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Jászsági Aratónap
Az aratónap a magyar népi kultúra ünnepe.Az 
aratónap a magyar és ezen belül is a jászsági 
népi kultúra igazi ünnepe, amely átsegít a hét-
köznapok küzdelmein, így az aratás időszakán 
is. A hagyományőrző rendezvények olyan népi 
értékek, kincsek, amelyek életünk részei és szí-
vünkhöz közel állóak. Fontos megbecsülni vidéki 
értékeinket, odafigyelni rájuk és minél szélesebb 
körben megismertetni, népszerűsíteni.
A Jászsági Aratónap 2019. június 29- én reggel 
valamennyi jász település képviseletében kezdő-
dött meg Jászapátin. Az esemény reggel 7 órakor 
a birkapörkölt főzőversennyel kezdődött, ahol-
Veres Mihály, Veres- Budai Ildikó és Bozóki Imre 
képviselte településünket. Mindeközben megkez-
dődött a kézi búzaaratás is.
Előtte a résztvevőket a házigazdák képviseletében ifj. Pócs János köszöntötte, aki tiszteletét fejezte ki az arató-
csapatok előtt. Ezt követően Farkas Ferenc polgármester és Kiss János Gazdakör elnök üdvözölte a jelenlévőket, 
majd Borbás Ferenc emeritus Jászkun főkapitány útnak indította a csapatokat a verseny helyszínére, a búzatáb-
lába. 
A vonuló csapatok aratódalokat énekeltek. Településünket Molnár Endréné Ibolya, Molnár Endre, Balázsné Cso-
mor Ildikó és Balázs Debóra képviselte. A csoportot elkísérte Ivanics Balázs alpolgármester Úr, Szűcs Márton 
Gazdakör elnöke és felesége Szűcs Mártonné Marinka, valamint jó magam.
Az arató asztalról nem hiányzott a kenyér, szalonna, kolbász, házi sajt és a hagyma sem. A dolgos aratókat munka 
közben vízzel kínálták. Időnként előkerült a hangulatfokozó, a jászsági házi pálinka. A 2019. évi Jászsági Arató-
nap kézi aratóversenyén településünk III. helyezést ért el, a birkapörkölt főzőversenyen résztvevő csapatunk pe-
dig a zsűri különdíját hozhatta el. Minden résztvevőnek szeretném megköszönni, hogy képviselték településünket 
és gratulálok az elért eredményekhez!

 Tóth Nóra 
polgármester



Tisztelt Lakosok!

Jásztelek Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Harsona legutóbbi megjelenése óta több ízben tartott ülést. Az 
üléseken meghozott döntésekről az alábbiakban adok rövid kis összefoglaló tájékoztatást az érdeklődő lakosság részére.  

2019. április 16.

● A soron kívüli testületi ülésen a Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Jászberényi Tankerületi Központ 
javaslatát, a Jászsági Általános Iskola Hunyadi Mátyás Általános Iskola Tagintézményének átszervezésére vonat-
kozóan.

● Ugyancsak megtárgyalta és elfogadta a testület a jászteleki vízi közművek gördülő fejlesztési terveit.

● Megtárgyalta a testület a téli rezsicsökkentés kapcsán beérkezett árajánlatokat és úgy döntött, hogy további ára-
jánlatokat kér.

2019. május  23.

● A soros ülésen a Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi tevéke-
nységéről szóló beszámolót.

● Elfogadta a testület, a háziorvosi, fogorvosi és védőnői szolgálat 2018. évi munkájáról készült beszámolókat.

● Ugyancsak elfogadta a testület a Jászberényi Rendőrkapitányságnak a település közrend-és közbiztonsági helyzetéről 
szóló beszámolóját.

● Elfogadta a testület az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.09.) rendeletének módosításáról szóló 
2/2019.(V.24.) önkormányzati rendeletét.

● Elfogadta testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2019. (V.24.) önkormányzati 
rendeletet.

● A Képviselő-testület a hivatal köztisztviselői részére munkaszüneti nappá nyilvánította július 1. napját és erről megalkotta 
a 4/2019. (V.24.) önkormányzati rendeletet.

● A testület döntött a Külterületi és helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükség-
es erő-és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. számú pályázat kapcsán kiírt közbeszerzési eljárás ered-
ményéről. A döntés értelmében a testület a PE-DA-KER Kft. ajánlatát fogadta el.

● A beérkezett árajánlatok alapján a testület úgy döntött, hogy a fenti projekt műszaki ellenőri munkáival Lakatos Imre 
műszaki ellenőrt bízza meg.

● Döntött a testület arról, hogy pályázatot nyújt be a „bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című TOP-1.4.1-19 
kódszámú felhívásra.

● A testület úgy döntött, hogy Dr. Nagy-Balogh Anna Klára fogorvost nevezi ki Jásztelek település ellátási körzetében fo-
gorvosnak és részére a praxist átadja. A doktornő 2019. szeptember 1. napjától veszi át a fogorvosi praxist. A testület ezúton 
is megköszöni az eddig a településen helyettesítő fogorvos Dr. Herczegh Katalin munkáját.

● Döntött a testület arról is, hogy a korábbi évek gyakorlata szerint 2019. augusztus 5. és augusztus 16. közötti időszakban a 
Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetet tart. A kötelező feladatok ezen időszak alatt ügyeleti formában 
lesznek ellátva.
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2019. június 27.

● A soron kívüli ülésen döntött a Képviselő-testület arról, hogy a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete által 
meghirdetett VP6-19.2.1-48-7-17. kódszámú, „Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása” című pályázati felhívásra 
pályázatot kíván benyújtani.

Tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat, hogy a Képviselő-testület által hozott határozatok és rendeletek (a zárt ülés 
jegyzőkönyvei kivételével) a Polgármesteri Hivatalban és a Könyvtárban munkaidőben megtekinthetők, ahol készséggel 
állunk az érdeklődő ügyfelek rendelkezésére.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző

• 04.11. A költészet napja alkalmából a Művelődési Ház és az iskolánk közös szervezésében versmondó verseny került 
megrendezésre. A közönség és a zsűri tagjai közt a Nyugdíjas klub tagjait, iskolánk volt és jelenlegi igazgatóját, magyar 
szakos tanárait, könyvtár vezetőjét üdvözölhettük.
• 04.16. A 2. egészségnapot a Sió pályázattal kapcsoltuk össze. A foglakozás témája: egészséges táplálkozás és az egész-
séges életmód.
• 05.09. Az iskola tornateremben emlékeztünk meg az édesanyákról. A gyerekek ünnepi műsorral, saját készítésű ajándé-
kokkal köszöntötték édesanyjukat, nagymamájukat.
• 05.16. Jánoska eresztés-Nepomuki Szent Jánosra emlékeztek papírhajók úsztatásával az általános iskolások és a Nyug-
díjas klub tagjai. A templom előtti téren felidézésre került Nepomuki élete, majd jelképesen vízre bocsájtottuk a gyerme-
kek által előre készített, díszített papírhajókat.
•05.17. Az előző tanévhez hasonlóan idén is jelentkeztünk történelmi programra, mely a Főnix Fészek Műhelyházban 
valósult meg. A történelmi korszakot idéző játszóházban tanulóink nagyon élvezték a különböző kézműves területekkel 
való megismerkedést, miközben korhű zene szórakoztatott bennünket.
• 05.22. A 6. osztály országos idegen nyelvi mérésen vett részt.
• 05.28. Iskolai kirándulást szerveztünka RepTár Szolnoki repülőmúzeumba. A múzeum látogatása előtt rövid sétát tet-
tünk a város központjában, átsétáltunk a Tiszavirág hídon. A programot fagyizással zártuk.
• 2019.05.29. Országos kompetencia mérésen vett részt a 6. osztály, matematikai és szövegértési készségek mérésére 
került sor.
• 05. 31. Az idei tanévben az iskola tornatermében rendezték az óvodások ballagását, amin a leendő elsőosztályos ne-
velőnk képviselte az iskolát.
• 05.31. Jászberényben a pedagógus napi ünnepségen egy nevelőnk, Tamás Katalin és egy tanulónk, Bálint Marianna 6. 
osztályos tanuló vehetett át kitüntetést.
• 06.12.  Gyermeknapi programokat szerveztünk tanulóink részére: társasjátékok, sportjátékok, tréfás játékok, filmvetítés 
színesítette a rendezvényt.
• 06.13. A pályaorientációs napon az 5-6. osztályos tanulókkal üzemlátogatáson vettünk részt a községünk közelében 
található Metálplaszt Kft-nél. Arra törekszünk, hogy a községünk és a közeli Jászberény jellemző üzemeit és az általáno-
san ismert munkalehetőségeket (kereskedelem, pékség, szolgáltatások stb.) egyaránt bemutassuk.
• 06.20. Az ünnepélyes tanévzáró és bizonyítványosztás került megrendezésre.

Szeptembertől 5 hetedik osztályos tanulónk folytathatja másik intézményben tanulmányait. Ismét sikerül önálló első osz-
tályt indítanunk, 11 kis első osztályos íratkozott be hozzánk. Nagy szeretettel várja őket Kuli Dénes Józsefné tanító néni.
A nyár elkövetkező részére kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk mindenkinek!

Kuli Dénes Józsefné és Tamás Katalin
tanítók
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Április 17-én óvodánkban Húsvéti hagyományőrző délelőttöt szerveztünk. Minden 
csoport vidám húsvéti műsorral készült, amit játékos vetélkedő követett, végül 
pedig izgalmas tojáskereső versenyben vehettek részt a gyermekek. A szülők 
által felajánlott süteményeket, üdítőket nagy örömmel fogyasztották el a kis 
óvodások, a délelőtti program vidám tánccal ért véget.

Május 16-án kirándulni indultak az óvo-
dások. Az úti cél Kecskemét volt, ahová a 
nagy-középsős és a nagycsoportos gyermekek 
utaztak el. A résztvevők ellátogattak a Vadasparkba, 
Múzeumba és Játszóházban is jártak, ahol „körmön-
font karkötőt” és agyagfigurákat készítettek. A nap végén fáradtan ugyan, 
de sok szép élménnyel gazdagodva tértek haza. Sajnos a kedvezőtlen idő-
járás miatt a két kisebb csoport tervezett állatkert látogatása elmaradt, ők 
egy későbbi időpontban mennek majd kirándulni.

Április 26-án a Föld Napja alkalmából virágokat ül-
tettünk a gyerekekkel. Célunk ezzel a tevékenységgel, 
hogy óvodásainkat a természet szeretetére és megóvására nevel-
jük. Csodálatosan pompáznak ablakainkban és udvarunkon a beültetett virágládák, szikla-
kertünk is megújult a sok szép növény elültetése után. Köszönjük a szülők által felajánlott 
virágpalántákat!

Május első hetében hagyományainkhoz hűen sor került 
az Anyák napi ünnepségek megrendezésére. Mind a négy csoportban nagy izgalom-
mal és lelkesedéssel készültek kicsik és nagyok a jeles napra. Örömünkre szolgál, 
hogy nagyon sok Édesanyát és Nagymamát köszönthettünk ezeken a napokon!

Május 24-én rendeztük meg óvodánkban a Százszorszép Gyermeknapot. Az 
időjárás miatt a tervezett helyszín változott, az óvoda és az iskola tornaterme 
adott helyet a mozgásos játékoknak, közös Zumbának. A gyermekek így is 
nagyon jól érezték magukat, napközben elfogyasztották a szülők által felaján-
lott finomságokat, üdítőket. Az ebédet a folyosón megterített hosszú asztalnál 
fogyasztottuk el. A nap végén minden gyermek ajándékot kapott Tóth Nóra 
polgármestertől, Kovács Nóra képviselő asszonytól és az óvodától. 

Május 31-én elbúcsúztattuk az iskolába készülő 20 nagycsoportos gyer-
meket. A megszokottól eltérően az iskola tornatermében tartottuk az ün-
nepséget, ahol nagy örömünkre sok vendéget fogadhattunk. A program 
részeként sor került a Pedagógus Emlékérem átadására, melyet Sülyi Eri-
ka óvó néni nyugdíjba vonulása alkalmából vehetett át.

Csáki Judit
és  Táborosné Sándor Judit
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Biztos Kezdet Gyerekház
Áprilisban Húsvétra készülődve közös kézműves foglalkozást és bábozást tartottunk a Gyerekházban, alkalomhoz illő 
bábelőadást hallgathattak meg a családok, valamint húsvéti képeket készítettünk, melyeket a kisebb gyermekek is el tudtak 
készíteni szüleik segítségével.

Ebben a hónapban Ruha- és Adományosztást szerveztünk a helyi rászoruló családok részére, a ruhaadományokat a jász-
berényi Helyet Alapítványtól kaptuk. 



Májusban ruha-, élelmiszer- és játékadományt kaptunk az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusának hallgató-
itól, akik önzetlen segítségükkel Gyerekházunkat választva fáradtságos munkájukkal gyűjtöttek össze jókora mennyiségű 
adományt, ezen adományokat a hozzánk járó családok között osztottuk szét. A hallgatók egy egész délelőttöt töltöttek 
nálunk, melynek során megfigyelhették a Gyerekházunkban folyó munkát.

Gyermeknap alkalmából lovaskocsival mentünk körbe a faluban, ezt követően a Művelődési Házban megebédeltünk, 
majd a gyerekek ugrálóvárban játszhattak, és különböző zenés tevékenységeket végeztünk. A nap végén minden gyermek-
nek ajándékkal kedveskedtünk.

Júniusban elkezdődött Gyerekházunk felújítása a Művelődési Ház hátsó részében, valamint az udvarunk is kialakításra fog 
kerülni. Szeptembertől már az újonnan felújított Gyerekházban várjuk családjainkat.  - Fülöp Rita
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MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI:

A Költészet Napja alkalmából az Általános Iskolával és a Nyugdíjas Klubbal közösen Szavaló Versenyt szerveztünk. Az 
iskolából az alsó tagozatos kisdiákok nagyon ügyesen megtanulták s mondták el a verseket, amit a nyugdíjas klub tagjaiból 
alakult zsűri könyvekkel jutalmazott.

Szintén a Nyugdíjas Klub és az Általános Iskola közös szervezése volt a Jánoska Eresztés hagyományának felelevenítése. 
A tartós esőzések és a hideg ugyan meggátolta, hogy az eredeti program szerint a Zagyva partján ünnepeljük Nepomuki 
Szent Jánost, de  a bátrabbak így is kivitték és a vízre bocsájtották a virágokat és a gyerekek által készített papírcsónakokat.

Május közepén két napos közösségi kirán-
dulásra indultunk: Tákos, Szatmárcseke, 
Túristvándi, Nyírbátor, Nyíregyháza útvo-
nalon. A pici tákosi református templom, 
az utánozhatatlan hangulatú szatmárcsekei 
temető, a számtalan túristát vonzó túrist-
vándi vizimalom meglátogatása volt az 
első nap programja. Este a nyírbátori szál-
láson igazi közösségépítő vetélkedőt szer-
veztünk, ahol garantált votl a jó hangulat. 
Második nap az uticél Nyíregyháza volt, 
ahol a város napját ünneplő forgatagba 
csöppentünk, délután pedig a „legek” állat-
kertjének mondott állatkertet néztük meg.
A jövő évben is tervezünk hasonló kirán-
dulást, akkor a Dunántúlra. Remélem még 
több jelentkező utazik velünk a település-
ről!
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 Az „ERZSÉBET TÁBOROK”  Magyarország legnagyobb táboroztatási programja, amelyet az egyházi hátterű Erzsébet 
a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány  valósít meg országszerte. Az idén két napközis táborra nyertünk tőlük tá-
mogatást, összesen 53 kisgyermek részvételével, július és augusztus hónapban.  Lesz sok-sok játék, vetélkedő, kézműves 
foglalkozás és kirándulás. Az utolsó napon a Fővárosi Nagycirkuszba megyünk egész napos programra, ahol találkozha-
tunk a más települések táborozóival is. 

Két pályázatunkra szeretném felhívni a figyelmet:

- A Családok éve alkalmából csatlakoztunk a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett KOMATÁL PROGRAM-
HOZ. A pályázattal a szervezők szeretnék feleleveníteni azt a családi, baráti kötelékeket megerősítő népszokást, amely a  
mára már feledésbe merült segítségnyújtást jelenti a családoknak, a gyermekágyas kismamának. A komatál átadása egy 
olyan gesztus, amely nem csupán étel adományozásáról szól, hanem a baráti segítségnyújtásról, a kismama és kisbaba 
meglátogatásáról, a családok és a baráti kötelékek megerősítéséről, az újszülött közösségbe  való bevonásáról.
Ehhez a programunkhoz olyan asszonytársak jelentkezését várjuk, akik a jövőben néhány Jászteleken születendő kisbaba 
köszöntésében szívesen részt vennének! A részletekről érdeklődni lehet a Művelődési Házban.

„...majd mi nők” címmel 8 alkalmas programso-
rozatra nyertünk támogatást a Nemzeti Kulturá-
lis alaptól, ahol többek között  a  harmóniáról, az 
egészséges testi- és lelki életmódról hallhatunk 
előadásokat, lesz grafológus vendégünk, gyakorol-
hatjuk a hagyományos női tevékenységeket, mint 
a kézimunka, a sütés-főzés. A porgramok konkrét 
időpontját a későbbiekben tesszük közzé. Szeretet-
tel várjuk a jelentkezőket!

Turóczi Lászlóné
intézményvezető

Kiemelkedő sport tehetségek
Szabó Zoltán lassan 5 éve sportol a Jász Kempo Karate Klub színeiben Jászberényben. 
Sikerei számottevőek:
2016- ban 8. Kyu övfokozatra,
2017-ben 7. Kyu övfokozatra, majd még ugyanebben az évben a 6. Kyu övfokozatra is vizsgázott.
2019- ben megtartott edzőtáborban megszerezte az 5. Kyu övfokozatot.
A különböző technikai számokban sokszor végzett dobogós helyen.
Eddigi eredményei: • 11 arany
                                 • 8 ezüst
         • 7 bronz

2018- ban Budapesten megrendezett Világbajnokságon a III. helyet szerezte meg.
2019- ben Spanyolországban rendezett Világbajnokságon szintén a III. helyen végzett.
Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk a felkészítést végző edzőknek: Cseh- Lantos Renátá-
nak, CsehRóbertnek és Hamar Lajosnak. 
Áldozatos munkájuknak köszönhetően idén szeptemberben Portugáliában megrendezésre kerülő Európa Bajnokságon 
fog Zoltánunk részt venni.
Ezúton szeretnénk Tóth Nóra polgármester asszonynak köszönetet mondani a támogatásért és, hogy velünk együtt szo-
rított Zolikáért a versenyeken.

Szabóné Boros Rita
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Treba- Kovács Kíra Európa Bajnok sportoló
2010 óta, azaz 9 éve karatézok Agócs Tibornál a Yakuzák Sport Egyesületben.  Az első versenyem egy Háziverseny 
volt, amin első helyezést értem el. Később jöttek a nagyobb megmérettetések, a Magyar Bajnokságok, Diák Olimpiák és 
Nemzetközi versenyek.

Többször nyertem már Magyar Bajnokságot, Diák Olimpia Elődöntőt, Diák Olimpiát,  Speed Kupát,  Lengyel Bajnoksá-
got, Litván Bajnokságot, Szlovák Bajnokságot.

2019. Június 27-29-ig voltam Prágában az Európa Bajnokságon, ahol a dobogó legfelső fokára állhattam. Mindez nem 
sikerülhetett volna, ha nincs egy ilyen remek edzőm, mint Agócs Tibor, aki rengeteg támogatással és munkájával segítette 
a felkészülésemet. Persze ott vannak a csapattársaim akikkel együtt készülhettem erre a nagy versenyre. Ott vannak azok 
a gyerekek akik odaálltak hozzánk küzdeni és bármennyire is nehéz volt nekik, ők még így is szívesen segítettek. Egy 
csodálatos csapatnak lehetek tagja, de nem is inkább csapatnak nevezném magunkat, hanem egy nagy családnak, hiszen 
mi együtt nőttünk fel. Egy hosszú és nehéz felkészülésen vagyunk túl, amit mindenki maximális erőbedobással csinált 
végig. Ennek meg is lett a gyümölcse hiszen 9-en mentünk ki a versenyre és 9 éremmel jöhettünk haza. Prága csodálatos 
hely, sok szép tájjal és épülettel van teli. Végül elérkezett az EB napja.  4 küzdelmem volt. Az első egy Bulgárral, akit bí-
rói döntéssel meg tudtam verni. A második mérkőzésemben egy Litván lánnyal voltam, akit fejbe rúgtam, őt ezzel tudtam 
legyőzni. Harmadik küzdelmemben egy Ukránnal küzdöttem, akit a folyamatos gyomor teher miatt le tudtam ütni, így 
egyértelmű bírói döntéssel ismét nyertem. Végül jött a döntő, amiben egy Magyar lánnyal mérkőztem meg.  A Debreceni 
címvédővel itthon is minden versenyen küzdöttem és sajnos mindig kikaptam tőle. Mivel rengeteget készültem és szá-
mítottunk arra, hogy Annával itt is összekerülünk, ezért külön erre is fel voltunk készülve. Az edzőmmel, Tiborral külön 
stratégiát állítottunk fel, így Annát az Európa Bajnokság döntőjében sikerült legyőznöm. 

Köszönöm szépen a támogatást a családomnak, Agócs Tibornak és csapattársaimnak.

Jásztelkiek Baráti Köre 2019
A  Jásztelkiek Baráti Köre 2019. május 6-án ünnepelte a Redemptio 274.évfordu-
lóját. 
A rendezvény részeként megtartásra került az éves közgyűlés, ahol az elnök meg-
tartotta beszámolóját. Azonban ennek a közgyűlésnek, más hangulata volt, mint 
az előzőeknek. Ivanícs Gábor, aki 1998 óta mintegy névjegye volt ennek a civil-
közösségnek, benyújtotta lemondását egészsége megromlása és kora miatt,  kérte 
elnöki tisztsége alól való felmentését.
   Egy ember életében nagyon hosszú idő 21 év, hát még egy közösség működteté-
sében, szervezésében, életben tartásában. Gabi bácsi és barátai két évtizede meg-
álmodták, és családi kapcsolataik mellett szélesebbre tárták ki karjukat, szívüket, 
részesei lettek szülőfalunk társadalmi és kulturális életének. Mozgató rugója és 
zászlóvivő elnöke lett Ivanícs Gábor, aki hazahozta az elszármazottakat, össze-
hozott egy olyan közösséget, amiben együtt vettünk részt itt élők és innen elszár-
mazottak. Falunk életében egyetlen fontos esemény, rendezvény nem múlhatott el 
személyes jelenléte nélkül. Fényképezőgépével megörökített több ezer pillanatot 
településünk életéből. Szoros kapcsolatot tartott a falu vezetőivel, szemmel kísérte 
a változásokat és igyekezett jó hírünket kelteni, Budapesten és bárhol ahol el-
nökként megjelent. Figyelemmel kísérte az óvoda és iskola tevékenységét, a civil 
közösségekkel is szorosan tartotta a kapcsolatot, részesévé vált hétköznapi éle-
tünknek. Erről tanúskodnak a Parkban lévő JMT térplasztika, Jásztelek címere, Elszármazottak emlékköve/ temetőben/ 
Redemptiós emlékkő, Havasboldogasszony festmény, faültetések, kiállítások, kulturális programok rendezése szervezése 
….
   Felsorolhatatlan érdemeit, példamutató közösségi tevékenységét megköszönni eljöttek a település vezetői Tóth Nóra 
polgármester és Ivanícs Balázs alpolgármester Úr,  az óvodások, iskolások, a Nyugdíjas Klub- és az Akácvirág Dalkör 
tagjai. „Szeretet” műsorral, jelképes ajándékokkal szerettük volna köszönetünket kifejezni Gabi Bácsinak. Polgármes-
terasszony hozott egy facsemetét, amelyik a parkban lett elültetve „ Gabi Bácsi fája”-ként. A ovisok és iskolások gyer-



mekdalokkal, körjátékokkal  kedveskedtek. A Nyugdíjas Klub jászsági témájú könyvvel ajándékozta meg, az Akácvirág 
Dalkör örökös tagjává választotta Őt. A Jásztelkiek Baráti Körének tagjai személyre szóló ajándékokkal lepték meg. Így 
zajlott ez a hivatalos közgyűlés, ahol szeretet könnyekkel köszöntöttünk egy nagyra becsült közösségi embert. Megható 
életre szóló élményt nyújtott minden jelenlévő számára.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a sok segítő tevékenységet, amivel megkönnyítette munkánkat, az örömet amit köz-
reműködésével sokszor megélhettünk. Köszönjük, hogy ennyi éven át tiszteletre méltóan szolgálta a
Jásztelkiek Baráti Körét és Jászteleket! 

Kívánunk jó egészséget és még sokáig legyen tagja ennek a közösségnek!

Ezután került sor új vezetőség  és az elnök megválasztására, az alábbiak szerint:

Elnök:                     Fülöp Istvánné
Elnök helyettesek:  Ivanics Ferencné
                                 Fülöp Ferenc
Titkár:                    Göde Istvánné  / Menyhárt Irén/
Titkár helyettes:    Demény Árpádné
Gazdasági vez.:     Koppány Sándorné
Pénztáros :     Turóczi Lászlóné

 Én magam a Jásztelkiek  Baráti Körének tagja vagyok megalakulása óta. Mint könyvtáros és hagyományőrző örömmel 
és szakmai elhivatottsággal vettem részt a Baráti Kör valamennyi tevékenységében, szervezésben lebonyolításban egya-
ránt. Valóban baráti tisztelet és szeretet tartott és tart össze minket. 
  Szeretném a vezetőség nevében is megígérni, megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy tovább működjön ez a közösség. 
Ennek legfontosabb feltétele  tagság toborzása. Jelenleg 
36-an vagyunk falunkbeliek és elszármazottak. 
Szeretném ezúton is felhívni minden Jásztelket szerető, és iránta honvágyat érző bárhol a nagyvilágban élő elszármazott 
figyelmét ennek a közösségnek a létezésére. Legyen tagja, résztvevője, formálója a Jásztelkiek Baráti Körének. 
Szeptember 21-én a Jásztelkiek Baráti Köre  Jásztelek Önkormányzatának    támogatásával megszervezi a jásztelki és 
Jásztelekről elszármazottak Találkozóját!

Kérem a jásztelkieket, hogy hívják fel rokonaik ismerőseik figyelmét erre az eseményre!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, bízunk abban, hogy akik eljönnek, megérzik, milyen jó hazalátogatni, találkozni 
osztálytársakkal, barátokkal. Felidézni a gyerekkori emlékeket, átélni valami régi elfeledett pillanatot, újra jásztelkivé 
válni néhány órára. Ez az esemény alkalmat ad, hogy kötetlen formában találkozzunk, beszélgessünk érezzük a találko-
zás örömét.

Részletes tájékoztatást majd a közösségi oldalunkon láthatnak „Jásztelkiek baráti kör” nevű zárt csoportban. 

Telefonon érdeklődhetnek:
Fülöp Istvánné      06/70/ 5792472
Művelődési Ház és Könyvtár 06/57/562-080

Fülöp Istvánné 
 elnök

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről
Tisztelt Lakosok!

A Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. 2019. augusztus 01. - 2019. december 31. napjáig folytatja a 
háztól történő sárga és zöld zsákos szelektív hulladékgyűjtést, mely a lakosoknak térítésmentes.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés időpontja Jásztelek településen:
„Sárga zsákos” hulladékszállítás napjai:
2019. augusztus12.,  2019. szeptember 09.,2019. október14.,   2019. november 11., 2019. december 09.

„Zöld zsákos” hulladékszállítás napjai:
2019. augusztus 13.,   2019. szeptember 10.,   2019. október 15.,   2019. november 12.,  2019. december 10.
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A szelektív szigetek továbbra is üzemelnek! Ide kérjük elhelyezni az üveg hulladékokat! Kérjük a Tisztelt 
Lakosságot, hogy a házhoz menő sárga és zöld zsákos szelektív hulladékgyűjtést minél nagyobb mértékben 
vegyék igénybe. 
Ingatlanonként 1db. sárga és 1 db zöld zsákot juttatunk el, és a megadott időpontban a kihelyezett zsákok hely-
ett csere zsákot biztosítunk.
SÁRGA zsákba helyezhető hulladékok: -Műanyag, papír és fém csomagolási hulladékok 
• Műanyag üdítős, ásványvizes PET palackok, kiöblített háztartási flakonok (pl. samponos, habfürdős), ház-
tartásban előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák), kimosott tejes-, joghurtos poharak. 
• Papír és italos kartondoboz, újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapírok, csomagolópapírok, kar-
tondobozok, kiöblített italos kartondobozok (tejes-, gyümölcsleves doboz) 
• Fém különféle háztartási fém-hulladékok (pl. evőeszközök) és fémdobozok (italos- és konzervdobozok). A 
műanyag- és fémhulladékoknál egyaránt fontos, hogy azok kiöblítve, tisztán kerüljenek a gyűjtőzsákba. 

„Tapossa Laposra!”
A műanyag flakonokat és a papírdobozokat, de a sörös dobozokat is lapítva kell a zsákba helyezni, hogy minél 
kevesebb helyet foglaljanak el.
A sárga zsák mellé lapra hajtogatott, spárgával összekötözött karton csomag kihelyezhető.
KÉRJÜK NE tegyenek zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott) flakont, margari-
nos dobozt, élelmiszer maradványt tartalmazó műanyagot, hungarocellt, CD-Iemezt, magnó- és videokazettát, 
egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), mert újrahasznosításuk jelenleg nem megoldott!
Tilos a zsákba kevert települési hulladékot rakni, mert nem kerül elszállításra!
ZÖLD zsákba csak és kizárólag zöldhulladék kerüljön!
Ezek a fa- és bokornyesedék, nyírt fű, gyom, konyhai hulladék. (kivétel ételmaradék) Szintén elszállításra kerül 
a zöld zsák mellé kihelyezett max. 80 cm-re összevágott, madzaggal kötegelt (nem dróttal!) gally. Mérete nem 
haladhatja meg a teli zöld zsák méretét.

Köszönjük együttműködését!
Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.
Központi ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége: 06-57/540-131
    Hétfő:    08 h – 11 h
    Kedd:    08 h – 11 h
    Szerda:   08 h – 11 h
    Csütörtök:   07 h – 19 h
    Péntek:   08 h – 11 h
E-mail: ugyfelszolg@regiokomkft.hu

Községi Önkormányzat Védőnői Szolgálat
5141 Jásztelek, Szabadság út 86/a.

Tel: 57/562-061
Anyakönyvi hírek:

2019.01.26. Szalma Abigél
2019.03.01. Rárics Izabella
2019.03.03. Banya Kevin
2019.03.11. Völgyi Angelika
2019.04.05. Mondi Zsófia
2019.05.15. Farkas Virág
2019.06.08. Farkas Lilien
2019.06.19. Molnár Ádám
2019.06.28. Tóth Hanna
2019.06.30. Slivenszky Áron

Knollné Borbás Ágota
védőnő Jásztelek Harsona

Jásztelek Község Önkormányzati lapja
Főszerkesztő: Tóth Nóra, polgármester




