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„A kis Jézus megszületett,
örvendjünk…”
„Elküldötte ő szent fiát, Istenünk
Betlehemben fekszik, rongyos jászolban
Azért van oly’ fényesség a városban”
Sétálok az utcán, fények. Villódzók, csodás
színekben pompázók, ablakokban csillag, angyal, Mikulás parolázik a telente egyre kevésbé
táncoló hópelyhekkel.
Másutt csicsergő, zajos tömeg. Forralt bor és
kürtős kalács ismerős, karácsonyt idéző illata
borítja a teret, néhol a városban elhelyezett adventi koszorú is hirdeti, hogy várakozunk.
A templomokban, minden reggel eggyel több
szalmaszál kerül a jászolba. Ami a kisded Jézust
várja. Ott nincs forgatag, fényár. Azon a csendes éjen erős, testet-lelket átható illattal száll a
tömjén füstje.
A templom előtt a Szent Család vár. Hogy
legalább olyankor betérjenek oda az emberek.
Akiktől az idő hajnalán szállást kértek, s most
kínálnak nekik Ők. Megnyugvást. Pihe párnát nem adhatnak nekik, de adnak szeretetet.
Egy gondolattal, egy kedves, odafigyelő szóval.
Nyugalommal és törődéssel legalább ilyenkor.
Remélem, hogy belengi a Szent Család minden
kicsiny rezdülése a rohanó hétköznapok családtagjait.
A fa alatt ajándék; talán nem is kell. Az asztalon étel; talán nem is mindenhová jut. A
szívekben szeretet; biztosan mindenhol van. A
kis Jézus megszületik újra és újra, és békét hoz
csendesen, karácsony éjjelén.
Pál Katalin Alíz

Ünnepi miserend
Adventben, 2011. november 29-től hétfő és szombat kivételével reggel 6 órakor hajnali szentmise
lesz a templomban.
Karácsony
December 24-én 23 óra 30-kor Pásztorjáték,
éjfélkor ünnepi szentmise a templomban
December 25-én Karácsony napján 11 órakor
ünnepi szentmise a templomban
A templom ezen a napon 17 óráig nyitva lesz.
December 26-án Karácsony második napján 11
órakor szentmise a templomban.
A temetői kápolnában december 25-én és 26-án
nem lesz szentmise.
December 31-én 17 órakor Hálaadó szentmise a
templomban.
2012. január 1-jén 11 órakor Újévi ünnepi szentmise a templomban.
A kápolnában ezen a napon nem lesz szentmise.

Áldott békés karácsonyt és boldog új esztendőt kíván
Jászfényszaru minden lakójának a Képviselő-testület nevében:
Győriné dr. Czeglédi Márta	Mészáros László
polgármester

címzetes főjegyző

„Az arany fénye nem halványul…”
2011. december 10-én, 16 órai kezdettel
ismét megrendezték a lassan hagyománnyá
váló Idősek karácsonyát, azért, hogy kifejezzék az aranyszívű, ezüsthajú vendégek iránti
hálájukat, tiszteletüket, megbecsülésüket és
szeretetüket, hosszú, munkában eltöltött év
után a „fiatal generáció” tagjai.
Lovászné Török Magdolna köszöntötte
a vendégeket, majd beszédet mondott az
est fővédnöke, Győriné dr. Czeglési Márta
polgármester asszony. Ezen a rendezvényen
adták át Tóth Tibor részére kiváló közösségi
munkájáért a Lehel kürt díjat.
Az idei Idősek karácsonyára talán most érkeztek a legtöbben, sokan ünnepeltek együtt.
Különös tekintettel azokra az idős házaspárokra, akik 2011-ben ünnepelték arany vagy
gyémántlakodalmukat, így mintegy húsz párt
köszöntöttek.
A megnyitó után a Csík zenekar Most
múlik pontosan című dalának eléneklésével
fejezte ki az egybegyűltek iránti tiszteletét Fekete Csilla, a „fiatalság” nevében, majd kezdetét vette az egész estés előadás. A repertoár
széles volt és igazán az ő fülüknek kedves.
Farkas Bálint előadóművész tolmácsolásá-

ban több operett-szólam is felcsendült. Bálint
Emese énekes-színésznő egy, a szerelemről
szóló blokkal kedveskedett és némi meglepetéssel. Szentendrei Klára előadóművész, nótaénekesnő és Fazekas József nótaénekes rég
hallott nótákkal melengette az idős vendé-

gek szívét és csalt mosolyt arcukra. A műsor
végén, kifelé menetben pedig minden idős
vendég egy-egy ajándékcsomaggal tért haza.
Az aulában baráti beszélgetések zajlottak, régi
barátok találkoztak…
A nosztalgikus este 19 órakor ért véget.
„Kérjük a jó Istent, adjon még sok-sok lágy
simogató tavaszt!”
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Döntés előtt – döntés után
December van, a visszatekintések, számvetések, és persze az új esztendőre készülés hónapja, a jövő tervezgetésének időszaka. E sorok
írásakor is még a Mikulást vártuk, mire az újság az olvasókhoz kerül,
lélekben legtöbben már készülünk karácsonyra-szilveszterre.
Nehéz év áll mögöttünk, a rendszerváltozás óta nem éltünk meg
ennyi változást. A jövő számtalan bizonytalanságot rejt, jó ideje nem
volt ilyen nehéz tervezni akár egyéni, akár családi, közösségi életet. A
kisebb és nagyobb közösségeink sorsa terhes különféle kétségekkel, de
úgy gondoljuk azért mindannyian merünk álmodni és megvalósítani
álmainkat.
Városvezetőként, képviselőként az eltelt évet az előkészítések és nekirugaszkodás éveként tudjuk jellemezni. Nagyon-nagyon sok tervet
dédelgettünk mi, Jászfényszaru lakói együtt hosszabb-rövidebb ideje,
amelyekből – hála az Istennek – az eltelt években mindig sikerült közös
erővel megvalósítani hasznos, szép vagy éppen szívmelengető dolgokat. Joggal lehetünk mindannyian büszkék akár újjáépített iskolánkra,
megújult közösségi tereinkre, hagyománnyá vált rendezvényeinkre, de
leginkább azokra a közösségekre és emberekre, akik munkája, együtt
gondolkodása és tenni merése nélkül nem juthattunk volna tovább az
úton, amelyet Jászfényszaru fejlődésének állomásai jeleznek.
A sors úgy hozta, hogy a nagy változások mostani kora nekünk egyben a lehetőségek kora is lett. Korábban elérhetetlennek tűnő álmok,
tervek megvalósítása került elérhető közelségbe. Elődeink jól tették,
amikor a várossá váló lakóhelyünk és otthonunk jövőjének egyik zálogát a helyi gazdaság fejlesztésében, munkahelyek teremtésében látták.
A megerősödött helyi gazdaság által biztosított stabilitás tette lehetővé, hogy Jászfényszaru a Jászság egyik legéleterősebb települése lett,
amelyre követendő példaként hivatkoznak közel és távol.

ményt hoznak, amelyre unokáink is méltán büszkék lehetnek. Nyárra befejeződnek az alvég-újtelepi parképítési és az egyéb kapcsolódó
munkák (játszótér, BMX pálya, térfigyelő kamerák telepítése stb.),
melyekhez színes rendezvénysorozat kapcsolódik majd.
Három nagy beruházással kapcsolatban hozott döntést a város képviselő-testülete a közelmúltban: a benti óvoda közelében megépítjük
a város új egységes óvoda-bölcsődéjét, új helyszínen kerül sor 50 fős
idősek otthona, gondozási központ létrehozására és a város lakóinak
régi vágyát valóra váltva a sporttelep közelében több sportág űzésére
alkalmas sportcsarnok magasodik majd – ha minden jól alakul – fe-

Városháza
dett uszodával kiegészítve. A beruházások célja, hogy a településen
élők számára magas minőségű szolgáltatásokat tudjon biztosítani a
város, akár gyermekeink nevelése, akár időseink gondozása, akár az
egészséges életmód, a kulturált sportolási lehetőségek területén, növelve Jászfényszaru megtartó és vonzerejét.
Már folynak a tervezési munkák 8 új bérlakás kialakítására, megkönnyítendő a fiatalok fészekrakását, a közeljövőben felújítjuk az egészségházat, hogy orvosaink, védőnőink korszerű körülmények között
szolgálhassák egészségünk megóvását.
A tervezési munkák befejezése után kutatófúrást végeztetünk jövőre, hogy megtudjuk, van-e termálvíz alattunk, és ha igen milyen és
mennyi. Biztató eredmények esetén a termelt hő hasznosításra több
elképzelést is kidolgoztunk, de optimistán gondolkozva egy további
kút fúrását is előkészítjük. A megújuló energiák hasznosítása terén sok
elképzelés mellett várjuk benyújtott naperőmű pályázatunk eredményét, amelynek sikere esetén Magyarország egyik legnagyobb ilyen
fejlesztése valósulna meg Jászfényszarun.

Kaszinó
Ha végiggondoljuk, az elmúlt évben szépszámmal voltak örömteli események, amelyeket mindenki megtapasztalhatott, láthatott, és
amelyekről mind igyekeztünk folyamatosan számot adni a Mi újság
Fényszarun? hasábjain is. A 2010. évben átadott megújult nagy iskolát, a művelődési ház megifjodott parkját és az egész várost immár
kiemelkedő minőségű intelligens kamerarendszer vigyázza, megújult
a hagyományaink őrzésére hivatott tájház és környezete, civil összefogással magunkénak mondhatjuk a jász vidék legszebb fogathajtó
pályáját, nyárbúcsúztató esttel avattuk a régi Vásártéren létrehozott
közösségi teret és persze sokan sétáltunk, pihentünk már a Lehel tavat
övező tanösvény mentén. Elkezdődött ez év tavaszán az Alvég-Újtelep megújítása, amely egyben a város történetét tekintve a legnagyobb
szabású útépítési munkák nyitánya is lett, melyeknek eredményeként
végre teljessé válik a szilárd burkolatú úthálózat. Jövő év tavaszára
újabb kilométereken folytatódik régebbi útjaink felújítása, összekötve
az ivóvíz-hálózat vezetékeinek cseréjével.
Az előkészítések évéről beszéltünk, nem ok nélkül. Tavasszal elkezdődnek a városközpont teljes megújításának munkálatai, amelyek az
építéssel járó szokásos felfordulás után reményeink szerint olyan ered-

Városgondnokság
Nálunk már szinte természetes módon folytatni kívánjuk ipari parkunk bővítését, ami nem kis kihívás a gazdasági válság hatásai miatt.
A nem túl kedvező külső körülmények ellenére úgy véljük, a jövőbeni
munkahelyeket ma kell megteremteni és persze számolunk a keletkező
bevételekkel is, biztosítandó a város hosszú távú fejlesztési lehetőségeit.
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A környezetvédelem ügye minden településen komoly gond, kezdve a hulladékszállítással, szelektív gyűjtéssel, folytatva a bel- és külterületek rendjével, zöldfelületek növelésével. Előkészítés alatt van egy
hulladékudvar létrehozása, amely a lapunk más cikkében bemutatott
„Infópont” létrehozásával együtt segítené a környezettudatos gyakorlatok meggyökeresedését, mindannyiunk jövője érdekében.
Persze nem „csak” építkezünk. Legnagyobb megújuló erőforrásunk
mi magunk vagyunk, városunk lakói. Nagy reményeket fűzünk a
nemrégen indult „Első lépések” programhoz, amely sokak számára jelenthet segítséget a munka világába visszavezető rögös úton, de
ugyanígy bízunk az induló „Start” programban nyújtható közmunka
lehetőségekben is. Örömmel szervezzük tehetséges gyermekeink Talentum találkozóit, remélve titkon, hogy egyre többen maradnak itt,
vagy térnek vissza szülővárosukba, gazdagítva közösségünk életét.

Infópont a főtéren
Tudjunk egymásról – mondjuk sokszor. Milyen fejlesztések lesznek,
mikor kezdődnek? – halljuk sokszor a kérdést. A megújuló helyi lap,
amit kezükben tartanak most, a körzeti tévében futó rendszeres adások,
a képviselő-testület üléseinek nyilvánossága mind azt a célt szolgálják,
hogy tudjunk egymásról. A város immár több mint 5 éves honlapjának fejlesztése folyik, elkezdtük a fellelhető képanyagok (filmek, riportok) digitalizálását, hogy múltunk szeletei hozzáférhetővé váljanak,
kezdeményeztük helyi mini stúdió kialakítását, hogy megörökítsük és
megosszuk egymással életünk, lakóhelyünk fontos eseményeit.
Folyamatos feladatot jelent a városi intézmények, közművek fenntartása, különösen azok működésének hozzáigazítása a fejlődéshez és
változásokhoz. Az átalakuló, gazdagodó város üzemeltetése, vagyonának kezelése és növelése, a városfejlesztés koordinálása, a helyi gazdaság fejlesztése új gondolkodásmódot igényel. A feladatok hatékony
elvégzéséhez szükséges szervezési feladatokat kellő határozottsággal
elvégezzük, bátran alkalmazva a máshol már bevált receptek mellett a
leghatékonyabb módszert: a józan észt.
Tudjuk, hogy a tervek megvalósításához vezető út nem mindig „fáklyásmenet”, mindig lehet azt mondani, hogy lehet mást, másként tenni, de végül mindig dönteni kell. Az előző önkormányzati választások
óta eltelt időszak számunkra talán legtöbb örömet okozó fejleménye,

Szociális város rehabilitáció
hogy rengetegen segítik a döntéshozásra választottak munkáját, a kollégáktól kezdve a civil szervezeteken át egészen a „csak” beszélgetni
beugrókig. A közösen átgondolt ötletek megvalósítása tapasztalatunk
szerint mindig sokkal könnyebb, mert mindannyian magunkéinak
tarthatjuk azok eredményét.
Van hát megvalósulás, előkészítés, terv és ötlet bőven, csak győzzük
hittel, energiával.
Köszönet illet e helyen is mindenkit, aki munkájával, javaslataival,
ötleteivel, véleményével hozzájárult közös dolgaink sikeréhez.
A város minden lakójának Áldott Békés Karácsonyi Ünnepet és Boldog Új Esztendőt Kívánunk!
		
Zsámboki Sándor
Győriné dr. Czeglédi Márta
Pénzügyi, Településfejlesztési
polgármester
és Jogi Bizottság elnöke
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Európai Uniós fejlesztések és beruházások a 2011-es évben

Mögöttünk álló, lezárult pályázatok

A diákok birtokba vették az informatikai eszközöket

Új arculatot kapott az intézmény parkja: új terek állnak már a lakosság rendelkezésére, ezeken meghittebb környezetben lehet ünnepséget, rendezvényeket szervezni, de a sétálni, pihenni vágyókat
is kellemesebb, optimálisabb elrendezésű park várja már. Megújultak a járdák és a tér megvilágítása is átalakult. Az önkormányzat
50 millió forint Európai Uniós támogatásban részesült és a nyáron
ennek a pénznek az elszámolása és lehívása is megtörtént.
A turisztikai értékek hasznosítása Jászfényszarun

Az általános iskolába 17 millió forint értékben kerültek informatikai eszközök beszerzésre Európai Uniós forrásból, mint például
projektor, digitális tábla, asztali számítógép stb. Az önkormányzat
15 millió forinttal már elszámolt, a további 2 millió forint lehívása
is folyamatban van.
Immár biztonságos a régi dögkút környéke
Az állati hulladék-verem rekultivációjára 3 millió forintot fordított az önkormányzat, amellyel már a nyár folyamán el is számoltunk.
A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése
Az önkormányzat a pályázat során tanulmányokat, adatbázisokat
készített, képzést szervezett és szoftver beszerzést valósított meg. A
cél az volt, hogy a megvalósítandó fejlesztéssel a hivatali működést gyorsabbá tegye, illetve az egyre jobban erősödő civil szférával, versenyszférával és a lakossággal való szorosabb együttműködés feltételeit megteremtse. Az elnyert 10 millió forinttal sikeresen
elszámoltunk.
Művelődési ház előtti tér rehabilitációja

Szeptember hónapban került sor a projekt átadására a régi Vásártér helyszínén, amelyet egy nyárbúcsúztató nosztalgia koncerttel,
tábortűzzel és közös szalonna sütéssel egybekötve birtokba is vett a
település lakossága. A fejlesztés eredményeképpen a Lehel-tó környékén 1 km tanösvény került kialakításra, továbbá esőbeállók és
rönk padok és asztalok lettek telepítve, a régi Vásártéren, amely a
beruházás másik helyszíne, tűzrakó helyek és szabadtéri színpad
került kialakításra. A pályázat végső elszámolása és a támogatási
összeg (25 millió forint) lehívása folyamatban van.
Testvérvárosi találkozó
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Szintén Európai Uniós forrásból valósult meg a „Nagy iskola”
külső és belső átalakítása. A megítélt támogatás 238 millió forint,
amelynek végső elszámolása folyamatban van.
A Tájház bővítése

A nyertes program megvalósításában a lengyelországi Zakliczynt
és az erdélyi Borst vontuk be, amely településekről 80 fős delegáció
érkezett július 28-án. A résztvevők betekintést kaptak a magyar
és a jászsági kulturális és gasztronómiai hagyományokba, megismerkedetek a Jászfényszarun tervezett beruházásokkal, és képviseltették magukat a Tarlófesztivál elnevezésű rendezvényen. A támogatási összeg 7940,64 euró, az elszámolás elkezdődött, brüsszeli
jóváhagyásra vár.
A „Nagy Iskola” komplex fejlesztése

A Helytörténeti Gyűjtemény kinőtte magát, ezért az épülethez
egy bővítmény hozzáadása volt indokolt, amely teret tud adni a
városi civil szervezetek rendezvényeinek. Az Önkormányzat 4,3
millió forint értékben kapott támogatást a beruházásra, amely
összeggel már sikeresen el is számoltunk. Továbbá saját erőből egy
kültéri kemence is építésre került.
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Amin dolgozunk

Megtettük az első lépéseket

Az önkormányzat július 1-jén elindította pályázatát, ahol a Városi Könyvtár szakmai megvalósítóként együttműködik öt nevelési- oktatási intézménnyel és közösen valósítanak meg különböző
programokat, foglalkozásokat és szakköröket, a gyerekek tudásának gyarapítása és a szabadidő hasznos eltöltése érdekében. A nyár
folyamán két tábor került lebonyolításra: a boldogi környezetvédelmi tábor és a jászfényszarui Gazdálkodj okosan! kalandtábor.
A szeptemberi iskola és óvoda kezdéssel egybekötve elindultak a
szakkörök, a havi foglalkozások, a bajokságok és a témanapok is.
A pályázat időközi beszámolója és kifizetése jóváhagyásra került,
3 millió forinttal már elszámolt az önkormányzat, a további 12,5
millió forinttal csak a jövő évben, tehát a programok végső megvalósulása után tudunk elszámolni.
Útépítés az Alvég városrészben

Immár hivatalosan is megkezdődtek a képzések és a tanácsadások
az „Első lépések Jászfényszarun” című pályázat keretében. Jászfényszaru Város Önkormányzata a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társasággal együttműködve valósítja meg a programokat, amelyekre összesen 54 millió forint támogatást tudunk felhasználni.
Partnerségi program az oktatásban – Jászfényszarun és térségében

A „Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért” című projekt beruházási munkálatai már elkezdődtek, amely részeként közterület-rendezésre és utcarehabilitációra került sor: út- és járdaépítés, valamint csapadékvíz elvezetés
valósult meg. A fejlesztések az alábbi utcákat érintették: Búzavirág
utca, Szegfű utca, Nefelejcs utca, Csaba utca, Zöldfa utca, Kőrösi
Csoma Sándor utca, Dugonics utca, Vörösrózsa utca, valamint a
Szegfű és a Csaba utca közötti út, és a Bercsényi, Sallai és Corvina
utcákat összekötő két rövidebb szakasz. A munkálatok november
közepén befejeződtek; majd csak tavasszal folytatódnak.
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Városközpontunk megújul

Információs Központ
A város központjában létesülő információs központ célja a lakosság érdeklődésének felkeltése a környezetvédelem, megújuló
energetikai termékek és a fenntartható fejlődés iránt, valamint
cselekvésre való ösztönzés. A központ megújuló és környezetbarát
megoldások igénybevételével kerül kialakításra. A központ része az
eladásokra, bemutatásokra alkalmas terem is. A pályázat eredménye jövő évben várható, pozitív eredmény után kezdődhetnek meg
a munkálatok.
Solarpark
(napenergia alapú villamos energia termelés)
Az Ipari Park területére napkollektorok telepítését tervezzük. A
fejlesztéssel az Önkormányzat és intézményeinek egész éves villamos energia szükségletét kiválthatjuk úgy, hogy csúcsidőben a
megtermelt energiát a villamos szolgáltató átveszi. A pályázat eredménye jövő évben várható, pozitív eredmény után kezdődhetnek
meg a munkálatok.
Az Önkormányzat saját finanszírozású
beruházásai, fejlesztései a 2011-es évben
Térfigyelő kamerarendszer kialakítása

A beruházás a főtér átalakítására, illetve új funkciók megjelenítésére irányul. Megújul a Városháza és új ügyfélszolgálati irodát kap
a GAMESZ. Megtörténik a régi Kaszinó Vendéglő és a kördiszkont bővítése, felújítása is. A volt Pedagógus ház helyén üzletház
épül, melyben helyet kaphatnak többek között a városközpont
átalakítása miatt megszűnő, de jelenleg működő kereskedelmi
egységek. A Rimóczi kastély területén multifunkcionális közösségi
udvar létesítést tervezzük. A pályázat az első bírálati szakaszban pozitív támogatásban részesült, majd kezdetét vette a projektfejlesztés
időszaka, ezen is sikerrel túljutott a település és így jogosulttá váltunk részt venni a második fordulós elbíráláson, amely eredménye
2012. év elején várható, ha itt pozitív döntés születik, az önkormányzat elkezdheti a beruházásokat és a fejlesztéseket.
Jövőbeli terveink
LEADER pályázatok 20 millió Ft értékben
A településről Jászfényszaru Város Önkormányzatától három, a
Fényszaruiak Baráti Egyesületétől kettő, a Római Katolikus Egyházközségtől és a „Jászfényszaruért” Alapítványtól egy-egy pályázat
került benyújtásra november közepén.
Az Önkormányzat az V. Tarlófesztivál megszervezésére, sporteszközök beszerzésére és népi játékok eszközeire valamint jász viseletek elkészítésére adott be pályázatot.
A FÉBE a tevékenységeinek bemutatásához kapcsolódó eszközök
beszerzésére és jászsági lokálpatrióta közösségeket bemutató kiadvány készítésére nyújtotta be pályázatait.
A Katolikus Egyházközség pályázati pénzből szeretné felújítani a
Szentcsalád szobrot, míg az Alapítvány egy helytörténeti kiadvány
megjelentetésére igényel támogatást.
A pályázatok eredménye a jövő év tavaszán várható, bízunk a
pozitív elbírálásban, mind a hét pályázat tekintetében.

A közbiztonságának javítása érdekében 18 db kamera került elhelyezésre a település utcáin. A 24 millió forintos beruházás nagy
jelentőséggel bír az itt élők biztonságérzetének erősítésére.

	
Belülről is megújult a Műv Ház
Az új arculattal rendelkező park után a Műv. Házban található
vizesblokkok is felújításra kerültek. A nyílászárók is ki lettek cserélve, valamint az épület hátsó részében található öltözők is megújultak.
Felújítva a Vadászház

A Vadászháznak a belseje került felújításra, valamint az udvarra
sütögető pavilon és kerti padok, asztalok kerültek elhelyezésre.
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„Gyújts magadból éltető lángot…”
A Véradók-napja alkalmából december 2-án került sor az önkéntes
véradók köszöntésére a Flamingó étteremben. A megjelentek üdvözlése után Botkáné Sárközi Ildikó, a Jászberényi Területi Vöröskereszt titkára mondott ünnepi köszöntőt, amelyben elismerően szólt a véradók
önzetlenségéről és nagyrabecsült emberi magatartásukról. Köszönetét
fejezte ki a véradóknak Lovászné Török Magdolna képviselőasszony
úgy a saját, mint az önkormányzat nevében. Hangsúlyozta, hogy aki
önzetlenül vérét adja embertársainknak, az mindent tud a szolidaritásról. Ezek után sor került az első véradók köszöntésére, bízván abban,
hogy belőlük lesznek majd a többszörös véradók. A többszörös (10,
20, 25, 30, 50, 75-szörös) véradók kitüntető emléklapot és mellé szerény ajándékot vehettek át. A hivatalos rész után finom vacsora és jó
hangulatban eltöltött kötetlen beszélgetés zárta az esti rendezvényt.

Szabó Károly és felesége 25-szörös véadók. A képen Szabó Károlyné
Molnár Ibolya veszi át ajándékát Kővágó Jánosnétól
és Mészáros László címzetes főjegyzőtől.

Ézsiás János, Hornyák László, Tanczikó Attila és a képen látható
Póta László már 50-szer adatak vért.

A temetők parkolóinak építése és útépítések
Minkét temető elé parkolók kerültek kialakításra és a SWITELSKY Építőipari Kft. által útépítés valósult meg a Budai Nagy Antal,
Akácfa, Kossuth Lajos, Nyár, Csalogány, Tavasz, Honvéd, Széchényi, Vásárhelyi Pál, Dobó Katalin utcákban, valamint az Ady Endre és Vörösmarty Mihály csomóponton. A beruházás összköltsége
136 millió forint volt.
Közvilágítási hálózat bővítése
Összesen 10 darab lámpatest került elhelyezésre a Bercsényi Miklós, Vasvári Pál, Csaba, Kozma, Szivárvány, Damjanich utcákban
és a Deák Ferenc utcai játszótéren. A közvilágítási hálózat bővítésére 2 millió forintot fordított az Önkormányzat.
Szöveg: Hajnal Gitta
Fotók: Csatlósné Farkas Mónika, Hajnal Gitta, Karizs Evelin,
Kovács Béláné Pető Magdolna, Lovászné Török Magdolna,
Nagy Ildikó, Zsámbokiné Dugonics Krisztina, Pető István,
Tóth Szabolcs, Tóth Tibor

A képen Fábián Gábor sokszoros, Mészáros Péter és Ujj Mónika első
és Boda Andor 75-szörös véradó.
„ Sok szép emberi tett van a világon.
Sok módja, hogy segítsük az embert.
De ha a véredet adod oda másnak,
Egyike ez a leges-legszebbiknek.”
Minden kedves véradónknak kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog új esztendőt.
Kővágó Jánosné – Városi Vöröskereszt titkára
Fotó: Lovászné Török Magdolna
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Összefoglaló a képviselő-testület üléseiről
A képviselő-testület 2011. október 26-án soros ülésén tárgyalt napirendek és döntések:
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ivóvíz kútfúrás engedélyes terveinek elkészítésére indítandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását hagyta jóvá.
A gyógyszertári lakások kivitelezésére indítandó általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadta, az
ajánlati felhívást vállalkozások részére megküldte.
Az „Első lépések Jászfényszarun” című TÁMOP-5.3.1-C-09/22010-0076 azonosító számú pályázat keretében lefolytatott meghívásos közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a Terplán
Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző Iskola (Jászberény), a
„Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru
fejlődéséért” című ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002 azonosító
számú pályázat keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a ZÖFE Zöldterület-Fenntartó és Fejlesztő
Kft-t (Budapest, Thán K. út 3–5.) ajánlattevőt választotta.
November 9-én a Pont ABC épületében kialakítandó bérlakások kiviteli tervének elkészítésére meghívásos közbeszerzési eljárás keretében nyertes ajánlattevőnek az Architex Kft-t Szolnok,
Verseghy park 8. választotta ki.
Az ajánlati ár 2.150.000 Ft + Áfa, melyet a képviselő-testület
költségvetésében biztosít.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a további fejlesztések – óvoda-bölcsőde, sportcsarnok, idősek otthona – megvalósításának előkészítését jóváhagyta.
A képviselő-testület felkérte a főépítészt, hogy a fejlesztések
helyszínét érintő területek vonatkozásában a rendezési terv
pontszerű módosításával kapcsolatban a szükséges intézkedést
tegye meg és az erről szóló előterjesztést készítse elő és terjessze a
képviselő-testület elé.
Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye, Jászfényszaru Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző
Iskola 2010-2011. évi szakmai tevékenységéről, személyi, tárgyi
feltételeiről, a 2011-2012. évi terveiről, feladatairól szóló jelentést elfogadta.
A képviselő-testület a pedagógiai szakszolgáltatásról szóló szakértői jelentést tudomásul vette. A „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” című pályázat keretében megvalósuló Szentcsalád téri autóbuszöböl és buszváró vízjogi engedélyes terveinek
elkészítésére a TABA MÉRNÖKI IRODA KFT (Miskolc, Katalin u.1.) által benyújtott árajánlatban szereplő 200.000 Ft + Áfa
összeget elfogadja és éves költségvetésében biztosítja.
A Pap kastély felújítási munkáinak elvégzésére az Üvegtégla
Kft., Jászfényszaru, Kossuth L. út 102. ajánlatát fogadta el, az
ajánlati árat bruttó 3.011.886 Ft összegben jóváhagyta. Felhatalmazást adott a Jászfényszaru Ipari Centrum részére az automata
öntözőrendszer felújítására és téliesítésére, melyre 150.000 Ft
keretösszeget biztosított.
Az Országos Mentőszolgálat Jászberényi Állomása részére az
eset- és mentőkocsik téligumi beszerzésére 155.500 Ft támogatást hagyott jóvá.
2011. november 30-án soros ülés keretében Jászfényszaru Város Önkormányzatának településfejlesztési döntése született meg
a hatályos településrendezési eszközök részterületeket (1634/2,
1636/2, 328, 479/1, 1444/5 hrsz. telkeket) érintő módosításáról.
A gyógyszertári lakások kivitelezésére kivitelező kiválasztására
elindított meghívásos közbeszerzési eljárás keretében nyertes
ajánlattevőnek az E.Bion Gazdasági Szolgáltató Bt (Budapest,
Október 6. u. 4.) hirdette ki a közbeszerzési eljárás nyertesének.

Az ajánlati ár 18.520.000 Ft + Áfa, melyet költségvetésében biztosít. A Dózsa György úti, Szabadság és Szentcsalád téri közvilágítás hálózat korszerűsítésének kivitelezésére az ajánlatkérést
jóváhagyta.
Megtárgyalta és elfogadta a Városi Könyvtár és a művelődési
ház 2010/2011. évben végzett tevékenységéről, az elkövetkező
időszak terveiről készült beszámolókat.
A művelődési ház riasztó rendszerének átvizsgálására, korszerűsítésére 200.000 Ft-ot biztosít költségvetésében. A sportpálya
világítására bruttó 200.000 Ft-ot hagyott jóvá.
Soros ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 18/2011. (XII.01.)
ÖR a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 17/1995. (XII.21.) ÖR módosítására. 19/2011.
(XII.01.) ÖR a szennyvíz szolgáltatási díjak megállapításáról
szóló 16/1998. (XII.16.) ÖR módosítására. 20/2011. (XII.01.)
ÖR az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérének megállapításáról szóló 16/1995. (XI.23.) ÖR módosítására. 21/2011.
(XII.01.) ÖR a költségalapon meghatározott lakbérű lakások
bérbeadásáról szóló 15/2002. (X.09.) ÖR módosítására. A rendeletek megtekinthetőek a polgármesteri hivatal titkárságán, valamint a város honlapján.
A lakásokhoz tartozó garázsok bérleti díját 2012. január 1-től
az alábbiak szerint állapította meg:
Szabadság út 30................... 5.590 Ft/hó
Fürst S. út 2/a .................... 5.590 Ft/hó
Fürst S út 2/b ..................... 5.590 Ft/hó
Deák F tér 1. ...................... 5.590 Ft/hó
Dózsa Gy út 13. ................. 5.175 Ft/hó
Bercsényi út 2/c . ................ 6.310 Ft/hó
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rimóczi Kastély használatának bérleti díját 2012. január 1-jétől az
alábbiak szerint hagyta jóvá:
– iroda helyiségek bérleti díja április 16-tól október 15-ig 905
Ft/m2/hó, téli időszakban 1.455 Ft/m2/hó,
– az alsó szint bérleti díja nyári időszakban 3.600 Ft/alkalom,
téli időszakban 5.500 Ft/alkalom (1 alkalom = 8 óra).
A közhasznú szervezetek részére az első 5 alkalom ingyenes, a
továbbiakban a bérleti díj 50 %-ának megfelelő összegű kedvezmény illeti meg.
A 2011. évi költségvetés I-III. negyedéves gazdálkodásának
helyzetéről szóló tájékoztatót, az önkormányzat 2012. évi költségvetésének koncepcióját elfogadta.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervét, a 2012-2016. évi
stratégiai ellenőrzési tervet fogadott el, intézményi többletigényeket hagyott jóvá. Jóváhagyta a térfigyelő kamera rendszer
karbantartásáról szóló szerződést, a karácsonyi díszkivilágítás
többletköltségét, valamint a Klapka György Szakközépiskola
támogatási kérelmét, amely szerint 30.000 Ft/fő/tanév összeggel hozzájárul a sérült, más általános iskolai tanulóval együtt
nem foglalkoztatható fogyatékos gyermekek oktatását biztosító intézmény 2011/2012. tanévben történő fenntartásához. A
Pap kastély felújítási munkáihoz kapcsolódó eszközbeszerzésre
1.300.000 Ft keretösszeget biztosított.
A TÁMOP 5.3.1. „Első lépések Jászfényszarun” projekthez
kapcsolódóan 1 fő határozott időre, részmunkaidőben történő
foglalkoztatását jóváhagyta.
Czeglédi Gabriella
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Útfelújítások,
parkolók
A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt
Jászfényszaru Város Önkormányzata csak
október 21-én köthette meg a szerződéseket a nyertes kivitelezőkkel.
A Colas út Építőipari Zrt. (1103. Budapest, Sibrik Miklós u. 30.) újíthatja fel
a Kilián György, Hunyadi János és József
Attila utakat, valamint cégük végzi a művelődési ház hátsó bejáratának kiépítését.
A Magyar Aszfalt Kft. (1135. Budapest,
Szegedi u. 35–37.) nyerte a Kiss Ernő utca
felújítását, és a parkolók kialakítását, öt
helyszínen: Deák Ferenc, Hunyadi János,
Petőfi Sándor, Hámán Kató, és Kossuth
Lajos út. Ez utóbb helyszínen új járda is
épül az általános iskola előtt. A Swietelsky
Magyarország Kft. (1117. Budapest, Irinyi
János u. 4–20. B ép. V. em.) csak egy részajánlatot tudhat magáénak, de értékében
ez a legnagyobb. Vállalkozásuk végezheti
el a Fürst Sándor út teljes felújítását, hat
méterre történő szélesítését, a művelődési
ház melletti parkoló kialakítását. Önkormányzatunk döntése értelmében minden
felújítandó utcában kicserélésre kerül az
ivóvíz-hálózat közel negyven éve épült gerincvezetéke, és megújulnak a „házi-bekötések” is. Ez utóbbi feladatokat, az időjárástól függően, a következő év elején lehet

jó minőségben elvégezni, ezért a kivitelezési munkák befejezése május végére várható.
Az utcák felújítása, parkolók kialakítása,
járdaépítés, és ivóvíz-hálózat cseréje saját,
önkormányzati forrásból készül el, összesen 279.101.670 Ft értékben.
Tanczikó Attila
pénzügyi, műszaki ügyintéző

Díjrendeletek
módosítása
2012. január 1-jétől:
• a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz
díja 217 Ft/m3 + Áfa
• a szennyvíz szolgáltatási díj:
– lakossági fogyasztói díj:
		 212 Ft/m3 + Áfa
– közületi fogyasztói díj:
		 373 Ft/m3 + Áfa
• egyéb fogyasztói (tengelyen szállított)
szennyvíz tisztítási és kezelési díja:
335 Ft/m3 + Áfa
• önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások bérleti díja: 271 Ft/m2/hó
a
• költségalapon meghatározott lakbérű
bérlakások bérleti díja: 423 Ft/m2/hó
A díjak emelésének mértéke a 2011. évi
díjakat figyelembe véve ~ 3,5 %.
Önkormányzat Képviselő-testülete

Árkok, padkák
karbantartása
Jászfényszaru Város Önkormányzata ez
évben is folytatta a szilárd burkolatú utak
mentén található árkok és padkák karbantartását. Ez évben a Kölcsey Ferenc (Marx
és Rosenberg Házaspár között), Marx,
Rosenberg Házaspár, Bacsó Béla, Dobó
Katalin, Mező, Árvíz, Csokonai, Fecske,
Gyöngyvirág, Pipacs utcákban, és a Bocskai István téren végezte el a felmagasodott
padkák lenyesését, az árkok kitisztítását a
Fehér Kft. (5142. Alattyán, Déryné u. 32.).

A Kossuth Lajos utcában történt útépítés
miatt szükségessé vált egy csapadékvíz elvezető árok rendbetétele is. Nevezett munkák
elvégzése, a több mint 1100 m3 kitermelt
föld elszállítása összesen 5.146.088 Ft-ba
került önkormányzatunknak.
Tanczikó Attila,
pénzügyi, műszaki ügyintéző

Hulladékudvar gyakorlati és lakossági szemmel
A Mi újság Fényszarun? havilap 2011.
novemberi számában jelent meg egy bővebb cikkem, mely a hulladékudvarok felépítésével, funkciójával foglalkozott.
Ehhez kapcsolódva szeretném bemutatni
a hulladékudvar működését, és magában a
hulladékudvarban rejlő egyéb hasznosítási
lehetőségeket.
A pontos ismeret végett mindenképp le
kell szögeznem, hogy a hulladékudvar nem
ugyan azt a funkciót látja el, mint a régi
„szeméttelep”! A hulladékudvarban egy ott
dolgozó útmutatásával szelektíven különkülön konténerben gyűjtik a hulladékot,
majd azt onnan hasznosításra elszállítják,
és nem hulladéklerakó telepre viszik lerakni, azaz „föld alá süllyeszteni”.
A hulladékudvar részben azoknak a hulladékoknak az átvételére szolgál, amelyek a
háztartási gyűjtőedényekben (60 vagy 120
literes kuka) nem helyezhetők el (méretük,
veszélyességük, mennyiségük miatt), illetve azokra, melyeket a lomtalanítási akciók
során sem szállítanak el. Mindezek mellett
azokat a hulladékokat is be lehet a hulladékudvarba szállítani, melyeket saját kukánkban is el tudunk (tudnánk!) helyezni,
annyi különbséggel, hogy itt szelektíven,
azaz külön válogatva kell leadni és elhe-

lyezni (azaz a lakos már külön válogatva
viszi be az udvarba, és nem ott válogatják
külön).
Miért is vigyük inkább hulladékudvarba?
Mert az így, szelektíven gyűjtött hulladékokat időközönként elszállítják, és belőlük
megfelelő előkezelés után újra valamiféle
hasznos anyagot állítanak elő: műanyagból
beolvasztás után új műanyagot (játéknak,
palacknak, egyébnek), üvegből tisztítás és
beolvasztás után új üveget (palacknak, edényeknek, egyébnek), stb… Mire jó ez?
Két különböző, és egyben nagyon fontos
dolog miatt! Mindkettőben kulcs a jövő!
1. A szelektív gyűjtéssel és az így gyűjtött hulladékot újrahasznosítva jelentős hulladék mennyiséget térítünk el a
hulladéklerakótól, azaz kevesebb szemét kerül a regionális szemétlerakóba.
Gondoljunk bele, hogy a Földünk határai végesek, és az újra és újra keletkező
hulladékot ha mindig eltemetnénk, egy
idő után mindenhol hulladék lenne eltemetve. Viszont, ha a keletkezett hulladékot kiválogatjuk azt amit újra fel
lehet használni valamiféle technológiai
eljárással, azt nem kell lerakni, kevesebb
helyet foglal a tényleges lerakás.

2. Földünk bizonyos erőforrásai (nyersanyagok, mint például az ércek) végesek, azaz korlátozott mennyiségben
tudjuk csak kitermelni őket, egy idő
után elfogynak. Ha ezek kitermelését
megpróbáljuk úgy csökkenteni, hogy
a régebben kitermelt, és már egyszer
felhasznált anyagból újra hasznosítható
anyagot gyártunk, ezen a véges erőforrásokat (nyersanyagokat) kíméljük, kitermelésük lassabb ütemben halad. Ezzel tudjuk biztosítani gyermekeinknek,
unokáinknak, stb…, hogy ők is tudjanak abból az erőforrásból (nyersanyagból) kitermelni kisebb mennyiséget, és
azt felhasználni. Ezt nevezik fenntarthatóságnak.
Hogyan működik egy hulladékudvar?
A hulladékudvarban van egy fő állandó
személyzet. A lakos megérkezik a hulladékkal. Először igazolja a lakos, hogy jogosult
behozni a hulladékot a hulladékudvarba.
Ez egy előző negyedévi hulladékszállítási
díj befizetését igazoló bizonylat felmutatásával történik. Miután ez megtörtént, a
beszállított hulladékot leméri a hulladékudvar kezelője. Ez után a kezelőszemély
iránymutatásával, segítségével a beszállító
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lakos elhelyezi a hulladékot a megfelelő
konténerbe. A konténerek megtelte után
azokat a megfelelő újrahasznosító helyre
kell szállítani, majd üresen visszahozni.
Így egy folyamatos hulladékátvételre van
lehetőség.
Nyitvatartási idő
Nyitvatartási időt mindenképpen úgy célszerű meghatározni, hogy hulladékot bármilyen munkabeosztás mellett be tudjon szállítani a lakos. Ezért a délelőtti, délutáni és esti
órákban is biztosítani kell erre a lehetőséget.
A hulladékudvarok megfelelő működtetése
érdekében a lakók szabadidejét is figyelembe
vevő nyitva tartást kell kialakítani.
A lakosság számára egyértelmű tájékoztatást kell adni a nyitvatartási időről, és a
befogadható hulladékok listájáról. Ez megvalósítható a helyszíni kifüggesztés mellett,
helyi újság, honlap, minden háztartásba
eljutó szórólap útján.
Alternatív hasznosítási lehetőségek
A szelektíven gyűjtött hulladékok újrahasznosításra való elszállítása mellett más
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módok is vannak a hulladékudvarok adta
előnyök kihasználására.
Az egyik ilyen a behordott lom hulladékok közül a bútorok újrahasznosítása. Ez
azt jelenti, hogy a hulladékudvarba beszállított bútorok közül a még használhatóakat kijavítják, és olcsón eladásra kínálják.
A megvásárlásra kínált kijavított bútorok
helyszínen vagy interneten megtekinthetők, megvásárlására a hulladékudvarban
van lehetőség.
Ugyanez érvényes a behordott használt,
de még megjavítható elektromos és elektronikai cikkekre is. Javítás után úgyszintén
eladásra kínálva sok embernek jelenthet
megfizethető és elérhető használt és még
használható eszközöket. Ilyen lehet egy
megjavított hűtőgép, porszívó, mikrohullámú sütő vagy éppen egy óra.
A hulladékudvarokban lehetőség van textília és ruhanemű gyűjtésére is. Az ide behordottak több esetben megunt, hagyatékból származó, kinőtt, vagy egyszerűen csak
felesleges textíliák, ruhadarabok. Olyanok,

melyek mások számára még használhatók,
hasznosíthatók. Ezért azok rendszeres időközönként való átválogatása, turkálása és
pár forintért való árusítása nagyszerű alkalmat kínál kisebb keresetűeknek maguk és
családjuk felöltöztetésére.
Az esetlegesen Jászfényszaru városban létesítendő hulladékudvar ezen elvek mentén
való működtetése egy új szemléletet honosíthat meg, mely mentén a hulladékudvar
egyben újrahasznosító központ szerepét is
betölthet.
Mindezekkel egyrészt a fenntarthatóságot, mint életformát követjük szinte szándékosság nélkül, másrészt a pénztárcánkat
is kíméljük úgy, hogy adott esetekben
több családnak is biztosítjuk az életükhöz
szükséges eszközöket megfizethető áron.
Környezetünk szennyezettsége csökken, a
város tisztább és élhetőbbé válik, és még
munkahelyet is teremthetünk.
Urbán Csaba
Jászfényszaru GAMESZ

Az Első lépéseket követik a továbbiak
Mint ahogyan már 2011. novemberi lapszámunkban beszámoltunk, elkezdődött az „Első lépések Jászfényszarun” projekt. Sikeres közbeszerzési eljárást követően 2011 novemberében indultak
a képzések, tréningek. A kiválasztott 45 fős célcsoport újra „iskolapadba” ült, ahol a Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági
Szakközépiskola oktatói általános és szakmai képzésben részesítik
a hallgatókat.

A mindennapi képzés mellett a pályázat lehetőséget biztosít
igény szerinti tanácsadásokra. Az eddigi tapasztalatokat foglalta
össze néhány tanácsadónk – akik nagy gyakorlattal rendelkeznek
az adott témakörben.
„Tanulmányok sora írja le a hátrányos helyzet összetevőit, nagyságrendjét az ország különböző régióiban, az érintettjeinek sokféleségét, reakcióikat. Magam írtam és olvastam is ilyeneket. Mégis,
megdobban a szívem, és belesajdul a lelkem, amikor új tanítványaimmal megismerkedve, válaszaikat hallgatva megállapítom: amit
eddig nehéz helyzetként ismertem, annál is van nehezebb. De itt
nem lehet, nem szabad megállni.

Az én generációm úgy nőtt fel, hogy elhitte, mert elhihette, hogy
ha tanul, az belépőjegy a jobb élethez. Az Első lépések program
keretében a mi csoportunk tagjai most szakmát tanulnak. Az
ismerkedés órái az újrakezdés nehézségeiről szólnak, de úgy érzem,
beszélgetéseink végén mindketten többek leszünk: a hallgatók azzal, hogy a szerényen előadott életutjaik igenis rejtenek használható tudás- és kompetencia elemeket, amit a képzés során és utána is
felhasználhatnak. Elém igazgyöngyként hullanak a személyes vallomások, amelyek remélem, közelebb hoznak minket egymáshoz,
hogy a legjobb módszerekkel vegyek részt az előttünk álló küzdésben, a bizalom és a kapaszkodókhoz szükséges hit építésében.”
(Dr. Soltész Anikó)

„Nagy várakozással tekintettünk az első közös órákra a hallgatókkal. Mindenki kíváncsian várta, miről is fogunk beszélgetni. A
beszélgetés témáját végül közösen választottuk, hiszen olyan dolgok kerültek előtérbe, amelyek a legfontosabbak a csoport tagjai
számára. Anélkül, hogy egymás között erről előzetesen szót váltottak volna, valamennyien az egészséget és a boldog családi életet
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találták olyan értéknek, amelynek megléte esetén szinte minden
lehetséges az ember számára – hiányuk esetén azonban nagyon göröngyössé válik az út.
Az azonban, hogy mi az egészség, és mi a boldog családi élet,
és főleg azok előteremtése és megőrzése, sok-sok órát vett és vesz
igénybe, hogy megvalósulhasson.
Hiszen nem csak testi egészségről beszélhetünk, hanem lelki,
szellemi, szociális „egészség”-ről, ahogyan ezt a magyar nyelv a
maga teljes szépségében kibontakoztatja.
Az egészséges életmódot választani nem csupán humánum kérdése. Legalább annyira lehetőségfüggő is, adottságok és anyagi-erkölcsi kihívások következménye.
A csoportos tanácsadáson, foglalkozáson túl, mindenkinek, de
különösen a rászorulóknak van arra lehetőségük, hogy személyes
tanácsadás keretében megbeszéljük állapotuk javításának lépcsőfokait.” (Nagyné Kiss Mária)
„A tanfolyam elindítása szinte mindenkinek örömet okozott
azok közül, akik tanácsadásra jöttek. Többen számoltak be arról,
hogy most kiegyensúlyozottnak érzik az életüket. Örültek annak, hogy tanulni kell. Presztízskérdést csináltak abból, hogy hány
hibát ejtettek például a matek felmérésben. A tanultakat otthon
ismétlik, még a nehezítő körülmények ellenére is. Tanulni akar-

nak, vizsgát tenni, papírt szerezni, hogy nagyobb esélyük legyen
az elhelyezkedésre. Nagyon nyitott volt a többség és elmondták
sokféle gondjukat. Többen azt mondták, jó valakivel megbeszélni
a problémáikat. A legnagyobb segítség közé tartozik az, hogy itt a
Rimóczi Kastélyban mindenki tisztelettel, emberségesen bánik
velük.” (Dr. Tóth Edit)
Annak érdekében, hogy a helyi vállalkozók és más lehetséges
munkaadók megismerhessék, hogy milyen tartalmú projekt zajlik
Jászfényszarun, 2011. november 22-én a városháza dísztermében
egy tájékoztatót, fórumot tartottunk, hangsúlyozva a társadalmi
szerepvállalás, társadalmi felelősségvállalás jelentőségét. A 18 hónapos pályázati program során többek között két OKJ-s képzést
kívánunk lebonyolítani (targoncavezető, takarító). Ahhoz, hogy a
projekt előrehaladásáról informálni tudjuk a helyi vállalkozókat,
érintetteket, 2012. évben még további két alkalommal tartunk
hasonló rendezvényt. Ez évben a szakmai programokat 2011. december 20-án fejezzük be.
A projekt team nevében Jászfényszaru lakosságának és minden
projekt-résztvevőnek, családjának áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, új esztendőt kívánunk!
Kép és szöveg: Kovács Béláné Pető Magdolna
projektvezető

Többet, jobbat, olcsóbban!

XIX. FÉBE bál

Új tollakkal ékeskednénk!
Változások az újságnál
Ön az önkormányzat különleges, egyedi karácsonyi ajándékát
tartja a kezében. És ez még csak fokozódik! Ettől a számtól a kiadónak köszönhetően teljesen színes lapot visz majd a postás az előfizetőknek. Akik január 20-ig megrendelik újságunkat, annak egy
számot ingyen adunk! Így részére 1.800 Ft helyett 1.650 forintba
kerül majd a Mi újság Fényszarun? című havilap.
Megrendelni a miujsag@jaszfenyszaru.hu e-mail címen, valamint a 06-30/348-8935-ös telefonszámon Sugár Istvánnénál lehet.
Személyesen a Rimóczi Kastélyban minden pénteken 9–11-ig a
fogadónapon, továbbá a rendkívüli fogadóórákon január 3–6-ig
délelőtt 9–11-ig szintén a kastélyban lehet előfizetni. Kezdje az új
évet az újság megrendelésével! Akik írásban és telefonon rendelik
meg sajtótermékünket annak közöljük a számlaszámot, ahová utalhatja a díjat, illetve csekket küldünk. Kérjük, figyeljen arra, hogy az
előfizető neve és pontos címe szerepeljen a megrendelésen! Vidéki
előfizetőinktől kérjük, hogy a postaköltséget (várhatóan 1.500 Ft)
is szíveskedjenek átutalni!
Akik az üzletekben szeretik megvásárolni, terjesztőinknél az egyes
példányok 150 forintért kaphatóak majd.
Hirdetési díjaink 2012-ben sem változnak. Lakossági apróhirdetések szavanként 20 Ft, köszönetnyilvánítások a megrendelő
kívánsága szerinti dekorációtól függően 20–30 forintba kerülnek
szavanként. Vállalkozók szavanként 50 forintért adhatják fel hirdetéseiket. A keretes hirdetések díja hasábmilliméterenként 50 Ft. A
hirdetések a fenti szerkesztőségi fogadóórákban adhatóak fel, vagy
e-mailen átutalásos fizetés ellenében.
Várjuk szerkesztőségünk soraiba korra, nemre való tekintet nélkül új munkatársainkat! Üléseinket minden hó első péntekén 18
órakor tartjuk a Rimóczi Kastélyban. Szeretnénk minél többféle
témáról tájékoztatni a lakosságot. Aki csak alkalmanként kívánja
újságunk tartalmát gazdagítani, annak írásos anyagát és képeit a
fenti e-mail címre várjuk! Szóljon hozzá, szerkesszük együtt a mi
újságunkat Fényszarun!
Boldog Karácsonyt kívánunk minden olvasónknak!
Sugár Istvánné felelős szerkesztő
és Bordásné Kovács Katalin a szerkesztőség vezetője

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége a hagyományoknak megfelelően február 3. hétvégéjén, február 18-án, szombaton
este 6 órai kezdettel rendezi meg a Petőfi Művelődési Házban
a Jótékonysági műsoros estet és bált. Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt, régi törzsvendégeinket és a
nálunk első bálozókat egyaránt.
Az est tiszta bevétele 50–50 %-ban a „Jászfényszaruért” Alapítvány céljait és az egyesület 2012. évi programjainak megvalósítását
szolgálja. A rendezvény fővédnöke Lengyel Boldizsár újságíró
(a hatvanas évek közepén a helyi művelődési ház igazgatója volt),
díszvendége Kovács Andrásné pedagógus, a Magyar Kultúra
Lovagja (aki 40 éve a színjátszás apostola városunkban).
Az est szóvivői: Cserháti Ágnes, a MTVA szóvivő, kommunikációs igazgatóhelyettes, Zsámboki Zsolt, az InfoRádió műsorvezetője, a Duna TV szerkesztője.
A műsorban fellépnek: Ézsiás László Vörösmarty-díjas versmondó, Gonda László zongorista- előadóművész, Kövesdi Éva, a
budapesti Moulin Rouge dívája, Pál Hajnalka ének, Szabó Krisztina énekművész.
A vacsora (Vágó Tibor specialitásai) és a nyitótánc után az est
sztárvendége Kovács Kati Liszt Ferenc-díjas előadóművész,
színművésznő, szövegíró, a magyar könnyűzene kiemelkedő énekesnőjének koncertje következik. Közreműködik Koncz Tibor
zongorista, dobos, zeneszerző. A báli zenét a miskolci VIDIA zenekar szolgáltatja. Tombola tárgy felajánlást, jótékonysági célra
köszönettel elfogadunk. A terem dekorációját Harmathné Boros
Mária végzi, a virág kompozíciót Görbéné Réz Enikő állítja össze,
a hangosítást Harnos Miklós biztosítja.
A belépőjegyek asztalfoglalással a földszinten 5.500 és 6.500 Ft/fő,
a galérián 4.500 Ft/fő áron januártól kedd és csütörtöki napokon
14 és 18 óra között a Rimóczi-kastély toronyszobájában (Szabadság tér 18.) Tóth Tibornál megvásárolhatók.
Előzetes helyfoglalás toth_tibor@freemail.hu e-mail címen vagy
+36-30/337-3336 mobiltelefonon. A jelentkezési sorrendnek megfelelően mindenki kiválaszthatja a még rendelkezésre álló helyek
közül a számára legmegfelelőbbet.
A jegyet igénylők január végén kapják meg a névre szóló nyomdai
báli meghívót.
Tóth Tibor
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Óvodai hírmondó
Biztonságos közlekedés az óvodában
A gyermekek a közúti forgalom résztvevőinek legveszélyeztetettebb csoportját képezik, egyrészt rossz láthatóságuk, másrészt pedig az életkorukból is fakadó, kiszámíthatatlan viselkedésük miatt.
Megfelelő felkészítéssel és a gyermekek láthatóságának növelésével
lényegesen lehet javítani a biztonságot. Ennek érdekében hozta
létre a Goodyear a Biztonságos óvoda programot. Ennek keretein
belül a kiválasztott óvodák fényvisszaverő mellényeket kaptak.

A fényvisszaverő mellényeket ezentúl használni fogjuk sétáink alkalmával, talán sikerül a közúton közlekedő járművezetők figyelmét felkelteni, hogy nagyobb figyelemmel közlekedjenek, ha kicsi
gyermekek is közlekednek a forgalmas utakon. Szeretnénk ezzel is
biztonságosabbá tenni óvodásaink közlekedését.
Dné Kati
Hulladékból játék; avagy nem minden
szemét, ami annak látszik
Nagyon sok mindent hulladékba, kidobásra szánunk, pedig egyszerű, semmibe sem kerülő, izgalmas játékokat készíthetünk belőlük. Egy-egy rongy darabból, műanyag palackból kedves játékot
varázsolhatunk gyermekeinknek.
A Szivárvány Óvoda (a kinti ovi) Hulladékból játék címmel
versenyt hirdet a gyermekek és szüleik, nagyszüleik körében.

Kicsit megálltunk a város főterén. Fotó: Langó Miklósné.

A nyár folyamán óvodánkból két pályázatot is nyújtottunk be a
Goodyear „Biztonságos óvoda” meghirdetett pályázatára. Mindkét pályázat sikeres volt, így november végén 20-20 db gyermek
és 2-2 dbfelnőtt láthatósági mellényt, színezőket, ajtómatricákat,
kaptunk, valamint a program plakátját, amit el is helyeztünk az
óvodában.
A biztonsági mellényeket azon nyomban ki is próbáltuk séta alkalmával. Már az első mellényes sétánkról pozitív tapasztalatokat
gyűjtöttünk.
• A gyalogátkelőnél azonnal át tudtunk kelni, nem kellett 4-5
autót végigvárnunk, a mellényeket látva máris átengedett bennünket az első autós.
• A messziről jövő autók lelassítottak, amint észrevették az úton
sétáló zöld mellényeket. :-)
• A kerékpárosok is nagyobb figyelemmel haladtak el mellettünk.
• És ami a legnagyobb öröm: A gyermekeink is sokkal figyelmesebben közlekedtek a gyalogjárdán, séta közben figyelemmel
kísérték a környezetükben zajló közlekedést.

Fotó: illusztráció

Nevezni a gyermekekkel közösen elkészített ”hulladékból” készült alkotással lehet. Felhasználható hulladékok: papír, műanyag,
PET palack, textil maradék stb. Fontos, hogy ne kerüljön felhasználásra veszélyes hulladék (pl. elem), vagy az egészségre káros
anyagokat tároló doboz, pl. cigarettás doboz. Az alkotás lehet játék
vagy egyéb használati tárgy, dísztárgy.
Az elkészült alkotások leadásának határideje: 2012. január 26
csütörtök.
Az elkészült művekből kiállítást rendezünk a művelődési házban.
A műveket zsűri értékeli.
Az alkotásokat várja a Szivárvány Óvoda közössége.
Földvári Edit

Szivárvány ovi visszapillantó...

„Szabad egy táncra?” Zöldség-gyümölcs napok.

Anyáknapja a Pillangó csoportban.

A Süni csoport diószedésen. Fotók: Földvári Edit
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Köszönet

„Kedves öreg Mikulás jó gyerek leszek,
Ha te azt úgy akarod, mindent megeszek.
Megeszem a spenótot és főzeléket,
Összerakom játékom, ahogy azt kéred.”
Kis–Takács Erzsébet: Jó leszek

Az idén is nagy várakozás előzte meg az óvodákban a Mikulás
érkezését. A tavalyi évhez hasonlóan, a Cigány Kisebbségi Önkor
mányzat mikuláscsomagok felajánlásával tette még szebbé a gyermekek részére ezt a szép ünnepet. Mind a Szivárvány, mind a
Napsugár Óvodába mikuláscsomagokkal megrakva érkeztek a képviselők, amit a gyermekek a Mikulás ünnepen örömmel vettek át.
Köszönjük a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak, hogy ilyen
formában támogatták az óvodás gyermekeket.
Az Óvodai Intézmény összes dolgozója

Fotó: Földvári Edit

Mikulás a Szivárvány Oviban

Őszi galériazáró a Napsugár Óvodában
Hagyományos módon, az óvónénik mesejátékával zártuk a 2011es őszi galériánkat a Napsugár Óvodában. A Répa c. orosz népmese került előadásra, a gyermekeink legnagyobb örömére, hiszen ezt

Fotó: Tanczikó Beáta

Izgalmas pillanatok a Napsugár oviban

Fotó: Langó Miklósné

December 6-án nem talált szófogadatlan „rossz” gyereket, egyet
sem Mikulás bácsi a Szivárvány Óvodában. A gyerekek napok óta
izgatottan készülődtek, versekkel, dalokkal várták érkezését. Többen nyomokat fedeztek fel az udvaron. Egy eldobott cukor papír,
csizma nyom, letörött ág jelezte, hogy meglátogattak titkon bennünket. December 5-én valóban nálunk jártak segítői, a Krampuszok, akik az udvaron csintalankodtak így jelezték, nem kell már
sokat aludni Mikulásig.

a mesét már a legkisebbek is ismerik. Andi néni nagyapóvá, Melinda néni nagyanyóvá változott, a kisunokát pedig Bea óvónéni
alakította. Természetesen a segítő háziállatok sem maradhattak ki a
meséből, így Zsuzsi néni kutyaként, Dóri néni cicaként, Timi néni
pedig egérkeként segített a nagy munkában. Répa nélkül pedig
nem mese a mese, ezt a szerepet Paula néni alakította. Az előadás
előtt beszélgettünk mindarról, ami az ősz folyamán történt. Meghallgattuk a Kaláka együttes előadásában Móra Ferenc A cinege
cipője c. megzenésített versét, valamint Vivaldi Négy évszak zeneművének Tél tételét, mintegy ráhangolódva az előttünk álló téli
időszakra.
Az őszi galéria zárása jó hangulatban telt, a gyerekek még az udvarban is az élményeiket mesélték egymásnak.
Dné Kati

Fotó: Garasné Zsólyomi Katalin

Izgalmas pillanatok a Szivárvány oviban

Mozgás! Készül a fűszer- és gyógynövénykert. Fotók: Földvári Edit.
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Iskolai dolgok
24 órás teremfoci gála – duplán volt jó!
2011. november 25-én, pénteken rendezte meg a jászfényszarui általános iskola Diákönkormányzata, a 6:3-as magyar-angol labdarúgóbravúr évfordulójára a 24 órás teremfoci gálát
a „Nagyiskola” tornatermében. A maratoninak számító sportnap délután 13 órakor kezdődött, Szabó József atya, ferences
szerzetes kezdőrúgásával, aki a gyöngyösi Autista Segítő Központ képviseletében érkezett.
Az egész napos és éjszakás bőrrúgás duplán jó volt, nemcsak
azért mert másodjára rendezték meg, hanem azért is, mert a
rendezvény ismét összefonódott az emberi nagylelkűséggel. A
szervezők „Cipődoboz-akciót” hirdettek, hogy a fényszarui és
a gyöngyösi Autista Segítő Központ gyermekei számára is vihessen valamit a Mikulás.
Csak a fociról szólt
A kezdőrúgást pontban 13 órakor végezték el. A délután, természetesesen az iskolásoké volt, hiszen minden órában az adott
évfolyam tanulói kergették a lasztit, illetve, ahogyan az idő haladt
előre, mérkőztek egymással. Ínycsiklandozónak hatott a tanárgyermekjólétis csapatok játéka, illetve azon csapatok meccsei is,
akik a hétköznapokban is futballoznak.

A mérkőzések egész délután, éjszaka és másnap délelőtt is, megállás nélkül zajlottak. A résztvevők között diákokat, tanárokat,
futballcsapatokat és együtt sportoló baráti társaságokat egyaránt
megtalálhatunk.
A gálán összesen negyvenöt csapat, közel háromszáz fővel vett
részt aktívan a játékban. A gála kiválóságát mi sem bizonyítja jobban annál, minthogy két szomszéd településről is érkeztek. Így
Pusztamonostorról az Üvegtigris Girls and Boys és Boldogról az
általános iskola focicsapata.
A szervezők ezúton is köszönik mindazoknak, akik aktív sporttevékenységükkel vagy a rendezvény lebonyolításában, az adományok
gyűjtésével támogatták, vagy csak szurkolóként lelkesítették őket.
Bemutatkozik
a gyöngyösi Autista Segítő Központ
Szabó József atyával, Az Autista Segítő Központ lelki gondozójával beszélgettünk.
Az Autista Segítő Központ komplex, négy részlegből álló intézmény, melyben a gyermekek hatéves kortól a felnőttkor eléréséig
élnek és tanulnak. Célja, hogy az autizmussal született fiataloknak
hosszútávú megoldást adjanak és ezzel a szülők válláról levegyék
a terhet, illetve, hogy az itt élő fiatalok az állapotukhoz képest a

legjobb fejlesztést kapják.
Az ASK az idén novemberben ünnepelte megnyitásának tízedik
évfordulóját.
Az intézményben jelenleg ötvenöt gyermek lakik.
„Két azonos autista nincs.”– mondta el Szabó József atya, az intézmény lelki gondozója, aki beszélgetésünk során kiemelte, hogy
nehéz világban élünk, amelyben az a cél, hogy az autista gyermekek minél jobban eligazodjanak. Ellen Notbohn, Tíz dolog – Amit
minden autizmussal élő gyermek szeretné, ha tudnál című könyvéből idézett, amely az intézmény ars poeticája is lehetne: „Az általad nyújtott biztos alap nélkül nem lehetek az aki lehetnék.” Ez az
a biztos alap, melyet az intézmény nyújtani szeretne. Munkájukat
segíti az Angyalok az Autistákért szervezet is.
Mint mondta, nehéz helyzetben vannak, ugyanis meg kellett tanulniuk, hogy a velük történő jót úgy éljék meg, hogy elfogadják:
velük teszik mindezt, ám viszonozni nem tudják. Az elfogadást
kellett elsajátítani és azt, hogy kifelé is kommunikálják az intézmény létét, munkásságát.
Kép és szöveg: Pál Katalin Alíz
A Mikulás ajándéka
2011. december 2-án reggel izgatottan várták az általános iskola
negyedik osztályos gyermekei és mi, az osztályfőnökök az ismerős
buszt, amellyel Budapestre utaztunk. Sofőrünk most is az idegenvezetőnek sem utolsó Fehér János volt. A kirándulás méltán nevezhető hagyományosnak, hiszen minden tanévben ilyen, vagy ehhez
hasonló „ajándékot” kapnak a 3-4. osztályosok.
A fővárosban először megcsodáltuk és ki is próbáltuk a budavári
siklót. Fent a budai vár előtti téren sétálgatva, nézelődve tapasztalhattuk meg, milyen is az, amikor a Dunáról fúj a szél… A hideg
idő azonban nem rontotta el a kedvünket, mert közben Mikulás is
rázta ám a szakállát! Gyönyörűen havazott.

Ezt követően a Parlament csodálatos eklektikus épületébe látogattunk. A koronázási ékszerek látványa nagy hatással volt ránk.
Ezt az érzést még fokozta bennünk a koronaőrök őrségváltása.
Kirándulásunk a Csodák Palotájában folytatódott. Itt aztán a
gyerekek kipróbálhatták a hőkamerát, kerékpározhattak a magasban kifeszített drótkötélen, utazhattak szögletes kerekű autóval,
megtudhatták, mi is az a Newton-inga, felmászhattak az óriások
asztalára. Ezeken kívül még számtalan érdekes tárgy, eszköz csalogatta őket játékra, közben persze észrevétlenül fizikai törvényszerűségekkel ismerkedhettek meg. Hazafelé nagyon jó hangulatban,
élményekkel feltöltődve utaztuk.
A negyedikes gyerekek és osztályfőnökök nevében:
Bujákiné Szabó Anita
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Sakkozóink Martfűn
Iskolánk 6 tanulója vett részt a Martfűn megrendezett VI. Gyermek
és Ifjúsági Sakkversenyen. Közel 60 fővel megrendezett megmérettetésen szép eredményeket értek el gyerekeink. A szokott helyen, szép
környezetben megrendezett versenyről két ezüst éremmel jöhettünk
haza Kovács Lilla és Czakó Patrik jóvoltából, akik a gyógyfürdőbe
nyertek belépőjegyeket.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívunk minden kedves régi
és leendő bálozót az Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Szakképző Iskola

XVII. Jótékonysági báljára.
Helyszín:
Petőfi Művelődési Ház
Időpont:
2012. január 28. 19 óra
Fellépnek a Művészeti iskola növendékei.
A zenét a Pezsgő zenekar biztosítja.
A vacsoráról a Vágó Bt. gondoskodik.
Belépőjegy: 4.000 Ft
(Iskolánk tanulóinak 2.500 Ft)
A báli belépőket a Nagyiskola titkárságán
lehet megvásárolni.

Pályaválasztás 2011.

A mezőny legfiatalabb versenyzője a kis Nyers Lili lett, aki még igaz,
hogy óvodás, de már büszkén vesz részt az iskolások versenyén. A középmezőnyben, szép eredménnyel végzett fiatal sakkozóink: Nyers
Dániel, Berényi Levente -II. kcs., Szücs Levente –III.kcs. Télen készülünk az egyéni és csapat diákolimpiára, amely minden évben a legrangosabb verseny a megyénkben, ahol Gáspár Imre a csapatversenyen a
tavalyiéhoz hasonlóan újra érmet remél. Legyen igazad Imre bácsi!
Kép és szöveg: Fáczán Izabella

13+1
November végén a felsős osztályok olimpiai totóban bizonyíthatták
tájékozottságukat az ötkarikás játékokról. A 13+1 kérdés körbevezette
a diákokat a témában: az olimpiai játékok kezdete, kiemelkedő versenyzők, nemzetközi éremtáblázat. Egy hetes „kutatómunka” után
derült ki, hogy az osztályközösségek alaposan felkészültek. Reméljük,
hogy a tanév végén az elméleti tudás mellett erejükről, ügyességükről
is bizonyságot adnak tanulóink a Diákolimpián!
Kovács Lászlóné

2011. november 8-án rendezték meg, az idei ankétot „Pályaválasztási kiállítás, fórum és műhelybeszélgetés” címmel, a Petőfi Sándor
Művelődési Házban, délután 15 órai kezdettel, melyen a város lehetséges „beiskolázási” térségéből 19 középfokú oktatási intézmény mutatkozott be. A nagy érdeklődéssel kísért pályaválasztási információs
nap szervezését a helyi általános iskola pályaválasztási felelőse (Kovács
Béláné Pető Magdolna) végezte.
A délután folyamán a pályaválasztás fontosságáról és a tehetséggondozásról „Tehetséggondozás – Arany János Programok” címmel
műhelymegbeszélésre került sor, melyet Tolnai József, az Arany János
Programiroda Vezetője irányított.
A rendezvény a „Partnerségen alapuló iskolabarát programok
megvalósítása Jászfényszaru térségében” nevet viselő önkormányzati pályázat programsorozatába ágyazódott, amelynek szakmai megvalósítója a Városi Könyvtár.
Pál Alíz
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Visszapillantó – Ami a 2011-es lapszámokból kimaradt...

A fogathajtást is gyakorolni kell.

A hulladékgyűjtés sok gyereket megmozgat.

A felújított Vadászház sok közösségi rendezvény helyszíne.
A fotó a hivatal családi napján készült.

A játék kortalan és nemzetközi – a zakliczyni delegáció
meglátogatta közintézményeinket.

A fényszarui birkózók sikerei.

A lelkes zsűri.

A fegyelmezett boldogi csapat mérkőzésre vár.

A Múzeumok éjszakája egyre több érdeklődőt
csalogat kellemes progjamjaival.

18
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A művelődési ház idén is többször megtelt a helyi és környékbeli
gyerekekkel a színvonalas műsorok és koncertek alkalmával.

Fő, ami a bográcsban fő. A Fogathajtón.

Ünnepi felvonulás augusztus 19-én.

Indul a babafutam.

Erzsébet napi megnyitó.

JAM – Gazdálkodj okosan szakkör az 5. osztályban.
Utazás a múltban.

Felnőtteknek is szólt a mese a Múzeumok éjszakáján.

Kárpátaljaikak Jászfényszarun.
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Kerékpárverseny – Indulás előtt.

A Samsung napon a multinacionális cég vezetői
látogatást tettek a Tájházban.

Lássuk, ki a legerősebb az EU napon!

Színházbarátok az Operában.

Májusi zenés városnapi ébresztő.

Tere-fere az önkéntes segítők által megszépült
Szent Erzsébet Közösségi Otthon udvarán.

Pályaválasztás előtt álló diákok.

Zakliczyn táncosai a fényszarui Fény Fesztiválon.
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Ez is egy közeli
lehetőség az idősek
gondozására!
Bár szeretnék, sajnos sokan nem tehetik
meg, hogy munkahelyüket feladják idősebb, vagy gondozásra szoruló szeretteik
ápolása miatt. Hogy az idősgondozás intézményes megoldására milyen nagy igény
van, bizonyítják a hosszú várólisták. Most
egy közeli és anyagilag is elérhető megoldási
lehetőséget ajánlunk olvasóink figyelmébe.
A jászdózsai önkormányzat modern építésű, akadálymentesített, tíz éve működő
„Erdős” Otthona a nyugodt település központjában, játszótérrel és padokkal övezett
parkban található. Az 50 férőhelyes ápolást,
gondozást nyújtó intézményben kábeltévével ellátott háromágyas, fürdőszobás, előszobás szobák várják lakóikat. Biztosítják az
egészségi állapotnak megfelelő környezetet,
a rendszeres orvosi felügyeletet, a gondozást,
a gyógyszerrel és gyógyászati segédeszközzel
történő ellátást. A kulturális és szórakozási lehetőségeket egy kisebb és egy nagyobb területű társalgóban és a tágas ebédlőben technikai eszközök (tv, videó, rádió, magnó, DVD
lejátszó), újságok is segítik. Az intézmény
térítési díja 2011-ben 81.000,-Ft, egyszeri
hozzájárulást nem kell fizetni. Pszichiátriai és
szenvedélybetegeket nem tudnak fogadni.
További információ:
Balog Erika intézményvezetőtől
Elérhetőségek:
5126 Jászdózsa, Kossuth út 15.;
Tel./fax: 57/436-800
Mobil: 06-30/636-9275
E-mail: erdos.alapszolg@nethalo.hu
balogera7@freemail.hu.
Katinka

Civilek figyelmébe!
Meghívó
Jászfényszaru Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága szervezésében 2012. január 24-én, kedden 16 órakor a Városháza Dísztermében
Esélyegyenlőségi Fórumra, majd 17 órakor
a szokásos év eleji Civil Fórumra kerül sor,
amelyre ezúton meghívjuk a fórumok tagjait,
valamint a település minden civil szervezetének, csoportjának, intézményének vezetőjét,
képviselőjét. Sor kerül a város éves programjainak egyeztetésére is, ezért kérjük, hogy az
éves rendezvénytervet január 16-ig mindenki
juttassa el a művelődési házba Nagyné Faragó
Máriának, vagy küldje el a k8018@koznet.
hu e-mail címére. Felhívjuk a figyelmet, hogy
január 31-e az elmúlt évi támogatások elszámolásának legvégső határideje is!
Berényi Ferenc és
Kovács Béláné Pető Magdolna

Márai-program
Jászfényszarun is

Új könyvek
bemutatója

2011. november 4-én, délután 16 órától
megtekinthetők és kölcsönözhetők a jászfényszarui Városi Könyvtár új kötetei, melyeket az intézmény a Márai-program keretein
belül szerezhetett be.

A Jászsági Évkönyv 2011-es, tizenkilencedik számának ünnepélyes bemutatójára december 8-án Jászapátin a Városi Könyvtárban
került sor. Az új évkönyvet a szép számban
megjelent olvasóknak dr. Pethő László felelős
szerkesztő mutatta be. A bemutatásban segítségére voltak a jászapátival kapcsolatos témát
feldolgozó szerzők. Hat fejezetben összesen
harmincegy írás jelent meg. Hortiné Bathó
Edit: 40 éves a Jászsági Népi Együttes; Érsek Attila: Apponyi Albert részvétele az országgyűlési választáson; Kármán Antal: Ipari
parkok a Jászságban; Fügedi-Bárd Judit: Vass
Lajosról, a pávaköri mozgalom elindítójáról
írt. A krónikában a jásztelepülések fontosabb
eseményeinek felsorolása is olvasható. Az évkönyv ára: 1000 Ft.
A Jász Múzeumért Alapítvány legújabb
könyvének – A vászoncselédtől a vállalkozó
nőig című konferenciakötet – ünnepélyes bemutatója december 14-én a Jász Múzeumban
volt. A könyvet az egyik szerző Dr. Selmeczi
László régész (FÉBE tiszteletbeli tagja) mutatta be. A közel 300 oldalas kiadványban
27 szerző írása olvasható, melyek 2007-ben
a Jász Múzeum által szervezett „A nő a Jászkunság társadalmában” című két napos tudományos konferencián hangzottak el. A tudományos kutatások alapján született írások
a középkortól a 21. századik megismerteti a
nők szerepét, helyzetét a társadalomban, a
közösségben, a családban. Ízelítőül néhány a
feldolgozott témák közül: Az oszét nő; Nők
a középkori jász társadalomban; Anekdoták

A könyvtár állománya ez év októberében
202 új könyvvel gazdagodott a Nemzeti Kulturális Alap által létrehozott program jóvoltából, 550 ezer forint értékben. A könyvtári állomány új darabjai között gyermek, ifjúsági,
szak és- szépirodalmi kötetek egyaránt megtalálhatók, az olvasók igényeihez és a kiírás
feltételeihez igazodva.
Szakirodalom terén 80, szépirodalom terén
114 db új olvasmánnyal gyarapodott a kölcsönözhető művek köre, melyek mellett a
könyvtár 7 db hangos könyvet is magáénak
tudhat. Olyan kiadvány is került a polcra,
amely egy „kis” könyvtár számára valódi kuriózumnak számít (elsősorban értéke miatt),
ilyen például: Michelangelo- A teljes életmű,
amely 30 ezer forintnyi értéket képvisel.
– tudtuk meg Bujdosó Katalintól, a Városi
Könyvtár intézményvezetőjétől.
A Márai-program 2011 januárjában indult,
azzal a céllal, hogy az irodalmi és ismeretterjesztő művek kiadását, forgalmazását és
könyvtári jelenlétét támogassa, oly módon,
hogy a könyvek iránti igényt felkeltve és
azokat a társadalmi élet mindennapjainak részévé tegye. A program egymilliárd forintos
keretből gazdálkodik.
Pál Alíz

Mária Teréziáról; A nők a 18–19. századi végrendeletekben; Adatok a boszorkányossághoz
a Jászkunságból; A nő szerepe a népszokásokban (jászsági példákkal); A nők szerepváltása
a kézi aratásban; Asszonysorsok; Vállalkozó
nő a 21. században.
A könyvet Bathó Edit és Tóth Péter szerkesztette. A könyv ára 2700,- Ft.
Mind két könyv megvásárolható Hangosiné
Réz Máriánál a Jász-Takarékszövetkezet helyi
fiókjában, vagy Tóth Tibornál a +36/30-3373336 mobil számon megrendelhető.
Tóth Tibor
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„Amikor a hóhért akasztják”

A Peres tanyától a Városházáig – Egy lokálpatrióta életútja
Újságunk hasábjain gyakran találkoznak
helytörténeti, kultúrát népszerűsítő írásaival. Ha helyi érték megőrzéséről, egy-egy
nagyobb kulturális eseményről vagy netán
színházszervezésről, éremkiadásról, FÉBEbálról van szó, az elsők között az ő neve
jut az eszünkbe. Az egyik olyan fényszarui
ember, aki sokakat képes megmozgatni a
nemes célok érdekében. Ugye kitalálták
már, Tóth Tiborról van szó, aki mondhatni
egész életét a közügyeknek szentelte. Jómagam is már gyermekkoromtól ismerem
és tisztelem. Tulajdonképpen még a férjemet is az ő általa szervezett programoknak
köszönhetem. Közelgő nyugdíjba vonulása
apropóján – tud-e egy ilyen ember egyáltalán nyugdíjba menni? – kérdeztem: honnan ez a fáradhatatlan erő? Ő életútjával
magyarázza.
Tibor Jászfényszarun, a Szabadság út 64
szám alatt lévő házban született. Édesapja Tóth
Sándor iparos kovácsmester, később szövetkezeti
tag, édesanyja Bognár Anna háztartásbeli volt.
A család negyedik fiú gyermekeként a Ratkókorszakban* született. Két felnőttkort megélt
Zoltán és György bátyjai műszaki végzettséget
szereztek. Az általános iskola első 5 osztályát a
Vasút tanyai iskolában járta, majd a faluban,
az azóta már lebontott leányiskolában folytatta.
Jászberényben 1969-ben szőlőtermesztő szakmát szerzett, Hatvanban a Bajzában 1971ben érettségizett. Képesített könyvelői, közép és
általános felsőfokú munkaügyi, majd felsőfokú
személyügyi, végül középfokú munkavédelmi
technikusi képesítéseket szerzett. Nyolc évet tanult alap, közép és felsőfokú politikai iskolákban. 2005 és 2007 között két éves akkreditált
készségfejlesztési, kommunikációs, partnerségi
képzésben vett részt. Röviden ennyi az iskolák
sora. De nem hinném, hogy ezek a döntőek. Valahol mélyebben kell keresgélnünk. Milyen volt
a gyermekkorod?
Ha röviden akarnék válaszolni, azt mondanám nem volt gyerekszobám, óvodába se
jártam. Mégis életemnek nagyon boldog és
gazdag időszaka volt ez, azóta is sokszor ebből táplálkozom a mindennapok során. A
Városházától 9 km-re, a vasúton túl, a Peres
dűlőben laktunk, egy XIX. század végén földből épült, nádtetős, háromosztagú (szoba,
konyha, kamra) házban. A szobát kemence
fűtötte és én még aludtam a szurgyikban*. A
tanyához közel másfél hold terület tartozott,
amelyen gazdasági épületek, apám műhelye,
a segédek lakrésze, a szérűs kert húzódott.
A ház mögötti kiserdő számomra hatalmas
játszótérként szolgált. Apám iparral, de a
felmenők földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak. Ez a kettősség családunk
életében továbbra is megmaradt, az utóbbi

teendők anyámra hárultak. A gazdaságban
volt ló, tehén, disznó, birka, nyúl és mindenféle baromfi, sőt páva is díszítette a portát.
Édesapám hobbiként méhészkedett, 30–40
kaptár méhcsaláddal foglalkozott.
Apám igen szigorú ember volt nemcsak a
munka, a nevelés területén is. A bátyáimtól
tudom, néha a derékszíj is előkerült, vagy a
sarokban a fal felé fordulva kukoricán kellett
térdepelni. Persze két viszonylag egykorú gyerek néhány szomszéd haverral hajlamosabb
volt a csínytevésre. Születésemkor apám elmúlt 40 éves. Én már nem tapasztaltam a szigorát, talán nem is volt rá szükség. Úgy 10–12
hasonló korú sori gyerekkel mindig más-más
portáján jöttünk össze és ez pótolta az óvodát. Az első 11 évemet itt töltöttem. Minden
munkába bevontak (fújtatás a kovácsműhelyben, tehénlegeltetés, csalamádévágás, köpülés
stb.), nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem.
Milyen volt tanyai iskolába járni?
Az iskola 4 km-re volt a tanyánktól. Csoportosan, télen gyalog, nyáron biciklivel
tettük meg a 8 km távot. Hálásan gondolok
vissza tanítóimra, akik a körülményekhez
képest mindent megtettek, hogy hátrányunk
minél minimálisabb legyen. Az ének, a testnevelés és az idegen nyelv tanításával nem

A Peres tanyán édesapjával 1960.
foglalkoztak, a testnevelési órán fociztunk.
A közösségi élet központja volt a tanyai iskola, ez adott otthont a mozifilmvetítésnek, az
amatőr színielőadásoknak. Az itt látott Édes
Anna és a Bástya sétány 77 című előadásoknak köszönhetem, hogy színházat szeretővé
váltam. Sztojkov Erzsébet (Nagy Lászlóné)
tanítónő szavai még ma is a fülemben csengenek, aki arra tanított, hogy mindenkinek
köszönni kell. Ha valaki nem fogadja, akkor
hangosabban még egyszer köszönni, hozzátéve: „köszöntem”.

Az 1962/63-as tanévben – 5. osztályos voltam ekkor – a tanyasi iskolában megszűnt a
felső tagozat. Ezért is vettük meg a vasútállomásnál 1963 nyarán Pál Józseftől a házát.
Itt már volt villany, buszjárat a községbe, így
hatodikban Lantos Péter osztályában folytattam a tanulmányaimat.
A tanyai iskolai hátrányok ekkor jöttek elő:
szolmizáció, szertorna, orosz nyelv és a helyesírás. Hálás vagyok Lantos tanár úrnak, aki
külön foglalkozott velem nyelvtanból, s így
nyolcadikra egy közepes szintet kihozott belőlem. A nyolcadikat 4,1 átlaggal fejeztem be.
Hogyan választottad az első szakmádat?
A Peresen nekünk is volt 400 négyszögöl szőlőnk, annak termését fel is dolgoztuk,
talán ez is közrejátszott. 1966-ban a mezőgazdaság fejlesztése központi cél volt. A helyi
téeszcsé* két részben 60 ha szőlőt telepített. A
mezőgazdasági szakmunkás tanulókat, ekkor
kiemelt ösztöndíjban részesítették. Édesapám
egy komolyabb betegségen esett át, a család
anyagi helyzetét figyelembe véve, az önellátást választottam. Így kerültem tanulmányi
szerződéssel a helyi Béke Tsz*-hez. Jászberényben 5 hónapig folyt az elméleti képzés,
itthon hat hónap gyakorlat és egy hónap
nyári szünet. 1969-ben kitűnő eredménnyel
piros szakmunkás bizonyítványt kaptam. Ezt
az kaphatta, aki mind három évben csak 5-ös
(jeles) elméleti és gyakorlati jegyekkel rendelkezett. Igaz, szakmámat csak a család kertjében növő szőlőnkön gyakoroltam.
Én már gyerekként 1972-ben is közösségi
emberként ismertelek meg, miből fakadt ez az
elkötelezettséged?
Talán a génjeimben hordozom. A Tóthok,
apám is közösségi ember volt. Az iparos körben tevékenykedett, nagyon sok emberrel jó
kapcsolatot ápolt. Például a tanyai kápolna
búcsúja Szent Mihálykor, október első vasárnapján volt. Sokat hallattam, illetve később
tapasztaltam is, hogy a futballcsapat ilyenkor
meccset játszott a tanyai iskolánál, majd a
település egyetlen Csepel teherutóján utazva Kuti György, Girtler Kálmán és a többi
focista mindig nálunk kötött ki. Saját sütésű kenyér, szalonna, kolbász és bor került a
vendégek elé. Az egyházi személyek is gyakran nálunk ebédeltek. Koltay Józsi bácsit, a
kántort is így ismertem meg még gyerekként.
Édesapám a tanyai lakosságot tanácstagként
is képviselte. Ugyanezt elmondhatnám Gyuri
bátyámról is, aki 12 évvel idősebb nálam. Tehát volt jó példa előttem.
A jászberényi iskolában még 1966 őszén
iskolai KISZ* vezetőnek választottak. 1970ben lettem tagja a téesznek, itt majdnem a
bátyámat váltottam a KISZ titkári székben és
10 éven át fogtam össze a szövetkezet 40–50
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fiatalját. 1973-tól már a közösségi munka részben munkaköri feladatommá is vált,
amikor a tsz gazdasági vezetősége 21 évesen
személyzeti vezetővé (3. vezetői szint) nevezett ki. 1975-től személyzeti és munkaügyi
osztályvezetői beosztásban hat fő beosztottam lett, hozzám tartozott a bérszámfejtés,
az SZTK*, az adminisztráció. A szövetkezet
kulturális, oktatási életét, ifjúsági és munkaverseny mozgalmát 11 éven át irányítottam
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mert nekünk nem volt pénzünk közösségi programokra. Kirándulásokat szerveztél a tsz dolgozóinak, fiataljainak, ahová néha bennünket
is meghívtál. Közös klubesteket rendeztünk, Te
bűvészkedtél…
Igen. Egyszer mégis felléptem, a beugrásommal mentettem meg egy, a jászberényi
tanítóképzőben tartott előadást, mert az
eredeti szereplő lebetegedett. Ismertem a
csoporttagokat, szórakoztatott a játékuk, és

A mezőgazdaságot, a szövetkezetet több, mint
17 év után 1984-ben otthagytad. Nem volt ez
nehéz?
Nem könnyű szívvel hoztam meg a döntést. Sokat köszönhettem a szövetkezetnek
és közvetlen főnökömnek Csikós Ferenc tsz
elnöknek, aki bízott bennem, akitől sokat
tanultam, aki engedett tanulni. Másrészt én
is sokat tettem a szövetkezeti dolgozókért. A
munkakör átadásakor 12 oldalas átadó jegy-

16 éves volt, amikor eljutott a Ki mit tud?
országos válogatójába bűvész műsorával.
Vetélytársa 1968-ban többek között
Gálvölgyi János volt.
és szerveztem. 1975. január 1-jével a két helyi
szövetkezet (Lehel és Béke) egyesítését előkészítő bizottság elnöke voltam. Ekkor 1517
tagja lett az egyesült szövetkezetnek, kevés
volt az olyan család Fényszarun ahonnan
legalább egy fő ne lett volna a szövetkezettel
jogviszonyban. Szerteágazó személyi kapcsolatom ekkor alakult ki.

A Béke Tsz-ben tartott települési szintű Ifjúsági
Parlamenten elnökölt 1976-ban. Bal oldalon
Csikós Ferenc tsz elnök, jobb oldalon Kiss
Sándor termelési elnökhelyettes.
Ezen időszakról már nekem is van személyes
emlékem, hiszen segítetted a Fortuna Együttest
és a Napsugár Gyermekszínpadot. Ugyan nem
szerepeltél, de ott voltál a rendezvényeinken.
Sőt, alkalmanként az esküvőkön is mondtál
verset, köszöntőt. Testvér alapszervezet lettünk,

Egy általa szervezett tsz kiránduláson 1980-ban.
mint patronáló (mai szóhasználattal menedzser), ahol tudtam, segítettem. A szövetkezetek érdekképviseleti szervénél a TESZÖV*nél dolgozó Bali Istvánnal – aki a megyei
önkormányzatnál manapság is segédkezik a
külkapcsolatok gondozásában – jó barátságot
ápoltam. Így ők anyagilag, a BÉKE Tsz pedig
1975-től, az autóbusz megvásárlása után kedvezményes vagy ingyenes szállítással is támogatta a színjátszást.
Az 1976-ban megalakult Pávakörnél sem
volt ez másként. Az első ruhájukat némi közbejárásomra a tsz fedezte, de a fellépésükre
történő utazásban is közreműködtünk. A
Petőfi Művelődési Házban sok műsorukat,
pávaköri találkozót vezettem le.
A fiatalabb korosztály nem emlékszik rá, de
1970 és 85 között némi túlzással Te voltál a
„fényszarui Vágó István”. Sorozatban szervezted
és vezetted a különböző témájú vetélkedőket.
Ennek az időszaknak ez is a jellemzője volt.
Természetesen az előkészítést több személy
végezte, a vetélkedőket pedig én vezettem.
Kezdődött a termelőszövetkezeti, községi
szintű ifjúsági és szocialista brigád vetélkedőkkel, majd folytatódott a szövetkezeti fiataloknak szervezett „Ki minek a mestere”
szakmai vetélkedőkkel. Vezettem közel húsz
helyi, jászsági, sőt a Hotel Pelikánban Szolnokon megyei szintű vetélkedőt is. A tsz-től
a TOT (Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa) által szervezett versenyekre készítettem
fel ifjúsági csapatokat, majd elkísértem őket
a versenyre. Nyíregyházán 1975-ben a Dugonics Tibor, Cserháti Vencel, Ézsiás Imre,
Szűcs Antal összetételű csapat országos II.
helyezést ért el.

zőkönyv készült, amelynek egy példánya ma
is a birtokomban van. Ebben látszik, mennyiféle tevékenységet végeztem. Jó kapcsolatom a tsz dolgozókkal utána is megmaradt.
Messzire sem mentem csak a Szabadság tér
túlsó oldalára.
Az első és egyben az utolsó politikai munkatárs voltam a Nagyközségi Pártbizottságon.
Számomra ez is közösségi munkát jelentett.
Döntési jogköröm nem volt, előkészítő, szer
vező és végrehajtó munkát végeztem. Az emberi kapcsolataim – amelyet egész életemben

A kubai VIT tiszteletére rendezett jászsági vetélkedő vezetése közben még bűvész trükkökkel
is szórakoztatta a közönséget. A Béke Tsz-ből
Tamus Balázsné Török Ilona képviselte a fényszarui tsz fiatalokat a havannai Világifjúsági
Találkozón 1978-ban. A találkozó jelszava:
Ifjúság a békéért!

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2011/12

23

fontosnak tartottam – tovább bővültek. S
ami még fontosabb, a hatalom árnyékában is
igyekeztem megmaradni annak, aki voltam.
1989 őszén egy csapásra munkanélkülivé váltál. Ezt hogyan élted meg?
Erről majd a következő számunkban olvashatnak!
Katinka
* Ratkó-korszak: Ratkó Anna nevével fémjelzett
népesedéspolitika. 1950-56 között tilos volt a
terhesség-megszakítás, gyermektelenségi adót
kellett fizetni, és ezért a természetes szaporodás üteme ezekben az években jelentősen nőtt.
Az ebben a félévtizedben született generációt
Ratkó-gyerekeknek hívják.
* szurgyik= kemence sut, kuckó: a régi parasztház szobájában a konyhából fűtött kemence
oldalán a fal felé eső szélesebb padka, zug, sarokpihenő, ahol sokszor a kisgyermekek aludtak, játszottak, mert jó meleg hely volt.
* téeszcsé: a termelőszövetkezet régies köznyelvi
rövidítése
* tsz: termelőszövetkezet
* KISZ: Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség, a Magyar Szocialista Munkáspárt ifjúsá-

A színjátszókkal a belorussziai Grodnóban, a Nemzetközi Színházi Fesztivál Nívódíjával 1988-ban.
gi szervezete 1957 és 1989 között. Akkoriban
az egész fiatalságot összefogó, sok szabadidős
programot is biztosító szervezet.
* SZTK: Szakszervezetek Társadalombiztosítási Központja, ma Országos Egészségbiztosítási
Pénztár. A köznyelvben az orvosi rendelőket,

Mit rejt a ládafia? – 1.
A képen 13–14 éves fényszarui kislányokat látunk tanítójukkal, a pusztamonostori
nővérrel. A felvétel a jászfényszarui parókia
udvarán készült 1948-ban. Az emlékezet
megőrizte a neveket is.
Balról jobbra, felső sorban:
Borbély Ilona, Kiss Mária, Csákány Veronika,
Dobák Viktória, Zsámboki Magdolna,
Pető Mária, Kovács Margit, Jáger Mária,
Langó Rozália, Kiss Klára, Bakó Magdolna.
Középső sorban:
Csúz Mária, Barna Teréz,
Budai Veronika, Both Magdolna,
Juhász Ilona, Budai Mária,
Faragó Erzsébet, Zsilinyi Piroska.
Ülnek:
Tóth Piroska, Borbély Ilona, Csákány Klára,
Győri Magdolna, Tóth Ilona, ? Klára,
Hornyák Ilona, Gyetvai Ilona.
A leánykák kezében az a kazetta/doboz látható, amelyet kukoricacsuhé szövéssel díszítettek. Az ehhez szükséges szép fehér leveleket ősszel gyűjtötték kukoricafosztás idején.
Oktatójuktól tanultak szatyorfonást (kereket
és szögletest), lábtörlő és virágcseréptartó készítést, de be tudták fonni az üvegpalackot, a
demizsont.
A régi fényképet Juhász Istvánné Borbély
Ilona bocsátotta rendelkezésünkre, őt látjuk
a színes fotón. Kezében ugyanazt a kazettát
tartja, ami a régi képen is látható.
Ugye, csodálatos?
Kép és szöveg: Sugár Istvánné

szakrendeléseket hívták így, továbbá a társadalombiztosítás által támogatott egészségügyi
szolgáltatásokat.
* TESZÖV: régi mozaikszó a Termelőszövetkezetek Szövetségéből, ma Mezőgazdasági Vállalkozók Érdekvédelmi Szövetsége.
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Évtizedes szolgálat
2011. november 26-án, vasárnap, a 11
órai szentmise keretein belül búcsúztatták
Tóthné Pethes Katalint, Kató nénit, aki
több évtizeden átívelő kántori tevékenységét fejezte be. Az ünnepi, búcsúztató
szentmisén megjelent családja: gyermekei,
unokái és dédunokái, akik a lent olvasható méltatással köszöntötték őt. A hosszú
szolgálatot nemcsak a család, hanem az
egyházközösség tagjai is megköszönték és
hosszú boldog életet kívántak neki. A méltatás Kohári Andrásné tollából származik.

Méltatás
Tóthné Pethes Katalin életútja
Jászárokszálláson született 1929. december
11-én, Tóth Lajossal kötött házasságot, akivel
Jászfényszarun élt.
A jó Isten négy jó képességű gyermekkel, hét
unokával és négy dédunokával áldotta meg.

Gyermekeiből kettő orvos, egy gyógyszerész
és egy kereskedelmi dolgozó lett. Életüket
ők is családjuknak, az emberekért végzett
munkájuknak, hívatásuknak szentelik. Egy
unokája Istennek szentelte életét, pap lett,
többi unokája és dédunokái is szorgalmasan
tanultak, vagy még most is tanulnak. Mindegyikőjükben nagy öröme telik, látva növekedésüket, helytállásukat és fejlődésüket.
„Uram, légy előttük és vezesd őket!
Légy köztük és fogd kezüket!
Légy fölöttük és áldd meg őket!”
Családanyai teendői és munkája mellett
1972-ben befejezte a kántorképzőt, de már

tanulmányai megkezdése előtt kántorizált,
először Pusztamonostoron 1993-ig, majd a
helyi temetői kápolnában. Szép éneke szárnyalt az ég, az oltár felé.
A család életét 1974-ben gyászba borította
férje halála, de úgy érezte, mintha testét- lelkét továbbra is az Úr erősítené:
„Ne félj! Nem érzed, hogy melletted állok,
Hogy messziről is őrzöm álmod,

Takarom lelked, meg ne fázzon
És minden léptedet vigyázom.
Nem kell remegni lelkednek,
Még mindig én vezetlek.”
Ezután életét hivatásának, gyermekeinek és
unokáinak szentelte. Nagy-nagy szeretettel
nevelte, kulcsolta imára kezeiket, vezette őket
a szentmisére. Tőle tanulták az első imádságot, a vallásos életet, a szeretet szavait, a becsülettel végzett lelkiismeretes munkát, a család összetartását, a meleg, békés, biztonságot
nyújtó otthon teremtését. Összetartotta családját, a hit, a remény és a szeretet fényében.
Nem csoda, ha úgy érezte:
„A boldogság titka csak embernek lenni
Egyszerűen élni,
Az égre tekinteni,
Élvezni a napsugarak melegét,
Gyönyörködni a virágokban,
Az égen ragyogó csillagokban…
Örömet okozni másoknak
Álmodozni, képzelődni,
Megelégedettnek lenni,
Az élet így lesz ünneppé!”
A keresztény ember olyan, mint a könnycseppen felcsillanó napsugár, mint a tócsából
kihajló rózsa, fájdalomból lepárolt szeretetesszencia, ezért különleges, természetfeletti
öröm és apostoli hatalma van: hasadék, melyen át beláthatunk a mennyországba Chiara
Rubich szerint.
Most:
„Mintha minden mosolyogna,
Mintha minden dalra kelne ma veled
S ha kis szobádban bármikor
Titkon halkan imádkozol…
S ünneplésre sohasem vágyol,
Oh ünnepeljen hát Veled
A nagy Király, kit oly sokszor
Magasztalva énekeddel
Az angyalok zengnek
Ez ünnepen szép dicséneket.”
Ezer áldás szálljon Rád s élj még oly soká!
Óvjon, védjen és szeressen az Isten!
Pál Katalin Alíz

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!

Gyermekjóléti Szolgálat
Szent karácsony beköszöntött,
pompázatos ruhát öltött.
Oly szaporán, mint a zápor,
ezer csillag hull a fáról.
Örömkönnyek hullnak egyre,
s pottyannak a kis kezekre.
Fenyőfánkat körbeálljuk,
és egymásnak azt kívánjuk:

E szép este minden fénye
adjon erőt az új évre.
Minden napja legyen ünnep,
melengesse kis szívünket.
Mentovics Éva: Karácsonyi jókívánság
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Erzsébet napra
„E versbe szőtt szavak
egy hölgyről vallanak.
Oly zsongító neve
elringató mese,
selymes és lágy lepel,
melegen átölel.
S a név mögött a nő:
nemes, derűs erő.
Őszinte, nyílt szemek,
békés tekintetek.
Az otthon illata,
szellő fuvallata,
ősz esti csend-mosoly:
róla, csak róla szól.
Erzsébet, Erzsike,
Zsóka, Erzsó, Zsike!
Susogva búg neved,
s én így köszöntelek:
Légy boldog és szabad,
mint erdőben a vad,
s legyen mindig veled,
ki úgy súgja neved,
hogy elhidd igazán:
királynő vagy, az ám!”
Bódai-Soós Judit
Kilenc rezdülés,
Grafománia Antológia,
2009.

készített ékszerek, gyermek és női viseletek
kellették magukat, a gyöngyfűzés, a csipkeverés, a karácsonyi díszek készítése vonzotta a kíváncsi tekintetet.
Délután 15 órai kezdettel nyílt meg Madarassy György Tamás festőművész kiállítása. A művész, az Erzsébetek és minden
nő köszöntésével, a virágok pompájának

A kiállítás megtekintését követően került
sor a Jászsági Civil Vándordíj átadására.
2011-ben a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság (BLNT) részére ítélte a
kuratórium. „A népfőiskolai társaság eddigi tevékenysége és benyújtott pályázata
támogatásra méltó, mert jelentősen hozzájárul a Jászság közösségi, szellemi arcu-

átadásával – az ecset és vászon segítségével
– ajánlotta műveit a látogatók figyelmébe.
Az alkotó 1973-tól kiállító művész, első
díját, a Káplár Miklós-díjat 1976-ban kapta, mikor a Hajdúböszörményi Művésztelepen vett részt. 1988 óta él Magyarországon. Alkotásaiban a nagybányai festészeti
hagyományok folytatója. Számos kiállítása, Európa több országának magángyűjteményében őrzött művei és elismerései mellett különösen büszke arra, hogy 2006-ban
megkapta a Nagybánya Város Képzőművészetéért díjat és 2011-ben, az elmúlt napokban a Magyar Képzőművészet Megyei
Prima Díj birtokosa is.

latának formálásához. Az általuk kiadott
Pipafüst című havilap értékőrző és értékteremtő kiadvány, mely rendszeresen hírt ad
az elszármazott jászok civil közéletéről is. A
Népfőiskolai Társaság 1995 óta tagszervezete a Jászok Egyesületének.”
A vándorkupát és a vele együtt járó 200
ezer forintnyi összeget Kovács Béláné Pető
Magdolna, a BLNT elnöke dr. Dobos
Lászlótól, a Jászok Egyesületének ügyvivőjétől vette át. Az ünnepélyes átadón megjelent a tavalyi év díjazottja, a Keresztény
Értelmiségiek Szövetségének titkára, Molnár Györgyné is.
(folytatás a 26. oldalon)

Jászfényszarun, 2011. november 18-án, a
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
rendezésében, a Petőfi Művelődési Ház és a
Városi Könyvtár közreműködésével került
sor az Erzsébet napi programok lebonyolítására. Az egész napos rendezvénynek része
volt a hagyományőrző Erzsébet napi kézműves kiállítás és vásár; Madarassy György
Tamás Megyei Príma Díjas és Nívódíjas
festőművész kiállítása és a „Borota 100
éves” című kiállítás, mely a BLNT Fotóműhelyének nyári alkotótáborában készült
képeket mutatta be.
E program keretein belül került sor a
Jászsági Civil Vándordíj átadására, amelyet
a Jászok Egyesületének kuratóriuma 2011ben a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság részére ítélt. A díjat dr. Dobos Lászlótól, a Jászok Egyesületének ügyvivőjétől
vette át a népfőiskola képviselője.
Az Erzsébet napi vásár nélkül nem múlhat el esztendő Fényszarun – 17 éve, hogy
az Adventre készülődés kezdete ez a program. Emlékszünk aranysárgán mosolygós
őszi délutánra és hóviharos, zimankós telet
idéző napra egyaránt. A kürtőskalács csábító illata, a Molnár Méhészet kínálata, a
mézes kalács látványa hívogatta a nézelődő
vendégeket és vásárlókat. A népfőiskolai
társaság gondozásában megjelent kiadványok, kézműves ajándékok, helyi termékek, dísznövények, különböző technikával
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(folytatás a 25. oldalról)
16 órai kezdettel a „Borota 100 éves” című fotókiállítás megnyitóján vettek részt az érdeklődők. A fotók témája Borota, egy kis
község Bács-Kiskun megye déli részén, az ott élő emberek mindennapi élete, tájai. A képek a BLNT Fotóműhely nyári alkotótáborában készültek. A kiállításra megérkezett Mikó Ferencné Zadravecz
Ágnes, Borota polgármestere, Koch Jánosné Probszt Erzsébet ny.
pedagógus, kulturális szervező és helytörténész, és Stadler János
falugondnok. A vendégek bemutatták településüket – a polgármester asszony magával ragadó szavai életre keltették a fotókat,
Erzsébet asszony beavatta a látogatókat a falu mindennapjaiba,
örömeibe, munkájába – s remélik, hogy hamarosan alkalmuk lesz
a fotókat „otthon” is megmutatni. A népfőiskolai társaság is erre
készül.
Mindkét kiállító terem és a nagyterem is nyitva állt a későn érkező látogató, érdeklődő és műkedvelő számára, majd estig tartó
beszélgetés zárta a programot.
Kovács Béláné Pető Magdolna
Fotók: Tóth Péter

Rendhagyó történelem óra
Bedekovich Lőrincről
Születésének 260. évfordulója alkalmából, 2011. november 30án, reggel 8 órától a jászfényszarui általános iskolában idősebb Bedekovich Lőrinc, a Jászkun Kerület első mérnökének életéről és
munkásságáról hallgattak előadást.
A meghívott előadó Farkas Kristóf Vince történész és környezetgazdálkodási agrármérnök volt, aki 45 perces előadása keretén
belül megismertette a nyolcadikos tanulókkal idősebb Bedekovich
Lőrinc életútját, legkiemelkedőbb alkotásait, majd a Templomkertben található Bedekovich emlékoszlopnál a BLNT elnökével,
Kovács Béláné Pető Magdolnával és a nyolcadik évfolyamos tanu-

Munkásságának a Jászság és Fényszaru is egyaránt sokat köszönhet, mert Bedekovich volt az, aki a város első, színes térképét elkészítette, a korabeli Fényszaru utcahálózatát kialakította, ahogyan
a Jászkun Kerület első térképét is ő készítette, ám tevékenysége
nemcsak a mérnökség vagy térképészet területére korlátozódik.
Írói szárnybontogatásainak köszönhetően megismerték a diákok a
város és a hozzá kapcsolódó Kara puszta életét is.
A történelem óra a Bedekovich Lőrinc Népfőiskola és a Lakitelek Népfőiskola Alapítvány támogatásával jött létre. A Népfőiskola
Alapítvány, Lakitelek Kuratóriuma pályázati felhívására adták be
pályázatukat, amely témája: „A helyi közösségek megerősítése, a
helyi értékek feltárása” volt.
Kép és szöveg: Pál Katalin Alíz

Ismét siker Adácson
Ködös, hideg november végi idő: Adács, a XV. Országos Falusi
Színjátszók Találkozója. Szeretettel teli, családias megnyitó péntek délután, majd változatos, magas színvonalú előadások sora
csaknem éjfélig. Szombaton már reggel siettünk vissza, mert a sok
bemutatóra való tekintettel a szokásoktól eltérően szombaton délelőtt kellett fellépnünk. Ez évben két kabaré jelenettel készültünk
megmérettetni magunkat a fesztiválon. Sajnos Fejér Istvánnak
idegen ötletből írt, Az alkohol öl című darabját Kun Zsolt Gábor
betegsége miatt nem tudtuk előadni. Nádassy László és Rejtő Jenő:
A hallgatás című kabarétréfája, melyet már a Tarlófesztiválon és
a Fogathajtók Bálján is láthatott a közönség, nagy sikert aratott.
A vasárnapi értékelésen a Magyar Szín-játékos Szövetség szakértő
zsűrije ezüst minősítéssel díjazta Bucsánszki Áron, Gyetvai László
és Sándor Ákos produkcióját. Gratulálunk a Fortuna Együttes fiatal tagjainak, akik lelkes játékukkal tovább öregbítették elődeik
hírnevét.
Tanczikó Attila, SZIBAKŐ Elnöke

„Lucázni” voltunk…
December 13.: Luca napja.
Minden évben azok a gyerekek, akik éppen nagy-középső csoportosok a Napsugár Óvodában, elindulnak a városban „Lucázni”.
Régi népviseletet öltenek magukra, s népi rigmusokat skandálnak
mindenki örömére. Az idén a Süni csoport volt a soros a „falujárásban”. Felöltöttük a padlásról, nagyszülőktől előkerült szőrme
bekecseket, bundás sapkákat, szoknyákat és kötényeket. Vállunkra vetettük szőttes tarisznyáinkat, amibe jövő évi szerencsehozó,
bő termés varázsló, jókívánságokat megfogalmazó rigmusainkért
kapott finomságokat tehettük. Mindenhol nagy szeretettel vártak
bennünket, és szívélyesen megvendégelték a szereplő óvodásokat.
A vendégségben nagyon kellemesen éreztük magunkat, négy év
múlva szeretettel fogunk újra visszatérni! Köszönjük a vendéglátást!
Kovácsné Papp Andrea · Fotó: Garasné Zsólyomi Katalin

lókkal együtt helyezték el az emlékezés koszorúját és mécseseit.
Egy hamisítatlan helytörténeti előadást hallgattak a diákok, mely
által betekintést nyertek Jászfényszaru több mint két századdal korábbi mindennapjaiba Bedekovich Lőrinc térképészeti, irodalmi és
földrajzi munkásságának segítségével, illetve megismerték a városhoz kapcsolódó legendárium egy részét, a Csörsz-árok és Kis-árok
történetein keresztül, melyek a mérnökhöz szintén kapcsolódnak.
Bedekovich életútja több szempontból is jelentős, hiszen idén
nemcsak Bedekovich születési évfordulójáról emlékeztek meg, hanem egy tudósról is, egy jász születésű mérnökemberről, aki később Jászfényszarun telepedett le családjával.
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Jászfényszaru futóbajnoka
42.195 m. Ennyi a távolság Marathon és Spárta között. Ilyen
hosszú ma egy maraton, és ezt a távot futotta le Maróti Pista
bácsi, immár századszor. Ezen csodás eredmény alkalmából beszélgettünk vele.
Száz maraton, ez bizony nagyon sok kilométer futást, nagyon
sok versenyt és eredményt jelent. Melyikre a legbüszkébb?
55–56 éves koromban 3 óra 12 perc alatt futottam le a maratoni távot, ami a korosztályban nagyon jó eredmény. Nemrég az
október 2-ai Magyar Amatőr Bajnokságon, Siófokon 2. helyezést
értem el, de igazából mindegyik eredményemre büszke vagyok. A
leginkább mégis arra, hogy a hosszú, sofőrként töltött évek alatt
egyetlen balesetem sem volt.

sokba kerülnek, de szerencsém volt, mert mindig számíthattam
a jászfényszaruiak támogatására. Fózer László és Vágó Tibor nagyobb összegekkel is segítettek, így a varroda és az étterem emblémája a futó pólómon is rajta voltak. Emellett sokan segítettek,
amennyivel tudtak hozzá járultak a versenyeimhez. És persze a
feleségemnek sokat köszönhetek, aki itthonról mindig segít és támogat a céljaim elérésében.
Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
Szeretném megérni a száz éves kort, ez a következő célkitűzésem.
Mit ajánl azoknak, akik szintén kacérkodnak a maraton futás
gondolatával?
A felkészülésre érdemes legalább egy évet szánni, hogy jó emlékei legyenek az embernek az első maratonjáról, mert egy rossz
élmény elveheti a kedvet a sporttól. Én ma is aktívan futok és sokan elkísérnek, ha nem is maratonra való készülés miatt. Sokáig
futottam Kui Péterrel, vele a nagy megmérettetést is vállaltuk, de
az unokáim is elkísérnek ha itthon vannak. Jászfényszaru körül
nagyon jó terepek találhatók ehhez a sporthoz, így a kezdők is jó
lehetőségekkel indulnak.
Köszönöm, hogy mindezt elmesélte nekünk, gratulálunk az
összes versenyéhez, a száz maratonhoz, és drukkolunk, hogy
meglegyen az a száz év! :-)
Petelen Kitti

Két keréken a siker felé
100. Maraton a táv felénél. Fotó: Gajdics Pálné

Honnan jött a futás ötlete?
Először futballoztam, általános iskolás koromtól kezdve a 40-es
éveimig. Aztán volt egy komolyabb sérülésem, a gyógyulás után
pedig a csapat legidősebbjeként tovább játszottam. Mikor aztán eljött az ideje abbahagytam a focizást és futni kezdtem. Bár ennek is
volt előzménye: az egyik általános iskolás tanárom, akivel nagyon
jóban voltunk később is, felfigyelt rá, hogy nagyon gyors vagyok a
pályán. Mindig azt mondta, hogy futnom kellene, végül pedig el
is vitt magával egy versenyre. Akkor még nem voltam tapasztalt és
nem tudtam, hogyan kell beosztanom az erőmet, de így is nagyon
jó helyezést értem el.
Mikor futotta az első maratonját?
1984-ben volt az első, azóta nem is volt olyan év, hogy ne futottam volna négy vagy öt maratont, persze kisebb-nagyobb versenyek mellett. A Nemzeti Sportból mindig értesülök az országban
éppen aktuális futóversenyekről.
És merre futott már? Gondolom az ország nagyon sok pontján és külföldön is megfordult már.
Amikor túl hosszú ideig vezettem és fáradt voltam, gyakran
megálltam és futottam néhány száz métert, hogy felébredjek, így
nagyon sokfelé futottam, de valóban, versenyekkel is bejártam
már az országot. Külföldön is versenyeztem, a bécsi maratonon
tizenkilencszer vettem részt. Itt minden évben 29-30 000 ember
indul minden tavasszal. Az első alkalom igen emlékezetes maradt,
nagyon borús volt az idő kb. -5°C volt. Fogós kérdés volt, hogy
hosszú vagy rövidnadrágban induljak el és végül az utóbbi mellett
döntöttem, átkoztam is magam az első 5 km-en, de aztán már jó
döntésnek bizonyult.
Bécsig elutazni és vissza, a nevezési díj, nem lehetett olcsó.
Igen, a külföldi versenyek legnagyobb hátránya, hogy nagyon

Ádám a dobogón, Lengyelországban veszi át
a 3. helyért járó díjat a verseny után.

Lezárultak az idei bajnokságok. Pető Ádám motorversenyző a
következő eredményeket érte el :
• Magyar Köztársaság, Endurocross Bajnokság,
1. osztály Abszolút	4. hely
• Magyar Köztársaság Enduro országos Bajnokság
1.hely
L osztáIy E2
3. hely
• MAMS XC Cross Country Kupa Élsport
• Magyar Köztársaság Enduro országos Bajnokság
Abszolút
1.hely
1.hely
• Enduro Alpok Adria Nemzetközi Bajnokság Junior
3. hely
• Cross-country Európa-Kupa Junior
• Magyar Köztársaság Motocross Utánpótlás Bajnokság
MX2
13. hely
Eredményeihez gratulálunk, további eredményes sportolást
kívánunk neki!
Kaszai Martin
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Szó, zene, tánc
Ahogyan a víz tükrözi az arcot
November 17-én ismét rendkívüli színházi élményben volt részünk a sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhely jászfényszarui
vendégjátéka jóvoltából. A 75 perces színházi megnyilatkozás
helyszíne a Kisiskola tornaterme volt, ahol a 7 lelkes fiatal és rendezőjük, Fazekas Misi kétszer is megismételték az általuk épített
díszletben az erős színházi szimbólumokat felvonultató előadást.

Sajátos eszközeikkel szembesítettek bennünket a romániai gyermekek, családok krízishelyzeteivel, amelyen keresztül a Magyarországon is egyre inkább jellemző társadalmi gondokra ismerhettünk.
A mély átéléssel játszó középiskolások és fiatal felnőttek hihetetlen
színpadi fegyelemről, emberismeretről tettek tanúbizonyságot.
A második előadás után lehetőségünk nyílt beszélgetni az alkotókkal, színjátszókkal. A végén azon vettük magunkat észre, hogy
már nem is a darabot elemezzük, hanem a nekünk tartott tükör
kapcsán saját belhoni gondjaink útvesztőit ecseteljük. Sajnos manapság egyre kevesebb a gondolkodásra késztető színház. Köszönjük nektek ezt az élményt „Osonók”!
Katinka
Fotó: Tanczikó-Ruis Bea

bújtatják a legjobb dalokat, hogy aztán egy egész vonósokból, fúvósokból és billentyűsökből álló zenekarral a háttérben adják elő
őket, esténként a rádióban, vagy épp a Sziget nagyszínpadán. De
erről a programról inkább majd később.
The Carbonfools
A zenekar idén ünnepli 11. évfordulóját. 2000-ben alapította dj
Titusz és Tóth Szabolcs szitárművész, utóbbi azóta Indiában pengeti hangszerét. A 2001-es Sziget fesztiválon debütáltak és azóta is
zenélnek. 2006-ban csatlakozott a csapathoz Fehér Balázs modell
és énekes, kinek édesapja Fehér András operaénekes, őt hallhatjátok a Sunset című dal operabetétjében. A zene sokszínű, van benne
mindenféle hatás, folk, rock, blues, dub, disco, és ez csak néhány
a sok közül, jó példa rá a So Tuff című szám. Dj Titusz felel a zene
elektronikus részéért, ami meglepően jól összefér a hangszeres zenével, amit Fekete István gitárral, Keleti Tamás csodás dobjátékával és Miklós Milán basszusgitárral biztosít. És ha már apukák, id.
Fekete István trombitás is feltűnik az együttes több dalában.
A csapat első nagylemeze Poisoned Goulash, azaz Mérgezett Gyulás címmel jelent meg 2004-ben. Több feldolgozást is készítettek
például a Kispál és a Borznak, de a listán van még a Jazz+Az, Korai
Öröm, Kimnowak vagy az Anando Drom. Három maxilemezük
is megjelent az angliai Mint Source kiadó gondozásában, és valamennyi kedvező fogadtatásban részesült az angol DJ-k körében.
Mikor Fehér Balázs csatlakozott „dalszövegeivel érthetetlenné
tette a Szénhülyék zenei stílusát”, ahogy az együttes nyilatkozik saját honlapján. Nos, szerintem a szövegek egyedibbé tették a zenét.
Mindenkinek mást mond, hisz minden dalszöveg gazdag egyedi
képekben, félreérthető, legalábbis többféleképpen értelmezhető
szavakban. Néha elcsépelt témát újít fel, néz, értelmez másképp.
2008-ban már Balázs közreműködésével adták ki lemezüket Carbonheart címmel, ezt szívesen játszották a rádiók és televíziók,
míg az egyik legismertebb hazai koncertzenekarként folyamatosan járták az országot. Ezzel az albummal koncerteztek 2010-ben
Angliában is.

Sziasztok!
Ma az egyre hígabb pop és elektronikus zene vesz körül minket.
Legtöbbször külföldi zenét hallgatunk, sokszor nem is figyelünk a
szövegre, sőt valójában a zenére sem. Egyik nap halljuk, másnapra
elfelejtjük. Persze nem mindegyik ilyen, de a mai magyar zenei
életben a média által legfelkapottabb (értsd rádiókban, vagy például a Viva televízióban legtöbbször játszott) dalok nagyrész ilyenek,
és a „zenészek” többsége is. Van azonban a magyar zenének olyan
oldala is, ami a médiától távol áll, legalábbis távolabb. Ami zene,
szöveg, gondolat és érzés. Aminek van közönsége, nem is kicsi,
nagyon sokan mégsem tudnak róluk, nem ismerik őket, vagy csak
egy-egy zeneszámukat. Ezután elsőre talán az underground zenészekre asszociálnátok, nem is teljesen alaptalanul, hisz egy részük
valóban az underground és alternatív zenekarok közé sorolható
(már amennyire besorolható a mai zene), de van köztük rock, pop,
és elektronikus zene is. Elsőként a The Carbonfools nevű formációról írok néhány sort, ők nemrég szerepeltek az X-faktor című
tehetségkutató műsorban vendégfellépőként, és Hideaway című
daluk is a slágerlistákat ostromolja, immár nem csak az mr2-Petőfi
rádió keretein belül.
És itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a
Petőfi rádiónak, hogy lehetőséget ad a fiataloknak, a világzene igazi
megismerésére. És nem utolsó sorban, hogy közelebb hozza hozzánk a klasszikus zenét. Kedvenc előadóid komoly zenei köntösbe

A mostani, 2010 legvégén megjelent Carbonsoul című albumon
a fentebb már méltatott dalszövegek is előtérbe kerültek, a remekül megírt és játszott zene mellett. Elismert, tapasztalt, kitűnő zenészek használják a legújabb technikai újításokat kimeríthetetlen
kreativitással.
Az együttes megtalálható a spacelab42 youtube csatornán, Facebookon, és van egy honlapjuk is, amelyen a legújabb album számos
dala meghallgatható. Itt értesülhettek a legújabb fejleményekről is.
Ha kíváncsiak vagytok Fehér Balázs első önálló számára, vagy az
együttes X-faktoros, speciális elemekkel megspékelt produkciójára,
esetleg a legújabb, Sunset című dalhoz készült videóklippet néznéd
meg, bátran keressétek fel a carbonfools.com weboldalt.
Petelen Kitti

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2011/12

A harmadik volt a legjobb
Minden eddiginél jobban sikerült a fogathajtók ez évi műsoros estje.
November 12-én több, mint 170 ember gyűlt össze a Petőfi Művelődési Házban, hogy átmulassa az éjszakát. A polgármester asszony
kedves köszöntő szavait követően a Színjátszók Baráti Körének tagjai

29
cserepes virágot vagy asztali virágkompozíciót nyert, míg mások italokkal, ajándékcsomagokkal, bortartóval, lovas ajándéktárggyal gazdagodtak. A nyeremények közül boldog gazdára talált egy vietnámi
csüngőhasú kismalac is. Kisorsolásra került többek között két irodai
asztal, Liszt Ferenc emlékérmek, a Mátyus Udvarház kétnapos programjára szóló belépő és Püspöki Istvánné Kovács Mária boldogi festőművész gyönyörű festménye. A tombolasorsolást követően néhányan
hazamentek, de a társaság másik fele a muzsikusokat nem kímélve
folytatta a mulatozást. A legkitartóbbak hajnal fél hatig táncoltak és
énekeltek a zenészekkel a színpadon.
A bál bevételéből szeretnénk jövőre is a fogathajtó versenypálya karbantartásához, fejlesztéséhez és a verseny megrendezéséhez hozzájárulni. Valamennyi támogatónknak köszönjük a felajánlásokat, a támogatójegy vásárlást, barátainknak a szervezésben, előkészületekben való
részvételt és a színjátszóknak a fantasztikus műsort!
Kép és szöveg: Karizs Evelin

Rock around the clock
Katalin-bál a Golf Együttessel

léptek a színpadra. Elsőként Gyetvai László, Bucsánszki Áron és Sándor Ákos vidám darabja, „A hallgatás” csalt mosolyt a közönség arcára,
mellyel azóta a rendkívül tehetséges fiúk ezüst minősítést szereztek az
adácsi fesztiválon. Másodikként az alkohol káros hatásáról kaphattunk
egy kis ízelőt a színjátszók előadásában. Fejér István „Az alkohol öl”
Az örökifjú rockerek, balról jobbra:
elől: Ézsiás Sándor, Mészáros László, Laczkó Lajos,
háttérben: Harnos Miklós, Nádudvari László.

című darabjában Tóth Angelika, Langó Judit, Kun Zsolt Gábor és
Kubala Antal fergeteges alakításával szórakoztatta a közönséget. Nagy
örömünkre Kovács Andrásné Rozika néni is színpadra lépett, akinek a
szereplését talán én is most láttam először. Megjelenésének első mozzanatával kacajra fakasztotta a nézőket. A Vágó Bt. ízletes vacsorájának
elfogyasztását követően kezdődött a hajnalig tartó tánc. A hangulat
gyorsan a tetőfokára hágott, így az éjfélre tervezett tombolasorsolás
is jóval későbbre tolódott. A számos ajándéknak köszönhetően szinte
minden vendég kisebb-nagyobb csomagokkal térhetett haza. Volt, aki
a fogathajtók fényképével ellátott ajándékok birtokosa lett, volt, aki

Meglepetésként hastáncbemutatót is szervezett a művelődési ház,
amely végül már interaktívvá vált.
November 26-án nem csak a régi rajongók, hanem az ifjabb generáció is jól szórakozott a művelődési házban. Az immár hagyományos
batyus bálon ismét nagyot zenéltek a „fiúk”! Hiába, az élő zenének
megvan a maga varázsa. Csak ajánlani tudom mindenkinek! Jövőre
vetek ugyanitt!
Katinka · Fotó: Tóth Tibor
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Interjú Nagy Tamással
„A zene művészet, és egy igazi művész
adni akar, s nem elvenni.”
Szerencsémre úgy alakult az életem, hogy
megismerhettem Nagy Tamást. Igen, szerencsémre, hiszen a közös munkahely adott rá
alkalmat, hogy találkozzunk és kicsit többet
megtudjak róla, beszélgethessünk zenei karrierjéről. Holott fellépett már a Sziget fesztiválon, zenekarával több lemeze jelent meg,
klippjüket országos TV csatornán játszák,
illetve számos híres banda előzenekaraként
bizonyítottak már. Samsungos találkozásunk
előtt mégsem hallottam róla soha! Nemrégiben egy telefonbeszélgetésünk során jött
a felismerés, hogy sajnos nem én voltam az
egyetlen, aki nem is hallott még Tamásról
és most se sokkal többen tudják ki Ő. Ezen
szeretnék most változtatni az alábbi interjú
segítségével:
Hogyan kerültél kapcsolatba a zenével?
Már általános suliban ráhangolódtam a keményebb gitárzenére, azaz a rockra. Egyébként az énekórák nem nagyon hatottak meg,
nem is figyeltem, nem is kötött le, nem is
értettem, de persze felelés előtt a feladott dalt
valahogy meg kellett tanulnom, ezért rendszerint az énekkönyv kottájából próbáltam
egy játékszintetizátoron megtanulni a leckét.
Aztán szakközép első évében jött az áttörés,
amikor az öregebbek szobájából gitározást
hallottam, ami odavonzott, bepofátlankodtam, és láttam milyen egyszerű előállítani az
általam kedvelt hangzást. Karácsonyra elektromos gitárt kértem és kaptam a szüleimtől.
Ez volt már 23 éve. Azóta megfordultam
párszor egy-egy tanárnál kiigazítani a saját
elképzeléseimet, de túlnyomó részt autodidakta módon fejlesztettem magam, és mivel
komolyan vettem, hiszen tetszett az egész, így
pár hónap alatt is sokat tudtam fejlődni.
Miért éppen a gitár?
Játszol más hangszeren is?
Többször előjött az éneklés is nálam, és úgy
gondolom nem vagyok elveszve abban sem,
de azért a rockgitár hangja mindig felvillanyozott és még most is így van ez. Mindig
jönnek újabb zenei árnyalatok, újabb stílusok, amik frissen tartják a gitárzenét, szóval
én sem unom meg. Amúgy eleinte próbálkoztam kicsit dobbal és billentyűssel is, de
valamiért mindig a hathúros maradt meg a
kezemben. A gitár alatt persze nem csak az
elektromost értem, mert stúdiófelvételekkor
nemegyszer a kezembe kellett vennem akusztikus vagy basszusgitárt is.
Hogyan alakult a zenei pályafutásod?
91-ben beajánlottam magam a Krízis zenekarba, a környék akkori legmenőbb rockbandájába (elvégre magasra tettem a mércét),
de az általam kierőszakolt első közös próbára
nem nagyon akartak beengedni. Majd mi-

után bejutottam, kitalálták, hogy a basszusgitáros helyét kéne átvennem, amire nemet
mondtam, hisz én szólógitárosnak készülök.
Aztán mégiscsak meghallgatták mit tudok
mutatni, és ekkor azonnal be is vettek a zenekarba, mint szólógitáros. Az akkor bemutatott saját szerzeményemre pedig rácsapott
az énekes, írt rá egy szöveget, s nemsokkal
később már játszottuk is a koncerteken. Kis
idő múlva kiléptem az érettségire hivatkozva,
és ezután sokáig nem is volt jól működő bandám, el is ment a kedvem. Aztán egy keresztény gyülekezet bátorítására kezdtem újra gitározgatni, sőt a dicsérő zenekar szólógitárosa
lettem. Majd több projektben részt vettem,

de befulladt mind. Ennek ellenére nem adtam fel, valami mindig hajtott tovább. Aztán
2003-tól egy álmom valósult meg, a környék
kiemelkedően legjobb zenészeivel együtt
játszhattam és megalapítottunk egy modern
rock csapatot, a Dilemmát, amellyel magasan
megnyertük a 2005-ös jászsági rockfesztivált,
az összes díjat bezsebelve, illetve bejutottunk
az akkori legmenőbb hazai zenetévébe, a Vivára, klipünk is készült, illetve a Sziget fesztiválon is játszhattunk. Sajna 4 év múlva ez is
befulladt. Akkortájt visszahívtak a régi Krízisbe, s azóta már 2 lemezt adtunk ki együtt,
van hivatalos kiadónk, több klipünk, és ezzel
a bandával a Szigettől kezdve a PECSA-n
keresztül bizony az ország nagy vidéki sportcsarnokait is láttuk már belülről, mégpedig
a színpadon állva, a legmenőbb hazai rockzenekarokkal együtt játszva. Közben egy-egy
egyéb jó bulit is bevállalok, például a tavalyi
államalapítási ünnepségen is gitároztam Jáger
Janival a fényszarui Városháza előtt. Remélem emlékeztek rá!
Ki a példaképed?
Manapság nincs példaképem, bár régen
akadt egy pár. Inkább magamat akarom

adni, mint másokat lemásolni. De ha talán
mégis lenne, akkor egy öreg USA rockgitárost mondanék, ő Joe Satriani, aki több kiváló világhírű gitárost nevelt ki a tanítványai
közül, és a remek játékát még manapság is
érzelemgazdagon produkálja minden koncertjén, vagy az ötletekből kifogyhatatlan lemezein. Amúgy Santana-t is nagyon bírom.
Magyarok közül talán Báthory Zoltán nevét
említeném, aki egy nemrég befutott amerikai
rockzenekar alaptó gitárosa, és egy gitárcég az
ő nevével fémjelezve gyártja az egyik típusát.
Hogyan tudod a zenét és a Samsungos karriert
összehangolni?
Szerencsére azért nem szívja le az összes
energiámat a gyár, és marad szabadidő is
mellette. Persze tény, hogy mindent nem tud
egyszerre csinálni az ember, tehát rendesen be
kell osztani a maradék időt és energiát. Ehhez
fegyelem kell. De ha az embernek van egy elhivatottsága valamire, akkor azt úgysem adja
fel a nehézségek ellenére sem, és valahogy
megtalálja a módját hogyan foglalkozzon vele
hatékonyan.
Hogyan látod a helyi zenészek / zenekarok
helyzetét?
Manapság ebben a felgyorsult világban
nehéz egy fiatalnak leülni, és csak a gyakorlásra összpontosítani, amikor az internet
miatt még csak ki sem kell lépni otthonról
ahhoz, hogy állandóan a haverokkal lógjon.
Ha valaki nem figyel, a fejlődéstől minden
el tudja szívni. Viszont pont az internet miatt mindenféle oktató anyagot már el lehet
érni otthon, és ez viszont hatalmas segítség!
Tehát eddig 1:1 az állás a pozitív és negatív
oldalon, viszont mégis adnék még 1 pontot a
negatív oldalra, ugyanis hiába ez a nagy szélessávú kommunikációs lehetőség, mégsem
kommunikálnak egymással az emberek, csak
nagyon felületesen. A baj az, hogy nem tudok
semmit a fiatal zenészekről, ahogy ők sem ismernek engem. De szerintem egymásról sem
tudnak! Az érdektelenség is elég nagy manapság mindennel kapcsolatban. Így elmarad az
összetartás, egymás inspirálása, illetve a fejlődéshez szükséges zenekarokba tömörülés is.
Lehet érdemes lenne kitalálni valami városi
támogatást, gondolok itt például egy szervezett klubra, ahol össze lehetne jönni a helyi
srácoknak, érdeklődőknek. Én nem tudok
igazi helyi fiatal tehetségekről, pedig az ajtóm
nyitva áll, vállalok oktatást, talán tudnék valami hasznosat mutatni nekik
Mit gondolsz, hogyan lehet valakiből jó zenész?
Kitartás a rendszeres gyakorlásban, tanulásban és a próbálkozásokban, és elhivatottság,
ami nélkül kiesnek a sorból azok, akik csak
divatból csinálnak valamit. Persze némi tehetség sem árt, viszont ez nem ér semmit, ha
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nincs önfegyelem, hisz gyakorlás nélkül sosem lesz profi az emberből semmilyen téren.
Aztán egy kicsit még költeni is kell, hacsak
nem örököljük meg a szülők hangszereit.
Min dolgozol most?
A Krízissel tavasszal jelent meg az új lemezünk, a Nincs lehetetlen, aminek eddig elég
jó a visszhangja. Ennek a promótálása még
folyamatban van, nyáron készült rá egy klip
Álom címmel, ami egy ősrégi Edda dal modern feldolgozása, aztán készülünk egy fergeteges Mikulás bulira Jászberényben, de addig
is még lesz pár koncertünk. Jövőre talán lesz
még klip ehhez a lemezhez, viszont most egy
másik projekten is dolgozom, ez a Hendrix
Reload nevű zenekar. Egy régi cimborám
rám erőszakolta, hogy játsszunk végre közösen Jimi Hendrix feldolgozásokat modern
előadásmódban, persze nem kellett sokáig
könyörögnie, megtetszett a dolog nekem is.
Szóval mostanában erre készítem fel a hangom, mivel nekem kell játszani a főhőst, azaz
az énekest és a gitárost egyben. Meglátjuk mi
sül ki belőle. Addig is minden infó fent lesz a
weblapunkon: www.krizis.net.
Mi lehet tudni a magánéletedről? Család?
A magánéletemben nem voltam eddig annyira sikeres, hisz elváltam, viszont van három nagyszerű fiam, Viktor (14), Péter (12)
és Martin (10). A legidősebb már rendelkezik saját gitárfelszereléssel, amit persze nem
én erőltettem rá, és az anyja annyira nem is
örül neki, de én annál inkább! Szerencsére
nem vagyok otthon gátolva a zenélésemben,
és ez nagy dolog, mert sok nő nem bírja a
gitárokat, féltékenyek rájuk! Tényleg! Viszont
a párom szerencsére jól tolerálja ezt.
Milyen cél lebeg a szemed előtt?
A gyerekkori álmaim teljesültek, azaz a
menő zenekar, király hangszerek, nagy koncertek, nagy közönségek, nagylemezek, kiadó, klipek, rádió és TV szereplések, egész
oldalas cikkek nagy magazinokban, fesztiválok, stb. Talán amit még nem értem el, az az,
hogy ebből éljek meg. Ha egyszer eljutok erre
a szintre, akkor azt mondom minden teljesült. Hogy mi kell ehhez? Nem tudom. Talán
külföld? Elég kicsi ez az ország, és telített a
piac. De az az igazság, ha a pénz motiválna,
akkor már rég nem nyúlnék a hangszeremhez. Ezt vagy szereted és csinálod, vagy el se
kezd. A zene művészet, és egy igazi művész
adni akar, s nem elvenni. Persze azért a dicséret sosem árt!
Úgy gondolom, ez a beszélgetés is bizonyítja,
megéri nyitottnak lenni a környezetünkben élő
emberek felé! Lehet, hogy egy spontán beszélgetés vagy egy elcsípett félmondat ébreszt rá, hogy
akivel szemben állunk bizony valami olyasmit
tett már le az asztalra ami sokaknak nem adatik meg. Biztos vagyok benne, hogy nem Tamás
az egyetlen ilyen tehetséges ember városunkban!
Járjunk hát nyitott szemmel…
Pető Gábor

31

Advent a Zrínyi utcában
Nemsokára itt a karácsony, ami egyet jelent
a kis Jézus születésére való várakozás, az advent közeledtével.
Az egyik városszéli kis utcában, a Zrínyi
utcában nagyon sok gyerek él. Vannak totyogósak, motorosak, ovisok és iskolások is,
egészen felső tagozatig. Majd’ minden
délután együtt játszanak, úgy gondolták
az adventet is együtt ünneplik. És hogy
miért ilyen csodálatos ez a dolog? Nem
csak azért, mert egy ilyen kis közösség
alakult ki kicsik és nagyok között, hanem mert úgy döntöttek, hogy az ünnepüket megosztják másokkal is.
Az advent első vasárnapját, november
27-ét megelőző héten nagy készülődés
vette kezdetét. A gyerekek – egy kis szülői segítséggel – meghívót írtak, rajzoltak és személyesen meghívták az utcában
élő felnőtteket és időseket, hogy együtt
ünnepeljék a nagy várakozás kezdetét.
A főszervező anyukával, Magyar Krisztinával közösen műsort állítottak össze
karácsonyi dalokból, süteményt sütöttek, mézeskalácsot díszítettek és egy
külön adventi koszorút is készítettek. A
meghívóban külön felhívták a figyelmet,
hogy aki teheti, az unokáját is feltétlenül
hozza magával, így én és a testvérem is
izgatottan vártuk a hétvégét.
Mikor aztán eljött a vasárnap délután,
összegyűlt az utca apraja-nagyja. Volt
tea a kicsiknek, forralt bor a nagyobbaknak,
közös ének, rengeteg sütemény és még több
szeretet. A gyerekek játszottak, a felnőttek beszélgettek, végül pedig egy remek kis délután
kerekedett ki a novemberi nagy hidegben.
Sötétedés után is bőven folyt a vidám játék,
bújócska, fogócska, éneklés a mécseseknél és
a közösen meggyújtott, első adventi gyertya
körül.

És hogy miért is olyan fontos ez? Manapság
mindenki csak rohan, egyre kevésbé figyelünk magunkra és embertársainkra. A nagy
hajtásban hajlamosak vagyunk elfelejteni,
milyen fontos az, hogy elég időt töltsünk családunkkal, barátainkkal, hogy a szeretetük-

ből és velük töltött időből talán több energiát
nyerhetünk, mint bármi másból. Ha máskor
nem is figyelünk igazán környezetünkre, legalább most, a karácsony, a szeretet ünnepének
közeledtével gondoljunk egymásra és ajándékozzuk meg egy mosollyal a velünk szembe
jövő idegent. Lehet, hogy többet adunk vele,
mint bármikor is gondolnánk!
Kép és szöveg: Petelen Kitti

Az adventi szent idő előtt…
November 24-én, csütörtökön, a déli órákban kezdődött, a már közel két évtizedes
hagyományra visszatekintő adventi koszorúkötés a „Kisiskolában”. A meghitt hangulatú
karácsonyi készülődésen minden évben rengeteg kis és nagy gyermek vesz részt Advent
első hetében.
A koszorúkat Sándorné Tóth Éva nénivel és
Rézné Levocs Ica nénivel együtt készítette el
mintegy hatvan gyermek, melyet november
27-én, az adventi szent idő első vasárnapján,
a délelőtt 11 órai szentmise keretein belül
megszentelt Kiss Gábor esperes-plébános,
majd a gyermekekkel közösen meggyújtották
az első gyertyát a templomban.
Pál Katalin Alíz
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In Memoriam
Szeleczki Lajos (1920-2011)
Szeleczki Lajos (szerszámkészítő) és felesége Trudika (grafikus)
1994 nyarán költöztek le Budapestről, a Kölcsey út 25. szám alatti házba. Gyorsan bekapcsolódtak a település közösségi életébe,
tagok lettek a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaságban és a
Fényszaruiak Baráti Egyesületében. Állandó résztvevői, foglalkoztatói voltak a Fényszarui Képzőművészeti Napok programjainak,
de kézműves foglalkozásokat is vezettek.
Lajos bácsi szakmájából adódóan, és felmenői révén is jó kézügyességgel, képzőművészi adottságokkal rendelkezett. Jól bánt
fával, ecsettel, fémmel, sőt felesége halála (2003) után megtanult

(423-286, 20-5146377), Tóthné Basa Éva szervezőknél (422-002),
de a 30-3373336 telefonon Tóth Tibornál is megrendelhető.
Január 28-án (szombat) este 17 órai indulással, különjárati autóbusszal Budapestre a RAM Colosseum – a főváros első
élményszínházába – szervezünk látogatást. A színházbarátok Dumas-Szomor-Pozsgai: Monte Cristo grófja musicalt nézhetik meg
két részben. A főszereplő az X-faktor sztár Vastag Tamás.
Február 4-én (szombat) este 18 óra 30 perces indulással,
különjárati autóbusszal Budapestre a Kongresszusi Központ
színháztermében tartandó emlékkoncertre szervezünk látogatást.
Máté Péter 65. születésnapi emlékkoncerten Malek Andrea,
Gallusz Nikolett, Zsédenyi Adrienn, Solymos Antal, Kökény Attila, a Back II Black zenekar és a Bolyki Brothers acapella énekegyüttes lép fel.
A két budapesti előadásra jelentkezni Tóth Tibornál a +3630/337-3336 mobil-, vagy este az 57/422-871 vonalas telefonon
lehet. Bővebb információ a www.febe.hu honlapon olvasható.
Tóth Tibor

Újévi – opera, operett
és musical – Gálakoncert

szőni is. Az ő keze munkája a nagyiskola emeleti folyosóján látható
Jászok címere bronz dombormű, melyet 1995. május 5-én a Redemptio 250. évfordulója tiszteletére készített. A bronzból készült
FÉBE címer és a bál szépe korona szintén az ő alkotása.
1996. december 7-én a FÉBE tevékenységének sokoldalú segítéséért, a város művészeti szellemiségének gazdagításáért, a Fényszarui Képzőművészeti Napok segítéséért, az Egyesületi Munkáért
Kitüntető Plakettben részesült.
Öt év után – közelebb a gyerekeikhez – Gyömrőre költöztek.
Kapcsolatuk Jászfényszaruval azután is megmaradt. A hosszú életet
is állandó tevékenykedésének köszönhette. Haláláig aktívan dolgozott. Még ez év nyarán a gyömrői óvodának nagyméretű fajátékot
faragott. Lakása alkotásainak igazi tárházává vált.
2011. november 22-én a rákoskeresztúri új köztemetőben szülei
mellé helyezték örök nyugalomra. Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Tóth Tibor

FÉBE színházi program ajánlatok
Január 21-én (szombat) 17 órakor a Petőfi Művelődési Házban a Magyar Kultúra Napja alkalmából színházi előadás lesz. A
Jászárokszállási Görbe János Színjátszó Egyesület előadásában
bemutatásra kerül Maurice Hennequin-Pierre Veber-Nádas Gábor-Szenes Iván: Elvámolt nászéjszaka című zenés vígjáték.
Az előadásra a belépőjegyeket december 16-tól elővételben 800,1200,- és 1600,- Ft-os áron lehet megvásárolni.
A jegyek kaphatók: Takarékszövetkezeti Fiókban, Hangosiné
Réz Mária (422-156, 20-3190446), Görbe Jánosné Amálka (423348, 30-5807793), Kővágó Jánosné Kati (422-923), Lukács Pál

Köszönet Jászfényszaruért végzett munkáért.
Jászfényszaru Város Önkormányzata harmadik alkalommal
2012. január 1-jén (vasárnap) 17 órai kezdettel a Petőfi Művelődési Házban újévi gálakoncertet szervez. A város képviselőtestülete a műsorra tevékenységük elismeréséül meghívja a városi
intézményekben dolgozó vagy már nyugdíjba vonult közalkalmazottakat, köztisztviselőket, önkormányzati kitüntetéssel rendelkezőket valamint a városért több éve sokat tevékenykedő civileket.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester újévi köszöntője után
kétszer 60 perces koncert következik.
A műsorban közreműködnek: EventOperEtta - Budapest Koncertiroda zenekara és tánckara, zenei vezető: Bondor Erika hegedűművész, Fonyó Barbara operaénekes, Sas Éva operaénekes,
Szabó Krisztina operaénekes, Dániel Gábor tenor, Kerényi Zoltán bariton. A gálakoncertet szerkesztette és rendezte: Dániel Gábor. Az est folyamán részleteket hallhatunk: a Csárdáskirálynő, a
Bajadér, a Montmartrei ibolya, a Cirkuszhercegnő, az Ördöglovas,
a Cigánybáró, a Denevér, a Figaró házassága, a Traviata, Az Operaház Fantomja, és más zenés művekből. A zenekar előadásában
több világhírű Johann Strauss mű is elhangzik. A szervezésben és
rendezésben részt vállal: a Fényszaruiak Baráti Egyesülete.
A koncert nyilvános a galériára korlátozott számban 1.200 Ft/fő
összegért december 27 és 30 között a Takarékszövetkezeti Fiókban Hangosiné Réz Máriánál lehet jegyet vásárolni.
Tóth Tibor

Új kiállítás nyílt a Hamza Múzeumban
Jászberényben a Gyöngyösi út 7 szám alatt november 4-én Különös találkozás címmel Hamza D. Ákos (1903-1993) festőművész, filmrendező filmművészeti munkásságát bemutató kiállítás
nyílt. A neves művész filmes korszaka 1937 és 1955 között tartott.
Összesen 23 mozifilmet rendezett, ebből 14-et itthon, de forgatott Párizsban, Olaszországban és Brazíliában is. Producerként is
dolgozott, három film forgatókönyvét is megírta. A kiállítás filmes
korszakának gazdag 18 évét öleli fel, ismerteti meg a tárlatra betérőkkel. A kiállított személyes tárgyak mellett, korabeli fotók, plakátok, újságcikkek, színész portrék idézik fel a kor hangulatát. A
kiállítás igazi filmtörténeti csemege, amelyet 2012. október 31-ig
az érdeklődők keddtől–szombatig jelenleg 10 órától -16 óráig,
majd április 1 és október 31 között 18 óráig nézhetnek meg.
Tóth Tibor
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A dúdolóról
Hetente egyszer egy különleges eseménynek ad otthont a művelődési ház.
Gyülekezik a város apraja, és az aprók
anyukája, nagymamája.
A keddi délelőttökre hivatalos minden
fél és három év közötti lakos, természetesen kísérővel, akikre azért van szükség,
mert nekik (még) jobban mennek azok az
énekek és mondókák, amik a foglalkozás
repertoárját képezik.
Előkerül itt a kemence és kis Bence, a
három tarka macska, a lesben álló béka
mama is.
Ha viszont felhangzik a furulyaszó, minden figyelem Mónikára összpontosul.
Ezzel el is érkeztünk a foglalkozás kulcsszereplőjéhez, aki a tipegő-totyogó-gügyögő zűrzavaron felülkerekedve vezényli a
kavalkádot.
Mónika rendíthetetlenül sorakoztatja fel
az újabb és újabb dalokat, verseket, olykor csörgőt osztva, vagy bábokkal csábítja
magához a kissé öntörvényű résztvevőket.
Többszöri részvétel után már felismerhető a forgatókönyv, melynek célja, hogy a
kicsiknek régi mondókák és dalok segít-

ségével táruljon fel a világ, színesedjen a
szókincs, bővüljön a dallamvilág. A szülők
pedig felidézhetik saját gyermekkoruk pillanatait, de a dimenzió sokkal nagyszerűbb,
ők adhatják át generációk között a tudást.
Minderről azért szerettem volna írni,

mert sokszor nem is tudjuk, milyen értékek között élünk, és tárgyiasult világunkban olykor a valódi értékről elfelejtkezünk,
jóllehet olyan egyszerű a boldogság receptje: végy egy gyermeki mosolyt.... GySzG
Fotók: Kaszainé Ocskó Györgyi

Sporthírek

Karácsonyi rejtvény

Serdülő csapataink utolsó fordulós eredményeivel zárjuk a mögöttünk álló évet. U16-os csapatunk a reményt keltő 4. helyen
zárta az őszt, az utolsó két fordulóban szerzett 6 ponttal.
Eredmények:
JVSE – Jászkisér
6-1 G: Kirják S. (2), Szakali Zs. (2),
			 Oláh B., Bajka L.
Jászboldogháza – JVSE 1-5 G: Oláh B. (2), Szakali Zs. (2),
			 Baranyi L.

Az előző rejtvény megfejtése angyalnád volt. Az angyalnád területe a Gyékényes és a Nagyagyagos területét foglalja magába.
Ismert még Agyagostó vagy Kis Agyagos néven is.

U13-as csapatunk a dicséretes 2. helyen zárt a bajnokságban,
utolsó két mérkőzésüket megnyerve! Nagyon szép eredményt értek el a fiúk, így nem is kívánhatunk mást, mint a tavaszi végelszámolásnál is hasonló jó helyezést!
Eredmények:
JVSE – Jászkisér
5-4	 G: Makádi M. (2), Csuzz M.,
			 Boldogházi M., Jóni M.
Jászboldogháza – JVSE 3-7 G: Lakatos M. (3),
			 Makádi M.(2), Jóni M.(2)
Változás történt a JVSE vezetőségében, mivel lemondott elnöki
tisztségéről Sinkovics Rajmund. A közgyűlés úgy döntött, hogy
elnöknek Vitányi Szabolcsot, míg elnökhelyettesnek Szászi Gábort
választja meg. Bekerült még az elnökségbe Kollár Sándor, mint
elnökségi tag.
Kívánunk sok sikert az új vezetésnek!
Kedves olvasóink az óév utolsó sporthíreit olvashatták! Köszönjük minden sportot szerető, támogató személy figyelmét,
segítségét! Jövőre is számítunk lelkes támogatóinkra!
Kellemes ünnepeket kívánok és az ünnepek alatt se feledjék:
mozogjanak sokat!
Vitányi Szabolcs

Keressétek meg a következő szavakat, és a megmaradó betűket
sorban összeolvasva egy Jászfényszaru környékén található földrajzi nevet találhattok!
A szavakat a betűk között balról jobbra, jobbról balra és fentről
lefelé olvasva találhatjátok. :-)
A keresendő szavak:
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Karácsonyi ízhasáb
Mi így készítjük
Az Első lépés projekt résztvevőinek az ünnephez illő, de takarékos
receptjeiből válogattunk. Az alábbi olcsó finomságokkal kívánnak
minden kedves olvasónak áldott békés ünnepeket!
Paraszt kalács
Hozzávalók: 1 kg liszt, 15 dkg cukor, pici só, 5 dkg élesztő, ¾ liter
tej, 10 dkg zsír, 1 tojás.
Elkészítése: langyos tejben az élesztőt felfuttatjuk, majd a tojással,
cukorral, sóval, liszttel jól összedolgozzuk, hogy rétestészta keménységű legyen. Végül beledolgozzuk a zsírt, a tetejét megszórjuk liszttel és
langyos helyen kb. fél óra alatt duplájára kelesztjük.
A kapott tésztából tetszés szerint készíthetünk fonott kalácsot, vagy
dióval, mákkal, lekvárral töltött kiflit.
Formázás után fél órát pihentetjük a tepsiben, majd tojás sárgájával
megkenjük és szép pirosra sütjük.
Szerencs Gyuláné

A legalsó, sárga tésztalapra a citromos krémet tesszük. Rárakjuk a
rózsaszínű lapot, erre kenjük a kakaós krémet és betakarjuk a diós
lappal. Végül bevonjuk csokoládémázzal.
Egy napra hűtőbe tesszük és csak utána szeleteljük.
Másfél óra alatt készen van, 20–25 szelet lesz belőle és mindössze
1500 forintba kerül. Jó étvágyat!
Rácz Mária
Mézes zserbó
Tészta elkészítése: ½ kg lisztet 1 evőkanál zsírral, 15 dkg porcukorral, 2 tojással, 1 kávéskanál szódabikarbónával, 1 pohár tejföllel és 4
evőkanál langyos mézzel összegyúrunk. 5 egyenlő cipót készítünk és
lapokra nyújtva egyenként kisütjük.
Krém elkészítése: 3 tojást, 3 evőkanál cukrot, 2 evőkanál lisztet, 1
cs. vaníliáscukrot, 6 dl tejjel sűrű krémmé főzzük. 15 dkg porcukrot
20 dkg margarinnal kikeverünk, beleteszünk 15 dkg darált diót és
egy kis rumot. Ha a főzött krém kihűlt, összekeverjük a margarinkrémmel.
A lapokat egyenként megkenjük a krémmel, majd a legtetejét tortabevonóval leöntjük.
Másnap szeleteljük.
Kolozs Lászlóné

Újabb KOLIBRI-siker

Beigli
Hozzávalók a tésztához: 50dkg liszt, 10 dkg vaj, 10 dkg zsír, 7 dkg
porcukor, só, 1,5 dkg élesztő, 2 tojás sárgája, 1 dl tej.
Hozzávalók a töltelékhez: 50 dkg darált dió vagy mák, 5 dkg mazsola, vaniliás cukor, fahéj, 1 db citrom reszelt héja, 1 kanál méz.
Elkészítése: a lisztet a zsiradékkal elmorzsoljuk, majd a langyos tejben oldott élesztővel, a tojások sárgájával, a porcukorral, sóval tésztát
gyúrunk belőle. 4 részre osztjuk és a hűtőben pihentetjük. Ezután elkészítjük a tölteléket. A cukrot a tejjel, a vaníliás cukorral, a reszelt
citromhéjjal és a kanál mézzel 1–2 percig forraljuk, belekeverjük a
darált diót, vagy mákot, majd kihűtjük és 4 részre osztjuk.
A tésztákat kinyújtjuk, a tölteléket ráhelyezzük, szorosan feltekerjük.
Tojássárgájával megkenjük, majd meleg helyen fél órát pihentetjük.
Utána tojásfehérjével kenjük meg és 20–25 percre a hűtőbe tesszük.
Közepes hőmérsékletű sütőben sütjük.
Szerencs Gyuláné
Ünnepi diós
Hozzávalók a tésztához: 30dkg liszt, 10 dkg cukor, 12 dkg margarin, 1 tojás, fél csomag sütőpor, vaníliás cukor, vérnarancs aroma,
darált dió.
Hozzávalók a krémhez: 1 cs. vaníliás pudingpor, 4 dl tej, 15 dkg
margarin, 10 dkg cukor, citromlé, kakaópor, a tetejére tortabevonó.
Elkészítése: a tészta alapanyagát összedolgozzuk és három részre
osztjuk. Az első tésztát sárgán hagyjuk, a másodikhoz hozzáadjuk a
vérnarancs aromát, a harmadikhoz 3 evőkanál darált diót keverünk.
Majd egyenként kinyújtjuk a tésztákat és külön-külön megsütjük.
A krémhez a margarint a porcukorral kikeverjük, hozzáadjuk a megfőzött vaníliás pudingot. A krémet elfelezzük. Az egyik felébe citromlevet, a másik felébe kakaóport teszünk.

Az elmúlt két hónapban sem pihentek a Kolibri lányok, a szeptember közepi-október eleji sikerszériát folytatva újabb elismerésre méltó
eredményekkel büszkélkedhetnek.
Október 23-án vasárnap, Hatvanban, a helyi Lokomotív SE szervezésében, négycsapatos tornán vettek részt. A torna meglepetéssel
indult, hiszen a nevezett csapatok száma a kezdetbeli négyről kettőre
apadt, így oda- és visszavágó alapon két mérkőzést játszottak a házigazdával.
A zord időjárási körülmények a szabadtéri mérkőzésnek ugyan nem
kedveztek, ám a kolibriknek mindez meg sem kottyant. Összesítettben 3:2 arányú győzelmet arattak. Az első mérkőzésen Kolibrik-Lokomotív SE 2:0, góllövők: Juhász Nikolett, Sulyok Flávia. A második
mérkőzésen Lokomotív SE-Kolibrik 2:1, góllövő: Juhász Nikolett.
November 27-én Gyöngyösön, a Belkó Gyöngyös női focicsapat
vendégeként felkészülési mérkőzést játszottak, amely már szinte megszokott módon a Kolibrik győzelmével zárult, igaz, a döntő gólok
hosszú küzdelem után, a mérkőzés utolsó harmadában születtek, így a
végeredmény 4:2 arányú győzelem, a kolibri csajok részére, a kiegyenlítetlen erőviszonyok ellenére is. A hazai Belkó csapata két sorcserével, míg a Kolibrik – a csapatot sokszor segítő nem helyi tagok teljes
hiányában és sérüléssel is küszködve – egy csere játékossal vállalták a
megmérettetést.

Kiemelendő, hogy ezen az összecsapáson a legeredményesebb játékos, az élete eddigi legjobbját nyújtó Erdeiné Berényi Éva volt, aki
három gólt szerzett. Másik gólszerző: Sulyok Flávia.
Legalább ennyi szép eredményt kívánunk a jövő évre is nekik!
(A fotó egy korábbi meccsen készült. – A szerk.)
Kép és szöveg: Pál Katalin Aliz
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Tapasztalatcsere a Vállalkozói Klubban
November 22-én tartalmas délutánt tölthettünk el Jászfényszaru Polgármesteri Hivatalának Dísztermében. Először a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság vezetője,
Kovács Béláné Pető Magdolna mutatta be
az „Első lépések Jászfényszarun (pályázati
azonosító: TÁMOP 5.3.1-C-09/2-20100076)” programot, melynek keretében – a
munkaerőpiacon hátránnyal induló – 45 fő
szakképzését bonyolítják le. A szakképzésben
takarító és targoncakezelői képesítést szerezhetnek a résztvevők, elősegítve ezzel a munkaerőpiacra történő sikeres visszatérésüket. A
rendezvény célja egy párbeszéd kezdeményezése, hatékony és eredményes együttműködés kialakítása a helyi vállalkozásokkal annak
érdekében, hogy a programban részt vevők
mihamarabb munkát, a vállalkozások pedig
szakképzett munkaerőt találjanak.
A képzési program bemutatása után 16 órai
kezdettel a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
által szervezett Vállalkozói Klub előadásaira
került sor, melynek első előadója dr. Sonkoly
Judit ügyvéd volt. Az ügyvéd asszony elmondta, hogy már hosszú évek óta segíti tanácsaival az Önkormányzat munkáját, ennek
köszönhetően a helyi viszonyokat is ismeri.
Előadásának lényeges mondanivalója volt
a vállalkozók számára, felhívta a figyelmet a
vállalkozási szerződések fontosságára, azok
elkerülhetetlen, kötelező érvényű elemeire.
Hasznos tanácsait gyakorlati példákkal magyarázta, kiemelve az előforduló hibákat, hiányosságokat és buktatókat .
Az ezt követő előadás már egy néhány ember által kevésbé fontosnak vélt témáról, a tu-

datos marketingkommunikációról szólt. Pócz
János médiaszakértő rávilágított arra, hogy
egy vállalkozás életében a marketingkommunikáció sokkal fontosabb, mint amennyire
képzelik, hiszen kulcs lehet egy cég sikerének
eléréséhez. Elmondta, hogy a sikeres kommunikációhoz pontosan meg kell határozni
a célközönséget, tisztában kell lenni a vevők
személyiségével, vásárlási szokásaival. Ha
ezeket meg tudjuk határozni, és a megfelelő
eszközöket kiválasztva tudatosan alakítjuk ki
vállalkozásunk marketingjét, mérhetően sikeresebb lehet társaságunk.
Harmadikként Jobbágy Valértól, az IFUA
Horváth & Partners Kft. vezető tanácsadójától hallhattuk a helyi gazdaságfejlesztésről
szóló előadását. Elmondta, hogy manapság
bármely település gazdasági sikere azon múlik, hogy képes-e alkalmazkodni a dinamikusan változó helyi, országos és nemzetközi
piacgazdasághoz. Az, hogy egy közösség
képes-e növelni az életszínvonalát, tud-e új
gazdasági lehetőségeket teremteni azon múlik, mennyire képes átlátni a helyi gazdaság
folyamatait és mennyire képes hatékonyan
fellépni a piacgazdaság kihívásaival szemben.
Minden településnek megvannak a maga
speciális helyi adottságai, melyek elősegítik a
helyi gazdaságfejlődést és ezek a feltételek határozzák meg, hogy tudnak-e befektetéseket
magukhoz vonzani, létrehozni, vagy fenntartani. A sikeres magánvállalkozások, valamint
az Önkormányzat együttműködése jólétet
teremt a helyi közösség számára. A magánvállalkozásokhoz ugyanakkor vállalkozóbarát
környezetre van szükség, mely elősegíti a gaz-

daság felvirágoztatását. Az önkormányzatok
lényeges szerepe abban van, hogy megfelelő
környezetet teremtsenek az üzleti élet sikeressége érdekében.
Az előadások után Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat fontos feladatának érzi a helyi
vállalkozások segítését. Teszi ezt azzal is, hogy
lehetőséget nyújt egy „Vállalkozói adatbázisba” történő regisztrálással. A regisztrált vállalkozásokat előnyben részesíti a Jászfényszarun
tervezett fejlesztések kivitelezésére történő
kiválasztáskor.
Polgármester Asszony részletesen bemutatta
a hallgatóságnak az Önkormányzat fejlesztési
elképzeléseit, mint például bölcsőde és óvoda
építése, sportcsarnok létesítése, az Ipari park
további fejlesztése. Kiemelte, hogy a város
fejlesztése, a vállalkozások segítése, a munkaerőpiaci reintegrációt célzó képzések és a
munkahelyteremtés mind olyan törekvések,
melyek Jászfényszaru élhetőbbé tételét eredményezik majd, növelve ezzel a város megtartó és vonzó erejét. Reményét fejezte ki aziránt, hogy a városba minél több elszármazó
magasan képzett fiatal térjen vissza, illetve ide
települő családok találják meg számításaikat,
otthonukat a városban.
Bízunk abban, hogy az előadások mindenki
számára hasznos információkkal szolgáltak,
hírül viszik ismerőseiknek és legközelebbi
rendezvényünket is megtisztelik.
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Rendőrségi hírek
Tisztelt Olvasó!
Jászfényszaru város élete bűnügyi szempontból nyugodtnak
volt mondható az elmúlt hetekben.
Egy 12 éves kislány szüleivel tett feljelentést
ismeretlen tettes ellen, aki Őt zaklatta, illetve
egy alkalommal az autóból kiszállva Őt rángatta, el kellett menekülnie a támadó elől.
A rendőrség kiemelten kezelte az ügyet a
nyomozás elindult.
A feljelentést követő nap reggelén a kislány
szülei megjelentek a rendőrősön, és elmondták, hogy a kislányuk nem mondott igazat,
csak azt szerette volna elérni, hogy jobban
figyeljenek rá. Az eset tanulsága az, hogy egy
ilyen bejelentés nagyfokú figyelmet kap, és
akikhez nem jut el a teljes információ, az a
közbiztonság jelentős romlását feltételezheti.
A legutóbbi jelentkezésem óta megvalósultak lopás bűncselekmények, amelyek közül
több két témakör köré csoportosítható.
Az egyik ilyen ami nyugtalanító, hogy az
úgynevezett „ Felvég” részen a Gólya-IfjúságCsokonai-Fecske-Gyöngyvirág utcák környékén több esetben valósult meg lopás nyitva
hagyott személygépjárművekből. A tulajdonosok esetenként huzamosabban, de volt, aki

csak egy percig hagyta nyitva a járművét és
ellopták az értékeiket, az ülésen hagyott táskáikat. A cselekmények helyszíne és elkövetési módja hasonló, kérem a lakosság éberségét
ebben a tekintetben.
A másik témakör a kerékpárok eltulajdonítása. Az elmúlt hetekben megvalósult több
lopás, itt szintén megemlíthető, hogy nem
zárják a sértettek a kétkerekűeket minden
esetben. Azt javasolom, zárják a tárolóhoz a
kerékpárokat. A templom melletti tároló áthelyezésére tett hatóságunk javaslatot, mert
véleményünk szerint a mostani helyen túlzottan könnyű a dolguk az elkövetőknek, a
növényzet takarásában tevékenykedhetnek.
A téli évszak közeledtével a gépjármű-tulajdonosok kezdjék meg a járművek műszaki
állapotának átvizsgálását, és az átállást a téli
körülményekre, amennyiben lehetőségük
nyílik, a gumiabroncsok cseréjét időben
végeztessék el. 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.
Az év vége, az Újév napja hagyományosan
hangos a pirotechnikai termékek zajától. A
felhasználási szabályokat kérem, mindenki

tartsa be, a megengedett eszközöket használják a megengedett időben. A napokban már
jelzések érkeztek a város dél-nyugati részéről,
miszerint petárdáznak fiatalok, esetenként
gyerekek. Amennyiben a cselekmény elkövetésén valakit tetten ér hatóságunk, eljárást
kezdeményezünk a szabálysértővel szemben.
Ismételten felhívom figyelmüket, hogy
járműveiket zárják az utcán a házuk előtt,
a Karácsonyi Ünnepekkel kapcsolatos bevásárlások során, és éjjelente az udvarokon is, abban ne hagyjanak semmi értékes
tárgyat. A gyanúsan viselkedő idegeneket
azonnal jelentsék a rendőrségnek.
Nehezítsük meg együttesen a bűnelkövető
személyek dolgát! Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Engedjék meg, hogy a jászfényszarui
Rendőrőrs munkatársai nevében Kellemes
Karácsonyi ünnepeket, és Boldog Újévet
kívánjak!
Elérhetőségek: Tel.: 107
Rendőrőrs: 0670/330-7626, 57/422-138
Terenyi Imre rendőr hadnagy
Rendőrőrs Parancsnoka
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A távoltartásról
Az ideiglenes megelőző távoltartás
A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi
LXXII. törvény 2009. október 1-jével lépett
hatályba, amely az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelését a rendőrség hatáskörébe
utalta. Az ideiglenes megelőző távoltartás átmenetileg korlátozza a bántalmazó tartózkodási szabadságát, a tartózkodási hely szabad
megválasztásának jogát, szülői felügyeleti jogát, valamint gyermekével való kapcsolattartási jogát. Az ideiglenes megelőző távoltartás
lényege, hogy a határozat alapján a bántalmazó köteles elhagyni a bántalmazottal közösen
használt ingatlant, és oda az ideiglenes távoltartó határozatban meghatározott ideig nem
térhet vissza.
A távoltartás nemcsak a közösen használt
ingatlanra, hanem a személyes kontaktusra
is vonatkozik. A távoltartás helyszíne elvileg
minden térre kiterjed, de a törvény kifejezetten megjelöli a lakó- és munkahelyet, az
oktatási intézményt, valamint a gyógykezelés
céljából rendszeresen látogatott egészségügyi
intézményt, vagy a vallásgyakorlása során
rendszeresen látogatott épületet, illetve általa
rendszeresen látogatott egyéb intézményt. A
távoltartás azonban nem jelenti a törvényesen
fennálló kötelezettségek alóli mentesülést: az
ideiglenes távoltartó határozat a bántalmazó
más jogszabály alapján fennálló tartási, valamint a közös lakás fenntartására vonatkozó
fizetési kötelezettségeit nem érinti.
A rendőrség haladéktalanul ideiglenes távoltartó határozatot hoz, ha meggyőződik arról, hogy az élet, testi épség, vagyonbiztonság
azonnali védelme ezt indokolja. Ugyanígy jár
el, ha a családon belüli erőszakkal összefüggésbe hozható bűncselekmény, illetve sza-

bálysértés gyanúja merül fel, de büntetőeljárási vagy szabálysértési kényszerintézkedés
alkalmazása nem indokolt.
A rendőrség az ideiglenes megelőző távoltartó határozatot haladéktalanul, a helyszínen
köteles meghozni. Ha a rendőrség az eljárása
során a bántalmazóval szemben az előállítás
rendőri intézkedést alkalmazza, a rendőrség
a határozatot legkésőbb az előállítás időtartamának lejártáig hozza meg. Az ideiglenes
megelőző távoltartás időtartama legfeljebb
72 óra lehet.
A megelőző távoltartás
A rendőrség, ha ideiglenes megelőző távoltartást rendelt el, azzal egyidejűleg a megelőző
távoltartás időtartamának meghosszabbítását
a rendőrség a bántalmazott életvitelszerű tartózkodási helye szerint illetékes helyi bíróságnál kezdeményezi. A bírósági nem peres
eljárás megindítását a bántalmazott, illetve
a bántalmazottnak a Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozója és hozzátartozója
is kérelmezheti. A kérelmet írásban lehet
előterjeszteni, vagy az illetékes bíróságon
jegyzőkönyvbe lehet mondani. A bíróság az
indítványról három napon belül határoz. A
megelőző távoltartás időtartama legfeljebb
30 nap lehet.
Szankciók az (ideiglenes és a megelőző)
távoltartó határozatot megszegőkkel szemben
Aki az ideiglenes megelőző távoltartó határozatban vagy a megelőző távoltartó határozatban meghatározott szabályokat megszegi,
elzárással vagy 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. A szabálysértés miatt az
eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.

A távoltartás
Büntetőeljárás alatt a bíróság távoltartást
rendelhet el, mely a kényszerintézkedések
egyik formája. A távoltartás a terhelt szabad
mozgásához és a tartózkodási hely szabad
megválasztásához való jogát korlátozza.
A távoltartás hatálya alatt álló terhelt a
bírósági határozatban megállapított szabályok szerint köteles a meghatározott lakást
elhagyni és onnan a bíróság által meghatározott ideig távol maradni. Köteles a meghatározott személytől, illetőleg e személy lakó-és
munkahelyétől, az e személy által látogatott
nevelési és nevelési-oktatási intézménytől,
gyógykezelés céljából rendszeresen látogatott
egészségügyi intézménytől, vallásgyakorlása
során rendszeresen látogatott épülettől a bíróság által meghatározott ideig magát távol
tartani, tartózkodni attól, hogy a meghatározott személlyel közvetlenül vagy közvetve
érintkezésbe lépjen.
A távoltás legrövidebb időtartama 10 nap,
leghosszabb időtartama 60 nap, azon túl meg
hosszabbításra nincs lehetőség.
Szankciók a távoltartó határozatot megszegőkkel szemben
A távoltartás szabályainak szándékos megszegése esetén elrendelhető a távoltatás hatálya alatt álló személy előzetes letartóztatása,
illetve ha ez nem szükséges, rendbírsággal
sújtható.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
5000 Szolnok, Baross G. út 39.
Telefonszám: 56/501-654
Fax: 56/501-600

Gépkocsi feltörések elleni védekezés
A bűnözők tisztában vannak azzal, hogy az
emberek jelentős része hanyag, és felelőtlenül
a kényelmesebb megoldást választja, mikor a
GPS készüléket (melynek meglétére a szélvédőn hagyott tartókonzol hívja fel a figyelmet), a rádió előlapját, illetve az autóstáskát
is csak a kesztyűtartóba helyezi el.
Az elkövetők általában nem egyedül dolgoznak és - sokszor már előre kifigyelve - gyakorlottan választják ki mely autót érdemes
feltörni, mérlegre téve az azzal járó kockázat,
valamint a várható zsákmány mértékét.
Az autó utasterében jól látható helyen hagyott üres nylon szatyor is arra késztetheti az
elkövetőt, hogy azt megszerezze, bízva abban,
hogy az értéket rejt.
Az elkövetőknek csak pillanatok kellenek
ahhoz, hogy a gépkocsi ablakát betörjék,
majd villámgyorsan távozzanak a zsákmánnyal, mely bűncselekmény bekövetkezését
ugyan egy riasztó azonnal jelezheti számunkra, azonban azt megelőzni helyettünk nem

fogja. Az autó nem biztonságos tárolóeszköz!
Ne hagyjon táskát, csomagot, mobiltelefont, GPS-t ( a tartókonzolt sem ) továbbá egyéb értékes műszaki cikket, valamint
személyes iratokat, pénzt, bankkártyát és a
gépjármű okmányait az utastérben, de a „
kesztyűtartóban” sem! Még üres táskát, ruhaneműt se hagyjanak gépjárműben, hiszen az
elkövetőkre jellemző, hogy a legkisebb értékek miatt is képesek betörni az ablakot vagy
feltörni a zárat!
Mindig zárja be az ajtókat, az ablakokat
húzza fel, kapcsolja be a riasztót akkor is, ha
csak pár percre száll ki! Kiszállás után ellenőrizze a gépkocsi lezárt állapotát, ill. a riasztó
élességét! Használjon mechanikai védelmet
/kormány-, pedál-, váltó-zár/ is a riasztóberendezés mellett!
Ha a gépkocsiba rádiót, cd-, mp3 lejátszót
vásárol, olyan készüléket vegyen, amelynek
levehető előlapja van, vagy fiókszerűen kihúzható!

Ha módjában áll, vegye igénybe az őrzött
parkolókat és az értékmegőrzőket!
Figyelem!
Az utóbbi években gyakori bűnelkövetési
módszer, hogy az elkövetők ki – és beszálláskor megszólítják a kiszemelt áldozatot, majd
különféle módon elterelik annak figyelmét,
így a már nyitott utastérből észrevétlen ellophatják értékeit. A figyelemelterelő módszerek
tárháza óriási, azonban az esetek zömében
valamilyen műszaki hibára hívják fel a figyelmet, vagy előfordul, hogy előzőleg kiszúrják
a gumiabroncsot és a kerékcsere alatt lopják
meg az áldozatot.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
Közleményei
5000 Szolnok, Baross G. út 39.
Telefonszám: 56/501-654
Fax: 56/501-600
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A jövő városa: Aerotropolisz

A fenntartható fejlődés, az országok környezetbarát politikájának
térhódítása, s így a klímaváltozás következményeinek csökkentésének
megvalósítása számos akadályba ütközik, a gazdaság fejlődése, a globalizáció, a környezeti infrastruktúrák fejlődése, talán mind a fenntarthatóság ellen hatnak. A dél-afrikai Durbanben november 28-án
kezdődődött klímakonferencián is jól érzékelhető ez az ellentét. A fejlett országok nem hajlandók jelentősebb mértékben visszafogni üvegházgáz-kibocsátásukat addig, amíg a fejlődők nem tesznek konkrét és
ellenőrizhető vállalásokat a kibocsátásaik növekedésének mérséklésére.
A kanadai kormányt pedig az aggasztja, hogy ha nagyobb mértékben
visszafogná üvegházgáz-kibocsátását, akkor veszélybe kerülne a gazda-

sági bővülés, ugyanis Kanada legnagyobb kereskedelmi partnere, az
Egyesült Államok nem részese a kiotói jegyzőkönyvnek.
Sokan a gazdasági válságból való kilábalást az infrastruktúra fejlesztésében látják, hiszen a közlekedési infrastruktúra a gazdasági fejlődés
motorja. Így volt ez már az ókorban is, amikor a nagyvárosok a folyami
és tengeri kikötők mellett jöttek létre; a 19. századi Amerika kialakulását a vasútvonalak hálózata alakította; a 20. század Európájában pedig
az a város fejlődött gyorsabban, amelyhez előbb ért el az autópálya. A
légi közlekedés fejlődése a 20. század második felétől központi kérdéssé vált a világgazdaságot meghatározó országok működtetésében, és
minden jel arra mutat, hogy a jövőben még inkább azzá válik.
Egyre népszerűbb elméletek szerint a jövő városai az aerotropoliszok
lesznek, ezek olyan városok, amelyek a repterek köré szerveződnek. Az
elmúlt években a megfelelő gazdasági volumennel és/vagy turisztikai
vonzerővel bíró városok egyre-másra vágnak olyan komplett beruházásokba, amelyek a reptérhez kapcsolódóan önálló alvárosközpont létrejöttét eredményezik, így a terminál és a logisztikai központ mellett
szállodák, irodaházak, bevásárlóközpontok, lakóházak születnek, működő települések jönnek létre.
Az „aerotropolis” kifejezés John D. Kasandra, az Észak-karolinai
Egyetem Chapel Hill Kenan-Flagler Üzleti Iskolájának professzorától
származik. Az ő elméletéből kiindulva egy légikikötőt, a köré gyűlt
funkciókkal, akkor nevezhetünk aerotropolisznak, ha a reptér mellett
megjelenik minden épülethasználati funkció, tehát a legérzékenyebb
is, a lakóház. Alapesetben minden ez ellen szól: a meglehetősen zajos
és környezetszennyező funkció, valamint az ezzel járó erős teher- és
személyforgalom. Hiszen az egy főre eső szennyezőanyag-kibocsátás
tekintetében a repülőgép messze veri az összes jelenlegi tömegközlekedési eszközt. Éppen ezért alapelvárás a modern aerotropoliszoktól,
hogy ezeket a hátrányos körülményeket semlegesítve vonzó lakóhelyként tudják feltüntetni magukat.

Az Egyesült Államokra és (Nyugat-) Európára inkább az aerotropoliszok nem tervezett, meglévő repterekhez kötődő kialakulása jellemző.
A spontán folyamatok kezdetben a közvetlenül kapcsolódó gazdasági
funkciók betelepülésével járnak együtt. Ha ilyen aerotropoliszt akarunk látni, elég a szomszédos Bécsig autózni. Az 1938-ban katonai
bázisként alapított schwechati repteret működtető Flughafen Wien
AG-t 1992-ben privatizálták. A néhány évvel ezelőtt elindított, ambiciózus fejlesztési terv 2015-re kisebb városnegyed kiépítését célozta
meg a reptér, illetve a beruházás jelképeként ismert új légi irányító
torony körül, amelynek jó része mára elkészült. Az üzletközpontok
és irodaházak piaci esélyeit növeli, hogy a légikikötő egyszerűen
megközelíthető a városközpontból vasúttal és S-Bahnnal, a fejlesztés
részeként pedig megépül az új, földalatti vasútállomás és a repteret
Pozsonnyal összekötő vonal. Az új terminálépület, a Skylink 2012-re
lehet kész. Bécs aerotropolisza még csak a folyamat elején tart, amit
az irodaházak lassú benépesedése és az üzleti szféra gyenge érdeklődése
is jelez. Ehhez képest az amszterdami Schiphol szomszédságában álló
irodaházakban már drágább a négyzetméterre eső bérleti díj, mint a
belváros hangulatos kanálisainak partján.
A tervezett aerotropoliszok felbukkanása a gyorsan fejlődő gazdasági
övezetekben jellemző: a Közel-Keleten, Délkelet-Ázsiában, Kínában
és Dél-Koreában. A közeljövő óriási repterei közé tartozik a bangkoki
Suvarnabhumi repülőtér, amely 2006-ban nyitotta meg kapuit, de három év múlva már a világ 20. legforgalmasabb cargo-reptere lett.
Budapestet jelenleg sem földrajzi helyzete, sem gazdasági súlya nem
ösztönzi egy globális jelentőségű aerotropolisz kialakítására. De a ferihegyi repülőtéren is elindultak ezek a változások; 1998-ban elkészült
Ferihegy II. ökumenikus kápolnája, majd idén a SkyCourt megnyílása, valamint néhány éve merész tervek születtek egy ferihegyi “miniváros” kialakítására is. Bár egyelőre valóban a SkyCourt a legnagyobb
léptékű, igazán látványos új fejlesztés Ferihegyen, azért mozgolódik a
Budapest Airport is és más, a környéken területet szerző befektetők
is. A gazdasági és ingatlanpiaci válság ellenére a repülőtér közvetlen
környezetében nagy szükség van különböző igényszinteket kielégítő,
szálloda- és irodafunkciókat magába integráló ingatlanfejlesztésekre...
és ki tudja, talán egyszer tényleg létrejön egy BUD Aerotropolisz…
Berze Éva, okleveles építészmérnök

60. házassági évforduló

Ézsiás Sándor és Bordás Margit október 27-én ünnepelte 60. házassági
évfordulóját. Ebből az alkalomból köszöntötte őket a család.
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Dohányzás: januártól szigorítás jön
Évente november harmadik csütörtöke a „Ne gyújts rá!” mozgalom világnapja. Az ideinek az a sajátossága, hogy januártól új és
szigorúbb törvény lép életbe. A Magyar Köztársaság Országgyűlése
április 26-i ülésén – 2012. január 1-től alkalmazandóan – elfogadta a
2011. évi XLI. törvényt a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999.
évi XLII. törvény módosítását.
A törvény értelmében az épületen belül nem lehet rágyújtani és
dohányzóhely sem jelölhető ki, a kocsmákban, a szórakozóhelyeken, a munkahelyeken, a közintézményekben (oktatási, egészségügyi,
művelődési és sportintézményekben, polgármesteri hivatal, idősek
otthona stb.), illetve vonaton. Tilos a dohányzás a buszmegállókban,
a játszótereken, a játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres
távolságon belül. Óvodákban, iskolákban, kórházakban, gyermekjóléti intézményekben pedig az udvaron sem lehet dohányozni.
A törvény rendelkezik a dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén fizetendő birságról, amely legalább 20.000,
legfeljebb 50.000 Ft. A dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítése, valamint a dohányzást
érintő tilalmak, korlátozások megtartására vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztását is szankcionálni kell. A betartásáért felelős személy (vezető) legalább 100.000 Ft, legfeljebb 250.000 Ft, az érintett
jogi személy (intézmény, szervezet, üzemeltető) legalább 1.000.000,
legfeljebb 2.500.000 Ft egészségvédelmi bírsággal sújtható. A törvény
betartását az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzi, a jogsértő
természetes vagy jogi személlyel szemben a fenti összeghatárok közötti
egészségvédelmi bírságot szabhat ki. A törvénymódosítás január 1jén lép hatályba, de bírságot csak április 1-jétől kis türelmi idő után
szabnak ki. A közterületet érintő dohányzási korlátozások betartását az
ÁNTSZ-en túl, a közterület-felügyelet is ellenőrizheti, és a dohányzási
korlátozás tetten ért megszegőjét 30.000 Ft helyszíni bírsággal sújthatja. A jogerősen kiszabott és meg nem fizetett egészségvédelmi bírságot adók módjára kell behajtani.
Három idézet miért is kell leszokni a dohányzásról:
„Orvos vagyok. Hiszek a tudományban és a bizonyítékokban. Kijelentem: A dohányzás gyilkos!” (Gro Harlem Brundtland, a WHO
főigazgatója. 1998.)
„Erőfeszítéseket kell tennünk, hogy megakadályozzuk a fiatalokat a
dohányzás elkezdésében, és bátorítani kell a dohányosokat – bármely
életkorúak is legyenek – káros szenvedélyük elhagyására.” (Richard
Carmona, az USA tiszti főorvosa. 2005.)
„A dohányzás egy előzetes fizetési szerződés. Azok, akik dohányoznak, nem most fizetnek, csak 30–40 évvel később, amikor megromlik
az egészségük és rákos, légzőszervi vagy szív-érrendszeri betegekké válnak. Két dohányzó közül egy életével fizet!” (LEE Jong-wook, a WHO
főigazgatója. 2006.)
Tóth Tibor
munkavédelmi szaktechnikus

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés

Tóth Péter

halálának 3. évfordulójára.

…Szeresd az életet,
Amíg van mit féltened.
Ne akarj más lenni,
Mindig mást tenni.
Gondolj rám, s suttogom neved.
Értem sose fájjon szíved.
Eszedbe jutok, nevetsz.
És ha ezt teszed: SZERETSZ.
Elt ntél, de a lelked köztünk van,
még most is látjuk arcod,
ahogy felénk jössz…
Angyal voltál, mindenki szeretett,
Angyal lettél, senki nem feledett…!

Szerető családja
Emlékezés

Hulyák Róbert
halálának 3. évfordulójára.
„Keresheted t, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jöv ben
akárki megszülethet már, csak
nem.”
(Kosztolányi Dezs

)

Családja

Emlékezés

Héda János
halálának 1. évfordulójára.
Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Szerető felesége és családja

Megemlékezés

Asztalos Ferencné
Kompolti Ilona
halálának 1. évfordulójára.

Novemberi anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK: Luklíder Anna Janka (Bajner Mónika),
Sultis Rebeka (Szabó Mónika), Tóth Mira (Pabar Andrea).
HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.
ELHUNYTAK: Albert Sándorné Hajcsik Terézia (70 é.),
Borbély Károly (67 é.), Cserháti János (87 é.),
Dobák Jánosné Juhász Mária (79 é.), Ézsiás László (57 é.),
Juhász János (82 é.), Németh Péterné Pincsi Zsuzsanna (72 é.),
Tóth István (85 é.), Tóth László (64 é.).

Te ne ölts feketét,
Csak rizd meg létem emlékét.
Mosolyogj úgy, ahogy én tettem,
s légy azzá, amivé én lettem.

Már egy éve, hogy elmentél.
Itt hagytál bennünket búcsú nélkül,
elrabolt a gyilkos kór. Nekünk már nem maradt
más, csak az emléked. Míg élünk, fájó szívvel
és könnyes szemmel emlékezünk.

Szerető férjed és két lányod, Ilonka és Manyika

Emlékezés

Fózer Pál
halálának 6. évfordulójára.

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak és ismer söknek, akik

Dobák Jánosné Juhász Mária
temetésén részt vettek, sírját a szeretet virágaival borították
és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

„Végleg elmentél hosszú utadra,
Hangod nem halljuk többé már soha.
Életed munka volt és szeretet,
Amíg élünk elfelejteni nem lehet.
Fájó szívünk fel-felzokog Érted,
Örökre szeretünk, nem feledünk Téged!”

Szerető felesége és családja
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Ingyenes 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.

Karácsonyi akciók!
• Nyugdíjas kedvezmény –30%
• Multifokális lencsék –30%
• Keretek –30%, –40%
• Komplett szemüvegek akár 7.000 Ft/db!

Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket
és Boldog Új Évet
kívánunk!

Szeretteinek ajándékozzon
szemüvegutalványt!
Nézzen be hozzánk, hogy jobban lásson!
Üdülési csekket elfogadunk!

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig

Digitális- és ofszet nyomda
www.artander.hu

Új bolt Jászfényszarun!
DAJKÓKER

DIVATÁRU, KIEGÉSZÍTŐ,
ILLATSZER
Parfüm, Krém, Kozmetikum, Divatékszer,
Bőráru, Laptoptáska, Oldaltáska, Iskolatásk,
Női ruházat, stb.
Jászfényszaru, Fürst Sándor út 10.
(Az OPTIKA mögött.)
Nyitva tartás: kedd-péntek: 9:30-tól 17-ig,
Szombat: 9-től 12-ig
MESSZIRE NE MENJEN,
VÁSÁROLJON A DAJKÓKERBEN!

Tisztelt jászfényszarui lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy előzetes időpont egyeztetés alapján
édesapám lakásán (Jászfényszaru, Fürst S. u. 12.)

ügyvédi tevékenységet folytatok.
Dr. Tóth Zoltán – ügyvéd – Telefon: 06-20/544-5206
Ezúton köszönjük meg valamennyi barátunknak az egész évi önzetlen munkáját, támogatóinknak a természetbeni és pénzbeli felajánlásokat, mellyel lehetővé tették, hogy idén is
közös erővel, összefogással gazdagítsuk településünk szabadidős és kulturális programkínálatát. Bízva a további eredményes együttműködésben szeretetteljes, boldog ünnepeket
és lovas programokban gazdag új esztendőt kívánunk!
A jászfényszarui fogathajtók

Fenyőfavásár!
2.000 Ft/db

Jászfényszaru, Aradi u. 7

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

Fogadóóra
A Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyalójában 2012. január utolsó péntekén 15.00 órától
17.00 óráig várja az érdeklődőket Dr. Szabó Tamás országgyűlési képviselő és Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester.

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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Helyközi buszjáratok indulnak
Jászfényszaru, autóbusz váróterem megállóhelyről
HOVÁ	MIKOR
Alattyán, kh.:

 06:10

15:54				

Boldog, aut. vt.:

 05:05

 10:00

X 12:15

 17:45

 20:25

Bp., Stadion aut. pu.:

 05:42

06:42

07:36

08:29

 08:34	

 09:31

14:31					
17:23					

Cegléd, aut. áll.:

65

Gödöllő, aut. áll.:

 05:42

06:42

07:36

08:29

 08:34	

 09:31

14:31					
Hatvan, aut. pu.:
Hatvan, Kossuth tér:

 05:05

 10:00

 11:19

X 12:15

 17:45

 20:25

X 06:05

 06:50

07:00

O 10:00

X 12:45

 14:00

 15:05					
Hatvan, vá.:

 05:05

 10:00

X 12:15

 17:45

 20:25

15:54					

Jánoshida, Főtér:
Jánoshidai elág.:

 06:10

15:54				

Jászalsószentgyörgy, kh.:

 06:10

15:54				

Jászapáti, aut. áll.:

O 14:11

 14:13

Jászb., Electrolux:

 04:50

X 05:35

 12:45

 20:50		

Jászberény, aut. áll.:

 04:50

X 05:35

 06:10

 06:45

X 07:03

 07:47

 08:05

O 08:27

 08:48

+ 09:30

 09:39

X 10:08

X 12:15

 12:45

13:12

O 13:45

 14:00

O 14:11

 14:13

 15:01

 15:40

15:54	

 16:00

 16:45

16:57

O 17:10

65

17:23

+ 17:39

 18:58

 20:50

05:10

16:00

17:00			

Jászjákóhalma, kh.:

O 14:11

 14:13

+ 17:39			

Jászkisér, Ktsz.:

O 14:11

 14:13

+ 17:39			

Jászfényszaru, vá.:

Jásztelek, kh.:

 06:10

Kecskemét, aut. áll.:

65

Kőtelek, kh.:

+ 17:39			

15:54				

17:23					

O 14:11

 14:13

+ 17:39			

Nagykáta, vá.:

65

17:23					

Nagykőrös, aut. áll.:

65

17:23					

Nagykörű, Kossuth tér:

O 14:11

+ 17:39				

Pusztamonostor, kh.:

 04:50

X 05:35

 06:10

 06:45

X 07:03

 07:47

 08:05

O 08:27

 08:48

+ 09:30

 09:39

X 10:08

X 12:15

 12:45

13:12

O 13:45

 14:00

O 14:11

 14:13

 15:01

 15:40

15:54	

 16:00

 16:45

16:57

O 17:10

+ 17:39

 18:58

 20:50

17:23					

Szeged, aut. áll.:

65

Szolnok, aut. áll.:

 06:10

O 14:11

Tiszasüly, posta:

O 14:11

 14:13

Jelmagyarázat:
+ munkaszüneti napokon (vasárnap)
 iskolai előadási napokon
 munkanapokon
O szabadnapokon(szombaton)

 14:13

+ 17:39		

+ 17:39			

X munkaszüneti napok kivételével naponta
szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap)
		
65 a hetek első tanítási napját megelőző napon

