék fel 
a megváltozó napi rutinra, keljenek időben, 
legyenek lehetőség szerint pihentek iskolába 
indulás előtt. Legyenek egymásra tekintettel 
az iskolák környékén előzékenyen, és rend-
kívül figyelmesen közlekedjenek. Reggelente 
sok veszélyes szituáció alakul ki az oktatási 
intézmények környékén a közlekedésben, 
hiszen 15 perc időtartam alatt érkezik meg 
a gyerekek többsége. A kijelölt gyalogos átke-
lőhely előtt ne parkoljanak le autóikkal, ne is 
álljanak meg, igaz ez az iskola bejárata előtti 
útszakaszra is. Pár méter gyalogosan megtéve 
még frissítően is hathat becsengetés előtt! Az 
idei tanévben is rendszeresen segítik rend-
őrök, polgárőrök, diákok a reggeli órákban a 
közlekedést.

A Jászfényszaru városban kialakított kamera 
rendszerrel kapcsolatban kívánok tájékozta-
tással élni. A kamera felvételeit rendszeresen 
értékelik a rendőrség munkatársai. A beru-
házás megvalósítását követő időszakban � 
bűncselekmény felderítését segítették elő a 
felvételek, ezt jó szintűre értékeli hatóságunk. 
Az adatok alapján megállapítható, hogy a jár-
művek egy része nem felel meg a jogszabályi 
előírások által támasztott követelményeknek. 
Több olyan jármű is közlekedik az utakon 
Jászfényszarun, amelyek nem rendelkeznek 
érvényes műszaki engedéllyel, illetve nincse-
nek nyilvántartva, forgalomból kivont álla-
potúak.

Amennyiben ezek a járművek ellenőrzés alá 
kerülnek a rendőrnek kötelessége intézkedést 
kezdeményezni. Kérem, ellenőriztessék jár-
műveiket, mielőtt a közúti forgalomba be-
kapcsolódnak.

A kamera rendszer felvételei alapján szabály-
sértési feljelentéseket szándékozik kezdemé-
nyezni hatóságunk – jogszabályi előírások 
alapján – annak érdekében, hogy a közle-
kedési morál, a közterek tisztasága, épsége a 
kívánatos szinthez közelítsen. Felhívom a fi-
gyelmet a teljesség igénye nélkül a záróvona-
lon történő előzés, a közterületeken szemete-
lés, a köztisztasági szabálysértés, az engedély 
nélküli gazdasági tevékenység folytatása, a 
tilosban parkolás (pl.: Posta, gyalogos átke-
lőhely előtt) észlelését követően kezdemé-
nyeznie KEll az eljárást a hatóságnak. A 
szankció rendszer nagyon szigorú, ezért 
kérem, figyeljenek a részletekre.

Ebben a hónapban is ismertté váltak bűn-
cselekmények működési területünkön, arra 
szeretnénk kérni a lakosokat, hogy amennyi-
ben rendelkeznek információval, az esetekkel 
kapcsolatban, keressenek meg bennünket, 
hatóságunk teljes diszkréció mellett kezeli a 

részünkre elmondottakat. Járműveiket zárják 
az utcán a házuk előtt, a bevásárlások során, 
és éjjelente az udvarokon is, abban ne hagy-
janak semmi értékes tárgyat. Rendszeresen 
tapasztalunk leengedett ablakkal parkoló jár-
műveket a városban. Amikor eltávoznak ott-
honaikból, ha csak rövid időre is, az ajtót, az 
ablakokat is zárják be! A házaló tevékenységet 
folytatókat, árusokat, vasgyűjtőket azonnal 
jelentsék a rendőrségnek. Nehezítsük meg 
együttesen a bűnelkövető személyek dolgát!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Terenyi Imre rendőr hadnagy

Rendőrőrs Parancsnoka

ELÉRHETŐSÉGEK:
Telefon: 107

rendőrőrs: +36-70/330-7626
+36-57/�22-138

Ne a tolvaj
költse el a nyugdíját!

avagy a „trükkös lopások” 
elleni védekezés

A „trükkös lopások” vonatkozásában ki-
jelenthető, hogy az elkövetői oldal részéről 
az ötletek tárháza végtelen, így a módszerek 
taxatív felsorolása és tipizálása helyett sokkal 
fontosabb az elkövetés lényegi körülményei-
nek kiemelése.

A helyszíneken az esetek döntő többségében 
(ha nem is egy időpontban, de) több személy 
jelenik meg, akik valamilyen indokkal bejut-
nak az ingatlanba, majd jellemzően egy hihe-
tő ürügy – pl. közüzemi díj visszatérítés – cí-
mén arra késztetik a sértettet, hogy nagyobb 
címletű pénzt vegyen elő, ezáltal felfedve a 
megtakarított készpénz rejtekhelyét.

Az elkövetők általában hirtelen és hihetet-
lenül sok információt zúdítanak a sértettre, 
elterelve annak figyelmét vagy a kilátásba 
helyezett haszon reményében – pl. ajándék-
tárgy, jó üzlet – elaltatva annak gyanakvását, 
bizalmatlanságát, és a kellő pillanatban meg-
lopják. Szintén gyakori elkövetési magatar-
tás, az elsősorban a házaló árusokra jellemző, 
agresszív, erőszakos fellépés, melynek ered-
ményeképp a sértettek a pszichés nyomásnak 
engedve válnak áldozattá, egyrészt kiszolgál-
tatottságuk tudatában, másrészt a mielőbbi 
„szabadulás” reményében.

Az elemzés során vizsgált ügyekben tovább-
ra is magas az aránya azoknak az eseteknek, 
melyekben az idősek hiszékenységét, naivi-
tását, társaságigényét, és kiszolgáltatottságát 
kihasználó elkövetési módszert lehetett de-
tektálni.

Javaslataink a következők:
– Egészséges bizalmatlansággal és óvatosság-

gal fogadják a váratlanul érkező idegeneket!
– Ne engedjenek be ismeretleneket a há-

zukba, lakásukba, udvarra, bármilyen hivata-
los ügyre hivatkoznak is, bármilyen jó üzletet 
kínálnak, vagy éppen segítséget kérnek!

– Ha mégis beengednek valakit, lehetőleg 

úgy tegyék, hogy ne egyedül tartózkodjanak 
otthon, hanem hívják át a szomszédot, vagy 
mást, akiben megbízhatnak!

– Az idegent soha ne engedjék egyedül mo-
zogni a lakásban!

– Mielőtt beengednék őket, győződjenek 
meg arról, hányan vannak, mivel érkeztek, 
kérdezzék ki őket, kérjenek tőlük igazol-
ványt!

– Otthon ne tartsanak nagy mennyiségű 
készpénzt, jelentős értékeket!

– Otthon tartózkodás esetén is tartsák zárva 
a lakás ajtót és kaput!

– Ha egy mód van rá, kérjék, hogy a nyug-
díj, egyéb várható jövedelem pénzintézethez, 
számlára érkezzen!

– Ha nem biztosak abban, hogy az, aki 
hivatalos embernek mondja magát, valóban 
az, és az igazolványa alapján nem tudják el-
dönteni ki ő, kérjenek segítséget (telefonon 
ellenőrizzék a személyüket)!

– Figyeljék meg a kéretlenül látogató ide-
geneket, ha mód van rá, írják fel gépkocsijuk 
rendszámát!

Ha mégis bűncselekmény történne a sérel-
mükre, azonnal értesítsék a Rendőrséget a 
107 (ingyenesen hívható) telefonszámon.

Csellengő fiatalok,
avagy a nyár veszélyei

Javasoljuk, hogy a gyerekkel együtt készít-
sünk programtervezetet a nyárra! Gondoljuk 
át, milyen táborozásra, kikapcsolódásra van 
lehetőség! Fontos, hogy a gyermek szabadide-
jének minél nagyobb részét töltse hasznosan, 
szervezetten, érdekes programokkal, nyári 
munkával, ezzel kapcsolatban adjunk részére 
programkeresési feladatokat. Gyermekünk 
érezze azt, hogy figyelünk rá, mindig van rá 
időnk és az ő problémái fontosak számunkra! 

– Ilyenkor a gyermekek nagyobb százalék-
ban hagyják el rövidebb-hosszabb időre ott-
honukat, hogy kalandot keresve felfedezzék 
a világot. Ezen esetekben – amikor teljesen 
magukra maradnak – nagyobb arányban ki 
vannak téve bűncselekmény elkövetésének, 
azonban a sértetti pozíció mellett - miután 
a zsebpénz már elfogyott - akár elkövetővé is 
válhatnak.

– A lelki gondok, a meg nem értés arra 
indítja a gyermekeket, hogy elcsavarogjanak 
otthonról, illetve egymás társaságában talál-
janak megértésre. A csavargás, a bandákba 
tömörülés több veszélyt is tartogat.

– Az elkóborolt gyermek bűncselekmény 
áldozatává válhat. A nála lévő vagyontárgya-
kat ellophatják, elrabolhatják, ő maga pedig 
beteges hajlamú felnőttek áldozata lehet! 

– A galeri tagok egymást lopások, rablások 
elkövetésére, káros szenvedélyek folytatására 
bíztatják.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
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Kemenceavató az új kenyér ünnepén
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete hagyo-

mányteremtő céllal a kemence ünnepét 
rendezte meg augusztus 20-án. A Kiss 
József Helytörténeti Gyűjtemény udvarán 
május hónapban az önkormányzat saját 
beruházásaként – Nagy Sándor tervei sze-

rint és kivitelezésében – megépült fedett 
búbos kemence és bogrács kályha avatására 
került sor.

 Az elmúlt három hónap alatt kiszáradt, 
amelyhez egyrészt a meleg napok, másrészt 
Agócs Feri négyszeri befűtése is hozzájárult. 
Az első sütésre Galicz Istvánt, a Fejedelmi 
Pékrend alapítóját, élelmiszeripari mérnök, 
tanárt kértük fel, aki sajnálatos betegsége 
miatt 17-én (szerdán) a bemutatót lemond-

ta. Gyors szervezéssel és mozgósítással sike-
rült úrrá lenni a kialakult helyzeten. Palócz 
Imréné Ica néni, Csontos Ferencné Jucika, 
Pető Lászlóné Kati, Rácz Edit és Zsólyo-
mi Jánosné Kati, a FÉBE tagjai vállalták, 
hogy tapasztalatuk és tudásuk legjavát adva 
megsütik az első kenyereket az új kemen-
cében. A fűtési feladatot Vig Antal végezte. 
A fiatal korosztályt képviselve tapasztalatot 
gyűjtött Guba Enikő. 

Petőné Sándor Kati már csütörtök este 
elkészítette a kovászt. 20-án a kenyérsü-
tők délelőtt 9 órakor munkához láttak. A 
Dobák Imréné Tamus Sári nénitől kapott 
dagasztóteknőben 8 kg lisztből a kovász fe-
lének hozzáadásával elkezdődött a dagasz-

tás, a kenyérsütés legnehezebb 
munkája. Felváltva addig folyt, 
amíg szép sima lett a tészta és 
elkezdett hólyagosodni. A tek-
nőre ráhelyezték a keresztfát, 
és kenyérruhával letakarták. 
Közben Víg Anti elkezdte a 
fűtést. Hol a kemence egyik 
felében, hol a mások felében 
tüzelt. A száraz akácfahéj jól 
égett. Közben az asszonyok a 
kovász másik felével a második 
sütés kenyértésztáját dagasztot-
ták. A teknőben megkelt tész-
tát szakították. Négy egyenlő 
nagyságú kenyértészta került a 
szakajtóban lévő meglisztezett 
kenyérruhára, a tetejét meg-

lisztezték, a ruha sarkait ráhajtva még egy 
órát pihent, kelt a tészta a szakajtóban. A 
kemence fala jól átmelegedett, szikrázott a 
samott kő is. A parazsat és a pernyét szévo-
nóval (szénvonó) húzta ki Anti. A kemence 
alját vizes seprővel tisztította meg. Rábo-
rították a tésztát a sütőlapátra és gyorsan 
betolták a négy kenyeret a kemencébe. 
Mivel tapasztalatunk még nem volt a ke-
mencéről, így megérzésünkre és a kenyér 

színére hagyatkozva 80 perc 
után szedték ki a forró sült 
kenyeret. Hogy szép fényes 
legyen, a tetejét vízzel áttöröl-
ték, és az asztalra raktuk hűlni. 
Némi ráfűtés után a következő 
négy kenyér is bekerült a ke-
mencébe. 

A második turnus után Pe-
tőné Kati a helyszínen sodort, 
hajtott öt rostélyos kalácsa is 
a kemencében sült meg. Dél-
után három órától már jöttek 
az érdeklődők, majd a lengyel 
delegáció. Az új kemencében 
először sült kenyérre minden-
ki kedvére tehetett zsírt vagy 

tejfelt, és paprikát, paradicsomot is ehetett 
hozzá. Most érzékelhettük, milyen az ada-
lékmentes, jó illatú, jó ízű, kemencében 
sült házi kenyér. Finom lett a rostélyos 
kalács is. Köszönet a közreműködőknek. A 
rendezvény költségét a Fényszaruiak Baráti 
Egyesülete fedezte. Fotók a www.febe.hu 
honlap galériájában találhatóak.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

Elindultak
az első lépések
Jászfényszarun

2011. július 29-én a Rimóczi Kastélyban 
megrendezésre került a TÁMOP-5.3.1-C-
09/2-2010-0076 kódszámú „Első lépések 
Jászfényszarun” elnevezésű sikeres pályáza-
tunk sajtótájékoztatóval egybekötött nyi-
tórendezvénye.

A konferencia tíz órakor vette kezdetét 
Győriné dr. Czeglédi Márta köszöntőjével. 
Polgármester Asszony a meghívott vendé-
gek üdvözlése után, részletesen bemutatta, 
hogy milyen fejlesztések fognak a jövőben 
megvalósulni a településen és ezekhez az 
infrastrukturális beruházásokhoz, hogyan 
kapcsolódnak az „Első lépés” program-
jai. Majd Kovács Béláné Pető Magdolna, 
a pályázat projektvezetője, vette át a szót, 
aki általánosságban ismertette a pályázat 
tartalmi elemeit, végezetül dr. Tárai Éva, 
a program szakmai vezetője, bemutatta a 
konkrét célokat és elképzeléseket, amelye-
ket a pályázat keretén belül meg fog valósí-
tani Jászfényszaru Város Önkormányzata, 
mint a nyertes pályázat főkedvezménye-

zettje és a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 
Társaság, akik együttműködő partnerként 
vesznek részt a programban. A projekt tar-
talma megtekinthető a www.jaszfenyszaru.
hu címen.

A nyitórendezvényt megtisztelték jelenlé-
tükkel a lengyel és az erdélyi testvértelepü-
léseink képviselői is, akik több kérdést is 
feltettek az előadóknak, amelyeket ők meg 
is válaszoltak.

Hajnal Gitta
projektiroda

A kenyér szakítása és szakajtóba helyezése.

Hajtogatják a rostályos kalácsot.
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Az előző évtől eltérően idén nem a Tarlófesztivál másnapján, hanem az 
azt követő héten rendezték a Falunapot testvértelepülésünkön a Gömöri 
kistérségben található, napjainkban mintegy 160 állandó lakossal rendel-
kező Szuhafőn. Szinte már az is hagyomány, hogy kölcsönösen fellépünk 
egymás rendezvényein. Ez évben a kis falucska lakói igazán kitettek ma-
gukért, hiszen a Tarlófesztiválon való szereplésen kívül indultak a tarló 
hétpróba versenyen, sőt beneveztek az arató ételfőző versenyre is.

Látogatásukat a Színjátszók Baráti Köre Egyesület néhány tagjával, élün-
kön Kovács Andrásné Rozika nénivel viszonoztuk. A faluba érve örömmel 
tapasztaltuk, hogy több helyszínen is jelentős építkezések zajlanak, mint 
megtudtuk öt „vendégház” épül az egyik helyi vállalkozó és kis csapata 
jóvoltából, akik sikeresen pályáztak egy uniós forrásra. A helyiek is fejlő-
dést várnak a vadász-turizmus fellendüléséből, hisz van mit lőni a környé-
ken. Erre legjobb példa, hogy az ebédre tálalt vaddisznó pörkölt alapanyag 
reggel még vígan szemezte a makkot az erdőben, amikor a főzőasszonyok 
jelezték a problémát, miszerint nincs mit a bográcsba aprítani. Az egyik 
helyi vadász kapta magát és egy órán belül már nyúzták is a gyanútlan 
áldozatot, mivel pörzsölésre már nem volt idő.

Az autóból kiszállva nagyot szippantottunk a friss levegőből, kölcsönö-
sen üdvözöltük egymást a régi ismerősökkel, majd megnéztük az egykori 
iskola épületében rögtönzött kiállításokat. Egy foltvarrással foglalkozó 
társaság ötletes munkáit láthattuk, valamint a helyben összegyűjtött régi 
bútorokból rögtönzött szobabelsőt. Rövid séta az egykor szebb napokat 
is látott régi házak között, ami már csak azért sem lehet hosszú, mert egy 
negyed óra alatt körbe lehet járni az egész települést. Az iskolához vissza-
térve elfogyasztottuk a kedvesen tálalt ebédet, azután indultunk próbálni, 
hiszen nem kis feladat várt ránk.

Sajnálatos módon a darabunk egyik főszerepét játszó Kun Zsolt Gábor 
édesapja az előző nap súlyosan megbetegedett, ezért nem tudott velünk 
utazni. Profi színházakban ilyenkor kiírják, hogy az előadás elmarad, és 
jegyeket a pénztárban vissza lehet váltani. A falunapra persze nem osztanak 
jegyeket, és ugye mi sem vagyunk profi színészek, tehát megtartottuk az 
előadást. A legjobb megoldásnak az látszott, ha Langó Judit „ugrik be” 
megformálni a kissé pityókásan hazatérő, és ezért bűnhődő férj szerepét 
úgy, hogy mellette eljátssza a darabban saját figuráját is. Tehát a délután 
nagy része próbával telt a játszók számára.

Közben a falu apraja-nagyja aktívan vett részt a különböző programok-
ban, habfürdőztek, kipróbálták erejüket a Paraszt Olimpián (kicsit hason-
lít a mi Tarló Hétpróbánkhoz), sütöttek-főztek, nézték a különféle progra-
mokat. Mindig meglepődve tapasztalom, mennyi gyerek van itt Szuhafőn 
„szabadon”. Jönnek-mennek, szaladgálna, járkálnak a felnőttek között ki, 
hogy tud totyogva, tipegve, négykézláb. Kívülálló azt hinné felügyelet nél-
kül, de nem így van, hiszen az egész falu vigyáz rájuk, mindenütt egy-egy 
„rokonba” botlanak, mert itt mindenki ismer mindenkit, tényleg egy igazi 
nagycsalád. Ez is egy kis csoda itt Szuhafőn. A baj csak az, hogy a rengeteg 
gyereknek a nagy része már nem itt lakik, csak jeles alkalmakkor látogat 
haza a nagyszülőkhöz, keresztszülőkhöz, rokonokhoz.

Hat óra tájban következett a mi fellépésünk, a szereposztásbeli nehézsé-
gek ellenére nem vallottunk szégyent. Nagy tapsot zsebeltek be a fellépők, 
köztük Rozika néni is, akit itt egyébként mindenki „tanító néninek” szólít 
függetlenül attól, hogy lehet valakinek már csak a szülőjét, esetleg nagy-
szülőjét tanította. Jó érzés volt látni, hogy sikerült mosolyt, nevetést csalni 
a megélhetésért sokat dolgozó egyszerű emberek arcára.

Lassan eljött az este és indulnunk kellett, hiszen közel három óra az út 
még hazáig. Ismételten csak sajnálkozni tudtunk, hogy ennyire rövid időt 
tölthettünk el a kiegyensúlyozott nyugalmat sugárzó kis völgyben, de tud-
juk, jövünk még, ha előbb nem jövőre és ismét részesei lehetünk egy „kis 
csodának”.

Kép és szöveg: Tanczikó Attila
SZIBAKŐ elnöke

Szuhafőn színjátszós szemmel

Nyári népzenész kalandok Panyolán
Idén első alkalommal került megrendezésre a nyári népzenész tábor. A 

táborban jászfényszarui alpfokú művészeti iskola és a turai Podmaniczky 
Emil Művészeti Iskola kihelyezett tagozatának népzenei tanszak tanulói 
vettek részt. Panyola a Szatmár-síkságon a Tisza-Szamos közben található 
település. Panyolán készítik a méltán híres Panyolai Pálinkát, amit a pa-
nyolai Pálinka Házában bárki megkóstolhat. A fiatalok a háromnapos tá-
borban a tájegységnek megfelelően Szatmári népzenét tanultak. A zenélés 

mellett jutott idő a kikapcsolódásra is. Minden délután ellátogattunk a Ti-
szához – „ott ahol a kis Túr siet beléje” – pancsolhattunk a kellemes vizű, 
folyóban. A homokvár építésében az oktatók (Unger Balázs, Boda Gellért) 
is részt vettek. A panyolai emberek nagyon vendégszeretőek és kedvesek 
amint azt tapasztaltuk, a szomszédok gyümölccsel kedveskedtek a táboro-
zóknak. Utolsó nap délelőtt még tanítás volt, majd délután elkövetkezett a 
bemutató ideje. Közel 25 panyolai óvodás, idős emberek és a polgármester 
érkezett megnézni a műsort. Nagy sikere volt a koncertnek, melyet hangszer 
bemutató követett. Akinek kedve támadt ki is próbálhatta a hangszereket. 
Sok emlékkel gazdagodva indultunk haza. A hosszú útról biztonságban ha-
zaértünk. Reméljük jövőre is megrendezésre kerül a tábor! Kaszai Martin
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Nagy várakozással és izgalommal készül-
tünk hétfő reggel a hittanos táborba. Kiss 
Gábor atya szavaival és áldásával indultunk 
el, hogy szeretetben töltsünk el egy hetet 
Veszprémben, a „királynék” városában. 

Útközben megálltunk és sétáltunk a Velen-
cei-tó partján, majd Székesfehérvár előtt 
az Aranybulla emlékművet néztük meg. 
Ezután a szép Bory-várat csodáltuk meg, 
majd sétáltunk a főtéren és a meleget fi-
nom hideg fagyival enyhítettük. Vacsorára 

megérkeztünk a szállásra. Egy katolikus 
kollégium, a Davidikum második eme-
letén voltunk elszállásolva, amely a min-
dennapi testmozgást kellően biztosította. 
Második nap délelőtt pihentünk és az ud-
var botanikus kertnek beillő szépségében 
gyönyörködtünk. Délután a szomszéd-

ban lévő állatkertet látogattuk meg. Este, 
hogy állatkerti élményeinket elmélyítsük, 
a Gondozoo című vígjátékon derülhettünk 
a Cinema City-ben. Szerdán végre Veszp-
rém nevezetességeit is megismerhettük: 

a Bazilikát, a Gizella-kápolnát és a Szent 
György-kápolnát, ahol élményszerű tárlat-
vezetésben volt részünk; az érseki palotát, 
ahol bepillantást nyerhettünk az egyház 
múltjába és jelenébe; a Tűztornyot, amely-
re a nagy szél miatt nem mentünk fel. Este 

a város más irányú nevezetességében, az 
Arénában szurkolhattunk Veszprém világ-
hírű kézilabda csapatának. A meccs után a 
tragikus körülmények között elhunyt spor-
toló, Marian Cozma emlékműve előtt tisz-
telegtünk és imádkoztunk. Csütörtökön 
messzebb kalandoztunk: Bodajk, Bakony-

bél és Zirc kegyhelyeit, templomait csodál-
hattuk meg. Bodajkon József atya segítsé-
gével a gyónás szentségével könnyítettünk 
terheinken. Este a Bazilikában szentmisén 
adtunk hálát a lelki napnak. Pénteken dél-
előtt sportolni vágyó fiaink fitogtathatták 
erejüket. Délben pedig megnyugvásként 
gyönyörű orgonamuzsikát élvezhettünk. 
Délután a Balaton talán legszebb városá-
ba, Balatonfüredre látogattunk és egy igazi 
vitorlás hajón csodálhattuk meg a magyar 
tenger szépségét. Sajnos gyorsan elérkezett 
az utolsó nap és befejezésként fürödtünk a 
fűzfői strandon.

Minden estét lelkiismeretvizsgálattal zár-
tunk, és a hibákat megpróbáltuk javítani a 
következő napon. Minden napra a Szent-
írásból kiválasztottuk Jézus egy-egy tulaj-

donságát (figyelmes, nagylelkű, vigasztaló, 
megbocsátó, igazmondó, hálás) és igyekez-
tünk az ő példája szerint élni azon a na-
pon. Esténként visszagondoltunk, hogyan 
sikerült megélni és megvalósítani az aznapi 
tulajdonságot.

Napi egyszeri meleg étkezésünket a ka-
tolikus főiskola konyhája biztosította, ami 
igazán ízletes és bőséges volt mindenki szá-
mára. A reggeliről és a vacsoráról a minket 
kísérő felnőttek gondoskodtak.

Köszönjük a segítségét: Reichenberger-
né Anitának, Törökné Rózsa mamának, 
Zsámbokiné Ilonka néninek és Rézné Ica 
maminak. A buszsofőrünknek, Mikinek 
köszönjük, hogy kibírta velünk a hetet, re-
méljük, megőriz minket jó emlékezetében 
és jövőre is vállalja utaztatásunkat.

Hálásak vagyunk a jó Istennek, hogy 
ilyen kegyes volt hozzánk: jó időt adott és 
sok-sok lehetőséget, hogy kegyelmekben 
testileg és lelkileg gyarapodhassunk.

Éva néni, Magdi néni
Fotók: Pető Noémi és a táborozók

Hittanos tábor 2011 – Veszprém
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Két tinilány neki indult a Balatonnak, egy 
hátizsákkal, hálózsákkal, négy napi cuccal és 
rengeteg tervvel. Hogy mi sült ki belőle? Egy 
élményekkel, kultúrával, fürdéssel és napsü-
téssel teli öt nap a magyar tenger körül. Mert 
„nekem a Balaton a Riviéra…”.

A legtöbb kisgyerek a szüleivel, már egészen 
kicsiként ellátogat a Balatonhoz. Így voltam 
ezzel én, és a barátnőm is, de csak akkor tud-
tuk meg igazán mennyire más mikor ugyan-
azt a helyet, évekkel később, szülők nélkül 
jártuk végig, mikor elhagytuk a Balatonaka-
rattya táblát és elénk tárult a hatalmas víztö-
meg. Alig vártuk, hogy megmártózhassunk, 
de addig még sok volt hátra. Elsőként Bala-
tonfüredet jártuk végig: a Jókai- villát, a Szív-
kórház melletti Tagore sétányt és a gyönyörű 
látványt nyújtó vitorlás kikötőt. A következő 

állomás Tihany volt, ahova bicikli híján átsé-
táltunk. Meg kell hagyni, a Tihanyi-félsziget 
egészen másképp festett két láberő meghaj-
tással, fel a dombon, aztán fel és megint fel, 
és már ott is voltunk a Bencés Apátságnál, 
meghallgattuk a Visszhang-domb pusztulá-
sával egyre halkabbá váló visszhangot, majd 
a kisvonat végig vitt minket a városon. A ha-
talmas levendula rétek ellenállhatatlan illata 
és látványa még most is bennem él. Aszófőig 
ismét túráztunk, és bár nagyon jól olvasunk 
térképet (tényleg, egyedül itt volt probléma), 
a kacskaringós utcák kifogtak rajtunk, alig 
találtuk a boltot, így igazán megküzdöttünk 
a jól megérdemelt frissítőért. Amíg a buszra 
vártunk, hogy Révfülöpre érjünk, ámulva ál-
lapítottuk meg, hogy még egy ilyen kis falu-
ban is igényes vasút- és buszállomás van, arról 
nem is beszélve, hogy a Balaton körül futó 
bicikliút – egy-két hibától eltekintve – meg-
lepően jó állapotban van. Révfülöpre érve 
megnéztük a legelső révet, fürödtünk egyet 
a hűs és hatalmas tóban, akkor még nem is 
sejtve, hogy ez lesz az egyetlen hely, ahol 10 
méteren belül 120 cm fölé érő vizet találunk. 
Bár azzal tisztában voltam, hogy ez szinte 
csak az északi part sajátossága, mégis csalód-
tam mikor később csak a távolban, messze 
bent a Balatonban láttuk ugyanezt a táblát.

Nekünk szerencsénk volt, két jó barátnőnk-
nek is van a „magyar tenger” mellett nyaraló-
ja, így bár kicsit vonatoznunk kellett vissza 
Akarattyáig, olcsóbb és élvezetesebb volt 
náluk tölteni az éjszakát. Így persze könnyű 
olcsó nyaralást csinálni, de a saját és szüleink 
megnyugtatása képpen azért volt B tervünk, 
és egészen olcsón is lehet apartmanokban, 
vagy családi házaknál megszállni egy-egy éj-
szakára.

Másnap tehát Akarattyáról indultunk el vo-
nattal Balatonrendesre, ahol – az internet és 
mi szerintünk is - a legszebb kilátás nyílik a 
hatalmas kékes-szürke tóra. Innen mentünk 
Badacsonytörmelicre, mert bár az úticél Szig-
liget volt, a vonat itt állt meg legközelebb. 
Néhány gyalogos kilométer után azonban 
rátaláltunk az Avasi-templom romjaira, majd 
a várra is. Út közben egész családoknak prog-
ramot kínáló borospincék mellett haladtunk 
el. A rengeteg, ínycsiklandozó sárgabaracktól 
roskadozó gyümölcsfáról nem is beszélve. 
Szigliget után Balatonedericsre sétáltunk, ro-
hamléptekben, hogy elérjük a vonatot, ami 
egyenesen Keszthelyre vitt minket. Itt meg-
néztük a kastélyt, a marcipán múzeumot és 
a Tescot, hogy elegendő muníciót szerezzünk 
az ismét Akarattyáig tartó igen hosszú vo-
natútra. A B terv szerint ezen az estén Bala-
tonberényben szálltunk volna meg.

A harmadik reggel elbúcsúztunk a barát-
nőnktől és népes családjától, majd rögtön 

túrával indítottunk, hogy a déli parton futó 
vasútvonalon mehessünk egyenesen Fonyód-
ra. Délelőtt körbe gurultunk egy kisvonat-
tal, megcsodáltuk Fonyód büszkeségeit, és 
a híres fonyódi piacot, ami hatalmas volt és 
forgalmas. Volt pónilovaglás, sütögetés, és a 
szódásszifontól a kiskutyáig mindent lehe-
tett kapni. Begyűjtöttünk minden ajándékot 
a hazaiaknak, majd egy jégkása és egy kosár 
őszibarackra cserélt romlott dinnye után is-
mét megmártóztunk a Balaton igazán hűsítő 
19 fokos vizében. Ez egy könnyed nap volt, 
ami igazán ráfért a három napig UVB sugár-
zással sütött bőrünkre és fájós lábunkra. Az 
estét egy eső miatt a házban megsütött grill-

hússal zártuk Balatonszemesen, immár a má-
sik szerencsés nyaralótulajdonos barátnőnk-
nél. A harmadik napon megállapítottuk: a 
10 faktoros naptejet NEM egész nap árnyék 
nélkül aszalódó túrázóknak találták ki. 

Másnap sajnos ki kellett hagynunk a ba-
latonszárszói József Attila Emlékmúzeumot, 
mert felújítás miatt zárva volt, és mivel épp 
akkor zajlott a BalatonSound, Zamárdit is 
kihagytuk. De Siófok tárt karokkal – és eső-
vel várt minket. Megcsodáltuk a főteret, a 
gyönyörű, modern, alig néhány éve állított 
szobrokat szerte a városban, láttuk a víztor-
nyot, az evangélikus templomot, a hatalmas 
parkot, végül pedig a kikötő mellett álltunk 
meg két hatalmas lángos erejéig. Amíg mi 
legyőztük a lángosokat – ami nem kis erő-
próba volt, de azért sikerült - egy hatalmas 
vihar jött és ment. A buszállomáson szeren-
csére nem kellett sokat várnunk, így szárazon 
sikerült ismét Szemesre érnünk. Szerencsénk 
volt, ez tény. Nem volt nálunk esernyő, és 
amíg itthon folyamatosan szakadt az eső míg 
mi a Balatonon voltunk, és mindenki azon 
izgult, hogy meg ne ázzunk, mi minden esőt 
kikerültünk.

Az utolsó napon még utoljára megmártóz-
tunk a Balaton hűs habjaiban és néhány hó-
napra búcsút vettünk a hatalmas víztömegtől. 
Elbúcsúztunk szállásadóinktól és egy újabb 
hosszú vonatút vette kezdetét, bár húsz perc 
késéssel, de egyenesen Székesfehérvár felé. Itt 

átszálltunk a nemzetközi gyorsvonatra, ami 
utunk utolsó megpróbáltatása volt, ugyanis 
csaknem egy teljes órát késtünk, ami a Volán 
buszokat nem igazán érdekelte, így néhány 
órát még várnom kellett, hogy végre a saját 
ágyamban hajthassam nyugovóra a fejemet.

Örömmel állítom, hogy barátságunk kibír-
ta a próbát és így ismét meggyőződtem, hogy 
valóban ő a legjobb barátnőm, mással nem 
hiszem, hogy belevágtam volna ebbe a hatal-
mas kalandba. Egy hátizsákkal, hálózsákkal, 
négy napi cuccal, egy vasúti menetrenddel, 
egy térképpel és sok-sok, immár megvalósult 
tervvel. És egy igazi baráttal.

Kép és szöveg: Petelen Kitti

Hátizsákkal a Balaton körül
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Óvodanyitogató
Hamarosan tovaszáll a nyár, szeptember 5-étől, hétfőtől várja in-

tézményünk a gyerekeket az óvodába. Kérünk mindenkit, aki nem 
járt a nyáron, hozzon orvosi igazolást arról, hogy gyermeke egész-
séges, közösségbe mehet. E nélkül nem tudjuk fogadni őket.

Legkisebbek beszoktatásáról a csoportban dolgozó óvónők ad-
nak tájékoztatást. Hogyan alakulnak a 2011/12 es nevelési évben 
a csoportok?

Szivárvány óvoda: 
 Csiga-biga csoport: 30 gyermek
  Óvónők: Luda Ottóné Zsuzsi, Szakaliné esz Katalin
  Dajka néni: Kóródi Antalné Kati
 Pillangó csoport: 30 gyermek
  Óvónők: Palkovics Péterné Zsuzsi, Szarka Gáborné Judit
  Dajka néni: Bőti Józsefné Marika
 Süni csoport:30 gyermek
  Óvónők: Földvári Edit, Mezeiné Folyó Angéla
  Dajka néni: Kókainé Mészáros Éva
 Katica csoport: Ők a legkisebbek létszámuk az év folyamán
  fokozatosan nő 30 főre. Szeptemberben 19 gyermekkel
  indul a csoport.
  Óvónők: Csuzzné Lovász Mária, Jarábikné Sinkovics Andrea
  Dajka néni: Csépány Miklósné Izabella

A napsugár óvodában személyi változások történtek. Két óvónő, 
Pál Ferencné Marica és Réz Ferencné Ica óvó néni, valamint Ko-
vács Józsefné Pirike dajka néni nyugdíjba vonult.
Helyükre pályázat útján kerültek új dolgozók. Az óvónői állásra 17 
pályázat, a dajkai állásra 28 pályázat érkezett.
A csoportok a következőképpen alakulnak:
 Mókus csoport: 23 gyermek
  Óvónők: Dobák Ágota Zsuzsanna-állandó délelőtt,
  Klippánné Jáger Melinda – állandó délután
  Dajka néni: Borbély Lajosné Magdi
 Süni csoport: 27 gyermek
  Óvónők: Cseszkóné Zsámboki Tímea,
  Kovácsné Papp Andrea
  Dajka néni: Garasné Zsólyomi Katalin
 Méhecske csoport: 28 gyermek
  Óvónők: Dobák Jánosné Kati – állandó délelőtt,
  Földvári Dorottya – állandó délután
  Dajka néni Langó Miklósné Ica
 Ficánka csoport: Ők a legkisebbek 
  Május végére 27 gyermekkel foglakoznak az óvónők
  Óvónők: Mezei Zsoltné Paula, Tanczikó Beáta
  Dajka néni: Urbán Lászlóné Mariann

Kép és szöveg: Földvári Edit

Kézműves délelőtt
a Gyermekjóléti Szolgálattal

2011. augusztus 11-én és 18-án délelőtt a Rimóczi Kastély pin-
cehelyiségében két alkalommal találkoztunk azokkal a gyerekek-
kel, akik kedvet éreztek egy kis nyári kézműveskedésre. Nagy örö-
münkre sokan eljöttek és sok szép munkát készítettek.

Első alkalommal festettünk fakanalakat, készítettünk papírsár-
kányt, szélforgót, színes pillangókból álló szélharangot, tojásból 
kikelő dinókat. 

Másodjára a hamarosan kezdődő iskolára hangolódtunk egy ki-
csit. Varrtunk tartót papír zsebkendőnek, telefonnak mindenféle 
színes anyagból, készítettünk könyvjelzőt, órarendet. Szabadon 
szárnyalhatott a fantáziája azoknak, akik ceruzatárolásra díszítet-
tek fel egy-egy kisebb befőttes üveget.

Ahhoz, hogy a sok szorgos kéz minél több érdekes munkát elké-
szítsen, szükség volt felnőttek segítségére is. Fózer Tiborné Mari-
ka védőnőnek (Védőnői Szolgálat), Pető Erika családgondozónak 
(Családsegítő Szolgálat) ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
részvételükért, munkájukért. Köszönjük a FÉBE-nek a helyiséget, 
Jászfényszaru Város Gondozási Központjának az alapanyagok biz-
tosítását. Kovácsné Pető Katalin

Fotó: Turjányi Annamária

Nagy munka folyik…

M E G H í V Ó
nyárbúcsúztató nosztalgia Tábortűz zenével

2011. szeptember 16-án (pénteken) 20.00 órától
a Régi Vásártéren (Zsámboki út mellett)

A szabadtéri színpadon zenél:

A fITT EGyüTTES
(Bódi Tamás, Ézsiás Sándor, Hornyák Péter, Nagy Tibor)

A GAMMA ZEnEKAr
(Harnos Miklós, Lukácsi Gyula, Szajkó Sándor Jászberény)

A Golf EGyüTTES
(Ézsiás Sándor, Harnos Miklós, Laczkó Lajos, Mészáros László,

Nádudvari László)

Az idősebbek emlékeznek rá, a fiatalok pedig megismerhetik
a ’70-es évek hangulatát, amikor tábortűz mellett ugyanitt helyi

zenekarok szórakoztatták a hallgatóságot.
A rendezvényre szeretettel várjuk a nosztalgia zenét kedvelő közönséget.

Kérjük az érdeklődőket, gyalogosan érkezzenek a helyszínre.
 a Szervezők




