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Október 23 emlékei…
…idéződtek fel mindannyiunkban, mi
kor a város központjába igyekeztünk,
hogy megemlékezzünk az ’56-os magyar
hősökről. Félszáz év távlatából, de napja
inkig elérő érzésekkel néztük az utcákon
megelevenedő forradalmi eseményeket.
Az ünnepi emlékezések sora idén második
alkalommal kezdődött szentmisével, mikor
az októberi események mellett Kapisztrán
Szent Jánosról is emlékeztünk, aki évszázadokkal korábban az országhatár egyik
szegletén harcolt hazánkért. A prédikáció
perceiben együtt elmélkedtünk arról, mit
jelent ma ’56 nekünk, magyaroknak, mit jelent ’56 globálisan, milyen volt magyarként
két nagyhatalom malomkövei között lassan
felőrlődni. Emlékeztünk a harcokban életüket áldozó fiatalokról, akik arra az egy napra tették fel életüket. Azokra, akiket évekig
megbélyegeztek az egy napra megtestesült
ideáért, amit így neveznek: szabadság.
Egy szó, egy terv, egy álom, a csupa nagybetűs jövő. Ezt jelentette a szabadság akkor.
Most megélve mást hordoz és olyan nekünk,
mint a levegő. Természetes, ám azokban az
években nem volt annyira magától értetődő.
A városi ünnepség mozgalmas és életszerű
volt, ugyanis a mise percei után megelevenedett a múlt. A templom előtti Szentcsalád teret fiatalok népesítették be, hogy élővé
tegyék azt és felelevenítsék a legendás nap
eseményeit. A fényszarui utcák néhány perc
erejéig a korabeli pesti hangulatot idézték:
egyetemisták nemzetiszín karszalaggal, csepeli munkásoknak öltözött fiatalok egy távolból feltűnő gépkocsival, számtalan fáklya, menetelés.
Követeléseik tizenhat pontjának felolvasása után, elindultak a Parlament elé, hogy
meghallgassák Nagy Imre beszédét, ami
után a több tízezres tömeg a rádióhoz vonult. Céljuk az volt, hogy felolvassák követeléseiket, majd megelevenítve az órákon át
tartó harcokat, végül elfoglalják a rádió épületét (szerepét az estére a Rimóczi Kastély
vette át). Az életre kelt történés helyszínei
a templomkert és a Rimóczi Kastély közötti utcák, a szökőkút előtti tér, végül pedig
a kastély udvara volt. Az ünnepi műsor itt

Az ünnepi műsort Kotánné Kovács Tímea szerkesztette. Fotó: Sugár Istvánné.

Dr. Kis Zoltán, Jászfényszaru díszpolgára köszönetet mond a rangos elismerésért. Fotó: Pál Alíz

folytatódott tovább és a következő percekben Magyar Krisztina és Harmat József egy
– egy verset szavaltak el.
A nap az emlékek előtti méltó főhajtást
követően, kitüntetés átadásával folytatódott.

Városunk polgármestere díszpolgári címet
adományozott dr. Kis Zoltánnak, Jászfényszaru volt országgyűlés képviselőjének. Az
ünnepet Tóth Julianna éneke zárta.
Pál Alíz
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Dr. Kis Zoltán
1954. szeptember 24-én született Jászberényben és tanulmányait is itt folytatta.
A Lehel Vezér Gimnáziumban töltött évei
alatt megnyerte az országos magyar versenyt, így egyenes út vezetett számára a Szegedi József Attila Jogtudomány Egyetemre.
Ezt követően jogtanácsosként és ügyvédként dolgozott.
1990-ben országgyűlési képviselővé választottuk a Felső-Jászságban.
1994. júliustól 4 éven keresztül a Földművelésügyi Minisztérium politikai államtitkára, 1998-tól a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közgyűlés tagja.
1999-től pedig 2002. májusig az országgyűlési képviselőcsoport helyettes vezetője
és még ebben az évben országos listán szerzett újabb országgyűlési képviselői mandátumot.
Az új Országgyűlés megalakulását követően három bizottságban dolgozott. Ebben
a ciklusban a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium politikai államtitkára.
Sokirányú érdeklődését, tudását jelzi,
hogy 2004. szeptembertől az országgyűlés
jegyzőjeként is dolgozott.
2006. május 30-tól a mezőgazdasági, illetve a honvédelmi és rendészeti bizottság
tagja.
Édesanyja révén jászfényszarui származású, rokonai ma is itt élnek. Képviselői
munkája során jelentős érdemeket szerzett
Jászfényszaru fejlődésében.

Folytatódik a városközpont megújítása
A „Jászfényszaru városközpontjának
értékmegőrző megújítása” című ÉAOP5.1.1/D-09-2f-2011-0003 azonosító számú projekt keretén belül a település központja jövő év közepére teljesen új köntöst
kap. Jelenleg a főteret épületbontás, ásás és
földmunka jellemzi, mely a megújítást és
az új funkciók megjelenítését szolgálja a
későbbiekben.
Felújítás alatt áll a Városháza. Augusztus
végén leálltak a munkálatok, mert kisebb
változtatások voltak szükségesek az engedélyes tervekben. Kormányablak kerül kialakításra, ezért módosítani kellett a terveket,
így az építkezés leállt. A tervek módosítása
megtörtént, az építési engedély jogerőre emelkedését követően lehet lefolytatni
a szükséges közbeszerzési eljárást, ezután
a munkálatok folytatódhatnak. A Kormányablakban az okmányirodai, gyámügyi
és szociális ügyi feladatot látják el a kormánytisztviselők. A Hivatal mellett lévő
üzletet és a Gamesz épületének egy részét
a napokban már lebontották, helyére Városgondnokság kerül kialakításra. A volt
Pedagógusház helyén Üzletközpont épül,
melynek munkálatai jó ütemben haladnak.
Az Üzletközpont különböző kiskereskedel-

Új külsőt kap a Rimóczi Kastély körüli
tér. A kastély udvarán multifunkcionális
közösségi udvar létesül, zenepavilonnal,
mely közösségi, zenés programok helyszínéül szolgál. Ezzel párhuzamosan a főtér
zöldfelülete is rendezésre kerül. Még ebben
az évben megtörténik a térburkolati elemek
elhelyezése, jövő tavasszal pedig a zöldfelület felújítás, növénytelepítés. Zöldfelület
felújítás lesz még a templom körüli téren,
a templom és a Rimóczi Kastély közötti
területen, a Rimóczi Kastély területén és a
Városháza előtti téren.
A zöldfelület automata öntözőrendszerrel
lesz ellátva. Felújításra kerül még a templom körüli parkban megtalálható szökőkút
és az itt található szobrok is. A templom

Felújítás alatt a Városháza

Dr. Kis Zoltán országgyűlési képviselő úr
közreműködött:
• a jászsági hűtőház létesítésében,
• a horgásztavak önkormányzati tulajdonba adásában,
• Jászfényszaru sikeres pályázataiban,
• a boldogi út megépítésében,
• támogatta a BÉKE MGTSZ olajüzem
létesítését.
Munkája során mindig előtérbe helyezte
a Jászságot, a vidéket, a vidék fejlesztését,
Jászfényszarunak kiemelt segítséget nyújtott.
Kimagasló érdemeket szerzett abban,
hogy az 1993. április 2-i városavatón
Göncz Árpád köztársasági elnök tisztelte
meg városunkat jelenlétével.
Dr. Kis Zoltán Jászfényszaru érdekében
végzett munkáját olyan elismerés övezi, hogy a város önkormányzata számára
2012. augusztus 8-án 319/2012. számú
határozatával DÍSZPOLGÁRI CÍMET
adományozott.
Dr. Kis Zoltán Jászfényszaru fejlődése,
fejlesztése érdekében végzett kimagasló
munkájáért méltó a DÍSZPOLGÁRI CÍM
viselésére. – Elhangzott az október 23-ai városi ünnepségen, melyen sor került a rangos
kitüntetés átadására.

A Pedagógusház helyén üzletközpont épül.

mi egységeknek nyújt helyet, mint például
ruházati üzletek, szépség szalon. A projekt
keretén belül megtörténik a Régi Kaszinó
Vendéglő és a Cserháti Diszkont megújítása és bővítése. A Kaszinó esetében is módosultak a tervek, de az átalakítást és a végső
határidőt ez nem hátráltatja. A munkálatok
a Cserháti Diszkontnál is folyamatosan
zajlanak, az üzlet a felújítás ellenére nyitva
tart, mindössze néhány hétre kell átmenetileg bezárni, annak érdekében, hogy az
építkezés ez év december végéig befejeződhessen.

szentély mögötti zöld területen emlékmű
kerül kialakításra, mellyel Mindszenty József bíborosra, Magyarország utolsó hercegprímására emlékezünk. A Szentháromságszobor és a Szentcsalád-szobor áthelyezésre
kerül. A projekt részeként új parkolóhelyek
épülnek a Cserháti Diszkont és a Vendéglő
területén.
Reményeink szerint a megújuló főtér
hozzájárul ahhoz, hogy a város méltóképpen megünnepelje várossá avatásának 20.
évfordulóját az elkövetkezendő évben.
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
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A cselekvés ideje és lehetősége:
Teaház a felzárkóztatásért és integrációért Fényszarun
Egy város fejlődésének és fejlettségének
megítélése gyakran a munkahelyekre, a terek,
a középületek, az utak, a járdák és a szolgáltatások kiterjedtségére és minőségére korlátozódik. Az eddig megvalósult és jelenleg is
zajló fejlesztéseknek, az önkormányzat elhivatottságának köszönhetően városunk egy
lényeges lépéssel előbbre tart ennél: Jászfényszaru vezetői komplex szemléletű fejlesztés
végrehajtását kezdték meg évekkel ezelőtt,
amikor az esélyegyenlőségi elvű fejlesztéspolitika mentén elindították a különböző humán
fejlesztéseket, valamint ezzel párhuzamosan
azokat az infrastrukturális beavatkozásokat
is, amelyek a település egységes fejlesztését jelentik. A városfejlesztési törekvések között így
egyszerre jelent meg a más települések által is
közkedvelt funkcióbővítő városrehabilitáció,
valamint a szociális célú városrehabilitáció.
Utóbbi egyértelműen a település társadalmilag kedvezőtlenebb helyzetben lévő településrészét, az ún. Alvéget célozta meg. Az
infrastrukturális fejlesztések azonban önmagukban nem elégséges beavatkozások ahhoz,
hogy lényegi és fenntartható társadalmi fejlődés valósuljon meg, ezért szükséges a komplex humán fejlesztések elindítása, végrehajtása is. A Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási
Stratégia jegyében kiírt TÁMOP-5.3.6-11/1
jelű, „Komplex telep-program” konstrukcióra pályázatot nyújtott be az önkormányzat,
melynek fejlesztési célja tehát olyan humán
infrastruktúra-fejlesztés, amely elsősorban a
település alacsony státuszú lakosságának, e
csoport gyermekeinek ad valós esélyt a felzárkózásra, társadalmi integrációra, a fenntartható családi egység megteremtésére.
A 150 millió forintos, 100%-os támogatási
intenzitású projekt végrehajtását 2013. ja-

nuár 1-jétől 2015. május 30-áig terjedő 29
hónapra tervezzük és vállaltuk annak fenntartását. A pályázatban az alábbi programelemeket, tevékenységeket fogalmaztuk meg:
„Bázis” Szolgáltató Pont (Csillag Pont)
kialakítása, szolgáltatás bővítése az Alvégben
lévő Szent József Szabadidőpark Közösségi
Házában.
„TEAHÁZ” – közösségi tér kialakítása
és üzemeltetése a Tompa Mihály út 7. szám
alatti, volt „Lehel iroda” épületben.
A Teaházban kap helyet a projektmenedzsment, kialakítunk egy konyhát és teázót,
mozizásra és nagyobb közösségi programokra
alkalmas teret, valamint a mai kor követelményeinek megfelelő kiszolgáló helyiségeket.
A projekt keretében szakemberek bevonásával aktív, építő és értékeket jelentő programokat szervezünk a TEAHÁZ nyújtotta ízléses,
komfortos környezetben.
A Teaházban megvalósuló programok:
Játszóház (gyerekeknek), Kacagva ango
lul! (nyelvoktatás), Állandó Internet hoz
záférés biztosítása, Csak Csajok (program
nőknek, lányoknak), Gasztro Klub (heti
1x2 óra), Csináld Magad Klub (heti 1x2
óra), Helytörténet (helytörténeti anyagok
gyűjtése; archívum kialakítása), Filmklub,
Munkaerőpiaci szolgáltatások („Újra dolgozom!”, „Tájékoztatás, tanácsadás”, „Álláskereső Klub”, „Pályaorientáló és álláskeresési
ismeretek”, „Vállalkozz eredményesen! (intenzív képzés)”, Családi napok szervezése,
Szűrések az iskolai sikeresség érdekében
(pedagógia és egészség), Közös dolgunk a
gyerek (prevenciós konzultációk (oktatási
sikerességet célzó), Tanácsadás szülők részé
re (12 alkalom), 3N program (No drog, No
smoke, No alkohol – prevenció).

Felnőttképzések:
• Védelmi célú erdősávok – energia-er
dők telepítője, fenntartója.
• Betanított karbantartó munkás
• Betanított térkőkészítő és térkő bur
koló
• Elektronikai hulladékválogató,
feldolgozó
• Házi betegápoló
• Digitális írástudás – számítástechni
kai alapismeretek
Egyéb jelentős programelemek:
• Konfliktuskezelő tréning
• Szakmaközi munkacsoportok mű
ködtetése
• Gyermekfelügyelet biztosítása
• Work Shop (tapasztalatcsere 10 alkalommal, alkalmanként10-15 fővel)
• Kompetenciamérés és egyéni fejleszté
si tervek elkészítése
Az Alvégben kialakított és az ott élők kezdeményezésére elnevezett Szent József Szabadidőpark jó példa arra, hogy a közösségek
életre hívásának, aktivitásának és hasznos
működésének hatékony támasza a tevékenységhez rendelkezésre álló infrastruktúra.
A szabadidőpark nem is olyan régen még
álomnak tűnt. Reméljük, hogy a TEAHÁZ
is hasonló életutat bejárva valósággá válik és
egy pezsgő, magas színvonalú, értékeket rejtő
és közvetítő közösségi térnek ad otthont!
A Teaházban kibontakozhatnak az egyéniségek, a közösségek, az alkotók és az érdeklődők, a betérő jól érzi magát attól függetlenül,
hogy a város melyik részéről érkezik.
Illés Péter
Polgármesteri Hivatal
projektiroda munkatárs

30 éves a GAMESZ: a jubileum ünneplése
Az 1982-ben alapított GAMESZ 30
éves jubileumát ünnepelte szeptember
21-én. Ez idő alatt 157 dolgozó volt
hosszabb-rövidebb ideig a szervezetnél. Meghívást a 35 fő aktív dolgozó,
28 fő GAMESZ nyugdíjas kapott, 14
munkatársunkról már csak megemlékezhettünk. Az önkormányzat jóvoltából a
Kukta Kft. által készített finomságokat
fogyaszhattuk el. Citera és nótaszó mellett nosztalgiáztunk, hallgattuk az idősebbek visszaemlékezéseit, hogy milyen
szép idők is voltak. Többször elhangozott a kérdés: emlékszel arra, amikor…..?
Jó érzés, hogy mindenki csak szép és jó
dolgokra emlékezik, vidám történeteket
mesél.
Karizsné Csontos Terézia
GAMESZ vezető
Fotó: Karizs Evelin
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A jövőre létrejövő járási hivatalok feladatkörei
Járások kialakítása
2013. január 1-jével ismét létrejönnek a
magyar közigazgatás egykor szerves egységét képező járások és járási hivatalok, amelyek egykor elválaszthatatlan részei voltak
a magyar közigazgatásnak. A több száz éves
múltra visszatekintő járási rendszert 1983ban szüntették meg, jövőre tehát harminc
év után, de új szervezeti rendben és új céllal alakulnak meg ismét a járások a megyei
kormányhivatalok szervezeti egységeiként. A
fővárosban nem járási, hanem kerületi hivatalok néven. Erről júniusban, a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő
törvények módosításáról szóló törvény elfogadásával döntött az Országgyűlés, a jogszabály több mint 80 db törvényi szinten szabályozott államigazgatási feladatot határozott
meg a járások számára.
A járási hivatalok feladata a megyei szintnél
alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása lesz, amelyeknek nagy
részét eddig a jegyzők látták el. A jegyzők
által ellátott 12 millió hatósági ügy 90 %-a
eddig is államigazgatási jellegű volt, ez azt
jelenti, hogy ekkora tömegű – az állam által áthárított – pluszfeladat hárult eddig az
önkormányzatokra, jegyzőkre. Az új feladatmegosztásnak köszönhetően az összes államigazgatási ügy több mint 40%-a kerül vissza
az államot képviselő járási hivatalokhoz.
A hatáskörök szétválasztásánál kiemelt
szempont volt, hogy a helyi szabályozáshoz
kapcsolódó, mérlegelési jogkörbe tartozó
ügyek lehetőleg maradjanak a települési jegyzőnél, ahol viszont az adott ügyben az államnak van egyértelműen feladata, szerepe, ott
a járási hivatal tudjon majd hatékonyabban
intézkedni. Az azonos szabályozók mentén
lefolytatható eljárásokkal hatékonyabb, racionálisabb ügyintézés valósulhat meg országszerte. A jegyzőktől átkerülő államigazgatási
ügyek évi közel ötmillió államigazgatási ügy
intézését jelentik a járási hivatalokban.
Elsősorban okmányirodai feladatokat, a
gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint
egyes szociális, környezetvédelmi, természet-

védelmi igazgatási ügyek intézést veszik át a
településektől a jövőre megalakuló járási hivatalok.
Jegyzőknél maradó ügyek
Csak azok az ügyek maradnak a jegyzőknél, amelyekhez a helyi viszonyok ismerete
elengedhetetlen, vagy amelyekben országosan nem egységes szabályozás és helyi mérlegelési lehetőség is van. Ilyenek pl. a helyi
adóval összefüggő igazgatási, az anyakönyvi
és állampolgársági ügyek, a települési polgári
védelmi, katasztrófa igazgatási feladatok. Továbbá az ipar- és kereskedelmi igazgatási, a
birtokvédelmi feladatok, a hagyatéki eljárás,
a nem alanyi jogon járó szociális ellátások, a
helyi védettséggel összefüggő környezet- és
természetvédelmi, a veszélyes ebek nyilvántartásával összefüggő feladatok, az óvodáztatási támogatás.
A jegyzőknél, polgármestereknél maradó, a
törvényben nem szabályozott államigazgatási
feladatokról az ősszel születnek meg a további
jogszabályok.
Az olyan hatósági ügyeknél, mint pl. a földművelésügyi, állategészségügyi, a vízügyi, az
ipari igazgatással, valamint a környezet- és
természetvédelemmel, a közlekedés és hírközlési igazgatással kapcsolatos feladatok,
lesz feladata a települési jegyzőnek és a járási
hivatalnak is, mint ahogy eddig is eljárt ezen
feladatkörökben a kormányhivatal helyi szerve és jegyző is.
Okmányiroda a járásokban
A legtöbb feladatot az okmányirodáktól
átvett ügyek fogják jelenteni a járási hivatalok számára. Mivel az okmányirodák 2013.
január 1-jétől a járási hivatalok törzshivatalának szervezeti egységeiként működnek
tovább, így (a fővárosban működő Központi Okmányiroda kivételével) valamennyi
okmányiroda a járási hivatalokhoz kerül, az
ott foglalkoztatott köztisztviselőkkel együtt.
Az eddig a települési önkormányzatok által
ellátott okmányirodai feladat tehát a járási
hivatalok feladata lesz. Ezek nagy részét a

személyi adat- és lakcímnyilvántartással, útlevél-igazgatással és a közlekedési igazgatással
kapcsolatos feladatok adják.
A tervek szerint 2013 végére az okmányirodák bázisán alakítják ki a kormányablakrendszert. A területi közigazgatási reform
távlati célja az egyablakos ügyintézés biztosítása az ügyfelek számára, hogy az állampolgárok egyetlen helyen, a – 2013 végéig kialakítandó – kormányablakoknál tudják majd
hivatalos ügyeiket intézni.
Az ügyfelek dolgát nagyban megkönnyíti
majd, hogy 2013 januártól a járási hivatalok
okmányirodái országos illetékességgel fogják
ellátni feladataikat.
Gyermekvédelmi, gyámügyi,
szociális igazgatási feladatok
A járási kormányhivatalokhoz kerülnek
a helyi igazgatáson túlmutató ügyek, mint
pl. egyes szociális igazgatási, az okmányirodai és a gyermekvédelmi- és gyámügyek. A
gyámhivatalok a járási hivatal szakigazazási
szervként, járási gyámhivatal néven folytatják
munkájukat. A szociális igazgatási ügyek egyharmada is a járási hivatalokhoz fog tartozni.
A gyámhivatalokhoz hasonlóan a munkaügyi kirendeltségek, a népegészségügyi
intézetek, a körzeti földhivatalok és az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok
is a járások szakigazgatási szerveiként végzik
majd feladataikat.
Ugyancsak a járások látják majd el szinte
kizárólagosan a kommunális igazgatással (pl.
temetőengedélyezés), a menedékjogi ügyekkel kapcsolatos feladatokat.
Jászfényszarun a Járási Hivatal Kirendeltségeként helyben a Városházán kialakításra
kerülő kormányablakban működik majd tovább az okmányiroda.
A Jászberényi Járási Hivatal kialakításáról
szóló megállapodás Jászfényszaru települést
érintő dokumentumait a közelmúltban került aláírásra Dr. Kállai Mária megyei kormánymegbízott, valamint az önkormányzat
vezetői által.
Dr. Voller Erika
jegyző

„Hívogat az iskola, kapuit kitárja…”
Az iskola kapui bizony a kötelező délelőtti
órák után sem zárulnak be, délután is értékes
elfoglaltságokkal várja a tantestület a diákokat. A művészeti iskola különböző szakkörök,
előkészítők, sportkörök széles választékával
csalogatja gyermekeinket a civilizáció áldott
és áldatlan vívmányai mellől tudásuk bővítésére, képességeik fejlesztésére. Szerencsére
sokan meghallják a hívó szót és csatlakoznak
a régi és az új csoportokhoz.
A művészeti iskola négy művészeti ága
működik jelenleg. A színjáték-drámajáték
tanszak két csoporttal, a néptánc négy csoporttal, a társastánc két csoporttal indult
ebben a tanévben. A képző- és iparművészeti
tanszak Jászfényszarun is és Boldogon is 4-4

csoporttal tevékenykedik. Hangszeres zenetanulásra is lehetőség van, választható zongora,
szintetizátor-keyboard és népzene.
Végzős nyolcadikosainknak három területen van lehetőségük a középiskolai tanulmányokra felkészülni: magyar nyelv és irodalom, matematika és rajz tantárgyakban.
Szintén nekik nyújt segítséget számítástechnika területén az ECDL Start vizsga előkészítő, valamint angol nyelvből alapfokú nyelvvizsga előkészítő.
A felső tagozatos tanulók megyei tanulmányi versenyeire biológia, földrajz, kémia és
matematika tantárgyakból kínálunk felkészítést, alsó tagozatosaknak pedig matematikából. Szakkörökből is igen széles a paletta.

A gyerekek igényeiknek és érdeklődésüknek
megfelelően még hat szakkörből választhatnak. Ügyeskedhetnek szövő, varró és kerámia
szakkörön, csatlakozhatnak a fotókrónikásokhoz. Lehet német nyelvet tanulni, és a legkisebbek is megismerkedhetnek az angollal.
Ha még ez sem lenne elég, jöhet a sport!
A fiúk futballozhatnak, a lányok pedig kézilabdázhatnak. Bárki kipróbálhatja az asztalitenisz és a sakk által nyújtott élményeket is.
A fentiekből látható, hogy gazdag kínálattal készült nevelőtestületünk az idei tanévre is. Így a tanulók már csak érdeklődésüknek és terhelhetőségüknek figyelembe
vételével dönthetnek a délutánok tartalmas
eltöltéséről.
Kovács Lászlóné
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Szemelvények a Képviselő-testület döntéseiből
Jászfényszaru Város Önkormányzata a 2012. június 20. és október
3. közötti időszakban tartott testületi ülésein mintegy 191 képviselőtestületi határozatot hozott, melyből az oktatást, civilszférát, közéletet,
városfejlesztést és a polgármesteri hivatalt érintőeket olvashatják e rövid betekintésben az arra vágyók.
Jóváhagyásra került a Jászfényszaru Óvodai Intézményének létszámában egy fő óvodapedagógus határozatlan idejű kinevezése. Ezzel
egy időben elfogadásra került, hogy az önkormányzat a 2012/2013as tanévben továbbra is 8 óvodai csoportban – a teljes kettős váltás
biztosításával, a korábban engedélyezett csoportlétszám-emelésekkel
– biztosítja az óvodai nevelést.
Az iskolások szellemi fejlődését Jászfényszaru Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2012/2013-as tanévben az általános iskolában az
évfolyamonkénti 3 osztályban biztosítja a korábban engedélyezett pedagógus létszám mellett, a „sárga iskola” folyosója pedig a Borbély-Ép Kft.
kivitelezésében mintegy 240 m2 új lambériaburkolattal gazdagodik.
A fogathajtó pálya megfelelő megvilágítottságának kialakítása érdekében az önkormányzat támogatja a beruházást, valamint 800.000 Ft
támogatást nyújt a kézilabdacsapat újraindításához, és a hatvani kézilabdacsapattal való egyesüléséhez.
A képviselő-testület jóváhagyja – a felmerülő újabb költségekről szóló tájékoztatás mellett – az I. világháborús emlékmű eredeti állapotra
történő felújítását, ezzel összefüggésben az önkormányzat egyetért azzal, hogy az emlékmű feliratának rekonstrukciója kapcsán az eredeti
színhez igazodjon a vésett betű festés utáni színe.
Az önkormányzat jóváhagyja a Tájház nádtető felújításának költségét
800.000 Ft+Áfa összegben, valamint a Templomkertben lévő Szentháromság emlékmű felújításához hozzájárul, és a felújításra bruttó
2.203.450 Ft összeget biztosít a 2012. évi költségvetéséből.
Az ÉAOP-2.1.1/E-12-K1-2012-0011 jelű „a Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése Szolnok–Boldog települések közötti szakaszon” című pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi együttműködési megállapodást az önkormányzat meg kívánja kötni.
Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy az önkormányzat a tulajdonában álló települési
víziközművek működtetése, az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízkezelési
szolgáltatás teljesítésének szabályozása érdekében bérleti-üzemeltetési szerződést köt 2027.12.31. napjáig terjedő határozott időtartamra
a Magyar Állam kizárólagos, 100%-os tulajdonában lévő ivóvíz- és
szennyvízszolgáltatás céljára, a víziközművek működtetésére létrehozott Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

Jászfényszaru Város Önkormányzata hozzájárult közvetítői eljárás
lefolytatásához a Szabadság út menti fákra megvalósított rongálás
terheltjével. Az okozott sérelem jóvátételeként a kártérítési igény érvényesítésén túlmenően azt kéri, hogy a terhelt nyilvánosan kérjen
bocsánatot, valamint a Szabadság út mentén újonnan és előzőekben
ültetett valamennyi gondozást igénylő fát a Gazdasági Műszaki Ellátó
Szervezet (GAMESZ) utasításainak megfelelően gondozza a közvetí-

Dr. Aladics László aljegyző
tői eljárás eredményes lefolytatását követő egy évig. Jászfényszaru Város Önkormányzata a Rimóczi Kastély klimatizálására keretjelleggel
bruttó 520.000 Ft összeget biztosított költségvetésében. A munkák
elvégzésével Farkas Róbert jászfényszarui lakost bízta meg. Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4.982.000 Ft-ot a térfigyelő rendszer bővítésére keret jelleggel a 2012. évi költségvetésében
biztosított.
A 356/2012 (VIII.29.) számú határozattal a pályázati eljárás nyerteseként a képviselő-testület dr. Aladics Lászlót választotta a település aljegyzőjévé. Részletes bemutatkozására a következő számban kerül sor.
M.

Felhívás kötelező agrárkamarai regisztrációra
A 2012. augusztus 1-től hatályba lépő Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI.
törvény kötelező tagságot ír elő az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi szereplője
számára. Az agrárkamarai választások előkészítése érdekében a leendő kamarai tagok
legkésőbb 2012. november 30-ig kötelesek
a Magyar Agrárkamara honlapján (www.
agrarkamara.hu) található on-line regisztrációs felületen bejelentkezni az agrárkamarai
nyilvántartásba, és a kamarai hozzájárulást
(5.000 Ft egyszeri nyilvántartásba vételi díjat) befizetni az ott közzétett számlaszámra.
Ez a feltétele annak, hogy a leendő tagok
részt vehessenek a jövő év elején esedékes választásokon. A későbbiekben az éves tagdíjat
a tagok gazdasági súlya alapján, sávosan határozzák meg.
Regisztrációra köteles minden természetes
és jogi személy (őstermelő, családi gazdálko-

dó, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság stb.),
aki/amely agrárgazdasági tevékenységet folytat. (Az agrárgazdasági tevékenységek jegyzékét a 2012. évi CXXVI. törvény 1. és 2. sz.
melléklete tartalmazza.)
Ha valakinek egyszerre több önálló vállalkozása van (pl. őstermelő és gazdálkodó szervezet tulajdonosa is egyben), akkor minden
érintett vállalkozását külön kell regisztrálnia.
A várhatóan mintegy 400 ezer taggal megalakuló új szervezet legfőbb feladata a hazai
agrár- és élelmiszerszektor egységes és hatékony képviselete, versenyképességének folyamatos erősítése lesz. Az új agrárkamara az
Tanácsadó neve
Törőcsik Anikó
		

Iroda címe

eddigieknél szélesebb körű és magasabb színvonalú szolgáltatásokat fog nyújtani. A cél az,
hogy a kamarai tagok befizetett tagdíjukért
cserébe annál sokkal nagyobb értékű szolgáltatásban részesüljenek.
A regisztrációval kapcsolatban a gazdálkodók segítséget kérhetnek a 06-80/911-078-as
zöldszámon (hétfőtől-csütörtökig 8.00 órától
16.30-ig, pénteken 8.00 órától 14.00-ig).
Törőcsik Anikó
agrárkamarai tanácsadó
A kamarai tanácsadó az alábbi helyen és
időben nyújt segítséget:
Telefonszáma

5100 Jászberény
06-30/325-7807
Ady E. út 18.		

Ügyfélszolgálati idő
Kedd: 07:30 – 16:00
Csütörtök: 07:30 – 16:00
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Építész szemmel
Szupervályog
Hagyományos esetben a vályog meghatározott mennyiségben agyagot és homokot
tartalmazó föld és víz keveréke. Ezen keverékből vályogtéglákat készítenek, amelyeket
azután kiszárítanak, és a téglákból rakják a
falat, vagy a vályogkeveréket közvetlenül a
fal helyére döngölik, általában fa tartószerkezetek közé. Ezt nevezik vert falnak. Miután

kiszáradt és megszilárdult a fal, a tartószerkezetet eltávolítják. A vályogépítkezésnek számos építésökológiai és építésbiológiai előnye
van, mint pl. az olcsó, hazánkban is szinte
mindenhol fellelhető, természetes, visszaforgatható nyersanyagok használata, a falak jó
hőtároló képessége, kedvező hőmérsékletés páraszabályozása, a kellemes belső klíma,
kedvező épület-akusztikai tulajdonságok,
stb. Ugyanakkor van néhány olyan tulajdonságuk, pl. a falak vízérzékenysége és a modern építőanyagokkal szemben alulmaradó
szilárdsága, amelyek miatt a XX. században
sajnos háttérbe szorultak.
A XXI. századi globális gazdasági és éghajlati változások következtében kezdenek tért
hódítani a hagyományos, környezettudatos
és egészséges építési módok. A fejlesztők
és építők azon fáradoznak, hogy hogyan
is lehetne a régi módszereket az új technológiákkal ötvözni úgy, hogy a hátrányokat
kiküszöböljék. Ilyen megoldást kínál a szupervályog. A Szupervályog-technológia kifejlesztője Nader Khalili építész és a Cal-Earth
Institute, a mérnöki tervezést és irányítás P.J.
Vittore végezte. A szupervályog – vagy más
néven földzsák (angol nevén superadobe, illetve earthbag) – technológia négyféle újítással küszöböli ki a hagyományos vályogépítés
hátrányait, visszahozva ezzel ennek az egészséges, környezetbarát és gazdaságos építési
technológiának a létjogosultságát a modern
otthonteremtés alternatívái közé.
A kialakítandó fal helyén a vályogkeveréket
polipropilén zsákokba, tömlőkbe (liszteszsák
vagy homokzsák) töltik, majd döngölik. Erre
a rétegre helyezik a következő zsákokba töltött vályogot, amit szintén döngölnek, és így
tovább. A zsák megóvja a benne lévő anyagot a környezet romboló hatásaitól, mivel
átereszti a levegőt és a vizet, lehetővé teszi a

fal lélegzését és páraszabályozását. A földzsák
falak bevakolva, a napsugárzástól védve, gyakorlatilag örökéletűek.
A vályogot tartalmazó döngölt sorok közé
horganyzott szögesdrótot tesznek, amely
mintegy tépőzárként összetartja a sorokat,
így javítják a fal húzó-, más néven szakítószilárdságát.

A vályogkeverékbe cementet vagy meszet
kevernek (de sokkal kisebb arányban, mint
pl. a beton esetében), ami a vályog szerkezetét stabilizálja.
Régi korok építészei is jól tudták, hogy a
legstabilabb szerkezetek az ívek, a boltozatok,
és kupolák, amelyek esetében a szerkezet-

re ható erők eloszlanak, és nem egy ponton
terhelik azt, mint az egyenes falak esetében.
Az építés során még rugalmasan alakítható
zsákokba töltött vályogból könnyedén lehet
ívelt falakat, boltozatokat vagy kupolákat kialakítani, így önmagukban is stabil szerkezetek jönnek létre.
A szupervályog épületek és szerkezetek előnyei:
• Nem kell az építőanyag, illetve a fal
előállításához speciális gyártó szerkezet
(mint a vályogtégla esetében), vagy nehéz
falrögzítő szerkezet (mint a vert fal esetében);
• A földkeveréket az építkezés területéről
nyerik ki (pl. a kiásott alapból), és közvetlenül a fal helyén töltik a zsákokba,
ezáltal nincs építőanyag előállítási költség, sem energiafelhasználás és környezetszennyezés, és nem kell a ház alapjából
kitermelt anyag, „hulladék” elszállításáról
sem gondoskodni;
• A kitermelt és megfelelő arányban összekevert földkeverék azonnal felhasználható;
• Nem kell szárítani, esős időben is lehet
dolgozni;
• Az építőanyagot nem kell többször mozgatni, forgatni, szállítani, mint a vályogtéglákat.
Berze Éva, okleveles építészmérnök

Megalakult a Baba-Mama Klub
Idén tavasszal a védőnői szolgálat jóvoltából elsősegély tanfolyamon vehettek részt a
tanulni vágyó szülők.
Rengeteg hasznos dolgot sajátíthattunk el
a tanfolyam keretein belül, köszönet Fózerné
Marika néninek és Kaszainé Györgyikének.
A sikeren felbuzdulva és látva hogy a szülőknek és a leendő szülőknek mennyire tetszett a heti egy alkalmas foglalkozás, úgy
döntöttünk, az elsősegély tanfolyam utolsó
napjával nem érhet véget ez a
dolog! Így jött az ötlet, hogy
megalapítjuk a Jászfényszarui
Szülők Klubját és heti egy alkalommal Baba-Mama Klubot
tartunk. A klub sokrétegű,
többféle témát érintve tartunk beszélgetéseket, segítünk
a még családtervezés, szülés
előtt álló kismamáknak és
kispapáknak, a már gyerkőcös
szülők átadhatják, cserélgethetik tapasztalataikat, ötleteiket, segíthetnek egymásnak. A
védőnők is segítenek minden felmerült problémával kapcsolatban, amiben csak tudnak, s
mindeközben nem kell azon gondolkodniuk
a szülőknek, hogy kire hagyják csemetéjüket,
hiszen a klubba nyugodtan magukkal hozhatják őket is, biztosítunk számukra is szórakozási lehetőséget, játékokat, így a szülők

nyugodtan beszélgethetnek, pihenhetnek
kicsit. Reméljük minden alkalommal egyre
többen és többen leszünk, így alkotva egy
szuper kis csapatot. Ez alkalommal is szeretnénk megköszönni kedves védőnőink áldozatos munkáját és reméljük a jövőben is sok
hasznos tanáccsal látnak el bennünket.
A jövőben szeretnénk még többféle programot szervezni, reméljük ezeknek is olyan
sikere lesz, mint az elsősegély tanfolyamnak.

Várunk minden kedves szülőt, nagyszülőt,
kismamát és kispapát, és azokat is akik még
csak tervezgetik a családalapítást és/vagy szeretnének egy kedves kis csapat tagjai lenni.
A klubdélutánok időpontjáról mindig teszünk ki plakátot a művelődési ház ajtajára,
ott keressétek.
Várunk mindenkit szeretettel: Judit és Juli
Cikkíró: Dobákné Simon-Kiss Judit
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Bőröndbe zárt
sötétség… avagy
a láthatatlan valóság
2012. március 26–29. között a „Vakbarát
település” elnevezésű programsorozat keretében lehetőség nyílt a 4–8. osztályos tanulóknak, hogy kipróbálják, milyen a vakok
mindennapi élete. Az esemény a „Bőröndbe zárt sötétség” nevet kapta, hisz a kellékek körülbelül két nagyobb bőröndben
elférnek. A kellékek alatt minden olyan
eszközt értek, amit napjainkban mi is használunk. Én, mint egészséges ember, segítőként vettem részt a programon, de közben
számomra is lehetőség nyílt, hogy kipróbáljam a sötét szobát. A szervező a Vakok
és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Egyesülete és a helyi klub vezetője, Varga Józsefné volt. Ezalatt a pár nap
alatt nekem is lehetőségem volt kicsit közelebbről megismerni az ő sajátos világukat.
Bár főiskolás tanulmányaim során szociális
munkásként lehetőségem nyílt megtapasztalni a megváltozott életkörülményekkel
élő emberek mindennapjait, ez az időszak,
amit velük töltöttem, mégis rengeteg új élményt adott számomra. Az emberek többsége azt hiszi, hogy azok, akik a látásukat
elveszítik, másabbak az egészséges társaikhoz képest. Ezzel szemben én ezt a tévhitet
megcáfolom, hisz a saját bőrömön tapasztaltam, milyen velük együtt lenni, és hogyan zajlanak a mindennapjaik. Ugyanúgy
végzik a teendőiket, mint mindenki, ami
nem is meglepő. Számomra viszont az volt
különös, ahogy a gyerekek viszonyultak a
jelenlévő látáskorlátozott emberekhez. Az
első napon -még mielőtt bementek a sötét
szobába-, Lukács Ágotával és vakvezető kutyájával Berryvel a terem előtt kérdőíveket
töltettünk ki a várakozó gyerekekkel. A tekintetükön látszott, hogy sajnálják Ágotát,
mert születése óta nem lát. Azonban amikor végigcsinálták a szobában a feladatokat,
rájöttek, hogy minden csak megszokás kérdése, és kevésbé tartottak attól, hogy kérdéseket tegyenek fel a jelenlévőknek. Még
a legelevenebb gyerekek is elcsodálkoztak
azon, hogy milyen könnyen befűztek egy
cipőt, vagy leírták a nevüket úgy, hogy a
sötétségben nem láttak semmit. Viszont,
ahogy telt az idő, egyre megszokottabb lett
a jelenlétünk, és már másnap kisebb tömeg
várt minket, ami a napok előre haladtával
csak bővült. Szerintem a program nagyon
sikeres volt, és sokat segített abban, hogy
a gyerekek is nyitottabbak legyenek a vak
és gyengénlátó emberekkel szemben. Mindenki számára tanulságos, amit ott tapasztalt. Remélem, hogy akik részt vettek ezen
az eseményen, nem sajnálkozva tekintenek
majd rájuk, és ha egyszer úgy adódik, segítSéber Katalin
ségükre lesznek.
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50 éves a Szivárvány Óvoda – 1. rész
Óvoda Jászfényszarun kb. 1920 óta működik. Ezekből az évekből nagyon kevés
információ áll rendelkezésünkre. A II.
világháború előtt egy magánóvoda működött Jászfényszarun, különböző helyszíneken Márkus Mária óvónő vezetésével. Később a valamikori jegyzőlakásban kapott
helyet az I. sz. Napközi Otthonos Óvoda,
azaz a benti ovi. 1958-ban az épületet bővíteni kezdték, az épület további bővítése,
korszerűsítése 1977-re fejeződött be, és
így a csoportok száma is bővült. Az épületben ma is négy csoport működik.
Az ötvenedik születésnapját ünneplő Szivárvány Óvoda épülete /a kinti ovi/ mint II.
számú Napközi Otthonos Óvoda 1962-ben
épült, két csoportszobával, egy főzőkonyhá-

Hány gyermeket fogadott az óvoda?
Egy csoportba 34–36 gyermek járt. Volt,
hogy ki kellett pakolni a csoportszobát,
hogy az ágyakat el tudjuk helyezni a délutáni pihenéshez.
Volt olyan időszak, amikor sokkal több
volt a jelentkező, mint amennyit fel lehetett venni. Hogyan oldották meg a túljelentkezést?
Bizottság döntött a gyermekek felvételéről. A munkahelyekről, (KTSZ, Áfész, Termelőszövetkezet stb.) jöttek a személyzetisek, akik ismerték a szülők körülményeit.
A nagy gyermeklétszám miatt a rászorultságot kellett figyelembe venni. Nehéz döntés volt.
Milyen nehézségekkel, problémákkal kellet megküzdeni az évek során?

Egy régi fotó a „kinti” óvodából.
A gyerekek mögött állnak: Török Imréné dajka és Szabó Lászlóné óvónő.

val. Majd a főzőkonyha helyén újabb csoportszoba kialakítására került sor. További
bővítés után 1981-től napjainkig 4 csoport
működik az épületben. 1962. szeptember
15-én nyitott az óvoda. Egy képesített óvónő, két képesítés nélküli óvónő, valamint
két dajka fogadta a gyerekeket. A kezdetekről Szabó Lászlóné Zsuzsa nénivel beszélgettem, aki tanulmányai befejezése után
Jászfényszarun kezdett el dolgozni, és nyugdíjba vonulásáig a kinti ovi vezetője volt.
Használt bútorokkal kezdtünk – meséli –,
kb. három év múlva kaptunk új bútorokat.
Az iskolához tartoztunk, nem volt önálló
vezetése akkoriban az óvodának. Pályázati
lehetőségek sem voltak akkoriban, csak a
költségvetésre és a szülők segítségére támaszkodhattunk.
Mennyire voltak segítőkészek, együttműködőek a szülők?
Nagyon aktívak voltak, sok mindent csináltak. Téglát hordtak a nyári szín, a babaházak építéséhez, varrásban segítettek.

A fűtést kezdetektől cserépkályhával oldottuk meg. Eleinte a dajkák fűtöttek, később volt fűtőnk. Ő volt Vígh Imre. Amikor
beköltözött a konyha az iskolába, eleinte
a dajkák mentek az ebédért kézi kocsival,
majd lovas kocsin szállították ki az ételt.
Kik dolgoztak az óvodában a hatvanas
években?
Az első dajkánk, Banovics Józsefné velem együtt jött át a benti óvodából. Török
Imréné Marika, Dobák Imréné Rózsika,
Kolozs Jánosné, Kiss Józsefné Marika dajkaként dolgozott nálunk. Juhász Sándorné
Margó, Jónás Jánosné Irénke, Berze Jánosné Aranka az első óvónők között volt.
Dolgoztak vidékről képesített és képesítés
nélküli óvónők is. A képesítés nélküli óvónőket segítettük. Megbeszéltük a foglalkozásokat, együtt tanultuk a dalokat.
1989-től az óvoda különvált az iskolától.
Zsuzsa néni független vezetőként folytatta
munkáját egészen nyugdíjba vonulásáig.
Földvári Edit
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Visszatekintés a „tanórán kívüli programokra” a jászfényszarui iskolában
Az előző tanévet teljes egészében átfogta – közkedvelt nevén – a „tanórán kívüli” projekt. A program öt együttműködő oktatási intézményt
(óvodák Boldogon és Jászfényszarun, általános iskolák Boldogon és
Jászfényszarun, a Terplán Zénó Szakközépiskola Jászberényben) és a
szakmai megvalósító intézményt (Városi Könyvtár, Jászfényszarun)
érintette. A projekt címe: „Partnerségen alapuló iskolabarát programok megvalósítása Jászfényszaru térségében” TÁMOP 3.2.11/10-12010-0182.
A tervezés során számtalan ötlet felmerült, de a pályázati kiírás megkötötte a kezünket, így sok ötletet ebben a projektben akkor mellőzni
kellett. Az új, e tanévet átfogó pályázati kiírás viszont már a korábbi
ötleteket is tervezhetővé tette.

Az előző tanévben az alábbi tevékenységekre Jászfényszarun az iskolánkban több mint 3,2 millió forint pályázati forrás állt rendelkezésre. A szakmai programokat hiánytalanul tudtuk megvalósítani,
minden tanuló részt vett az őt érintő eseményeken. Az intézményünk
megvalósított programjának pályázati dokumentációja a Városi
Könyvtárban megtekinthető (papíralapú, elektronikus anyagok és
több CD-n, DVD-n rögzített videó, több ezer fotó). A programok
megvalósításáért (a szakmai és pénzügyi ütemterv készítése, ütemezés, szakmai koordinálás, a kollégák tájékoztatása az aktualitásokról, a
projektdokumentáció előkészítése, nyilvánosság biztosítása, honlapra
feltöltés), a beszámolók elkészítéséért az intézményi koordinátor Kovács Béláné Pető Magdolna felelt.
Az alábbi programok valósultak meg:
Kalandtábor: (8 nap)-„Gazdálkodj okosan”. Célja az „Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér!” elv tudatosítása a nyári drámatábor keretében; a szokásos tábori programokba illesztve: természetjárás, nevezetességek megismerése, sport, ügyességi és akadályversenyek, kalandok
és manuális foglalkozások. Pályázatból támogatott költségei: utazási
költség, szállás költsége, szakmai megvalósítók költsége.
Labdarúgó bajnokságok: a pályázat által négy alkalommal helyben,
illetve Boldogon, Jászberényben, Cegléden valósultak meg. A pályázati támogatás tartalma: anyagköltség, utazási költség, étkezés, szakmai
megvalósítók költsége.
Sakkbajnokságok: pályázat által támogatott négy alkalommal. A
pályázati támogatás tartalma: anyagköltség, étkezés, szakmai megvalósító költsége.
Felolvasó témanap: a helyi városi könyvtárban alsó tagozatos csoport részére, s egy alkalommal gödöllői kirándulás, könyvtárlátogatás
felső tagozatos csoport részére. A pályázati támogatás tartalma: utazási
költség.
Pályaorientációs témanap – Pályaválasztási Fórum: Tehetséggondozás és az Arany János program bemutatása – tanári műhelymunka,
középiskolák bemutatkozása. A pályázati támogatás tartalma: étkezés
(büfé), szakmai megvalósító költsége.
Művészeti eseményeket demonstráló toborzó napok: Iskolabál,
Művészeti bálok. A pályázati támogatás tartalma: szakmai megvalósítók költsége, anyagköltség, étkezések, terembérlet.

Továbbtanulást segítő felkészítő programok: a pályázati támogatás tartalma: anyagköltség.
Gazdálkodj okosan szakkör: a pályázati támogatás tartalma:
anyagköltség, utazási költségek, szakmai megvalósító költsége.
Sakkszakkör: a pályázati támogatás tartalma: utazási költség (4
helyszín) szakmai megvalósító költsége.
Sportnapok: a pályázati támogatás tartalma: anyagköltség, szakmai
megvalósítók költsége, étkezés.
Egészségnapok: a pályázati támogatás tartalma: anyagköltség, szakmai megvalósítók költsége, étkezés.
Szakmai konferenciák: a könyvtár szervezésében történt (5 alkalommal), amely nem érintette az iskola pályázati költségvetését, de
minden pedagógus számára nyitott és hasznos volt, nagy érdeklődés
kísérte. Témái az alábbiak voltak:
„Gondold meg, hogy csak az ember olvas.” A pedagógia és a könyvtár kapcsolata, avagy ment-e a könyvek által a világ elébb?
„A beszéd a lélek ruhája”
„Könyvek általi gyógyítás”
A Néprajzi Múzeum múzeumpedagógiai programja
„Álompolgár – Innovatív program a demokrácia megértéséhez”
„Mit tehetünk lelki egyensúlyunk védelmében?”
A sokszínű, oktatáshoz kapcsolódó, de mindig tanórán kívüli program mellett kiemelendő, hogy pl.: utazásra összesen 15 alkalommal
volt lehetősége különböző csoportoknak, osztályoknak.
A projekt intézményi megvalósítását, sikerességét a programfelelősök biztosították: Kovács Lászlóné, Fáczán Izabella, Gáspár Imre,
Lovászné Török Magdolna, Pető Edina, Dr. Kocsisné Horti Monika,
Kovács Béláné Pető Magdolna, Matécsa László Csaba, Luca Marius,
Nagy Józsefné, Bordásné Kovács Katalin, Basa Éva, Kaszainé Ocskó
Györgyi, Szakali János, Szabó Lászlóné, Mészárosné Dobák Ildikó.
A Városi Könyvtár részéről Bujdosó Katalin, Farkas Kristóf Vince,
Nagy Ildikó biztosították a magas színvonalú, a partnerintézményeket
is nagy számban vonzó szakmai konferenciákat.
A megvalósított projekt „hozadéka” az intézmények közötti együttműködés, az egymástól való tanulás, a pozitív tapasztalatok továbbvitele. Személyes emberi kapcsolatok is kialakultak, s a közös szakmai
munka további lehetőségeket teremtett a pályázatok, az együtt gonKovács Béláné Pető Magdolna
dolkodás terén.

Lépések a neten

Számítástechnikai oktatás az alkalmazott informatikai laborban
Az „Első lépések Jászfényszarun” projekt harmadik félévében is további közösségi rendezvények, tanulás–tréning, tanácsadások várnak a
programban lévőkre. A projekt végéhez közeledve a képzés modulban
számítástechnikai alapismeretek oktatására került sor Jászberényben a
Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző Iskola EDU–RÉGIÓ Nonprofit Kft. szakképző központjában, alkalmazott informatikai laborban (a Monostori út 4. sz. alatt), ahová a képző intézmény a
hallgatókat külön autóbusszal beszállította.
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A csoportból már néhányan elhelyezkedtek. A képzést nagy érdeklődés kísérte, felismerve a számítástechnikai ismeretek jelentőségét.
Az alapozás mellett főként a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez
szükséges ismereteket gyakorolták. E képzés és a tanácsadás órái egymást erősítik.
A program munkaerőpiaci tanácsadásán is a számítógépes háttér jóvoltából a résztvevők gépek mellett gyakorolhatták az önéletrajz és a
motivációs levél írását, álláshirdetési profil készítését és felhelyezését
a megfelelő honlapokra, az elektronikus jelentkezési lapok kitöltését.

A képzési és foglalkoztatási tanácsadáson, korábban papír alapon készültek el – a tanácsadó segítségével – a jelentkezési adatlapok a munkaadó és a munkaerő-közvetítő cégek részére, amely – mint kiderült –
nem is könnyű feladat. Majd minden álláskereső személy adatlapja átadásra került Pintér Jánosnak, a JNSZM Kormányhivatal Munkaügyi
Központ Jászberényi Kirendeltsége munkatársának. A képzés keretében internetes felületen a hallgatók maguk is kitöltötték a jelentkezési
lapokat, vagy álláskeresési hirdetésüket készítették el.
E félévben még lehetőség van a jogi, az állapotjavító mentálhigiénés,
munkaerőpiaci, képzési és foglalkoztatási, pszichológiai tanácsadások
igénybe vételére. A projekt több résztvevőjénél láthatóan pozitív változások történtek, ugyanakkor szükséges, hogy folyamatos megerősítést
kapjanak a tanácsadásokon, de fontos az is, hogy önmaguk is akarjanak tenni sorsuk alakításában. Igyekszünk a projekt résztvevőinek
minden segítséget megadni ahhoz, hogy munkába álljanak, önállóan
hatékonyabban tudjanak állást keresni, életükben bekövetkezzenek a
Kép és szöveg: Kovács Béláné Pető Magdolna
pozitív változások.
projektvezető

Népfőiskolai Hírek
Akkreditált felnőttképzési
intézmény lett a Népfőiskola
Az elmúlt másfél évben sokszor írtunk az „Első lépések Jászfényszarun” c. uniós támogatással megvalósuló programról, amely jelentős
idő- és energiaráfordítást jelentett a népfőiskolának. A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság konzorciumi partnere Jászfényszaru Város
Önkormányzatának, és uniós projekt keretében valósítja meg az „Első
lépések Jászfényszarun” c. programját 2011.06.01. – 2012.11.30. között. A projekt vezetője a Népfőiskolai Társaság elnöke, a konzorciumi
partner képviselője a Társaság projektmenedzsere. A projektek megvalósítása során sok tapasztalatot szereztünk a rendezvények, programok
szervezése, a felnőttek részére szervezett ismeretbővítő előadások, továbbképzések alkalmával. A Népfőiskolai Társaság, már korábban is
szerepelt a felnőttképzési intézmények nyilvántartásában. E pályázat
forrást biztosított a minősítés megszerzésére is, így 2012. június 8-án
a beadott kérelmük és a sikeres helyszíni szemlét követő FAT (Felnőttképzési Akkreditáló Testület) döntése alapján akkreditált felnőttkép
zési intézmény lett. A Népfőiskolai Társaság Ügyfélszolgálati Irodát
működtet a Petőfi Művelődési Ház földszintjén, az oktatótermek
mellett. A Népfőiskolai Társaság saját vagy más szervezet által beadott
pályázat keretén belül is tervez képzéseket lebonyolítani, hiszen – szin-
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tén e pályázati támogatás segítségével – több programot is akkredi
táltattak. Ilyen volt a „Felzárkóztató esélyteremtő képzési program”,
a „Felkészítés önálló családi életre, munkavállalói szerepre”, a „Kezdő
lépések a vállalkozás indításában” vagy a „Pályaorientáló és álláskeresési ismeretek” témájú program, amelynek program-felhasználási
jogátadásával kapcsolatban más szervezettől is megkeresték az intézményt. Sőt, nemrég már saját forrásból, az informatikai kompetencia
fejlesztését célzó program akkreditációját is kérelmezték, megkapták.

Felnőttképzési tevékenységünk
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2715
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 16-0003-07
A képzésekhez felnőttképzési szolgáltatásokat nyújtását biztosítjuk,
ezzel kapcsolatos további információ ügyfélszolgálatunkon kérhető.
Ügyfélszolgálat elérhetősége, működésének rendje:
Címe: Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 1.
Ügyfélfogadás ideje: minden kedden és csütörtökön, 15.00-17.00.
Ettől eltérő időpontban előzetes egyeztetés alapján.
Telefonos elérhetőségünk: 30/579-01-64
E-mailes elérhetőségünk: info@bedekovich.hu
Nyilvántartásunkban szereplő, program-akkreditált képzések:
Felzárkóztató esélyteremtő képzési program, 300 tanóra, PL-6322
Felkészítés önálló családi életre, munkavállalói szerepre, 30 tanóra,
PL-6323
Pályaorientáló és álláskeresési ismeretek elsajátítása, 20 tanóra,
PL-6324
Kezdő lépések a vállalkozás indításában, 146 tanóra, PL-6547
Informatikai kompetencia fejlesztés, PL-7077
Akkreditált programjaink felhasználási jogát más képzők számára
– külön megegyezés alapján – át tudjuk adni. Alapdokumentumok
a Népfőiskola honlapjáról elérhetők: Minőségpolitika; Tájékoztató a
szolgáltatásokról.

NET mindenkinek
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság „Informatikai kompetenciafejlesztés” akkreditált számítástechnikai képzést szervez Jászfényszarun, minimum 12 fő jelentkező esetén. A program akkreditációs lajstromszám: PL-7077.
A képzés moduljai: Informatikai alapismeretek (20 óra); Szövegszerkesztési és táblázatkezelési ismeretek (35 óra); Kommunikáció és információkeresés az interneten (15 óra).
Meghirdetésre kerül az érdeklődésnek megfelelően:
• Informatikai alapismeretek (20 óra); Kommunikáció és információkeresés az interneten (15 óra) összesen 35 órában,
• vagy az Informatikai alapismeretek (20 óra); Szövegszerkesztési és
táblázatkezelési ismeretek (35 óra) összesen 55 órában,
• vagy Informatikai alapismeretek (20 óra); Szövegszerkesztési és
táblázatkezelési ismeretek (35 óra); Kommunikáció és információkeresés az interneten (15 óra), összesen 70 órában.
A képzést elsődlegesen azoknak hirdetjük meg, akik a számítógépet
használni nem, vagy csak korlátozott mértékben tudják. A képzés zárásaként a résztvevők tanúsítványt kapnak.
A képzés költségei:
A 35 órás képzés esetén: 17.500 Ft/fő
Az 55 órás képzés esetén: 27.500 Ft/fő
A 70 órás képzés esetén: 35.000 Ft/fő
A fizetés módja: jelentkezéskor 5.000 Ft/fő (35 óra), 10.000 Ft/fő
(55 óra), 15.000 Ft/fő (70 óra) s a képzés indulásakor a további fennmaradó összeg.
További részleteket minden héten kedden és csütörtökön 15.00 –
17.00 óra között a Népfőiskola Ügyfélszolgálati Irodájában biztosítunk, illetve telefonon felvilágosítást adunk (Tel.: 30-579-0164). A
képzésre vonatkozó tájékoztató a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság honlapján megtekinthető (www.bedekovich.hu). A jelentkezéseket 2012. november 30-ig várjuk.
Kovács Béla projektmenedzser
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
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Rendőrségi hírek

Tisztelt Olvasó!
Az év végéhez közeledünk, és az ünnepekkel kapcsolatban kívánok rávilágítani olyan
körülményekre, amelyek megtartása esetén
több esélyünk lehet a gondtalan ünneplésre,
a bűnelkövető személyek nem okozhatnak
zavart a készülődés időszakában.
Mindenszentek ünnepén, halottak napján
és az ünnepeket megelőző hétvégéken a temetőkben rendkívüli módon növekszik a látogatók száma.
A temetők megközelítése során lehetőség
szerint használják ki a parkolókat, figyelve a
mozgássérültek számára fenntartott helyekre!
A forgalmirend-változásait vegyék figyelembe, leginkább az alsó temető környezetében
történtek jelentős változások ebben a tekintetben.
Amennyiben a parkoló telítődik, kissé távolabb parkoljanak le járműveikkel, több alkalommal is ellenőrizzék le annak zártságát,
az utastérben lehetőség szerint ne hagyjanak
látható helyen értéktárgyat! A temetőben
tartózkodásuk ideje alatt táskáikat zárt állapotban tartsák maguknál, ne tegyék azt le, ne
hagyják őrizetlenül!
Amennyiben kerékpárral közlekednek,
attól eltávolodásuk idejére minden esetben
lakatolják azt valamilyen rögzített tárgyhoz
a lopás megelőzése, illetve megnehezítése érdekében.
Figyeljenek egymásra, rokonaikra ismerőseikre, és ha gyanúsan viselkedő személyre
lesznek figyelmesek, jelezzék a helyszíneken
szolgálatot teljesítő rendőröknek, polgárőröknek, közterület felügyelőknek, illetve
hívják az ügyeleti telefonszámot.
Jászfényszaru városban legutóbbi jelentkezésem óta közlekedési baleset nem történt.
Felhívom a figyelmüket, hogy az ingatlanaikat, és a járműveiket zárják be (zárják le)
akkor is, ha a jármű az udvaron vagy az üzlet
előtt parkol, ne legyen a bűnelkövetők kön�nyű célpontja. A figyelmeztetésem a kerékpárokra kiemelten vonatkozik!
Annak érdekében, hogy szeretteink, szomszédjaink ne válhassanak sértetté, kérem, figyeljenek oda egymásra!
A gyanúsan viselkedő idege
neket azonnal jelentsék a
rendőrségnek!
Nehezítsük meg közösen a
bűnelkövető személyek tevé
kenységét!
Tel.: 107, Rendőrőrs: 06-70/330-7626
Fax: 57/422-138
Terenyi Imre rendőr főhadnagy
Rendőrőrs parancsnok

Bűnmegelőzési tanácsok

Mindenszentekre
és Halottak Napjára

Közeleg Mindenszentek és a Halottak
Napja, amikor a temetőkben meglátogatjuk
elhunyt szeretteinket. Sírjaikat a kegyelet virágaival díszítjük, meggyújtjuk az emlékezés
lángját. Sajnos a temetőket nem mindenki
amiatt látogatja, hogy szerettei sírjához koszorút tegyen, s emlékezzen. Szomorúan
tapasztaltuk, hogy a kegyelet napjaiban a temetők közvetlen környezetében gyakrabban
fordult elő gépkocsi-feltörés, kerékpárlopás,
valamint a sírokról történő virág és koszorú
eltulajdonítás, továbbá a lakástulajdonos távollétét kihasználó betörés, illetve besurranás.
Kérjük Önöket, hogy mielőtt felkeresik
szeretteik sírját, győződjenek meg arról, hogy
a gépjárművet, kerékpárjukat biztosan lezárták! Amíg kegyeletüket leróják, ne hagyják
személyes irataikat, bankkártyájukat, lakáskulcsukat az autóban!
Még üres táskát, ruhaneműt se hagyjanak
az utastérben! Az elkövetőkre jellemző, hogy
a legkisebb értékek miatt is képesek betörni
az ablakot, vagy feltörni a zárat. Az autó nem
biztonságos tárolóeszköz!
Soha ne hagyják őrizetlenül táskájukat miközben a sírt rendezik, még ha csak épp vízért
vagy csupán a konténerhez mennek is!
Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk
vagy kabátjuk belső zsebeiben tartsák!
Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben tartózkodnak!
Természetesen a rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira, azonban az áldozattá válás megelőzése
érdekében kérjük fokozott odafigyelésüket,
hogy a megemlékezést ne árnyékolhassa be
semmilyen jogsértés!
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
5000 Szolnok, Baross G. út 39.
Telefonszám: 56/501-654, Fax: 56/501-600

Áldozattá válás
megelőzése
Érkezés és távozás az iskolából
Egy iskolakezdő gyermek számára megnyugtató lehet, ha megismeri az iskola környékét. Célszerű még a tanévkezdés előtt
lehetőleg gyalogosan felkeresni a választott
intézményt, akkor is ha később kocsival vis�szük majd a gyerekünket.
Figyeljünk arra, hogy miközben iskolába
kísérjük gyermekünket ő maga is megtanuljon megbízhatóan közlekedni, egy idő után ő
maga fogja kérni, hadd járjon egyedül.
Előadódhat olyan helyzet is, hogy délután
nem érünk oda időben az iskolához. Erről
beszéljünk a gyermekkel előre, és – mérlegelve a gyermek korát, megbízhatóságát,
valamint a távolságot – megítélésünktől függően, állapodjunk meg vele abban, hogy ne

induljon el egyedül és várjon meg bennünket
az iskola előtt, vagy épp nyugodtan induljon
hazafelé, de mindenképpen legyünk tekintettel az alábbiakra:
• Értéktárgyait, pénzét biztonságos helyen tartsa.
• Ne bízzunk a gyermekre nagyobb
mennyiségű készpénzt
• Az utcán ne vegye elő mobiltelefonját,
útközben ne kezdeményezzen, illetve
ne fogadjon hívásokat, ne játsszon a
készülékkel, illetve azt ne adja át semmilyen kérésre.
• A lakáskulcsot ne hordja feltűnően a
nyakában.
• Gondoskodjon arról, hogy legyen a
gyereknél olyan irat, amelyből megállapítható a gyermek kiléte és a szülők
elérhetősége.
• Mindig beszélje meg a gyermekével,
hogy ha bármi baja történne, kihez és
hová fordulhat segítségért.
• Mindig legyen információjuk a gyermek barátairól, hollétéről, mert baj
esetén csak ennek tudatában van mód
segíteni.
• Ha az utcán idegen szólítja meg őket,
sem útbaigazítás, sem pedig más indok
alapján ne tartsanak velük, illetve ne
fogadjanak el semmit. Legalább ilyen
fontos tudniuk, hogy ilyen esetekről
mindig érdemes beszámolni a szüleiknek.
• Bátran szólítsák meg az egyenruhás
rendőrt, ha veszélyben érzik magukat.
• Gyermekünkkel a munkaidő alatt is
rendszeresen tartsuk a kapcsolatot,
például telefonon keresztül előre megbeszélt időpontokban.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
5000 Szolnok, Baross G. út 39.
Telefonszám: 56/501-654, Fax: 56/501-600

Szeptemberi
anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK: Gál Zoe (Csontos Orsolya),
Kiss Ádám (Pap Anita), Kovács Antónia
(Mezei Ibolya), Rafael Ramira (Rafael Dalma), Szakál Marcell (Kókai Tímea), Szitai
Renátó Béla (Teknős Erika), Takács Patrik
(Dugonics Kinga).
HÁZASSÁGKÖTÉS: nincs adat.
ELHUNYTAK: Bencze Györgyné Kerjóczi
Katalin (74), Csúsz János (80), Nagy Pál (80),
Ocskó Magdolna (49), Radics István (78).

IN MEMORIAM helyesbítés
Szeptemberi lapszámunk 20. oldalán sajnálatos hiba esett. Itt közöljük Ocskó Magdolna
születési és halálozási évét helyesen:

1962–2012.
Szíves elnézést kérünk. – A szerk.
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Mit rejt a ládafia? VII.
Az alább bemutatott felvétel szakmai körökben igen ismert, mert H.
Bathó Edit a Jász Múzeum igazgatója már többször közölte, hiszen a
fotón a hagyományos jász női viseletbe öltözött asszony látható. A kép
hátuljára később írták rá a hölgy adatait: Czeglédi Florisné, azaz Czeglédi Flóriánné Nagy Mária 1888-ban született. A fényképet Cabinet
Portrait feliratú kartonlapra ragasztották rá és valószínűleg egy vásári
fényképész készíthette beállított háttér előtt az 1910-es évek elején.
A nő a felvétel készítése idején tehát már húszas éveinek
elején járó, férjezett asszony
volt. Tehetős helyzetére utal
ünnepi viselete is, hiszen a
jász nők csak a házasságkötés
után viselhették az arany-,
vagy ezüstfonállal díszített
kerepélyes főkötőt, a képen
pedig ez a drága kellék is látható. A hölgy díszes anyagból készült ujjas lajbit viselt,
amire keresztben vállkendőt
kötött. Hosszú, szinte földig
érő fodros aljú szoknyája elé
sima szélű kötényt hordott.
A férfiak ünnepi viseletüket már jórészt a XIX. század
végén elhagyták, és a mai
öltönyhöz hasonló polgári
ízlésű ruhára cserélték. Az I. világháború után pedig a nők is jórészt
kivétel nélkül elhagyták a jász viseletet, és ezt követően már a polgári
öltözéket viselték, tehát a fénykép szinte az utolsó pillanatból származik, amikor még általánosan elterjedt volt a jász női viselet.
A kép eredetijét a Tájházban láthatják.
Farkas Kristóf Vince
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ANNO

Érdekességek Jászfényszaru múltjából
Anno latin eredetű szó, jelentése évben, években, régen. A so
rozatban korabeli hiteles dokumentumokból, újság cikkből idé
zünk szószerinti Jászfényszaruval kapcsolatos eseményt, történe
tet, hírt, amely minden bizonnyal a mai olvasónak is hordoz új
ismeretet, az idősebbnek ismerős neveket is.
A Szolnok Megyei Néplap XXIII. évf. 235. számában – negyven éve
– 1972. október 5-én csütörtökön jelent meg a következő tudósítás.
„Jászfényszaru Pálpusztai hazai fogyasztásra, Kaskavál sajt exportra
Októberben kezdődik és márciusig tart a sajtgyártás idénye a megyei
tejipari vállalat jászfényszarui sajtüzemében. Az elmúlt idényben az
üzemben 600 mázsa Sportsajtot és 600 mázsa Pálpusztait gyártottak
hazai fogyasztásra.

A Sajtüzem dolgozói 1936-ban, balról az 5. Mészáros Jenő.

A tanítókra emlékeztek…
Sorozatunkban a tanítóink emlékére 2012. szeptember 1-jén
rendezett ünnepségen elhangzott visszaemlékezésekből idézünk
részleteket.
Nagy Lászlóné Sztojkov Erzsébet nyugalmazott tanárnő (képünkön)
1954-ben került a Vasút tanyai iskolába. Mint kezdő pedagógusnak
minden új volt, izgalommal teli lázas készülődés jellemezte az első
napokat. Berke Imréné Horváth Terike segítette őt akkor nagy türelemmel, akire ma is nagy szeretettel gondol. Megemlékezett továbbá
Fónagy Lászlóról, akinek kollégája volt.

A Sajtüzem dolgozóinak csoportképe 1957. május 1-jén,
középen az ülősorban Mészáros Jenő

Nagy Lászlóné elmondta, fontos, hogy akik előtt most tisztelgünk,
akiknek a neve már ott van a halhatatlanok olvasókönyvében, azok
emlékét megőrizzük. Mindegyik kiemelkedő pedagógus volt, sokukkal kollégák is lehettek. Tapasztalataikat, tudásukat szívesen átadták a
friss diplomás kollégáknak, nemcsak tanítottak, gondoskodóan nevelték is a rájuk bízott gyermekeket. Tóth Tibor · Fotó: Berze L. Vityuka

A hazai igények kielégítése mellett 900 mázsa Kaskavál sajt is készült, több mint kétszerese a tervezettnek. De még így sem tudták
kielégíteni a külföldi vásárlók megrendeléseit.
A jászfényszarui üzemben néhány nappal ezelőtt elkezdődött az új
– őszi-tavaszi – termelési idény. Több mint ezer mázsa Sportsajt és
Pálpusztai sajt készült belföldre, s csaknem ennyi Kaskavál sajt készítése szerepel tervükben, amit exportra szánnak. Több mint 500 ezer
forintot költenek az év hátralévő részében az üzem korszerűsítésére, új
pasztőr- és fölözőgép vásárlására.”
A fotókat Mészáros Tivadar kölcsönözte, akinek édesapja Mészáros
Jenő több évtizedig volt a helyi sajt üzem dolgozója, majd vezetője.
A sorozat szerkesztője: Tóth Tibor
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Szüreti bál a Napsugár Óvodában
mehetünk ezekre a programokra. Vannak
olyan helyek, ahová évek óta visszajárunk,
ahol mindig szívesen látják az óvodásokat.
A szüret alkalmával természetesen mustot is
kóstoltak a gyerekek. A környezetismereti
nevelés keretében, melyet óvodánkban a projektpedagógia alkalmazásával dolgozunk fel,
sokoldalúan ismerkedtek meg a gyermekek a
szürettel, a szüreti szokásokkal, fogalmakkal.
Mint az előző bálok bevételét, így az idei
báli bevételt is teljes egészében a gyermekeinkre fordítjuk. Minden évben tudunk a báli
bevételből fejlesztő játékokat, eszközöket vásárolni a gyermekeknek. Volt olyan év, amikor a bevételt teljes egészében udvari játék
vásárlására fordítottuk. Az idén szeretnénk
az óvoda udvarára egy nagyobb méretű zárt
trambulint vásárolni, ez már régi vágyunk.
A bál után mindig tájékoztatjuk a szülőket
a bevételről és arról is, hogy mit vásároltunk
belőle, megköszönve a segítségüket, hiszen
nélkülük ez nem sikerülne.
Köszönöm az óvoda dolgozóinak a munkáját, mert a bál megrendezéséből minden felnőtt, óvónénik, dajkanénik egyaránt kivették
a részüket.
KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI
MINDAZOKNAK, AKIK A BELÉPŐJEGYEK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL, TOMBOLA FELAJÁNLÁSSAL SEGÍTETTÉK A
BÁL SIKERES MEGRENDEZÉSÉT!
Dné Kati · Fotók: Földvári Zsófia

A Pillangó csoport
legszebb őszi élményei
Ebben az évben úgy beszéltük meg, hogy
népzenei alapokat tartalmazó műsorokkal
készülünk és maga a bál is ilyen hangulatú
lesz. Így a legkisebbek, a Maci csoportosok Gryllus Vilmos zenéjére, a kis-középsős
Ficánka csoport zeneovis népzenére, a nagyközépsős Méhecske csoportosok a Tükrös
zenekar muzsikájára, a legnagyobb Süni csoportosok pedig zeneovis népzenére, valamint
a Csík zenekar muzsikájára táncoltak. A zenei
repertoárban megtalálható volt az almadal, az
„Új a csizmám” a „Hulla szilva a fáról”, fonós
játék, „Ősszel érik babám a fekete szőlő”, és
a Csík zenekar „Most múlik” c. száma. Minden csoport szerepelt a délutánon. Még a
legkisebbek is, pedig ők még csak épphogy
megszokták az óvodai életet. Az is látszott a
műsorokon, hogy amint a nagyobb csoportosok következtek egymás után, egyre ügyesebbek, egyre komolyabb műsorszámokat
tudnak már megjeleníteni A műsorszámok
kiválasztásában szerepet játszik a gyermekek
életkora, hiszen ebből adódik, hogy a legkisebbeknek egyszerűbb mozgásos műsort
tervezünk , a nagyobbaknak pedig már olyan
komolyabb mozgásokat is megmutatunk,
amelyek bonyolultabbak, nagyobb odafigyelést igényelnek. Ez mindig a csoport életkori
sajátosságától függ. A gyermekek műsorát
követően Gyökér Melánia kis táncosai léptek
a színpadra, majd az óvónénik és dajkanénik

meglepetéstánca következett. A báli műsort
követő táncmulatság is ilyen jelleget kapott,
hiszen egy kisebb fajta táncházat sikerült
megvalósítanunk.
A bált természetesen sok-sok előkészítő
munka előzte meg. Óvodánkban már természetes, hogy minden csoport lehetőség szerint
részt vesz valamilyen szüreti munkálatban.
Nem biztos, hogy az pont szőlőszüret, hiszen
voltunk almaszüreten, répa, burgonya betakarításon, kukoricatörésen. Ilyenkor szoktuk
igénybe venni a szülők segítségét, ahová el-

Az idei ősz igazán sok szép, meleg, verőfényes nappal ajándékozott meg bennünket.
Ezt kihasználva, a Szivárvány Óvoda legnagyobbjai, a Pillangó csoport több alkalommal is az óvoda falain kívül tevékenykedett,
lehetőséget adva a gyermekeknek arra, hogy
közelebbről is megismerjék tágabb környezetüket, minél több tapasztalatot szerezve, élményeket gyűjtve, amely természetes igénye
ennek a korcsoportnak. Első alkalommal a
Lehel-tóhoz mentünk ki. Közösen körbejártuk a tavat, meg-megállva a tanösvény kije-
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lölt pontjain. Jól megfigyelhető volt, hogy az
idei aszályos nyár milyen változásokat idézett
elő a növény- és állatvilágban. Óvodánkban
kiemelten foglalkozunk a gyerekek környezettudatos nevelésével. Ezt az alkalmat is
felhasználtuk arra, hogy megbeszéljük a gyermekekkel, mit tehetünk annak érdekében,
hogy környezetünk megmaradjon eredeti
formájában, és mit ne tegyünk, ami károsíthatja azt. A gyerekeknek a legjobban a kilátók tetszettek, amelyekről messzire el lehetett
látni. Együtt kiabáltunk át a tó túlsó oldalára, öleltük át az öreg fákat. A séta után még
maradt elég idő és energia, hogy a játszótéren
alaposan kimozogják magukat az ovisok.
A következő héten az új játszótér játékait
vettük birtokunkba, itt tartva a testnevelés
foglalkozást. A jobbnál jobb eszközök kitűnően fejlesztik a gyermekek egyensúlyérzékét, szem-kéz-láb koordinációját, fizikai állóképességét, hiszen nincs jobb a friss levegőn
végzett mozgásnál. Természetesen itt is nagy
hangsúlyt fektettünk arra, hogy a gyermekek funkciójuknak megfelelően, a szabályok
betartásával használják a játékeszközöket.
A gyerekek türelmesen vártak, hogy sorra
kerüljenek, és leereszkedhessenek a drótkötélpályán, ami igazi „bátorságpróbának” is
tekinthető. Nagy sikere volt a mászófalnak,
és a változatos mászókáknak is.
Az Állatok Világnapján megtapasztalhatták
a gyerekek, milyen is lehetett régen egy igazi
falusi udvar. Örömmel etették kukoricával
a kecskéket, birkákat, és óvatosan egy-egy
kukoricaszárat is odanyújthattak a kíváncsi
lovacskának. A gyerekek kívánságára ekkor
is útba ejtettük a játszóteret, hiszen ilyen jó
lehetőséget nem hagyhattunk ki. Nekünk,
óvodapedagógusoknak is nagy öröm, hogy
ilyen szép, igényesen kialakított, védett környezetben tevékenykedhetnek, játszhatnak,
ügyesedhetnek gyermekeink.
Szarka Gáborné Judit óvó néni

Zöldség-gyümölcs
napok
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Szezonzárás és baráti találkozó
egy hűvös őszi napon

Október második hétvégéjén újra élettel
telt meg az eddig csak nyáron pezsgő fogat
hajtó pálya. Ősszel először, hagyományte
remtő céllal rendezték meg a Fogatosok I.
Baráti Találkozóját. A rendezvényt az hívta
életre, hogy a fényszaruiak megköszönjék
a helyi fogatosok és az őket más települé
seken vendégül látó szervezők, fogatosok
munkáját.
A kissé borongós és hűvös vasárnapon már
reggel héttől nagy volt a nyüzsgés. A sátorban
javában készült a reggeli, másutt az ebédre
készültek. A távolban teherautók tűntek fel,
nyomukban lószállítóval.
A pályán az élettelin zöldellő füvet díszítik:
színes krizantém bokrok bukkannak fel, miközben kijelölik az akadályhajtó versenyszám
állomásait. Párhuzamosan ezzel, a találkozóra
érkező fogatosok bejárják a pályát. „Itt ereszd
meg, majd ott fékezz!” és ehhez hasonló
szentenciák hangzanak el. Apák és lányaik,
házaspárok diskurzusait halljuk. Közben folyamatosan érkeznek a vendégek, egészen
addig, míg meg nem érkezik minden fogat.
Reggeli után megnyitóval kezdődött a nap.
A vendégeket Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesterasszony köszöntötte, majd
a legutolsó verseny óta elhunyt, de addig a
szervezésben oroszlánrészt vállaló Mészáros
Sándorra emlékeztek néma főhajtással. Utána indult a derbi.
A találkozón huszonnégy hajtó állt rajthoz
fogatával, hogy összemérje tudását akadályhajtó és vadászhajtó versenyszámokban. Délelőtt és a koradélután perceiben az akadályhajtásé volt a főszerep, minden induló kétszer
hajtott végig a húsz akadályból álló pályán,

ezt a délután hátralévő részében a vadászhajtás követte. Az előző szám különösen látványos és a pontosságra hajaz, ami a következő
számban fontos szempont volt, de mellette
a gyorsaság is különös hangsúllyal bírt. De
nem jelenti azt, hogy ne lett volna látványos!
Éppen ellenkezőleg: volt, aki egész délelőtt
arra várt, hogy gyors vágtákat és éles kanyarokat láthasson. Jól is tette, mert akadtak szép
számmal. Mindkét versenyszámban indult
minden fogat, legyen az Póni, Félvér egyes
vagy Félvér kettes, ugyanis e három szám nevezői mérkőztek egymással. Ne cövekeljünk
a pályánál, nézzünk körül, mit látunk mellette! Sétáljunk el a reggel pillanataiból már
jól ismert sátorhoz. Ide már csukott szemmel
is eltalálnánk, ha az orrunkra hagyatkoznánk.
Rengeteg finomság közül lehetett választani
ebédre: levesek, készételek és pörköltek hada
várta a versenyzőket, egy kis tea és némi szívmelengető. Sétánk lassan a délutáni órákba
nyúlik, mikor a vadászhajtó versenyszám
után a fogatoknak és hajtóiknak kis pihenés
jutott, miközben teljes erőbedobással zajlott
az eredményhirdetés előkészítése. Késő délután eredményhirdetés, majd a legszebb rész
következik. Ekkor a fogatokat a verseny bírója, Fehér Tibor karmester módjára vezényli:
keresztbe, oszlopokban, mint a vízesés, majd
a végül a karusszel, csak a legkitartóbb nézőknek! Az első őszi fogathajtóra mintegy kétszáz
érdeklődő látogatott el a kissé hűvös időjárás
ellenére is.
Bizton kijelenthető: a hangulat nagyszerű és
baráti volt. Remélik a szervezők, hogy jövőre
még többen lesznek, együtt velük, ugyanitt.
Kép és szöveg: Pál Alíz

Nevelési értekezlet a Napsugár Óvodában

A Szivárvány Óvodában, szeptemberben ismét megrendeztük a zöldség-gyümölcs napokat. Csoportjaink jártak dióverésen, készült
savanyúság, befőtt. Barkácsoltak répából,
csuhéból. Megismerkedtek a kukoricamorzsolással, a szőlőpréseléssel is. Földvári Edit

2012. szeptember 24-én, hétfőn, nevelés
nélküli munkanap keretében nevelési értekezletet tartottunk a Napsugár Óvodában.
Nem kisebb dologra vállalkoztunk, minthogy
elemezzük eddigi munkánkat, mi az, amit jól
csinálunk, mi az, amin még lehet javítani. A
délelőtt folyamán programunkat elemeztük,
összevetettük azt az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával, az Óvodai Nevelés a
Művészetek Eszközeivel programmal, ami
alapján dolgozunk és saját gyakorlatunkkal.
A délutáni program kapcsán a bátorító ne-

velést, mint nevelésünk alapját tekintettük
át. Meghívásunkat elfogadva, Varsányiné
Kondek Mónika, a hatvani Varázskapu Művészeti Bázisóvoda vezetője és egyik kolléganője, Csirmaz Andrea óvodapedagógusok
előadásában hallhattunk a bátorító nevelés
elveiről. Az előadást követően még egy kis
szakmai tapasztalatcserére is lehetőségünk
nyílt vendégeink jóvoltából. Mindent összevetve tartalmas és tapasztalatokban gazdag
napot tudhatunk a magunkénak.
D. Jánosné Napsugár Óv. Tagóvoda-vezető
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Jász Baráti Társaságok Vezetőinek VIII. Fóruma Jászágón
Ezekben a munkálatokban a gyermekek
szervesen részt vállaltak, – ez volt a játékuk
–, s egyben a hétköznapi munka tanította
meg őket az életre is! Munka közben együtt
énekeltek, mesélgettek. Közben „elhallották” a felnőttektől az erkölcsi normákat,
„ellesték” a magatartási mintákat.
„Magyarországon 1954-ben indult a kísérleti televízióadás, amely 1958 februárjától
vált rendszeressé heti három, majd öt alkalommal. 1968-tól heti hat napon át sugározta műsorát a Magyar Televízió. A hétfői
nap volt a „tévédiéta” napja, ekkor élhették
az emberek, a családok megszokott életüket,
valósíthatták meg a televízió által nem befolyásolt programjaikat.”
(Dr. Koncz István – Dr. Nagy Andor József )

A római katolikus templom bejárata előtt készült csoportkép

Az Ágóiak Baráti Egyesülete (ÁBE),
amely húsz éve alakult meg, volt a házigazdája az október 6-án megtartott fórumnak.
A művelődési ház nagytermében igazi jász
vendéglátással várták a vendégeket, a tizenöt szervezet közül tizenegy képviseltette
magát. Macsi Sándor, az ÁBE elnöke nyitotta meg a rendezvényt, Mozsár Lászlóné
polgármester a település nevében szólt a
jelenlévőkhöz. Beszédében szólt a település
értékeiről, nevezetességeiről, örömeikről
és gondjaikról. Az óvodások műsora mindenkit elvarázsolt. A jelenlévőkkel ezután a
községháza falán lévő emléktáblához mentünk, ahol egy-egy mécses elhelyezésével
valamennyien emlékeztünk az 1848/49-es
szabadságharc áldozataira, az aradi vértanúkra. A folytatás Jászágó megismerését
szolgálta. A kis településen található a Jászság legtöbb múzeumi gyűjteménye, mely
döntően Macsi Sándor ny. címzetes igazgató, helytörténeti kutató, egyesületi elnök
személyéhez és lelkes helyi lokálpatriótákhoz köthető.
Megnéztük a Helytörténeti és Néprajzi, Iskolatörténeti gyűjteményeket és az
Öregházat, melynek udvarán szabadtéri
kemence áll. A Jászság legfiatalabb templomát is többen most látták először. Az iskola
kertjében a találkozó emlékére egy piramis
tölgyfát ültettünk el, mindenki a saját településéről néhány marék földet hozott a
jász összetartozás szimbólumaként. A közös ebéd elfogyasztása után, a fórumon a
szervezetek képviselői számot adtak az elmúlt egy évben végzett munkájukról. Sok

hasznos ötlettel, tapasztalatok szerzésével
lettünk gazdagabban a találkozó végére.
A szervezők a Jászság I. és II. világháborús szobrainak fotóiból készítettek kiállítást. A résztvevők hozott kiadványaikból,
helyi újságokból állítottak össze rögtönzött
közös tárlatot.
Gubicz András emeritus jászkapitány, a
Jászkisériek Baráti Egyesületének titkára
minden jelenlévőt meghívott a IX. fórumra Jászkisérre, amely találkozónak egyesületük lesz a házigazdája. Késő délután
mindenki úgy búcsúzott viszont látásra
2013-ban Jászkiséren.
Tóth Tibor
Fotó: Magyar Alíz Pécel

Áldás vagy átok
a televízió?

(A szünidei televíziózás
hatásai a gyermekekre)
Azt hiszem, a mai gyermekek nagyon
nehezen tudják elképzelni, hogy milyen
is lehetett a világ televízió nélkül. Régen,
amikor a kicsik számára nem állt rendelkezésre semmilyen szórakoztató elektronikai
eszköz, mindig a szüleik közelében játszottak az udvarban, utcán a csutkababával, a
szőrlabdával… Abban az időben nem az
„elektromos masina” előtt ülés jelentette
a családoknak a kikapcsolódást, hanem a
disznóvágások, a kukoricatörés, morzsolás,
a tollfosztás, a meggyszedés, a szüretelés...

A három évesek még fizikai valóságként
élik meg a látottakat, azt hiszik, hogy az
emberek benne vannak a dobozban. A négy
évesek pedig már kezdik érteni, hogy a látottak csak képek. Kilenc éves koruk előtt a
gyermekek még nem képesek a cselekmény
vonalát követni. A „tévéérettséget” majd
csak 9–10 éves korban érik el, akkor tudnak különbséget tenni a valóság és a fikció
között. Áldás vagy átok a televízió? Az az
igazság, hogy a televízió ad számunkra egy
mindennapi, kulturális környezetet, amibe
beleszületnek a gyermekeink. Egy átlagos
amerikai háztartásban például napi hét
órát van felkapcsolva a televízió! Hozzátartozik az emberek életéhez, nem egy tervezett napi program.
„Illik minden életstílushoz, jövedelemhez,
műveltségi szinthez és foglalkozáshoz.”
(George Garbner)
A „couch potato” kifejezés angol nyelvterületről származik, ami „kanapé-krumplit”
jelent magyarra fordítva. Olyan emberre mondják, aki lusta, szinte állandóan a
televíziót nézi, mert már a rabjává vált, s
közben folyamatosan nassolgat.
Gondoskodni kell a szülőknek arról,
hogy ne engedjék ellustulni gyermekeiket
a televízió előtt, mert annak egészségkárosító hatásai lehetnek. Fontos az „arany
középút” megtalálása érdekében, hogy
mit, mikor, milyen mennyiségben néznek
a televízióban a gyermekek.
Sok mindent lehet a televíziónak felróni,
de azért lássuk be, hogy valamilyen haszna
is van! Például fejlesztő hatású lehet a vizuálisan ábrázolt mozgás a gondolkodásunkra. Például: segít a cselekmény memorizálásában, megjegyzésében; hatékonyabban
közöl ismereteket a biológiai, fizikai folyamatokat illetően (Hogyan lesz az elültetett magból növény?); és segítheti a fizikai
(folytatás a 15. oldalon)
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(folytatás a 14. oldalról)
ügyességet igénylő dolgokat (Hogyan szereljünk össze valamit?). Ha neki megfelelő
műsorokat néz a gyermek, a jó műsor ösztönözheti őt sportolásra, egészséges életmódra. Az ismeretterjesztő műsorok szélesítik látókörét, új információkat kaphat.
Az idegen nyelv tanulása szempontjából is
hasznosak lehetnek a külföldi csatornák. A
szép mesék segítséget nyújtanak az anyanyelvi nevelésben, a gondolkodás fejlődésében, bővítik a gyermekek szókincsét stb.
Lehet áldás is a televízió? Ha a szülő kiskortól kezdődően, fokozatosan megtanítja
a gyermekét a helyes televízió nézési szokások kialakítására, akkor biztos lehet benne,
hogy a gyermeke nem válik az „elektromos
villanypásztor” rabjává, hanem képes lesz
kiválasztani a művelődését, tájékozódását segítő megfelelő televíziós műsorokat
gyermekkorában és felnőtt korában is. Az
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Szerelemre fel!
Talán ez is lehetett volna az őszi első felolvasó estek szlogenje. Mert, tudni illik, nyáron a lelkes olvasók is szabadságra mennek,
de ősszel itt is, mint az iskolában, új időszámítás kezdődik. A nemrégiben megalakult
Gondolat olvasókör tagjai úgy döntöttek:
most nem szerzőt, hanem témát választanak, még hozzá örökzöldet. A szerelmet!
Mert vannak élményeink, vágyaink, kisebb
nagyobb – csalódásaink, amit baráti társaságban, kis tea mellett szívesen osztunk
meg egymással. Persze, a klasszikusok sem
hiányoztak és csendesen megfértek egymás
mellett Szabó Magda realisztikus, mélyen
megélt sorai, és Coelho lassabb, melankolikusabb gondolatai, ahogy a 21. század
egyes munkái is. Szép és hosszú este volt,
ami nem csupán a könyvekről, hanem rólunk, olvasókról szólt.
Pál Alíz

Oktatási intézmények
újbóli együttműködése

óvodás gyermekeknek való TV műsorok
nem tartalmaznak erőszakot, a nyelvezetük
megfelel a kicsik életkori sajátosságainak,
tehát érthető számukra, s nem gyorsabb a
beszédtempója, mint amit a kisgyermek
agya képes felfogni. Egy jó mese, egy színházi közvetítés a televízióban ugyanolyan
élményszámba mehet egy gyermeknél,
mint egy valóban átélt élmény.
Gondoljunk csak vissza a régi, szép magyar rajzfilmekre! Ezeket a kiváló alkotásokat „kiszorították” a gyermekek látóköréből a külföldi mesecsatornák, pedig még
ma is elérhetőek a televízió képernyőjén is.
Kívánatos lenne, hogy a szülők segítsenek
a gyermeküknek kiválasztani az életkori
sajátosságukhoz mért „minőséget” a nyári
szünidőben is az óriási mennyiségű műsorhalmaz közül, s megtanítsák őket tévézni,
mert a helyes televíziózást is érdemes megtanulni.
Ne felejtsük el azt sem, hogy a szülőkkel, a testvérekkel, a családdal, a barátokkal együtt töltött idő pótolhatatlan, örök
élmény maradhat a kisgyermek számára.
Lehet az kirándulás, játék, kerékpározás,
focizás, játszóterezés vagy rajzolás, barkácsolás együtt. Bármilyen közös tevékenység, amely során a családtagok egymásra figyelnek, beszélgetnek, játszanak egymással,
s közben önfeledten jó nagyokat nevetnek.
Kovácsné Papp Andrea

Jászfényszaru Város Önkormányzata
újabb sikeres uniós pályázatot nyert,
melynek címe: Együttműködés erősítése
tanórán kívüli tevékenységekkel Jász
fényszaru térségében. Azonosítói száma:
TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0191.
Városunkból két intézmény vesz részt
a projektben: Általános Iskola Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola; Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye, melyekkel további környékbeli
intézmények működnek együtt: Csicsergő
Óvoda, Boldog; Berecz Antal Általános
Iskola, Boldog; Jászsági Óvoda, Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tagintézménye Pusztamonostor;
Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Jászágói
Általános Iskolai Tagintézmény; Jászsági
Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Jászágói Óvodai
Tagintézmény. A projekt célja, hogy hasznos szakmai programokkal segítse az oktatási, nevelési és kulturális intézmények
hatékony együttműködését. A pályázat
2012. szeptember 3-tól 2013. június 30-ig
tart, szakmai megvalósítója pedig a Városi
Könyvtár. Az első helyi rendezvény a Továbbtanulási ankét lesz.
Farkas Kristóf Vince projektmenedzser

Állatok Világnapja:
mi így ünnepeltük

Minden év október 4-e az Állatok Világnapja. Mi is minden évben megtartjuk ezt
a környezetvédelmi világnapot. Játékos formában igyekszünk ráirányítani a gyermekek
figyelmét arra, hogy az állatvilágot védeni,
óvni kell. Ebben az évben Klippánné Jáger
Melinda óvó néni szervezte meg a Napsugár
Óvodában a programot. Az óvoda udvarán
többféle állattal ismerkedhettünk, beszélgettünk az állatok életmódjáról, gondozásukról.
A legjobb mégis az volt, hogy minden kisállat
elérhető közelségben volt, lehetett simogatni
és meghallgatni az állatok hangját. Kutya,
cica, papagáj, teknősbéka, tengerimalac, nyuszi, és kis bárány is volt az óvodában. Köszönjük Melinda néninek, hogy megszervezte ezt a
napot, és köszönet a szülőknek, hogy segítettek abban, hogy a gyermekek élőben is találkozhassanak ezekkel az állatokkal. Dné Kati

Kert, kutya és egyéb
aktualitások
Közterület-felügyelői hírek
Bár már lecsengőben van a szezon és a kevés csapadék miatt a növényzet sem nőtt meg
annyira, sok helyen mégsem tesznek eleget
a portájuk és az az előtti zöldterület tisztántartásának, holott ezt az Önkormányzat
14/2012 (V. 24.) rendelete szabályozza. Több
telek előtt találkoztunk betemetett árkokkal
is. Ilyen esetekben elsőként szóbeli, majd
írásbeli figyelmeztetésekre kerül sor.
Közterület bejárásaink során több kóbor
kutyával is találkoztunk, ezek száma különösen emelkedett az eboltás közeledtével.
Éjszakai bejárásaink során több falkával találkoztunk, melyekből jó néhány egyedet be is
fogtunk. A Közterület- felügyelet fennállása
óta több értékes kutya is megfordult nálunk,
ennek nyomán kérjük a Tisztelt Lakosokat,
legyenek körültekintőbbek, ne hagyják nyitva kapuikat, ellenőrizzék kerítéseik épségét.
Munkakörünk részét képezi továbbá a külterületek ellenőrzése is. Külterületi ismereteinkkel a Rendőrség munkáját is igyekszünk
segíteni. A napraforgó és kukorica aratások
közepette fokozottan ellenőrizzük ezeket a
területeket a terménylopások megelőzése, felderítése végett. Bátran forduljanak hozzánk
Ördög János, Balázs Gábor
panaszaikkal!
közterület-felügyelők
+36-30/611-3472, +36-30/611-3479
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Gyermekkönyvtári hírek
Népmese hete
az Iskolai és Gyermekkönyvtárban
Az elmúlt években már hagyománnyá vált,
hogy Benedek Elek születésnapján (szeptember 30.), ami hivatalosan a Népmese Napja,
különböző rendezvénnyel vártuk gyermekolvasóinkat. Volt, hogy csak játszottunk a mesékkel, volt meseolvasó verseny is. A tavalyi
évben egész hétre kiterjesztettük programunkat, olyan nagy volt az érdeklődés. A meseórákat az interaktív tábla segítségével tartottuk meg, közösen a nevelőkkel. A gyerekek
nagyon szerették ezeket az órákat, és aktív
részesei voltak.

és megrendezték a vetélkedőt. Könyvtárunk
a 4–5. osztályos napközi tanulóit hívta meg
október 3-án erre a rendezvényre. Az érdekes
feladatok felkeltették a gyerekek érdeklődését. A kutatómunkát, melyhez könyveket és
internetet is használhattak, nagyon megszerették. Maradtak még megoldatlan feladatok,
ezeket egy későbbi, talán hideg téli délután
majd megoldják.

Könyves Vasárnap
Az idén megkértem Erdei Gábort – hiszen
tudtam, nagyon jól tud mesélni –, olvassa fel
A vitéz szabólegény c. mesét a gyerekeknek.
Így is történt. Gábor a facebookra felrakta a
hangfájlt, én meg onnan a blogomra tettem.
http://blog.jaszfenyszarusuli.hu/?p=5081 Innentől kezdve elérhetővé vált, amikor csak
kell. Készítettem a meséhez különböző feladatokat az interaktív táblára pl.: kvíz, szókereső, összekötő, képkereső stb. a mesével, mesékkel kapcsolatban. Amelyik osztály gyorsan
megoldotta ezeket a feladatokat, ott még
fejthettek keresztrejtvényt, valamint mesecímeket kellett elmutogatni egymásnak. Összesen 12 csoport látogatott el a Népmese hete
alkalmából a könyvtárba, és vett részt ezeken
a rendkívüli magyarórákon. A 2. évfolyamos
tanulóknak másik mesét választottam, és készítettem el a hozzá tartozó feladatokat. Ez
A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mese
volt, melyet a youtube.com-ról néztünk meg.
A meseórák megmutatták, milyen jól elfér
egymás mellett a hagyományos mesélés és a
modern eszközök. Az interaktív tábla ilyen
használata, valamint a szavazócsomag bekapcsolása a figyelem ellenőrzésébe, nagyon
aktívvá tette a diákokat. Mindenki szerepelt
valamilyen formában.

A Kecskeméti Katona József Megyei
Könyvtár az Országos Könyvtári Napok keretében Mesemorzsák címmel mesevetélkedő
forgatókönyvét biztosította azon könyvtárak
számára, akik regisztráltak erre a programra

A nap fő eseménye volt a délutáni író-olvasó találkozó Both Gabival. Közvetlen azelőtt
tudtam meg, hogy Gabi mesekönyvet írt,
hogy a Penczner Pál Alapítvány Művészeti táborába meghívtuk Dávid Ádám írót. A találkozó nagyon jól sikerült, köszönjük Gabinak
az ötletet, mert ő ajánlotta figyelmünkbe a
szerzőt, a művelődési háznak pedig az anyagi segítséget. A Virág utcai focibajnokság,
Ádám könyve, azóta bekerült a kerettantervbe. Ádám a találkozón adta át nekem Gabi
könyvét, amit nekem küldött: A hintarablót.
Persze gyorsan elolvastam, és innentől elkezdtünk dátumot keresni, mikor tud eljönni
hozzánk. A Könyves Vasárnapban egyeztünk
meg. Rendeltem könyvet a könyvtárnak, és a
kiadótól kértem 10 kötetet, hogy aki megvásárolná, meg tudja ezt tenni. Hozzáláttam a
szervezéshez: plakátkészítés, szórólapozás, feltettem a blogra a programot, állandóan megosztottam a facebookon. Közben a gyerekek
körében vándoroltak a könyvtári példányok.
Tanító nénik olvastak fel a szabadidőben a
gyerekeknek a könyvből. A rajzszakkörösek Szabó Zsóka vezetésével illusztrációkat

Fotók: Berze Lászlóné

Mesemorzsák

Az Országos Könyvtári Napok egyik már
hagyományos rendezvénye a Könyves Vasárnap. Könyvtárunk 10–14 óráig internetes játékokkal várta olvasóit. Komoly játék
keretében mérték meg tudásukat a diákok.
A Betűbuli és a Ne csak lógj a neten! online
kiöltendő 120 kérdésére kellett megtalálni
a megfelelő választ. Húsz diák küzdött meg
a feladatokkal. Segítő felnőttek: Kocsisné
Horti Monika, Koscsák Róbert, Mészárosné
Dobák Ildikó, Papp Péterné, Vargáné Dobák
Tünde. A kecskemétiek gondoltak a felnőttekre is, és mi is kaptunk egy 20 kérdésből
álló feladatsort. Nagy izgalommal várjuk,
lesz-e nyerő ember. Az elmúlt évben 2 diákunk is nyert.

Találkozás
Both Gabival

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2012/10
készítettek a mesékhez, ezeket kiállítottuk
a könyvtárban. A rendezvényen Kotánné
Kovács Tímea kérdezgette Gabit először az
iskolás évekről, majd a későbbi életéről, az
írásról, a gyerekekről, a könyvről, olvasásról
és a Meseutcáról, melynek főszerkesztője. A
hintarabló meséinek keletkezéséről is pontos
képet kaptunk, és itt voltak a mese „szereplői” is. Nagyon élvezték a felolvasást, rögtön
Gabi ölébe ugrottak, és vele együtt mondták
a történetet. Látszott, otthon ez mindennapos cselekvés. A jó tanács Gabitól: „Azt olvassanak a gyerekek, amit szeretnek.” A teltházas
találkozó két legfontosabb üzenete: olvassunk
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Mesehét a magyar népmese jegyében

Így készülnek a csibék

Fotó: Jenes Fruzsina

Október első hetében ünnepelték A magyar népmese hetét a Városi Könyvtár és
a Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében a
jászfényszarui Városi Könyvtárban. 2012-re
már többéves hagyománya van a rendezvénynek, melyhez az idén a szükséges forrásokat
a TÁMOP 3. 2. 4. A – 11/1 – 2012 – 0068
számú „A jövőben olvasunk? A jövőnek
olvasunk! Az olvasóvá nevelés, az olvasás
kultúra fejlesztésének hagyományos és új
útjai.” című EU – s pályázat biztosította.
Eddig csak egy-egy nap erejéig várták mesével
és vidám feladatokkal a legkisebbeket, most
egy egész hetet szenteltek nemcsak nekik,

minél többet gyermekeinknek, majd később
olyan könyvet adjunk kezükbe, ami közel áll
hozzájuk, mert ekkor válnak olvasó emberré. A hintarabló alkalmas a felolvasásra, és
az első önállóan történő olvasásra is. Szívből
ajánlom mindenkinek!
Berze Lászlóné könyvtáros
a programok szervezője

Egy résztvevő
véleménye
Ez a Könyves Vasárnap azért volt más, mint
a többi, mert egy olyan író is köztünk volt,
aki évekkel ezelőtt ennek az iskolának a padjait koptatta. Név szerint Both Gabi. Nem is
olyan régen kiadott egy nagyszerű könyvet,
ami mindenkit elvarázsolt, aki olvasta. Gabi
mesélt nekünk arról, hogy a három főszereplő a saját gyermekeit tükrözi.
A három csemetéből már a legnagyobb tud
magának mesét olvasni, ezzel megkönnyíti
Gabi dolgát. A legkisebbnek oviba menet
közben is mesét kell mondani, egy bizonyos
utca sarkától. A felnőttek nagyon sok tanácsot kértek, hogyan lehetne megszerettetni
az olvasást. Az író azt tanácsolta, hogy olyan
könyvet olvastassanak, ami érdekli a gyermekeket.
Jenes Fruzsina tanuló

hanem az általános iskola alsó tagozatosai
egy csoportjának is. Vendégül látták a helyi
gyerkőcök mellett a boldogi Csicsergő Óvoda
és a Berecz Antal Általános iskola egyes csoportjait is.
A vicces feladatok közé tartozott mackók,
kis csibék, a meséből jól ismert Pom-Pom
készítése, mesék eljátszása, diafilmnézés és
mesehallgatás. Az alsósokat Benedek Elek
egyik meséje, és egy ahhoz kapcsolódó vidám
vetélkedő várta.
A rendezvény minden napján a tematikához illő finomságokkal lepték meg az aprósáKép és szöveg: Pál Alíz
gokat.

Egy nemzetközi kiadvány bemutatója:
„Nyugdíj után kezdődik az élet!”
Október 10–én a jászfényszarui Városi
Könyvtárban tartották az aktív lengyel és magyar nyugdíjasokról szóló kiadvány bemutatóját. A rendhagyó esemény apropója, hogy a
füzetben megjelent összesen tizenhat lengyel
és magyar portré közül egy fényszarui: Petőné Sándor Kataliné. A rendezvény meghívott
vendégei a kötet létrejöttében kulcsszerepet
vállaló szolnoki könyvtár vezetője Dankóné
Szabó Edit és munkatársai voltak.
Ki ne ismerné Katin nénit, a mézeskalácsát,
rostélyos kalácsát, bodzaszörpjét? Mindenki.
Ki ismeri őt úgy, mint gyűjtő? Gyanítom,
kevesen. Gyűjt órákat, kulcsokat, pipákat,
gobelineket és festményeket. Vonzódik a
múlthoz, annak minden apró darabjához. Őt,
gyűjtőszenvedélyét és annak okait mutatja be
a füzet. A kora esti, baráti hangulatú esemény
egyik legszebb pontja volt, mikor Kati néni
egyik saját versét a Miért élsz? címűt mondta
el. A kiadvány a Europe Direct gondozásában jelent meg, portréin keresztül a lengyel
Bielsko – Biala és Szolnok testvérváros és test-

vérmegyék területén élő aktív életet élő nyugdíjasok mutatkoznak be.
2012 az aktív öregedés éve és a nemzedékek
közötti szolidaritás európai éve, valamint az
október első hetében megrendezett Országos
Könyvtári Napok rendezvénysorozatnak is ez
volt a fő irányvonala az „Időskorban is aktívan, találkozzunk a könyvtárban!” szlogennel.
Olyan rendezvényekre került sor a könyvtárakban, amelyek felhívják a figyelmet arra,
milyen alapvető szerepe van a könyvtáraknak
a tartalmas időskorra való felkészülésben.
Kép és szöveg: Pál Alíz
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Már csak a városi
sportcsarnokra várunk
Egy év kihagyás után női kézilabdacsapatunk újra indul a Jász-Nagykun-Szolnok megyei I. osztályú női kézilabda bajnokságban.
Tavasszal kezdtük meg a felkészülést, hogy ismét legyen lehetőség ezt
a szép és látványos sportágat Jászfényszarun is űzni. Önkormányzatunk anyagilag is támogatja csapatunkat, melynek hosszútávú fejlesztési terveivel a Sportcsarnokunk építéséhez is hozzá tudunk járulni, a
látványsportágak támogatási rendszerén keresztül.

máshol folytatták pályafutásukat, így teljesen új csapatot kell építeni.
Ez nagyon hosszú folyamat, de a lényeg, hogy minél több srác futballozzon, szeresse meg a játékot, a közösséget, az eredmény ebben a
korban még másodlagos.
Eredmények:
1-2
G.: Vaszicsku, Urbán
Szászberek–JVSE:
ifi:
1-3
G.: Baranyi, Kirják, Szakali.
JVSE – Tiszaföldvár:
0-0
ifi:
0-0
Kunszentmárton–JVSE: 0-5
G.: Nagy (öngól), Vaszicsku,
				
Horváth (2), Tasi
ifi:
2-2
G.: Márton G., Kirják.
U16
Jászárokszállás–JVSE:
2-3
G.: Gyökér, Baranyi, Rafael
Újszász–JVSE:
1-20
G.: Baranyi (8), Márton G. (3),
				
Kovács S. (2), Szakali Zs. (2),
				
Rafael (2), Csuzz (2), Kocsis
U13
Jászárokszállás–JVSE:
6-2
G.: Makádi M. (2).
Újszász–JVSE:
10-1
G.: Makádi M.
Mozogjanak sokat!
Vitányi Szabolcs

Mese almás – mesés délután
Fél kg lisztet, 1 csomag sütőport, kevés sót és 20 dkg cukrot egy
egész tojással, 15 dkg zsírral és 2 dl tejföllel összegyúrunk. Két részre
osztjuk a tésztát. A tészta egyik felét zsírozott, lisztezett tepsibe terítjük. Legalább 2 kg almát elreszelünk és kinyomkodunk, majd a tészta
tetejére terítjük. Az almatölteléket megszórjuk vaníliás cukorral, törött
fahéjjal. Tehetünk bele mazsolát is. A tészta másik felével az almát
betakarjuk, tojás sárgájával megkenjük, majd villával megszurkáljuk.
Forró sütőben világosbarnára sütjük. A kész tésztát vaníliás cukorral
bőven meghintjük.

A felkészülés során minket is meglepett, mikor a Hatvani Kézilabda
Klub játékosai megkerestek minket azzal a szándékkal, hogy többen
hozzánk igazolhassanak. A hatvani vezetővel még a nyáron megegyeztünk egy közös csapatban, de sajnos visszaléptek, hónapokig gondolkodva ajánlatunkon. Játékosaik a klub visszalépése ellenére is átigazoltak hozzánk, így több környékbeli játékossal bővült keretünk, ami
csak előnyére vált csapatunknak. Szeretnek nálunk edzeni és játszani,
reméljük még hosszú évekig.
Egyetlen dolog hátráltatja csapatunkat: egy saját, hazai pálya, mel�lyel a bajnokságban játszó minden csapat rendelkezik, minket kivéve.
Nagyon reméljük, hogy a csapat - és más sportágak- otthonának
helyt adó Jászfényszarui Városi Sportcsarnok az elkészült gyönyörű
tervek alapján hamarosan megnyitja kapuit, otthont adva csapatunk
hazai mérkőzéseinek, és utánpótláscsapatunknak egyaránt.
Gere Ferenc
Hajrá lányok! Hajrá Fényszaru!		

Készül a sütemény

Sporthírek – Foci
Folytatta jó szereplését felnőtt csapatunk a megyei II. osztályú bajnokságban. Szeptemberben győzedelmeskedtünk az első és az utolsó
helyezett csapat otthonában, valamint egy hazai döntetlen a mérleg,
így az elmúlt hónapot veretlenül teljesítette a csapat. A közvetlen
élbolyban tanyázunk, ami jó kiindulópont a hátralévő fordulókra,
amelyben valamennyi riválisunkkal megmérkőzünk.
Ifjúsági csapatunk az erős középmezőny tagja, amiben benne van az
előrejutás lehetősége is, de fájó pontokat hullajtanak nyerhető mérkőzéseken. Ennek köszönhető, hogy egy idegenbeli győzelem mellett két
döntetlent is játszottak. U16-os csapatunk négy mérkőzés után veretlenül, 100%-os teljesítménnyel vezeti a tabellát a Jászsági csoportban,
míg megfiatalított U13-as csapatunk eleddig nyeretlen. Hozzá kell
tenni azonban, hogy a tavalyi sikercsapatból többen kiöregedtek, vagy

Jó étvágyat hozzá!
A fenti recept alapján kiadós, és mesésen finom süteményt készíthetünk. Így tették ezt idős lakóink is a Gondozási Központban Jávorcsik
Imréné Ilike vezetésével. Egy szombat délután szinte minden idős
részt vett az édesség elkészítésében. Az együtt végzett munka öröme,
és az általuk készített sütemény illata idézte fel régmúlt fiatalságukat.
A közös foglalkozásokkal szeretnénk elérni, hogy mindenki otthonosan érezze magát nálunk.
Készítsék el Önök is! Mindenkinek jó étvágyat kívánnak hozzá időRigó Krisztina · Fotó: Folyóné Rimóczi Márta
seink!
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Beszélgetés Fábián Gábor tűzoltóval
Teljes védőfelszerelés, légzőkészülék, 440
lépcsőfok és egy tűzoltó, Fábián Gábor.
Buszos volt, most hivatásos és önkén
tes tűzoltó is. Talán elég is lenne ennyi,
ha szűkre akarnánk fogni. A képzeletbeli
objektív túloldalán most Fábián Gábor
ül. Miért? Harmadjára indult az Országos
Tűzoltó Lépcsőfutó Bajnokságon, szept
ember 22-én és ez épp elég.

Hol rendezték a versenyt?
Magyarország egyik legmagasabb épületében, a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri
épületében, ami 22 emelet magas. A feladat
rendkívül egyszerű, teljes védőfelszereléssel és
légzőkészülékkel együtt kell a lehető leggyorsabban feljutnod a földszintről a huszonkettedikre, a lépcsőházon keresztül. Ez annyit
jelent, hogy saját testsúlyod mellett még 25
kg plusz tömeggel kell felszaladnod egészen
pontosan 440 lépcsőfokon a célig. Az idei a
hatodik bajnokságon, egyéniben több mint
100-an indultak, párosban feleennyien.
Milyen kategóriákban lehetett nevezni?
Több kategória is van, a legnagyobbak az
egyéni és páros. Mindkét szám magáért beszél,
a párosnál annyit érdemes hozzátenni, hogy
szigorú feltételei vannak: a versenyzők között
nem lehet nagyobb a távolság egy lépcsőfordulónál két emelet között. Külön kategóriát
jelent a szervezeti forma (hivatásos, önkéntes
egyesületi, önkormányzati, létesítményi), és a
korosztály is (0-29, 30-39, 39-49, 50+). Ezen
a férfiaknak is megerőltető versenyen nők is
indulnak. Rájuk is a fenti szabályok érvényesek. Az egyéni és a páros számoknál is 2 percenként indítják a versenyzőket.
Hogyan szoktál készülni?
Mivel a környéken egyáltalán nincs huszonkét emeletes épület, de még tízemeleteset is nehezen találni, így jobb híján futással
és biciklizéssel készültem tavaly: bringával
mentem szolgálatba. Idén készülés nélkül indultam, egy kisebb sérülés miatt. A feleségem
nem is rajongott az indulás ötletéért.
A berényi hivatásosoknál teljesítek szolgálatot, így az ő színeikben indultam. A parancs-

nokságról összesen nyolcan teljesítettük a 22
emeletet. Idén is párosban indultam kollégámmal, Lagzi-Kovács Balázzsal az elmúlt
évekhez hasonlóan. A legjobb idő 2 perc 30
másodperc körül van. Én a kollégámmal az 5
perc körüli időmmel a középmezőnybe tartozok. Célom, hogy a helyi önkéntesek között
is felkeltsem a fiatalok érdeklődését, mert közülük is van, aki teljesíteni tudná. Remélem
jövőre közülük is lesz nevező.
Milyen érzés versenyezni?
Mikor először indultam, magamnak akartam bizonyítani, nem törődtem az időeredménnyel. Akkor őszintén, nem tudom,
hogyan jutottam fel a tizedikről a tizennyolcadikra. Egy biztos: fejben és fizikálisan is ott
kell lenni, és míg felérsz, több holtponton is
átesel. Közben nem szabad megállnod. Azért
jó, ha párban mész, mert a társad tud „húzni”.

si tűzoltó-parancsnokság szervezett, és tavaly
az 1. Országos Tűzoltó Triatlon váltón is, amit
Mezőtúron rendeztek. Ezeken vettem részt, de
jóformán minden sportágban vannak tűzoltó
versenyek, a klasszikus technikai versenyek,
mint a Kismotor–fecskendő Bajnokság vagy
van strandfoci, létezik Tűzoltó Fekvenyomó
Bajnokság, Tűzoltó Ergométeres Bajnokság és
röplabda is.
Sokáig csak buszosként ismert, minden túlzást félretéve, az egész város. Hogyan lettél
tűzoltó?
2006 decemberében döntöttem el, hogy
jelentkezem, ugyanis sofőrt kerestek. Elvégeztem a 4 hónapos OKJ-s tűzoltó alapképzést,
és 2007. július 1-jétől teljesítek szolgálatot a
jászberényi tűzoltóság hivatásos állományában. 24 óra szolgálat 48 óra pihenő. Egy szolgálat reggel héttől másnap reggel hétig tart.

Ennyire rajongsz a sportolásért?
Az utóbbi években kezdett jobban érdekelni a sportolás, azelőtt nem voltam ilyen aktív.
Egyszer úgy döntöttem, mikor a család hittanos táborban volt Sirokon, hogy meglepem
őket és utánuk megyek biciklivel. Előtte nagyon jól megvoltam kerékpár nélkül is, de
akkor úgy éreztem, erre van szükségem. Öt
óra volt az út, de odaértem és ez a lényeg. Ez
volt az első lépés.
Indultál más versenyen is?
2010-ben és 2011-ben az Országos Tűzoltó
Sí– és Snowboard versenyen, amit a gyöngyö-

Hogyan telik egy nap a „szoliban”?
Amikor nem vonulunk káresethez, akkor
reggel 7 órakor kezdődik a váltás: a szolgálat
átvétele és a rádiópróba után folyamatos képzéseken veszünk részt, hogy szinten tartsuk
tudásunkat. Minden nap más és más foglalkozás van. Szerelési foglalkozás, szerkarbantartás stb. Mikor vonulnunk kell, az más:
mindenkinek össze van készítve a védőfelszerelés, a sisak a csizma és a védőruha. Mindennek a helyén kell lennie, hiszen riasztáskor 2
percen belül el kell hagynunk a laktanyát.
Pál Alíz

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Orvosi ügyelet: .............................................................................................. (+36)-37/341-040
Mentők: ................................................................................................................................ 104
Tűzoltóság: .......................................................................................................................... 105
Rendőrség (Jászberény):..................................................................................................... 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru):................................. (+36)-57/422-138, mobil: (+36)-70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Pető Ferenc): .......................................................... (+36)-30/324-5688
TIGÁZ – hibabejelentés: ................................................................................ (+36)-80/300-300
Falugazdász: ............................................................................................... (+36)-30/3922-602
Vízmű – hibabejelentés munkaidőben: ..........................................................(+36)-57/422-631
munkaidőn túl:..................................................................................(+36)-30/275-3350
Szennyvíz-ügyelet munkaidőben: ............................................ 423-938 és (+36)-30/429-4195
ÉMÁSZ – hibabejelentés: ............................................................................. (+36)-40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon:........................424-046, vagy (+36)-30/244-1456
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon: ................................................................... 522-460
Plébánia (Jászfényszaru): ........................................................................... (+36)-30/3460-366
Polgárőrség: .................................................................................................(+36)-30/2720-611
Közterület-felügyelő:......................................................................................(+36)-30/611-3472
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Az aradi tizenháromra emlékeztek

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
„Köszönöm, hogy éltél, és engem szerettél, Nem hagytál itt engem, csak
álmodni mentél. Szívemben itt él emléked örökre,
Ha látni akarlak, felnézek az égre.”

Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

Csúsz János
temetési szertartásán részt vettek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Fotó: Jász Trió TV

„Amikor elveszítünk egy szeretett lényt,
amit tőle kaptunk tovább él bennünk és ösztönöz minket.
Halottaink a szívünkben élnek.
A halhatatlanságnak ez a legbiztatóbb formája.”

Köszönetet mondunk a rokonoknak, jó szomszédoknak,
ismerősöknek és a Rózsafűzér Társulat tagjainak, hogy

Vass Józsefné Nagy Terézia
Az 1848-49-es esztendők lelkesítő, forradalmi hangulatú napjainak
helyét október 6-án a gyász vette át. A csatatér kiválóságait Aradon
kötél vagy golyó általi halál várta. Pest-Budán aznap reggel az első, felelős magyar kormány miniszterelnökét, Batthyány Lajos grófot is kivégezték. A hazánk történelmét és nemzettudatunkat meghatározó eseményre városunkban is megemlékeztek. Az alvégi szabadidő parkban,
a történelmi esemény napján a környékben lakó gyermekek Szabóné
Dávid Erika szervezésében megemlékezést tartottak. A műsor igyekezett a szabadságharc egészét bemutatni, a toborzástól a kivégzésekig
úgy, hogy kiemelte a cigányok harcmezőn betöltött szerepét.
Pál Alíz

Rózsafüzér a szabadban

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk

PALÓCZ LÁSZLÓNÉ
VERES MÁRIA
temetésén megjelentek, sírjára a szeretet virágait
elhelyezték, gyászunkban osztoztak.
„Fáj a szívünk, mert itt hagytál. Búcsú nélkül eltávoztál.
Végleg elmentél hosszú utadra, Hangodat nem halljuk többé már soha.
Fájó szívünk felzokog érted, Örökké szeretünk, nem feledünk Téged.”
A gyászoló család

Megemlékezés

Melegh Miklós
halálának 2. évfordulójára.
„A Nap, a Hold csak Terólad mesél,
mi volt, hogy volt, ezt suttogja a szél.
Tudjuk, lelked már más úton jár,
visszahozni Téged többé nem tudunk már.”
Szerető feleséged, lányod, vejed és unokáid

Emlékezés

ÉZSIÁS DÁNIELRE.
Fotó: Pető Noémi

„Még éltél, Te voltál mindenünk, míg élünk, érted fáj szívünk.
Veled terveztük a boldog jövőt, szépet.
De a kegyetlen sors mindent összetépett.
A múltba visszaemlékezve, valami fáj.
Valakit keresünk, aki nincs már.
Nélküled szomorú, üres a házunk,
még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.”
Szerető családja

Bizonyára ti is ismeritek a rózsafüzért, amivel imádkozni szoktunk.
Bár a mai fiatalok nyakláncként használják, de a rózsafüzérnek ennél
sokkal nagyobb a jelentősége. A nagy hideg ellenére péntek reggel a
hittanosok és Éva néni útnak indultak a Zagyva-gáton Hatvan felé.
Eközben a fiatalok csoportonként mondtak egy-egy tized rózsafüzért,
amit valakiért vagy valamiért ajánlottak fel (az egyházközségért, a
családokért, a 8.-osok továbbtanulásáért és Farkas Martinért). Az út
közben mindenki nagyon jól érezte magát, és Éva néni is örült, hogy
a gyerekek kikapcsolódtak a természetben. A kb. 5 km-es út után mindenki nagyon elfáradt, de nagyon jól éreztük magunkat.
Juhász Annamária, Kovács Viktória, Pető Noémi,
Reichenberger Anasztázia

Emlékezés Édesapám,

RIMÓCZI PÁL
halálának 20. évfordulójára
és Édesanyám,

RIMÓCZI PÁLNÉ NAGY ERZSÉBET
halálának 2. évfordulójára.
„Jó édesapát, édesanyát feledni nem lehet,
Sírjukon túl is ott él a szeretet.
A jó szívüket, dolgos két kezüket áldd meg Atyám,
és én megköszönöm, hogy ők voltak az édesapám, édesanyám.”

Szerető lányotok és családja
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Szépkorúak köszöntése

Köszöntés
Csontos Zoltán
és Szőllősi Ilona
október 27-én ünneplik

50. házassági évfordulójukat.

Kép és szöveg: Morvayné Palócz Éva

Köszöntik őket gyermekeik,
Ilonka, Magdi, Zoli és Tündi,
vejeik, valamint unokáik.

Manna Pékáru és Sütemény
Jászfényszaru, Szabadság út 69.
Kínálatunk:
Pékmester Sütödéje kenyér,
cipó, tejes kifli, zsemle, pékáru
Bonita látványpékség termékei

Cseszkó Nándorné

Dobos Imréné

Október hónapban két szépkorú személyt is
köszönthetett az önkormányzat 90. születésnapjuk alkalmából.
Cseszkó Nándorné Kurunczi Annát és Dobos Imréné Hegedűs Máriát. Pannika néni
elmondta, hogy nagyon büszke az Őt körülvevő kis családjára: lányára, unokájára, unokavejére és dédunokáira. Sajnos a férje már

nem él, de nagyon bolog együtt töltött 60
évet kaptak az élettől.
Marika néni visszaemlékezése szerint eddigi
élete legmeghatóbb és egyben legboldogabb
eseménye az volt, amikor a férje három évi
fogságból hazatért. Nagyon sok örömet ad
számára a gyermekeivel, unokáival és dédunokáival eltölthető idő.

Segíteni szeretnénk!
A tél közeledtével ismételten felhívjuk a
lakosság figyelmét, hogy sziveskedjenek nagyobb gondot fordítani a vízmérők fagy elleni
védelmére. Azokon az ingatlanokon, amelyek
tartósan vagy átmenetileg lakatlanok, a fagyok beállta előtt szíveskedjenek nem csak a
lakás vízellátó rendszerét leűriteni, hanem a
vízmérő előtt és után lévő csapokat is elzárni.
A vízmérő még így is szétfagyhat takarás nélkül, de legalább vízelfolyás nem keletkezhet.
A kerti csapok fagytalanítójának nem meg-

felelő elzárása is gyarkori probléma, hosszabb
idő után lehet csak észrevenni, és jelentős
többletvízfogyasztást eredményez. A vízmérőt
megfelelő takarással is védhetjük, de ha van
hó, a legjobb szigetelő takaró.
Egyben tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
a 2013. évi változások miatt novemberben
valamennyi vízórát le kell olvasni. Kérjük, legyenek ebben együttműködők a leolvasókkal.
Karizsné Csontos Terézia
GAMESZ vezető

Nemzetközi sakkversenyen jártunk

Jászberényben rendezték meg a VII. Jász
Kupa Nemzetközi Gyermek Sakkversenyt
október 6-án, melynek idén is a Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Általános Iskola
és Gimnázium adott otthont. Külföldi versenyzők is részt vettek a közel 100 versenyzőt

felsorakoztató megmérettetésen. Iskolánkat
idén 3 tanulónk képviselte: Nyers Lili (aki
immár óvodásból 1. a osztályos tanuló lett
szeptembertől), Kovács Lilla (4. c) és Nyers
Dániel (4. a) személyében. Lili 3. helyezett
lett az I. korcsoportos lányok között, Lilla
2. helyezést ért el a II. korcsoportos lányok
mezőnyében, Dani pedig a középmezőnyben
végzett. Ezek az eredmények azért is jelentősek, mert Imre bácsi betegsége miatt (innen
kívánunk jó egészséget, és már várjuk a sakk
indulását október közepétől) gyerekeink június óta nem sakkoztak tanítójuk ,,keze alatt”.
Novemberben rendezzük meg Jászfényszarun
a III. Jászfény Kupát, melyen már az összes
sakkozó gyerekünkkel szeretnénk részt venni.
Fáczán Izabella iskolai sakkfelelős
Kép: Kovácsné Nagy Katalin

A hét minden napján
friss cukrász sütemények, rétesek!
Tortarendelést felveszünk,
formatorták nagy választékban!
Novemberben, decemberben
Mikulás, Szaloncukor, Beigli vásár!
Mikuláscsomag készítését óvodáknak,
iskoláknak vállalunk!
Pékmester Sütödéje
szeletelt kenyér 229 Ft/kg
Lédig nápolyi 4 ízben 799 Ft/kg
Krémes 155 Ft/db
Isler 130 Ft/db
Nyitva: H-P 5-18 ó, Sz.: 5-16 ó, V: 9-15 ó

Már lehet választani!

Fenyőfavásár!
2.000 Ft/db
Aradi u. 7.

Idős néni gondozását vállalom
ott lakással is.
T.: 06/30/646-0950

Palántakeltetést vállalok.
Csépány László,
Jászfényszaru, Árpád u. 1.
+36-30/287-5649

Idared és Jonagored alma
kis- és nagytételben eladó.
Csépány László,
Jászfényszaru, Árpád u. 1.
+36-30/287-5649

Friss termelői tej
és tejtermék állandóan kapható.
+36-30/499-6627
Bérelnék 1-2 hektáros
földterületet.
Tel.: +36-30/499-6627

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2012/10

23

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.

akciók!

• Diákkedvezmény –30%
• Nyugdíjas kedvezmény –30%
• Keretek –30%, –40%
• Napszemüvegek –30%
• Komplett szemüvegek 9.000 Ft-tól!
Ezen hirdetés felmutatása
2.000 Ft kedvezményt jelent
szemüvegkészítés esetén.
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig

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

ifj. Pál János vállalja
hőszigetelt ajtók, ablakok, illetve beltéri ajtók készítését,
görcsmentes, rétegragasztott, hossztoldott borovi fenyőből.
Igény szerint felület kezelve, beépítve. Továbbá vállalja egyéb
asztalos munkák készítését (bérgyalulás, fűrészelés stb.)
Elérhetőség: 5126 Jászfényszaru, Dobó István út 77. · Tel.: 06-30/464-9190

Kleopátra Kozmetika és Szolárium
Jászfényszaru, Szabadság út 69.

Black Care fekvő Szolárium 170 Ft / 3 perc
Szolárium nyitva tartása: minden nap 12–21 óráig.
Kozmetika bejelentkezés alapján: +36-70/233-2543

Zsólyomi Nikolett kozmetikus

Kis Autósiskola

T

T

Járművezetői
tanfolyamot
szervez az alábbi
kategóriákban:
„B” „A” „M”.

Jászfényszaru,
Kooperatív Művészeti
Alapiskola
A tanfolyam
a pusztamonostori
tanulók számára
a buszmenetrendhez
igazodik.

Kis Sándor

+36-70/457-0926

Keskeny nyomtávú erőgéppel munkát vállalok!
Ásógépezés, talajmarózás, mélylazítás, tárcsázás,
szárzúzás, kombinátorozás, szántás
Tel: 06/302898158
Komplett

magánfogászati
rendelés
2012. szeptember 1-től
Jászfényszaru, Dózsa Gy. u. 14. sz. alatt.

Fény Dental
Fogászati Centrum Kft.

Időpont-egyeztetés
telefonon vagy személyesen.
Tel.: +36-30/947-7453
Külsős orvostól fogtechnikai munkát vállalunk.

Jó minőségű

pálinkafőzés rövid határidővel,
kedvező áron Jászfényszarun.

Tel.: +36-30/523-1248
Ugyanitt szikvíz-készítés,
kis- és nagyfogyasztót kiszolgálunk!
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Jogszerűtlen AVE-s felszólítások

Erzsébet-napra készülünk

Nem kis közfelháborodást és méltatlankodó panasz bejelentése
ket keltett a városban a hulladék szállítását végző közszolgáltató
AVE Hevesi Városfenntartó Kft. által október 15-ét követően a fo
gyasztók részére kibocsátott fizetési felszólító levelek áradata.
A hulladékszállítás, mint közszolgáltatás az Önkormányzat feladata,
így a lakosok jelentős része fordult méltatlankodásával hozzám, melyre
szóbeli választ a szolgáltatást végző cég számlázási osztályának képviselőjétől telefonon történt érdeklődésemre kaptam. Történt ugyanis, hogy a 2012. III. negyedéves díjfizetési kötelezettséget tartalmazó
számla kézbesítését a közszolgáltató által alkalmazott személy sajnálatosan nem teljesítette, így az önkéntes jogkövető fogyasztók akaratuk
ellenére, önhibájukon kívül, számla hiányában nem tudtak eleget tenni díjfizetési kötelezettségüknek. Ezt a személyi mulasztást azonban a
számítógépes rendszer nem ismerhette fel, ezért a fogyasztók a 2012.
október 1-én kelt fizetési felszólításban foglaltak szerint értesülhettek
arról, hogy az AVE a nyilvántartásukat felülvizsgálva megállapította,
hogy az érintett fogyasztónak lejárt esedékességű tartozása, valamint
az ezután felszámított késedelmi pótléka keletkezett, melynek befizetésére, a kézhezvételt követő 8 napon belüli időt írt elő a szolgáltató.
Fenti hiba következtében a 2012. év III. negyedévében a lakosság
jelentős része – ugyan nagyságrendileg kisebb összegű –, de egyébként
teljesen jogszerűtlenül felszámított – késedelmi kamattal együttesen
kényszerül a hulladékszállítási díj befizetésére.
A közszolgáltatást végző AVE KFT képviselője telefonon adott szóbeli tájékoztatása során elismerte, hogy gyakorlatilag a társaság mulasztása, számlakézbesítési hiányosságának tudható be a késedelem, így
a kamat felszámítása is jogszerűtlen.
Ezért, a város érintett lakosságának fogyasztóvédelme érdekében
írásban kerestem meg a cég ügyvezetőjét, és kértem írásbeli tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy a fogyasztók kártalanítása milyen
formában fog megvalósulni.
Természetesen a válasz megérkezését követően annak tartalmáról
ehelyütt fogjuk tájékoztatni a fogyasztókat.
Dr. Voller Erika jegyző

A hagyományőrző Erzsébet-napi Kézműves Kiállítás és Vásár megrendezésére 2012. november 16-án (pénteken) 9.00–18.00 óra között kerül
sor a Petőfi Művelődési Házban, amelyre minden érdeklődőt várunk.
A kísérő programok: 10.00 órától „Kerekítő” Baba-Mama foglalkozás
azoknak az anyukáknak és 0–4 éves korú gyermekeiknek, akik szeretnék
a szülő gyermek kapcsolatot a zene, a dal, a mondóka, a tánc szeretetteljes
együttlétével elmélyíteni. A hagyományos mesterségek, a paraszti kézművesség tudásanyagát őrizve kézműves programot biztosítunk három, előzetesen bejelentett csoport részére. A hagyományainkhoz híven továbbra
is lehetőséget biztosítunk a helyi termékek bemutatására. Kézműves kiállítók jelentkezését várjuk. A program előkészítésében és lebonyolításában
partnereink: Petőfi Művelődési Ház, Városi Könyvtár.
A végleges programot közzé tesszük a város és a népfőiskola honlapján.
(www.jaszfenyszaru.hu; www.bedekovich.hu)
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MEGHÍVÓ
Pályaválasztási ankétra,
„Tehetséggondozás”
műhelybeszélgetésre
2012. november 6-án, kedden az „Együttműködés erősítése tanórán
kívüli tevékenységekkel Jászfényszaru térségében” TÁMOP-3.2.13-12
/1-2012-0191 kódszámú projekt keretében Pályaválasztási Ankétra,
„Tehetséggondozás” műhelybeszélgetésre kerül sor Jászfényszarun,
amelyre várjuk az érdeklődő, gyermekekkel foglalkozó felnőtteket. Az
önkormányzati projekt szakmai megvalósítója a Városi Könyvtár.
Program:
14.30 Pályaválasztási kiállítás, regisztráció
15.30 „Tehetséggondozás” műhelybeszélgetés Dr. Dobos Krisztina, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Nemzeti
Tehetségfejlesztési Központ igazgatója
17.00 Középiskolák pályaválasztási tájékoztatója – diákoknak,
szülőknek, pedagógusoknak.
A kiállítás és a fórum helyszíne: a Petőfi Művelődési Ház földszinti
nagyterme (Jászfényszaru, Fürst S. út 1.).
A műhelybeszélgetésre várjuk a téma iránt érdeklődőket, általános és
középiskolai kollégákat, helye: a művelődési ház földszinti kisterme.
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Farkas Kristóf Vince
projektvezető

Kovács Béláné Pető Magdolna
pályaválasztási felelős tanár

Adventi Kávéház
A népfőiskola karácsonyi ünnepkörhöz kötődő programja az Adventi
Kávéház 2012. december 16-án, délután 3 órakor kerül megszervezésre a
Petőfi Művelődési Ház nagytermében. Témája az emlékezés, az advent, a
közelgő karácsony.
Ebből az alkalomból Emlékkoncert megrendezésére kerül sor a közelmúltban elhunyt Ocskó Magdolna zenetanár, zenekari muzsikus tiszteletére. A műsort gyertyagyújtás kíséri, vetítés Ocskó Magdiról és az ünnepkörhöz kapcsolódóan összeállított zenei produkció. Közreműködnek – akik
a legméltóbbak – a zenekari társak, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar
Harsona Kvartettje (Kató József, Mester Ádám, Cseh Béla, Sára József ),
Péli Ildikó fuvolán és Nick Andrea zongorán. A program előkészítésében
és lebonyolításában partnerünk a Petőfi Művelődési Ház, Jászfényszaru
Város Önkormányzata.
Várunk minden zeneszerető vendéget, akik az emlékezés és az Advent
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ünnepi perceit együtt szeretnék tölteni.

Meghívó
A Szivárvány Óvoda gyermekei és dolgozói
születésnapi Ovibulira hívnak
minden érdeklődőt a művelődési házba
2012. november 10-én,
szombaton 17 órától.
Programjaink:
óvodások, szülők tánca, óvónénik műsora.
Az előtérben fényképek segítségével
az elmúlt 50 év
néhány pillanatát tekinthetik meg.
Büfé, zene vár mindenkit.
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