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 Kedves Választópolgár!

Nem olyan bonyolult ez. Akarja-e, hogy az ön beleszólása nélkül, az ön pénzén
olyan idegen muszlimok éljenek Jászkarajenőn, akik akár terroristák is lehetnek?

Ugye, hogy nem.

Sem fideszesnek, sem ellenzékinek nem kell ahhoz lenni, hogy az ember válaszolni tudjon erre a kérdésre. Józan 
magyar paraszti ész kell hozzá. Annak meg szerencsére az ellenzék szavazói is birtokában vannak, még ha a pártjaik 
nem is mindig.

Október másodikán erről szavazunk.

Ez a népszavazás ugyanis nem a kormányról szól. Ez a népszavazás nem Magyarország Európai Uniós tagságáról 
szól. Ezekről már szavaztunk egyszer, és a többség teljesen világossá tette, hogy mit akar. Ugyanilyen egyértelmű 
szavazatra van szükség október másodikán is. Végre magyaros, kemény nemet mondhatunk Brüsszel önkényére, az 
Európai Unió bukott vezetőinek gőgjére és tehetetlenségére. A gazdag Nyugaton évek óta lenéznek és kritizálnak 
bennünket azért, mert nekünk fontos a hazánk és az Európai Unió, hiszen mindkettőnek mi védtük meg a határait, 
nem ők! Most visszavághatunk nekik.

Mi nem akarunk olyan világot, amikor a saját falunk egy részébe nem merünk bemenni, mert ott nem érvényes a 
törvény. Nem akarunk pokolgépes támadásokat, megerőszakolt nőket, átvágott torkú papokat, és nem akarunk ide-
geneket, akik nem tisztelik a vallásunkat és a kultúránkat, de elveszik a munkánkat és nem akarnak beilleszkedni a 
társadalmunkba.

Ha fontos önnek a családja biztonsága, akkor menjen el október másodikán a népszavazásra, és ikszelje be a 
„nem” választ. Ne kockáztassuk Magyarország jövőjét! Szavazzunk nemmel!

 Földi László
 országgyűlési képviselő
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A JÖVŐNK A TÉT

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK  TÁJÉKOZTATÓJA

Tisztelt Jászkarajenői Lakosság!

Úgy gondolom, hogy október 2. 
Magyarország életében, ezen belül 
kisebb hazánk, Jászkarajenő életében 
fontos mérföldkő lesz. 
Ma még nem látható és mondható 
meg pontosan, hogy milyen követ-
kezménye lesz az Unio Brüsszelből 
és Berlinből érkező politikájának, 
de nem nehéz baljós előjeleket lát-

ni, hogy a politikájuk merre ve-
zet. Mondhatni vak, aki nem látja, 
hogy Berlinből Merkel Kancellár 
Asszonytól érkező erőszakos be-
telepítési politika milyen károkat 
okozhat a jövőben, mégpedig a hosz-
szú távú jövőben mindannyiunkra 
vetítve. Évtizedekre, de lehet, hogy 
még évszázadokra is tönkre teheti 
nemzetünket az e fajta racionalitás 
nélküli bevándorlás megengedése. 
A médiából hallottak alapján a né-
meteknél már feltérképezik az üres 
bérlakásokat, melyeket majd kiadnak 
a bevándorlóknak. Ilyen rossz 
betelepítési politikával képzeljük csak 
el, hogy milyen problémát jelentene 
Magyarországon is, ha az üres ingat-
lanokba bevándorlók költöznének. 
Mindezek mellett a bevándorlók nagy 
többsége tanulatlan, szakmával nem 
rendelkező, munkára nem alkalmas, 
sőt ezeknek az embereknek a val-
lása és erkölcsi normái messze nem 
azonosak a mi hagyományainkkal, 
kultúránkkal, integrációra alkalmat-
lanok. Mindezek mellett további fon-

tos érv a betelepítés ellen, hogy senki 
sem tudja majd tovább garantálni a 
közbiztonságot, mindannyiunk, gye-
rekeink, asszonyaink biztonságát, vé-
delmét, életét.  
Tehát szigorúan tiltakoznunk kell 
bármiféle, legkisebb százalékú bete-
lepítés ellen is! 
Kérve kérek minden karai, válasz-
tójoggal rendelkező embert, hogy 
mindannyian menjünk el az október 
2-i szavazásra, a bizonytalanokat erő-
sítsük meg abban, hogy el kell menni, 
mert ez a bevándorlási politika súlyo-
san kihathat mind a mi, mind utóda-
ink életére!
A betelepítési kvóta ellenes állásfog-
lalást Képviselő-testületünk is egy-
hangú döntésével erősítette meg. Ez 
alapján a Képviselő-testülettel össz-
hangban, együttesen ismételten kérek 
mindenkit, hogy jöjjenek el október 
2-án, és szavazzanak „nem”-mel a be-
telepítésre! 

Palya István Kálmán polgármester 

Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke 
a 233/2016.(VII.5.) KE határozatá-
ban az Országgyűlés 8/2016.(V.10.) 
OGY határozatával elrendelt országos 
népszavazást 2016. október 2. nap-
jára tűzte ki a következő kérdésben: 
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az 
Országgyűlés hozzájárulása nélkül is 
előírhassa a nem magyar állampolgá-
rok Magyarországra történő kötelező 
betelepítését?”
A 2016. október 2. napjára kitűzött 
országos népszavazás eljárási határ-
időinek és határnapjainak megállapí-
tásáról szóló 16/2016. (VII. 5.) IM ren-
delet alapján az alábbiakra hívom fel a 
figyelmet:
A választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény által létreho-
zott központi névjegyzék tartalmazza 
a választópolgárok adatait valamint 

a választásokkal kapcsolatosan tett 
külön nyilatkozatait.
Szavazni csak személyesen lehet.
A szavazás feltétele, hogy személyazo-
nosságát, valamint személyi azonosító-
ját vagy lakcímét igazolja a következő 
érvényes igazolvány (ok) bemutatásával:
A. lakcímigazolvány és – személyazo-
nosító igazolvány vagy

•	 útlevél vagy
•	 vezetői engedély

vagy
B. a lakcímet vagy személyi azonosítót 
tartalmazó személyazonosító igazol-
vány.
A választási eljárásról szóló törvény ér-
telmében a magyarországi lakcímmel 
rendelkező választópolgár kérheti
I.)szavazási segítség iránti igényének 
II.)személyes adatai kiadása megtiltá-
sának

bejegyzését a központi névjegyzékbe, 
illetve a bejegyzés törlését.

I. szavazási segítség iránti igény

A  fogyatékossággal élő választó-
polgár  kérheti, hogy választójoga 
gyakorlásának segítésére
•	 a szavazással kapcsolatos tud-

nivalókról  könnyen érthe-
tő tájékoztatót kapjon,

•	 az  értesítőnek a Braille-
írásos változatát kapja meg,

•	 a szavazólap önálló kitöltésé-
hez Braille-írásos sablont kapjon a 
szavazás napján,

•	 akadálymentesített szavazóhelyi-
ségben

A Braille-írással ellátott szavazó-
sablon igénylésének határideje  2016. 
szeptember 23. (péntek) 16.00 óra, 
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míg egyéb szavazási segítség iránti ké-
relem  2016. szeptember 30. (péntek) 
16.00 óráig nyújtható be.

II.Személyes adatok kiadásának 
megtiltása

A kezdeményezés szervezői továbbá 
a kezdeményezésben részt nem vevő, 
de országgyűlési képviselőcsoporttal 
rendelkező pártok kérhetik, hogy vá-
lasztási kampány céljára a választó-
polgárok nevét és lakcímét a Nemzeti 
Választási Iroda adja át részükre. Ha 
Ön nem szeretné, hogy személyes 
adatai választási kampány célokra át-
adásra kerüljenek,  az adatkiadást a 
kérelem kitöltésével és benyújtásával 
megtilthatja.

Névjegyzék
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 
2016. augusztus 5-én a szavazóköri 
névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti 
Választási Iroda értesítő megküldésé-
vel tájékoztatta a szavazóköri névjegy-
zékbe vételéről. Az értesítőt a választó-
polgár értesítési címére, ennek hiányá-
ban lakcímére 2016. augusztus 15-ig 
kellett megküldeni.

Szavazás külföldön
Aki a szavazás napján előreláthatólag 
külföldön szeretne élni a választójogá-
val, legkésőbb  2016. szeptember 24. 
(szombat) 16.00 óráig kell kérnie fel-
vételét a külképviseleti névjegyzékbe.
Ha a külképviseleti névjegyzék-
be történt felvételét követően mó-
dosítja korábbi szándékát, és  mégis 
Magyarországon szeretne szavaz-
ni, legkésőbb  2016. szeptember 24. 
(szombat) 16.00 óráig  kérheti  a kül-
képviseleti névjegyzékből való törlé-
sét és a lakóhely szerinti szavazóköri 
névjegyzékbe történő visszavételét.

Szavazás Magyarországon
a lakóhelytől távol

Aki a szavazás napján Magyarországon, 
de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehe-
tősége van arra, hogy  átjelentkezésre 
irányuló kérelmet terjesszen elő.

Átjelentkezés
Az átjelentkezésre irányuló  kérelem-
nek  a választás kitűzését követően, 
legkésőbb 2016. szeptember 30. (pén-
tek) 16.00 óráig  kell megérkeznie a 
helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyúj-
tását követően módosítja korábbi 
szándékát és  mégis a lakóhelye sze-
rinti szavazóhelyiségben vagy más 

település szavazóhelyiségében sze-
retne szavazni,  2016. szeptember 
30. (péntek) 16.00 óráig  kérheti a 
helyi választási iroda vezetőjétől az 
átjelentkezési kérelme módosítását 
vagy visszavonását.

Szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota vagy fogyaté-
kossága, illetve fogva tartása miatt 
nem tud megjelenni a szavazóhe-
lyiségben,  mozgóurna iránti kérel-
met nyújthat be.
A kérelmet 2016. szeptember 30 (pén-
tek) 16.00 óráig  a helyi választási 
irodához,  a szavazás napján  15.00 
óráig  a  szavazatszámláló bizottság-
hoz  nyújthatja be.  Mozgóurna csak 
írásban kérhető adatai pontos feltün-
tetésével, az igénylés indokával és alá-
írásával ellátott bejelentésben! 
FONTOS SZABÁLY, hogy 
aki  átjelentkezési kérelem alapján 
lakóhelyétől eltérő településen és 
mozgóurnával szeretne szavazni, az a 
kérelmét a szavazás napján csak a ki-
jelölt szavazókörben adhatja le, mert 
szavazni csak ebből a szavazókörből 
tud hozzá a szavazatszámláló bizottság 
két tagja mozgóurnával kimenni.
A fenti kérelmek benyújthatók
•	 személyesen a lakóhelye vagy beje-

lentett tartózkodási helye szerinti 
helyi választási irodában,

•	 levélben, a választás hivatalos hon-
lapján, illetve ügyfélkapun keresz-
tül a lakóhelye szerinti helyi válasz-
tási irodába.

A kérelemnyomtatványok elérhe-
tők  a  Nemzeti Választási Iroda hon-
lapján, www.nvi.hu
A szavazatszámláló bizottság megbí-
zott tagját legkésőbb 2016. szeptem-

ber 16-án 16.00 óráig lehet
bejelenteni.

A szavazatszámláló bizottság, vala-
mint az egy szavazókörrel rendelkező 
településen a helyi választási bizottság 
tagjai 2016. október 3-án mentesülnek 
a jogszabályban előírt munkavégzési 
kötelezettség alól.
A munkáltató a szavazatszámláló bi-
zottság tagját megillető bér és járulékai 
megtérítését 2016. október 3-tól 2016. 
október 7-én 16.00 óráig igényelheti a 
helyi választási irodától.

Kampány
A népszavazási kampányidőszak 2016. 
augusztus 13-tól 2016. október 2-án 
19.00 óráig tart.

A szavazóhelyiséget magában foglaló 
épületnek a szavazóhelyiség megkö-
zelítését szolgáló bejáratától számított 
150 méteres távolságon belül – közte-
rületen – választási kampánytevékeny-
ség 2016. október 2-án nem folytatható.
2016. október 2-án választási gyűlés 
nem tartható.
2016. október 2-án politikai reklámot 
nem lehet közzétenni.
A közvélemény-kutatást végző személy 
abba az épületbe, amelyben a szavazó-
helyiség van, 2016. október 2-án nem 
léphet be. Az épületből kilépők meg-
kérdezésével készített közvélemény-
kutatás eredményét (exit poll) csak 
2016. október 2-án 19.00 óra után sza-
bad nyilvánosságra hozni.
A választással kapcsolatos bármely 
kérdésben a Helyi Választási Iroda tag-
jai közül az alábbi személyekhez for-
dulhatnak:

Helyi Választási Iroda tagjai,
elérhetősége:

Helyi Választási Iroda (továbbiakban 
HVI) Vezetője:

Szabóné Varga Eszter jegyző
Tagjai:

Rapi Sándorné, Vajdáné Túri Éva
Rithnovszky Henrietta

HVI elérhetősége:
2746 Jászkarajenő, Rákóczi u. 16. 

(Jászkarajenői Polgármesteri Hivatal 
épülete)

tel: 53/366-001, fax: 53/366-004., 
e-mail: jkaraph@t-online.hu,

www.jaszkarajeno.hu
Szavazókörök:

1. számú szavazókör: Konyha 2746 
Jászkarajenő, Kossuth L. u. 86. 
tel.:53/366-116
2. számú szavazókör: Óvoda 2746 
Jászkarajenő, Fő u. 30. tel.: 53/366-
023
3. számú szavazókör: Művelődési 
Ház 2746 Jászkarajenő, Fő u. 57. tel.: 
53/366-028

Szabóné Varga Eszter 
HVI Vezető
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Tisztelt Jászkarajenői Lakosok!

Önkormányzatunk idén is folytatja 
a közfoglalkoztatás keretében 
végzett fejlesztéseket. Legnagyobb 
munkánk és beruházásunk a 
„START munkaprogram” keretében 
a már tavaly elkezdett fűszerpaprika 
termesztés, melyet tavaly 1 hektáron 
végeztünk. Az idén nagymértékű 
továbbfejlesztése zajlik, most 4 hektár 
területen termelünk fűszerpaprikát, 
és pályázatot nyertünk ehhez 
kapcsolódóan a feldolgozására. Egy 
komplett technológiai sort – paprika 
feldolgozó üzemet hozunk létre, 
mely modern gépekkel felszerelt 
(előszárítás, mosás, darabolás, szárítás, 

előőrlés, malom őrlés, rostálás), tehát 
a teljes feldolgozási sort tartalmazza 
a kiszolgáló szociális helyiségek 
kialakításával együtt. Az üzem 
kapacitását tekintve további termelés 
bővítésre ad lehetőséget, ezáltal a 
Jászkarajenőn élő, gazdálkodni szerető 
embereknek új lehetőséget fogunk 
felkínálni fűszerpaprika termesztésre, 
így sokan kiegészítő jövedelemhez 
juthatnak a közeljövőben. Mindez 
lehetőség az önkormányzatnak, 
lehetőség a lakosságnak, lehetőség a 
közmunkásoknak. 

Közmunka programjainknál lényeges 
még az „Útőr programunk”, melyből 
helyi útjaink, kerékpárutunk, dűlő út-
jaink karbantartását végezzük. A ta-
valyi évben vásárolt kotrógép is nagy 
segítség útjaink karbantartásában. 
Nagy lépést tettünk előre a futball-
pálya további fejlesztése terén. Az ön-
kormányzat a JFC-vel karöltve TAO 
pályázatból, plusz az önkormányzat 
önerejéből elkészítettük a sportpálya 
kerítését, mely nemcsak esztétikailag 

szép és jó dolog, hanem biztonsági 
szempontból is fontos eleme a pályá-
nak. Szintén közös erővel elkészült a 
sportpálya mellett az erőnléti park, 
mely jó szolgálatot tesz a sportolni 
vágyóknak. Átadására a Falunapon, 
Földi László országgyűlési képviselő 
úr jelenlétében került sor. Tehát ismé-
telten tettünk egy további lépést afelé, 
hogy egy igazi sportcentrum alakul-
jon ki a jövőben. 
Örömmel adhatom hírül a Tisztelt 
Lakosságnak, hogy ismételten 
nyertünk egy pályázatot, most 
járdaépítésre.
A felújítás még az idén el fog ké-
szülni, melynek keretében három 
járdaszakaszt fogunk kicserélni 
térburkolatra: az egyik szakasz a 
Rákóczi utcán az iskola mellett a Fő 
utcától az orvosi rendelőig, a másik 
szakasz szintén a Rákóczi utcán a 
polgármesteri hivataltól az orvosi 
rendelő, rendőrőrs előtt, egészen 
a Kossuth L. utcán lévő fogorvosi 
rendelőig. 

További jó hír, hogy Jászkarajenő 
Község Önkormányzatának a 
KEHOP-2.2.2-15-2015-00013 azo-
nosító számú, „Szennyvízcsatorna 
hálózat és tisztító telep építése 
Jászkarajenő településen” című pro-
jektjét Magyarország Kormánya tá-
mogatta.
A projekt nettó összköltsége: 
1.373.185.689.-Ft.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
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A támogatás intenzitása a projekt el-
számolható összköltségének 91,003902 
%-a, de legfeljebb 1.249.652.560.-Ft.
A projekt fizikai befejezésének terve-
zett határideje: 2017. 12. 31.
A projektet Jászkarajenő Község 
Önkormányzata konzorciumi meg-
állapodás keretében az NFP Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(mint konzorciumvezetővel) együtt-
működve valósítja meg. Jelenleg a köz-

beszerzési eljárások lefolytatása zajlik.
A beruházás előrehaladásáról, aktuá-
lis helyzetéről folyamatosan tájékoz-
tatjuk a Tisztelt Lakosságot.
A közbiztonság növelése nagyon 
fontos számunkra. További lépé-
seket tettünk ennek érdekében. 
Önkormányzatunk saját pénzügyi 
forrásból tovább bővítette a térfigyelő 
kamera rendszert. Közel 30 db kame-
ra figyeli közterületeinket, közvetlen a 
rendőrséghez bekötve. Ezzel segítjük 

MEGÚJULT HONLAP! TISZTELT
TEMETŐ 

LÁTOGATÓK!

a rendőrök munkáját. Nem állunk 
meg a fejlesztésben, elkezdjük továb-
bi 16 kamera telepítését. Köszönhető 
ez Képviselő-testületünk döntésének, 
miszerint képviselőink saját tisztelet-
díjukat ajánlották fel a bővítés finan-
szírozására. Ezáltal az eddig kima-
radt, közbiztonságilag veszélyeztetett 
területek is bekerülnek a rendszerbe. 
A tavalyi évben, pályázat útján elnyert 
összegből vásárolt FORD kisbusz ren-
delkezésre áll intézményeink, iskola, 
óvoda, művelődési ház, idősek klubja, 
JFC számára. Élnek is a lehetőséggel, 
megelégedéssel, gyakran veszik 
igénybe.

Palya István Kálmán
polgármester 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. ok-
tóber 1. napjától a temető Jászkarajenő 
Község Önkormányzata tulajdoná-
ba, üzemeltetésébe került.
Az önkormányzat 6/2015. (X.01.) 
számú rendelete szerint a temető 
nyitva tartása:

téli nyitva tartás:      8.00 – 17.00
nyári nyitva tartás:  7.00 – 20.00

Temető gondnok: Urbán Antal
Telefon: 06-30/839-1775

Temetővel kapcsolatos ügyintézés: 
Rapi Sándorné
Telefon: 06-30/839-1799

Tavasszal megjelenésében és felépítésében megújult Jászkarajenő község 
hivatalos honlapja. 
(A honlap címe: www.jaszkarajeno.hu)
A változtatás célja az volt, hogy még több ismerethez jussanak a látogatók és a tele-
pülés lehetőségei iránt érdeklődők. Az új weboldal modern, könnyen áttekinthető, 
egyszerűen kezelhető, és több új szolgáltatás könnyíti meg a felhasználóknak az 
eligazodást. A honlapon naprakész tájékoztatást ad az önkormányzat az aktuális 
információkról, változásokról, a település fontos eseményeiről, rendezvényeiről. 
A látogatók a nyitó oldalról indulva gyorsan megtalálhatják a leginkább keresett 
témaköröket, a legtöbbször használt funkciókat, a legfrissebb híreket. 
Többek között a portálon megtekinthetnek egy, az önkormányzat településmar-
keting tevékenysége keretében készíttetett, a település tudatos értékválasztását 
és jövőképét is tükröző, vizuálisan látványos településbemutató kisfilmet. A 
község egyedi hangulatát, értékeit bemutató új marketing film betekintést nyújt 
Jászkarajenő gazdasági, kulturális és turisztikai kínálatába. 

Folyamatosan várjuk az érdeklődőket a legfrissebb hírekkel, programokkal!
Jó böngészést kívánunk!
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BEMUTATKOZÁS

KULTURÁLIS HÍREK
Nyári „kul-turmix”

Májusban a  Jász hagyományőrző 
nappal kezdődött...,
Ugyan a nyár „hivatalosan” 
csak júniustól datálódik, de 
tapasztalhatjuk pár éve már, hogy 
szikrázó napsütéssel, igazi nyáridővel 
köszönti a természet hagyományőrző 
napunkat.
Még pulóveres a reggel, amikor a 
főzősátrak környéke benépesül, 
hagymaillat járja át a Hornyik 
Károly teret. Itt-ott zsíroskenyér-
parti, szalonnázós bicskás reggeli 
veszi kezdetét a sátrak alatt, lehet, 
hogy még a jóféle házi pálinka 
is előkerül... Így indul a nap, s 
mire felmelegszik az idő, már a 
Jászapátiból, Jászalsószentgyörgyről 
és Jászfényszaruból érező vendégek is 
ideérnek, benépesül a tér, kezdődhet 
a program.

Jász napunkat megtisztelte 
jelenlétével Talált József jászkapitány, 
aki elismerően szólt hagyományőrző 
tevékenységünkről.
E naphoz kapcsolódott a Jászok 
nyomában címmel meghirdetett, felső 

tagozatosokat megszólító tanulmányi 
verseny, melyen 6 jász település 
9 csapata vett részt. A vetélkedőt 
Kocsér nyerte. A jászkarajenői diákok 
versenyen kívül indultak, dicséretre 
méltóan teljesítettek.

Tisztelt Jászkarajenői Lakosok!

Dr. Simon Mária va-
gyok. 1956-ban születtem 
Gyergyószentmiklóson.
1995 óta ebben a faluban élek, so-
kan már ismernek is. 

Tanulmányaimat szülőváros-
omban kezdtem. Érettségi után 
a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem gyer-
mekgyógyászati szakán szereztem 
diplomát. 
1989-ben Hollandiába kerül-
tem. 1995 után költöztünk 
Jászkarajenőre férjemmel és kislá-
nyommal. Fiunk már itt született. 
A diploma honosítása után 
Cegléden a Toldy Ferenc Kórház 
III. Belgyógyászati osztályán dol-
goztam. 2009-ben szereztem szak-

orvosi diplomát Geriátriából, majd 
a Psychiátria Rehab. osztályán 
folytattam a munkámat. 

2011 óta háziorvosként dolgozom 
Törtelen. 2014-ben sikeres szak-
vizsgát tettem háziorvostanból. 
Hosszú volt az út, amíg úgy adó-
dott a lehetőség, hogy megpá-
lyázhattam a jászkarajenői I. sz. 
Háziorvosi praxis működtetését. 

Döntésemet meghatározta itteni 
lakóhelyem és családom. Szívesen 
fogok segíteni az itteni lakosok 
egészségi állapotának megőrzé-
sében, illetve a megelőzésben. 
Az utóbbi években az orvosok 
gyakran váltották egymást eb-
ben a praxisban, és úgy a lakos-
ság, mint jómagam, mostoha-
gyerekként, bizonytalanságban 

érezték magukat. A jövőben ezt 
szeretném megoldani az Önök se-
gítségével. 

Köszönöm szépen a bizalmat és az 
eddigi segítséget. Remélem szere-
tetben és megértésben próbáljuk 
egymást segíteni. Ehhez kérem 
türelmüket és pozitív hozzáállásu-
kat. 

Köszönettel: Dr. Simon Mária



72016. szeptember Karai                 Híradó

A Nagyboldogasszony templomban 
tartott ünnepi szentmise után 
szabadtéri színpadunkon népzenei 
és néptánc produkciók sora 
váltotta egymást, a Művelődési Ház 
nagytermében pedig Jászkarajenőt 
bemutató fotókiállítást láthattak az 
érdeklődők.

Együtt énekelhettünk a 
népdalkörökkel, hallgathattuk 
Csanád László és Varga Pál 
nosztalgia műsorát, tapsolhattunk 
a tiszakécskei Zengető 
Citerazenekarnak. A ceglédi 
Kürtös Táncegyüttes és az 
Összerázó Banda igazi táncházi 
hangulatot varázsolt a térre, 
nagy sikert aratott a meglepetés-
vendég nyársapáti tánccsoport is. 
Óvodásaink és iskolásaink kedves 
műsorral színesítették a programot, 
majd jót mulattunk a Vaga Banda 
gólyalábasok vásári komédiáján.
A Lóca együttes gyermekműsora 
igazi kuriózum volt, sajnálhatja, 
aki nem látta! Kátai Lilla 
könnyűzenei összeállításával 
zárult a műsorfolyam, melyben 

reményeink szerint mindenki talált 
kedvére valót.
...júniusban a JÁSZOK - történelmi 
dal- és táncjáték előadással 
folytatódott...,
Maroknyi színházbarát, a jász 
hagyományok iránt is érdeklődő 
csoporttal utaztunk Jászberénybe, 
a darab ősbemutatójára.
A mű alkotóinak célja, hogy 
bemutassák a jász nép rendkívül 
összetett és izgalmas történetét, 
végig haladva a történelem és 
az alkotók képzelete rajzolta 
úton a feltételezett valamikori 
őshazájuktól, a bronzkori Kelet-
Perzsiától, a Kaukázus égbetörő 
hegyein, a dél-orosz sztyeppéken, 
a mai Moldván át, a Magyar 
Királyságig.
Majd tovább az emlékek 
és a képzelet útján, mely új 
hazájukba telepedésüktől, 
megkeresztelkedésükön, nyelvük, 
ősi hiedelmeik, szokásaik 
elvesztésén, önmegváltásukon 
(Redemptio) át, napjainkig vezet. A 
darab a tánc, a zene és a költészet 
segítségével szól mindazokról 

az emberi értékekről, amelyek 
szellemében nem csak a jászok, 
hanem mi mindannyian létezni 
szeretnénk a világban.
Az előadás lenyűgöző és 
felejthetetlen volt, megtekintését 
mindenkinek jó szívvel ajánljuk!

...majd a FALUNAP következett.
Már nem először tréfált meg 
bennünket az időjárás! Szélviharos, 
felhőszakadásos és sátorborogatós
este előzte meg a sportpályára 
szervezett rendezvényt, így a 
falunap reggele „romeltakarítással 
és a sátorváros újjáépítésével” 
indult. Mire a falu felébredt és a 
pályára érkezett, már nyoma sem 
volt a förgetegnek.

A program birkafőző versennyel és 
a Kara Kupa kispályás labdarúgó 
tornával kezdődött.

Pöttöm óvodásaink és az iskolás 
táncosok ismét elvarázsolták 
a nézőket, olyannyira, hogy 
hívásukra jó néhányan még a 
körtáncba is beálltak..
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Hogy a dolgos férfiak is találjanak 
kedvükre való programot, részt 
vehettek a traktorosok ügyességi 
vetélkedésén. A versenyt Maróti 
Zoltán nyerte.

Pihenésképp, ebédidőben ifj. Óvári 
Tibor szórakoztatta a közönséget.

Ez a falunap sem múlt el úgy, 
hogy ne büszkélkedhettünk volna 
valami új beruházással: elkészült 
a sportpálya kerítése és felavattuk 
a szabadtéri kondiparkot. Ez 
utóbbit szíves figyelmébe ajánlom 
valamennyi jászkarajenői 
férfiúnak, akkor talán jövőre 
már bátrabban neveznek az erős 
emberek versenyére.
Az átadáson részt vett 
választókörzetünk országgyűlési 
képviselője, Földi László is, aki nem 
csak a kondiparkot próbálta ki, 
hanem zsűritagként végigkóstolta 
a főzőverseny valamennyi 
résztvevőjének főztjét is.
Ezt a vetélkedést idén Bajzáthné 
Németh Szilvia és Janóné 
Széles Krisztina étkei nyerték, a 
„Nagyfakanál” díjat minden csapat 
hazavihette.

Ebéd után a Cozombolis trió 
szórakoztatta a közönséget, majd 
jött Szerénke, a tehénke a törteli 
Tanyaszínház előadásában. 
Ámulatba ejtő az amatőr 
színjátszók lelkesedése és tehetsége 
és az, hogy munkájuk és családjuk 
mellett időt szánnak egy kis 
komédiázásra, önmaguk és mások 
szórakoztatására.
A színdarab után lélegzetelállító 
produkciót láthattunk ismét az 
Abonyi Torna- és Akrobatika Klub 
tagjainak jóvoltából.
A tornászlányok után a Jump Rock 
Band zárta a napot.

A falunapon számos kiegészítő 
program közül válogathattak 
még az érdeklődők: volt veterán 
motorok kiállítása, népi játszótér, 
légvár, sergő, jurta és íjászat a Csuda 
Csikó Tanyásokkal.  Kitelepült a 
Vöröskereszt. Nagy kedvenc lett a 
kecskefogat és igen népszerű volt a 
lovaskocsikázás és a pónilovaglás 
is.
A kora-este záruló program jó 
hangulatú közösségi esemény volt.

Ha július, akkor Kézműves hét a 
Művelődési Házban...
Idén nyáron rendhagyó „kézműves 
táborba” hívtuk az ügyes kezű 
gyerekeket: a hosszú évek óta 
megszokott, reggeltől estig zajló, 
ebédelős-uzsonnázós napközis 
jellegű tábor helyett egy hétig 
kézműves délutánokat tartottunk, 
ahol Csajbók Imréné Rózsika óvó 
néni irányításával számos érdekes 
kézműves technikát sajátíthattak el 
a résztvevők.
Hét végére az alkotásokból összeállt 
egy kiállításra való anyag, amelyet 
két hétig láthattak mindazok, akik 
a könyvtárban jártak.

...aztán augusztus, és itt a Búcsú!
A karai búcsú településünk római 
katolikus templomának ünnepe, 
Jászkarajenő legnagyobb múlttal bíró 
egyházi és világi eseménye.
Az egyházközség ünnepe az idők során 
a családi összetartozás ünnepnapjává 
is vált, sok jászkarajenői származású 
látogat haza ebből az alkalomból 
szülőfalujába, hogy találkozzon 
szüleivel, rokonaival, régen látott 
ismerőseivel, hogy részt vegyen a 
búcsún.
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Ünnepe a búcsú a községnek is, 
hiszen ez a nap ismét egy lehetőség 
a közösségi kikapcsolódásra, a 
szórakozásra.
Rendezvényünket egész napos 
jelenlétével megtisztelte 
testvérvárosunk, Tusnádfürdő 
polgármestere, Albert Tibor, aki a 
székelyföldi magyarok jókívánságait 
hozta el Jászkarajenőre.

Idén a délutáni programban a 
Vaga Banda gólyalábasok nyitották 
a fellépők sorát, akik hangos 
kurjongatással, kedves szóval 
és vidám zenével a színpad elé 
csalogatták a búcsúban sétálókat.
Gólyalábak után a zene 
hullámhosszára váltottunk, a 
nagykőrösi Körszínház és Ifjúsági 
Stúdió direktora, Kiss Zsolt 
szórakoztatta a közönséget egy kis 
nosztalgia-egyveleggel.

Több éves múltra tekint vissza, 
hogy Jászkarajenő benevez a 
Virágos Magyarországért országos 
környezetszépítő versenybe, és 
ehhez kapcsolódva tavasszal 
faluszépítési, virágosítási versenyt 
hirdetünk a településen.
E verseny eredményeiről is 
búcsúkor számoltunk be a 
lakosságnak. Az országos verseny 
zsűrijének két tagja július végén járt 
a falunkban, elismeréssel szóltak 
a település környezetvédelmi és 
környezetszépítő tevékenységéről, 
a közterületek, a park, a 
temető gondozottságáról. Palya 
István Kálmán polgármester 
értékelésében elmondta, örömmel 
tapasztalható, hogy évről-évre 
mind több család tartja fontosnak, 
hogy lakókörnyezete ápolt, tiszta, 
gondozott és virágos legyen.

A faluszépítési verseny ez évi 
díjazottjai:
Jászkarajenő legvirágosabb 
lakóháza 2016-ban Maróti Ferencék 
családi háza. Több éves, szemet 
gyönyörködtető munkájuk jutalma 

25 000,-Ft értékű vásárlási utalvány.
Jászkarajenő legvirágosabb 
lakóházai közül 2. helyezett lett Rigó 
Zoltánék családi háza. Jutalmuk 
15 000,-Ft értékű vásárlási utalvány.
Jászkarajenő legvirágosabb 
lakóházai közül 3. helyezést ért el 
Ádám Istvánné. Valika néni kertje 
minden évszakban elkápráztatja 
az arra járókat, hóvirágtól 
lombhullásig van mit csodálni rajta. 
Szorgos munkája eredményeként 
a ház körüli utcarész is gondozott. 
Tevékenysége példa értékű. Jutalma 
10 000,-Ft értékű vásárlási utalvány.

Ebben az évben csatlakozott 
Jászkarajenő „A legszebb 
konyhakertek” - Magyarország 
legszebb konyhakertjei országos 
programhoz, melynek értékelése és 
díjátadása is a búcsúi rendezvény 
része volt. Erről részletesebben 
Bajzáthné Hosszú Mária 
programkoordinátor cikkében 
olvashatnak.

Már hagyomány az is, hogy 
búcsúkor köszöntjük a település 
friss diplomásait. Ezúttal Maróti 
Brigitta dietetikus és Atkári György 
mérnök-informatikus volt az, aki 
átvehette az elismerő oklevelet Palya 
István Kálmán polgármestertől.

Augusztus az új kenyér hava.  
Szép szokást életben tartva 
ünnepségünkön a Jászkarajenő és 
Térsége Gazdakör elnöke, Palya 
István Kálmán és segítői új búzából 
sütött cipókat helyeztek a jelképes 
ünnepi asztalra. Az új kenyeret 
Sőreg Norbert lelkész és Lovassy 
Attila atya szentelte meg.
A megszentelt új kenyérből 
mindenkinek jutott egy falatka, 
melyet jóféle borral kínáltunk a 
jelenlévőknek.

Ezután láthattuk a színpadon a 
búcsú sztárvendég csapatát, a 
Desperado együttest.
Ekkor már alig lehetett férni a 
Hornyik Károly téren, akkora volt 
a tömeg, de az est fénypontja csak 
ezután következett: Dr. Kocsis 
István kivitelézésében láthattuk a 
színpompás tűzijátékot, a mindig 
varázslatos égi parádét.

Kul-turmixunk összetevőit a 
későbbiekben is bővítjük, hiszen 
ebben az évben még megrendezzük 
az Idősek világnapját, október 3. 
hétvégéjén a XXI. Jászkarajenői 
Lovasnapot, szervezzük a 
Népdalkörök találkozóját 
és készülünk az Adventi 
gyertyagyújtásokra is.

Zsidai Ferencné
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Lovassy Attila
plébániai kormányzó bemutatkozása

„A legszebb konyhakertek”
– Jászkarajenőn

Erre az időszakra esett a pá-
lyaválasztásom, és mivel természet-
tudományos-reálos beállítottságú 
voltam, a tatai gimnázium elvégzé-
se után a debreceni egyetem fizikus 
szakára jelentkeztem, és nyertem fel-
vételt. Itt azonban már az első évben 
egyre erősebben éreztem azt a belső 
késztetést, hogy teológiát tanul-
jak, így világiként - azaz még nem 
a papságra készülve - Budapesten 

2016. augusztus 1-jén kerültem 
Jászkarajenőre plébániai 
kormányzónak, és Palya István pol-
gármester úr megkért, hogy mutat-
kozzak be ezen a fórumon is, ennek 
örömmel teszek eleget.

1978-ban Tatán születtem, 
de később Tatabányára költöztünk, 
és ott nőttem fel. Gyerekkoromban 
a szüleim nem élték elkötelezetten 

„Aki egy órára szeretne 
boldog lenni, lakjon jól, aki egy 
egész napi boldogságot szeretne, 
házasodjon meg, ám aki egy egész 
életre szóló boldogságot óhajt ma-
gának, építsen kertet.”

(Kínai közmondás)

Ebben az évben 
Jászkarajenő is csatlakozott Kovács 
Szilvia ötletgazda, Karcag város 
alpolgármestere által létreho-
zott „A legszebb konyhakertek” 
– Magyarország legszebb konyha-
kertjei országos programhoz.

A meghirdetett program 
célja a lakosság ösztönzése arra, 
hogy saját, rokonai, vagy barátai 
udvarán, kertjében alakítson ki 
konyhakertet, gondozza azt, ter-
messzen benne maga és családja 
számára minél több konyhakerti 
zöldséget, gyümölcsöt.

Településünkön is jellem-
zően fellelhetők még a lakóházak 
mögött megbújó konyhakertek, 
melyek növényállománya nagy-
részt zöldségfélékből, néhány gyü-
mölcsfából, egynyári virágokból 
áll, de ezeken kívül itt-ott talál-
hatunk még szűkebb választékot 

a hitet, elsősorban nagypapám-
nak köszönhetően lettem elsőáldo-
zó majd bérmálkozó. Ez azonban 
egészen az érettségi évéig nem vált 
életemet átformáló tényezővé, noha 
alkalmasint megvédtem katolikus 
hitemet. 18 éves koromban - többek 
között - egy keresztény tábor hatásá-
ra az Úr határozottan megérintette a 
szívemet, és elindultam az első meg-
térés útján.

fűszernövényekből is. A hagyo-
mányos porták bejárati részét még 
gyakran díszíti szőlőlugas, vagy 
egy-két szőlősor. Sajnos azonban 
már itt falun is elmondható, hogy 
a konyhakertek szerepe jelentősen 
háttérbe szorult a piacot, üzleteket 
elárasztó többnyire import, gyak-
ran kétes minőségű áruk miatt. A 
megtévesztő reklámok pedig azt 
sugallják, hogy felesleges munka a 
kertben fáradozni, hiszen a költ-
ségek töredékéből tölthetjük tele a 
kosarunkat a különböző üzletek-
ben. Szinte csak az idősebb korosz-
tály az, aki még évről-évre felvál-
lalja magára a kertészkedéssel járó 
„terheket”, aki még ismeri az egy-
szerű és eredményes kertművelés 
fortélyait.

Ha nem cselekszünk időben 
az ő tudásuk is lassan veszendőbe 
megy, éppen ezért Jászkarajenő „A 
legszebb konyhakertek” elnevezé-
sű programhoz való csatlakozással 
már ezt a régóta felismert problé-
mát szeretné a lehetőségekhez ké-
pest orvosolni. Reméljük, hogy ez a 
kezdeményezés nyitott szemekre és 
fülekre talál, s hosszútávon ösztön-
zőleg fog hatni a falu lakosságára.

Ezúton is köszönjük, hogy 
a versenyben való részvételükkel 
segítették a fent említett törekvést, 
bepillantást engedtek mindennapi 
munkájukba, megmutatták kertje-
iket, udvaraikat, és megosztották 
velünk tudásukat, tapasztalataikat.

Kertnevezők névsora:

Balatoni Isvánné
Fehér Andrásné
Kocsis Ferenc
Ondavainé Kovács Krisztina
Regőnyei János
Terjéki János József
Varga Józsefné
Váczi Lajosné

2016. évi helyi verseny eredménye:

I. helyezett: Regőnyei János
II. helyezett: Fehér Andrásné
III. helyezett: Váczi Lajosné

A kertekről készült fotó-
kat a település weboldalán (www.
jaszkarajeno.hu) tekinthetik meg.
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a Pázmány Hittudományi Karán 
teológus hallgatóként folytattam 
a következő évben tanulmányai-
mat, amit egyszerre Isten vezeté-
seként, és az addigi legszabadabb 
döntésemként éltem meg. Már a 
megtérésemkor felmerült bennem a 
papi vagy szerzetesi hivatás gondola-
ta, és ez ekkoriban időről-időre újra 
feltört bennem, de a házasság is von-
zott, így ebben az életszakaszomban 
több párkapcsolatom is volt.

Miután summa cum laude 
elvégeztem a teológus szakot, jelent-
keztem a doktori képzésre, amely 
tanulmányokat először munka mel-
lett kezdtem meg, így dolgoztam 
ügyvédi iroda ügyintézőjeként és a 
Magyar Rákellenes Liga munkatár-
saként is. Majd ösztöndíjas lettem, 
és teljesen a teológiai kutatásnak 
szentelhettem ezeket az éveket, és 
egy másik ösztöndíjjal tanulhattam 
egy félévet Leuvenben (Belgium) 
az ottani Hittudományi Karon is. 
Végül 2005-ben megszereztem a 
licenciátusi tudományos fokozatot, 
amely a teológiai doktorátus első két 
évét öleli fel.

Rá kellett azonban jön-
nöm, hogy miközben tanulmá-
nyokat folytattam, és az egyetemen 
intenzív közösségi életet éltem, az 
imádságot és a lelkiségi oldalt egy-
re inkább elhanyagoltam, és nem 
éltem megfelelően. A hitem inkább 
csupán értelmi meggyőződéssé vált, 
mint személyes bizalmi viszonnyá. 
A tevékenységeimbe, hétköznapi 
dolgaimba sem engedtem be teljesen 
az Urat. Ekkor azonban Isten egy 
újabb, meghatározó intenzív lökést 
adott az életemnek, mely saját kor-
látaim és tehetetlenségem megta-
pasztalásával kezdődött egy párkap-
csolati mélyponttal összefüggésben. 
Ajándékként éltem meg, hogy az Úr 
kiemelt ebből, és az Ő jelenlétében 
élhettem, ezzel összefüggésben pe-
dig elmélyült a hitem. Meg kellett 
tapasztalnom, hogy nem lehet egye-
dül a párkapcsolatom a boldogsá-
gom alapja. Ha az istenkapcsolatom 
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nincs rendben, akkor igazán soha-
sem lehetek a helyemen. Később 
ugyan még választhattam volna a 
házas hivatást is, mégis ezzel a mély-
reható és átalakító élménnyel végleg 
megalapozódott a papi hivatásom. 
Ekkor számos dolog rendeződött 
körülöttem, amit szintén Isten in-
gyenes tetteként éltem meg.

Így alakult a környezetem-
ben egy imaközösség, és 3 évig a 
budai jezsuita doktorandusz házban 
egy másik jó közösségnek lehet-
tem része. Továbbá miután fél évet 
külsős megbízottként taníthattam 
a Pécsi Hittudományi Főiskolán, 
láttam, hogy mennyivel több a teo-
lógiai tanár, mint a konkrét lehető-
ség. Ennek ellenére egy volt profesz-
szorom közbenjárására meghívtak 
a váci Apor Vilmos Hittudományi 
Főiskolára oktatónak. Amíg taní-
tani szerettem volna, addig nem 
tehetettem meg, ám amikor szaba-
don lemondtam róla, Isten megadta 
a lehetőségét, de ekkor már nagyobb 
alázattal tudtam végezni. Négy cso-
dálatos évet tölthettem itt, főleg fi-
lozófiai és szisztematikus teológiai 
tárgyakat oktattam. Bár rengeteget 
dolgoztam, de élvezettel tettem, és 
sok gyümölcsét is láthattam, és itt 
megerősödött bennem a papi hiva-
tás gondolata is.

2011-ben a Váci 
Egyházmegyébe jelentkeztem 
papnövendéknek, és a püspököm a 
budapesti Központi Szemináriumba 
küldött, ahol két évig készültem a 
papságra, ami emberileg egy fontos 
állomásnak bizonyult. A szeminá-
rium ideje alatt a disszertációm-
mal foglalkoztam, míg diakónussá 
szentelésem után két évre Rómába, 
a Pápai Magyar Intézetbe kerül-
tem, ahol egyrészt egy elöljárókép-
ző tanfolyamot végeztem el, de az 
időm nagyobb részében a doktori 
tanulmányaimhoz kutathattam a 
teológiai egyetemek könyvtáraiban. 
(Hamarosan benyújtom a doktori 
disszertációmat, de még legalább 1-2 
hónapra szükségem van arra, hogy 

a sűrű lelkipásztori teendők mellett 
letisztázzam.) Miután tavaly nyáron 
hazaérkeztem, Gödöllőre helyeztek 
káplánnak, ahol nagyon szép tapasz-
talatokkal gazdagodhattam, hiszen 
az egy óriási egyházközség, több 
mint 40 belső közösséggel, az ottani 
városrész templomában a vasárnapi 
miséken 1500 hívő vett részt.

Nyár elején - teljesen vá-
ratlanul - hívott a püspököm, és 
megkért, hogy augusztus 1-től a 
jászkarajenői és a tiszajenei egyház-
községet vezessem, és a jenei kato-
likus iskola hitbeli hátterét biztosít-
sam. Örömmel érkeztem ide, ahol 
szeretettel fogadtak az emberek, és 
bizalomra adnak okot az első hónap 
benyomásai. Szeretnék minden-
ki papja lenni, és mindazokat, aki 
erre nyitottak, szeretném hozzáse-
gíteni a következő hitbeli lépéshez. 
Remélem, minél Többükkel találko-
zom majd, elsősorban a szentmisén, 
de akár a faluban, az utcán vagy más 
fórumokon. Örülök annak, ha en-
gem is megszeretnek, de elsősorban 
az a célom, hogy minél inkább az Úr 
szeretetére válaszoljanak.

Meggyőződésem, hogy ha 
az Istenben hitet és célt talál a tá-
gabb és szűkebb környezetünk, ak-
kor helyére kerül társadalmunk és 
boldogul már itt, ebben az életben, 
és majd az örök életben.  
   
Lovassy Attila
plébániai kormányzó
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ügyében hívtunk össze június 25-én, elmarad.

Új időpont: július 2. 1800 óra 

Helyszíne: 
gyulai gaál miklós általános iskola aulája 

Meghívott illetékesek:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Nagy András esperes plébános
Dr. Németh Mónika  jegyző
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2016. október 23-án vasárnap
megrendezésre kerülő ünnepségre.

Ünnepi program:
17 órakor a Petőfi Művelődési Házban

-	 Községi kitüntetések átadása
-	 Ünnepi beszédet mond
        Antalné Petrovics Erika
-	 Közreműködik a Dalkör 
-	 Zenés-irodalmi összeállítás 
        a nagykőrösi Körszinház és Ifjúsági Stúdió
        művészeinek előadásában 
-	 Koszorúzás, gyertyagyújtás a kopjafánál 
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