
2012. február Ára: 150 Ft 23. évfolyam 2. szám 

JÁ
SZFÉNYSZARU VÁROS LAPJ

A

Változások a Samsungnál

Tájékoztató pályázati felhívásról

Meghívó

Pályázati felhívás

A „Jászfényszaru városközpontjának érték
megőrző megújítás” és a „Szociális város re
habilitáció Jászfényszaru fejlődéséért” című 
pályázatok keretében helyi civil szerve ze
teknek az építési munkálatokat kísérő, ki
egészítő rendezvények, úgy nevezett soft 
programok szervezésére nyílik lehetősége. 
A kulturális, hagyományőrző, egészséges élet
módra ösztönző és sport rendezvények meg
szervezésére a civilek a Programalap pályázati 

kiírásaiban előírt módon pályázhatnak. A 
két programban összesen 28 625 000 Ft áll 
rendelkezésre, melyből 2030 program támo
gatható. A pályázati felhívás a funkcióbővítő 
pályázat esetében március 19től, míg a szo
ciális városrehabilitációs pályázat esetében 
április 2tól érhető el a Jászfényszaru város és 
a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft honlapján.

Csatlósné Farkas Mónika

Si Ho Jang urat, a Samsung Electronics 
Magyar Zrt. elnökét a cég új, magasabb po
zícióba nevezte ki, ezért elutazott hazánkból. 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesterasz
szony a település nagyrabecsülése jeléül, jókí
vánságaival küldte el a Város Kulcsát legújabb 
díszpolgárunknak. Tudjuk, hogy kapcsolata 
Jászfényszaruval továbbra is élő marad és ha

marosan újra üdvözölhetjük településünkön. 
Si Ho Jang helyére Lee Kyu Jin urat nevezték 

ki, akit szeretettel üdvözlünk városunkban.  
Gratulálunk Dr. Facskó István úrnak, Jász
fényszaru Díszpolgárának új kinevezéséhez, 
amely szerint ő lett a Samsung Electronics 
Magyar Zrt. elnöke!

Jászfényszaru Város Önkormányzata

Jászfényszaru Város Önkormányzata pályá
zati felhívást tesz közzé a településen megala
kításra kerülő, vagy bejegyzés alatt álló civil 
szervezetek számára az ezzel kapcsolatos költ
ségek támogatására.

A pályázatban érvényesen részt vehet azon 
leendő szervezet:

· amelynek székhelye Jászfényszaru város
ban található, tagjai többsége Jászfény
szarui lakhelyű,

· amely érvényesen még nincs nyilvántar
tásba véve,

· amely a jogszabályoknak megfelelő nyil
vántartásba vételi kérelmét 2011. október 
15. napját követően beadta, vagy  kötele
zettséget vállal arra, hogy ezen kérelmét 
2012. április 16. napjáig benyújtja,

· amely kötelezettséget vállal arra, hogy 
a helyi önkormányzati civilprogramok, 
rendezvények megszervezésében és le
bonyolításában – amennyiben alap
szabályával összeegyeztethető – segít
séget nyújt, így különösen az „ÉAOP 
5.1.1/A092f20110002 Szociális célú 
város rehabilitáció és lakossági integráció 
Jászfényszaru fejlődéséért”, és az „ÉAOP 
5.1.1/D092F20110003 Jászfénysza
ru városközpontjának értékmegőrző fel
újítása” elnevezésű projektek megvalósu
lásában.

A támogatás mértéke a számlákkal igazolt 
kiadásokhoz igazodik, de civil szervezeten
ként legfeljebb 150.000 Ft.
Bővebb információ: jaszfenyszaru1@vnet.hu

Si Ho Jang és dr. Facskó István 2011. augusztus 19-én
a városi ünnepségen. Fotó: Sugár Istvánné

Tengelicék lakomája a Polgármesteri Hivatal 
ablakában. Fotó: Karizs Evelin

Nagy tisztelettel meghívjuk Önt és kedves 
családtagjait 2012. március 14-én (szerda) 
16.00 órára a nemzeti ünnepünk tiszte-
letére tartandó koszorúzásra és ünnepi 
megemlékezésre a Petőfi-szoborhoz.

Ünnepi szónokok: Tusor Anita és Tusor 
Nikoletta egyetemi hallgatók.

Ezt követően a jászfényszarui általános is
kola 8. évfolyamos diákjai ünnepi műsort 

mutatnak be a Petőfi Művelődési Házban 
Nagy Józsefné rendezésében.

Segítői: Bakóné Koczka Katalin, Fáczán 
Izabella, Kocsisné Horti Monika.

Kérjük koszorúzási szándékát az (57) 422
137es telefonszámon szíveskedjen jelezni.

Jászfényszaru, 2012. február 27.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
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Pályázati előzetes

Megnyitón jártunk

A „Jászfényszaru városközpontjának 
értékmegőrző megújítása” (ÉAOP5.1.1/
D092f20110003) projekt keretében 
megújul a Városháza, a Városgondnokság 
(GAMESZ) számára ügyfélszolgálati irodát 
alakítanak ki, megújul és kibővül a Régi 
Kaszinó Vendéglő és a „benti” Cserháti 
élelmiszerüzlet, üzletház épül a volt Peda
gógus ház helyén, közösségi udvar, rendez
vénytér lesz a Rimóczi kastély udvarán.

A projektnek része egy ún. Programalap. 
A Programalap célja, hogy a projekthez 
kapcsolódó rendezvények, programok va
lósuljanak meg. A Programalapban várha
tóan rendelkezésre álló összeg: 11.469.000 
forint. Pályázhatnak a Jászfényszarun be
jegyzett székhellyel, telephellyel rendelkező:

· nonprofit szervezetek (egyesület, ala
pítvány, közalapítvány, köztestület),

· nonprofit gazdasági társaságok,
· társasházak, lakásszövetkezetek,
· szociális szövetkezetek.
Támogatható tevékenységek:
· kulturális programcsomag kulturális te

vékenységek, programok szervezésére,
· hagyományőrző programcsomag tevé

kenységek/programok a régi, kikopó
ban lévő hagyományok felelevenítésére 
(pl. mesterségek, szokások, ünnepek),

· környezettudatos programcsomag figye
lemfelhívás a környezettudatos életre.

Elnyerhető támogatási összeg:
500.000 forint – 2.000.000 forint
Támogatási arány: 100 %
Pályázati kiírás megjelenésének várható 

időpontja: 2012. március hónap
További információ Jászfényszaru Polgár

mesteri Hivatalában és a Programalapot 
működtető szervezettől (Közvetítő Szerve
zet) kapható:

Csatlósné Farkas Mónika
projektiroda munkatárs
Polgár mesteri Hivatal
Tel.: +3657/522170
Email: projektiroda@jaszfenyszaru.hu
Szabó-Fábián Katalin
projektmunkatárs
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
Tel.: 57/424240
Email: projekt@jic.hu

A pályázati feltételek még változhatnak!

A koreaimagyar kapcsolat az év elején 
újabb fontos mérföldkőhöz érkezett. 2012. 
február 10én, Budapesten a Csörsz utca 
4951. szám alatt megnyílt a DélKorea 
által finanszírozott Koreai Kulturális Köz
pont. A megnyitón Győri Mártával és 
Sándor Mátyással együtt képviseltük Jász
fényszaru városát. Az ünnepség kezdetén a 
délkoreai és a magyar himnuszok hangzot
tak el, melyet a megnyitó követett. A Kore
ai Köztársaság új magyarországi nagyköve

te Nam Kvan Pjo köszöntőjében kiemelte, 
hogy a keleteurópai térségben először Ma
gyarországgal épített ki országa diplomáciai 
kapcsolatot. Az új kulturális központ is a 
két nemzet közötti együttműködést jelké
pezi, hiszen az épületet koreai mérnökök 
tervezték és magyar szakemberek kivite
lezték. Utána Csoj Kvang Szik a Koreai 
Köztársaság kulturális minisztere szólt a 
két ország között szépen fejlődő kapcso
latokról. Kiemelte, hogy Európán belül 
Magyarországon mutattak be először kore
ai sorozatot. A köszöntőket végül Réthelyi 

Miklós nemzeti erőforrás miniszter zárta. 
Beszédében többek között megemlítette 
DélKorea himnuszát, hiszen zeneszerzője 
Magyarországon, a Zeneakadémián tanult. 

 A megnyitót színpompás ünnepség kö
vette. Láthattunk és hallhattunk ősi kore
ai táncokat, népdalokat, illetve népzenét. 
A koreai művészek Liszt Ferenc művével 
kedveskedtek, míg a magyar fél egy koreai 
népdalt adott elő. A megnyitó lezárásaként 
a barátságot jelképező étel a bibimbap el

készítésére és közös elfogyasztására került 
sor. Szimbolikus jelentőségű volt, hogy a 
hagyományos koreai sütemények piros, fe
hér és zöld színűek voltak.

 Az új kulturális központ kiemelt célként 
kezeli, hogy az érdeklődők ingyenesen 
megismerkedhessenek a koreai kultúrával 
és értékekkel, ezért hamarosan például 
taekwondo harcművészeti oktatás, koreai 
nyelviskola és filmklub is indul. Az épü
letben többek között kiállítótermek, szín
házterem, könyvtár és művészeti csarnok is 
található. Farkas Kristóf Vince

Koreai zenei előadás. Fotó: Győri Márta

Hagyományos koreai táncos, viseletben. Fotó: Győri Márta
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Közmeghallgatás 2012
Jászfényszaru Város Önkormányzatának 

közmeghallgatására 2012. február 14. nap
ján 16.00 órakor, az előző évekhez hason
lóan a Petőfi Sándor Művelődési Házban 
került sor. Győriné dr. Czeglédi Márta 
megnyitóját követően a Polgármester Asz
szony hét képviselőtársával fogadta a nagy
terem sorait – a fanyar idő ellenére is – fel
töltő helyi közügyek iránt érdeklődőket.

 A jelenlévők a kiosztott összegzéseken 
megismerhették a várossal kapcsolatos né
hány fontosabb adatot tartalmazó kimuta
tásokat, így például az ezen évi lakosságszá
mot, a helyben foglalkoztatottak számát, 
a vállalkozások számát; valamint a város 
2012. évi költségvetéstervezetét.

Dr. Voller Erika aljegyző rövid bemutat
kozása után ismertette a Polgármesteri Hi
vatal működésével kapcsolatos statisztikai 
információkat.

Államigazgatási jogkörben az elmúlt évi 
11755 iktatott ügyirat tárgyköri megoszlá
sát részletezte, melynek 52%ban született 
érdemi döntés. Kiemelte, hogy az ügyfelek 
által sérelmesnek talált eljárásokban felleb
bezésre kilenc esetben került sor, amelyből 
a hét helyi hatósági határozatot azonban a 
másodfokon eljáró Megyei Kormányhiva
tal minden esetben helybenhagyta, mint 
ahogyan a két bizottsági döntést is a Kép
viselőtestület.

Ezzel kapcsolatban az Aljegyző asszony 
megemlítette, hogy a fellebbezések elenyé
sző számából következtetni lehet arra, hogy 
a helyi lakosság a döntést – még ha kötele
zettséget állapít is meg – elfogadja, amely 
minősíti a képviselők és a hivatali appará
tus munkáját.

A képviselő testület 35 alkalommal ülése
zett 2011ben, az önkormányzati törvény 
által előírt 6 alkalom helyett, az Önkor
mányzat belső ellenőrzései során sem az 
Állami Számvevőszék, sem más arra jogo
sult szerv szankcióval járó szabálytalanságot 
nem tapasztalt. 

Ezt követően az Önkormányzat mintegy 
4,5 milliárdos 2012. évi tételes költség
vetéstervezetét tanulmányozhatták át a 
megjelentek, melyet Győriné dr. Czeglédi 
Márta interpretált. A költségvetésből ki
bontakozó nagyobb beruházások és jövő
beli tervek azután részletesen is kifejtésre 
kerültek. Az önkormányzati ingatlanvá
sárlásokat és a Cserháti élelmiszerdiszkont 
melletti munkálatokat új megvilágításba 
helyezte a beszámoló, mely mögött kibon
takozott a Jászfényszaru belső városképét 
jelentősen megváltoztató főtérfelújítás.

Ezek a befektetések olyan hosszú távú 
célokat is szolgálnak, mint például az óvo
da és bölcsőde megvalósítása, valamint 

korszerűsítése, melyre a lendületes munka 
érdekében már most tekintettel kell lenni a 
városfejlesztés során.

A talajterhelési díjak megállapítása mö
gött a kormány környezetvédelmi erőfeszí
tésit kifejezésre juttató jogpolitikai indok 
áll, azonban az elmúlt év intenzív munka
tempójú törvénykezése magában hordozta 
a hibák lehetőségét is, amely szembetűnhet 
abból, hogy bár a talajterhelési díj megfize
tése elkerülhető lenne a szennyvízhálózatra 
történő rácsatlakozással, annak gyakorlati 
megvalósítását mégis ellehetetleníti a téli 
időjárás.

Ez a következetlenség helyi szinten is 
problémák forrása, melyre a lakosok meg
oldást várnak önkormányzatunktól.

Sándor Mátyás

Jászfényszaru Város Önkormányzata a 
város életében részt venni kívánó helyi gaz
dasági társaságok, vállalkozások feltérképe
zését, rendszerezését határozta el a várható 
beruházásaihoz, beszerzéseihez.

Ennek érdekében egy olyan adatbázis 
létrehozását tűzte ki célul, melyben a helyi 
székhellyel, illetőleg telephellyel rendelkező 
vállalkozások – önkéntes bejelentkezésük 
eredményeképpen – bekerülnek egy olyan 
rendszerbe, mely rendszeresen tájékoztatja 
őket a városban tervezett beszerzésekről, 
valamint aján lattételi lehetőségeikről.

A helyi vállalkozások nyilvántartásba 
vétele már korábban megkezdődött, de 
annak folyamatos aktualizálása, illetve bő
vítése érdekében az Önkormányzat Kép-
viselőtestülete ismételten felhívja a helyi 
munkák kivitelezésére, megvalósítására 
pályázni szán dékozó helyi vállalko zások 
figyelmét, hogy a nyilvántartásba vételük 
céljából a regisztrációs szándékukat jelent
sék be személyesen a helyi Polgármesteri 
Hivatal Projektirodáján, vagy postai úton, 
illetve a jaszfenyszaru1@vnet.hu email 
címre történő megküldéssel.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:
· a cég nevét, székhelyét, telephelyét,
· a cégvezető nevét,
· a cég elérhetőségét ( email, telefon, fax ),
· a cég alapítását,
· a cég negatív tevékenységét,
· a cég utóbbi 3 évének mérleg szerinti ered

ményének pozitív vagy negatív minősítését,
· a cég által foglalkoztatott dolgozók átlag 

létszámát az utóbbi 2 évben,
· a cég esetleges köztartozását, rendezetlen 

munkaügyi bírságolását,
· a cég tevékenységének megfelelő legna

gyobb referenciáinak ismertetését 2009 
20102011évben az érték és a befeje
zési dátum megadásával.

Kérjük, hogy szíveskedjenek a regiszt-
rációba a bejelentkezéssel élni, hogy a 
Képviselőtestület a beruházásainál, fejlesz
téseinél, beszerzéseinél a helyi gazdálkodó 
szervezetek részére nyújtandó tájékoztatás
sal elsődlegesen számukra biztosíthasson 
ajánlattételi lehetőséget, munkát adva ez ál
tal a helyi vállalkozások alkalmazottainak.

Dr. Voller Erika
aljegyző

A Mi újság Fényszarun? 2012 januári szá
mában részletesen beszámoltunk a város 
központjának fejlesztését célzó funkcióbő
vítő beruházásról. A támogatási szerződés 
megkötésének folyamata elkezdődött, a 
szerződéskötésre várhatóan márciusban 
vagy áprilisban kerülhet sor. Ahhoz, hogy a 
támogatási szerződést alá lehessen írni, bi
zonyos feltételeket teljesíteni kell. Többek 
között el kellett bontani néhány épületet, 

hogy a telekegyesítési eljárást le lehessen 
folytatni. A bontást a „Diszkont üzletház 
felújítása és bővítése” projektelem teljes ki
viteli munkáira legkedvezőbb ajánlatot adó 
BauVertikál Kft. megkezdte. A cég a teljes 
kiviteli munkákat 74.250.000 Forint vál
lalási árral végzi el, mely ár az előzetesen 
tervezett összeghez képest majdnem 20 
%os megtakarítást eredményez. A bon
tási munka 2012. február 1jén indult 
el, amely egyben a funkcióbővítő projekt 
megvalósításának a kezdetét is jelenti.

A bontás elkezdődött. Fotó: Karizs Evelin

Jászfényszarui vállal-
kozók figyelmébe!

A bontás elkezdődött
a Szabadság téren
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Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Városunkban 1997ben kezdődött a 

szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. Az 
eltelt idő alatt, három ütemben, mintegy 
2700 magántulajdonú ingatlan előtt került 
lefektetésre a gerincvezeték és ennyi ingat
lan kapott csatlakozási csonkot.

A tulajdonosok csaknem 70 %a már rá 
is csatlakozott a rendszerre és érzékeli a ve
zetékes szennyvízszállítás előnyeit.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdé
se értelmében talajterhelési díjfizetési 
kötelezettség terheli azt a kibocsátót 
(vízfogyasztót), aki a műszakilag rendel-
kezésre álló közcsatornára nem köt rá 
és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve 
vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó 
szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi 
zárt szennyvíztározót is – alkalmaz.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, 
vagy egyedi vízbeszerzés esetében a mérés
sel igazolt felhasznált, illetve mérési lehető
ség hiányában az átalány alapján meghatá
rozott víz mennyisége, csökkentve a külön 
jogszabály szerinti locsolási célú felhaszná
lásra figyelembe vett víz mennyiségével.

A jelenleg hatályos törvény értelmében 
a Jászfényszarun fizetendő talajterhelési 
díj 180 Ft/m3. A 2011. évi vízfogyasztás 
alapján ezen díj figyelembevételével kell 
talajterhelési bevallást beadniuk az érintet
teknek 2012. március 31ig.

Az Országgyűlés a 2011. évi CCI. tör
vénnyel módosította a környezetterhelési 
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt. 
Ennek értelmében 2012. február 1-től a 
talajterhelési díj tízszeresére emelkedik. 
Tehát a jövő évi bevallásuknál és fizetési 
kötelezettségüknél a 2012. február 1-től 
elfogyasztott vízmennyiség után már az új 
díjtételt, azaz 1.800 Ft/m3 talajterhelési dí
jat kell alkalmazni.

A fentiek alapján azt javasoljuk, hogy 
azok az ingatlantulajdonosok, akik a mű
szakilag rendelkezésre álló csatornahálózat
ra még nem kötöttek rá, egyéni lehetősé
geik szerint mielőbb kezdeményezzék a 
szennyvízhálózatra való rácsatlakozást.

A rácsatlakozás engedélyezéséhez szüksé
ges bekötési kérelmet a Polgármesteri Hi
vatal 10. irodájában lehet kérni.

Zsámbokiné Hamza Csilla
adóügyintéző

TÁJÉKOZTATÁS
talajterhelési díj

változásról A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. 
Törvény 5 § f ) pontja alapján a súlyos moz
gáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskor
látozott kiskorú, a cselekvőképességet kor
látozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos 
mozgáskorlátozott személyt rendszeresen 
szállító, vele közös háztartásban élő szülő 
– ideértve a nevelő, mostoha, vagy örök
befogadó szülőt is – egy darab 100 KW tel
jesítményt el nem érő, nem személytaxiként 
üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 
13.000 Ft erejéig illeti meg a mentesség.

A 2012. évben hatályos jogszabályok alap
ján az alábbiakról adunk tájékoztatást.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek köz
lekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.
(VI.29.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: 
R.)2. § a) pontja határozza meg a súlyos 
mozgáskorlátozott személy fogalmát.

E szerint súlyos mozgáskorlátozott személy:
· fogyatékos személyek jogairól és esély

egyenlőségük biztosításáról szóló 1998. 
évi XXVI. Törvény 23. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján mozgásszervi fogyatékos
nak minősülő súlyosan fogyatékos sze
mély,

· 18. életévét be nem töltött, a magasabb 
összegű családi pótlékra jogosító betegsé
gekről és fogyatékosságról szóló 5/2003. 
(II.19.) ESzCsM rendelet 1. számú mel
lékletének L) pontjában meghatározott 
mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő 
személy,

· BNO kód XIII. főcsoportjában (M00 
M99) tartozó vezető diagnózisra tekin
tettel megállapított, legalább 40 %os 
egészségkárosodással rendelkező személy.

A R. 14. § (4) bekezdése szerint a koráb
ban hatályos (164/1995.(XII.27.) Korm. 
Rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti 
orvosi szakvélemény a hatályossági idején 
belül, de legkésőbb 2012. június 30ig fel
használható a más jogszabályban a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről szóló kormányrendelet 
alapján megállapított, mozgáskorlátozott
sághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvez
mények igazolására.

Ebből következően tehát a súlyos moz
gáskorlátozott személyre tekintettel 2012. 
évben a korábbiakban „hétpontos” I. fokú 
Orvosi szakvéleményen alapuló gépjármű
adó fizetés alóli mentesség az igazolás érvé
nyességi idejéig, de legkésőbb 2012. június 
30. napjáig áll fenn.

Ezt követő határnaptól a mentesség csak 
abban az esetben állapítható meg, ha a ké
relmező igazolja a fent részletezettek szerinti 
súlyos mozgáskorlátozott állapot fennállását.

Az ezt igazoló dokumentumok az alábbiak 
lehetnek:
· mozgásszervi fogyatékosságot igazoló – 

fogyatékossági támogatás megállapításá
ról szóló hatósági (Magyar Államkincstár) 
határozat másolata, vagy

· 18 életév alatti gyermek esetén az 5/2003. 
(II. 19.) ESzCsM rendelet 3. számú mel
léklet szerinti IGAZOLÁS tartósan beteg, 
illetve súlyosan fogyatékos gyermekről 
MOZGÁSKORLÁTOZOTT GYER
MEK ESETÉN, vagy

· a szakértői szerv által kiadott legalább 
40 %os egészségkárosodásról szóló 
BNO:M00M99 vezető diagnózisra te
kintettel kiadott igazolás, szakvélemény, 
szakhatósági állásfoglalás. A szakértői 
szerv a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal, jogelődje az Országos Rehabilitá
ciós és Szociális Szakértői Intézet).

A fenti jogszabályváltozásokból eredően 
tehát Önnek, (amennyiben a gépjárműadó 
mentességet 2012. évben is igénybe kívánja 
venni) igazolnia kell a fent megjelölt doku
mentumokkal a súlyos mozgáskorlátozott 
állapot fennállását. A gépjárműadó mentes
ség folyamatosságának biztosítása érdekében 
kérjük a szükséges dokumentumok június 
30ig történő beszerzését.

Adóhatóság

December elején új kiállítás nyílt óvodánk 
galériájában. 

Mindig azon törjük a fejünket, hogy minél 
színvonalasabb kiállítást tudjunk rendezni.

Ezúttal Menyhárt Évát, a Miskolci Sze
mere Bertalan Szakközépiskola ötödéves fo
tográfus szakos hallgatóját kértük meg arra, 
hogy fotóival tegye változatosabbá galérián
kat. Évi már több helyszínen is kiállította a 
fotóit, most pedig szívesen tett eleget a mi 
kérésünknek . Több fotót is rendelkezésünk

re bocsájtott, amiből kiválaszthattuk azokat, 
amelyeket kiállítunk óvodánkban. Így négy 
nagyon szép képet választottunk ki, amelyet 
téli dalok, zenék kíséretében tártunk óvodá
saink elé. Az óvónénik zenés műsora után 
minden csoport megtekintette a gyönyörű 
fotókat. Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani Menyhárt Évinek, hogy a képeivel 
új színt varázsolt óvodánk galériájába, hi
szen ilyen jellegű kiállításunk még nem volt.

Dné Kati

TÁJÉKOZTATÓ a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
gépjárműadó mentességéről a 2012. évtől

TÉLI GALÉRIA
A NAPSUGÁR ÓVODÁBAN
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Az „Első lépések Jászfényszarun”(TÁMOP5.3.1C09/ 22010 00 76) 
projekt keretében folyamatosan zajlanak a képzések, tanácsadások. A 
felnőttképzésben részt vevő hallgatók nagy többsége rendszeresen jár a 
foglakozásokra, igénylik a program biztosította szolgáltatásokat, a közös
séget. A szakmai képzés során került sor a „próbavizsga” megtartására – a 
rendszeres számonkérés mellett azt is meg kell tanulni, hogy hogyan is 
kell vizsgázni. 

A projekt kötelező elemein túl, jó néhány közösségi programot is terve
zünk a célcsoport tagok aktív bevonásával az elkövetkezendő hónapok
ban. A szakmai team tagjai az elmúlt félév értékelését végezték január

ban. Ekkor a tanácsadókat is meghívtuk az egyeztetésekre, amely során a 
hallgatókkal kapcsolatos tapasztalatokat és tenni valókat beszéltük meg, 
amely célja az volt, hogy a résztvevők eljussanak a megfelelő tanácsadá
sokra, éljenek a képzés adta lehetőségekkel.

Kép és szöveg: Kovács Béláné Pető Magdolna projektvezető

Már többször megjelentek olyan cikkek az 
újságban, amelyek arról tájékoztatták a lakos
ságot, hogy milyen következményekkel jár, ha 
egy gyermek nem teljesíti rendszeres iskolába 
járással a tankötelezettségét, és az igazolatlan 
hiányzása eléri az 50 tanórát. 

2012. február 1től szigorodtak a jogsza
bályok. A többször módosított 1998. évi 
LXXXIV. törvény 15. §a értelmében, ha a 
tanköteles, továbbá a tankötelezettsége meg
szűnését követően közoktatási intézményben 
tanulmányokat folytató gyermek (személy) a 
kötelező tanórai foglalkozások tekintetében 
igazolatlanul mulaszt, a közoktatási intézmény 
igazgatójának jelzése alapján a települési ön
kormányzat jegyzője gyámhatóságként eljárva 
az adott tanévben igazolatlanul mulasztott 
tizedik kötelező tanórai foglalkozás után vég
zéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogo
sultját a várható jogkövetkezményekre.

Ezek lehetnek a következők:
· a jelzés beérkezésétől számított 15 napon 

belül felfüggeszti az iskoláztatási támoga
tás (régi nevén: családi pótlék) folyósítását, 
ha a gyermek a 16. életévét nem töltötte 
be, és védelembe veszi a kiskorút, vagy

· kezdeményezi az iskoláztatási támogatást 
folyósító szervnél az ellátás szüneteltetését, 
ha a gyermek a 16. életévét betöltötte.

Az iskoláztatási támogatás folyósításának 
felfüggesztése esetén a felfüggesztés időtar
tama alatt a rendszeres gyermekvédelmi ked
vezményben nem részesülő gyermek után járó 
iskoláztatási támogatást az önkormányzat csa
ládtámogatási folyószámláján kell gyűjteni. A 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő kiskorú esetén az iskoláztatási támo
gatást a gyermek számára természetbeni formá
ban kell nyújtani. 

A felfüggesztés és szüneteltetés indokoltságát 
rendszeresen felül kell vizsgálni. Ha a gyermek 
igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai fog
lalkozásainak száma a 16. életévének betöltését 
megelőző utolsó felülvizsgálat és az azt követő 

első felülvizsgálat közötti időtartamban eléri a 
tizet, a települési önkormányzat jegyzője kez
deményezi az iskoláztatási támogatást folyósító 
szervnél az ellátás szüneteltetését és rendelkezik 
a családtámogatási folyószámlán összegyűlt is
koláztatási támogatás családi pótlék előirány-
zat javára történő visszafizetéséről.

Ez érzékenyen fogja érinteni a családokat, 
mert eddig az önkormányzat folyószámláján 
összegyűlt iskoláztatási támogatást ki lehetett 
fizetni azoknak a gyermekeknek, személyek
nek, akik idő közben pl. nagykorúvá váltak 
és a tankötelezettségük megszűnt. Azonban 
az új rendelkezések szerint említett esetekben 
nem vehetik fel a felhalmozódott iskoláztatási 
támogatást, hanem azt vissza kell utalnunk a 
Magyar Államkincstárhoz. 

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy tartóz
kodjanak az igazolatlan iskolai mulasztásoktól, 
mert fent leírtak szerint el fognak esni a pén
züktől.

Molnár Ferencné gyámügyi ügyintéző

Nagyon fontos a befizetni való számlák és 
egyéb ügyintézés határidejére odafigyelni. 
Amikor előre látható, a számla egy összeg-
ben való befizetésének nehézsége, érdemes 
a befizetési határidő letelte előtt valamilyen 
megoldást keresni, pl: részletfizetést kérni. 
Bármilyen hivatalból érkező levél többsé-
gében visszajelzésre, válaszra vár, amelyre 
minden esetben határidő van megadva, ami 
általában 8 nap. A határidők elmulasztása 
minden esetben következményekkel jár, a 
befizetésnél plusz költséggel, kamattal, az 
ügyintézésnél egyéb anyagi, erkölcsi hátrá-
nyokkal.

Mindennek az ügyintézéséhez segítség kér
hető ügyfélfogadási időben a családsegítő 

szolgálatnál. A szolgálatnál elérhetők az ügy
intézéshez szükséges nyomtatványok az éppen 
aktuális formátumban. 

A szolgálat gondozási tevékenysége:
· információszolgáltatás, tájékoztatás 
· szociális, életvezetési és mentálhigiénés 

ügyekben tanácsadás 
· ügyintézés segítése: nyomtatványok, kérel

mek kitöltésében, hivatalos iratok, igazo
lások beszerzésében, stb. történő szükséges 
mértékű közreműködés

· családi konfliktusok megoldásában való 
közvetítés

· jogi, pszichológiai, egészségügyi szakem
berhez közvetítés

· adományok közvetítése

A mindennapi életvitel során felmerülő 
problémák alkalmával, ha segítségre van szük
sége, nem tudja hogyan tovább vagy nem biz
tos valamiben forduljon hozzám bizalommal. 

A szolgálat elérhetősége:
 Jászfényszaru, Szabadság tér 18.
 (Rimóczi kastély)
 Telefon: 57/424239

Ügyfélfogadási idő:
 Hétfő: 812ig, és 1316ig

 Szerda: 812ig, és 1316ig
 Péntek: 812ig

Pető Erika családgondozó

Folytatódnak a szakmai programok

A tankötelezettségről, iskolai hiányzásról SOKADSZOR!

Ügyintézés? Segítség helyben!
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2012. január 24én került megrendezés
re Jászfényszarun, a Polgármesteri Hiva
tal nagytermében az Oktatási, Kulturális, 
Sport és Ifjúsági Bizottság ülése keretében 
az Esélyegyenlőségi és Civil Fórum. Meg
hívottak voltak a városban működő civil 
szervezetek és intézmények vezetői, kép
viselői.

A rendezvény első részében a város Köz
oktatási Esélyegyenlőségi Tervéről, annak 
felülvizsgálatáról tartott tájékoztatást, az 
esélyegyenlőségi feladatokat is ellátó Ko
vács Béláné Pető Magdolna civil referens.

Ezt követően Fodor Krisztina, az Új Szé
chenyi Program Észak Alföldi Régiójának 
fejlesztési tanácsadója tartott rövid tájékoz
tatót a 2012es esztendő pályázati lehetősé
geiről, a rendelkezésre álló forrásokról a je
lenlévők érdeklődési körének megfelelően.

Majd Lajkó Csaba számolt be a város új 
honlapjának tervezetéről és bemutatta a 
fejlesztési elképzeléseket – számítva a jelen
lévők javaslataira.

A civil fórum vezetője ismertette, prezen
tációjában bemutatta a civil szférát érintő 
pályázatok elérhetőségét, a honlapokon 
való keresést, ezt követően pedig összegez
te az új Civil Törvényben a legfontosabb 
törvényi változásokat.

Alapvetően fontos információk:
· 2012.01.01től át kell térni a közhasz

nú egyesületeknek, alapítványoknak a 
kettős könyvvitelre. 

· 2012.05.31ig kötelező a mérleg, ered
mény levezetés, közhasznú beszámoló, 
valamint a 350/2011 kormányrendelet 
mellékletében lévő táblázatot megkül
deni az ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HI
VATAL, 1363, Bp, Pf.24 címére.

A civil referens továbbra is felajánlja se
gítségét a törvényi változások értelmezésé
ben, illetve a pályázatok előkészítésében.

A program végén Csatlósné Farkas Mó
nika tájékoztatást adott és egy prezentációt 

mutatott be a „Szociális városrehabilitáció 
és lakossági integráció Jászfényszaru fejlő
déséért” ÉAOP5.1.1/A09 és a „Jászfény
szaru városközpontjának értékmegőrző 
megújítása” ÉAOP5.1.1/D09 pályáza
tokhoz tartozó „soft” elemek megvalósí
tásáról – amelyek a tervezett beruházások 
eredményét bemutatják, népszerűsítik. 
Az önkormányzat által kiírt pályázati fel
hívásokra a civil szféra adhatja be a pálya

munkáit, amelyeket eredményes elbírálást 
követően megvalósíthatnak.  Részletes in
formációk a város és JIC honlapján lesz
nek elérhetőek illetve Jászfényszaru Város 
Önkormányzat projektirodáján (5126 
Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) kaphatók.

Végül sor került a város 2012. évi prog
ramjainak egyeztetésére.

A Civil Fórumon bemutatott anyagok, 
prezentációk olvashatók a Népfőiskola és 
a város honlapjain (www.bedekovich.hu; 
www.jaszfenyszaru.hu )
Kovács Béláné Pető Magdolna Civil referens

Fotó: Pál Alíz

Pető Istvánt a helyi polgárőrség elnö-
két kértük meg, hogy mutassa be szer-
vezetüket: milyen feladatokat látnak el, 
milyen céljaik vannak a jövőben?

A Jászfényszaru Városi Polgárőrség 2010 
őszén alakult újjá 29 fővel, a Jászságban 
szinte utolsóként, mivel a többi településen 
már régebben működtek ilyen szervezetek. 
Én 2011.10.14.e óta vagyok az egyesület 
elnöke, amikor is új elnökséget választott a 
közgyűlésünk.

Jelenleg a tanítási napokon, úgynevezett 
zebraszolgálatot látunk el mindkét iskolá
nál reggel illetve a déli órákban, ezzel segít
ve a tanulók mozgását a közterületen. To

vábbá jelzőfigyelő szolgálatokat is adunk, 
többnyire az esti, éjszakai órákban, főként 
hétvégi napokon, de ha időnk engedi egy
egy hétköznapon is. Részt veszünk a tele
pülés rendezvényein is, mint például a Fo
gathajtó versenyen, Tarlófesztiválon, vagy 
akár az iskolabálon, ahol is rendezvénybiz
tosítást végzünk, segítjük az odalátogató
kat a parkolásban, vagy információval lát
juk el őket. Szívesen veszünk részt minden 
ilyen rendezvényen, és örömmel fogadjuk, 
ha a segítségünket kérik a lebonyolítás
hoz. Ezúton szeretném felhívni a lakosság 
figyelmét, hogy minden pénteken 18:00
20:00 óráig fogadó órát tartunk a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház parkolójánál lévő 
bejáratánál található Polgárőr Irodánkban, 
amit nagy örömünkre az Önkormányzat 
illetve a művelődési ház vezetése biztosított 
számunkra. Itt várunk minden leendő pol
gárőrt és a lakosság észrevételeit. 

Szeretnénk, ha a településen állandó szol
gálatot tudnánk ellátni, ami azt jelenti, 
hogy szinte a nap minden órájában lenne 
polgárőr az utcákon. Ezen feladatok ellátá
sához a szervezetünk létszámát növelnünk 
kell. Nagyon lényegesnek tartom az állan
dó jelenlétet, mert ezzel elejét vehetjük 
annak, hogy bűnesetek történjenek telepü
lésünkön. Mivel az ilyen cselekményeket 
„titokban” kell elvégezni, bízunk benne, ha 
hol itt, hol ott bukkan fel egyegy „sárga 
mellény” már el is ment az elkövető kedve 
az egésztől. Az is fontos, hogy odafigyel
jünk egymásra, egymás értékeire hiszen, 
több szem többet lát. A megelőzés sok kel
lemetlenségtől véd meg mindenkit, és ezt 
igazán azok érzik át, akik már egyszer áldo
zatul estek bármilyen bűncselekménynek. 

Bárki polgárőr lehet, aki elmúlt 18 éves, 
és helyi lakos. Szeretettel várunk soraink
ba mindenkit, aki úgy érzi, hogy szabad 
idejéből szívesen áldozna egy keveset azért, 
hogy békében és biztonságban élhessünk 
itt Jászfényszarun.

A polgárőrség 24 órás ügyeleti telefonjá
nak a száma: 0630/2720611

Pető István elnök
Köszönjük, hogy megosztotta velünk az 

információkat. A szerkesztőség nevében 
további sok sikert kívánunk ehhez az ön-
kéntes munkához!

Civil Fórum

Bemutatkozik
a Jászfényszarui Városi 

Polgárőrség
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Ezúton szeretném felhívni minden olyan gazdálkodó, és gazdál
kodó szervezet figyelmét, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfej
lesztési Alapból támogatott intézkedésben vett/vesz részt. Így pl.:

· mezőgazdasági termékek értéknövelésére irányuló,
· beruházás jellegű,
· fiatal mezőgazdasági termelők számára,
· mezőgazdasági energiafelhasználáshoz kapcsolódó,
· állattartó telepek korszerűsítéséhez,
· erdészeti célra használt géppark korszerűsítéséhez,
· kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz,
· agrárkörnyezetgazdálkodási,
· vidéki örökség megőrzéséhez, stb. nyúj tott támogatások esetén, 

összesen 24 jogcímhez kapcsolódóan, hogy a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal 28/2012. (II.10.) közleménye értel
mében monitorig adatszolgáltatásra kötelezett.

Változás viszont, hogy az idei évtől 15 jogcím esetében nem kell 
monitoring adatszolgáltatást tenni, így pl.:

· szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó tá
mogatások,

· új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedés
csoportjához kapcsolódó képzések tárgyában,

· mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások,
· natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtan

dó kompenzációs támogatás,
· mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó tá

mogatások, 
· nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támo

gatások stb. esetében.
Az adatszolgáltatást elektronikus úton kell teljesíteni az elekt

ronikus kérelem benyújtó felületen keresztül. Az adatszolgál
tatási kötelezettséget 2012. évben február 13. és március 12. 
között kell teljesíteni. Az ügyfél adatszolgáltatása akkor tekint
hető teljeskörűnek, ha minden olyan jogcím esetében eleget tett 
e rendelet szerinti monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének, 
amelyre vonatkozóan a támogatási határozat meghozatalra vagy a 
szerződés megkötésre került.

Törőcsik Anikó Agrárkamarai tanácsadó · +36-30/325-7807

Tisztelt Olvasó!
A város életében kiemelt tárgyi súlyú bűncse

lekmény nem valósult meg 2012 évben. Jász
fényszaru városban az év elején a földgázmérő 
órák, és nyomásszabályozó berendezések jelen
tős számban (7) történt eltulajdonításáról kell, 
hogy beszámoljak a közvélemény részére. Az 
esetek rendkívül elszigetelt jelenségnek tekint
hetők abban a tekintetben, hogy évekre visz
szanézve nem történtek hasonló bűncselekmé
nyek a városban. A nyomozások során minden 
lehetséges körülményt megvizsgálunk, és a 
gázszolgáltató társasággal együttműködve tér
képezzük fel a cselekményekkel összefüggésbe 
hozható információkat, valamint vizsgálat tárgyát képezik az ese
tek közös körülményei is. A Tigáz Zrt. minden rendelkezésére álló 
információt köteles átadni a nyomozók részére, amit készségesen 
meg is tesz a társaság ezeknél az eseteknél.

Jellemző bűncselekményeknek tekinthetők továbbá a fa, és a vas
lopások, ezekkel kapcsolatban tettenéréssel párosulva járt el ható
ságunk több esetben, illetve a nyomozások jelenleg is folyamat ban 
vannak. Amennyiben hétvégi házaiknál, tanyáikon, nem állandó
an lakott ingatlanokban tárolnak fent leírt tárgyakat, amiket a tol
vajok színesfémkereskedésekben értékesíthetnek, azok tárolását 
kíséreljék meg biztonságosabbá tenni. A tárgyak meglétét rend
szeresen ellenőrizzék, annak érdekében, hogy a lopások elkövetése, 
és észlelése között kis idő teljen el. Ezáltal a nyomozások sikere
sebbek lehetnek az ilyen ügyekben. Egy esetet kiemelve említem, 
hogy Jászfényszarun az Ady Endre úton egy tűzcsap fedelet annak 
keretével együtt ástak ki az elkövetők a helyéről, majd eltulaj
donították. Ilyen cselekmény nem jellemző Jászfényszaruban. A 
tárgy lefoglalásra került szétvert állapotban, az elkövetők kilétének 
megállapítása érdekében folyamatban van a nyomozás. Ez az eset 
is figyelmeztet arra, hogy mire képesek az elkövetők 12000 Ft 
készpénz érdekében.

Az év elején tapasztalható hideg időjárásra tekintettel hatóságunk 
munkatársai szorosan együttműködnek az önkormányzat munka
társaival, a polgárőrséggel, és a városőrrel közterület felügyelővel 
annak érdekében, hogy felmérhető legyen azon személyek köre, 
akik segítségre szorulnak. Ez a tevékenység prioritást élvezett feb
ruár hónap elején, amikor az igazán hideg időjárás elérkezett, és 
most is folyamatban van. A tevékenység sikeréhez szükséges az is, 
hogy Önök is jelezzék amennyiben segítségre szoruló személyről 
van tudomásuk.

A közlekedésben résztvevők figyelmét a járműveik rendszeres el
lenőrzésére kérem, a hidegben, a ködben minden berendezésnek 
működőképesnek kell lennie a biztonságos közlekedéshez. Hosz
szabb útra indulás előtt tekintsék át a meteorológiai előrejelzéseket, 
és az autót megtankolva, ételital birtokában induljanak útnak.

Ismételten felhívom figyelmüket, hogy járműveiket zárják az 
utcán a házuk előtt, a bevásárlások során, és éjjelente az udva-
rokon is, abban ne hagyjanak semmi értékes tárgyat. A gya-
núsan viselkedő idegeneket azonnal jelentsék a rendőrségnek. 

Nehezítsük meg együttesen a bűnelkövető személyek dolgát!

Elérhetőségek: Tel: 107, Rendőrőrs: 0670/330-7626,
Fax: 57/422-138

Terenyi Imre rendőr hadnagy
Rendőrőrs Parancsnoka

 Hétfő: 8.30 – 14.30 Kedd: 8.30 – 16.30
 Szerda: 8.30 – 16.30 Csütörtök: 8.30 – 16.30
 Péntek: 8.30 – 18.30

Tisztelt Gazdálkodók! Rendőrségi hírek

A Városi Könyvtár nyitva tartási ideje 
2011. szeptember 1-jétől

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

Szerkesztőségi fogadóórák
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Az ökofalu koncepciója a környezeti 
elemek közé a lehető leginkább zökkenő
mentesen beilleszthető emberi települési 
modell létrehozása. Egy ökofalu minden 
részletében szerves része annak a termé
szeti környezetnek, ökoszisztémának, 
amelybe beágyazódik. A vegyszermentes, 
teljes tápértékű, friss élelem előállítása az 
elsődleges cél, alapja az anyag ciklus. Egy 
ökoszisztémában a körforgás természetes, 
az ökofaluban tehát kihasználják a folya

matok irányát és a természetes energiákkal, 
a természettel együtt dolgoznak, a legtöbb 
munkát a természetre bízva. Az építés mi
nősége szintén fontos eleme az ökológiai 
tervezésnek, például: helyi építőanyagok 
alkalmazása, passzívházak építése, megfele
lő szigetelés, benapozás vizsgálat, megfele
lő tájolás, stb. Az ökofalvak autonómiára, 
önellátásra törekvő települések.

A ma már globális szinten jelentkező 
ökofalu mozgalom hivatalosan mintegy 
másfél évtizedes múltra tekint vissza, mégis 
elég keveset tudunk ezekről a kezdeménye
zésekről.

Az ökofalu fogalmát elsőként Robert 
Gilman – az amerikai Context magazine 
szerkesztője – definiálta 1991ben. Az ő 
meghatározása szerint az ökofalu olyan 
„emberi léptékű, minden jellemzővel ren
delkező települést jelent, amelyben az 
emberi tevékenységek károsodás nélkül 
építhetők be a természeti világba, még
hozzá olyan módon, hogy az elősegíti az 
egészséges emberi kiteljesedést és sikeresen 
folytatható a végtelenségig”.

Az ökofalu mozgalom egy modell, egy 
életstílus, amely mindenki számára elérhe
tő. Megmutatja, hogyan kellene élni úgy, 
hogy közben ne veszélyeztessük társadal
mi struktúráinkat és környezetünket. Az 
ökofalvak többségében leginkább a szelíd 
technológiákat („soft tech”) alkalmazzák, 
többségük elutasítja a „high tech”et, és 

vannak kezdeményezések, ahol a technika 
teljes kizárásától („no tech”) várják a prob
lémáik megoldását. A „high tech” lényege, 
hogy az ember a növekvő környezeti ka
tasztrófák elleni hatékony fellépést a tech
nika/technológia fejlődésétől várja. Szélső
séges irányzat a „no tech”, amely teljesen 
elutasítja a technikát. Megoldást jelenthet 
ugyan az emberiség problémáira, viszont 
jelentős áldozatokat kíván, amire az em
berek többsége valószínűleg nem lenne 

hajlandó. A „soft tech” jelentheti a kettő 
között a középutat, azzal hogy olyan tech
nikákat/technológiákat alkalmaz, amelyek 
környezeti hatásai még gyógyíthatók. Lé
nyeges, hogy az ember legyen tisztában az 
alkalmazott technológia környezeti hatása
ival, és ha az környezetkárosító, törekedjen 
annak csökkentésére, vagy más alternatívá
val való kiváltására.

Az ökofalu mozgalom az 1990es évek 
elején kezdte el szárnyait bontogatni ha
zánkban is. Ma már számos helyszínen 
kísérleteznek azzal, hogy harmóniában él
jenek a természettel.

A jelenleg működő magyarországi kez
deményezések számát különböző források 
eltérően határozzák meg, néhány példa a 
http://okofaluszervezes.blog.hu szerint.

Ökofalvak:
Visnyeszéplak, Ökovölgy (Somogyvá

mos), Gyűrűfű
A közfelfogás szerinti, ill. annak neve-

zett magyar ökofalvak, ökotelepülések:
Ágostonliget (Agostyán), Bakonyszom

bathely, Bokorliget (Szentantalfa), Drá
vafok, Galgafarm (Galgahévíz), Gömör
szőlős, Kishantos (Hantos), Máriahalom, 
Robinson Ökofalu (Délegyháza), Rozsály

Ökofalu kezdemények:
Nagyszékely, Szőlősardó, Szanticska, 

Óballa, Salföld, Hosszúhetény, Rád  Kis
hegyi autonóm ökolakópark, Somogydö
röcske, Poroszló, Hét, Bátor

Aktív ökofalu szerveződések:
Eperjes pusztai élőfalu kezdeményezés 

(Mezőgyán), Keresztény (Egyházasfalu), 
„Nyitottfalu”, Hidrogénfalu, „Ökováros”, 
SzolnokSzanda, Tiszatenyő, Élhető Világ 
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Terü
letfejlesztési Projekt (Nemessándorháza), 
Smaragdfalva (Egerszalók)

Néhány ökotanya:
Élhető Világ (Nemessándorháza), Echo 

Tanya (Ópusztaszer), Pipacstanya (Pusz
taszer)

Egy ideális ökofalu házai természetes 
anyagokból – például: vályogból, szalmá
ból  épülnek, lakói vegyszermentes bio
gazdálkodást folytatnak, komposztWCt 
használnak, a felhasznált áramot napés 
szélenergiával állítják elő, a vizet napkol
lektorral melegítik, a szennyvizet pedig 
környezetkímélő gyökérzónás szennyvíz
tisztítással kezelik. Ugyanakkor az egyes 
falvak céljai között eltérések is vannak. A 
visnyeszéplakiak a lehető legteljesebb mér
tékben függetleníteni szeretnék magukat a 
külvilágtól – ez élelmiszer és energetikai 
szempontból nagyjából sikerült is. Gyű
rűfű ugyanakkor kevésbé vágja el magát a 
világ többi részétől, hiszen lakói közül töb
ben bejárnak Pécsre dolgozni.

Az élőfalvak egyelőre viszonylag kicsik; 
Gyűrűfűn ma 8 családban mintegy 30an 
laknak; Visnyeszéplak lakossága 100 fő.

Az ökofalvak célja egyegy jól műkö
dő emberi közösség létrehozása, mintegy 
alternatívát nyújtva az elidegenedett fo
gyasztói társadalommal szemben. Egyes 
esetekben ez a régi magyar gyökerekhez 
való visszatérést is jelenti – a keresztény és 
népi hagyományok fenntartása, régi ma
gyar állatés növényfajták megőrzése révén.

Berze Éva, okleveles építészmérnök
Az illusztrációkat Pál Alíz fotózta

a Hulladékból játék című kiállításon.

ÉpítÉsz szemmel

Ökofalu
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A Mi újság Fényszarun? havilap 2011ben két alkalommal is fog
lakozott a hulladékudvar témájával. Szükséges Jászfényszarun hul
ladékudvar? Mi is ez egyáltalán? Mi az emberek véleménye róla? 

A lap 2011. novemberi és 2011. decemberi számában is átfogóan 
ismertettem a hulladékudvar fogalmát, funkcióját, működését, a 
benne rejlő lehetőségeket. Az újság decemberi számában egy kér
dőív segítségével a lakosság véleményére voltunk kíváncsiak, ho
gyan is vélekednek erről. Ezúton is szeretném megköszönni, hogy 
oly sokan kitöltötték és visszaküldték ezen kérdőíveket.

A továbbiakban szeretném megosztani a kedves lakosokkal az 
általuk adott válaszokból leszűrt eredményeket, egy kis szöveges 
kiegészítéssel együtt.

Jelentős számban kerültek kitöltésre és visszaküldésre a kérdőívek. 
Figyelemre méltó, hogy a választ adók többsége – 55 %a – nő. 
További érdekesség a válaszadók iskolázottsága, mely szoros össze
függésben van a válaszadók életkorával. 

A megoszlásoknál jól látható, hogy az idősebb korosztálynál (61 
évtől felfelé) az általános iskolai végzettség a domináló, a 3660 
éves korig pedig a középiskolai végzettség. A válaszoló fiatalok kö
zött nincs olyan, aki csak általános iskolát végzett. A kor változá
sából adódik ez, nem befolyásolja az eredményeket, sokkal inkább 
letisztítják azt.

A kérdőív első kérdése volt: Mi a véleménye, szükség van a vá-
rosban hulladékudvarra? 

Ezen kérdésre egyöntetűen, minden választ adó az IGEN vá
laszt jelölte meg, melyből azt lehet leszűrni, hogy igen, a város 
vezetésének jó a meglátása, és igenis foglalkozni kell a városban 
hulladékudvar létrehozásának gondolatával. Látszik, hogy a lako
sok felelősen gondolkodnak a lakókörnyezetük tisztántartásáról, 
és tennének is ezért. E mellett az is kidomborodik, hogy a város 
is szeretne és tud is tenni ezért, és ebbe a lakosságot is szeretné 
bevonni, ad a véleményükre. 

Második kérdésként: Az Önnél keletkező, hulladékudvarba 
behordható hulladékot beszállítaná-e oda? – került feltevésre.

A válaszok 97 %ban igenlőek voltak, azonban a 3 %nyi nemle
ges válasz elgondolkodtató. Elgondolkodtató, hogy a nemlegesen 
válaszolók a jelenlegi hulladékszállítási közszolgáltatást tartjáke 
teljesen kielégítőnek, vagy más okból válaszoltak nemmel.

A harmadik kérdés válaszaiban már jelentős különbségek lát
szódnak. A szóródás okára megpróbálok választ keresni.

Kérdés: A hulladékudvar nyitva tartása melyik időbeosztás-
ban lenne Önnek megfelelő?

Jelentős a megoszlás, és jól szemlélteti az alábbi ábra. Az biztos, 
hogy a 0816 óráig való nyitvatartási idő a legkevesebb jelölést 
kapta. Ez mutatja azt, hogy az emberek dolgoznak, és munkaidő
ben nem tudnák igénybe venni a hulladékudvar nyújtotta szol
gáltatást (amit egyébként a 2es kérdésre adott válaszok alapján 
jelentős százalékban vennének igénybe a lakosok). A 1018 óráig 
továbbá a 1014 és 1519 óráig való nyitva tartási idő az, amelyet 
a véleménynyilvánítók többsége jónak tart. Az aktív dolgozó kor
osztályban messze a 1014 és 1519 óráig való nyitva tartási idő 
került megjelölésre, hiszen így tudják igénybe venni, mert a saját 
munkaidejük letelte után is nyitva van a hulladékudvar. A nyug
díjas korúak vagy nyugdíjhoz közeliek (61 évesek és az e felettiek) 
esetében egy egyenletesség látható (8, 9 és 14 %), hiszen ők bármi
kor el tudnak oda menni, azonban náluk is a 1014 és 1519 óráig 
tartó nyitva tartási idő dominál.

Következő, negyedik kérdés a Hulladékudvar létesítése esetén 
Ön szerint melyek azok a hulladékféleségek, amelyekből az 
átlagosnál többet szállítana be oda? címen lett megfogalmazva. 

Változatos, a lakossági vélemények sokszínűségét mutatja, utal 
arra, hogy szükséges a hulladékudvar megvalósításával foglalkoz
nia a képviselőtestületnek. Anyagféleségekben az alábbiak kerül
tek megnevezésre, mint amiből a szokásos lakossági mennyiségből 
esetlegesen többet hordanának be az udvarba a lakosok: sitt, kom
posztálható (növényi eredetű), elektronikai, textil és ruhanemű, 
műanyag, salak, üveg, háztartási hulladék, papír, cipők, bútorok, 
akkumulátor, gumiabroncs, használt olaj, fém. 

Érdekes, hogy több olyan anyagféleség is meg lett nevezve, mely 
nem tartozik egy átlagos hulladékudvarban gyűjtött anyagfélesé
gekhez. Ezek: salak, háztartási hulladék. Ezek közül a salak, mint 
hulladékféleség, gyűjtésre kerülhet a hulladékudvarban, azonban 
a háztartási hulladék – így, mint hulladékok összessége válogatás 
nélkül, biztosan nem. A hulladékudvar nem helyettesíti a lakossá
gi hulladékszállítást, mint közszolgáltatást, és éppen az a lényege, 
hogy a hulladékot kiválogatva vigyük be oda.

Ötödik kérdés úgy hangzott: Ön az alábbiak közül melyik hul-
ladékféleséget hordaná be a hulladékudvarba?

Négy olyan hulladékféleség volt, mely a jelölések több mint 50 
%át kapta: az elektromos berendezések, a műanyagok, a sitt és az 
üveg. Feltűnő, hogy a fém a 20 %ot sem éri el, és a papír is alig 
lépi azt túl. Valószínűleg az iskolai papír és fémgyűjtés is szerepet 
játszik ebben, meg az, hogy egyes gyűjtőhelyen fizetnek ezen hul
ladékféleségekért. Azonban az mindenképp előrevetíthető, hogy 
amennyiben a hulladékudvar megépül, úgy azt használni fogják 
a lakosok.

Hulladékudvar Jászfényszarun? – lakossági megítélés
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Következő – hatodik – kérdésként Az 5-ös pontban felsorolta-
kon kívül milyen hulladékot javasolna gyűjteni a hulladékud-
varban? kérdést tettük fel, azaz, hogy a táblázatban szereplő hulla
dékféleségeken kívül más hulladékféleség gyűjtésére lennee igény?

Egyegy jó felvetés nagyon szimpatikus számomra, mint példá
ul a használt könyvek külön gyűjtése vagy a CD/DVD lemezek 
gyűjtése. A könyvek esetében az összegyűjtött könyvekből „bazár” 
jelleggel minimális áron, pár forintért értékesíteni is lehetne, ha 
van rá kereslet.

Mindezek mellett olyan javaslatok is felvetődtek, melyek már 
– ugyan más néven, de – szerepelnek a listán: felvetődött a zöld 
hulladék, mely a komposztálható hulladékok közé sorolandó, vagy 
a használt étolaj, mely a használt olajokhoz tartozik, a fa, mely 
ugyancsak a komposztálható hulladékok közé tartozik (előkezelés 
– aprítás – után). 

Hetedik kérdés az újrahasznosítási igények megismerésére vo
natkozott: Ha a leadott használt, de még javítható bútorok, 
elektronikai cikkek megjavításra kerülnének és értékesítésre 
kínálnánk, Ön vagy környezete vásárolna belőle?

Erre a kérdésre a választ adók 57 %a igennel felelt, amiből arra 
lehet következtetni, hogy igen, érdemes foglalkozni a már egyszer 
leselejtezett, de még javítható elektronikai cikkek, bútorok javítá
sával majd olcsón való értékesítésével. Ennek kulcsa a javítás költ
sége. Megéri még javítani, vagy sem? A bútorok egy jó szakem
berrel minimális áron helyre hozhatóak, azonban az elektronikai 
cikkek javítása már alkatrész – így pénz függő is. A válaszadók kor 
és végzetség alapján való eloszlása a következő grafikonok segítsé
gével szemlélhető meg:

Érdekes, hogy amíg a 35 éven alattiak és a 3660 éves korig terje
dő korosztály válaszaiban az igenlő válaszok vannak jelentős több
ségben, addig a 61 évesek és fölöttiek korosztályában ez fordított, 
a nemleges válasz a domináns.

Nyolcadik kérdés úgyszintén az újrahasznosításra irányult: Ha 
a leadott használt ruhák közül pár forintért lehetne bizonyos 
időközönként válogatni (turkálni), Ön vásárolna belőle?

Ezen kérdésnél az előbbi kérdésre adott válaszokkal ellentétben 
a nemleges válasz volt többségben: igen válaszok 47 %, nemleges 
válaszok 53 %. Ezek alapján leszűrhető, hogy ruházat tekintetében 
– mint turkáló – a lakosság többsége nem tart rá igényt, hogy a 
leadott, de még használható ruhából olcsón vásároljon.

Itt is megfigyelhető az előbbi (hetedik) kérdésre adott válaszok 
közül a korosztályok szerinti vizsgálatnál tapasztalható jellegzetes
ségek, azaz: a 35 éven alattiak és a 3660 éves korig terjedő korosz
tály válaszaiban az igenlő válaszok vannak jelentős többségben, a 
61 évesek és fölöttiek korosztályában pedig ez megfordult, a nem
leges válasz a domináns. A végzettség és a válaszok összefüggésénél 

az tapasztalható, hogy amíg az általános iskolai végzettségűeknél 
teljesen megegyezik az előző kérdés hasonló grafikonnal, addig a 
középiskolai és a főiskola/egyetem végzettségűeknél megfordult a 
válaszok aránya, és éppen annyival több a nem, mint az előző kér
dés hasonló vizsgálatánál az igenek száma.

Utolsó előtti kérdés a hírek lakosság részére való eljuttatásának 
mikéntjét firtatta: A hulladékudvarról szóló híreket milyen mó-
don fogadná szívesen?

A válaszok alapján egy dolog figyelemre méltó, és a lakosság által 
figyelt médiafelületekről pontos képet adó információ: a lakosság 
legnagyobb része a helyi újságot, mint hírforrást látja a legszíveseb
ben. Ebből kiderül, hogy sokan olvassák az újságot, sokan követik 
figyelemmel a benne közölteket. Nem sokkal, de mégis lemaradva, 
ám az 50 % feletti határt még túllépve a szórólap, mint tájékoztató 
kiadvány szerepel, melyről úgy vélik a lakosok, hogy teljesen meg
felel számukra. Ezek mögött jócskán lemaradva a város honlapja és 
a helyi TV szerepel (egységesen 23 %), majd az email, mely alig 
emelkedett 10 % felé.

Összevetve a választ adók körében az alábbi média megoszlási 
ábra szerkeszthető:

A média és a válaszadók korstruktúrájának elemzése elég beszé
des. Elsőre, ami szemet szúr, hogy amíg a 35 év alattiaknál a város 
honlapja előzi meg – mint tájékozódási felület – a helyi újságot, 
addig a másik két korosztálynál a helyi újság, majd mögötte a szó
rólap. Viszont amíg a 3660 év közöttieknél elenyésző a különbség 
a helyi TV, a város honlapja és email, mint médiafelület között, 
addig a 61 év felettieknél még a helyi TVt lehet jelentősebbnek 
mondani, azonban a város honlapját már alig követik figyelem
mel, és az emailon keresztül történő tájékoztatást abszolút nem 
választották.

Utolsó kérdésre sokszínű válaszokat kaptunk. Kérdés: Van-e a 
hulladékudvar üzemeltetésével kapcsolatosan javaslata?

Itt szeretném a kérdésre adott válaszokat egyenként bemutatni, 
ezáltal igazolva azt a feltevésemet, hogy bizony a lakosok odafigyel
nek környezetükre, segítik az önkormányzat munkáját tanácsaik
kal, javaslataikkal.
1. Többen is azt kérték, teremtsen munkahelyet. A város ve

zetésének az egyik célja – a hulladékgazdálkodási feladatok 
megoldásán túl – az, hogy ezen beruházással helyben lakónak 
teremtsen munkalehetőséget. Amennyiben a hulladékudvar 
megépül, biztosan teremteni fog munkahelyet. És ezzel már a 
helybelieknek adjon munkát javaslatot is érintettem.

2. Úgyszintén többen jelezték, szeretnék, ha olyan helyre lenne 
építve, ahol könnyen megközelíthető. Amennyiben a hulla
dékudvar megépül, úgy a hely kiválasztásánál az egyik szempont 
a könnyű megközelíthetőség. A jelenleg vizsgált helyszín ezen 
kritériumnak eleget tesz. Ami biztos, hogy ha a hulladékud
var megépül, az odavezető út aszfaltborítással fog rendelkezni. 
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Mindezek mellett ne legyen messze a várostól javaslatnak is 
megfelel, hiszen közvetlenül a város szélén van az a hely, me
lyet elsődlegesen számításba vettünk. Ide vág azon vélemény is, 
hogy olyan helyen legyen, ahol nem zavar senkit. 

3. A ne kelljen fizetni a használatáért, vagy ha igen, keveset ja
vaslatot is több válaszadó megfogalmazta. A hulladékudvarok 
működtetésének rendjét törvény szabályozza. Amennyiben 
megépülne a hulladékudvar, és az oda való behordásért fizetni 
kellene, az önkormányzat ezen teher alól a lakosságot megpró
bálja valamiféle formában tehermentesíteni. Értem ez alatt egy 
olyan rendszer kidolgozását, mely egyfajta kupon formájában 
jut el a lakosokhoz. Ezen témában is zajlottak már előzetes 
egyeztetések.

4. Megbízható személyek dolgozzanak ott – állt egy újabb ja
vaslatban. Úgy gondolom, hogy ez egy alapvető kérdés, oda 
megbízható, precíz, ügyes és talpraesett embert kell keresni. 
E mellett azon javaslatot is magába foglalja, hogy határozott 
legyen az, aki ott dolgozik.

5. A harmadik kérdésnél már foglalkoztunk az udvar nyitva tar
tásával, egy újabb vélemény pedig javasolja, hogy hétvégén is 
legyen nyitva. Véleményem szerint ez is jó felvetés, mind a 
mellett, hogy a szombati napon délelőtt mindenképpen nyitva 
lenne.

6. Javaslatként megfogalmazódott, hogy saját járművel történ-
jen a begyűjtött hulladék elszállítása. Sajnos a mellett, hogy 
pénz kérdése is, a szükségszerűségét is meg kell vizsgálni. A 
gyűjtő konténerek több méretűek, minimálisan is kétfélék. 
Két gépjármű kellene hozzá, azonban ezen gépjárművek ki
használtsága nagyon kicsi lenne, mert a hulladékudvarból nem 
kell minden nap 8 órán keresztül elhordani a behordott hul
ladékot. Gépjármű vásárlása és üzemeltetése sem gazdaságilag, 
sem szakmailag nem megalapozott jelen pillanatban.

7. Javaslatként – nagyon helyesen – leírták a lakosok, hogy le-
gyen állandó felügyelete az udvarnak. Ennek a megoldása a 
kamerás rendszer egyik kamerájának oda telepítése, vagy új 
kamera felszerelése.

8. Volt olyan vélemény is, hogy nagyon örül a kezdeményezés-
nek, vagy, hogy mielőbb létre kell hozni, de olyan is volt, 
hogy már több évvel ezelőtt létre kellett volna hozni. 

9. Egy másik véleménycsoport kifejtette, hogy legyen komposz-
tálás, a törmelék kerüljön összezúzásra és újra hasznosítás-
ra. Ezek a működtetésre vonatkozó javaslatok, melyekre azon
ban már a tervezéskor is oda kell figyelnünk. 

10. Végül, de nem utolsó sorban a hulladékudvarnak – a funkci
ójából eredően – biztosítani kell, hogy a beszállított anyago-
kat elszigetelten kell tárolni egymástól és a környezettől, 
továbbá azt is, hogy csak a szelektíven gyűjtött hulladékot 
fogadja be.

Összességében elmondható, hogy a lakosság megítélése szerint 
szükségszerű lenne Jászfényszarun egy hulladékudvar megépítése 
és működtetése, jónak minősítik a felvetést, és a mellett, hogy a 
mai kor szellemének megfelelően környezettudatos viselkedésmó
dot próbál kialakítani mindenki egyénenként saját magának és 
családjának, e mellett gondolnak a településre is: a munkahelyek 
teremtésére és a hulladékudvar elhelyezésére adott javaslatokból 
kiindulva. 

Szeretném köszönetemet kifejezni azoknak a lakosoknak, akik 
a kérdőív kitöltésével és visszaküldésével, javaslataikkal segítették 
munkánkat!

Urbán Csaba
Jászfényszaru GAMESZ

Farsang napján nyitottuk meg a művelődési ház kiállító termé
ben a Hulladékbók játék kiállításunkat. 

Az újrahasznosítás jegyében hirdettük meg a kiállítást. Hulladék 
anyagokból a gyermekek és a szülők közösen készített játékait, tár
gyait vártuk.

57 darab ötletesebbnél, ötletesebb munka érkezett a kiállításra. 
Készült Pet palackból kalózhajó, virág, pókember, repülő, malac. 
Tojástartóból krokodil, hernyó. Dobozból babaház, robot, autó.

A munkák díjazására, az oklevelek átadására a farsangi bál kereté
ben került sor. A játékokat készítő gyermekek és segítőik kitüntető 
hulladék újrahasznosító, játékkészítő mester cím viselésére jogo
sultak. Szöveg: Földvári Edit · Fotók: Pál Alíz, Földvári Dorottya

Hulladékból játék
kiállítás a Szivárvány óvoda szervezésében
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A program a Citi Alapítvány ado
mányával folytatódik országszerte 
– Jászfényszarun ebben a tanévben 
az ötödik évfolyamos korosztályban 

indítottuk a „Gazdálkodj okosan” című szakkör keretében. 
Az országban több 10 ezer felső tagozatos diák tanulhat a kor

szerű oktatóanyagokból azokban az általános iskolákban, amelyek 
részt vettek a Citibank Iskolatámogatási Programban.

A program célja, hogy az iskolák számára elérhetővé tegye a 
korszerű technológián alapuló, innovatív oktatási stratégiákat és 
tananyagokat, amelyek elősegítik a tanulók pénzügyi és gazdasági 

ismereteinek, képességeinek, valamint teljesítményének növelését.
Batara Sianturi, a Citibank Magyarország elnökvezérigazgatója 

elmondta: „A JAMmel közösen kidolgozott tananyagaink a csa
ládi költségvetés, a bevételek és költségek, a hitel és kockázatok, a 
megtakarítások és befektetések, a kínálat és szükségletek, a piac és 
verseny koncepcióival ismertetik meg a kisdiákokat életkoruknak 
megfelelő szintű, érdekes és interaktív játékokon keresztül. Bizto
sak vagyunk abban, hogy azok a tanulók, akiknél már ilyen fiatal 
korban sikerül felkelteni az érdeklődést, és kiépíteni a tudatosságot 
a pénzügyek iránt, a későbbiekben sokkal felelősségteljesebben és 
hatékonyabban tudják majd kezelni pénzügyeiket.”

JAM tananyagok az Általános iskolák alsó osztályai részére:
Mi magunk (1. évfolyam); Családunk (2. évfolyam); Környeze

tünk (3. évfolyam); Településünk (4. évfolyam); Diákvállalkozási 
tananyagok

Általános iskolák felső osztályai részére:
Régiónk (5. évfolyam); Országunk (6. évfolyam); Családháztar

tás (78.évfolyam); A munka világa (78.évfolyam); Diákvállalko
zási tananyagok

A szakkör keretében sor került több programra is: a tanulókkal 
a Tájházat tekintettük meg. A Tájház gondnoka – Petőné Sándor 
Katalin – Kati néni mutatta be a gyűjteményt, mesélt a régi parasz
ti életről, hagyományokról, szokásokról s kínált az illatos, foszlós, 
ünnepi rostélyos kaláccsal. „Junior lapokon” dolgoztunk – megbe
széltük, rajzoltuk, írtuk.

Térképet rajzoltunk s megismertük a régi és új települési térképe
ket. Karácsonyi ajándékokat – mécsest, keresztszemes könyvjelzőt, 
3D képeket készítettünk és játszottunk – játszottunk. A Gazdál
kodj felelősen társasjáték jól használható környezeti nevelési esz
köz, hiszen ezekről az összefüggésekről viszonylag keveset hallanak 
a gyerekek, és a játék során észrevétlenül sajátíthatják el a témához 
kapcsolódó legfontosabb ismereteteket, tudást.

Meggyőződésünk, hogy a környezetvédelem iránt érzékeny 
gyerekekből később környezetvédő felnőttek válnak. Vár még a 
tanulóinkra több kreatív foglalkozás és a programhoz tartozó ki
rándulás is. A program egyben lehetőséget ad arra, hogy a gyerme
kek olyan ismereteket és készségeket sajátíthassanak el, amelyek a 
későbbi sikereik alapjai lehetnek, mint például a döntéshozatal, 
a problémamegoldás, a csapatmunka, a kritikus gondolkodás, az 
adatgyűjtés és elemzés, vagy a tárgyalás terén.

Kép és szöveg: Kovács Béláné Pető Magdolna tanár

Az iskola felső tagozatos tanulói, osztályai az „Olimpiai év” ke
retében ezúttal kézügyességükről, kreativitásukról tettek tanúbi
zonyságot. A novemberben meghirdetett éremtervezésnek a na
pokban tettük közzé az eredményeit. A felhívás nyomán 22 érmet 
tettek le a zsűri asztalára, amelyek közül hetet díjazott kimagasló 

színvonaláért, kivitelezéséért. Johancsik Dóra 5. a, Kotán Csenge 
5. b, Jarábik Maja 5. c, Szücs Levente 5. c, Bólya Kitti 8. c, Bukó 
Florina 8. c osztályos tanulók és a 7. b osztály közös tervezése vit
ték el a pálmát. Ezek alapján fog elkészülni az az érem, amelyet 
az év végi diákolimpián a sportban kiemelkedő tanulók nyakába 
akaszthatunk!

Ezek az alkotások egyébként a Nagyiskola alsó folyosóján meg
tekinthetők.

Gratulálunk az ifjú kézműveseknek!
Kovács Lászlóné · Fotó: Jenes Fruzsina

JAM progrAM JászfényszArun
„Junior Achievement Magyarország”

Éremtervezés a diákolimpiára
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2005ben Gárdonyi Géza Egri csillagok című könyve Magyaror
szág Nagykönyve lett. Ez adta az apropóját annak az országos te
hetségkutató rajzversenynek, amit az egri Eventus Szakközépiskola 
minden évben megrendez. Ezzel is népszerűsítve a könyvet a nyol
cadik évfolyamon, illetve középiskolákban tanuló diákok között. 
A kétfordulós megmérettetés első részében otthon készített rajzo
kat kell postázni az iskola címére három témakörben, bemutatva 
a regény szereplőit, valamely eseményét, valamint helyszínét, ter
mészetesen pontosan megjelölve és alátámasztva azt a könyv rész
letével. A beérkezett rajzokat elbírálják, és az eredmények alapján 
kapnak meghívást a legszebb pályaművek készítői az egri döntőre.

Két tanítványommal novemberben meglátogattuk az Eventus 
nyílt napját, ekkor értesültünk erről a versenyről. Természetes 
volt, hogy mindketten indulnak a pályázaton, hisz maga az in
tézmény továbbtanulási céljaik között is szerepelt. Garas Vivien 
(8.a) és Papp Dalma (8.b) Művészeti Iskolánk képző és iparmű
vészeti ágának kitartó tanulói kisiskolás koruk óta. A harmadik 
versenyzőnk Kríger Konrád (8.b) lett. Ő is járt művészeti órákra, 
rajz szakkörre, hiszen szívesen foglalkozik képzőművészeti felada
tokkal, így ő is készített beküldendő pályamunkát, mire a verseny
re indultunk, már Koni is azt tervezte, hogy Egerbe felvételizik és 
jelentkezik. 

Január első hetében postáztuk a rajzokat és izgatottan vártuk, 
mi lesz a zsűri döntése, ki szerepelhet majd a második forduló
ban. Csak tíz napot kellett várnunk, és megkaptuk az értesítést, 
amelyben az állt, mindhárom tanulónk meghívást kapott a január 
2728án megrendezésre került döntőre. Innentől kezdődött az 
igazi izgalom, a lázas készülődés. Szinte minden délután jöttek 
versenyzőink rajzolni. Kipróbáltunk új eszközöket, eddig nem 
használt grafikai eljárásokat, hogy minél érdekesebb, különlege

sebb munkát tudjanak majd készíteni az alatt a két óra alatt, ami 
rendelkezésükre áll a döntőn. Gyorsan elérkezett január utolsó 
hétvégéje, és míg a többiek az iskola jótékonysági báljára készülőd
tek, mi pénteken délután elindultunk Egerbe. A szállás elfoglalása 
és a regisztrációs procedúra után az iskola szervezett programot a 
versenyzőknek és kísérőiknek. Először bemutatták szeptemberben 
induló képzéseiket, láttunk képeket, filmeket tanítványaik mun
káiból. Majd ismertették a további napirendet egészen a másnap 
délutáni eredményhirdetésig. Péntek este, vacsora után még sétál
tunk egyet a városban, megnéztünk egy kiállítást a Gárdonyi Géza 
Színház aulájában, majd visszafelé az útba eső nevezetességekről 

meséltek nekünk az iskola pedagógusai. Ezután a grafikai műhely
ben kaptunk egy kis ízelítőt olyan különleges eljárásokból, amit itt 
tanulnak a diákok. Miután visszaértünk a kollégiumba beszélget
tünk, ismerkedtünk. Hamar eljött a másnap, reggeli után pedig az 
utazásunk igazi célja, a döntő. A versenyzők száma is megszaporo
dott, hisz többen csak ekkor érkeztek. Végül a feladat ismertetése
kor 40 településről (Kaposvártól Debrecenig) 55 tanuló volt jelen, 
és kiderült az is, hogy a diákokat, több mint 300 pályázó közül 
választotta a Jankovich Marcell vezetésével dolgozó zsűri.

A döntő témája egy újabb illusztráció készítése, de ezúttal a kije
lölt 4 részletből lehetett csak válogatni. A szabadon választott tech

„EGRI CSILLAGOK” Jászfényszaruról

Munka közben
(a kép előterében Garas Vivien, Kríger Konrád, Papp Dalma)

A győztes „különítmény” Jászfényszaruról

A boldog nyertes (Papp Dalma)
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nikával készülő rajzok ábrázolhatták Vicuskát és Gergőt, ahogy 
Jumurdzsák elől elbújnak, erről készült Dalma műve. A Dobónak 
jósoló cigányasszonyról Vivi és Koni rajzolt. A másik két téma csa
tajelenet lehetett, a tűzkerékkel vagy a harcos egri nőkkel a fősze
repben.

Két órát kaptak a gyerekek a feladat megoldására. A mi verseny
zőink pasztellkrétával és Giocondaval dolgoztak, de készült pá
lyamű festéssel, színes és grafitceruzával. Akadt, akinek kevés volt 
a 120 perc, de sokan késznek minősítették munkájukat a beadási 
határidő előtt.

A versenyzők és kísérőik ezután már pihenhettek, egy érdekes 
sétára voltunk hivatalosak a várba és a kazamatákba, majd ebéd
del vártak bennünket a kollégiumban. Eközben a zsűri dolgozott, 
hogy véleményt nyilvánítson és győztest hirdessen.

Az eredményekre már mindenki izgatottan várt. A tét többek 
között az is volt, hogy a gyakorlati felvételi vizsgára már előre meg
szerezzék tanulóink a maximális pontot, amit az itt mutatott ered
ményükért megajánlhatott a zsűri.

Ismertették a zsűri döntését, egyremásra sorolták a neveket, de a 
mieink nem voltak közöttük. Tudtuk, hogy minél később halljuk, 
az annál jobbat fog jelenteni. Kríger Konrád a középmezőnyben, 
24. helyen végzett.

A 4–10. helyen nem hirdettek konkrét sorrendet, de ekkor hív
ták a megérdemelt jutalomért Garas Vivient. A legnagyobb sikert 
Papp Dalma aratta rajzával, amit abszolút elsőnek minősítettek, 
így ő nyerte az országos tehetségkutató rajzverseny fődíját, az elis
merő oklevelek, a serleg és az ajándékcsomag mellett egy házimozi 
rendszer boldog tulajdonosa lett.

A verseny másik fontos hozadéka, hogy mindhárman mente
sültek maximális pontszámmal a gyakorlati felvételi eljárás alól. 
Már csak azért kell ellátogatniuk az Eventusba, hogy kiválasszák, 
pontosan melyik szakirányban szeretnének tanulni. Alkalmazott 
grafikus képzésre jelentkeznek.

Mindezek mellett iskolánkat is érte megtisztelő felkérés. Az 
Eventus Művészeti Szakközépiskola úgynevezett bázisiskolai szer
ződést ajánlott fel, amely lehetőséget ad a vizuális művészetekre 
fogékony és érdeklődő tanulóinknak ingyenes táborozásra, hétvégi 
programokra.

Remélem, hasonló sikerekről egyre többször számolhatok majd 
be az olvasóknak.

Kép és szöveg:
Szabó Erzsébet felkészítő tanár

Január 20án iskolánk 3 tanulója vett részt a jászberényi Városi 
Sakkbajnokságon, már ezzel is a felkészülést elkezdeni az év legna
gyobb megmérettetésére, a megyei Diákolimpia egyéni és csapat 
versenyére, melyek február elején lesznek megrendezve. A ver
senyre a Nagyboldogasszony Általános Iskolában került sor közel 
50 versenyzővel. Kovács Lilla az I. korcsoportban lett aranyérmes, 
ami még csillogóbbá teszi az érmét, hogy a korcsoportos fiúkat is 
maga mögött tudhatta. Nyers Dániel a II. korcsoportban a kö
zépmezőnyben játszott eredményesen, Berényi Levente az ugyan
csak II. korcsoportos fiúk versenyében ezüst érmet hozhatott haza. 
Gáspár Imre bácsi szép eredményeket remél az egyéni és csapat
verseny Diák Olimpián, tavaly mindkét helyről érmekkel térhet
tek haza, idén is sok szerencsét és jó játékot kívánunk iskolánk 
versenyzőinek.

Fáczán Izabella

Február 4én az OMSZ vörös riasztására ébredhettünk, így az 
egyéni megyei Diákolimpiára készülődő kis csapatunk nem indult 
neki újszászi útjára, ahonnan 2 érmet is szerettünk volna elcsípni 
Kovács Lilla és Czakó Patrik személyében, akik tavaly iskolánkat 
képviselhették az országos megmérettetésen Debrecenben ebben 
a kategóriában. Patrik versenyszámát lebonyolították kellő számú 
megjelenő versenyző miatt, viszont Lilla számát 2 hét múlva újra 
megrendezik, hiszen másoknak is komoly problémát jelentett a 
rendkívüli időjárás.

Február 11én is nagyon izgultunk az időjárás miatt, de a jó út
viszonyok miatt útra kelhettünk a megyei Csapat Diákolimpiára /
Szolnok/ 2 csapat 7 versenyzőjével. Egy alsós és egy felsős korcso
portú fiúcsapatot tudtunk kiállítani a versenyre. A kisebbeknél 3 
fő alkotott egy csapatot és náluk egy csapattag lány volt, a szabály 
megengedi, Lillának volt nehezebb feladata, hiszen fiúk között 

kellett megmutatnia, hogy egy lány milyen értékes, egyenrangú 
tagja lehet egy csapatnak. / nem is csalódtunk benne, már több 
versenyen bizonyította eme képességét/ A nagyobbaknál 4 fővel 
kellett egy csapatot alkotnunk, az is előfordult a versenyen, hogy 
5. osztályosunknak 8. osztályos ellen is kellett versenyeznie. A vé
gig jól szereplő 2 csapatunk végül mind éremmel térhettek haza és 
elmondhatják, hogy az idei csapatversenyen Jászfényszaru volt a 
legeredményesebb iskola a csapat Diákolimpián. Külön kiemelték 
Nyers Dánielt, aki 7 játszmájából mindet hozta.

A kisebbek aranyéremmel térhettek haza és képviselhetik majd 
májusban iskolánkat az országos döntőn Szombathelyen. A csapat 
tagjai: Kovács Lilla /3. c/, Nyers Dániel /3. a/, Berényi Levente 
/5. a/

A nagyobbak ezüst éremmel büszkélkedhetnek. A csapat tagjai: 
Szücs Levente /5. c/, Rácz Levente /6. c/, Kovács Dániel /8. a/, 
Czakó Patrik /8. c/

Köszönjük a munkáját, a versenyre való felkészítését Gáspár Im
rének. Kép és szöveg: Fáczán Izabella

Felkészülés
a Sakk Diákolimpiára!

Sakk Diákolimpia csillogó érmekkel
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Délután öt óra. Indulni kéne… Fellépő ruhában topogva nem 
tudok otthon nyugodtan várni. Kezdés előtt másfél órával meg
érkezem. Nálam vannak a jelmezek, kellékek hiánytalanul mind? 
Vajon lebetegszik valamelyik főszereplő? Mi lesz, ha rossz helyre 
állnak majd be, ha nem lehet semmit hallani, látni a december 
elejétől folyamatosan próbált alig öt perces műsorból?

Kb. félóra múlva betoppanok a művelődési házba. A Pezsgő Ze
nekar hangol, színpadot készít elő, vezetékeket bogoz. Éva izgatot
tan járkel, intézkedik, egyeztet, tájékoztat. A terem kivirágzott, 
báli hangulatú. Folyamatosan érkeznek a vendégek, valamint az 
összes izgulós, és higgadtrutinos sokadjára fellépő. Kicsi, kamasz, 
felnőtt. Művészeti iskolások. Kezükben, fejükben, lábukban ének, 
ritmus, dallam, kotta, hangszer, kard, baba. Közülük sokan több 
műsorszámban is fellépnek, azon sutyorognak, hogyan tudnak mi

nél gyorsabban ruhát cserélni. Vizsga ez, tanév közepén, félúton. 
Az asztaloknál ismerős és ismeretlen felnőttek, fiatalok, minden 
szem a szereplőkre szegeződve…

Felnőttként, negyvenen túl, magam is lámpalázzal érzem ezt a 
kulisszák mögötti hangulatot. Más érzés külső szemlélőként a 
gépezet fogaskerekeként ugyan, de tét nélkül – gyönyörködve, 
befogadóként átélni mindezt. Egyik oldalon a meghatottság, a 
„jó ide tartozni” érzésével, másik oldalon a megmérettetés, a szol
gáltatás izgalmával. Nézők közel százhúszan, szereplők (közülük 
sokan több produkcióban is) körülbelül százhatvanan. Szép volt, 
gyerekek!

A továbbiakban természetesen vacsora, tánc, tombola, újra tánc, 
ki meddig bírta. A felajánlásokat szeretettel köszönjük! Szka

Fotók: Karizs Evelin

ISKOLABÁL 2012. január 28.
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… 4. napján az országos meteorológiai előrejelzések ellenére is 
sokan szurkoltunk annak érdekében, hogy a hetek óta előkészü
letben lévő éves farsangi bálunkat véletlenül se hiúsítsa meg sem 
kisebb, sem nagyobb hóakadály, sem a szokásos betegségdömping. 
Szerencsénk volt – mindkét zavaró tényező készenlétben állt már, 
de az alsósok szombati jelmezes vigasságát sértetlenül hagyta. 

Ki otthon, ki a művelődési házban készülődött gyerek – vagy 
teremdíszítés címén. Sok szülő a konyhában duplán kamatoztatta 
tudását (a szokásos családi ebéd elkészítésén felül ), hogy az álta
la felajánlott süteménnyel vagy szendviccsel támogassa a rendez
vényt. A belépőjegyek ill. sütik, szendvicsek és üdítők árusításában 
segédkező anyukák is hamarabb érkeztek gyermekeikkel, hogy a 

kezdés és lebonyolítás gördülékenyen történjen. Ezúton is köszön
jük segítségüket, nélkülük idén sem boldogultunk volna!

A jelmezek megalkotásában ismét sok vicces, eredeti ötlet talált 
megvalósításra, melyet a zsűri tagjai mindig fontosnak tartanak a 
legjobbak értékelésekor. Most sem volt ez másként.

Láttunk önfeledten mulató, buli hevében pörgő, örömteli pillan
tásokat és megnyilvánulásokat elsősorban kis tanítványainkon és 
talán szüleik többségén is. A nagy mennyiségű tombolanyeremény 
– felajánlást szeretettel fogadtuk és köszönjük minden kedves tá
mogatónak!

Boszorkák, Macskák, Piroskák, Batmenek, Tündérek, Pávák, 
Kisdobosok, Szülinapozók, Kukák, Magorok és Hunorok, no meg 
Csodaszarvasok!

Jövőre veletek ugyanitt!
Szka · Fotók: Sugár Istvánné

„Bál, bál maszkabál
Minden jelmez készen áll.
Szól a nóta, messze száll.
Áll a bál, áll a bál,
áll a fényes maszkabál.”
Gryllus Vilmos: Maszkabál

Az óvodai farsangi mulatság február 11én került megrendezésre 
a művelődési házban. A gyerekek nagy izgalommal és örömmel ké
szültek. Már hetekkel a bál előtt feldíszítettük a csoportszobákat, 
verseket, dalokat tanultunk. Ügyes kezű kicsik, nagyok dolgoztak: 
festettek, rajzoltak, barkácsoltak. A gyerekek izgatottan mesélték, 
mibe öltöznek majd. A bál napján hercegnők, lovagok, pókembe
rek és még kitudja miféle „szerzetek” töltötték meg a művelődési 

ház nagytermét. Elsőként a gyerekek produkcióját tekinthették 
meg az érdeklődők. A Csiga–biga csoport gyermekei ebben az év
ben egyforma jelmezbe mutatták be műsorukat. Pinokkió jelmezét 
öltötték magukra. Őket az óvoda többi csoportja követte egyéni 
jelmezt öltve egyegy verssel, tánccal.

Már hagyomány, hogy az óvónénik is készülnek egy rövid pro
dukcióval. Ezen a bálon is így volt. A színpadon megjelentek Ap
rajafalva lakói és Hókuszpók, aki soha nem adja fel, mindig kieszel 
valamit a Törpök ellen. Gonosz terve most sem sikerült. A törpök 
a gyerekek segítségével feloldották a varázslatot, megszabadították 
Okoskát és Törpingálót.

Aki szerette volna magát egyénileg megmutatni, az a színpadon 
bemutatkozhatott.

Volt tánc, tombola, zsákbamacska. Aki nem nyert a tombolán, az 
vigasz ajándékot kapott. Így nem ment haza egy óvodás sem üres 
kézzel. Földvári Edit · Fotók: Földvári Zsófia, Telek Anett

Böjtelő havának… Farsang a Szivárvány óvodában
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Az olvasás nem feltétlenül magányos tevékenység, hanem kö-
zösségformáló és összekapcsoló erő.

Újra alakult Jászfényszarun az olvasókör. Régi hagyományt ele
venítettünk fel 2012 elején. A 19. század Magyarországa olvasókö
röktől hemzsegett, a reformkorban az első városi olvasótársaságok 
az irodalomterjesztést tekintették fő feladatuknak. A dualizmus 
évtizedeiben ezek az egyletek arra szolgáltak, hogy a várostól tá
vol lakóknak művelődési, szórakozási alkalmat teremtsenek. Nyil
vánvalóan az akkori kulturális szokásokat kiszolgálva az olvasókör 
sokkal népszerűbb volt, mint napjainkban. Ennek társadalmi, 
gazdasági, szociológiai okai is voltak. Az olvasó ember értékren
det képviselt, anyagi helyzete megengedte, hogy a mindennapi 
szükségleteken felül olyan dolgokra költsön, amely szellemiekben 
nyújt gyarapodást az egyén számára. Ma azonban minden felgyor
sult körülöttünk, mindent könnyen fogyaszthatóan szeretünk, és 
a nyomtatott könyv sem képvisel akkora értéket, mint 150 évvel 
ezelőtt. Mégis, annak ellenére, hogy az észérvek az olvasás ellen 
szólnak (nincs idő, nincs pénz, befelé nézni, elmélyedni nem di
vatos), él bennünk a minőségi időtöltésre az igény. Megbízható és 
időtálló, őszinte és szilárd emberi kapcsolatokat akarunk, olyan 
helyeket, fórumokat, ahol nem kell szégyellnünk „avítt” hobbija
ink miatt magunkat, ahol érzelmeink a másik emberben is érzel
meket indítanak el. 

Az olvasás – szerintem – újra divatba jön, kicsit türelmesnek kell 
lenni, de nem szabad feladni az igényesség érdekében folytatott 
harcot. A világ olyan, amilyenné tesszük, felelősséggel tartozunk 
azokért az értékekért, amelyeket magunkénak érzünk.

Kell az olvasás és kell a kör. Mert a kör a teljesség, pozitív energiát 
generál, feltölt. A hangos olvasás pedig a régi időket idézi, amikor 
még nem volt tévé és a fantáziának valós szerepe volt, az agy sti
mulálása mindennapos tevékenység volt. A régi időket fedezzük 
fel újra, semmi különleges nincs ebben. Akik részesei ezeknek az 
estéknek, azok tudják. Néha rosszabbul, néha kiválóan sikerül az 
olvasmányrészlet kiválasztása, de mindig ugyanaz a lényeg: együtt 
vagyunk, akaratunk van a közösségi létre, nem anyagi érdekek mi
att gyűlünk össze, hanem, mert szomjazzuk az élményeket, ame
lyek önmagunk megismerésében is segítenek. Nevetünk, megha
tódunk, elszörnyülködünk, jól érezzük magunkat. 

Amikor 2 éve elkezdődtek a felolvasó estek Wass Alberttel, nem 
gondoltuk, hogy hosszú életűek lesznek. Ez tőlünk, könyvtárosok
tól igazán nem volt előremutató gondolat. Aztán mégis megma
radtunk, mindig többen jöttek, mindig voltak, akik sütöttek vala
mit, mindig volt meleg tea és szeretet. Túl vagyunk a 10. alkalmon 
és együtt fedeztük fel újra Szabó Magdát, Márait, Móra Ferencet, 

Mikszáth Kálmánt, Móriczot, Orwellt, Sütő Andrást, Gárdonyit.
Nem vagyunk sokan, de a jelenlegi országos könyvtári tendenci

ák szerint nem a mennyiség, hanem a minőség kell, hogy számít
son. Ezt kell szem előtt tartanunk, és nemcsak beszélni kell hanem 
cselekedni is.

Mi, akik hónapról hónapra összejövünk, a minőség mellett tesz
szük le a hitünket. Nem tehetünk mást, mert egy másik világegye
tem lakosai vagyunk: a Gutenberggalaxisé.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából január 27én mindenki 
olyan felolvasni valót hozott, ami a szívéhez közel állt, a jó han
gulat segített abban, hogy megtaláljuk a legmegfelelőbb nevet, így 
lettünk GONDOLATOLVASÓKÖR.

A kör tágítható, mint ahogy univerzumunk is végtelen, így sze
retettel várjuk azokat, akik szeretnek olvasni, szeretnek hallgatni, 
szeretnének egy közösség részévé válni.

Nagy Ildikó, Városi Könyvtár

Fábiánné Réz Katalin már több te
levíziós vetélkedőben szerepelt, leg
utóbb például az M1 műsorán futó 
Maradj talpon! című műsorban lát
hattuk. Élményeiről, pályafutásáról 
beszélgettem vele.

Kérem, meséljen gyerekkoráról!
Az általános iskolát Jászfényszarun 

végeztem. Mikor Kovács Andrásné 
Rozika néniék Fényszarura kerültek 

hamarosan létrejött a színjátszókör, melynek alapító tagja lettem. 
A középiskolát a Lehel Vezér Gimnáziumban végeztem, ezalatt is 
részt vettem a Fortuna munkájában. Humán beállítottságú va
gyok, az iskolában nagyon kedveltem a magyart, a történelmet és 
az éneket. A matematika és a kémia viszont nem volt az erősségem.

Később hogyan folytatódott a pályafutása?
Az érettségi után a szarvasi Óvónőképzőben végeztem. Dolgoz

tam Nagytarcsán, Dányon, Kistarcsán. Már több mint 13 éve pe
dig Zsámbokon vagyok csoportvezető óvodapedagógus.

A mindennapi munkán túl a falu közéletében is részt vesz.
Igen, a drámapedagógia révén többször rendeztem már műso

rokat, a zsámboki újságban is többször jelentek meg helyi esemé
nyekről szóló cikkeim. Az óvodásokkal együtt a zsámboki népvise
letet is viseljük az évzárókon és az ünnepségeken. Részt veszünk a 
szüreti felvonuláson és a Lecsófesztiválon. 2004ben itthon is be
mutattuk a Fény Fesztiválon a zsámboki lakodalmast, sőt a csömö
ri lakodalmas találkozón is nagy sikert értünk el vele. A zsámboki 
népviselet szerintem a legszebb. Ha rendezvényeken viselem, szin
te zsámbokinak érzem magam. Ami részben igaz is, hiszen anyai 
dédnagymamám zsámboki származású volt, amire nagyon büszke 
vagyok. Mindig mondom: „Visszatértem a gyökereimhez.”

Honnan származik a vetélkedők, műveltségi játékok szeretete?
Gyerekkorom óta szeretek olvasni, rejtvényt fejteni. 10 éves le

hettem, amikor a Szabad Földben megfejtettem majd beküldtem 
egy szójáték feladványt és megnyertem az akkor nagynak számí
tó 50 forintos könyvutalványt. Ezt követően a Képes Újságban 
nyertem hasonló nyereményt. De már a gimnáziumi évek alatt is 
szerettem a Füles újság rejtvényeit töltögetni.

Mikor szerepelt először a televízióban?
Először 1986ban Egri János műsorában az Egy szó, mint száz 

– ha eltalálja: nyereménye egy szóért száz – című műsorban szere
peltem. Itt pénznyereményt nyertem.  (folytatás a 18. oldalon)

Gondolatolvasók

„Szórakozva tanulni”
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(folytatás a 17. oldalról)
A sikeres műsor után pedig újabb játékokba jelentkezett.
Igen, ezt követte 1993ban a Szerencsekerék, ahol két kört és a 

különdíjat: egy mikrohullámú sütőt nyertem. Igen emlékezetes, 
hogy a kereket nagyon nehéz volt megpördíteni. Ezt követte 2003
ban a Legyen Ön is milliomos, ahol 500.000 Ftot nyertem.

Legutóbb melyik műsorban játszott?
Legfrissebb élményem a Maradj talpon! című műsor. Bár a beke

rülésem elég kalandos volt, hiszen én ezt a műsort nem ismertem, 
egyik kolléganőm hívta fel rá a figyelmemet. Mondván: Rád gon
doltam! Megnéztem a műsort és megtetszett a játék. Jelentkeztem 
a műsorba, ahonnan hamarosan visszahívtak. Több személyes in
terjún, teszten vettem részt mire végül mintegy másfél hónap eltel
tével a műsorba kerültem. Sajnos azonban egy matematikai jellegű 
kérdésnél rosszul válaszoltam. A játékkal ugyanakkor nyertem is, 
hiszen a várakozás alatt új barátokat szereztem és az egész műsor 
jó hangulatban zajlott, a vetélkedő pedig pozitívan kimerítő volt.

Sokakat érdekel, hogy milyen volt az esés?
Erről csak annyit mondhatok, hogy biztonságos volt, puhára es

tem és egészségesen jutottam haza.
Hogyan szokta az elméjét pallérozni?
A rendszeres olvasáson kívül igyekszek minden reggel egy kis időt 

szakítani az elmém edzésére. A játékom óta a Maradj talpont is 
nézem és izgulok a szimpatikus játékosokért. Gyakran játszok in
ternetes vetélkedőkkel, mint például a Honfoglalóval. 

Miért kedveli a televíziós kvízműsorokat?
Úgy vélem, hogy a kvízműsorokat nézve szórakozva tanulhatunk. 

Az olvasóknak is tanácsolom, hogy nézzék és tanuljanak a művelt
ségi vetélkedőkből, hiszen ez az egyik legegyszerűbb tanulási mód.

Köszönöm szépen a beszélgetést és további sikeres szereplést 
kívánok a kvízműsorokhoz.

A műsort az alábbi honlapon nézhetik meg. Fábiánné Réz Kata
lin 00:23:2500:27:57 között szerepel benne.

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/01/13/21/Maradj_tal
pon__2012_januar_13_.aspx Farkas Kristóf Vincee

Harmadikos gimnazistaként, több lányhoz hasonlóan, én is el
képzeltem már a saját szalagavató bálunkat. Az osztályban már 
megbeszéltük, hogy ki lesz, aki segít nekünk a táncokat begya
korolni, és már azon is nagy viták voltak, hogy ki kivel szeretne 
táncolni.

A környékbeli iskolák, nem sok kivétellel túl vannak a szalag
avató és tablóbálokon, de vannak olyan helyek – például Somogy 
megye –, ahol még csak most kezdődik a nagy bálozás.

Kíváncsi voltam, vajon egy negyedikes hogyan éli meg a bál szer
vezését, a ruha kiválasztását, a táncpróbák humoros vagy épp kese
rű pillanatait, a lázas készülődést. Arra gondoltam, hogy felkeresek 
egy közeli ismerőst, aki idén érettségizik, hogy meséljen nekem egy 
kicsit ezekről a dolgokról.

Kocsis Katicával egy tánccsoportba jártunk nyolc éven keresztül, 
és több koreográfiában ő volt a párom. Egy évvel idősebb nálam, 
így pontosan megfelelt a számomra.

Katica, melyik iskolába is jársz pontosan?
A Premontrei Szent Norbert Gimnázium Egyházzenei Szakkö

zépiskola és Diákotthonba járok, Gödöllőre. Már az általános is
kola 7. osztályában eldöntöttem, hogy én ide szeretnék jönni, mert 
egyházi suli, és mert nagyon színvonalas. Sikerült is bejutni és nem 
csalódtam semmiben.

Hogy tetszik az ott eltöltött idő?
Csodálatos 3,5 év volt eddig. Az osztálytársaimmal nagyon jól 

kijöttem már az első év elején is, úgyszintén a tanáraimmal. A 
tanárokhoz bármilyen kérdéssel nyugodtan fordulhattam, és tud
tam, hogy szívesen segítenek nekem. Például a továbbtanulásban is 
iskolánk többfajta segítséget is nyújt: pályaorientációs szakkörök, 
illetve egyetemista öregdiákok meghívása, (olyan egyetemekről, 
amikre menni szeretnénk) és ezekkel a diákokkal való kapcsolat
tartásban is segítenek. Az iskolában sokféle szakkört indítanak 
minden évben. A tanévben nagy a nyüzsgés ennek köszönhetően. 
A matek tanárnőm hajlandó még nulladik órában is bejönni csak 
azért hogy 23 diáknak felzárkóztatást vagy szakkört tartson. De ez 
más tantárgyakra is igaz.

Minden évben megrendezésre kerül a tátrai túra, a különbö
ző külföldi utazások a nyelvek erősítése végett, például: Anglia, 
Skócia, Franciaország, emellett az iskolában sok rendezvényen 
vehetünk részt: 24 órás kosár, farsang, ki mit tud, gólyabál, 12 
órás foci, pénteki estek, melyek filmnézésből vagy híres kutatók, 
fizikusok biológusok előadásából állnak. Ha részt veszünk egyegy 
ilyen előadáson, nyilván jutalmat is kapunk az adott tárgyból, ami 
sokunk számára csábító ajánlat.

Merre tovább?
Nehéz úgy dönteni erről, hogy nem tudok mindent. Pontosan 

milyen tárgyaim is lesznek, kapoke később olyan munkahelyet, 
amihez megszereztem a diplomám, vagy egyáltalán meg tudoke 
majd állni egyedül a saját lábamon.

Jelenleg a Szegedi Tudomány Egyetem biológus vagy szülésznői 
szakára szeretnék menni, esetleg a Semmelweis Egyetemre, szin
tén szülésznői karra. Több ismerősöm is van mind biológus, mind 
szülésznő, aki segít nekem megválaszolni az egyetemmel, vagy a 
szakmával kapcsolatban felmerült kérdéseimet.

 Ma már mindenhol azt hallani, hogy több lábon kell állni. Így az 
is megfordult a fejemben, hogy elvégezzek egy OKJs tanfolyamot, 
ami a dekoratőr szakmával foglalkozik. Ez azért is lenne jó, mert 
kiélhetném a kreativitásomat. 

Az egyik rokonom által bekerültem egy rendezvényszervező elő
adására, most januárban, és ha megtetszik, lehet, hogy azt is elvég
zem,… ha nem lesz túl sok.

Mesélnél a szalagavató bálotokról? Milyen táncokat táncoltatok?
A szalagavató bál szervezése már 11. félévénél megkezdődött. 19 

lány van és 15 fiú az osztályunkban. A fiúkkal nem kerültünk ko
rábban olyan közel egymáshoz, de hála a táncpróbáknak, kiderült 
a számukra és a számunkra is, hogy ez hiba volt.

A táncpróbák igen nehézkesen indultak, mivel mi mindig is vala
mi nagyot akarunk csinálni. Nem feltétlenül megbotránkoztatót, 
de azért súrolja a határokat.

A táncainkat az egyik osztálytársunk bátyja, és Barcelonából 
származó felesége tanította be nekünk, akik az Operában balett 
táncosként dolgoznak. Nagyon izgalmas volt, amikor csak Jessica 
volt velünk, mert angolul kellett elmagyaráznia, hogy mit is kéne 
csinálnunk...

A keringőnket Strauss A kék Duna című művére táncoltuk, kék 
fényben (picit „avatarosra” sikerült), gyertyákkal. Mindenki ne
vében mondhatom, hogy a mi táncunk sikerült a legjobban. Az 
osztálytáncunkat Christina Augleira Candymanre táncoltuk. Kö
rülbelül 20 pár volt egyszerre a parketten, szóval sikerült minden a 
rendelkezésünkre álló teret kitöltenünk.

Élveztük az összes próbát, és tényleg közel kerültünk egymáshoz. 
Engem heten kértek fel, bár sok sértődés volt abból, hogy ki kivel 
táncoljon.

Remélem, hogy én is hasonlóan derűsen tudok majd mesélni 
valakinek a saját szalagavatómról. Neked sok sikert kívánok az 
érettségihez, és az egész továbbtanulásodhoz! Horváth Boglárka

Vajon kivel keringőzök
majd a szalagavatón?

Beszélgetés egy idén érettségiző diáklánnyal
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A többször módosított 1997. évi XXXI. 
törvény, és a végrehajtására kiadott szintén 
többször módosított 149/1997.(IX.10.) 
Kormányrendelet szabályozza a gyermeket 
gondozó családok pénzbeli és természet
beni támogatását. Ezek értelmében azok 
a családok, ahol gyermekek nevelkednek, 
kérhetik a kiskorúak részére a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogo
sultság megállapítását. A kérelmet a telepü
lés jegyzőjéhez kell beadni. (Nyomtatvány 
beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, 
honlapról letölthető.) Csatolni kell mellé a 
kérelem beadását megelőző hónap jövedel
méről szóló igazolásokat, iratokat. Ameny
nyiben az egy főre jutó átlag nettó jöve
delem nem haladja meg a 37.050 Ftot, 
(egyedülálló szülő, vagy tartós beteg gyer
mek esetén a 39.900 Ftot) akkor a ked
vezményre való jogosultság megállapításra 
kerül 1 év időtartamra. Eközben minden 
lényeges változást jelezni kell a jegyző elé.

Azok a gyermekek, akiknek megállapítás
ra került a kedvezmény, azok a tankönyve
ket ingyenesen kapják, az 18. osztályos ta
nulók ingyenesen étkezhetnek. Itt azonban 
meg kell jegyezni, hogy csak a szülőknek 
nincsen költsége, de az önkormányzat fizet 
az étkeztetésért. Amennyiben a gyermek 
beteg és nem veszi igénybe az ebédet, azt 
jelezni kell a lehető legrövidebb időn belül 
a helyi GAMESZnál, hogy feleslegesen ne 
költekezzünk. A továbbtanulók esetén 50 
%os a térítési díj kedvezmény.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvez
ményben részesülők évi 2 alkalommal 
(augusztus és november hónapban) kérés 
nélkül 5.800 Ft/fő pénzbeli támogatásban 
részesülnek. Ez évtől változott a jogszabály 
annyiban, hogy fenti összeget természetbe
ni formában is megállapíthatja a jegyző.

Jászfényszarun 2011. decemberében 392 
gyermek részesült kedvezményben.

Értesüléseim szerint megyénkben a ked
vezményezett gyermekek 30 %a különbö
ző okok miatt nem veszi igénybe az ingye
nes étkeztetést. Pedig ha meggondoljuk, 
akkor egy gyermek egész hónapos menza 
díja (ami a szülő költsége lenne) kb. 8.000
9.000 Ft, és ez nem csekély összeg. 

A JászNagykunSzolnok Megyei Kor
mány hivatal Szociális és Gyámhivatala tá
jé koztatása szerint a megyei fenntartású 
köz oktatási intézmények igazgatói jelzés
sel éltek a fenntartó irányába, miszerint „a 
nyá ri szünetről visszaérkező tanulók közül 
jónéhányan lesoványodva, feltehetően hosz
szabb ideje nem megfelelően táplálkozva 
kezdték meg tanulmányaikat az iskolákban.”

Ezen tájékoztatómat a rendszeres gyer mek
védelmi kedvezményről azért írtam meg, 
hogy minél többen tudomást szerezze nek 
a lehetőségről, és amennyiben a jövedel mi 
értékhatár alatt van a jövedelmük, és a kérel
mező család vagyona nem éri el az 1.995.000 
Ftot, akkor lehet kérelmezni a jo go sultság 
megállapítását. (Nem minősül va gyonnak 
pl. az az ingatlan, amelyben a csa lád életvi
telszerűen lakik, a mozgáskorlá tozottságra 
tekintettel fenntartott gépjármű.)

A rendszeres gyermekvédelmi kedvez
ményről bővebb felvilágosítást a Polgár
mesteri Hivatalban lehet kérni.)

Molnár Ferencné gyámügyi ügyintéző

Az év első motorversenye után Pető Ádám-
mal Kaszai Martin beszélgetett.

2012. február 45én tartották az év első 
motorversenyét. Ez egy teremcross volt, 
amit a budapesti Syma csarnokban ren
deztek meg fedett pályán. A pályáról tud
ni kell, hogy ritkaság, mivel nem földből 
épült, hanem fából és az akadályok is fából 
voltak. Pető Ádám szép eredményeket ért 
el a két nap folyamán.

Ádám hogyan telt ez a két nap?
Jól telt, viszonylag zsúfolt napunk volt fő

leg szombaton. Reggel fél 8tól nevezések, 
majd 11 órától az edzések ezután részt vet
tünk a Magyar Motorsport Szövetség által 
szervezett díjkiosztón. Ezt követően este 7 
órától pedig jöttek a versenyek. A verse
nyek között fantasztikus bemutatók, illetve 
látványos programok voltak, amivel együtt 
a szombati napunk nagyon későn ért véget. 
A vasárnap már picit jobb volt, kevesebb 
dolgunk volt. Az edzések hasonlóképp 11 
órától voltak, de reggel már nem volt neve
zés. Délután 5 órától kezdődött a „műsor”, 
ami ezen a napon is nagyon izgalmas és 
látványos volt mindenkinek, aki ott volt.

Milyen volt a pálya?
Pár szóban tudnám jellemezni. Rövid, 

szűk, de mégis fantasztikus élmény volt 
motorozni rajta. Különösképpen este, ami
kor a 4000 fős tömeg előtt motoroztunk.

Mik a nehézségei a teremben versenyzésnek?
Hát a nehézségek abból fakadnak, hogy 

ritkán van ilyen verseny (1 évben egyszer), 
így rövid idő alatt kell hozzá szoknunk 
ezekhez a körülményekhez. Illetve a fa 
padló, ami megnehezíti a dolgokat, tudni 
kell róla, hogy sokkal csúszósabb, mint a 
földes pálya. Így nagyon következetesen 
kell versenyezni, kevés hibával.

Milyenek voltak az ellenfeleid?
Az ellenfelek nagyon rutinosak vol

tak, többségüknek ez már nem az első 

teremcross versenyük volt, nekem pedig ez 
volt az első. Úgy érzem sikerült őket meg
szorongatni főleg szombaton, amikor fö
lényes előnnyel nyertem a futamokat. Azt 
hiszem meg ismerték a nevemet.

Úgy hallottam, a jó edzés időd miatt a 
nemzetközi mezőny (profi) döntőjében is 
indulhattál, hogyan szerepeltél itt?

Sok elvárásom nem volt ezzel a futammal 
szemben. Tudniillik én az OpenAmatőr 
kategóriába neveztem, mivel ez volt az 
első ilyen versenyem. Az edzések alatt rá
jöttünk, hogy a nemzetközi profi mezőny
ben is képes lettem volna helyt állni. Ettől 
függetlenül a cél az volt, hogy az open ka
tegóriában hozzak minél jobb eredményt. 
Közöttük vasárnap egy rossz rajt miatt csak 
a 3. helyen értem célba.

Az edzésen mutatott teljesítményem 
alapján lehetőséget kaptam, hogy a nem
zetközi mezőny döntőjében is induljak, 
igaz csak mögülük a második sorból. Első 
körben fura volt köztük menni, ők sokkal 
gyorsabb tempóban közlekednek, mint az 
amatőrök. Azt hiszem gyorsan megszok
tam, hogy hogyan menjek közöttük és, ha 
nem mögöttük rajtoltam volna még elő
rébb is végezhettem volna. Ettől függetle

nül nagyon jól sikerült a verseny közöttük, 
a 12 fős mezőnyben 6. lettem. Érdekesség
képpen megemlítem, hogy velem együtt 
csak 4 magyar volt a mezőnyben, a többiek 
között voltak, akik Ausztriából, Svájcból, 
Szlovéniából, Szlovákiából vagy éppen 
Németországból jöttek. Ezek a srácok sok
szoros Európa bajnokok és világbajnoki 
helyezettek. Ez is mutatja az esemény szín
vonalát.

Nagyon jó hétvégében volt részem és már 
nagyon várom az idei bajnokság kezdetét.

Köszönöm! Kaszai Martin

Syma ügy
Beszámoló a teremcrossról

A rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményről



20 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2012/02

Az 1% felAjánlásáról

40 év hosszú idő egy csoport életében. 
Idén e kerek születésnapot ünnepli a 
Fortuna Együttes és a Napsugár Gyer-
mekszínpad.

Szeretnénk méltóképp megünnepelni e 
jeles évfordulót, s ebben kérjük minden 
színjátszást szerető, szemlélő vagy művelő 
ember segítségét. Ha van a birtokukban 
bármi, ami megörökítette az elmúlt 40 
év eseményeit (pl. fotók, újságcikkek, 
szövegkönyvek, videófelvételek, emlék
tárgyak stb.) s azokat egy kiállítás erejéig 
szívesen a rendelkezésünkre bocsátják, 
kérjük, minél hamarabb jelezzék felénk a 
szibako@freemail.hu email címre vagy a 
0630/5772039 telefonszámon Magyar 
Krisztinának. (természetesen a kapott tár
gyakat később visszaszolgáltatjuk.)

Szívesen vesszük, ha levél, feljegyzés, 
esetleg újságcikk formájában megírják 
emlékeiket, visszaemlékezésüket is a fenti 
email címre.

Mivel oly sokan kerültek kapcsolatba 
Jászfényszarun a színjátszással, örömmel 

várjuk olyan önkéntes szervezők jelentke
zését, akik saját generációjuk összefogásá
ban (nevek, címek, produkciók gyűjtése, 
kisebb találkozók szervezése) segítségünk
re lehetnek. 

Várhatóan a második félévben elkez
dődnek a jubileumi programok, amelyek 
terveink szerint áthúzódnak a 2013as 
évre is. A szervezőmunka már elkezdő
dött, így a 40. éves jubileumi ünnepre 
folyamatosan várjuk leveleiket, javaslata
ikat, ötleteiket. A programokról, műso
rokról és az ünnepi találkozókról a helyi 
újság későbbi számaiban adunk tájékoz
tatást. Köszönjük segítségüket, amellyel 
hozzájárulnak – e számunkra nagyon 
fontos – esemény létrejöttéhez.

Tisztelettel köszönjük, ha céljaink meg
valósítására adójuk 1 %át egyesületünk, 
a Színjátszók Baráti Köre (SZIBAKÖ) 
számára ajánlják fel.

Adószámunk: 18842425-1-16

Magyar Krisztina

Köszönjük, hogy az elmúlt évben sze
mélyi jövedelemadójuk 1%ának felaján
lásával (32.850 Ft) támogatták szerveze
tünk céljait, munkáját! 

Az Önök támogatása is segítette azt a 
munkát, amellyel a népfőiskolánk je
lentősen hozzájárult a Jászság közösségi, 
szellemi arculatának formálásához. Fon
tos volt az önök támogatása ahhoz, hogy 
továbbra is megjelentethettük a civil újsá
got, Pipafüst címmel, elnyerve azt az elis
merést, hogy a havilap értékőrző és érték
teremtő kiadvány, mely rendszeresen hírt 
ad az elszármazott jászok civil közéletéről 
is. Fotókiállítást mutattunk be a helyi Fo
tóműhely tagjainak képeiből.

Többen csatlakoztak a szakmai prog
ramjainkhoz, résztvevői voltak a népfőis
kolai rendezvényeknek – pl: nemzetközi 
kapcsolatok, felnőttképzések, Erzsébet 
napi programok, Adventi Kávéház. 

Célunk továbbra is – az előző évekhez 
hasonlóan – segíteni a helyi közösség 
szerveződését, információkhoz való hoz

záférés lehetőségének bővítését, kiadvány 
megjelentetését, a Civil Fórum működé
sét és a népfőiskolai tevékenységet.

Kérjük Önt, 
– ha programjaink, képzéseink segítet

ték szakmai, emberi fejlődését;
– ha Ön vagy ismerőse kapott emberi 

támogatást, 
– ha szervezete, csoportja, vállalkozása 

szakmai segítséget kapott tőlünk;
– ha kiadványainkat, publikációinkat 

hasznosnak találja;
– vagy egyszerűen egyetért a közösségi 

céljainkkal;

hogy továbbra is támogassa személyi 
jövedelemadója 1%ának felajánlásával 
Társaságunkat!

A Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társaság adószáma: 

18822197-1-16

Köszönjük a Bedekovich Lőrinc Népfő
iskolai Társaság nevében:

A Társaság elnöksége

A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre 2012. 
március 31én (szombat) du. 13 órai indu
lással, különjáratú autóbusszal Budapestre 
a Magyar Színházba látogatást szervez. A 
színházbarátok: Neil SimonCy Coleman
Dorothy Fields: SWEET CHARITY mu-
sical két részben nézhetik meg. Az előadás 
útiköltséggel együtt 3.500 Ft/fő összegbe 
kerül. Jelentkezés: Tóth Tibornál a +36/30
3373336 mobil vagy este az 57422871 
vonalas telefonon lehet. Az előadásról, a 
szereposztásról bővebben a www.febe.hu 
honlapon lehet olvasni. Tóth Tibor

Bármikor érhet bárkit baleset, főleg té
len. Egy törés, rándulás, ficam, és máris 
gondot okozhat a járás. Ilyenkor jól jöhet 
egy mankó, bot, vagy az idősebbeknek egy 
járókeret. Miközben az ellátás során felírja 
az orvos, biztosan megfordul a fejünkben, 
hogy milyen jó lenne ha nem kellene meg
vásárolni ezeket a segédeszközöket. Hiszen 
szerencsés esetben csak ideiglenesen van rá 
szükségünk. 

Ha idős embert gondoz valaki akkor is 
előfordulhat, hogy szüksége lenne egy ke
rekesszékre, szoba wcre, fürdéskor a kádba 
helyezhető ülőkére, decubitus matracra. 

Szeretnénk ha minél többen tudnának 
arról a lehetőségről, hogy a Gondozási 
Központban lehetőség van ingyenes köl
csönzésre! Bármikor fel lehet keresni a 
Bajcsy Zs. utca 7. szám alatt az idősek ott
honát, és – a készlet erejéig – rövid időre 
elvihetők a szükséges eszközök. 

Ha pedig valaki már megvásárolta ezeket 
és már nincs rá szüksége, akkor szívesen 
fogadnánk ha behoznák a Gondozási Köz
pontba. Így – az önök segítségével – még 
több embernek tudnánk segítséget nyújtani.

Így tett Tanczikó János is, akinek ezúton 
szeretnénk megköszönni az adományait. 

Sajnos az is előfordulhat, hogy a gondos 
ápolás ellenére is elveszíti valaki a hozzátar
tozóját. Kérjük, hogy a fölöslegessé vált pe
lenkákat, kötszereket, tápszereket ne dob
ják ki, hanem gondoljanak intézményünk 
lakóira. Hozzák be a még felhasználható 
dolgokat és ezzel segítsék, könnyítsék meg 
bentlakó időseink életét.
Összefoglalva még egyszer, kölcsönözhető:

· bot (egyszerű, háromlábú)
· mankó (hónaljmankó)
· járókeret
· kerekesszék
· decubitusmatrac
· fürdőkádba való ülőszék
· szoba wc Rigó Krisztina

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Színházi szervezés

Segítsen, hogy segíthessünk

Fortuna szekerén



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2012/02 21

Az elszármazott és helyi fényszaruiak 
kezdeményezését felkarolva a Fényszarui
ak Baráti Egyesülete több éve fontolgatja, 
hogy a népes tanyai lakosság, a tanyai is
kolák és a Vasúttanyai Kápolna tiszteleté
re emlékhelyet létesít. A FÉBE Elnöksége 
kéri a város önkormányzatának anyagi tá
mogatását, valamint minden jó szándékú 
volt tanyai lakost, diákot, hogy anyagilag 
is segítse a kezdeményezés sikerét. A Húsz 
éves a város rendezvény sorozat keretében 
2013. év őszére tervezzük az emlékhely 
megvalósítását, az emlékkő avatását.

A vasúton túli tanyavilág az 1880as 
évektől folyamatosan alakult ki. A Csányi 
határt és Peres dűlőt többségében Jászárok
szállásiak telepítették be. Árokszállás túlné
pesült, egyegy testvér földrészének meg
váltásából a Fényszaruhoz messze eső két 
dűlőben kedvező áron földet vásároltak, 
melyre tanyát építettek. A népszaporulat 
eredményeként a XIX. század első felében 
egész tanyasorok jöttek létre.

A gyerekeknek iskola kellett, így épült fel 
egy tanteremmel és tanítói lakással 1927
ben a Vasúttanyai iskola, melynek első ta
nítója Geng Márton volt. Később még két 
osztályteremmel bővült az iskola.

A katolikus jászok közadakozásból az is
kola mellett felépítették a kápolnát.

A tanyavilág a nagyüzemi mezőgazdaság 
térhódításával, az ott élők elöregedésével 
a hatvanas évek második felétől folyama
tosan felszámolódott, mára a két dűlőben 
összesen két tanya áll. A lakosság Fénysza
ruba és Hatvanba költözött be. Az iskolás
korú gyerekek létszáma ezzel arányosan le
csökkent. A felső tagozatban a 1962/63as, 
az alsó tagozatban pedig a 1969/70es tan

évben volt utoljára tanítás. Az utolsó tanító 
Nagy Istvánné volt. A kápolnában hetente, 
majd havonta volt szentmise.

Az Egri Érsekség engedélyével az épületet 
a hetvenes évek elején lebontották.

Kérjük a volt tanyai lakosokat, leszárma
zottaikat, hogy a tanyai iskolában, a kápol
nánál, vagy a tanyai életről készült fotókat 
digitalizálás céljából adják kölcsön szá
munkra. A fényképen ábrázolt eseményt, 
személyt illetve személyeket valamint ké
szültének időpontját is jegyezzék le, hogy 
az beazonosítható legyen. A fényképeket, 
a csatolt leírást a Fényszaruiak Baráti Egye
sülete (FÉBE), 5126 Jászfényszaru, Fürst 
S. út 1. címre, vagy a helyiek a Rimóczi 
Kastély toronyszobájába Farkas Kristóf 
Vincének vagy Tóth Tibornak személyesen 
szíveskedjenek leadni. A fényképek máso
latából kiállítást vagy kiadványt szerkesz
tünk. Köszönettel vesszük az „öregdiákok” 
írásos visszaemlékezését, élményeikről, ta
nítóikról, a tanyai iskoláról.

A volt diákok közül az emlékhely meg
valósítását kezdeményezték és anyagilag 
is támogatják Csajkás Lajos (Jászágó), 
Cserháti Imre (Várpalota), Dr. Harangozó 
Imre (Heves), Szabó Lajosné Kiss Kornélia 
(Hatvan), Nagy Lajosné Tóth Anna (Jász
fényszaru), Szilágyi Jánosné Bordás Mária 
(Jászfényszaru), Tóth Tibor (Jászfényszaru), 
Zsámboki Ferencné Rácz Katalin (Jász
fényszaru). Várjuk mások csatlakozását is.

Az anyagi felajánlásokat magán és jo
gi személyektől a FÉBE 69500149103
82075 számlaszámra, vagy rózsaszín postai 
csekken a FÉBE címére történő befize
téssel, de személyesen a toronyszobában 
nyugta ellenében is várjuk. Tóth Tibor

Kedves Olvasóink!
Köszönjük fáradságát annak a 88 aktív 

polgárnak, akik január 31ig visszajuttatták 
a karácsonyi lapunk mellékletében szereplő 
kérdőívet. A hulladékudvarral kapcsolatos 
értékelést lapunk hasábjain megtalálják.

Örömmel vettük újságunkkal kapcso
latos véleményeiket is. Igyekszünk minél 
több ötletet hasznosítani belőle.

Februári szerkesztőségi ülésünkön óvodás, 
kisiskolás gyermekek segítségével kisorsol
tuk a felmérő lapot kitöltők között a díjakat. 

A fődíjat, egy 20 ezer forintos helyben 
levásárolható vásárlási utalványt Harango-
zóné Jáger Ildikó Jászfényszaru, Vasvári 
Pál út 89. sz. alatti lakos nyerte.

1 éves Mi újság Fényszarun? előfizetést nyert:
Jáger Sándorné Jászfényszaru, Széchenyi út 1.
Nemes Zsolt Károly Jászfényszaru, Kinizsi út 26.
Mészáros Edina Jászfényszaru, Csaba utca 12.

Ajándékcsomagot kap: 
Bagi János Budapest, Téglavető út 32.
Holló Imréné Jászfényszaru, Kossuth út 33.
Fábián Gyuláné Jászfényszaru, Ifjúság út 11.

A nyereményeket a március 15i ün
nepséget követően a Magyar Sajtó Napja 
alkalmából tartandó ünnepi szerkesztőségi 
ülésünkön a művelődési házban vehetik 
át. Akinek erre nincsen módja, az március 
19től ügyfélfogadási időben a polgármes
teri hivatal fsz. 2es szobájában Bordásné 
Kovács Katalinnál veheti át nyereményét. 
Aki jelezte, hogy érdekli a szerkesztőségi 
munkában történő közreműködés, egy
egy témában cikk írása, fotózás, azt kér
jük, hogy küldjön egy emailt a miujsag@
jaszfenyszaru.hu címre és a továbbiakban 
értesítjük szerkesztőségi üléseinkről, vagy 
küldje írását erre a címre. Szerkesztőségi 
megbeszéléseinket általában minden hó
nap első péntekén este 6 órakor a Rimóczi 
Kastély pincéjében tartjuk. Az érdeklődő
ket szeretettel várjuk!

Örülnénk, ha minél több lelkes munka
társsal együtt írhatnánk városunk lapját. 
Számítunk Önökre!

Bordásné Kovács Katalin,
a szerkesztőség vezetője

A felvételen az egykor Jászfényszaru hatá
rában álló Vasúttanyai Kápolna látható. A 
kép valószínűleg 1936 körül készülhetett, 
bal oldalán az iskola fa tárolója illetve WC 
helysége is látszik.

A kápolna az iskola épülettel egy vonal
ban, attól mintegy 3040 méterre a csányi 
út mellett, a vasúttanyai lakosság részére 

1936ban épült és Szent Mihály ark
angyal tiszteletére lett felszentelve. A 
búcsú napja október első vasárnapja 
lett. A kápolnát sajnos az 1970es 
években lebontották. Az épület ol
tárképe a Templom szentélyében ma 
is látható. Szent Mihályt ábrázolja, 
amint legyőzi a sárkányt.

A képet Tóth Tibor bocsátotta ren
delkezésünkre. Köszönjük szívességét.

Kérjük kedves olvasóinkat, hogy az 
újraindult rovathoz küldjenek szerkesztő
ségünkbe, vagy a Rimóczi Kastély torony
szobájába Farkas Kristóf Vince kulturális 
menedzsernek jászfényszarui események
ről, helyszínekről, épületekről, régi képe
ket, érdekes családi felvételeket.

FKV

Új emlékhely lesz JászfényszarunSzerkesztőségi hírek, 
nyeremények

Mit rejt a ládafia? III.
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Köszönetnyilvánítás, emlékezésElőfizetési felhívás – Újabb kiadvány: 
Népi ételek a Jászságból

KOLLÁR SÁNdOR
halálának 12. évfordulójára emlékezünk.

„Megpihen a dolgos jó apai szív, áldás és hála övezi e sírt,
Szerető férj voltál, drága édesapa, Bánatos családodnak most őrangyala”

Szerető családod

Rejtvény
A januári rejtvény megfejtése Boldog volt, amellyel szerettünk volna 
mindenkinek még az év elején boldog új esztendőt kívánni.

1. Síkság, dombság, …
2. Pál becézve.
3. Az egerek ősi ellensége.

4. A koszos ellentéte.
5. Piszok, más szóval.
6. Ragadozó madár.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

3. JAVíTOTT, BőVíTETT KIAdÁS
Hiánypótló munka feldolgozására vállalkozott 1999ben a Jász 

Múzeumért Alapítvány, amikor megjelentette a Népi ételek a Jász-
ságból című könyvét. Ez volt az első olyan munka, amely bemu
tatta a Jászság népi táplálkozásának jellegzetességeit, szokásait, s 
egyben gazdag recepttárát vonultatta fel a régi jász ételeknek, sü
teményeknek. A könyv sikerét bizonyította, hogy nagyon hamar 
elfogyott, s 2003ban egy újabb, bővített kiadásban látott napvi
lágot. A második kiadás óta kilenc esztendő telt el, s a jászok sza
kácskönyve már ismét régóta nem kapható. Éppen ezért határozott 
úgy a Jász Múzeumért Alapítvány, hogy 2012ben megjelentetni a 
jászsági szakácskönyv harmadik javított, bővített kötetét. 

A könyv alapját az előző kötet anyaga adja, de természetesen ki
bővül mintegy húsz újabb recepttel, és számos színes fotóval. A 
kötet B/5ös formátumban, színes, keménytáblás borítóval, közel 
160 oldalon, feketefehér és színes fotókkal, 1000 példányban je
lenik meg 2012. május közepére.

A könyvet ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék megismerni, és 
maguk is elkészíteni szüleink, nagyszüleink, dédszüleink korának 
közkedvelt ételeit: a bagóca levest, a macokot, a lábatlan tyúkot, a 
pányvás pulykát, a vajalját és még sok más különleges nevű étket. 
A készülő könyv kiváló ajándék lehet születésnapra, névnapra, ka
rácsonyra, de csak úgy alkalom nélkül is.

A hagyományokhoz híven a Jász Múzeumért Alapítvány most is 
előfizetőket vár. A könyv előfizetési ára: 2000 Ft. Előfizethető 
2012. március 20-ig, a Jász-Takerékszövetkezet Jászfényszarui 
Fiókjában Hangosiné Réz Máriánál, Lukács Pálnál, Görbe Já-
nosné Amálkánál és a Rimóczi Kastély toronyszobájában Far-
kas Kristóf Vincénél és Tóth Tibornál.

Tóth Tibor

Emlékezés édesapánk,

dÁVId IMRE
halálának 9. évfordulójára, és édesanyánk,

CSILLIK ARANKA
halálának 1. évfordulójára.

„Nem az az igazi fájdalom, melytől könnyes lesz a szem,
hanem az, amit egy életen át könnyezve hordozunk, csendesen.”

Szerető családjaik

Gyászhír
Fájó szívvel tudatjuk az ismerősökkel, hogy

dOBÁK JÁNOSNÉ BERÉNYI MARGIT
életének 92. évében 2012. január 23-án elhunyt.

„Az élet elmúlik, az emlékek élnek,
s míg élünk, őrizzük őket.”

A szerető család és a rokonság

Fájó szívvel emlékezünk

ZSÁMBOKI IMRE
halálának 5. évfordulójára.

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
ahol megpihen dolgos két kezed.

Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben, szerényen.
A jóságos szíved nyugodjék békében.”

Szerető családod

Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

ÉZSIÁS GÁBORNÉ
MAKA MÁRIA

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

ÉZSIÁS SÁNdOR
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virá-
got hoztak, fájdalmunkat enyhíteni próbálták.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

CSERHÁTI PÁL
temetési szertartásán

részt vettek, sírjára koszorút,
virágot hoztak,

fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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Tisztelt jászfényszarui lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy előzetes időpont egyeztetés alapján

édesapám lakásán (Jászfényszaru, Fürst S. u. 12.)

ÜGYVÉdI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATOK.
Dr. Tóth Zoltán – ügyvéd – Telefon: 0620/5445206

DAJKÓKER
DIVATÁRU, KIEGÉSZÍTŐ, ILLATSZER

Parfüm, Krém, Kozmetikum, Divatékszer,
Öv, Pénztárca, Táska, Ruházat, stb.

MáRciusi AKciÓ
Táskák és Övek 

15-30% kedvezménnyel!
Jászfényszaru, Fürst Sándor út 10.

(Az OPTIKA mögött.)

Nyitva tartás:
kedd-péntek: 9:30-tól 17-ig,

Szombat: 9-től 12-ig

MEssZiRE NE MENJEN,
VásáROLJON A DAJKÓKERBEN!

Jászfényszarun a Televízió utcában
(Samsung mögött)

3 szintes családi ház eladó.
Tel.: 06/30/2949014.

Termőföldet vennék. Tel.: +36-30/201-8691

Ingyenes szemvizsgálat
a FEDÓ OPTIKÁBAN!

szemüvegkészítés esetén
Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 10. 

Tel.: 30/2933-834
Szemvizsgálat minden pénteken 14.00 órától

(bejelentkezés alapján)

Rendel: Dr. SISKA IRÉN szemész szakorvos. 
Bejelentkezés személyesen, vagy
a 30/2933-834-es telefonszámon.

AKciÓK!
• Nyugdíjas kedvezmény –30% 
• Multifokális lencsék –30%
• Keretek –30%, –40%
• Komplett szemüvegek 9.000 Ft-tól!

Szeretteinek ajándékozzon
szemüvegutalványt!

Nézzen be hozzánk, hogy jobban lásson!
Üdülési csekket elfogadunk!
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig

Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja

Kiadja: Jászfényszaru város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság elnöke:
Bordásné Kovács Katalin

Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné
Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta
A fejlécen látható fotót Karizs Evelin készítette.
Lapzárta minden hónap második hétfője

A szerkesztőség címe:
Városi Könyvtár, 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 18.

Mobil: 0630/3488935
Email: miujsag@jaszfenyszaru.hu

http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990.
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Szennyvíz-ügyelet munkaidőben: .................................................423-938 és 06-30/429-4195
ÉMÁSZ – hibabejelentés:  .................................................................................06-40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon: ........................... 424-046, vagy 06-30/244-1456
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon:  .................................................................. 522-460
Plébánia (Jászfényszaru):  ...............................................................................06-30/3460-366

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

KLEOpáTRA KOZMETiKA
Jászfényszaru, Szabadság út 69. 

Szolgáltatásaim: szemöldök és szempilla 
tartós festése, szemöldök igazítás • arc és dekol-
tázs maszszázs, kezelés minőségi kozmetikai ter-
mékekkel • gépi kezelés (ultrahang, vio, vákuum, 
bioptron, arcvasaló, galván) • testkezelés • gyan-
tázás • paraffinos kézápolás • fülbelövés • smin-
ke lés, műszempilla, Swarovsky köves díszítés.

ÚJDONság!
24K arany és kollagénes arckezelés

Tavaszi tisztító kezelések
ajándék hydroabráziós kezeléssel!
Nyitva tartás: hétfőtől–szombatig.

Bejelentkezés: +36-70/233-2543
Zsólyomi Nikolett elektrokozmetikus

Tegye biztonságossá és szabályossá
családi háza gázszerelését!

Ne várja meg a Tigáz ellenőrzést!

Vállaljuk a fogyasztói rendszer felülvizsgálatát.
Megtervezzük, engedélyeztetjük,

rövid határidővel, Tigáz ügyintézéssel.

Ha időben lép,
megspórolhatja a BíRságOT!

csOMA isTVáN
Telefon:

+36-30/934-3227 • +36-30/612-9799

E-mail:
galgaepszer@galgaepszer.hu
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Valamennyi korosztályos csapatunknál 
javában zajlik a felkészülés a tavaszi szezon
ra. Sajnos az időjárás nem fogadta kegyeibe 
sportolóinkat, de ez nem akadályozhatja a 
felkészülést.

Felnőtt csapatunk a zord időjárás ellenére 
már szabadtéri edzőmérkőzést is játszott, bár 
a játékon még látszott, hogy egyelőre a fu
táson van a hangsúly. A havas talajon 30s 
szentmártonkátai siker született. Teremben 
viszont szép sikert értek el a fiúk a megyei te
remfocibajnokságban, ahol a 29 induló csa
pat közül az 5. helyezést sikerült megszerez

niük. A jászberényi selejtező tornát veretlenül 
nyerte csapatunk, majd a szolnoki döntőben 
az előkelő 5. helyet szerezte meg a gárda.

A téli játékoskeringő ezúttal sem kerülte 
el csapatunkat. Két játékosunk, Jáger Péter 
és Bálint Zoltán Jászárokszállásra igazolt, a 
magasabb osztályban való szereplés érdeké
ben. Mindkét játékosnak további sikereket 
kívánunk! Érkező játékosokról is beszámol
hatunk, hiszen tavasztól kékfehérben játszik 
újra Farkas Pál, Virág György, Nagy Róbert 
és Györki Árpád. Segítségükkel szép tavasz
ban bízhatnak szurkolóink!

Utánpótlás csapataink is becsületesen ké
szülnek, egyelőre teremben. Januárban a Kol
láth Ferenc emléktorna játéknapjai jelentet
tek kihívást számukra, több korosztályunk is 
parkettre lépett Rákóczifalván. Számos élvo
nalbeli csapat ellen játszhattak U11 és U13
as fiataljaink, többek között a Vasas, a Kecs
kemét és a Békéscsaba ellen is. Mindenkinek 
nagy élményt jelentettek ezek a mérkőzések, 
de leginkább talán Kollár Marcellnek, aki az 
idősebbek között játszva a Vasas kapujába is 
betalált! Reméljük, sok hasonló élményben 
lesz még részük!

Csapataink felkészülési mérkőzéseiről hon
lapunkon bővebben is olvashatnak!

Mozogjanak sokat!
Vitányi Szabolcs

Sporthírek
Tisztelt Választópolgárok!
dr. Szabó Tamás a JászNagykunSzolnok 

Megyei I.sz. Választókerületének országgyű-
lési képviselője ez évben is várja a lakosságot 
minden hónap utolsó péntekén fogadóórá
jára 15-17 óráig a jászfényszarui polgármes
teri hivatal földszinti irodájába. (Az első félév 
további időpontjai: március 30, április 27, 
május 25 és június 29 napokon.)

Polgármesteri Hivatal

Helyi ügyekben nemcsak havonta!
Az országgyűlési képviselő úr fogadóórájá

val egyidőben Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármesterasszony is várja a lakosságot 
a hivatalban. Helyi ügyekben azonban nem 
kell megvárniuk a fogadónapot, hiszen jel
zéseikkel, kérdéseikkel, problémáikkal, a kö
zösséget érintő javaslataikkal az év bármely 
ügyfélfogadási napján várja Önöket a polgár
mesterasszony.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
2012. évi tüdőszűrő vizsgálatot 2012. február 
27től (hétfőtől) 2012. március 14ig (szer
dáig) végzik Jászfényszarun.

Szűrés helye:
Központi Orvosi Rendelő (Deák F. u. 1.)
Szűrővizsgálat időpontjai:
Hétfő:  ..............  12.30 – 16.30 óráig
Kedd:  ...............  8.30 – 12.30 óráig
Szerda:  .............  12.30 – 16.30 óráig   
Csütörtök:  .......  8.30 – 12.30 óráig
Péntek:  .............  8.30 – 12.30 óráig
Utolsó szűrési nap:
2012.03.14e  ...  12.30 – 16.00 óráig.

FIGYELEM:
Kérjük, hogy vigyék magukkal a személyi 

igazolványukat és TB kártyájukat. 
A szűrés nem kötelező, azonban kérjük, 

hogy egészségük érdekében a vizsgálaton 
megjelenni szíveskedjenek.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szű
rés a 40 év felettieknek (1972ben és az azt 
megelőzően születetteknek) térítésmentes, 
ajánlott, a 40 év alatti lakosok részére térítés
köteles és beutaló szükséges. A vizsgálat díját 
(előreláthatóan 861 Ft) postai csekken kell 
befizetni, melyet a szűrés helyszínén kérhetik, 
beutaló bemutatása ellenében.

A 18 év alattiak szűrésénél beleegyező nyi
latkozat aláírása végett szülő/gondviselő meg
jelenése is szükséges!

Kérésre a Tüdőgondozó Intézet a vizsgálati 
leletet felbélyegzett boríték ellenében lakcím
re postázza.

Polgármesteri Hivatal

Fogadóóra

Fogadóóra

Januári anyakönyvi hírek

Tüdőszűrés

Színházi előadás Jászfényszarun

Farsangra ajánljuk! – Borkocsonya gyümölccsel

SZÜLETTEK: Borbély Balázs (Peredi Orsolya), Fábián Tímea (Holler Ildikó), Jakab Melodi 
Sanel (Jakab Gina), Kanalas Kasszandra (Rafael Mariann), Kui Bence Tamás (Pőcz Szilvia).

HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.
ELHUNYTAK: Baranyi Artúr (52), Czeglédi Nándorné Győri Rozália (89), Ézsiás Gáborné 

Maka Mária (44), Ézsiás Sándor (78), Faragó János (82), Hajcsik Imréné Molnár Mária (89), 
Lengyel Lászlóné Pál Margit (62), Radics Miklós (51), Rusai Antal (86), Sallay Józsefné Vénagy 
Erzsébet (89), Török János (71).

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2012. 
március 18-án (vasárnap) 16 órakor a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Házban színházi 
előadást szervez. 

A Jászapáti Színjátszó Kör előadásában 
bemutatásra kerül Frederick LoeweAlan Jay 
LernerUngvári TamásG.Dénes György: MY 
FAIR LAdY musical két részben.

Az előadásra a belépőjegyeket december 16
tól elővételben 800, 1.200 és 1.600 Ftos áron 

lehet megvásárolni, de az előadás előtt a hely
színen is megvásárolható. 

A jegyek kaphatók: Takarékszövetkezeti 
Fiókban, Hangosiné Réz Mária (422156, 
203190446), Görbe Jánosné Amálka (423
348, 305807793), Kővágó Jánosné Kati 
(422923, 203102972), Lukács Pál (423
286, 205146377), Tóthné Basa Éva szerve
zőknél (422002), de a 303373336 telefonon 
Tóth Tibornál is megrendelhető. Tóth Tibor

Hozzávalók: ¼ liter száraz fehér bor, 1 citrom leve, 12 dkg cukor, másfél tasak Haas Zselatin, 
3 db kiwi, 2 db barack, 2 dl tejszín.
Elkészítése: a bort, a citrom levét és a cukrot egy serpenyőben megmelegítjük, hűlni hagyjuk, 
majd hozzáadjuk a zselatint. Jól elkeverjük és teljesen kihűtjük. 

A gyümölcsök egy részét felszeletelve egy üvegtál aljára rakjuk, ráöntjük a zselatinos oldatot 
és a hűtőben hagyjuk megszilárdulni. Erre kerül következő gyümölcsréteg a maradék zselatinos 
oldattal.

Felvert tejszínhabbal és a maradék gyümölccsel díszítve tálaljuk. 
(Többféle gyümölccsel is készíthetjük.)

Szerencs Gyuláné


