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Erzsébet-napi kézmûves kiállítás és
vásár – a hagyományokhoz hûen

Ára: 85,– Ft 17. évfolyam 11. szám

Meghívó

2006. november 17-én a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság már 13. alkalommal
rendezte meg a hagyományőrző Erzsébet-napi kézműves kiállítást és vásárt Jászfényszarun.
Az eddigi gyakorlattól elérően ezúttal a Sárga Iskola tornacsarnokában került sor a
rendezvényre, melyre rekord létszámú, 35 kiállító és vásáros hozta el termékeit, mostanra
már több megyét (Pest, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun) és régiót
reprezentálva. A nap folyamán településünk ifjú és idősebb lakosai folyamatosan látogatták
a vásárt, nézelődtek és vásároltak a kiállított termékekből.

Az Erzsébet-napi program kísérő rendezvénye volt egy Vidékfejlesztési Konferencia a
Sárga Iskola kamaratermében, melynek témája „Foglalkoztatáspolitikai helyzet a három
megye, három régió határán”. Szintén ezen a napon került sor a tervezett mezőgazdasági
vállalkozói képzés ismertető megbeszélésére.

A kedvező tapasztalatok alapján az elkövetkezendő esztendőkben is folytatni kívánjuk
ezt a hagyományt, a következő években is megrendezzük a karácsony előtti, Erzsébet-
naphoz kötődő vásárunkat.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az általános iskola igazgatóságának a helyszín
biztosításáért, a Sárga Iskola technikai személyzetének és végül, de nem utolsó sorban a kis
létszámú önkéntes segítő csapatnak az áldozatkész munkájukért. Ez évi rendezvényünket
a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány is támogatta.

Szöveg: Kovács Béláné Pető Magdolna
Fotó: Pető István

Kérjük, hogy a kéziratokat, hirdetéseket, jókívánságokat legkésőbb december 8-án 16
óráig szíveskedjenek eljuttatni a szerkesztőség címére: Városi Könyvtár Jászfényszaru,
Fürst Sándor u. 1. Tel.: 422-265, e-mail: libjaszfeny@invitel.hu

Köszönjük!

„A szeretet soha el nem fogy”

Jászfényszaru Város Önkormányzata
Egészségügyi, Szociális, Idősügyi Bizottsága
szeretettel meghívja településünk minden
kedves nyugdíjas és idős lakóját a

2006. december 16-án (szombaton)
15.00 órakor

kezdődő műsoros karácsonyi délutánra a
Petőfi Művelődési Házba.

A műsorban fellépő művészek
Szabó Krisztina operaénekes, Teremi Trixi

szubrett és Bozsó József táncos-komikus az
Operett Színház tagjai, valamint „a megle-
petés vendég”.

Az est fővédnöke: Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármester asszony. A műsor végén
tombola húzására kerül sor!

Ünnepeljünk együtt azokkal, akik a leg-
többet tették családjukért, embertársaikért,
településünkért!

Lovászné Török Magdolna
Egészségügyi, Szociális Idősügyi

Bizottság elnöke

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület 2006. november 22-i

ülésén döntött arról, hogy karácsonyi
ajándékként 3.000,-Ft támogatást nyújt
településünk 75. éven felüli lakosainak, to-
vábbá a hátrányos helyzetű gyermekeket
2.000,-Ft-os támogatásban részesíti.

A Képviselő-testület a Városi Sportegye-
sület 2006. évben keletkezett adósságainak
rendezésére 1.136.240,- Ft rendkívüli tá-
mogatást szavazott meg.

Attila és Fecske út építése
A Képviselő-testület szeptemberi ülésén

döntött az Attila és Fecske utak szilárd-
burkolattal történő kiépítéséről. A kivitele-
zést a GILDEX Kft. Nagykáta, Jászberényi
út 117. szám alatti gazdasági társaság
végezte, a beruházás költsége 16.570.000,-
Ft volt.

Ennek a fejlesztési feladatnak a keretében
kapott szilárdburkolatot a Damjanich és
Attila utat összekötő 110 m-es út is
1.590.000,- Ft költséggel.

Az útépítés, csapadékvíz rendezés elké-
szült, várhatóan 2006. december közepén
lesz a műszaki átadás.

Következõ lapszámunk várhatóan december 15-én jelenik meg
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e-NÍVÓ projekt krónika
Az „e-NIVÓ – együttműködő NőI Vál-

lalkozÓk – hálózata a valóságban és vir-
tuálisan” címmel meghirdetett, közel 15,5
millió forintos, uniós támogatással megvaló-
suló programra mintegy 160 vállalkozó, illetve
vállalkozni szándékozó nő jelentkezett.

A MINők, a Magyar Internetező Nők
Egyesülete Közhasznú Szervezet főpályá-
zóként és partnere, a jászfényszarui Be-
dekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
(BLNT) tavaly nyáron tette közzé a felhívá-
sát, és augusztus végéig lehetett jelentkezni
az ingyenes képzési és szaktanácsadási prog-
ram öt vidéki helyszínére: Jászfényszarura,
Mezőkövesdre, Hódmezővásárhelyre,
Szegedre és Székesfehérvárra.

Az „e-NÍVÓ” rövidítés „e” betűje az
együttműködésre és az elektronikus/in-
ternetes világ lehetőségeinek kihasználására
egyaránt utal.

A program célja a működő, illetve induló
női vállalkozások támogatása volt személyre
szabott szolgáltatásokkal. Fontos feladatnak
tartották a megvalósítók a vállalkozási is-
meretbővítést, illetve vállalkozó nők, vál-
lalkozni szándékozó nők mentális meg-
erősítését vállalkozási, önismereti és sze-
mélyiségfejlesztési képzésekkel, illetve
szaktanácsadásokkal, egyéni mentorálá-
sokkal.

Az e-NIVÓ mintaértékűvé váló hálózat-
építési modell program másik nagy missziója
az egymással együttműködő női vállalkozói
körök létrehozásának segítése volt helyi, re-
gionális és országos szinten, továbbá üzleti
célú együttműködések, partnerségek kiala-
kításának ösztönzése, a közösségi vállalko-
zások, és azok munkahelyteremtő képes-
ségeinek megismertetése, feltárása.

A megvalósító stáb tagjai, a MINők és a
BLNT szakértői arra törekedtek, hogy a
program keretében ingyenesen képzett nők
hálózatba tömörüljenek, mert ennek ered-
ményeként a tapasztalataik átadásával,
szorosabb szakmai és emberi együtt-
működéssel nagyobb erővé válnak a vállal-
kozói szférában.

A vállalkozónői programban történő rész-
vételt mintegy 150 nőnek ajánlották fel, és
közel 120-an éltek a lehetőséggel az öt vidéki
helyszínen. A székesfehérvári csoport tagjai
a képzések és tanácsadások idejére kiegészítő
szolgáltatásként gyerekfelügyeletet igé-
nyeltek, illetve e csoport tagja volt egy fiatal
hallássérült nő is, aki folyamatos jeltolmá-
csolást kapott.

Az e-NIVÓ projekt keretében összesen
57% vállalkozó, illetve 43% vállalkozni
szándékozó nő vett részt a legkülönbözőbb
területekről: kis- és nagykereskedelem (ru-
házat, hagyományos- és reformélelmiszer,
cukrászat, építőipar, műszaki cikkek, hang-
szereladás), szolgáltatások (PR, marketing,
oktatás, természetgyógyászat, biztosítások,
pénzügyi tanácsadás, könyvelés), kéz-
művesség (bőrdíszműves, ólomüveg-ké-
szítő) stb. Legtöbben egyéni vállalkozók
voltak (a résztvevők 37%-a), ennél jóval
kevesebben Kft-k vagy Bt-k tulajdonosai,
tagjai (11, ill. 7%), őstermelő és segítő csa-
ládtag csak 1-2 fő akadt.

A vállalkozók aránya Hódmezővásárhe-
lyen volt a legmagasabb (77%), aztán Jász-
fényszaru (64%) és Szeged következett
(63%), Mezőkövesden 43, Székesfehérvá-
ron pedig 40% volt a vállalkozó nők aránya.
Elmondható tehát, hogy a programba be-
vontak nagy része jelenleg is aktív vállal-
kozó, működő vállalkozás tagja; sőt: akadnak
köztük, akik 10 vagy akár 15 éve is vállal-
kozóként keresik a kenyerüket.

Valamennyi helyszínen a következő
témákban zajlott le a képzés 2005 októbere
és 2006 májusa között havi rendszerességgel:

– vállalkozónői önismeret: belső, külső,
– EU-s alapismeretek (intézményrend-

szer, kkv-k, nemek egyenlősége),

ez a honlap (www.noivallalkozok.hu) hosszú
távon a vállalkozónők szakportálja kíván
majd lenni.

Az internetes támogatás fontos mozza-
nataként internethasználati képzésen vehet-
tek részt a netezésben kezdő nők. Leve-
lezőlista indult minden helyi csoportnál,
ezzel is segítve az ottani közösség- és háló-
zatépítést, az országos levelezőlista pedig
az egyes csoportok közötti hálózat- és kap-
csolatépítést támogatta. A 2006 januárjától
megjelenő hírlevelet valamennyi résztvevő
tudja olvasni.

Néhány statisztikai adat
Részlet Fodorné Tóth Krisztina e-NIVÓ

értékelő, hatástanulmányából:
I. A résztvevők megoszlása
Az e-Nívó projekt jelentkezői végzettség,

vállalkozói múlt és szociális helyzet szerint
meglehetősen heterogén csoportot alkotnak:
az egyetemi/főiskolai diplomával rendelke-
zőktől a diploma nélküli felsőfokú, illetve a
különböző típusú középfokú végzettsé-
gűeken át a nyolc általánost kijártakig min-
denféle képzettségi fokozat megtalálható
köztük.

A jelentkezői populációban a legnagyobb
arányban – nem túl meglepő módon – a kö-
zépfokú végzettségűek képviseltetik magu-
kat: a jelentkezési lapot kitöltők (159 fő)
45%-a ilyen. Ugyanakkor majdnem ponto-
san ekkora (44%) az aránya a felsőfokú vég-
zettséggel rendelkezőknek; ezek túlnyomó
többsége diplomát is kapott. Középfokúnál
alacsonyabb képzettségi fokozattal (8 álta-
lános) a jelentkezők töredéke, összesen 2 fő
rendelkezik.

A legnagyobb csoportban, a középfokú
végzettségű nők között többségben vannak
azok, akik szakközépiskolába (az összes
jelentkező 18%-a) vagy gimnáziumba jártak
(16%). Technikumot vagy szakmunkás-
képzőt csak néhányan végeztek.

A jelentkezők végzettségi aránya az egyes
képzési helyszínekre lebontva is hasonló.
Szám szerint a legtöbb felsőfokú végzettségű
résztvevőt Csongrád/Szeged képzési helyen
találjuk (22 fő), ugyanakkor, mivel a részt-
vevők száma is itt a legnagyobb (53), ez a
szám nem jelent akkora többséget, mint Jász-
fényszarun, ahol a jelentkezők fele felsőfokú
végzettségű (18 fő). Az alacsonyabb vég-
zettségűek (szakmunkásképző vagy 8 álta-
lános) száma is Csongrád/Szegeden a
legnagyobb (8 általánost végzett résztvevő
csak itt található), viszont Székesfehérváron
a legmagasabb a szakmunkásképzőt vég-
zettek aránya (11%), ami ebben a populá-
cióban kiugrónak számít (a többi helyszínen
ez az arány 8, 3 és 6%, és az összes részt-
vevő között is csupán 7%).

A képzésbe ténylegesen bevontak között
az arányok nem sokban változnak: a részt-
vevők fele középfokú, 39%-a felsőfokú
végzettségű, a többiek nagyrészt nem adták
meg végzettségüket (kivéve a két fő 8 általá-
nost végzettet). A középfokot végzettek
belső aránya sem igen módosult, valamivel
többen vannak a szakközépiskolába jártak
(23%) a gimnáziumot végzetteknél (17%),

Csapó Ida, a MINŐK Egyesület elnöke,
mögötte Joó Zsuzsanna (Karrieriskola, Bp.)

– marketing alapismeretek,
– pénzügyi és adózási alapismeretek.
– közösségi vállalkozások,
– az e-business és internetmarketing,
– pályázatírás.
Tanácsadói napokat tartottak kiscsopor-

tos formában a következő témákban:
– üzleti terv készítése,
– vállalkozónői önismeret,
– csapatépítés.
Üzleti terv készítésével kapcsolatban

egyéni tanácsadások zajlottak pénzügyi és
marketing témákban, ugyanis minden ked-
vezményezett vállalkozó, ill. leendő vállal-
kozónőnek üzleti tervet kellett készítenie
és beadnia legkésőbb 2006 június végéig.

Az e-NIVÓ projektet internetes támoga-
tás kísérte, illetve segítette. A MINők hon-
lapján (www.minok.hu) az e-NIVÓ rovatban
olvashatóak információk, találhatóak anya-
gok a projektről, s a partner szervezet hon-
lapján is külön rész foglalkozik a projekt
helyi aktualitásaival (www.bedekovich.hu).
Mindkét szervezet honlapján képgaléria
található az egyes e-nivós eseményekhez
kötődően. A megvalósító stáb munkáját
kezdettől fogva zárt webfelület segítette.

Megvásárolták az e-nivo.hu domainnevet,
amely a projekt történetét rögzíti majd rész-
letesebben, illetve egy országos női vállal-
kozó hálózat honlapja lesz. Megvásárlásra
került a noivallalkozok.hu domainnév is – (Folytatás a 3. oldalon)
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a technikumban illetve a szakmunkásképző-
ben végzettek aránya pedig pontosan
ugyanakkora maradt a ténylegesen bevontak
között is, mint a jelentkezői összlétszámban
(3 ill. 7%). Figyelemreméltó viszont, hogy
a bevonódási folyamat során csökkent a
felsőfokú végzettségűek aránya, és nőtt a
középfokúaké, illetve azon belül is első-
sorban a szakközépiskolát végzetteké. Tehát
a képzés mintaigénylői elsősorban az
érettségivel járó, de gyakorlatias jellegű
középfokú végzettséggel rendelkezők.

(…)
III. A jelenlegi vagy leendő vállalkozás

teljesítményét befolyásoló tényezők
A jelentkezéseknél a kérdőívekben a

vállalkozás teljesítményét befolyásoló té-
nyezők között elsősorban az akadályozó
tényezőkre, különösen pedig a különböző
helyzeti hátrányokra kérdeztünk rá. A
képzésbe bevontak meglehetősen nagy
hányada, 32%-a vallott meg valamilyen
helyzeti hátrányt magára nézve: munkanél-
küliséget, anyasági ellátásban részesülést,
megváltozott munkaképességet vagy meg-
rendült egészségű családtag folyamatos ott-
honi ápolását. A leggyakoribb ezek közül
az anyasági ellátások igénybevételének
helyzete volt – ami nyilvánvalóan nem az
ellátás tényében, hanem a korlátozott
mobilitás és vállalkozásra szánható idő
tekintetében minősülhet hátránynak. Az
összes, a képzésbe bevont résztvevő 14%-

a volt a jelentkezés időpontjában GYED-en,
GYES-en vagy GYET-en, illetve szándé-
kozott ezek valamelyikéről visszatérni a
munka világába. A munkanélküliek száma
ennél valamivel kisebb, 9% volt, a meg-
változott munkaképességűeké 6%, a beteg
családtagot (gyermeket, szülőt, házastársat)
ápolóké 3%. Tehát a képzést többnyire a
munkaerőpiacra belátható időn belül vissza-
térni szándékozók, elsősorban kismamák
vették igénybe, akik nyilvánvalóan igen
fontosnak tartják a munkaerőpiaci reintegrá-
ciót, és a vállalkozást mint munkavégzési
formát családbarát megoldásnak vélik.
Ugyanakkor nem volt ritka a halmozottan
hátrányos helyzet, amikor munkanélküliként,
anyasági ellátásban részesülőként és beteg
családtagot otthon ápolóként is megjelent
ugyanaz a személy. Ez némi kitekintést
adhat a magyar munkaerőpiac ún. inaktív
szegmensének helyzetére és valóságos akti-
vitására is.

A 2005 júniusának közepén kezdődött
mintaértékűnek tekinthető országos hálózat-
építési modell program sikeresnek mond-
ható. A képzést 100 (!) vállalkozónő elvé-
gezte - az eredeti terv 80 fő volt. Elkészült
80 üzleti terv - az eredeti terv 70 db volt. A
legjobbak elismerő oklevelet kaptak a projekt
záró konferenciáján 2006. szeptember 23-
án Jászfényszarun.

Csongrád megyében a hódmezővásárhelyi
és szegedi csoport tajgai létrehozták az e-
NIVÓ, Együttműködő Női Vállalkozók Dél-

alföldi Regionális Egyesületét, amelynek
bejegyzését 2006 nyarán indították el.

2006 szeptember 23-án, szombaton Jász-
fényszarun tartottuk a zárókonferenciát. A
tervek szerint azonban továbbra is fenn-
marad az e-NIVÓ program, hiszen olyan
kapcsolati és hálózati rendszer alakult ki,
amely hozzájárul a hosszú távú fenntart-
hatósághoz – további regionális, vállalkozó-
női civil szervezet alakítására készülődnek,
s létrejön egy alapítvány magára az e-NIVÓ
hálózat országos működtetésére. Ide kap-
csolódhatnak majd be a vállalkozónői szerve-
zetek: klubok, egyesületek, alapítványok,
akik egyetértenek az e-NIVÓ projekt misszió-
jával. Bekapcsolódási lehetőséget itt lehet
jelezni: info@minok.hu

Megszületett az e-NIVÓ projekthez kap-
csolódó első nyertes pályázati program is,
amelyet az, Országos Foglakoztatási Köz-
alapítvány (OFA) támogat. Ennek fő célja a
vállalkozónőkkel – mint önfoglalkoztatók-
kal – foglalkozó civil szervezetek közti háló-
zatépítés, illetve az e-NIVÓ projekt mint
mintaértékűnek tekinthető országos hálózat-
építési modell program minél részletesebb
dokumentálása a minél szélesebb körben
történő elterjesztés érdekében.

Csapó Ida
Magyar Internetező Nők Egyesülete

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

(Folytatás a 2. oldalról)

e-NÍVÓ projekt krónika

Jászsági foglalkoztatáspolitikai konferencia
Az 1993. óta a közművelődés, felnőtt-

oktatás és a vidékfejlesztés területén
működő Bedekovich Lőrinc Népfőis-
kolai Társaság szakmai konferenciát
szervezett 2006. november 17-én Jász-
fényszarun, az Országos Foglalkozta-
tási Közalapítvány (OFA) támogatá-
sával. A rendezvény a „Foglalkoz-
tatáspolitikai helyzet a három megye,
három régió határán” címet kapta. A
konferencia célja volt, hogy a résztvevő
szakemberek segítségével bemutassa a
munkaerő-piaci lehetőségeket, esélye-
ket. A rendezvény célközönsége első-
sorban a Jászság kistérség, a vállalko-
zói, a civil és az önkormányzati szféra
érintett szakemberei, különös tekintettel
a humánerőforrás-képzésben tevéke-
nyen részt vállalókra. Speciális földrajzi
helyzetünknél fogva a szomszédos me-
gyékből is többen képviseltették magukat.

A konferencián részt vettek az önkor-
mányzatok delegáltjai, a Munkaügyi
Központok (Heves és Jász-Nagykun-
Szolnok megye), a Magyar Népfőiskolai
Társaság, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Népfőiskolai Társaság, a SEED
Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány

munkatársai és a megyei vidékfejlesz-
tési akciócsoportok képviselői. Vártunk
ezen túlmenően minden érdeklődő, a
közművelődésben és oktatásban érin-
tett szakembert, a megyei, térségi és civil
fórumok, szervezetek munkatársait,
különös tekintettel a helyi szereplőkre.

A rendezvényt Győriné Dr. Czeglédi
Márta, Jászfényszaru város polgár-
mestere nyitotta meg. Ezt követően kap-
tak szót a meghívott előadók, az alábbi
témakörökben:

Dr. Soltész Anikó (igazgató, SEED
Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány,
Budapest): A szociális gazdaság lehető-
ségei napjainkban

Nagyné Kiss Mária (alelnök, NCA
Észak-alföldi Regionális Kollégium):
Nonprofit szektor az Észak-alföldi Ré-
gióban a foglalkoztatáspolitika szem-
szögéből

Kerékgyártó Zsuzsanna (munkavál-
lalási tanácsadó, JNSZ Megyei Munka-
ügyi Központ Jászberényi Kirendeltsége):
A Jászság munkaerő-piaci helyzete

Horváth Anna (projektmenedzser,
SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapít-
vány, Budapest): Kényszer, véletlen

vagy tudatos választás? A női vállalko-
zók helyzete Magyarországon

Csapó Ida (az e-NÍVÓ projekt vezető-
je, a Magyar Internetező Nők Egye-
sületének elnöke, Budapest): Vállalkozó
nő – civil nő – civil vállalkozó nő

Joó Zsuzsanna (Karrieriskola, Bu-
dapest): „Te, mint márka”

A rendezvény zárásaként Kovács
Béláné Pető Magdolna, a szervező Be-
dekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
elnök asszonya összegezte, értékelte az
elhangzottakat. Kiemelte a téma aktuali-
tását, fontosságát, hogy olyan területről
van szó, melyről minél szélesebb kör be-
vonásával kell beszélni, keresve a kiutat,
a megoldási lehetőségeket a teljesebb
körű foglalkoztatás eléréséhez. A jövő-
ben fontos szerepe lehet ebben az atipi-
kus foglalkoztatási lehetőségeknek,
mint pl. a rugalmas munkavégzés, rész-
munkaidős alkalmazás, távmunka-prog-
ram, feladatkör-megosztás, stb. Végeze-
tül megköszönte az előadóknak és a ren-
dezvényen résztvevőknek a közremű-
ködést, és egy vendéglátással egybe-
kötött kötetlen beszélgetésre invitálta a
vendégeket.
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Pályaválasztási információs délután  A rendõr
szemszögébõl

Tisztelt Lakosság!
Elsődlegesen a közlekedési viszonyok

megváltozására hívjuk fel a tisztelt olvasók
figyelmét. Az utak síkosodása, jegesedése
nagyban megnöveli a közlekedésben részt-
vevőket érintő veszélyeket. Kérjük, hogy
ne hagyják figyelmen kívül a járműveik
műszaki állapotának felülvizsgálatát. A
gépjárműveket lehetőleg téli gumiabron-
csokkal szereltessék fel, annak állapotát
rendszeresen ellenőrizzék. Ellenőrizzék az
ablakmosó tartályt, és az ablaktörlő lapá-
tokat rendszeresen. Nagy fontosságú a
világítóberendezések felülvizsgálata, szak-
szerű beállítása. Műszaki hiba esetén az
elakadásjelző háromszög, és a fény-
visszaverő mellény is életet menthet.

Nemcsak a járművezetők vannak azonban
nagyobb veszélyben, hanem a kerékpárosok
is.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni a kerék-
párosok kivilágításának, láthatóvá tételének
szükségességét. A világítóberendezéseken,
és a prizmákon túl nagyon előnyös, ha a
kerékpáros ruházatán is található valamilyen
fényvisszaverő eszköz, esetleg mellény.

Az elmúlt hetek baleseti statisztikái
rendkívül elszomorítóak a kerékpáros
balesetek miatt.

Végezetül szeretnénk az év végi ünnepek
kapcsán megemlíteni azt, hogy értékeikre
fokozottan ügyeljenek. A tapasztalatok
szerint bűnelkövetők is aktivizálják magukat
ebben az időszakban, annak érdekében, hogy
számukra kellemesebben teljenek az ünne-
pek, nem törődve azokkal az emberekkel,
akiket megkárosítanak cselekményükkel.

A járművekben ne hagyjanak értéket, ha
ez elkerülhetetlen, azt olyan helyre tegyék,
hogy azt illetéktelen személy ne láthassa.
Tömegben mindig tartsák szorosan maguk-
nál táskáikat.

Mindig zárják járműveiket, lakásaikat.
Gyanús személyeket, idegeneket ne enged-
jenek be lakásaikba, BÁRMILYEN hihető
indokkal is közelednek Önök felé.
Amennyiben ilyen történik késedelem nélkül
értesítsenek valakit, egy rokont, ismerőst,
szomszédot, a rendőrséget. Ha pedig utólag
találnak furcsának valamit egy ilyen eset
kapcsán, akkor az idegent jól figyeljék meg,
és ha autóval van(nak), a rendszámot, illetve
a jármű tulajdonságait jegyezzék fel egy kis
papírra, nagyon jó szolgálatot tehetnek ezek
a kis információk a későbbiekben.

A pirotechnikai eszközök használatára
vonatkozó tiltó szabályozást kérjük, min-
denki tartsa be, a saját és a környezete
biztonsága érdekében!

Végezetül engedjék meg, hogy ezúton
is köszönetet mondjunk azoknak, akik
segítettek a munkánkban, és minden-
kinek kívánunk Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket, és Boldog Új Évet!

Terenyi Imre
r. zls. körzeti megbízott

Az Általános Iskola, Kooperatív Művé-
szeti Alapiskola és Szakiskola 2006. no-
vember 10-én, pénteken pályaválasztási
információs délutánt szervezett. Az iskola
igazgatója a rendezvény helyszíneként a
Sárga Iskola épületegyüttesét biztosította,
így alkalom nyílott a felújított iskola bemu-
tatására – örömmel hallgattuk a ven-
dégintézmények vezetői részéről az elismerő
szavakat.

Miben volt más az ez évi program a korábbi
évekhez képest? A középiskolák széles körét
hívtuk meg rendezvényünkre Heves, Pest
és Jász-Nagykun-Szolnok megyékből; kora
délután lehetőséget biztosítottunk a pálya-
választási kiállításon való bemutatkozásra;
majd a kora esti órákban az információs
fórum keretében meghallgattuk a jelenlévő
14 intézmény bemutatkozását. A kiállításon
és a fórumot követően is lehetőség volt a
személyes kérdések feltételére, megválaszo-
lására.

A kiállítás helyszíne a Sárga Iskola torna-
csarnoka volt, a fórumra pedig a ka-
marateremben került sor. A fórumra a 8.
osztályos diákokat és szüleiket hívtuk; a
kiállítás megtekintésére, az információk
gyűjtésére lehetőség volt a fiatalabb korosz-
tály és szüleik, illetve a szomszédos telepü-
lések iskolái számára is. A korábbi években
a megyei munkaügyi központok térségi
kirendeltségei szerveztek pályaválasztási
kiállítást, amelyre sajnos ebben az évben már
nem volt anyagi lehetőségük. Az előző
tanévben a Hatvani kistérség és a Jászsági
kistérség kiállítását is megtekinthettük 8.
osztályos tanulóinkkal, ebben az évben
„saját erőből” szerveztük meg a kiállítást és
a fórumot, hogy a diákjainknak a tovább-
tanulási lehetőségekről minél szélesebb körű
tájékoztatást tudjunk nyújtani.

A diákok és szüleik figyelmébe ajánljuk a
munkaügyi központok Foglalkozási Infor-

mációs Tanácsadó (FIT) pontjait – a jász-
berényi és hatvani kirendeltségek igazgatói
felajánlották segítségüket, ez irányú szol-
gáltatásaikat:

Mit nyújt a FIT?
– Foglalkozás- és szakmaválasztási

döntéshez nélkülözhetetlen ismereteket
nyújt valamennyi érdeklődő számára.

– Információs adatbankjuk lehetőséget ad
a képzőhelyekkel, munkaerőpiaccal, pálya-
követelményekkel, álláskereséssel kapcsola-
tos tájékozódásra.

– Tanácsadást vehet igénybe az, akinek
nincs kialakult pályaelképzelése, vagy vá-
lasztása helyességéről szeretne meggyő-
ződni, illetve pályadöntését nehezítő
tényezők akadályozzák.

Mi található a FIT-ben?
– Filmek, információs mappák állnak az

érdeklődők rendelkezésére, amelyek egy-egy
foglalkozást, szakmát mutatnak be.

– Ismertetők, tájékoztató kiadványok,
folyóiratok és szakkönyvek segítik az önálló
tájékozódást.

– Továbbtanulással, képzéssel, munkával
kapcsolatos döntések megerősítésére adnak
lehetőséget az öntájékozódó jellegű számító-
gépes programok.

Kiket fogad a FIT?
– Felnőtteket és fiatalokat, akik tájéko-

zódni szeretnének a szakmákról, foglalkozá-
sokról és a képzési lehetőségekről, isko-
lákról.

– Iskolai osztályokat, tanulókat, szülőket,
tanárokat, akik számára tájékoztató progra-
mokat szerveznek.

Aktuális információk a következő honla-
pokon találhatók: http://www.epalya.hu
http://www.afsz.hu

Szakali János igazgató
Kovács Béláné Pető Magdolna

pályaválasztási felelős

Osztálytalálkozó

2006. szeptember 1-jén találkoztak az 1966-ban végzett VIII. b osztály diákjai az iskolában.
A találkozón részt vett Ézsiás Istvánné osztályfőnök, Lantos Péter és Lantos Péterné
tanárok, valamint Kohári András és Kohári Andrásné tanítók. Az osztályfőnöki óra után
a Tanítók Asztalánál elhelyezték a megemlékezés koszorúját, majd a Kaszinó Étteremben
közös vacsora mellett hosszan beszélgettek.                                           (Fotó: Kiss Judit)
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A FÉBE közgyûlése„Naponta gyõzni
kell!” A Fényszaruiak Baráti Egyesülete no-

vember 25-én tartotta tisztújító közgyűlését.
Tóth Tibor elnök a közhasznú egyesület

elmúlt öt évben végzett főbb tevékenységét
összegezte. A teljesség igénye nélkül, több
mint száz főbb programot, eseményt
említett meg beszámolójában. Öt év alatt 42
fő kérte felvételét az egyesületbe, a jelenlegi
taglétszám 246 fő. Az elmúlt ciklusban az
NCA pályázat révén a működéshez szük-
séges tárgyi eszköz állomány jelentősen
bővült. A következő öt év főbb irányát is
megvitatta a jelenlévő tagság. A vitában
résztvevők egyetértettek abban, hogy to-
vábbi társadalmasítással a FÉBE tevékeny-
sége már nem bővíthető. A 13 év alatt
kialakult színvonalas programok, közös-
ségek, hagyományok megtartása is jelentős
erőfeszítést igényel. Érték az egymás
munkájának megbecsülése, segítése, a baráti
szellem, a településért érzett felelősség, a
lokálpatrióta szemlélet megőrzése, széle-
sítése. Többen szóvá tették, jelentős az a
közművelődési munka, melyet a közhasznú
egyesület átvállal az önkormányzattól.
Konszenzus alakult ki abban, hogy a további

tevékenység középpontjában a kultúra, a
hagyományőrzés, a közösségi nevelés, a
fiatalok bevonása álljon. Vizsgálni kell,
hogyan oldható meg a civil közösségen belül
ügyintéző vagy rendszeres önkéntes munkát
végző alkalmazása.

Kovács Lászlóné előterjesztését a tiszt-
ségviselőkre, az elnökségi tagokra, az EB
tagokra a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Így a következő öt évre Tóth Tibort el-
nöknek, Nagyné Kiss Máriát (Szolnok)
alelnöknek, Mészáros Lászlót titkárnak,
Lovászné Török Magdolnát titkárhelyet-
tesnek, Kővágó Jánosnét pénztárosnak,
Agócs Ferencet, Cserháti Imrét (Vár-
palota), Ézsiásné Szécsi Évát, Dr. Haran-
gozó Imrét (Heves), Kaszai Tamást, Pető
Zoltánt (Budapest), Tamus Bélát (Bu-
dapest) elnökségi tagoknak, Cserháti Ven-
celnét Ellenőrző Bizottság elnökének, Já-
ger Istvánt és Kónyáné Kolozs Katalint
EB. tagjának választották meg.

A közgyűlés megköszönte Ézsiás Ven-
celnek az elnökségben 13 év alatt végzett
munkáját és könyvajándékban részesítette.

Tóth Tibor

Ezen címszó alatt hirdette meg irodalmi
pályázatát a Magyar Írók Nemzetközi Szö-
vetsége (MÍNSZ) az 1956-os forradalom 50.
évfordulójára. Hazai kortárs és külföldi
(Canada, USA, Spanyolország, Belgium,
Írország, Svédország stb.) költők és írók pá-
lyamunkái mellett Kompolthy József (vá-
rosunk szülötte) „ÍTÉLET (Anno: 1956.)
és a „JOGGAL KÉRDEM ÉN!” c. verse is
szerepelt. A leadott pályamunkák gyűjtemé-
nyes kötete könyv alakban ez év Karácso-
nyára jelenik meg. Ugyancsak ekkorra
várható a Szövetség 2007-es falinaptárának
megjelenése, a kortárs írók és költők arckép-
csarnokával illusztrálva. Köztük lesz Kom-
polthy József arcképe is. A forradalmi meg-
emlékezésre, valamint a Szövetség dísz-
ünnepségére 2006. október 15-én az egri Vá-
rosháza, Dobó István dísztermében került
sor. Varga László író, költő, rendező, pub-
licista, a Szövetség elnöke előszavában mél-
tatta az 1956-os forradalom eszményeit, s
annak vérbefojtása utáni megtorlásait. – A
magyar nép csak egyet akart; függetlenséget
és szabadságot! – Amely sokáig váratott
magára. – A megtorlások miatt sok írónak
és költőnek kellett elhagyni szülőhazáját és
idegenben találni újabb hazát. Ezek a
„lámpások” bár külföldön élnek, de mellük-
ben továbbra is magyar szív dobog. – A
küldöttek megemlékeztek Faludy György
költő, a Szövetség tiszteletbeli alelnöke,
haláláról is. – Varga László elnök beszédében
hangsúlyozta a költők és írók politikamen-
tes, részrehajlás nélküli irodalmi tevé-
kenységét. A költő legyen bírálója, de a kiutat
is mutató, hasznos poétája népének és a
társadalomnak! Petőfi szavaival élve: „Előre
hát mind, aki költő, A néppel tűzön-vízen
át!” A szünetben Oláhné Margitka, Juhász
Ferenc versrészletét szavalta el. A díszün-
nepség második részében méltatták a meg-
jelent írók és költők eddigi munkásságát. –
Kompolthy József költői munkásságát az
„Odakünn már hullanak a levelek” c. vers-
válogatása alapján Ezüst–koszorús oklevéllel
és a Kortárs írók és költők már megjelent
könyvcsomagjával jutalmazták. A dísz-
ünnepség záróakkordjaként őt kérték fel
Radnóti Miklós Hetedik ecloga c. versének
előadására is, emlékezvén a recski haláltábor
mártírjaira. Szavalatát dicsérő oklevéllel és
egy újabb könyvcsomaggal díjazták.

Kompolthy József

Decemberi lapszámunkban helyet bizto-
sítunk arra, hogy magánvállalkozók,
különféle cégek karácsonyi és újévi jókí-
vánságaikat kifejezhessék a lakosságnak ill.
üzleti partnereiknek.

A szövegek leadásának határideje. 2006.
december 8. (péntek), 16 óra. Címünk.
Városi Könyvtár 5126 Jászfényszaru, Fürst
Sándor u. 1. tel.: 422-265, e-mail:
libjaszfeny@invitel.hu

Jókívánságok

A tartalom
1956 EMLÉKEZETE
Donáth Ferenc: Börtönlevél – ifj. Donáth
Ferenc jegyzeteivel
A Jászberényi Zirzen Janka Állami Tanító-
képzőben lefolytatott fegyelmi tárgyalások
dokumentumaiból
Goda Zoltán: Személyes emlékeim a
forradalom hétköznapjairól
Faragó László, Molnár László és Morvay
Lajos fotói
Részlet a Jászberényi Városi
Tanács Végrehajtó Bizottsá-
ga 1957. február 19-én le-
zajlott ülésének jegyző-
könyvéből – Sebők Balázs
előszavával
Selmeczi László: Az utam
magától értetődően a forra-
dalomhoz vezetett - Erdész
Sándor jászberényi műkö-
dése
Uferné Sárközi Ágnes: Házunk orosz lakói
MŰVÉSZET
Bencsik Ferenc: Bioritmus öröknaptár
Kiss Henriette: Darázs Árpád repertoárja a
Columbia Filharmonikus Zenekar élén
Utasi Hajnalka: Költészet baráti körben
HISTÓRIA
Csősz László: A jászsági zsidóság a
Vészkorszakban
Illés Anita: Jászapáti demográfiai adatai
1882-ben
Sebők Balázs: A történész élményei – interjú
J. Nagy László professzorral

Alan Szlanov: Az alánok hadművészete –
fordította: Kovács J. Béla
JELEN ÉS JÖVŐ
Hajdú László: A Jászsági Többcélú Kistér-
ségi Társulás 2006. évi tevékenységének
beszámolója
Koltay Tibor – Tóth Erika: Bibliográfiák
nyomtatásban és a weben a Szent István
Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karán
Téli olimpia – Torino 2006 – Darázs István
és Tamus Márton fotói

KITEKINTÉS
Kiss Henriette: Kínai élmé-
nyek
Kovács J. Béla: Darjal – az
oszétek kulturális folyóirata
ÖRÖKSÉGÜNK
Bencsik Ferenc: Im memo-
riam Szegedi Ervin (1956-
2006)
Dávid Áron: Jászszentand-
rás pecsét- és címerképeiről

Fodor István Ferenc: Arcképvázlat a
közelmúltból
Fodor István Ferenc: Emlékezés a Jászkun-
ság első történetírójára
Kissné Klenyánszky Ilona: A bécsi
kutatások műhelytitkaiból
KÖNYVISMERTETÉSEK
Egy érdekes kiadványról – Csomor Józsefné
A demokrácia nem tűr jelzőt – Durucz Éva
Krónika - eseménynaptár
A jászsági települések előző évének
eseményei
Honlap: www.jaszsag.uw.hu

Jászsági Évkönyv – 2006
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerõsöknek, akik

özv. CSERHÁTI JÁNOSNÉ
Menyhárt Ilona

gyászszertartásán megjelentek, sírjára
koszorút, virágot hoztak,

fájdalmunkban együtt éreztek.
A gyászoló család

ZSÁMBOKI PÁL
temetési szertartásán megjelentek.

Hálás szívvel mondunk
köszönetet

mindazoknak, akik
szeretett férjem,

édesapánk, nagypapánk,
dédpapánk,

Szerető felesége és családja

„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk Veled.
Örökké szeretünk és nem feledünk Téged.”

és Kónya István halálának 35. évfordulójára.

Emlékezés

Fia és családja

„Megpihent egy szív, ami értünk dobogott,
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.

Tiétek lett a csend, a nyugalom,
miénk a könny és a fájdalom.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak,

ismerősöknek, akik férjem, édesapánk,
PAPP JÓZSEF

temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot hoztak,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

szeretett édesanyánk
özv. TÓTH KÁROLYNÉ Cserháti Ilona

temetésére eljöttek, sírjára koszorút,
virágot hoztak,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
Fiai és családjaik

Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak,
ismerõsöknek, barátoknak, volt munkatársaknak,

a Huszárbandérium tagjainak
és minden kedves ismerõsnek, akik

ZSÁMBOKI ISTVÁN
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

PALÓCZ RUDOLF
temetésén megjelentek,

sírjára elhozták a kegyelet virágait,
részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkban

osztoztak.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

szeretett édesapám, apósom, nagyapám
MENYHÁRT JÁNOS

temetésén és az érte felajánlott gyászszertartáson
részt vettek.

Köszönünk minden szál virágot, és hogy
részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhítették.

Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek, akik

BANKÓ MIHÁLYNÉ
sz. Szabó Julianna

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot hoztak, fájdalmunkban együtt

éreztek velünk.
A fia és a nevelt leánya

Emlékezés
Rubint Ferenc halálának 1. évfordulójára.

„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.

Nélküled szomorú, üres a házunk,
még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.”

Felesége, fia, menye, unokája

Kónya Istvánné Balogh Julianna
halálának 2.

Emlékezés
Rácz Nándor halálának 7. évfordulójára.

„Ne hidd, hogy feledni fogunk,
a sors bármerre elvezet.

Emléked szívünkbe véstük,
a szív pedig soha nem feled.”

Szerető feleséged és családod

Emlékezés
Gégény János halálának 3. évfordulójára.

Feleséged és gyermekeid

„Mint gyertyaláng lobban el az élet,
mint gyors folyó rohannak az évek,
mint fájó emlék dereng a múlt,
virággal üzenünk, hogy rád emlékezünk.”
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Fűtéstechnikai és Vas-Műszaki Szaküzlet
Pusztamonostor, Szabadság u. 71.

Tel./Fax: 06/57/521-070, 06/57/521-071
e-mail: tusorkft@mail.datanet.hu

A Fotósbolt hírei

APRÓHIRDETÉS

Decemberi akció!

Minõségi digitális papírképre is és amatõr képkidolgozás,Minõségi digitális papírképre is és amatõr képkidolgozás,Minõségi digitális papírképre is és amatõr képkidolgozás,Minõségi digitális papírképre is és amatõr képkidolgozás,Minõségi digitális papírképre is és amatõr képkidolgozás,
fényképezõgépek, filmek, kamera, kazettákfényképezõgépek, filmek, kamera, kazettákfényképezõgépek, filmek, kamera, kazettákfényképezõgépek, filmek, kamera, kazettákfényképezõgépek, filmek, kamera, kazetták

Gomb és fotó elemek, akkumulátorok nagy választékbanGomb és fotó elemek, akkumulátorok nagy választékbanGomb és fotó elemek, akkumulátorok nagy választékbanGomb és fotó elemek, akkumulátorok nagy választékbanGomb és fotó elemek, akkumulátorok nagy választékban
CD-k, DVD-k CD és DVD boxokCD-k, DVD-k CD és DVD boxokCD-k, DVD-k CD és DVD boxokCD-k, DVD-k CD és DVD boxokCD-k, DVD-k CD és DVD boxok

Audió és Videó kazetták            Minõségi képkeretezésAudió és Videó kazetták            Minõségi képkeretezésAudió és Videó kazetták            Minõségi képkeretezésAudió és Videó kazetták            Minõségi képkeretezésAudió és Videó kazetták            Minõségi képkeretezés

Jászfényszaru, Szabadság út 49. Tel.: 57/423-353.
Nyitva:Nyitva:Nyitva:Nyitva:Nyitva: Hétfõtõl  péntekig 13-18 óráig, szombaton 9-12 óráig.

Széntüzelésû kandalló
46.500,- Ft

A házhozszállítás térítésmentes!

Nyitva:
H-P: 8.00-17.00 ó. Sz: 8.00-12.00 ó.

Lakossági apróhirdetés:      18 Ft/szó
Köszönetnyilvánítás

Egyszerű keretben:        18,- Ft/szó
Dekoratív keretben:      36,- Ft/szó

Vállalkozói szavas
hirdetés:                                 48,- Ft/szó
Vállalkozói keretes
hirdetés:          48,- Ft/hasábmilliméter

Politikai hirdetés:              36,- Ft/szó

A díjtételek az ÁFA-t tartalmazzák.

Hirdetési díjaink

Hirdetések feladása a
szerkesztőségben.

Cím: Városi Könyvtár
5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. l.

Tel.: 57/422-265

2006. január 1-jétõl

Húsmarhatelepet, földbirtokot, vízimalmot,
szántót, erdõt, legelõt keresek. 37/341-347

Októberi
anyakönyvi hírek

Gondolt már Karácsonyra?
Ajándékozzon,

egészsége megõrzése
érdekében

Ön is viseljen
mágneses ékszert!

Megrendelhetõ:
Csúzné Papp Éva

Jászfényszaru, Rosenberg hp. út 2.
Tel.: 57/422-568

Fürdõszoba berendezések kedvezõ
árakban.

Vasanyag minden méretben és
típusban!

Gáztûzhelyek
nagy választékban!

MORA 3 égõs ablakos             42.800,- Ft
MORA 4 égõs ablakos             44.270,- Ft
FAGOR 4 égõs piezós              50.800,- Ft

SZÜLETTEK:
Farkas Boglárka (Szabó Erika), Kátai

Sándor (Radics Mária), Kovács Laura Judit
(Kovács Judit), Nagy Cintia (Verebes
Tímea), Szénási Angéla (Mezei Angéla),
Tóth Netti (Pál Zsanett).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Potornai Zsolt és Nagy Kitti Katalin.
ELHUNYTAK:
Bagi Jánosné Jánosi Marcella (92 é.),

Borbély Antal (82 é.), Pozsonyi Sándorné
Péter Erzsébet (80 é.), Török Pálné Zseli
Ilona (94 é.), Zsámboki Pál (87 é.).

FEDÓ OPTIKA
Jászfényszaru, Fürst S. u. 10.

Karácsonyi akció

Nyitva tartás:
H-P: 9.00-17.00, Sz: 9.00-12.00

Tel.: 30/2933-834

Új:  Fényképalbumok  Filmek 
Képkeretek  Digitális fényképezõ-

gépek  CD, DVD

Nézzen be hozzánk, hogy
jobban lásson!

December hónapban ingyenes szemvizsgálat
(szemüvegkészítés esetén) bejelentkezés
alapján!
Szemüvegkeretek –10% –20% –30% ked-
vezménnyel
Multifokális lencsék (távoli, munka, olvasó
szemüveg egyben) –20% kedvezmény
2db szemüvegkészítés esetében (10.000 Ft
felett) a második szemüveghez az egyik len-
csét ingyen adjuk
Tokok, láncok, tisztítók –10% kedvezménnyel

További ajánlatunk:
Keretek már 1790 Ft-tól Kontaklencse

rendelés Kontakt ápolók

Jászfényszarun, a Rimóczi Kastélyban

Ügyfélfogadás: minden kedden 11.00-tõl 16.00-ig.
Ha ingatlant elad, vásárol, ha hitelre van szüksége,
keresse irodánkat!

– Jelzálog hitelek
– Szabadfelhasználású hitelek
– Személyi kölcsönök

JÁSZSÁGI INGATLAN CENTRUM
Tel: 57/404-175, 70/610-7578, 30/214-9387

Ingatlan- és hitelközvetítés

A Karácsonyra napvilágot látó közel háromszáz oldalas kiadvány a Jászság területén élő
és az innen elszármazott művészek, helytörténészek, tudományos kutatók, környezetvédők
tanulmányait és műveit jelenteti meg.

A 2006-os számban kiemelten foglalkozunk az 1956-os forradalom történetének jászsági
vonatkozású eseményeivel. Elsőként adjuk közre Donáth Ferenc börtönlevelét, a
Tanítóképzőben lefolytatott fegyelmi tárgyalások egyik, továbbá a Városi Tanács 1957-es
ülésének jegyzőkönyvét. Kalandos úton ránk maradt eredeti fényképeket mutatunk be a
szovjet emlékmű ledöntéséről és a templomtorony elpusztításáról. Olvasóink
megismerkedhetnek Oszétiában élő nyelvrokonaink múltjával és jelenével, tanulmányt
olvashatnak a Vészkorszak jászsági történetéről. A Jászsági Évkönyv ára évek óta
változatlanul 800,- Ft.

A kiadvány megrendelhető Tóth Tibornál a 30/337-3336 telefonon vagy a
toth_tibor@freemail.hu e-mail címen.

A Jászsági Évkönyvről további információk találhatók a www.jaszsag.uw.hu weblapon.

Ismét megjelenik a Jászsági Évkönyv
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MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN?
Jászfényszaru város lapja.

Kiadja:
Jászfényszaru város Önkormányzata.
Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné

A szerkesztőbizottság elnöke:
Nádudvari László

Felelős kiadó:
Győriné Dr. Czeglédi Márta

A szerkesztőség címe:
Városi Könyvtár 5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.

Tel./Fax: 57/422-265 Mobil: 06/30/233-6954
E-mail: libjaszfeny@invitel.hu

Lapzárta: minden hónap első munkanapja.
http://hirlaptar.vfmk.hu/mi_ujsag_fenyszarun

Készült:
a VERZÁL-PRINT Kft. nyomdájában

Jászberény, 2006
Felelős vezető: Purda József

Táskaszám: 5461
Ára: 85,- Ft

Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990.
ISSN 1417-894X

Közérdekû telefonszámok
Orvosi ügyelet: 06-37-341-040 (jún. 1-jétõl)
Mentõk: 104
Tûzoltóság: 105
Tûzoltóparancsnok (Jászfényszaru):

06/30/9-745-690
Rendõrség (Jászberény): 107
Rendõrõrs (Jászfényszaru): 422-138,

és a mobil 06-70/330-7626
TIGÁZ hibabejelentés: 06/28/430-488
Falugazdász: 06/30/312-8959

Készenlét a vízmûnél
Hibabejelentés munkaidőben a 57/ 422-

631-es, munkaidőn túl a 06/30/275-3350-
es telefonszámon.

Szennyvíz-ügyelet: 423-938 (munka-
időben) és 06-30-429-4195

Szent Anna Gyógyszertár
Katona J. út  Tel.: 522-460

Nyitva: Hétfőtől péntekig 8.30-12 óráig, 15-
19 óráig, december 2-án, 16-án és 30-án 8.30-
12 óráig.

Kleopátra Patika
Szabadság út 40.

Tel.: 424-046 vagy 06/30/244-1456
Nyitva: Hétfőtől péntekig 8-18.30 óráig

és minden szombaton 8-12 óráig.

Adventi Kávéház a kastélyban Patikák nyitva tartása

Tájékoztató

Színházi program
Sport

Befejeződött a megyei I. osztályú labdarú-
gó bajnokság őszi idénye. Felnőtt csapatunk
15 fordulót követően a 13. helyen zárt 12
ponttal, 20 szerzett és 28 kapott góllal. Ifjú-
sági focistáink egyel kevesebb mérkőzést
játszva 16 pontot szerezve 11. helyezést
érték el. (Gólarány 29:42)
Eredmények:

Fegyvernek – Jászfényszaru              3 : 1
Jászfényszaru – Besenyszög            1 : 3
Kunhegyes – Jászfényszaru               0 : 1

Előre lejátszott tavaszi mérkőzés
Tiszafüred – Jászfényszaru              4 : 0
Ifi:                                                       6 : 1

2006. december 2-án, 14.00 órától ismét megrendezésre kerül Jászfényszarun, a Rimóczi
Kastélyban a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság karácsony előtti zenés együttléte.
Vendégünk: a CimbaliBand zenekar, Unger Balázs, a Népművészet Ifjú Mestere vezetésével.

A CimbaliBand jászfényszarui koncertjét a Bartók-emlékév zárásaként olyan
muzsikáknak szenteli, amelyek azokról az etnográfiai területekről származnak, ahol a nagy
zeneszerző is gyűjtött. A zenei repertoárban szerepelnek a Kárpát-medence és a balkán
népeinek dallamai. A műsorban felcsendül majd székelyföldi, moldvai csángó, soproni,
turai (Bartók 1906-os gyűjtéséből) magyar népzene. Bánáti (Bartók szülőfaluja,
Nagyszentmiklós közeléből), teleormáni, olténiai, dobrudzsai, moldvai román népzene, és
nem maradhatnak ki a Sop-vidéki bolgárok páratlan, a Duna-menti szerbek és a makedónok
vérpezsdítő zenéi sem.

Rendezvényünket a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány is támogatja. Minden
kedves látogatót szeretettel várunk!                                      Kovács Béláné Pető Magdolna

A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre szervezésében előszilveszterként 2006. december
30-án (szombat) du. 12 óra 30 perckor különjáratú autóbuszt indít Budapestre. A József
Attila Színházban Fenyő Miklós–Tasnádi István: Aranycsapat című musicalt nézzük meg.

Az előadás szereplői: Bodrogi Gyula, Sztankay István, Andorai Péter, Fenyő Miklós,
Miller Zoltán, Esztergályos Cecília, Újréti László, Józsa Imre és sokan mások. Az előadásra,
útiköltséggel együtt 4050,-Ft/db áron tudunk jegyet biztosítani. Jelentkezni december 15-
ig Tóth Tibornál a 06-30-3373336 telefonszámon lehet.                                               T. T.

A magyar kultúra napján

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a Petőfi Művelődési Házban 2007. január 21-én (vasárnap)
15 órai kezdettel a Magyar Kultúra Napja tiszteletére színházi programot szervez.

A budapesti Aranytíz Teátrum előadásában bemutatásra kerül Pozsgai Zsolt: Szécsi Pál
című zenés játéka két részben.

A darab Szécsi Pál alakját idézi meg: hat szerelem, hat kapcsolat, hat öngyilkossági kísérlet.
Szereplők: Gergely Róbert, Radó Denise, Maronka Csilla, Borbáth Ottilia, Nádas György.

Díszlet-jelmez: Torday Hajnal. Rendező: Pozsgai Zsolt.
Az előadásra a jegyek megvásárolhatók december 11-től a Petőfi Művelődési Házban,

Takarékszövetkezeti Kirendeltségen, Baranyi Józsefné Nelli, Görbe Jánosné Amálka,
Lukács Pál, Tóthné Basa Éva szervezőknél 1500, 2100, 2700 Ft/db helyárakon, vagy
megrendelhetők a 06-30-3373336 telefon Tóth Tibornál.

Színházi elõadás Jászfényszarun

A Jászfényszarui Mozgáskorlátozott Csoportja tájékoztatja az érintetteket, hogy a
következő gyógycipő felírás 2006. december 06-án 14.00 órától lesz a Nagyiskola
kistermében. Háziorvosi beutaló mindenkinek szükséges!

Mindenkit szeretettel vár a vezetőség!

Furcsa a kérdés felvetés? Hát igen. Vannak, akik szerint Jászfényszarun éppen elég megszorító
intézkedések által sújtott szervezet van, akik az e „felesleges célra kidobott” pénzt általuk
jobbnak ítélt célokra el tudnák költeni. Bizony nekik is igazuk van. Ez a kérdés, ahol
mindenkinek igaza lehet a saját szemszögéből, mégis a megfelelő döntések meghozatalához
szükséges a másik fél érveinek megismerése.

Végre van egy kis pezsgés a csendes hétköznapokban, mert működik az asztaliteniszezők
csoportja, a Jász Íjászok járják a versenyeket hagyományőrző felszerelésükben, kis karatés
növendékek gyakorolnak az iskolában, teniszező palántákat oktatnak a sportpályán, több
korosztályban rúgják a labdát a labdarúgó csemeték kipirult arccal és a megyei bajnokságban
állnak derék módon helyt a kézilabdázó lányok és asszonyok. Ez mind kidobott pénz lenne?

Ha mindenkit számba veszünk a szervezett keretek közt sportolók között, akkor ez egy
közel 500 fős „kisebbség” akinek igenis joga van a szabadidejének értelmes eltöltéséhez,
fizikai, szellemi (bizony az élsportolók nem buták!) fejlődéshez. Ép testben ép lélek! És hogy
van-e eredménye? Igen! Van olyan fiatal, aki ott szerepel a korábbi serdülő labdarúgók tablóján
és most NB II-ben játszik már. Ő is öregbíti a helyi sportot támogatók hírnevét, elviszi a
település hírét. És nem ő lesz az egyetlen valószínűleg. Már ha lesz lehetőségük az utánuk
következőknek, és hogy lesz-e, ez rajtunk, sportszerető vagy csak egyszerűen az itt élők jobb
közérzetét befolyásolni tudó vagy akaró embereken múlik.

Az igazán jó ember az, aki nem csak kapni, hanem adni is képes. Ha már olyan szerencsés
volt, hogy csak lehetősége van, akkor adjon azoknak, akik tesznek ezért, hogy többre vihessék
vagy csak egyszerűen egészségesebbek szeretnének lenni tevékenységüknél fogva. Fogjunk
össze végre és segítsük a további munkát ki-ki a maga módján jövőbeni sikerek reményében!
Ha így teszünk, akkor másoknak is több fog jutni, ami településünk töretlen fejlődését, az itt
élők jobb közérzetét eredményezi a jövőben.                                                                  G. F.

Kell-e sportélet a mai Jászfényszarun?


