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100. maratonja!
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Október 23-ra emlékeztek

Október 2-án több mint 16 ezer részvevővel rajtolt a 26. Spar Budapest Nemzetközi
Maraton az 56-osok teréről. Örömmel tudatjuk olvasóinkkal, hogy Maróti István is részt
vett a nagyszabású futófesztiválon, és korcsoportjában a 2. helyezett lett. Ez a verseny
nem csak az ismételten szép eredmény miatt
lesz emlékezetes, hanem azért is, hogy ez volt
Maróti István 100. maratonja, amire minden
fényszarui büszke lehet!
Gratulálunk!

Mindenszentek és
Halottak napi szentmise
és szertartás
Október 30. · Templomunk búcsúünnepe
de. 11 órakor szentmise a Templomban,
utána körmenet a templom körül.
November 1. · Mindenszentek ünnepe,
de. 11 órakor szentmise a templomban
du. 3 órakor litánia a Felsőtemetőben, utána
sírkőszentelés.
este 5 órakor Szentmise a templomban az
Egyházközség összes elhunytjáért, és a hősi
halottakért.
November 2. · Halottak napja
de. 11 órakor szentmise a templomban, utána
12 órakor sírkőszentelés az Alsótemetőben.

Plébánia Hivatal elérhetősége
Jászfényszaru, Szentcsalád tér.
Telefon: 06/30/3460-366
(a vonalas telefon nem működik)

Jászfényszarun, október 22-én, este 18
órai kezdettel megemlékezést tartottak
nemzeti ünnepünk alkalmából, amely
Kiss Gábor esperes-plébános által celebrált
szentmisével vette kezdetét, ezt az ünnepi
műsor követte, melyet Sándorné Tóth Éva
és Lovászné Török Magdolna rendezett. Az
ünnepi beszédet Farkas Kristóf Vince történész- környezetgazdálkodási agrármérnök
mondta el.
Az ünnepi eseményeknek a Mindenszentek Templom adott otthont, majd a Polgármesteri Hivatal, ahol kitüntetéseket adtak
át a város részéről Szűcsné Jáger Magdolnának és a FÉBE részéről Cserháti Imrének és
dr. Harangozó Imrének. Az ünnepi rendezvény 20 óra 30 perckor zárult.
Az ünnepi eseménysor szentmise bemutatással kezdődött, melyet az 1956-ban a magyar
szabadságért életüket áldozó hősökért mutattak be és ekkor köszöntötték a város vendégeit, akik a kárpátaljai Gátról érkeztek.
Kiss Gábor prédikációjában a szabadság fontosságára mutatott rá. A szabadság mindössze
az az elégséges feltétel ahhoz, hogy az ember
magára találjon. Szentbeszédében azt is kiemelte, hogy akikről október 23-án emlékeznek, példaként kell, hogy álljanak a mostani
nemzedék előtt, hogy majd ők is tudjanak áldozatot hozni a nemzet megmaradásáért.
A szentmise vége és az ünnepi műsor között
II. Rákóczi Ferenc a hazáért elmondott imáját hallgatták meg az emlékezők, majd elkezdődött az ünnepi műsor. A beszédet Farkas
Kristóf Vince történész- környezetgazdálkodási agrármérnök mondta el, melyben az ese-

ményeket tömören, mégis drámaian láttatta,
majd egy kereszt előtt, amelyre az évszámot
erősítették, mécseseket helyeztek el és Magyarok Világhimnuszával, a Himnusz és a Szózat
éneklésével fejezték be megemlékezésüket.
A Polgármesteri Hivatalban folytatódott az
ünnepi emlékezés, a megnyitón Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármesterasszony mondott
néhány szót az ünnep fontosságáról, majd a
kitüntetések átadása következett.
A „JÁSZFÉNYSZARUÉRT” kitüntető emlékérmet Szűcsné Jáger Magdolna vette át,
melyet példás humánpolitikai szervező, és
Jászfényszaru város koreai-magyar kapcsolatának építéséért végzett munkájáért érdemelt ki.
A FÉBE legmagasabb kitüntetésének átadására is sor került, melyet a 2011. május
28-án tartott Közgyűlésének döntése alapján,
Cserháti Imre nyugalmazott középiskolai tanárnak, és dr. Harangozó Imre, nyugalmazott
sebész szakorvosnak adtak át; ezzel örökös taggá nyilvánították őket. Mindkét kitüntetett a
FÉBE alapító tagja, az elismerésre érdemes az
egyesületet segítő tevékenységéért, a szülőföld,
Jászfényszaru iránt megnyilvánuló példaértékű ragaszkodásáért, szeretetéért, lokálpatriotizmusáért, példaértékű életpályájáért és életútjáért. A kitüntetést Tóth Tibor, a szervezet
elnöke és Mészáros László a szervezet titkára
adta át.
Majd minden kitüntetettnek egy-egy személyes meglepetéssel kedveskedtek, ezután Király
Katalin, a gáti középiskola igazgatóhelyettese
mondott köszönetet a város vendégszeretetéért.
Pál Katalin Alíz
Fotó: Berze Lászlóné (Bp)
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Őszi rendezvények az Iskolai és Gyermekkönyvtárban
Az iskolai év kezdetével a könyvtárakban is elkezdődtek az őszi programsorozatok. Az országos szervezetek által meghirdetett akciókhoz évek óta csatlakozik
könyvtárunk. Ezek a következők:
A Magyar Népmese Napja – Iskolai
Könyvtárak Nemzetközi Hónapja – Országos Könyvtári Napok.
A Népmese Napját az eddigi évektől
eltérően ünnepeltük meg. Programunkkal csatlakoztunk ahhoz a
törekvéshez, hogy az október legyen az iskolai könyvtárak hónapja. Hívjuk fel az olvasás, a könyvek és a könyvtárak fontosságára
a fiatalok figyelmét. Ebben a tanévben megérkeztek az interaktív
táblák az iskolába. Összeállítottam egy mese órát a tábla szoftverének segítségével. A témák: a mese, a népmese, a Népmese Napja
és Benedek Elek volt. A fontos információk megismerése után a
gyerekek játékos, természetesen mesebeli feladatok megoldásával
tesztelhették tudásukat. 4-5-6. évfolyamon a mesekvízt a szavazócsomag segítségével oldották meg. A foglalkozás egy tanítási órát
vett igénybe. A programon résztvevő osztályok: 1. b, 2. a, 2. b, 3.
a, 3. b, 3. c, 4. a, 4. b, 4. c, 5. a, 5.
b, 5. c, 6. a, 6. b, 6. c. Az Országos
Könyvtári Napok keretében több
foglalkozást tartottunk Nemes
Anitával a napközis gyermekeknek délutánonként.
Október 9-én az elmúlt évekhez
hasonlóan a Könyves Vasárnapon
rendkívüli nyitvatartással várta a
könyvtár az érdeklődő, játékoskedvű olvasóit. Ezen a napon a
kölcsönzés mellett lehetőség volt
a „Betűbuli” és a „Ne csak lógj a
neten!” feladatainak megoldására.
A több mint 100 kérdésre interneten kutakodva adták meg a választ
a gyerekek. 26 fő oldotta meg, a
helyenként egyáltalán nem könnyű feladatot. Vasárnap több pedagógus is segítette munkámat. Köszönönet ezért: Fáczán Izabella,
Kocsisné Horti Mónika, Koscsák Róbert, Mészárosné Dobák Ildikó, Vargáné Dobák Tünde kollégáimnak. A kecskeméti szervezők,
tollat, órarendet, könyvjelzőt és lufit küldtek ajándékba minden
résztvevőnek, így senki nem távozott üres kézzel. A két internetes
játék hibátlan megoldói közül 12 főt sorsoltak ki az egész országban. Közülük ketten az Iskolai és Gyermekkönyvtárban töltötték
ki a teszteket. A „Betűbuli” játékkal Balázs Bernadett 5.a osztályos,
a „Ne csak lógj a neten!” feladatok megoldásával Bukó Florina
8. c osztályos tanulók nyertek. Csak gratulálni lehet a két diáknak, hiszen hibátlanul válaszolni ennyi
kérdésre nem volt egyszerű. A két hete
tartó programsorozaton közel 400 fő vett
rész. Remélem minden látogató pozitív
élménnyel tért haza és egyre gyakrabban
jön az Iskolai és Gyermekkönyvtárba.
Képes beszámoló az eseményekről:
http://blog.jaszfenyszarusuli.hu
„Az vagy, amit eszel, iszol, olvasol.
A testi és szellemi táplálékod határozza meg, hogyan élsz.”
(Bódi Magdi)
A könyvtárak pedig, a szellemi táplálék megszerzésének egyik
legfontosabb helyszínei.
Kép és szöveg: Berze Lászlóné könyvtáros
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Ősz a Szivárvány oviban
A zöldség-gyümölcsnapok az Alma együttes vidám koncertjével indult. Felhőtlen
kikapcsolódást nyújtottak kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Gyönyörű megzenésített verseket hallhattunk, jópofa, humoros
szövegekkel nevettetett meg bennünket a
zenekar énekese Buda Gábor.

A zöldség-gyümölcs napok folytatásaként
a barkácsolás, a zöldségekkel, gyümölcsökkel való ismerkedés következett. Barkácsoltak almából sünit, dióból pókot, közösen
készítettek töklámpást. Darabolták a káposztát, a paprikát, a zöld paradicsomot, az
uborkát és elkészült a vegyes vágott. Gebura István biztosította nekünk a szőlőprést.
A gyerekek megfigyelhették, hogyan lesz a
szőlőből must, meg is kóstolták azt. A következő napon megosztották egymással azokat a verseket, dalokat, dalos játékokat, amit
a zöldségekről, gyümölcsökről tanultak.

„ Zöld burokban születtem,
mikor aztán nagy lettem
zöld burok kifeslett
s az úrfi kiesett”

ságra. Sok új információt kaptunk, érdekes
dolgokat láttunk, amit ki lehetett és fel
lehetett próbálni. Néhány fiú már most
jelentkezett f elvételre, amint elvégzi a kö-

Így szól a találós kérdés. Mi lehet ez?
Hát a dió!

A Süni csoport Hurubán Zalánék kertjében keresgélte a lehullott diót. Láthattuk
azt a bizonyos „zöld burkot” és sok „úrfit”
lefújt nekünk az őszi szél.
A Csiga-biga csoport kiránduláson vett
részt. Erről mesélt nekem Szakaliné Hesz
Katalin a csoport óvónője.
„Tóth Jázmin apukája meghívta a csoportot munkahelyére, a hatvani Tűzoltó-

zépiskolát, ott szeretne dolgozni. A közösen alkotott véleményünk az volt, hogy a
tűzoltók nagyon kedves emberek.”
Egy péntek délután Samsung dolgozók
tevékenykedtek az óvoda udvarán. 2011
az önkéntesség éve. A dolgozók felajánlást
tettek, hogy önkéntes munkát végeznek
városunkban. Megkeresték az intézményeket, miben tudnának segíteni, milyen
munkát tudnának elvégezni. Az óvodánkban a homokozó környékét tették rendbe,
és rönkpadokat ástak le.
Kép és szöveg: Földvári Edit

Ismét felfedeztük az ősz kincseit!
Gyufaszál a
kezem-lábam,
jaj, most bizony
nem vigyáztam!
Nagyot léptem,
de mekkorát!
Lábam törtem,
fapálcikát.
Gyere Palkó,
gyorsan segíts!
Egy új lábat
hamar keríts!
Czeglédi Gabriella: Gesztenyebaba

Az édes, meglepetéseket rejtegető, napsugaras ősz minden szeptemberben kincsek
garmadával lepi meg az óvodás gyerekeket.
Az idén sem volt ez másképpen…A Süni
csoportos gyerekekkel a „Gesztenye” és az
„Alma” környezeti projektjeink során gyűjtögettünk, gesztenye figurákat barkácsoltunk, kiállítást rendeztünk, gesztenyepürét
ízlelgettünk, almát szedtünk, fél almával
nyomdáztunk, almás lepényt sütöttünk, az
Alma együttes koncertjén járunk. Közben
sokat énekeltünk, verseltünk, mondókáztunk.
A projektjeink célja, hogy hagyományápolásra, hagyománytiszteletre neveljen.
Szeretnénk, hogy a gyerekek képzelete és
kreativitása fejlődjön. A gyűjtögetés és a
szüreti tevékenységek során új élményekkel
és ismeretekkel gazdagodnak a gyerekek. A
részt vevő kicsik egyre nagyobb jártasságot
szerezhetnek a csoportos munkában. Képesek lesznek egymásra figyelni. Kipróbálhatják a szüreti munkák mozzanatait. Mindezek közben manuális képességfejlesztés, s
együttműködésre nevelés valósul meg.
Képs és szöveg: Kovácsné Papp Andrea
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Sakk-sikerek
2011. október 1-jén, Jászberényben megrendezték a VI. nemzetközi
sakkversenyt, ahol Jászfényszaruról is részt vettek gyerekek.
Az első korcsoportban részt vett Nyers Lili, aki a legfiatalabb sakkozónak járó díjat kapta, és Kovács Lilla, aki a negyedik helyezést érte
el a lányok között. A második korcsoportban indultak Nyers Dániel,
Berényi Levente és Garas Ede. Ők a mezőny közepén végeztek. A negyedik korcsoportban Czakó Patrik képviselte városunkat, aki megszerezte az első helyet, és a nemzetközi bajnoki címet. Ezen a versenyen
több mint száz gyerek vett részt, a magyarokon kívül, még románok
és szerbek is. Büszkék vagyunk a gyerekekre, hogy ilyen eredményeket
értek el, és köszönjük a felkészítő tanárnak, Gáspár Imre bácsinak is
ezeket az eredményeket. A következő sakkverseny Jászfényszarun lesz
október 22-én, ahová már most jelezték a románok, hogy szeretnének
eljönni. Reméljük, minél többen vesznek részt rajta, és szurkolunk a
gyereknek.
Kovácsné Nagy Katalin
Fotó: Berze Lászlóné

Hulladékgyűjtés

Az idei tanévben is két alkalomra terveztünk hulladékgyűjtést, hagyományainkhoz híven őszre is és tavaszra is. Szeptember 30-án és október 1-én zajlott az első. Az osztályok előre készültek erre a két napra,
szervezték a csapatokat, felkutatták a „lelőhelyeket”. Az alsós gyerekek
szülei emellett még a csapatok kísérését is megtervezték, beosztották
maguk között.
A sok-sok összehangolt munkának köszönhetően szép eredményt értünk el: összesen 12 tonna papírt és közel 9 tonna fémhulladékot sike-

rült további hasznosításra gyűjtenünk. Árából a Diákönkormányzat az
iskolai rendezvényeket, házi és egyéb tanulmányi és sportversenyeket
támogatja.
Köszönjük minden közreműködőnek, hogy így is segíti az iskola tanulóit!
Akinek viszont még maradt a környezetében újrahasznosítható hulladék, az tartson ki április 20-ig!
Kovács Lászlóné
Fotó: Berze Lászlóné

Sikerük kulcsa: az őszinteség

„...A családi koncert során az egyedi stílusú etno zenét játszó együttes improvizatív módon kezeli a táncos-zenés együttlétet: a gyerekek, sőt a
szülők is aktív részesei és formálói a sok vidámsággal fűszerezett műsornak. Sikerük kulcsa a gyermeklelket megérintő őszinteségben, a „nevető”,és „tánc-izmokat” egyaránt megmozgató képességükben rejlik...”
Ez az idézet az ALMA EGyüTTES honlapján olvasható. Akik 2011. október 4-én eljöttek a művelődési házba, minderről személyesen is
meggyőződhettek. A zenekar tagjai: Buda Gábor (ének, gitár) · Szabó Tibor (gitár, tambura, bouzouki, basszusgitár, ütősök) · Maroevich Zsolt
(brácsa) · Székely Zoltán (furulya, kaval, tilinkó, szaxofon).
Kép és szöveg: Berze Lászlóné
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Összefoglaló a Képviselő-testület üléseiről
2011. szeptember 14-i soros ülésén a Képviselő-testület az alábbi döntéseket hozta:
Jászfényszaru Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete tárgyalta a város hatályos
településrendezési eszközeinek részterületre
vonatkozó módosítási előterjesztést.
A Képviselő-testület az előterjesztésben
foglaltakkal egyetértett és a hatályos településrendezési eszközökön részterületekre vonatkozóan településfejlesztési módosításról
határozott. A döntés részleteiben megtalálható a Polgármesteri Hivatal építési irodájában és a titkárságon.
Jászfényszaru Város Önkormányzata 2011.
évi pénzügyi tervének I. félévi végrehajtásáról szóló jelentést a Képviselő-testület elfogadta. A gazdálkodást a II. félévben is fokozott hatékonysággal kell folytatni, biztosítva
a bevételek II. félévi realizálását. Különös
figyelmet kell fordítani a gazdálkodás pénzügyi egyensúlyára.
Rendeletet alkotott:
– az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítására
– a HPV elleni védőoltás költségeinek átvállalásáról szóló rendelet jóváhagyására
– a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására.
Az informatikai eszközök beszerzése, szállítási keretszerződés keretében meghívásos
közbeszerzési eljárás nyertesének a Deákvár
Consulting Kft-t – Jászberény, Kiss Ernő u.
21/a. – választotta.
A Polgármesteri Hivatal számára a számítás- és ügyvitel technikai eszközök beszerzésére biztosított előirányzatot 846.000 Ft-tal,
dologi kiadásai előirányzatát 75.000 Ft-tal,
a kitüntetésekre jóváhagyott előirányzatot
305.000 Ft-tal kiegészítette.
A TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0076
Első lépések Jászfényszarun c. projekt beszerzéseinek eljárásrendjét az alábbiak szerint szabályozza: A közbeszerzési törvény
hatálya alá nem eső beszerzések tekintetében
a pályázati útmutatóban meghatározott értékhatároknak megfelelően az ajánlattevők
kiválasztását a Polgármester és a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Jogi Bizottság elnöke
hagyja jóvá.
A helyi rendőrőrs üzemanyag költségére
200.000 Ft-ot biztosított 2011. évi költségvetése terhére.
A Vasvári Pál, Fürst Sándor, József Attila,
Kiss Ernő, Hunyadi János, Kilián György
út útfelújítás, parkoló építés, járda építés és
vízvezetékcsere komplett műszaki ellenőrzésére kiírt hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertes
ajánlattevőjének a Hornyák Wohnbau Kft-t
Jászberény, Riszner st 6. választotta. Az Iparvágány létesítése a Jászfényszaru Ipari Park
intermodalitásának fejlesztése érdekében c.
projekthez kapcsolódó pályázatírásra kiírt
hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének a MAPI
Magyar Fejlesztési Iroda Zrt-t – 1139 Budapest, Pap Károly út 4-6. – jóváhagyta. A

település vízjogi fennmaradási engedélyes és
az ÉAOP-5.1.2/D2-11 pályázati kiíráshoz
szükséges vízjogi létesítési terv elkészítésére
új ajánlattételi felhívást elfogadta.
A „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőséget népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” című KEOP-6.2.0/
B/09-11 jelű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Profectus
Global Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft Budapest, Vessző út 9/b választotta – 1.500.000
Ft + ÁFA ajánlati árral, melyet a 2011. évi
költségvetésében biztosítja.
A közvilágítási hálózat bővítésének – Bercsényi, Vasvári, Csaba, Kozma, Deák Ferenc utcai játszótér, Szivárvány, Damjanich
– kivitelezőjének választotta a Vialux Kft-t
1045 Budapest, Széchenyi tér 10. A Képviselő-testület az ajánlati árat 1.566.000 Ft +
ÁFA összegben 2011. évi költségvetésében
biztosítja. A volt gyógyszertár épületében 2
db bérlakás kialakítására vonatkozó ajánlattételi felhívás megküldését jóváhagyta.
2011. szeptember 16-án soron kívüli ülésen „Jászfényszaru Városközpontjának értékmegőrző megújítása” című ÉAOP 5.1.1/D09-1f-2010-0012 azonosító számú pályázat
keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás
1-3 részfeladat tekintetében nyertesnek a
BAU-Vertikál Építőipari Kft-t, a 4. részfeladat tekintetében az ÉP-Komplex Kft-t
hirdette ki győztesnek. Az 5. részfeladatot a
Kbt. 92 § b. pontja alapján érvénytelenné
nyilvánította.
A Virág úti szennyvíz kiépítés kivitelezőjének a Jász-Terra Kft-t (2040 Budaörs,
Árpád út 26.) választotta. A Képviselő-testület az ajánlati árnak megfelelő összeget,
11.680.940 Ft + Áfa-t az Önkormányzat
2011. évi költségvetésében biztosítja.
2011. október 5-én tartott soron kívüli
ülésén a Jászfényszaru Városközpontjának
értékmegőrző megújítása c. ÉAOP-5.1.1/D09-2f-2011-0003 azonosító számú pályázat
keretében műszaki ellenőrzés tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének a
Hornyák Wohnbau Kft-t (Jászberény, Riszner st. 6.) választotta.
A Pont ÁBC épületében kialakítandó bérlakások terveinek elkészítésére meghívásos
közbeszerzési eljárás megindítását elfogadta,

Változás Jászfényszaru
Város Önkormányzata
Képviselő-testületében
A 2011. október 12-én tartott képviselő-testületi ülésen Sinkovics Rajmund
helyi önkormányzati képviselői mandátumáról lemondott. A megüresedett
képviselői hely betöltésével kapcsolatos
intézkedések megtételére a testület felkérte a Helyi Választási Bizottságot.
Önkormányzat

az ajánlattételi felhívást és annak megküldését tervezők részére jóváhagyta.
Jászfényszaru Város közigazgatási területén települési kommunális szilárd hulladék
rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ügyfélszolgálati és tájékoztatási rendszer működtetésére vonatkozó közszolgálati szerződésre
irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívást elfogadta.
A Vasvári Pál, Fürst Sándor, József Attila,
Kiss Ernő, Hunyadi János, Kilián György
utca útfelújítás, 62 db parkoló építés, 135
fm. járda építés és vízvezetékcsere kivitelezési munkálatainak lefolytatására nyílt közbeszerzési eljárás egyes részfeladatok nyerteseit
kihirdette:
I. részajánlat – Parkolók
Magyar Aszfalt Zrt, 1135 Budapest,
Szegedi u.35-37. nettó: 16.140.149 Ft
II. részajánlat – Vasvári Pál út
Colas Út Zrt, 1103 Budapest,
Sibrik M. u.30. nettó: 11.427.695 Ft
III. részajánlat – Fürst Sándor út
Swietelsky, 1117 Budapest,
Irinyi J.u. 4-20. nettó: 99.452.700 Ft
IV. részajánlat – József Attila út
Colas Út Zrt, 1103 Budapest,
Sibrik M. u.30 nettó: 44.792.591 Ft
V. részajánlat – Kiss Ernő út
Magyar Aszfalt Zrt, 1135 Budapest,
Szegedi u.35-37. nettó: 13.691.059 Ft
VI. részajánlat – Hunyadi János út
Colas Út Zrt, 1103 Budapest,
Sibrik M. u.30 nettó: 20.847.766 Ft
VII. részajánlat – Kilián Gy. út
Colas Út Zrt, 1103 Budapest,
Sibrik M. u.30. nettó: 16.929.376 Ft
Termálkút tervezésére és árajánlatok bekérésére történő pályázat előkészítését jóváhagyta. A Képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert az előkészítő munkára, a pályázat műszaki tartalmának bemutatására.
A városfejlesztési társasági feladatok 2011.
évi ellátására kötött alapszerződésben foglaltak teljesítéséről szóló beszámolót a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft ügyvezetője
előterjesztésében tárgyalta és elfogadta.
A Liszt Ferenc emlékérem költségét 62.000
+ ÁFA összeggel támogatja. A Képviselő-testület az érem megrendelését az alábbiak szerint hagyja jóvá, melynek fedezetét 160.000
Ft összegben költségvetésében biztosítja. A
díszkút és a tanítók emlékműve téli lefedésének elkészítésére 500.000 Ft + ÁFA keretösszeget biztosított költségvetésében.
Lombszívó beszerzésére bruttó 100.000 Ftot biztosított költségvetésében, mely összeggel a GAMESZ előirányzatát megemelte.
A következő soron kívüli ülés 2011. október 12-ére került összehívásra. A testület
jóváhagyta Jászfényszaru Város Önkormányzatának a PeGaSus pályázathoz partnerként
való csatlakozását és a szükséges 15 %-os önerő – 11.270.000 Ft – biztosítását.
(folytatás a 6. oldalon)
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Suliból hiányozni drága és veszélyes!
Felhívom a tisztelt szülők és gyermekek
figyelmét arra, hogy amennyiben a tanulók
50 tanórát, vagy annál többet igazolatlanul
mulasztanak iskolájukból, akkor a jegyzőnek
védelembe kell vennie a kiskorúakat, és fel
kell függesztenie az iskoláztatási támogatásukat (régi nevén: családi pótlékot).
Ilyen esetekben a támogatást nem a szülők
veszik fel, hanem a Magyar Államkincstár az
önkormányzat folyószámlájára utalja a pénzösszegeket.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (Rgyvk-ban) részesülő gyermekek esetében az iskoláztatási támogatást eseti gondnokok veszik fel havonta és ők osztják be a
pénzt a gyermekek részére pénzfelhasználási
tervek alapján.
Akik nem részesülnek Rgyvk-ban, azoknak
a támogatásuk folyamatosan gyűlik a számlánkon és csak abban az esetben juthatnak

hozzá, amennyiben már egyetlen igazolatlan
órájuk sem lesz. (A gyámhatóságnak 3 havonta kell felülvizsgálni, hogy a tanulóknak
volt-e igazolatlan hiányzásuk a vizsgált időszak alatt.)
Az elmúlt tanévben több gyermek esetében
kellett fenti intézkedéseket megtenni.
A kellemetlenségek elkerülése érdekében
felhívom a tanuló gyermekek figyelmét arra,
hogy rendszeres iskolába járással teljesítsék
tankötelezettségüket, és csak nagyon indokolt esetben hiányozzanak.
A szülők pedig fokozottan kísérjék figyelemmel, hogy gyermekeik megjelennek-e az
iskolában, vagy pedig elkerülik azt. Tartsák
a kapcsolatot az osztályfőnökökkel, és akkor
időben ki fognak derülni az esetleges problémák.
Molnár Ferencné
gyámügyi ügyintéző

Kettős siker
Az esztergomi Helischer József Városi
Könyvtár harmadszor hirdette meg „Virág
volt a vers” címmel országos versmondó
versenyét 50-70 év közötti amatőröknek. A
jelentkezőknek három magyar verset kellett
vinni, melyből a helyszínen a zsűri választott ki egy verset. Ézsiás László is nevezett
a versenyre. Bács Ferenc Jászai Mari-díjas,
Érdemes és Kiváló művész, a zsűri elnöke
Ézsiás Lászlóval Nagy László: Gyászom a
Színészkirályért című versét mondatta el. A
vers elhangzása után a zsűri elnöke háromszor ismételte meg egymás után: köszönöm,
míg más előadók esetében ez csak egyszer
hangzott el. Városunk szülötte költő és Vö-

rösmarty-díjas versmondó, a verseny I. helyezettje lett és 20 ezer forint értékű könyvvel lett gazdagabb.
A Fehér bot világnapja alkalmából és a két
éve elhunyt kunhegyesi születésű Kerekes
Géza vak költő emlékére, a Vakok és Gyengénlátók JNSZ Megyei Egyesülete a Fények
vakondja címmel országos irodalmi pályázatot írt ki. Az ünnepélyes eredményhirdetést
október 12-én, Szolnokon tartották. A díjnyertes novellát Erdősné Onda Marica írta,
míg a második helyezett Ézsiás László: Én
sohasem kutattam című verse lett.
Gratulálunk a kettős sikerhez!
Tóth Tibor

Kirándulás Várpalotán

(folytatás az 5. oldalról)
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához,
valamint az önerő központi költségvetésből
származó társfinanszírozásához kapcsolódóan a szükséges intézkedéseket tegye meg. (A
pályázat részleteiről a Polgármesteri Hivatal
projektiroda munkatársai nyújtanak tájékoztatást.)
A Képviselő-testület az ülés további részében a nemzetközi együttműködésekben, pályázatokban való részvételéhez kapcsolódó
pályázatfigyelésre árajánlatkérő dokumentáció megküldését hagyta jóvá vállalkozások
részére.
A város belterület vízjogi fennmaradási
engedély és belvíz elvezetési pályázat vízjogi
létesítési engedélyhez szükséges terv elkészítésének ajánlattételi felhívásra kiírandó
hirdetmény nélkül induló általános egyszerű
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a KEVITERV-AKVA Kft-t (Szolnok,
Ságvári krt. 4.) hirdette ki nyertesnek.
Czeglédi Gabriella

Pesten a Csörsz-árok
2011. szeptember 26-án, 17 órakor Farkas
Kristóf Vince, történész- környezetgazdálkodási agrármérnök előadást tartott a Jászok
Egyesületének szervezésében, a Pest megyei
Megyeházán, Örökségünk a Csörsz-árok
címmel. Az egyórás előadás keretein belül a
résztvevők megismerkedhettek a sánc-árok
történetével, a hozzáfűződő legendákkal és a
Csörsz-árok napjainkig tartó használatával.
A fiatal kutató előadásában kiemelt szerepet kapott a Csörsz-árok, mint a Jászság
kulturális öröksége, mely régiónk turisztikai
kínálatát is színesíthetné, ha kellő figyelmet
és támogatást kapna.
Pál Katalin Alíz

Jász alkotók
Budapesten
A Jászok Egyesülete és tagszervezete,
a Jász Alkotók Köre (JAK)
szeretettel meghívják Önt és barátait

a JAK kiállításának
megnyitójára
2011. október 15-én (szombat)
14,00 órára, a Kájoni János
Ferences Ház Dísztermébe
(1025 Budapest, Szilfa u. 4.).

2011. szeptember 24-én, a JOBBIK Magyarországért Mozgalom jászfényszarui szervezetének szervezésében Várpalotára látogattak az érdeklődők, ahol a délelőtt folyamán
megtekintették a Trianon Múzeum kiállításait, majd a délutáni órákban a nemrégiben

Megközelíthető az 5-ös autóbusszal,
annak pasaréti végállomásáig.

felújított Thury várat. Hazaúton a székesfehérvári Szent István Bazilikát és a városközpontban lévő romkertet, valamint Pákozdon
a Don-kanyar-emlékművet is.

A képzőművészeti tárlatot megnyitja
Borbás Ferenc jászkapitány.

Pál Katalin Alíz

A kiállítás megtekinthető október 28-ig.
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SITT (építési hulladék) – Mit csináljak vele?
Béélaaaaaa!! Már megint nem tudok kimenni az udvarra a sok sittől. Miért nem
csinálsz vele valamit?? Tüntesd el!!
Ismerősen hangzik? Átélte már? Vagy épp
küzd vele?
Mi az a sitt pontosan? Mit lehet vele
csinálni? Hova tudom tenni, vinni?
Persze az sem hátrány, ha nem büntetnek
meg érte! Azaz a külterületi dűlőutakra
való kivitele kizárva!
Sok jászfényszarusi lakosban felmerül ez
a kérdés, miután kisebb felújítást, javítást
végeztek a házukon, mellék- és gazdasági
épületeken, vagy keletkezzen az bármiféle egyéb, ház körüli tevékenységből. Ez a
kérdés bizony kérdés nyáron és télen, melegben és hidegben is.
De mi is a sitt pontosan? Sitt = Építési hulladék. A gyakorlatban leginkább
építési és bontási hulladékként szoktuk
emlegetni, a szaknyelvben pedig inert
hulladékként ismerik.
Jogszabályi definíciót a 213/2001. (XI.
14.) Korm. rendelet tartalmaz: „Inert
hulladék: az a hulladék, amely nem megy
át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai
átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben
nem oldódik, nem ég illetve más fizikai
vagy kémiai módon nem reagál, nem
bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból
környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, további
csurgaléka és szennyezőanyag tartalma,
illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a
felszíni vagy felszín alatti vizeket.”
Fontos, hogy a tiszta sitt nem tartalmazhat papírt, fát, műanyagot, fémet
egyéb csomagoló anyagot!
Az építési és bontási hulladék = az
épületek, építmények építése, felújítása,
illetve bontása során keletkező hulladékok. Hazai és nemzetközi gyakorlat
alapján az építési és bontási hulladéknak
a következő csoportosítását alkalmazzuk
(forrás: www.kvvm.hu):
• kitermelt föld (a földkitermeléssel járó
föld- és mélyépítési munkáknál keletkező, hidraulikusan vagy bitumennel
kötött összetevőket nem tartalmazó,
természetes eredetű ásványi anyagokból (homok, agyag, kavics, kő vagy kőzetek) álló maradék);
• útbontási hulladék (az utak, közterületek építése, bontása, karbantartása során keletkező, az út, illetve közterület
kopó/záró, kötő és teherviselő rétegeiből származó, szilárd ásványi anyagokból álló hulladék);

• építési és bontási hulladék (az épületek,
építmények építésekor, részleges vagy
teljes bontásakor, felújításakor keletkező, ásványi anyagokat tartalmazó szilárd hulladék (kő, tégla, beton, cserép,
gipsz, csempe, homok stb.), melynek
összetételét jelentősen meghatározza az
alkalmazott építési mód, az építmény
kora, funkciója);
• kevert építési hulladék (az épületek,
építmények építésekor, részleges vagy
teljes bontásakor, felújításakor keletkező szilárd hulladék, amelynek összetételére jellemző az ásványi és nem ásványi
eredetű összetevők kevert megjelenése,
de döntően nem ásványi eredetű összetevőkből (fa, papír, műanyagok, fémek
stb.) áll, hasonlóan az iparból és kereskedelemből származó szilárd települési
hulladékhoz).
Mit tehetek az ilyen jellegű építési
hulladékkal (sittel)?
Két lehetőség van a legális elhelyezésére:
• fuvarossal elszállíttatom a legközelebbi hulladéklerakó telepre vagy átvevő
helyre (Itt fel kell minden lakos figyelmét hívnom, hogy a Jászfényszaru határában lévő régi hulladék lerakó /szeméttelep/ már régen bezárásra került,
aki oda bármiféle hulladékot beszállít,
jelentős büntetésre számíthat.)

1.900 Ft + ÁFA/m3
• föld és kő
1.300 Ft + ÁFA/m3
• beton
2.300 Ft + ÁFA/m3
• vasbeton
kevert
települési
•
hulladék
11.100 Ft + ÁFA/m3

Megjegyzés: érdemesebb (kedvezőbb a
pénztálca kímélése érdekében) a cserepet, a
bontásból származó fal- és vakolatanyagokat, a föld- és követ, a betont külön válogatva elszállítani és leadni, mert – mint
látható az árak alapján – jóval olcsóbban
kijön, mintha vegyesen gyűjtve és szállítva
a kevert települési hulladék kategóriába veszi át az átvevő!
Elérhetőség, információ, bejelentkezés:
Tel.: 06-57/462-497
Szuha Kft. telephelye, Jobbágyi
Hatvan felől a 21-es úton Apci leágazó
(jobb oldal) után következő lehajtó balra
(Jobbágyiig nem kell elmenni).
Kb. ~30–32 km (térkép szerint)

• konténert rendelek, és abba belepakolva elszállítják
A két lehetőség pontosan meghatározva és a megfelelő adatokkal ellátva:
1. Fuvarossal elszállíttatom
Ebben az esetben megfizetek egy fuvarost, vagy saját kocsival szállítom el a hulladékot az alábbi helyekre (a kocsira való
felrakodást is saját magam intézem).
Lehetséges (40 km-en belüli) lerakási helyek:
REGIO-KOM Társulás székhelye, Jásztelek
Szuha Kft. telephelye, Jobbágyi
Végső és Társa Kft. telephelye, Hatvan
REGIO-KOM Társulás székhelye,
Jásztelek
Jásztelek-Alattyán-Jászapáti határában,
Jásztelekről megközelíthető. Kb. ~36 km
(térkép szerint).
Átvett anyagféleségek inert (sitt) hulladékból (az árak tájékoztató jellegűek):
• cserép, beton, tégla,
kerámia keverék 1.900 Ft + ÁFA/m3

Átvett anyagféleségek inert (sitt) hulladékból (az árak tájékoztató jellegűek):
• Építési törmelék 3.500 Ft + ÁFA/m3
Elérhetőség, információ, bejelentkezés:
Tel.: 06-32/475-381
Végső és Társa Kft. telephelye,
Hatvan
32-esen a Hatvan előtti körforgalomban Jászfényszaru felől Csány felé fordulva kb. 800 m után balra a földúton.
Kb.: 12–14 km (térkép szerint)

Átvett anyagféleségek inert (sitt) hulladékból (az árak tájékoztató jellegűek):
(folytatás a 8. oldalon)
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ÉpítÉsz szemmel
Családi házak tervezésének lépései III.
A kiviteli tervnek elvben (a törvényi szabályozás
szerint) meg kellene egyeznie az építési engedélyezési tervben foglaltakkal. Lényege az, hogy
részletrajzok, csomóponti metszetek, rétegrendek és konszignációk révén részletes utasítást
adjon arra vonatkozóan, hogy milyen anyagokból és pontosan milyen technológiával épüljön
meg a szóban forgó épület, tehát a pontos recept
a ház megépítéséhez.
Szükséges-e kiviteli terv a családi házakhoz?
Egyfelől igen, másfelől nem.
Miért igen és miért nem? Ha igen, akkor mi
legyen benne?
Egy kisebb családi ház esetén nem szükséges kiviteli tervet készíttetni, de ha valóban jó házat
szeretnénk, akkor mindenképpen szükséges. A
legújabb építőipari kivitelezési tevékenységről
szóló Kormányrendeletek, útmutatást adnak
arra is, hogy mikor van szükség gépész és villamos tervre. A kiviteli terv hivatalosan kiviteli
tervdokumentáció, amely tartalma az építési engedélyezési vagy bejelentési dokumentációból,
az árazatlan költségvetési kiírásból és – jogszabályban meghatározott esetekben – biztonsági
és egészségvédelmi tervből áll.
Munkarészek:
– építészeti munkarész,
– tartószerkezeti munkarész,
Kiviteli terv szükséges,
– ha az épület tartószerkezete vagy annak elemei
monolit vasbetonból készül,
– ha a teherhordó szerkezet 5,4 m-es fal- vagy
oszlopköznél nagyobb kiváltást tartalmaz,
– ha az előregyártott födémszerkezet 6,6 m-es
fal- vagy oszlopköznél nagyobb,
– ha a tetőszerkezetben a talpszelemenek távolsága, vagy bárhol lévő megtámasztás nélküli áthidalás meghaladja a 6,0 m-t.
– épületgépészeti munkarész,
Ha az építménybe 30 kW-nál nagyobb hőtermelő berendezés kerül beépítésre, akkor kell
kiviteli terv.
– épületvillamossági munkarész,
Ha 7 kW-nál nagyobb az építmény elektromos
áram teljesítményfelvétele, akkor szükséges kiviteli terv.
– tűzvédelmi munkarész;
– közműtervek,

– építésszervezési munkarész,
– környezetrendezési munkarész.
Energetikai számítást kell készíteni, a felelős műszaki vezető nyiltakozik arról, hogy az energetikai számítás a kivitelezési dokumentáció és az
építési napló adatainak megfelelően készült el.
Az adott munkarészeken belül vannak szöveges
és rajzi munkarészek.
Szöveges munkarészek:
Különböző tervezői nyilatkozatok, amelyekben a
felelős tervező nyilatkozik arról, hogy a terveket a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak
megfelelően, az érintett szakhatóságokkal egyeztetve készítette; és a tervezéshez szükséges jogosultságokkal rendelkezik.
Műleírások (műszaki leírások), amelyek tartalmazzák mindazokat, az építménnyel kapcsolatos információkat, amik a tervlapokon nem,
vagy csak részben ábrázolhatók.
Szakvélemények, számítások: statikai számítások,
szakvélemények, hőtechnikai és energetikai számítások, költségvetések, költségbecslések.
Rajzi munkarészek (tervrajzok):
Szakáganként különböző típusú tervek készülnek, az építész kiviteli tervrajzoknál a jellemző lépték M=1:50 az alaprajzok, metszetek,
homlokzatok esetében. Ezen tervrajzok mellett
részletrajzok (csomóponti rajzok) készülnek, az
épület részleteinek pontos bemutatása céljából,
lépték: M=1:20, M=1:10, M=1:5, M=1:2.
Kitűzési terv:
az építmény kitűzési alappontjainak ábrázolása,
a telek jellemző méreteivel és az azoktól mért
távolságokkal.
A konszignációs tervek a terveken szereplő, műhelyben gyártandó rész-szerkezetek tervei, gyártási adatok meghatározásával. Például az asztalos konszignáció a nyílászárók, vagy beépített
bútorok és egyéb asztalos szerkezetek gyártási,
beépítési adatait, rajzait tartalmazza, a lakatos
konszignáció pedig a lakatos (fémszerkezetű)
szerkezetek részletterveit (pl.: acél lépcső, korlát, stb.).
Berze Éva
okleveles építészmérnök

Pályázati felhívás ösztöndíj támogatásra
A „Jászfényszaruért” Alapítvány Kuratóriuma 3 fő felsőfokú tanintézetben tanuló részére ösztöndíj támogatásra pályázatot ír ki a 2011/2012 tanévtől tanulmányai befejezéséig, melynek összege
szorgalmi időszakra félévenként 25.000.- Ft. A támogatás feltételei: a hallgató jászfényszarui lakos
legyen, legalább közepes eredmény érjen el (az évismétlés kizáró ok), a családi, szociális helyzete
indokolttá teszi a támogatást.
A pályázathoz benyújtandó: önéletrajz, az előző tanév tanulmányi és leckekönyv másolata, iskolalátogatási igazolás, a közös háztartásban együtt élők jövedelem igazolása.
A pályázatok 2011. november 20-ig nyújthatók be az Alapítvány címére: „Jászfényszaruért” Alapítvány, 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. Az alapítvány kuratóriuma a pályázatokat november
30-ig bírálja el, a döntésről értesítést küld.

Déja Vu
Avagy előttem az utódom címmel fotókiállítás nyílt a Petőfi Művelődési Házban Menyhárt Éva és
Jenes Fruzsina munkáiból. A kiállítás megtekinthető 2011. november 16-ig.

(folytatás a 7. oldalról)
• sitt (aszfalt, beton,
kő, tégla, cserép) 2.500 Ft + ÁFA/m3
2.500 Ft + ÁFA/m3
• föld
• zöld hulladék 2.500 Ft + ÁFA/m3
Elérhetőség, információ, bejelentkezés:
Tel.: 06-20/946-32-11
2. Konténert rendelek és elszállíttatom
Ebben az esetben telefonon megrendelem a megfelelő méretű konténert,
azt házhoz szállítják, majd saját magam
megpakolom, s utána elszállítják. Fix
díjas, a díjat szállításkor fizetem ki. A
díj tartalmazza a konténer kiszállítását,
a konténer elszállítását és az ártalmatlanítási díjat. Több lehetőség közül két
legkedvezőbb (és legközelebb lévő) lehetőség felvázolva:
AVE Heves Városfenntartó Kft-től
(jelenlegi hulladékszállító) rendelek konténert (az árak tájékoztató jellegűek):
• 7 m3-es konténer
• 8 m3-es konténer

28.000 Ft + ÁFA
31.500 Ft + ÁFA

Elérhetőség, információ, bejelentkezés:
Tel.: 06-70/977-17-49
Végső és Társa Kft-től rendelek konténert (az árak tájékoztató jellegűek):
• 4 m3-es konténer
20.000-23.000 Ft + ÁFA
• 6 m3-es konténer
24.000-26.500 Ft + ÁFA
Elérhetőség, információ, bejelentkezés:
Tel.: 06-57/411-643
Mindenképp megemlítésre méltó, hogy
mielőtt dönt a kedves lakos, a megadott
telefonszámon érdemes érdeklődni, az
igényeket pontosítani, és az árat lefixálni,
mert akár a fentebb leírtaknál kedvezőbb
árat is kaphatunk!
TUDTA ÖN, HOGY…?
• Magyarországon évente mintegy 10
millió tonna építési és bontási hulladék
keletkezik?
• az építési és bontási hulladék hasznosítható? Feltétele a szükség szerinti osztályozás és az ezt megelőző vagy követő
aprítás. Utak építésénél, árkok, roncsolt területek feltöltésénél, építőelem
gyártásban, hőszigetelő beton gyártásnál olcsó alapanyag lehet.
Urbán Csaba
Jászfényszaru GAMESZ
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr Főkapitányság
Jászberényi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Jászfényszaru
Tisztelt Olvasó!
Jászfényszaru város élete bűnügyi szempontból nyugodtnak volt mondható az
elmúlt hetekben. Széles körű érdeklődésre
okot adó, kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmény nem vált ismertté, ami jó hír, azt mutatja, hogy Jászfényszaru lakosai nyugodtan
élhetik a hétköznapjaikat. Az éberségüket
azonban szükséges hogy megőrizzék, mert
nem lehet azt kijelenteni, hogy a városban
nem élnek közöttünk bűnelkövetésre hajlamos személyek.

Az év vége közeledtével megkezdődő fűtési szezon fokozott figyelmet követel meg
a Rendőrség munkatársaitól, a külterületek, a hétvégi házak, az erdők megóvása
érdekében. A Polgárőrséggel, a városőrrel,
és a hivatásos vadászokkal együttműködve,
kihasználva a rendelkezésükre álló járművek terepjáró képességeinek adottságait,
egyfajta együttműködési tervezetet dolgoztunk ki, a jelenlét fokozása érdekében, az
elkövetők elrettentése érdekében. A tevékenységet már elkezdtük, ennek fokozása
várható a jövőben.

A közeledő Halottak Napja is fokozott
jelenlétet igényel a temetők környékén.
Az elmúlt napokban eljárás alá vont hatóságunk egy szomszédos pest megyei településről érkező elkövetői csoportot, akik
ebben a tárgykörben évek óta kiemelt „ügyfeleink” közé tartoznak, és most is a külterületeken követtek el bűncselekményt.
Eljárás indult többek között egy gyermeke sérelmére az általános iskolában történt
esemény miatt gyerekkorú személyen tettlegességgel párosuló garázdaság miatt egy
helyi férfi ellen. Ugyanaz
a férfi egy hét elteltével
ismét bűncselekményt
követett el jászfényszarui
lakosok sérelmére, és a
zsarolás bűntett megalapozott gyanúja miatt
őrizetbe vételére került
sor, valamint kezdeményezte hatóságunk a férfi
előzetes letartóztatását.
A kamerarendszer adatait elemezve több olyan
bűncselekmény
során
szolgált adattal a vizsgálat, amelyek nem Jászfényszaru illetékességi
területén valósultak meg, a nyomozó hatóságok együttműködésének keretében.
Az adatok alapján megállapítható, hogy
többen megfogadták a korábbi írásban
megfogalmazottakat, azonban még a járművek egy része mindig nem felel meg
a jogszabályi előírások által támasztott
követelményeknek. Ilyen járművel ne vegyenek részt a közúti közlekedésben, mert
könnyen baleset részesei lehetnek, illetve
magasak a kiszabható szankciók a szabálysértések elkövetőivel szemben. Az elmúlt
hetekben több autóbuszt is ellenőriztünk a

kamera adatai alapján, és a több hiányossággal közlekedő járművek között volt
olyan, amely 1 éve (!) nem rendelkezett
érvényes műszaki vizsgával, kötelező biztosítással, a forgalomból kivont állapotú volt.
Így szállítottak munkába 20-30 embert naponta. Több forgalomból kivont állapotú,
műszaki vizsgával nem rendelkező felső kategóriás, több milliós értéket képviselő személygépkocsi vezetőjével szemben járt el a
jászfényszarui Rendőrőrs munkatársa. Azt
gondolom, hogy ez nem megengedhető és
a jövőben is eljár hatóságunk hasonló szabályszegések esetén. A géjármű-tulajdonosok a téli évszak közeledtével kezdjék meg
a járművek műszaki állapotának átvizsgálását, és az átállást a téli körülményekre, a
gumiabroncsok cseréjét időben végeztessék
el. A hajnalban közlekedők már vezessenek
óvatosan, a talaj menti fagy baleset forrása
lehet, az utak csúszóssá válnak, a köd nehezíti a közlekedést, ne kezdjenek bizonytalan előzési manőverekbe, és tartsanak kellő
követési távolságot.
Ismételten felhívom figyelmüket, hogy
járműveiket zárják az utcán a házuk előtt, a
bevásárlások során, és éjjelente az udvarokon is, abban ne hagyjanak semmi értékes
tárgyat. Amikor eltávoznak otthonaikból,
ha csak rövid időre is, az ajtót, az ablakokat
is zárják be! A házaló tevékenységet folytatókat, árusokat, vasgyűjtőket, gyanúsan
viselkedő idegeneket azonnal jelentsék a
rendőrségnek.
Nehezítsük meg együttesen a bűnelkövető személyek dolgát!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Terenyi Imre rendőr hadnagy
Rendőrőrs parancsnoka
Elérhetőségek: Tel.: 107
Rendőrőrs: 06-70/330-7626, 57/422-138

VII. Fény Fesztivál
A történelem során már többször is láthattunk arra példát, hogy a magyar és
lengyel nemzet milyen jó barátságban él
egymással. Még közös mondásunk is van
a lengyelekkel: „Lengyel, magyar – két jó
barát, együtt emel kardot, kupát.” Nincs
olyan lengyel vagy magyar, aki ne ismerné
e mondásnak legalább egy változatát. De
egy barátságot ápolni kell, amire nagyszerű lehetőséget nyújtott az a találkozás, ami
2011. szeptember 23-25. között zajlott.
Lengyel testvérvárosunk, Zakliczyn delegációja két néptánccsoporttal, 46 fővel
érkezett meg hozzánk pénteken a kora délutáni órákban, majd Szerencsés Bogusa, a

csoport mindenkori tolmácsa segítségével
a Pap kastélybeli szállásuk elfoglalása után
csatlakozott a Tájházban zajló vidám esti
barátkozáshoz, ismerkedéshez.
Ezen az estén a Tájházban igazi táncházhangulat alakult ki, miután lengyel barátaink is megérkeztek a helyszínre. A kölcsönös üdvözlések és baráti kézszorítások,
valamint az Iglice néptánccsoport egyik
vezetőjének, Fazekasné Havrán Bettinának
házasságkötése alkalmából történő levegőbe emelgetése után kezdetét vette a tánc, a
hajnalig ugyan nem tartó, de igen jókedvű,
és a fiatalabb korosztályt is bevonó mulatozás. Felváltva táncoltunk lengyel és ma-

gyar táncokat néptáncoktatónk, Péter Szilárd, és a lengyel hagyományőrző csoport
vezetőjének irányításával és részvételével.
A talpalávalót Tóth Mercédesz, ifj. Fekete
Imre és Radics Ran húzta. A tánc közben
megfáradt helyiek és lengyel barátaink a
Tájház kemencéjében készült hurkával és
kolbásszal, valamint a szülők és támogatók
által felajánlott süteménnyel csillapíthatták
éhségüket, és fogyaszthattak az asztalra feltálalt üdítőkből is.
Mivel a vendégek hosszú utazáson voltak
túl, így már hamar visszatértek szállásukra, az Önkormányzat által rendelkezésükre
(folytatás a következő oldalon)
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(folytatás az előző oldalról)
bocsátott Pap kastélyba. Szombattól kezdve minden étkezésük a Flamingó étteremben zajlott, melyet már ismertek, így tudták, hová kell menniük.
A szombati napon került megrendezésre
a VII. Fény Fesztivál is. Délelőtt kézműves foglalkozásokon vehettek részt vendégeink és a helyi gyerekek, ahol a jászfényszarui AMI tanárai, és a meghívott
oktatók segítségével sajátíthattak el érdekes
technikákat. Délután került sor lengyel
vendégeink köszöntésére Győri Bertalan
alpolgármester által, majd fesztiváli programok, néptáncos-produkciók következtek.
A rendezvényre több helyről is érkeztek
fellépők: Pusztamonostorról, Jászberényből és Jászdózsáról; valamint az iglicések
is remekeltek. Lengyel vendégeink két
csoporttal léptek színpadra, és mindkét koreográfiájukkal tapsot és ovációt
kiváltó sikert arattak a nézők körében.
A fesztivál zárásaként a Zagyva Banda tartott lemezbemutató koncertet,
amit egy igazán jó hangulatú, együtt
éneklő, a zenét egy emberként szerető és élvező, és ebben az élményben
osztozni tudó közönség fogadott be.
A koncertet követő táncházban Péter
Szilárd és Busai Norbert (aki a VIGANÓ AMI tanára) – sokoldalúságukat
bemutatandó, és az est eseményeit még
emlékezetesebbé téve – a Zagyva Banda
tiszteletbeli tagjaivá válván a nagybőgőn
játszottak, míg Busai Zsuzsanna (szintén a VIGANÓ AMI tanára) a lengyel
delegáció művészeti vezetőjével táncolt.
Lengyel vendégeink vasárnap délután indultak haza a jászberényi strandon eltöltött
délelőttöt követően. Nehezen engedtük
útjukra őket, de a hamar bekövetkező viszontlátás ígérete mégis könnyűvé tette a
búcsúzást.
Horváth Boglárka

I. Kalapgyári dolgozók
találkozója
2011. szeptember 30-án, délelőtt 11 órai
kezdettel tartották meg első alkalommal
Jászfényszarun a Kalapgyári dolgozók találkozóját, melynek a Polgármesteri Hivatal nagyterme, majd a Vadászház adott
otthont.
A gyáregység volt dolgozói közül és a volt
vezetőség részéről is sokan eleget tettek a
meghívásnak. Beszédet mondott Győriné
dr. Czeglédi Márta polgármesterasszony,
mint volt dolgozó, Turú István, mint volt
vezető és Nagy István, volt igazgató is.
A program a későbbiekben kötetlen beszélgetésekkel folytatódott és a délután 15
óra tájban ért véget.
Pál Katalin Alíz

Rendhagyó FÉBE elnökségi ülés
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete május
28-i közgyűlésén megválasztott elnöksége
és az ellenőrző bizottság első együttes ülésére október 1-jén a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény új közösségi színterében
került sor. Az ülésen áttekintettük az
egyesület pénzügyi helyzetét, melyre
a megfontolt és takarékos gazdálkodás a jellemző. Az elnökség döntött
a XIX. Jótékonysági műsoros est
és bál időpontjáról, amely 2012.
február 18-án este 18 órakor lesz.
A rendezvény fővédnökének Lengyel Boldizsár újságírót (a hatvanas
évek közepétől a helyi művelődési
ház igazgatója volt), díszvendégnek
Balázs Péter színművész, rendező,
színházigazgatót kértük fel. A testület egyet
értett azzal, hogy a Jászsági Helyi Közösség
Egyesülete az ÚMVP IV. tengely LEADER
pályázat keretében a FÉBE két célterületre
3,5 millió Ft összegben pályázzon. Javaslatokat gyűjtöttünk a 2012-es év program-

jához. Javaslatként hangzott el a Kossuth
úti óvodára az első óvónő Márkus Mária
emlékét megőriző tábla helyezésére.
Az eredményes tanácskozást követően,
az augusztus 20-án felavatott kemencében

sült disznótoros elfogyasztásával folytatódott a program. A FÉBE történetében első
alkalommal szervezett közösséget összekovácsoló rendhagyó összejövetel jól sikerült.
Tóth Tibor
Fotó: Berze Lászlóné (Bp.)

A Déryné ünnepség fénypontja

Csomor Csilla előadói estje volt
A Déryné Művelődési Központ és Városvédő és Szépítő Egyesület 23. alkalommal
– Déryné Széppataki Róza halála napján
- szeptember 29-én, a Schenbach patika,
a szülői ház helyén megépült OTP fiók
falán lévő emléktáblájánál tartotta a megemlékezését. Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász
Múzeum igazgatója idézte fel a neves színésznő életútjának fontosabb állomásait,
jászberényi vonatkozásait. Az intézmény
és a szervezet 1990-ben Déryné Emlékplakettet alapított. A Jászságból eddig 42 fő
kapta meg a rangos elismerést a színjátszás,
a tánc, az ének- és zenekultúra terén nyújtott kimagasló munkáért vagy támogatásért. Az ünnepségen az emlékplakettet Péterné Varga Erzsébet zongoratanár és Réz
Lóránt orgonaművész vette át. A Déryné
utcai emléktábla megkoszorúzása után, a
Malom Filmszínházban Édes Rózám! Dé-

ryné szerelmes élete címmel Csomor Csilla
előadói estjére került sor. A darabot Őze
Áron rendezte. Csomor Csilla hitelesen
idézte fel és jelenítette meg a nagy előd

életének sorsfordító szakaszait, szerelmes
kapcsolatait. A teltházas közönség vastapssal jutalmazta és köszönte meg a művésznő
igazi színházi élményt nyújtó előadását.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

Színházba hívogató
A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre 2011.
november 19-én (szombat) du. 17 órai indulással, különjáratú autóbusszal Budapestre a
Gózon Gyula Kamaraszínházba szervez látogatást. A színházbarátok Lindsay-Crouse-Rodgers-Hammerstein: A muzsika hangja musicalt nézhetik meg. Az előadás útiköltséggel
együtt 3.900,- Ft/fő összegbe kerül.
Jelentkezés: Tóth Tibornál a +36/30-3373336 mobil- vagy este az 57-422-871 vonalas
telefonon lehet.

Az előadásról, a szereposztásról bővebben a
www.febe.hu honlapon lehet olvasni.
Tóth Tibor
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Szárnyalnak a KOLIBRIK!
2011 szeptembere és októbere a
jászfényszarui KOLIBRIK női labdarúgócsapatát sok eseménnyel várta és sikerekkel ajándékozta meg, először a Szent
Erzsébet tornán szerepeltek sikerrel,
majd októberben játszották 100. jubileumi mérkőzésüket.
A Szent Erzsébet torna
Szeptember 25-én, délután 13 órai kezdettel rendezték meg Jászfényszarun első és
hagyományteremtő céllal a Szent Erzsébet
tornát, meghívásos alapú részvétellel. Két
ellenfél volt, a hatvani Lokomotív SE női
csapata és a turai női futball csapat, akik
sorsolás alapján játszották a mérkőzéseket.
Az első összecsapás a KOLIBRIK és a
Tura csapata között zajlott, és hazai, 25:2
arányú győzelemmel zárult. A kiugró gólkülönbség oka, hogy a turaiak akkor még
csak egy hónapja kezdtek játszani.
A második mérkőzést a KOLIBRIK és
a Lokomotív SE tagjai vívták egymással,
mely kimenetele lett 7:2, a kolibrik javára.
A torna utolsó megmérettetése a pályán
maradó Lokomotív SE és a Tura csapata
között zajlott, mely a Lokomotív SE 13:1
arányú győzelmét hozta.
A torna elnyerhető címei közül a legjobb
kapusnak járó került csak idegenbe, a Turai
női futball csapat birtokába. A gólkirálynői
és a legsportszerűbb játékosnak járó díj itthon maradt; előbbit Sulyok Flávia, utóbbit
Rózsa Cintia érdemelte ki.
Októberben jubiláltak…
A KOLIBRIK jászfényszarui női labdarúgócsapat 2011. október 8-án, 13 órai kez-

dettel játszotta 100. jubileumi mérkőzését,
melynek a jászfényszarui Szent Erzsébet
Közösségi Ház adott otthont. Az unikális
alkalmon a hatvani Lokomotív SE női csapatával vívtak barátságos mérkőzést, melyet

A játékidő alatt a kolibrik által eddig összegyűjtött relikviákból: érmekből, kupákból, díjakból, cikkekből és fotókból álló
kiállítást lehetett megtekinteni. Az ünnepi
mérkőzésre mintegy 40 ember látogatott el.

a „kolibri csajok” 4:0 (2:0) arányban nyertek meg. A századik mérkőzés nemcsak abból a szempontból kiemelkedő, hogy kerek
számot ünnepeltek, hanem abból is, hogy
ekkor vált a csapat tiszteletbeli tagjává
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester,
aki a kezdőrúgás elvégezése után, néhány
percet játékosként is a pályán töltött.

Csapatunk 2007-es megalakulása óta már
nemcsak a 100. meccsét ünnepelte, hanem
egy Hatvan környéki rendezésű és részvételű kupára is meghívást kapott, amelyben a
részvétel a tagok időbeli és anyagi lehetőségeihez mérten alakul.
Kép és szöveg: Pál Katalin Alíz

Nyári hangulatidéző – Gazdálkodj okosan kalandtábor
Pusztafalu, Öreg Bence Turistaház,
2011. július 3-10-ig.
A 2011. évi, XIV. „mesetáborban” a bő
hét minden változatos foglalkozása és irányított játéktevékenysége arról szólt, hogy
a gyermekek megtanuljanak eligazodni a
pénz világában és helyesen gazdálkodni.
Közben megismerkedtünk a környék nevezetességeivel, kirándulóhelyeivel is: Sátoraljaújhely, Hollóháza, Füzér, Kassa. Jótékonykodtunk is az edelényi otthon javára.
Az pedig, hogy a 75 fő résztvevőnek az idén
a szokásosnál is még kevesebbe kerüljön a
program, a Partnerségen alapuló iskolabarát programok megvalósítása Jászfényszaru
térségében című (TÁMOP 3.2.11/10-12010-0182) pályázatnak köszönhető. Az
itt látható képpel felidézzük a felhőtlen táborozásnak megélt, mégis kemény munkát
tartalmazó 8 nap egy-egy pillanatát.
Tóthné Basa Éva táborvezető
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés édesapám

Megemlékezés

Rimóczi Pál

mElEgH Pál

19 éve, édesanyám

Rimóczi Pálné
nagy ERzsébEt
1 éve elhunyt drága szüleimre.
„Életetek munka volt, szeretet és jóság,
Síri álmotok legyen az örök megnyugvás.”

halálának 8. évfordulóján.
„Szomorú az út, amely sírodhoz vezet,
Ahol megpihen dolgos két kezed.
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen, szerényen.
A jóságos szíved nyugodjon békében.”

Szerető felesége, lánya, veje, unokái

Szerető lányotok és családja
Emlékezés

Emlékezés

Rubint FEREnc

HoRvátH lukács

halálának 6. évfordulójára.
„Elment, mégis olyan, mintha itt lenne.
Az élet megy tovább nélküle,
De olyan soha nem lesz, mint Vele.”

halálának 1. évfordulójára
„Feledni soha nem fogunk, a sors bármerre vezet.
Emléked szívünkbe véstük, a szív pedig soha nem feled.”

Szerető családja

Felesége, fia, menye és unokája

Sporthírek
Folytatódtak a megyei II. osztályú bajnokság küzdelmei. Eredmények:
JVSE – Szászberek
1-0 G.: Urbán N.
Jászdózsa – JVSE
0-4 G.: Jáger P.3, Urbán N.
JVSE – Jászladány
3-0 G.: Jáger P., Luca M., Bálint Z.
Tószeg – JVSE
2-1 G.: Szakali M.
Jászszentandrás – JVSE
2-7 G.: Jáger P. 5, Bojtos N., Urbán N.
Ifjúsági csapatunk is folytatta jó szereplését a bajnokságban. Eredmények:
10-1 G.: Oláh B. 7, Kirják S. 2, Radics J.
JVSE – Szászberek
Jászdózsa – JVSE
2-2 G.: Kocsis R., Oláh B.
JVSE – Jászladány
13-0 G.: Oláh B. 5, Kirják S. 4, Baranyi L. 2,
Szakali Zs., Gyökér Zs.
Tószeg – JVSE
4-0
Jászszentandrás – JVSE
4-1 G.: Szakali Zs.
A végére egy szomorú hír: egyesületünk korábbi elnöke, Cserháti Ferenc
hosszas betegség után elhunyt. Fájó szívvel emlékezünk rá, hiszen a helyi sport
nagy családjának értékes tagja távozott közülünk! Nyugodj békében Feri bácsi!
Mozogjanak sokat!
Vitányi Szabolcs

Mi legyen a lejárt szavatosságú
gyógyszereinkkel?
A lejárt szavatosságú és egyéb gyógyszer-hulladék veszélyes hulladék. Rendelet szabályozza ennek kezelését. Leadhatjuk feleslegessé vált gyógyszereinket a
gyógyszertárakban. Ott gondoskodnak a gyógyszerek tárolásáról, elszállításáról.
Városunkban mindkét patikában lehetőség van a szolgáltatás ingyenes igénybe vételére. Hogyan tehetjük meg ezt? Bontsuk le a gyógyszerekről a csomagolást, vegyük ki a dobozából.
Csak a gyógyszerlevél, illetve ha üveges gyógyszerről van szó, akkor üvegben,
doboz nélkül adjuk le. Felesleges papír ne kerüljön a gyűjtődobozba.
A szemétbe került gyógyszerek többszörösen veszélyt jelentenek környezetünkre. A lejárt szavatosságú tabletták már nem fejtik ki hatásukat, bevételükkel árthatunk magunknak. A szemétből a talajba, onnan a vízbe kerülő vegyi
anyagok károsítják a környezetünket. Ezért fontos, hogy minél többen éljünk
a lehetőséggel, vegyük igénybe ezt a szolgáltatást.

Városi Könyvtár nyitva tartási ideje
2011. szeptember 1-től
Hétfő: 8.30–14.30
Kedd: 8.30–16.30
Szerda: 8.30–16.30
Csütörtök: 8.30–16.30
Péntek: 8.30–18.30

Emlékezés

smazsinka zoltán
50 éve és neje

PEncznER Rozália
24 éve elhunyt szüleinkre.
„Életetek munka volt, szeretet és jóság,
Síri álmotok legyen az örök megnyugvás.”

Szerető lányotok és családja

Megemlékezés

mElEgH miklós
halálának 1. évfordulójára.
„Szomorú az út, amely sírodhoz vezet,
Ahol megpihen dolgos két kezed.
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen, szerényen.
A jóságos szíved nyugodjon békében.”

Szerető felesége, lánya, veje, unokái

Emlékezés

ézsiás DániElRE.
„Nem az a fájdalom,
amelytől könnyes lesz a szem,
Hanem amelyet szívünkben hordunk
Egy életen át, csendesen.”

Szerető családja

Emlékezés

Palócz RuDolF
halálának 5. évfordulójára.
„Megállunk a sírod előtt s könnyezünk,
Fájó szívvel örökké Rád emlékezünk.”

Felesége, lánya és családja

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2011/10
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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. B ejelentkezés személyesen,
vagy a 30/2933-834-es telefonszámon.

Év vÉgI AKcIóNK!
• Nyugdíjas kedvezmény –30%
• Multifokális lencsék –30%
• Keretek –30%, –40%
• Komplett szemüvegek akár 7.000 Ft/db!
Nézzen be hozzánk, hogy jobban lásson!
Üdülési csekket elfogadunk!
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig

Apróhirdetések
ELAdó
JÁSZFÉNYSZARU KÖZPONTJÁBAN,
Bajcsy-Zs. u. 15. szám alatt 1008 m2-es területen lakás, udvar, kert, gazdasági épületek.
Irányár: 5 millió Ft.
Érdeklődni: 06/1/260-7870, Fekete Antal
Az AVE HEVES Városfenntartó Kft.

ebben az évben még két alkalommal tart
fogadóórát a művelődési házban:
november 14-én és december 12-én 14 órától.

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.

Meghívó

2011. november 12-én
18 órai kezdettel kerül megrendezésre
Jászfényszarun a Petőfi Művelődési Házban a

III. Fogathajtó Est.
A rendezvény a Fortuna Együttes előadásával kezdődik, melynek során
Fejér István Az alkohol öl című vígjátéka kerül bemutatásra.
A vacsorát a Vágó Bt. szolgáltatja, majd hajnalig tartó zenés mulatság következik.
Éjfélkor tombolahúzás, melyhez szívesen fogadunk felajánlásokat.
Az est főszervezője: Zsámboki Zsolt.
További információ és jegyrendelés: É+J Kft., Jászfényszaru, Szabadság út 6. vagy
Karizs Evelin – 06-30/2-919-561
Tisztelt jászfényszarui lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy előzetes időpont egyeztetés alapján
édesapám lakásán (Jászfényszaru, Fürst S. u. 12.)

üGyVÉdI TEVÉKENySÉGET FOLyTATOK.

Szerkesztőségi fogadóórák

Dr. Tóth Zoltán – ügyvéd – Telefon: 06-20/544-5206

a Rimóczi Kastély (Pince) épületében
minden pénteken 9–11 óráig.
Telefon: +36-30/3488-935

Szeptemberi anyakönyvi hírek

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 Pető Noémi készítette.
Lapzárta minden hónap második hétfője
A szerkesztőség címe:
Városi Könyvtár 5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.
Mobil: 06-30/3488-935
E-mail: miujsag@jaszfenyszaru.hu
http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990.
ISSN 1417-894X
Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.
Nyomda: Signal-Print Kft., Jászberény
Tel.: +36-57/500-960
www.artander.hu · www.nyomdasz.hu

SZÜLETTEK: Bálint Atilla (Kiss Annamária), Kolozs Levente (Zsólyomi Mónika),
Mátyás Ákos (Zsámboki Anikó), Palócz Zsófia (Menyhárt Szilvia), Petrezselyem Márk
(Rimóczi Anett), Radics István (Farkas Annamária), Tóth Bence (Nemes Enikő).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Bálint Tibor és Kiss Annamária.
ELHUNYTAK: Berze László (56 é.), Pető Ferenc (74 é.).

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Orvosi ügyelet: .............................................................................................. (+36)-37/341-040
Mentők: ............................................................................................................................... 104
Tűzoltóság: ......................................................................................................................... 105
Tűzoltóparancsnok (Jászfényszaru): .......................................................... (+36)-30/974-5690
Rendőrség (Jászberény): .................................................................................................... 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): ....................................... (57)/422-138, mobil: (+36)-70/330-7626
TIGÁZ – hibabejelentés: ............................................................................... (+36)-80/300-300
Falugazdász: .............................................................................................. (+36)-30/3922-602
Vízmű – hibabejelentés munkaidőben: ................................................................. (57)/422-631
munkaidőn túl: .................................................................................(+36)-30/275-3350
Szennyvíz-ügyelet munkaidőben: .................................................423-938 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
Plébánia (Jászfényszaru): ...............................................................................06-30/3460-366
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Egy újabb tanév
kezdete
Szeptember elsején 477 gyermek lépte át
az általános iskola kapuját, hogy olthatatlan tudásvágyát csillapíthassa intézményes
keretek között (is). Közöttük 56 kis elsős,
akik csillogó szemekkel várták a nagy találkozást az iskolával, az osztályteremmel és
persze a tanító nénivel is. A három elsős
osztály közül az egyik iskolaotthonos rendszerű, amelyet már évekkel ezelőtt több
évfolyamon is működtettünk. Lényege és
egyben előnye is, hogy a tanórák reggel 8
óra és délután 4 óra között elszórtan helyezkednek el. Közben a gyerekek szabadidős foglalkozásokon vesznek részt, illetve
a leckét is megtanulják. Így egyenletesebb
a gyermekek terhelése és az osztályközösség
számára jól hasznosítható szabadidő is sok
lehetőséget kínál.
Újdonság iskolánkban, hogy nyáron
megérkezett hozzánk 13 digitális tábla
mindannyiunk örömére. A tanulók kíváncsian várják a különleges eszköz mindennapos használatát, mi, pedagógusok pedig
igyekszünk a gyermeki kíváncsiságnak és az
új kihívásnak eleget tenni. Lassan mindenki próbálja beépíteni a technika számunkra
legújabb vívmányát az órákon és órákon
kívüli programokon is.
Elkezdődött tehát a tanév. Mint mindig,
most is számtalan délutáni elfoglaltság közül választhattak tanulóink érdeklődésüknek megfelelően. Művészeti foglalkozások,
tantárgyi szakkörök, kézműves- és sporttevékenységek sora vár minden érdeklődőt.
Ebben a tanévben is sok-sok jó és érdekes program vár ránk, amit június 16-án a
nyolcadikosok ballagásával és az évzáróval
fejezünk be.
Aki kíváncsi a részletekre, keresse fel az
iskola honlapját (www.jaszfenyszarusuli.
hu)!
Eredményes tanévet mindenkinek!
Kovács Lászlóné

Első(s) jelentések
az iskolából
Ézsiásné Róka Mária,
az 1. a osztályfőnöke:
A pedagógus hivatásának legszebb és
legizgalmasabb feladata a kisgyermekek
bevezetése a betűk világába. Magam is
izgalommal teli várakozással készültem a
tanévkezdésre. Új kihívás, nem csak nekem, hanem a gyerekeknek is.
Az előkészítő időszaknak már vége. Kezdünk összecsiszolódni, egymást megismerni. Tanítványaim lelkesek, hajtja őket
a tudásvágy, szívesen gyűjtik a csillagokat,
jutalom nyomdákat.

Az elmúlt 20 év tapasztalata alapján választottam tankönyvcsaládot. Az Ábécés és
Olvasókönyv, Gyöngybetűk, Szépen, helyesen! munkafüzet esztétikusak, hívogatja
a gyerekeket színes, megnyerő rajzaival. A
tankönyvcsalád legfőbb értéke, hogy szótagolva tanít olvasni, egyszerre történik a betű
olvasása és írása.
Pálné Pádár Anikó,
az 1. b osztályfőnöke:
Negyedikes osztályom után újra elsős tanító néniként kicsit félve kezdtem el az új
tanévet. A kicsik lelkesedése, ragaszkodása
azonban lassan átsegített a kezdeti nehézségeken.
Az első hónapon túljutva elmondhatom,
hogy jó kis csapatot alkotunk így együtt.
Teljesen új tankönyvcsaláddal dolgozunk,
késleltetett írástanulással. Először minden
betűt megtanulunk olvasni, s csak ezek
után fogjuk írni is őket. Így több időnk jut
az olvasás mellett a színezésre, a képességfejlesztő feladatokra, amit a gyerekek nagyon szeretnek.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják,
megszerettük ezeket a tankönyveket.
Minden nappal kicsit okosabbak leszünk,
és remélem a kezdeti lelkesedés sem fog
alábbhagyni. Így bízom benne, mindenki
gond nélkül végzi el ezt a nem kis erőpróbát igénylő első évfolyamot.
Penczner Sándorné, Tóthné Takács Ilona,
az 1. c osztályfőnökei:
22 óvodás kisgyerek izgult az évnyitón.
Ők lettek az iskolaotthonos 1. c osztály
kisiskolásai. Szülők is és nevelők is izgalommal várták az új egésznapos oktatást. A
gyerekek zökkenőmentesen beilleszkedtek.
Ebben segítette őket a sok szabadidő, az
újszerű órabeosztás. Azt is hamar megszokták, hogy két tanító néni váltva van velük.
Az órák még így is hosszúak, de igyekszünk
sok játékkal izgalmasabbá tenni őket.

Gyerekeink
a Parlamentben
2011. szeptember 20-án iskolánk 18
tanulója /Rohács Luca-4.a, Turjányi
Eliza-4.b, Hornyák Boglárka-4.c, Berényi
Levente-5.a, Kotán Csenge-5.b, Szücs Levente-5.c, Pál Zsófia-6.a, Holló Fanni-6.b,
Tóth Csenge-6.c, Keszthelyi Kitti-7.a, Szilágyi Máté-7.b, Drabos Tamás-7.c, Kovács
Dániel-8.a, Török Mária-8.a, Kríger Konrád-8.b, Mezei Bálint-8.b, Bólya Kitti-8.c,
Bujáki Anna-8.c és a két felnőtt kísérő:
Balogh Zsuzsanna és Fáczán Izabella/
meghívást kapott az I. Gyermek és Ifjúsági
Országgyűlésre a „Gyermekek Világnapja”
alkalmából. A Kossuth-téren minden csoportot a saját kormányőre fogadott és egész

nap a csoport „idegenvezetője” maradt. Átestünk a szokásos ellenőrzésen, majd előadást hallhattunk a Parlament építéséről,
megnézhettük a koronát is. A folyosón
üdvözölte csapatunkat településünk TV-s
közszereplője: Cserháti Ágnes is, aki március óta az MTVA szóvivője és kommunikációs igazgató-helyettese. Ezután a gyerekek
elfoglalták a helyüket a Felsőházi ülésteremben, a csoportunkból Konrád intézett
interpellációt, ezért a csoporttól távolabb,
a kérdezőknél foglalt helyet, a csoportkísérő felnőttek és a kormányőrök a páholyból szemlélhették a jövő nemzedékét. 11
órakor Dr. Kövér László házelnök nyitotta
meg e rendkívüli gyűlést, a Gyermekmentő
Szolgálat vezetője köszöntötte a több mint
200 gyereket. A szavazógép megismerteté-

se után kezdődött a munka. Sorra foglalták
el helyeiket a miniszterek, államtitkárok és
különböző szervezetek vezetői, hogy megkezdődjön a válaszadás a gyerekek sorra
feltett kérdéseire, majd a gyerekek szavazással dönthettek arról, hogy meg voltak- e
elégedve a válaszadással. A kérdések meg
csak özönlöttek feléjük minden témakörből: oktatás, egészség, mezőgazdaság, katonaság helyzete, drog, iskolán belüli erőszakos gyerekek, gyengén látók helyzete,
hazánkon kívüli magyarok helyzete, gyakorlati tanítás. Nem is gondolnánk, hogy
a gyerekeket mennyire foglalkoztatják ezek
a felnőttes dolgok. Konrád a nevelőszülők
helyzetéről érdeklődött a következő évekre
vonatkozóan, az erre adott választ elfogadták a gyerekek, de volt olyan kérdésre adott
válasz is melyet nem fogadtak el a „képviselők”. Hosszúra nyúlt az ülés, ezért szünetet
rendeltek el, üdítővel kínálták a már fáradt
„honatyákat”, akiket lerohantak a rádiós
és tv-s riporterek. A parlamenti gyűlés végén megdicsérték a gyerekeket a felnőttes
komolyságukért, a fegyelmezett viselkedésükért. Emlékként kaptak egy tollat és
egy jegyzettömböt, amin a Parlament látható. Finom, meleg ebéddel kedveskedtek
nekünk a program zárásaként, melyet az
egyik gyönyörű folyosón szolgáltak fel nekünk. A csokis palacsintahegy vitte nálunk
a prímet. A hazafelé vezető út nevetéssel,
élményeink megbeszélésével telt el.
Kép és szöveg: Fáczán Izabella
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Ment-e a könyvek által a világ elébb?
Konferencia az olvasásról és a könyvek fontosságáról
2011. szeptember 23-án tartotta a jászfényszarui Városi Könyvtár
A pedagógia és a könyvtár kapcsolata, avagy ment-e a könyvek
által a világ elébb? címmel első szakmai konferenciáját a Rimóczi
Kastélyban.
Ez a konferencia az első abból az ötből, amelyet a TÁMOP 3.2.11/101-2010-0182-es számú Partnerségen alapuló iskolabarát programok megvalósítása Jászfényszaru térségében elnevezésű pályázat
keretein belül valósul meg, melynek kedvezményezettje Jászfényszaru
Város Önkormányzata.
A rendezvényre a partner intézmények pedagógusai, óvónői és a
Jászság könyvtárosai voltak hivatalosak.
A programot az önkormányzat részéről Berényi Ferenc az OKSI Bizottság elnöke nyitotta meg, a konferencia szakmai részét pedig Bujdosó Katalin könyvtárvezető.
Az olvasás népszerűsítése szép feladat, de annál nehezebb. A kultúra, az ismeretek rögzítésének vágya mindig megvolt az emberben, és
előreláthatólag meg is marad. De a forma, hogy milyen eszköz segítségével tesszük, az nagy kérdés. Miért fontos az olvasás, miért kell már
kisgyermekeknek felolvasni hangosan, mindennap? Nem könnyű erre
válaszolni. A sikeres szocializáció miatt, a fantázia fejlesztése miatt, az
alapszókincs megalapozása miatt, a magyar nyelv szépségének megismertetése miatt.
És még számtalan ok miatt, ami szövevényesen járja át a mindennapjainkat. Az olvasóvá nevelés fontosságáról és a kortárs irodalom
mindennapokhoz való igazításáról beszélt Lackfi János író, költő, műfordító is, aki a konferencia díszvendége volt. Tóth Julianna a költő
egyik versével köszöntötte a vendégeket.
A hétköznapi tapasztalatokból, humorból és praktikus nyelvszemléletből és nyelvhasználatból táplálkozó előadása új kereteket adhatott
az irodalom tanításához azoknak, akik nyitottak a változásokra.
A vidéki vendégek Farkas Kristóf Vince történész előadásából, amely
a Csörsz árokról szólt, megismerhették Jászfényszaru múltját, földrajzi

nevezetességeit majd a szünet után ő kalauzolta el a templomhoz is
a résztvevőket. A templom bemutatása a könyvtáros kollegáknak is
tartogatott meglepetéseket, az antik könyvgyűjtemény legrégebbi darabjait vehették kézbe.

A következő állomás az elmúlt hónapokban felújított, új könyvekkel csalogató könyvtár volt. Itt egy rövid és szellemes előadást hallgathattak meg a konferencia résztvevői, a könyvgyűjtő könyvtáros, Pető
Zoltán tolmácsolásában.
A szakmai nap utolsó része a szakmai tapasztalatcsere, beszélgetés
volt, már oldottabb hangulatban tekintették meg a helytörténeti gyűjtemény kincseit, kóstolóval, néptánc bemutatóval (Tóth Mercédesz,
Fekete Imre, Radics Ran kísérte Kaszai Martin és László Krisztina
táncát) egybekötve. Végül egy finom vacsorával és remek hangulatban
zárult a szakmai program.
Nagy Ildikó

Mesetár és Kincsek az Óperenciás tengeren túlról
Mesés napok a Városi Könyvtárban
„Mesével indul az olvasóvá nevelés. Nem lesz jó olvasó az, aki nem
hallgatott elég mesét.”
Vekerdi Tamás szavai mottóul is szolgálhattak volna, hiszen már 3.
éve szervezünk ilyen jellegű meseolvasó napot a legkisebbeknek a Magyar Népmese Napja alkalmából. A program része a felolvasott irodalmi alkotás értelmezése, feldolgozása illetve illusztrálása valamint a
könyvtárral, a könyvekkel való ismerkedés is.
2011 októberében az nagycsoportosok és az alsó tagozatosok egy csoportja vett részt ezen a eseményen. A mesenapot mindkét korosztálynak a TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0182-es Partnerségen alapuló iskolabarát programok megvalósítása Jászfényszaru térségben című
nyertes önkormányzati pályázat keretén belül tudtuk megvalósítani.
A lelkes hallgatóság a mesén kívül vendéglátásban is részesült, majd
kézműves foglalkozással zárult a program.
A mese varázslata ebben az évben is működött, az irodalom által közvetített képzelet a gyerekek alkotásaiban is megjelent, amit mindenki
haza is vihetett magával. A varázslatot és az alkotást is.
Reményeink szerint a gyerekek egy része visszatérő olvasónk lesz, és
az iskolába kerülve az iskolai könyvtár lelkes tagja is.
Nagy Ildikó, projektmenedzser

Kedves Olvasóink!
Szeretettel várjuk Önöket 2011. november 4-én délután 16 órától a Városi Könyvtárba,
ahol kölcsönözhetővé válnak a Márai-program keretében megnyert kortárs szépirodalmi, gyermekirodalmi és szakirodalmi könyvek.
Könyvtárunk által elnyert támogatás értéke: 550.000 Ft, amely összegből közel 200 kötettel gyarapítottuk állományunkat.
Könyvtárosok
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Liszt est sok zenével
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete – a
Jászfényszaruért Alapítvány, az Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény csatlakozásával – a 19. század egyik legjelentősebb romantikus zeneszerzője, minden idők egyik
legnagyobb zongoraművésze Liszt Ferenc
születésének 200. évfordulója tiszteletére
emlékestet rendezett.
Október 18-án este a Kisiskola színházterme megtelt az érdeklődő fiatal és idősebb zenebarátokkal. A FÉBE elnöke köszöntötte az
est résztvevőit, majd bemutatta a közreműködőket Kaskötő Marietta muzikológust és
Szekér Bernadett zongoraművészt.
A Liszt életét, pályáját bemutató zenetörténész Juhász Gyula: Liszt Ferenc emlékezete
című versének tolmácsolásával vette kezdetét
a rendezvény. A vers ötödik versszaka, így
hangzott:
„Áldott művész, ki bennünket szerettél,
Dicsőségedből ó tekints ma ránk,
Melyet világhír karján nem feledtél,
Nézd: büszkén épül, szépül kis hazánk.
Magyar művészet: lelkünk boldog éke,
Ragyogni kezd, erős, szép, fiatal,
A népek nagyszerű hangversenyében
Új indulót próbál ma a magyar!
S hódító és örök zenéje mellett
Ünnepli első hősét: Liszt Ferencet!”
Az előadó a zeneszerző, zongoraművész
életét hat szakaszra osztotta. Szólt a csodagyerekről, a vándorévekről, a Weimarban,
Rómában töltött évekről, magyarországi és
a budapesti Zeneakadémiai tevékenységéről,
magánéletéről, haláláról.
Egy-egy szakasz között Szekér Bernadett
lenyűgöző, virtuóz zongorajátéka varázsolta
el a jelenlévőket. A következő Liszt műveket
hangzottak el:
VI. Consolation (Vigasztalásokból)
123. Asz-dúr Petrarca szonett
104. E-dúr Petrarca szonett
Un sospiro (Sóhaj)-koncertetüd
Erdőzsongás-koncertetüd
A mester a műveinek nagy részét zongorára komponálta, ezek zömének eljátszásához
rendkívüli technikai tudás szükséges.
Végül, mint egy keretbe foglalva Kaskötő
Marietta az 1840-ben Vörösmarty Mihály által írt költeménnyel, a Liszt Ferenchez cíművel zárta a 70 perces zenés beszélgetést.
A közönség tapsa jelezte az est sikerét.
Tóth Tibor bemutatta a Szabó Imrefia
Béla szobrászművész által megálmodott és
gipszmintába öntött Szabó Géza szegedi
éremverdéjében elkészített Liszt Ferenc Jubileumi Emlékérmet. Az érem előlapján Liszt
Ferenc időskori képe, a portré körül a Rákóczi-induló kottaképe, a portrétól balra kézjegye, születésének és halálának éve látható.
A hátoldalán Jászfényszaru római katolikus

temploma, alatta a település jelenlegi címere,
a „Jászfényszaru Város” felirattal. A szövegmezőt osztja az 1831-es várospecsét, amelyet
az akkori mezővárossá nyilvánítás alkalmából készítettek, s ennek felirata: „Jászfényszaru várossa petsétje 1831.” Mindkét oldal
pereme gyöngysorral szegélyezett. Az érmet
bronz, ezüstözött, aranyozott és ezüst változatban lehet megvásárolni.

Az érem verőtőkéjének árát Jászfényszaru
Város Önkormányzata, a Jászfényszaruért
Alapítvány és a FÉBE finanszírozta, így annak ára nem épült be az érem költségébe.
Az estről Berze Lászlóné (Bp.) által készített
fotók a www.febe.hu honlap galériájában tekinthetők meg.
Tóth Tibor
Fotó: Pál Alíz

Lokálpatrióták találkoztak
Pusztamonostoron
Pusztamonostoriak Baráti Köre volt a
házigazdája szeptember 24-én a Művelődési Házban megtartott VII. Jász Baráti
Társaságok Fórumának.
A 10 órakor kezdődött rendezvény megnyitóját helyi diákok kulturális műsora színesítette, majd Bajtai Miklós, a helyi egyesület
elnöke ismertette a nap programját. A Jászság
kilenc települése (Jánoshida, Jászágó, Jászboldogháza, Jászfényszaru, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jásztelek, Pusztamonostor)
lokálpatriótáinak képviselőit köszöntötte Sári
Ferenc polgármester és Percz László emeritus
jászkapitány. A tanácskozás helyszínén a vendéglátók által összeállított kiállításban gyönyörködhettünk, amely a Pusztamonostoron
1928 és 1949 között működő Népművelő
Testvérek Társasága női szerzetesrend tevékenységét mutatta be. A korabeli fotómásolatok kinagyított képein elevenedtek meg a
múlt szép emlékei, a nővérek áldozatos munkája. A nővérek óvodát létesítettek, nyaranta

bölcsödét üzemeltettek, gondoskodtak a fiatalok kulturális és világnézeti neveléséről.
A helyiek megvitatandó témának jelölték
meg a településszépítés fontosságát. Fotótablókon mutatták be ez irányú erőfeszítéseik eredményét. Elindították a Virágos
Monostorért Mozgalmat. Az ebéd előtti
községi sétán volt módunk szép és takaros
portákat látni. Az 1793-ban barokk stílusban
elkészült rk. templomot és annak kriptáját
is megnéztük. Balogh Bertalan házánál igazi
mezőgazdasági eszközök és gépek gyűjteményét, „múzeumát” csodálhattuk meg. Sétánk
következő állomása a temető volt. Pusztamonostor szépen gondozott évszázados múltra
visszatekintő sírkertjében, a ritka és védett
növények mellett több nemesi család, és régi
köztiszteletben álló személy síremlékét néztük meg rövid sétánk során. Láttuk a Thassy,
a Balázsovich, a Toepler és a Jenes családok
sírjait. A temetőben nyugszik vitéz Kárpáthy Kamilló is, aki a két világháború között
gyalogsági tábornok és a honvédség főparancsnoka volt. 1928-ban feleségül vette az
itt elő földbirtokos özvegyen maradt lányát,
Balázsovich Margitot. A Galéria étterem pizzériában elfogyasztott ebéd után vette kezdetét a fórum. A közösségek vezetői röviden
beszámoltak az elmúlt egy évben történtekről. Tóth Tibor, a FÉBE elnöke tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy az előző évben Jászdózsán
felvetődött közös kiadvány ötletét a Jászsági
Leader HACShoz benyújtotta. Az Akciócsoport Helyi Bíráló Bizottsága, ha befogadja az
ötletet, úgy október hónapban kell, a pályázatott beadni. A szervezetekkel szükséges lesz
együttműködési megállapodások megkötése.
A Jásztelkiek Baráti Körének elnöke Ivanics
Gábor szorgalmazta, hogy a jásztelepüléseken
„Egy újszülött – egy faültetés” mozgalmat a
lokálpatrióták karolják fel. Javasolták, hogy a
világtalálkozók, a jászkapitányok mintájára a
tizennyolc jász település I. és II. világháborús emlékműveiről is készüljön fotótabló. A
kora estig tartó közös eszmecsere során, sok

hasznos tapasztalatot, ötletet gyűjtöttünk.
Dicséret illeti a házi gazda szervezetet, a tartalmas program biztosításáért, a tanácskozás
feltételeinek színvonalas megteremtéséért. A
FÉBÉ-t a rendezvényen Tóth Tibor, Nagyné
Kiss Mária és Bognár Ágnes képviselte. A következő évben a VIII. fórum megrendezését
az Ágóiak Baráti Egyesülete vállalta fel.
Kép és szöveg: Tóth Tibor
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Gazdálkodás Jászfényszarun
Folytatva a Gazdálkodás Jászfényszarun című sorozatunkat,
az Ördög családdal beszélgettünk a Gyíkínyes Sós-tó tanyán családi gazdaságukról.
Múlt, jelen, jövő!
Nos, szerintem kezdjük a legelejéről! Pontosan, hogyan is kezdődött az Önök hivatása?
Ekkor még a faluban éltünk, amikor megszületett első gyermekünk Ördög János Gábor, akinek nagyon örültünk, de sajnos nem
volt elég anyatej. Így édesapja elvitte a hátas
lovát a vásárra és két borjúval és egy tehénnel
tért vissza. Innen indult a gazdaság hosszú
ideig még a faluban. Ekkor még csak bérelt
földeken gazdálkodtunk, sajátunk még nem
volt. Ekkorra már két fiunkat nevelgettük.
Hogyan kerültek ki ide a tanyára?
Élve a rendszerváltás adta lehetőségekkel a
kárpótlás jogán visszavásároltuk a két család
földjeit. Így kerültünk ki a jászfényszarui
Gyíkínyes Sóstó tanyára, ami 1867 óta áll
a család tulajdonában. 1993. március 17-én
kezdtük itt a gazdálkodást a puszta szántóföldön.
Szüleik is ilyen területen munkálkodtak?
Szüleink ebben az évben váltak ki a termelőszövetkezetből, és közösen kezdtünk neki a
magánvállalkozás megvalósításának.
Hogyan képzeljük el a kezdeteket?
Kezdetben tejelő szarvasmarha tartással és
azok szaporulatának hízlalásával foglalkoztunk.
Innentől kezdtünk el „kétlaki” életet élni.
Ez hogyan valósult meg?
Gyerekek, édesanya illetve a tehenek a faluban, míg az édesapa a csikókkal és a hízómarha állománnyal a tanyán élt.
Gondolom az évek elteltével egy igen nagy fejlődésen mentek keresztül.
Igen, az idő múlásával szaporodtak gépeink, a művelési eszközök, az állatállomány;
lassan kiépült az infrastruktúra, a tanyára víz,
villany bevezetése került. 2004-ben, amikor
tanyaházunk építését befejeztük végérvényesen kiköltöztünk a tanyára.
Itt új állatállományokkal is elkezdtek foglalkozni?
Igen, a tejelő tehénállományt leépítettük és
mangalica, sertés, bika hízlalással foglakoztunk. A borjakat kis korukban vásároltuk.
A munkálatokat hogyan képzeljék el az olvasók?
Az Ördög család gazdasága egy növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozó
közepes méretű családi gazdaság, melyben
valamennyi munkát a család tagjai végeznek.
Természetesen sok segítséget kapunk szülőktől, családtól, barátoktól illetve igyekszünk
kihasználni a pályázati lehetőségeket kisebbnagyobb sikerrel. A fiúk is hatalmas segítséget nyújtanak, mivel mindkettőjüket „megfertőzte” ez az életforma. János most szerezte
meg mezőgazdasági mérnök diplomáját; jelenleg pedig mesterképzésre jár. István pedig
műszaki főiskolán tanul.
Akkor a család tagjai mindennap sokat foglalkoznak a gazdasággal.
Az állattenyésztés mindennapos munkát ad

a családnak, de az életünk sokkal többről szól
mint a termelés. Egy érzelmi összetartozás,
egy gazdasági munkaközösség, egy életforma,
amit mi magunk alakítunk a lehetőségeink, a
szükségleteink és az igényeink szerint.
Jelenleg hány hektár föl van tulajdonukban?
Közel 60 hektár földön gazdálkodunk.
Milyen növényeket termesztenek?
Takarmánynövényeket, amelyeket saját állatállományunkkal etetünk meg, illetve kukoricát, tritikálét, lucernát, és az idei évben
először napraforgót.
Ezek igényeltek vegyszeres beavatkozást?
A kukorica és a napraforgó igényelt beavatkozást, bár nem nagyon szeretjük a mesterséges anyagokat sem a házban sem a gazdaságban.
Önöknek is okozott gondot a tavalyi belvíz,
van olyan terület, ami még víz alatt áll?
A valamikori gyíkínyes Sóstó, továbbá a
legelők 70 %-a jelenleg is víz alatt áll, ami

kat az idei évben üzemeltük be. A tejet a család, és a borjak fogyasztják el.
Pillanatnyilag milyen munkálatok folynak?
Most fejeztük be a szín építését, ami az idei
év legnagyobb beruházása volt.
Említették, hogy ellent próbálnak mondani
a vegyszereknek. Önök ilyen természetvédelmi
életet élnek?
Ha nem is természetvédelmit, de természetközelit biztosan. A tanyaházban kemencével
fűtünk, a család fenntartásához szükséges
anyagokat, élelmiszereket próbáljuk saját
magunk megteremteni.
Szó volt arról, hogy hobbiból lovakat is tartanak. A munka mellett milyen szórakozás jut a
család tagjainak?
A családunk hagyománytisztelő, szorosabban a bandériumban kezdtük hagyományőrző tevékenységünket. Kedveljük a
történelmet, a lovaglást és az idén kezdtük
a fogathajtást. István a régi gépeket kedveli,

a „családfő” legnagyobb örömére sok vízimadárnak – köztük kócsagoknak, szárcsáknak,
vadkacsáknak – ad otthont.
Említették saját gépparkjukat. Jelenleg milyen
gépek állnak rendelkezésükre?
Most két MTZ és hozzájuk tartozó szükséges munkagépek vannak tulajdonunkban,
ezekkel műveljük földjeinket, bár időnként
bérmunkát is igénybe veszünk.
Milyen volt az idei termés?
A 2011-es évben közepes termést mondhatunk magunkénak, az aszály nyomot hagyott
a kukorica és napraforgó átlagtermésén is.
Állatállományuk erre az évre milyen egyedekből áll?
Teheneket, birkákat, és különböző korcsoportú szarvasmarhákat tartunk, emellett
mangalicákat illetve hobbiszinten lovakat.
Ezeket hogyan hasznosítják?
A szarvasmarhák nagy része kül- és belföldi
vágóhídra kerül, illetve saját húsfeldolgozón-

itthon is szeret javítgatni. Ha szabadideje úgy
engedi, nagyon szívesen vadászik édesapjával,
akinek ez a hobbija és a hivatása is egyben.
Évente megrendezzük a Czeglédi családi találkozót, ahová a világ minden tájáról, aki
tud hazajön.
Végezetül, mit tart az Ördög család a legfontosabbnak a jövőben?
Édesapa: Egy új generáció örökölje a gazdaságot.
Édesanya: Egészséges családi összetartozást.
János:
Azzal a tudattal gazdálkodjunk,
hogy a holnap magában hordozza a fejlődés lehetőségét.
István:
A stabil piaci lehetőségeket.
Köszönöm, hogy időt szántak rám! Kívánom,
hogy a jövőben is ilyen nagy sikerekkel folytatódjon gazdaságuk!
Kép és szöveg: Balla Helga
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Jászfényszaruért kitüntető emlékérem
Szűcsné Jáger Magdolna részére
Szűcsné Jáger Magdolna tősgyökeres jászfényszarui. Kiváló közösségi
szervezőkészségére már általános és középiskolai tanulmányai alatt is
felfigyelt környezete.
A Samsung Electronics Zrt. keretében végzett humánpolitikai munkája nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a lehető legtöbb jászfényszarui
helyi dolgozó tudjon munkát vállalni a gyárban.

Munkaköréhez hozzátartozik a Samsung úgynevezett nagyrendezvényeinek – mint például a Samsung Nap – megszervezése. Több éve
figyelhetjük már, hogy a színvonalas produkciókat előadó tehetséges
diákok és felnőttek mindig szereplési lehetőséget kapnak ezeken a rendezvényeken. Így munkája mellett mintegy mecénása, népszerűsítője a
művészeti iskolának és a sportot kedvelő diákoknak. A mintegy 20 éve
létrejött Jászfényszaruért Alapítvány kuratóriumának tagjaként figyelemmel kíséri a település fejlődését, ötletei, javaslatai beépülnek a testület munkájába. Személye mintegy összekötő kapocs a Samsung Zrt
és Jászfényszaru Önkormányzata között. Sokrétű közösségi szervező
tapasztalatait az önkormányzat nagy rendezvényein is hasznosítjuk.
Szűcsné Jáger Magdolna több évtizedes Samsungnál végzett munkája során nagyban hozzájárult a koreai kultúra megismertetéséhez
városunkban, ugyanakkor külön kiemelendő a jászsági, illetve a helyi
kultúra közvetítése a Samsung koreai dolgozói felé.
Közösségszervező munkája példamutató, ezért méltó a Jászfényszaruért kitüntető emlékéremre, amelyet Jászfényszaru Önkormányzata
263/2011. (VII.29.) számú határozatával adományozott részére.
Fotó: Berze Lászlóné (Bp)

Ovibuli lesz!
A gyerekek szívesen nézegetik a fényképalbumokat. Beszélgetünk
ilyenkor arról, hogy mi minden történt. Előkerültek egy régi ovibuli
boszorkánytáncának képei is.
A kiscsoportos Ádám érdeklődve kérdezget.
Te is boszorkány voltál a képen?
Igen.
Melyik voltál?
Nem tudom, lehet, hogy nem látszom rajta.
De te is boszorkány voltál?
Igen.
És most már nem?
A beszélgetés 2006 őszén zajlott.
Most milyen jelmezbe bújnak, az óvónők?
Kiderül 2011. november 19-én, szombaton a művelődési házban!
A program:
Óvodások tánca, táncos lábú anyukák,
apukák kapkodják lábaikat a színpadon. Zenél Szajkó Nándi.
Büfé várja az éhes és szomjas vendégeket.
Minden érdeklődőt szívesen látunk.
A Szivárvány Óvoda közössége

KATALIN BÁL a GOLF EGYÜTTESSEL
Petőfi Művelődési Ház · Jászfényszaru
2011. november 26. (szombat), 21 óra
Belépődíj: 1.000 Ft/fő, Erzsébetek és Katalinok részére díjtalan.
Jegyek válthatók, rendelhetők személyesen a művelődési házban
vagy az 57/422-137; 06-30/463-0121 telefonszámokon.
A bál ideje alatt BÜFÉ áll a vendégek rendelkezésére, illetve mindenki
kínálhatja asztaltársaságát az otthonról hozott ételekből és italokból.
A rendezvényre szeretettel várja a retro zenét kedvelő
és táncolni vágyó közönséget:
a Rendezőség

50. házassági évforduló
Pál Sándor és neje Nagy Ilona október 23-án ünnepelték
50. házassági évfordulójukat családi körben.
Ebből az alkalomból köszöntötték őket fiuk, menyük és az unokák.

Szépkorúak köszöntése

Ézsiás Pálné

Cserháti Balázsné

Sós Alajosné

Szeptember hónapban az önkormányzat 3 fő szépkorú személyt köszöntött 90. születésnapja alkalmából.
Mindhárom ünnepelt legfőbb boldogsága a családja, hiszen Ézsiás Pálné (Ézsiás Mária) 2 „édesunokával” és 4 dédunokával, Cserháti Balázsné
(Ágoston Erzsébet) 3 unokával és 6 dédunokával, Sós Alajosné (Surányi Viktória) 4 unokával és 3 dédunokával büszkélkedhet.
A mai fiataloknak szóló üzenetük pedig az, hogy a munka élteti az embert! Tegyék hasznossá magukat, dolgozzanak kitartóan, szeressék és
becsüljék a családjukat, embertársaikat!
Kép és szöveg: Morvainé Palócz Éva

