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Projektkörkép – Fókuszban a buszváró

AVE-s késedelmi kamatok jóváírása

Városunkban jelenleg harmincnál is több 
Európai Unió által támogatott projekt fut, 
különböző fázisokban.

A megvalósulási szakaszban lévő projektek 
közül legaktuálisabb a Közösségi közleke-
dés fejlesztése a Jászságban nevű, EAOP 
– 3.1.4/A 2010-0002 nyilvántartási számon 
lévő, amelynek célja a templom melletti 
buszmegálló korszerűsítése. A megvalósulás 
során több kérdés vetődött fel, így például a 
területtulajdonlás. E kérdést tisztázzuk most: 
a szóban forgó terület az önkormányzat tulaj
dona, erre kerül a felépítmény. Az egyházköz
séggel már a tervezés közben és a munkálatok 
végzése során is egyeztettünk, jóváhagyásukat 
megkaptuk. A projekt befejezéséhez közeled
vén felvettük a kapcsolatot, Tava Benő épí
tész tervezővel, hogy tekintse meg alkotását. 
Komoly tervezői kihívást jelenthetett, hogy 

a templom környezetébe jól illeszkedő, im
pozáns épület szülessen, amelynek elsődleges 
célja az utasok komfortjának megteremtése 
egy modern, 21. századi építményben.

A lakosságban továbbá felmerült az a kérdés 
is, miért nyitott hátú az építmény. A tervező 
tö rekedett arra, hogy a műemlék templom lát
ványát élvezhessék a várakozók. 2013ban, a 
ko rábban itt szolgálatot teljesítő plébános ké
résére, egy „Noé bárkáját” ábrázoló fajáték is 
elhelyezésre kerül a templomkertben. Pál Alíz

Újságunk előző lapjában tájékoztattuk 
Önöket arról, hogy a szemétszállító cég 
jogalap nélkül számolt fel a lakosság részé-
re késedelmi kamatot. Többszöri levélvál-
tást követően a következő választ kaptuk 
az AVE Hevesi Városfenntartó Kft. – től: 
„... a 2012. III. negyedéves hulladékszállítási 
díjszámláink a kézbesítő munkavállaló hibá-
ja miatt később vagy egyáltalán nem kerültek 
ügyfeleinkhez. Sajnos ez a tény csak a felszólító 
levelek kézbesítése után derült ki, ezért minden 
megkeresést személyesen orvosoltunk, illetve el-
nézésüket kértük.

Intézkedésként a 2012. IV. negyedéves hul-
ladékszállítási díj számlázásakor a 120 literes 
edényzettel rendelkező ügyfeleinknek 16 fo-
rintot, a 60 literes edénnyel rendelkező ügyfe-
leinknek 12 forintot jóváírunk a számlázandó 
díjból.

Nagyon sajnáljuk, hogy ez megtörtént, de 
minden eszközzel azon leszünk, hogy a Tisztelt 
lakosságot ne érje semmiféle kár és a jó kapcsolat 
továbbra is fenntartható legyen.”

Bízva a jogszerű intézkedés végrehajtásá-
ban kérjük a tájékoztatás szíves tudomá-
sulvételét. dr. Voller Erika jegyző

Jászfényszaru Város Önkormányzat Szo-
ciális, Egészségügyi, Idős és Vallásügyi Bi-
zottsága szeretettel m e g h í v j a településünk 
minden kedves nyugdíjas, és idős lakóját 
2012. december 15. (szombat) 16,00 órakor 
kezdődő műsoros karácsonyi délutánra a Petőfi 
Művelődési Házba.

A műsorban fellépő művészek:
Keszler Éva operett énekesnő
Balogh Csaba operett énekes
Bokor János nótaénekes
Berentei Péter táncdalénekes
Hegedűs Valér zongoraművész

Az est fővédnöke:
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármesterasszony

Ünnepeljünk együtt azokkal, akik a legtöb
bet tették családjukért, embertársaikért, tele
pülésünkért! Lovászné Török Magdolna

Szociális,Egészségügyi,
Idős és Vallásügyi Bizottság Elnöke

Mindszenty József bíboros, esztergomi ér
sek, Magyarország hercegprímása születésé
nek 120. évfordulója alkalmából emlékkövet 
avattak Jászfényszarun. (folytatás a 16. oldalon)

Meghívó

Mindszenty emlékére
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„József doktor” november 5-én távo-
zott közülünk. A rákospalotai temető-
ben 19-én helyezték örök nyugalomra. 
A család, a rokonság mellett a bará-
tok, egészségügyi dolgozók, vadász-
társai, volt betegei, tisztelői kísérték 
el utolsó útjára. Ravatalánál a város 
nevében Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármester búcsúzott, a kollégák és 
barátok búcsúszavait Dr. Lakatos Béla 
nyugalmazott főorvos mondta el. A be-
szédekből idézve emlékezzünk Rá, és 
őrizzük meg szívünkben emlékét!

Győriné dr. Czeglédi Márta polgár
mester asszony beszéde: „Jászfényszaru 
minden lakosa és képviselőtársaim ne
vében veszek búcsút Dr. Tóth Józseftől, 
településünk háziorvosától, és ahogyan 
minden jászfényszarui lakos emlegette 
őt, az „Öreg Tóth doktortól”. Fiatalon 
is így hívták már, mert Jászfényszarun él 
és dolgozik az öccse is. Pedig gondolko
dásában mindig is fiatal volt és maradt. 
Szinte egész életútja Jászfényszaruhoz 
köti. Diplomája megszerzését követően 
1964 és 1969 között dolgozott mind
összesen Pusztamonostoron, a szomszé
dos településen. Munkájára, jellemére a 
jászfényszarui egészségügyi és település
vezetés felfigyelt, és a hívásnak eleget téve 
Jászfényszarun folytatta pályáját egészen 
nyugdíjazásáig. Az első minősítéséből 
idézek, melyet Török Sándor alig 5 év 
elteltével fogalmazott meg: „Munkáját 
lelkiismeretesen, becsülettel ellátja. Be
tegeivel türelmesen elbeszélget. Meghall
gatja problémáikat, és barátságos emberi 
magatartásával is segíti gyógyulásukat. 
Az emberek megszerették, megbecsü
lésben és tiszteletben van része a lakos
ság körében. Olyan munkahelyi légkört 
szervezett maga köré, hogy munkatársai 
is nagyra becsülik. Minden esetben ele
get tesz, ha betegek hívják. Az ügyvezető 
orvos véleménye, aki akkor már Dr. La
katos Béla volt, hogy szakmailag is, etika
ilag is kifogástalan munkát végez. Folya
matosan képzi magát, az orvostudomány 
legfrissebb eredményeit is figyelemmel 
kíséri, és alkalmazza a betegek gyógyítá
sában.” A doktor úr azonnal bekapcsoló
dott a település társadalmi életébe: tag
jává vált a Vöröskeresztnek, a kulturális, 
egészségügyi és ifjúsági bizottságnak. A 
tanácselnök úr 1973ban így fogalmaz: 
„Számítunk arra, hogy községünk köz
egészségügyi fejlődését elősegíti.” Most, 
hogy elbúcsúztunk Tőle, tényleg megálla
píthatjuk, hogy egész életén át teljesítette 
a hippokratészi esküt. Bár Budapesten 
született, és Cum Laude minősítéssel, di

csérettel végezte az egyetemet, soha nem 
érzékeltük, hogy magát a helyi társada
lom fölé helyezte volna. A helyi közösség 
megbecsült és példaértékű tagjává vált. 
A római jog ismer egy ilyen fogalmat: 
bonus pater familias. Ez a jó családapa 
fogalma, és a legmagasabb gondosságot 
fejezi ki. A doktor úr olyan példás ember, 
családfő, férj és apa is volt, hogy családi 
élete példaként szolgált. A tágabb közös
ség is számíthatott rá. 1966tól négy évig 
járási tanácstag, 1972től a jászfényszarui 
tanács tagja. 1988ban már megkapja a 

„Kiváló munkáért” elismerést a család
védelem érdekében kifejtett munkájáért. 
1994ben indult először az önkormány
zati választásokon. Majd ezt követően to
vábbi két cikluson át vett részt a település 
vezetésében. Tudása, tapasztalata beépült 
Jászfényszaru fejlődésébe. 2000ben tele
pülésünk legnagyobb kitüntetését vehet
te át gyógyító munkájáért, az alapellátási 
modell kialakításáért, az egészségügyi fel
adatok koordinálásáért, a betegeivel való 
türelmes, a jászfényszarui lakosság köré
ben nagy tiszteletet kiváltó munkájáért.

Néhány személyes dolog: én magam 
gyerekként ismertem meg, és családom 
körében is volt módom megtapasztalni, 
hogy hogyan ápolta a súlyosan beteg 
apósomat. Egyszer megkérdeztem Tőle, 
hogy mi a legnehezebb az orvos életében. 
Azt válaszolta, hogy az orvosnak az a leg
nehezebb, ha egy gyermeket lát oly bete
gen, hogy nem biztos abban, hogy meg 
tudja gyógyítani. A nagy tudása mellett 
olyan lelki nagyságról tett tanúbizonysá
got, amelyre csak az igazán jó emberek 
képesek.”

Dr. Lakatos Béla, a kolléga, a barát bú
csúszavai: „Mikor meghallottam hírét 
távozásodnak, az első sokk utáni percek
ben félrevonulva hirtelen megjelent előt
tem ifjú koromban többször látogatott 
templomom oltáráról egy sokat szen
vedett, csodálatosan jó ember megtört 
halotti képe, felette egy fekete márvány 
keretbe foglalt aranybetűs felírással: SIC 
TRANSIT GLORIA MUNDI. Így mú
lik el a világ dicsősége. Igen, elmúlt, vége.

1998ban, mikor búcsúztam Tőled és 
intézményünktől, kikísértél utoljára. 
Megköszöntem, hogy 30 évig barátod 
és munkatársad lehettem. Utolsó egyik 
kérésem az volt: „Józsikám, most már 
ritkábban fogunk találkozni, de azért a 
temetésemre eljössz, ugye?” Mire Ő azt 
válaszolta: „Bélám, a temetésedre elme
gyek, de ne kívánd, hogy a koporsódnál 
hosszú szónoklatot tartsak!” Most, mikor 
földi utad 73 év és 214 nap után véget 
ért, Veled együtt idézem az emlékeket, 
amik sok év alatt felgyülemlettek, be
szélgetésünk szófoszlányait, elnyújtott 
sóhajaidat. Most engedelmeddel egy 
párat kihangosítok, megosztom Veled és 
a körülöttünk állókkal. Itt mondom el 
egyetlen neheztelésem okát Veled kap
csolatban. Ez az, hogy nem jöttél el a 
temetésemre, sőt, arra kényszerítsz, hogy 
sokadmagammal én álljak urnádnál ne
hezen kimondható, búcsúzó szavakkal.

Felteszem a kérdést: ami Benned és 
bennem is életünk vége közeledtével 
felmerült: mit ért eddigi életem? Mikor 
ölelt át meleg szeretet? A szépség helyett 
mikor kaptál töviseket? Hányszor me
legített másokat szíved szeretete? Sze
rettek az emberek úgy, ahogy Te? Nem 
számoltál soha semmit. Kerested az élet 
értelmét. Kerested őszinte szemek tiszta 
melegét. A belőlük áramló nemes érzést. 
Az élet igazi értelmét.

Édes Józsikám, tudom, az utolsó idő
szakodban gyakran fogalmaztad meg 
gondolatban: mi van még előtted, mi 
van még előttünk. Ez az élet nagy kér
dése. Mint régen melegített napod fénye, 
ahogy rohan tovább életed kopó fénye, 
ahogy feléd nyúlt a nagy végállomás, 
mint egy lidérces látomás. Mi volt a szép, 
mi volt a csúnya? Ezt csak az tudja, ki 
felszállt a magasba, és lelkében fiatal ma
radt. Tudtam, hogy egyszer köddé és por
rá válsz mindörökre, de gondolni rá nem 
akartam és nem mertem. Hittem, mesz
sze még csillagod hullása. Az időt nem 
számítottam. Bíztam, még velünk ma
radsz léted fényével. Mégis felvetted égi 
ruhád. Már hiába kérdem, mért mentél 
el, miért? Vallatom a sötét éjt, a pirkadó 

IN MEMORIAM – „bonus pater familias”
Dr. Tóth József – 1939-2012

Dr. Tóth József
1939-2012
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hajnalt, csak magamban ismétlem: miért 
mentél el, ó miért? Hiába cserélnék Veled 
helyet, nem váltasz meg, nem jössz vissza 
már. Míg csak élnem kell, örökké fáj.

Az utolsó időben éltél a lét és nemlét 
küszöbén. Lassan, megfontolva szívtad 
utolsó cigarettáid egyikét. Úgy, ahogy 
sosem szoktad. Lassan, komótosan. Gya
nítom: magas intellektusod segítségével, 
hogy még utoljára bosszantsd és késlel
tesd a nagybetűs Kaszást. De sajnos, a 
leghosszabb cigaretta is egyszer végig ég, 
kialszik a láng, elporlad a vég. Ellobbant 
egy élet. Józsikám, elmentél.

Azóta bennünk, bennem élsz, mint a 
szívverés. Utolsó ajándékom Neked: sa
ját fejfámra tervezett vallomásomat most 
átadom Neked: „Éltem, ahogy tudtam. 
Küzdöttem, bíztam. Én mindig csak jót 
akartam, mégis belehaltam.”

Kísérjen hosszú utadon a Magasságos 
Végtelen! Új szférádba, hová érkezel, s 
majd követlek én. Ott se fossz meg ba
rátságodtól, kérlek ott is nyújtsd felém 
virtuálisan baráti jobb kezed.

Isten áldjon, legyen veled Isten! Légy 
velünk is! Adj erőt elviselni a csak ne
hezen elviselhetőt: elvesztésedet. Úgy 
legyen.”

A gyászbeszédek teljes terjedelemben a 
www.jaszfenyszaru.hu honlapon olvasha
tók.

Összeállította: Tóth Tibor

DECEMBER 10-én ESTE!

A kész cikkek máris küldhetők
szerkesztőségünk email címére:

miujsag@jaszfenyszaru.hu

Köszönjük!

Dr. Kállai Mária kormánymegbízott a 
Jászberényi Járási Hivatal és a járáshoz 
tartozó két település, Jászárokszállás és 
Jászfényszaru településeket érintő doku
mentumokat írta alá a megyei Kormány
hivatalban. 

A jászberényi megállapodást dr. Szabó 
Tamás polgármester, a jász fény szaruit 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármes-
ter, a jászárokszállásit pedig Gergely Zol-
tán polgármester látta el kézjegyével. 

A Jászberényi járásban 51.315-en élnek 
és amelyhez 9 település tartozik, Jászbe
rény, mint székhely, valamint Jászágó, 
Jászárokszállás, Jászboldogháza, Jászfelső
szentgyörgy, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, 
Jásztelek és Pusztamonostor tartozik.

A Jászberényi Járási Hivatal számára a he
lyi önkormányzat egy teljes irodaházat biz
tosít, míg a két másik településen kirendelt
ség lesz. Mindhárom városban működik 
okmányiroda, amely 2013. január 1jétől 
átkerül a járási hivatalhoz. 

Jövő évtől az önkormányzatoktól a járási 
hivatalhoz kerülnek még az okmányiro-
dák, egyes gyám- és gyermekvédelmi, szo-
ciális igazgatási, családtámogatási ügyek, 

köznevelési feladatok, menedékjog, 
egyes építésigazgatási feladatok, egyéni 
vállalkozói tevékenység engedélyezése, 
egyes kommunális, állategészségügyi, 
vízügyi hatáskörök, és a helyi védelmi 
bizottságok vezetése.

A szabálysértési feladatok már 2012. ápri
lis 15től a kormányhivatalokhoz kerültek.

Jászfényszaru ezeken felül vállalta, hogy 
saját forrásból kormányablakot alakít ki. 
A város három megye határán, Jászberény
től 20 kmre található. Ez is indokolja a 
kormányablak létrehozását. A leendő Jász
berényi Járás központhoz kapcsolt kor-
mányablakkal a járás területén élő több 
ezer polgárhoz hozná közelebb a kor-
szerű közigazgatást és jelentős segítséget 
jelentene a járási székhelyhez telepített 
kormányablak esetleges leterheltségé-
nek csökkentésében. Jelenleg is zajlik egy 
pályázat, melynek keretében a városházát 
felújítják és ennek a projektnek a része a 
kormányablak megvalósítása. Így, a tele-
pülésen is megvalósulhat az egyablakos 
ügyintézés.

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal

Ha könnyen és gyorsan szeretnél értesülni friss, a várost érintő hírekről lájkold
a „kérdőjeles” Jászfényszaru oldalt a Face-en!

Az oldal itt érhető el: www.facebook.com/Jaszfenyszaru

Dr. Kállai Mária megyei kormánymegbízott, valamint Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármester és dr. Voller Erika jegyző írja alá a Jászberényi Járási Hivatal kialakításáról 

szóló megállapodás Jászfényszaru települést érintő dokumentumot.

Újabb három polgármesterrel írta alá
a megállapodásokat a megyei kormánymegbízott

Köszönetnyilvánítás

Lapzárta:

Jászfényszaru fenn van a Facebookon!

Köszönjük mindenkinek,
aki virágot hozott, részvétét nyilvánította,

osztozik mély fájdalmunkban, férjem,

DR. TÓTH JÓZSEF
elvesztésében.

Külön hálával köszönjük a megemlékezést 
Győriné dr. Czeglédi Márta

polgármester asszonynak
és dr. Lakatos Béla volt kollégának.

Meghatódva olvastuk
Zsámboki László tanár úr versét.

Dr. Tóth Józsefné
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Szolnokon köszöntötték
a Kormányablakok

ötszázezredik ügyfelét

Szinte minden település igent
mondott a járási hivatalokra

2012. november 1.
Szabó Erika Szolnokon köszöntötte a Kormányablakok ötszá

zezredik ügyfelét. Az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
államtitkára Magyarország Alaptörvényének díszkiadását és egy 
oklevelet nyújtott át Árvai Gyula Lajosnak. 

Az ünnepséget követően Szabó Erika elmondta a járási hivatalok 
kialakításának fontos célja, hogy az állampolgárok egyszerűbben 
és gyorsabban intézhessék ügyeiket. Szakmai szempontok alapján, 
példaértékű egyeztetés után október 31éig országosan 2760 ön
kormányzattal állapodtak meg a kormánymegbízottak. A járások 
kialakításánál alapelv volt, hogy az emberek a lehető legkevesebb 
idő alatt el tudják intézni államigazgatási ügyeiket. Az állampol
gárok az igazi változást jövő év végéig tapasztalják meg, amikor a 
mostani okmányirodák bázisán megnyílnak a kormányablakok. Az 
országban 300 helyen létre jövő a kormányablakok munkatársaihoz 
több mint 2000 ügyben fordulhatnak majd az ügyfelek. Jelenleg az 
állampolgárok, ha valamilyen államigazgatási ügyet el szeretnének 
intézni, akkor meg kell nézniük, hogy hol, milyen időpontban ke
reshetik fel az ügyfélszolgálatokat, ehhez milyen dokumentumokra 
van szükség. Mindez sok időbe és fáradtságba kerül. Az egyablakos 
ügyintézés nemcsak megkönnyíti az ügyintézés, de így az állam 
közelebb is kerülhet az állampolgárokhoz. A területi közigazgatás 
átalakításával a kormány szeretné azt a bizalmat is vissza állítani az 
ügyfél és az állam között, ami az évek során elveszett. Szabó Erika 
elmondta még, hogy a területi közigazgatás hazai átalakítását nagy 
figyelemmel kísérik Európában. Több országban működik hasonló 
módon a közigazgatás, de sehol nem található a működéshez kap
csolódó olyan szerkezeti változás, mint Magyarországon. 

Dr. Kállai Mária megyei kormánymegbízott arról beszélt, hogy 
a kistelepülések is támogatják a területi közigazgatás átalakítást, a 
járási hivatalok felállítását. A megállapodások előkészítése során 
arra törekedett a megyei kormányhivatal, hogy a lehető legtöbb 
helyen lehetővé váljon az ügyintézés. JászNagykunSzolnok me
gyében 2013. január 1jétől 9 járási hivatal jön létre, 15 településen 
kirendeltség, 19 településen állandó ügysegéd várja az ügyfeleket. A 
többi 35 helyen pedig a polgármesteri hivatalokban a hét különbö
ző napjain tartanak ügyfélfogadást a járási hivatal munkatársai. Így, 
mind a 78 településen biztosított lesz az ügyintézés valamilyen for
mája. A megyében a tervek szerint jövőre 16 kormányablak alakul.

A kormányablakok ötszázezredik ügyfele Árvai Gyula Lajos eu
rópai egészségügyi kártya kiváltása ügyében járt az integrált ügy
félszolgálaton. A szolnoki vállalkozó első alkalommal kereste fel 
a szolnoki kormányablakot, mint mondta, nagyon elégedett volt 
azzal a gyorsassággal, és szakszerű ügyintézéssel, amelyben része 
volt. Elmondta még, hogy szeretne ügyfélkaput is nyitni, amelyre a 
közlejövőben sort is kerít. 

A sajtótájékoztatót követően dr. Szabó Erika államtitkár megte
kintette a leendő szolnoki járási hivatal épületeit, amelyet a város 
adott át a járási hivatal részére. A helyiségeket Szalay Ferenc polgár
mester mutatta be az államtitkárnak.

Mérföldfőhöz érkezett a magyar közigazgatási reform, 
amelynek a legfőbb vezérfonala, az ügyfelek, az állampol-
gárok számára elérhető, átlátható ügyintézés. A képvise-
lő-testületek felhatalmazását követően a polgármesterek 
országszerte aláírták azokat a megállapodásokat, amelyek 
rendezik hány köztisztviselő kerül át az önkormányzatoktól 
a járásokhoz, s milyen infrastruktúrát adnak át az államnak 
ingyenes használatba, ahol a hivatalok megkezdik a mű-
ködésüket 2013. január 1-jén. Három település kivételével 
mindenhol sikerült megállapodni a járási hivatalok felállí-
tásáról. Azokon a településeken, ahol okmányiroda műkö-
dik, jövőre Kormányablak lesz, amelyeket a járási hivatalok 
működtetnek majd. Így a 2011. január 1. óta működő 29 
kormányablakhoz képest országszerte megsokszorozódik 
a Kormányablakok száma, 2013 végére 300 helyen nyílhat 
Kormányablak. Az államigazgatási feladatok újraosztása 
révén a településhez, helyi mérlegeléshez kötött ügyek in-
tézése marad a polgármesteri hivataloknál, a jegyzőknél. 
Ennek köszönhetően egyrészt jövőre könnyebbé, gyorsabbá 
válik az állampolgárok számára az ügyintézés, a Kormány-
ablakokban megvalósul az úgynevezett „egyablakos ügyin-
tézés”, másrészt a jegyzők válláról lekerül az az óriási teher 
és feladatmennyiség, amelyet a korábbi kormányok „pakol-
tak” oda, amely jelentősen hozzájárult az utóbbi években az 
önkormányzatok rossz finanszírozásához, drámai eladóso-
dásához.

Október 31éig országosan 2750 önkormányzattal, azaz a 
hazai települések 86%ával kellett megkötni a járási hivata
lok felállításáról szóló megállapodásokat. A települések veze
tői pártállástól függetlenül szinte mindenütt felismerték azt, 
hogy a közigazgatás átalakítása az emberekért van, így szakmai 
szempontok alapján, példaértékű egyeztetéssorozatot követő
en jutottak egyezségre a járási hivatalok fizikai kialakításáról 
a megyei és fővárosi kormánymegbízottak. Az átadás – átvé
teli megállapodások értelmében országosan mintegy 10 000 
köztisztviselő folytatja a fővárosi és megyei kormányhiva
tal szervezeti egységeiként felálló járási, kerületi hivatalokban 
a munkát. Szegeden és Ercsiben nem született megállapodás, 
mivel a képviselőtestületek nem értettek egyet a megállapodás 
megkötésével, míg Dömösön a polgármester és alpolgármester 
egyidejű akadályoztatása miatt nem kerülhetett sor az aláírás
ra. Így a megyei kormánymegbízottak az említett 3 esetben 
határozattal fognak dönteni a járási hivatalok felállításához 
szükséges, megállapodásban rendezendő kérdésekről legké-
sőbb november 15-éig.

Szintén ezekben a megállapodásokban rögzítették azt is, hogy 
a székhelyen felálló járási hivatal milyen módon biztosítja az 
ügyintézést a járásban élők számára. A járások kialakításánál 
alapelv volt, hogy az állampolgároknak a lehető legkevesebb 
idő alatt, lehetőleg utazás nélkül lehessen ügyet intézni. 
Ezért a járási székhelyeken felálló hivatal minden, a járáshoz 
tartozó településén megteremti az ügyintézés lehetőségét vagy 
állandó kirendeltség fenntartásával vagy ügysegédekkel, akik 
hetente 12 nap, többnyire a polgármesteri hivatalokban várják 
majd az ügyfeleket, valamint az okmányirodák is változatlanul 
működni fognak ott, ahol eddig is.

A megállapodások aláírását követően, az év hátralévő részé
ben is folytatódik a járási hivatalok működésének előkészítése. 
Ezekben a hetekben zajlanak az egyeztetések a járási hiva-
talvezetők személyéről, akiket várhatóan december elején 
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nevez ki a közigazgatási és igazságügyi miniszter, az év hát-
ralévő részében pedig a hivatali működés megkezdéséhez 
szükséges intézkedések (pl. szervezeti és működési szabály-
zat kidolgozása, belső szabályzatok kidolgozása, bélyegzők 
készítése, alapító okiratok előkészítése) történnek meg.

Az igazi változást jövő év végére fogják megtapasztalni az 
állampolgárok, amikor a mostani okmányirodák bázisán meg
nyílnak a kormányablakok, amelyek a járási hivatalok integrált 
ügyfélszolgálataként biztosítják, hogy közel 2500 ügyet lehes-
sen egy helyszínen elintézni. Az országban 2013 végére kö-
zel 300 helyen jön létre kormányablak, amelyek az államigaz
gatási ügyek elintézésének elsődleges helyszíneként, ügyfélbarát, 
felkészült ügyintézőkkel szolgálják majd az állampolgárokat.

Mint ismert a kormány több mint egy évvel határozott a járá
sok kialakításról, a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló átalakí
tásának, a Jó Állam kialakításának egyik fontos állomásként. A 
cél olyan modern kori járások kialakítása, melyek hozzájárulnak 
a mai közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi költséggel, haté
konyabban és ügyfélközpontúan működő területi közigazgatás 
létrejöttéhez. Ehhez kutatóintézeti tanulmány készült, majd 
közel egy hónapig adott lehetőséget a Közigazgatási és Igazság
ügyi Minisztérium, hogy mindenki véleményezze a társadalmi 
egyeztetésre bocsátott koncepciót. Itt több mint 700 észrevétel 
érkezett, majd több hónapos egyeztetés vette kezdetét a megyei 
és kormánymegbízottak közreműködésével, mind a település
vezetőkkel, mind szakmai szervezetek képviselőivel. A kormány 
nyáron döntött arról, hogy vidéken 175 járási, a fővárosban 23 
kerületi hivatal jön létre, így 30 évvel a járási rendszer meg
szüntetése után, új szervezeti rendben és új céllal 2013. január 
1jével ismét létrejönnek a magyar közigazgatás egykor szerves 
egységeként működő járási hivatalok, ahová többek között 
gyámügyekkel, egyes szociális és gyermekvédelmi, családtámo
gatási ügyekkel, köznevelési, állategészségügyi feladatokkal, sza
bálysértésekkel kell fordulni.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Sajtó Főosztály

Olyan projekt indul el, amelyre nagyságrendjét és céljait te
kintve még nem volt példa Magyarországon. A felnőttképzési 
program kiemelten kezeli a munkanélkülieket, a kismamákat, a 
romákat, a legszegényebb környezetben élőket és a 45 év feletti
eket. A képzésre bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves és nincs 
nappali tagozatos államilag finanszírozott középiskolai és fel
sőoktatási hallgatói jogviszonya, illetve nem vesz igénybe más, 
azonos témájú uniós képzési támogatást. Az élethosszig tartó 
tanulás jegyében a képzéseknek nincs felső korhatára.

A jelentkezők a következő két évben az ország egész terüle-
tén összesen 300 képző helyen tanulhatnak majd.

Az idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése el
nevezésű uniós projekt keretösszege több mint 12,5 milliárd 
forint. Egy jelentkező maximum bruttó 90 ezer forint képzési 
keretösszeg felhasználására jogosult. A hátrányos helyzetű kis
térségekben élőknek csak 2 százalékos önrészt kell befizetniük, a 
többieknek 5 százalékos az önrész.

A képzésekről bővebb tájékoztató a www.tudasodajovod.hu 
oldalon található.

2012. november 7. 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

„Előre vonnak vágyaim, de én
Használni s nem ragyogni akarok.” 

Petőfi Sándor

Köszöntöm Jászfényszaru Város polgárait. Mi újság Jászfényszarun? 
Bemutatkozom, a nevem: Dr. Aladics László. 2012. szeptember köze
pén nevezett ki Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselőtes
tülete a település aljegyzőjének. A megbízás megtisztelő, köszönettel, 
híven igyekszem a település javára használni.

42 éves vagyok, házas. Családommal Dányon élek, feleségem itt dol
gozik óvodapedagógusként. Három gyermekünk van, akikről szeretet
tel, büszkén gondoskodunk.

A jegyzői, aljegyző munkakör nagyon szerteágazó, széleskörű ismere
tet és tapasztalatot igényel. Négy felsőfokú képesítéssel rendelkezem a 
számos tanfolyami képzettség mellett. Az állategészségügyi szakközép
iskola elvégzése után, állattenyésztő mérnöki, gazdasági informatikusi, 
néprajz tudományból bölcsészi, végül jogász doktori diplomát szerez
tem. A Képviselőtestület pályázatom értékelésekor azt is értékelhette, 
hogy tizenkettő éves jogalkalmazói gyakorlattal rendelkezem. A város 
fejlődik, rengeteg a beruházás, több mint 40 projekt fut egy időben, 
ezért a döntéskor fontos volt a pályázati ismeretek megléte is.

Projekttapasztalatot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium háttérin
tézményeként működő Országos Foglalkoztatási Közalapítvány prog
ramellenőreként szerezhettem. 

Közigazgatási ismereteim alapjait a korábbi Somogy megyei állami 
adóhatósági, revizori munkavégzésem alkalmával szerezhettem meg, 
később községi jegyzőként dolgoztam.

A jogtudományi egyetemen tudatosan készültem a közigazgatási pá
lyára. Évfolyamdolgozatom az elsőfokú érdemi határozatokkal, szak
dolgozatom az ügyféli jogállással foglalkozott behatóbban. Mindkettő 
munkámra jeles osztályzatot kaptam. Jogalkotástan tantárgyat, illetve 
az államvizsga tantárgyak közül a közigazgatási jogot és az alkotmány
jogot jelesre teljesítettem. Az itt megszerzett tudást a város fejlődése és 
a Polgármesteri Hivatal jogszerű működése céljából, az Önök érdeké
ben, a Képviselőtestület és Dr. Voller Erika jegyző asszony megelége
désére igyekszem hasznosítani. 

Az aljegyző a Polgármester Hivatal vezetőjét, a jegyző munkáját segí
ti. Aljegyzőként főfeladatom a város önkormányzati rendeleteinek, és 
az intézmények belső szabályzatainak felülvizsgálata. Erre most nagy 
szükség van, hiszen a jogszabályi környezetünk rohamos ütemben, 
folyamatosan változásban van, e változásokhoz az önkormányzatnak 
igazodnia kell. Követelmény a nemzeti vagyon és a közpénzek jogsze
rű, hatékony használata, ennek az elvnek érvényre jutásában szeretnék 
hasznosulni. Célom, hogy Jászfényszaru város integrált városfejlesztési 
stratégiai céljai munkámmal, szaktudásommal szabályszerűen megva
lósuljanak. 

Remélem, hogy köztisztviselőhöz méltó munkavégzéssel, Jászfénysza
ru város polgárait lelkiismeretes szolgálattal sikerül a kinevezésemmel 
kapott bizalmat meghálálnom. 

Üdvözlettel: Dr. Aladics László aljegyző

Százezer felnőtt kaphat támogatást 
informatikai és idegen nyelvi

képzésekhez

Bemutatkozom

A családom. Feleségem, Petra, gyermekeink: Gergő, Dorka, Luca.
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Közel félmilliárdos pályázati
támogatást nyert a Jászfényszaru 

Ipari Centrum Kft.

Napelemek
a JIC Kft.

iroda épületének tetején

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 1998ban alakult azzal a 
céllal, hogy egy jól működő Ipari Park jöjjön létre, mely elősegí
ti Jászfényszaru város gazdaságának kiegyensúlyozott fejlődését és 
kielégíti a piaci igényeket. A Kft. mintegy 50 haos területre nyer
te el az Ipari Park címet, mely területen akkoriban mindösszesen 
három gazdasági társaság működött mintegy 500 fő foglalkozta
tásával. A térség és az Ipari Park is jelentősen fejlődött az elmúlt 
években, és mára elmondható, hogy 17 gazdasági társaság mintegy 
1917 főt foglalkoztat az Ipari Park területén, és 2012 évvégén meg
kezdi tevékenységét a 18. gazdasági társaság is további 70100 fő 
foglalkoztatásával. Többek között ez a fejlődés is alátámasztja az 
ITD Hungary Zrt. tapasztalatait, miszerint Jászfényszaru a régió 
egyik legkeresettebb telephelylétesítési helyszíne. Ez nagyban kö
szönhető az előnyös földrajzi fekvéséből származó kiváló logisztikai 
adottságainak is.

A Kft. sikeres, eredményes munkáját tükrözi továbbá az is, hogy 
2010ben megkapta a „Az év befektetőbarát ipari parkja” címet, 
a mintegy 210 Magyarországon működő Ipari Park közül. A díj 
elbírálásánál a szakmai zsűri figyelembe vette az Ipari Park és a helyi 
Önkormányzat befektetésösztönzés terén tett erőfeszítéseit, vala
mint az új beruházások illetve a teremtett új munkahelyek számát.

Az elmúlt évek erőfeszítéseinek köszönhetően az Ipari Park terü
leti kihasználtsága megközelítette a 100 %ot, ezért 2012. augusz
tusban pályázatot nyújtottunk be az Ipari Park bővítésére az Észak
Alföldi Operatív Program egyik pályázati kiírására. A pályázati 
részvételt az tette lehetővé, hogy a – Pályázati Felhívásban foglaltak
nak megfelelően – a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz benyújtott 
üzleti és marketingterv, valamint pályázati adatlap birtokában, Dr. 
Matolcsy György miniszter aláírta a Támogató Nyilatkozatot. A 
projekt tartalma: infrastruktúrával ellátott ipari terület kialakítása, 
1634 m2 hasznos alapterületű Vállalkozói Ház létesítése (műhe
lyek, irodák, sport és rekreációs helyiségek, rendezvényteremként 
is használható étterem), befektetésösztönzés.

A benyújtott pályázat értékelése megtörtént, majd Magyarország 
Kormánya az 1464/2012. (X.26.) számú kormányhatározat elfo
gadásával jóváhagyta a projekt kiemelt projektként történő neve
sítését és a benyújtott pályázat megvalósításának támogatását 448 
841 874 forint összeggel. Várhatóan még év végéig aláírásra kerül a 
támogatási szerződés. Ezt követően megkezdődik a projekt megva
lósításában közreműködő vállalkozások kiválasztása (infrastruktúra 
kiépítése, Vállalkozói Ház létesítése, befektetésösztönzés), majd 
megkezdődik a megvalósítás.

A pályázati siker értékét nagyban növeli számunkra az a tény, 
hogy összesen hat kiemelt projekt pályázat érkezett be az Észak
alföldi régióból, a támogatásigény pedig majdnem kétszerese volt 
a támogatási keretnek. A pályázatok közül kettő volt a részletesen 
kidolgozott és előkészített, építési engedéllyel, kiviteli tervvel ren
delkező pályázat (ún. projektjavaslat), ebből az egyik a mi pályá
zatunk, míg négy pályázat kidolgozásra váró ún. projektötletként 
lett benyújtva.

Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Munkánk során igyekszünk a környezettudatosságra és a meg
újuló energiaforrások használatára. 12 db napelem került elhe
lyezésre a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. iroda épületének te
tejére. Az engedélyt ez év elején kaptuk meg, a napokban pedig 

befejeződött a kivitelezés. A Samsung monokristályos napele
mek 3 kWos rendszermérettel rendelkeznek, körülbelül 3.450 
kWh áram termelésére alkalmasak évente. Ezek a napelemek 
jelenleg tesztként szolgálnak a hamarosan épülő Vállalkozói Ház 

50 kWos napelem rendszerére. A napelemes rendszerek előnye 
az egyszerűségben rejlik: nagyon hosszú élettartam, gyakorlati
lag gondozásmentes, időjárásálló, környezetbarát. Az Ipari Park 
területén nem ez az első napenergiát hasznosító berendezés.

A 2010ben épített üzemcsarnok épülete napkollektorral van 
felszerelve, melynek legfőbb funkciója a használati melegvíz ter
melés. 

Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
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Ökoalternatívák Jászfényszarun

S-Metalltech 98 Kft. a Jászfényszaru Ipari Parkban

A környezetbarát energiának számos 
fajtáját ismerik és hasznosítják hazánk 
számos önkormányzatában. Jászfény-
szaru is tervezi, hogy belép a megújuló 
energiát hasznosító települések sorába. 
Bíró Rékával, a JnSZ megyei Széchenyi 
Programiroda Környezetfejlesztési Ta-
nácsadójával beszélgettünk a településen 
megvalósítható zöld energiaforrásokról.

Jászfényszaru milyen megújuló források-
kal rendelkezik?

Geotermikus energia forrásai vannak 
a városnak, de ezen kívül szóba kerülhet 
napenergia felhasználása is. Utóbbira már 
korábban is pályázott a város önkormány
zata, a Helyi hő, és villamosenergiaigény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal pá
lyázati kiírás társadalmasítás alatt áll, hama
rosan újra pályázható lesz, érdemes lesz újra 
pályázni a Szolár Park projekttel.

Más megújuló energiaforrás felhasználás-
ról esett szó?

A városvezetés gondolkodott biomassza 
felhasználásán is, ám az ehhez szükséges 
feltételeket mérlegelni kell. Az ilyen jelle
gű döntéseknél óriási figyelmet kell fordí
tani arra, hogy pontos számítások előzzék 
meg a tervezést. Például azt, hogy mekkora 
teljesítményre van szükség. A teljesítmény
hez rendelkezésre áll elegendő biomassza? 
Amennyiben nem, úgy azt milyen terület
ről, milyen távolságról tudja az érintett ön
kormányzat beszerezni? Érdemes megyei, 
országos szintű egységet vizsgálni, hiszen 

elfordulhat, hogy más is ugyanazokra a for
rásokra támaszkodva képzeli el tervei meg
valósítását. Fel kell mérni továbbá, hogy 
ha a közvetlen közelben nem áll rendel

kezésre elegendő biomasszához szükséges 
alapanyag, akkor mekkora távolságról lehet 
beszerezni azt, mert 50 kmnél messzebbről 
nem éri meg beszerezni az alapanyagot.

Miből áll a szilárd biomassza?
A biomassza előállítható minden szerves, 

éghető és száraz alapanyagból. Így szalmá
ból, kukoricaszárból, gyalogakácból és az 
ismert energianövényekből is.

Jászfényszaru esetében életszerű megoldás 
lehet a szilárd biomassza energetikai hasz-
nosítása?

Nem tűnik kifizetődőnek, hiszen nem 
biztos, hogy rendelkezésre áll akkora 
mennyiségű biomassza alapanyag, ameny
nyi szükséges lenne az önkormányzat és 
intézményei energia igényének biztosítá
sára nem beszélve arról, hogy a település 
környezetében több tájvédelmi körzet és 
Natura 2000es terület is található, melyek 
a biomassza kitermelés szempontjából kor
látozó tényezők. A városnak célszerűbb a 
napenergiát és a geotermikus energiát hasz
nosítani.

Beszélne bővebben a geotermikus energia 
kiaknázásának lehetőségeiről?

Geotermikus energia szempontjából a 
Jászság különösen kedvező helyzetben van, 
ezen belül ismert, hogy Jászfényszarunak 
is vannak ilyen forrásai. Felhasználhatóság 
szempontjából meghatározó a rendelke
zésre álló mennyiség, annak hőmérséklete. 
Jászfényszaru ezekre a forrásokra alapozva 
megoldhatja egyes intézményei fűtését, il
letve amennyiben gyógyvíz minősítésű a 
feltárt forrás, egészségügyi szolgáltatások 
nyújtásában is gondolkodhat.

Pál Alíz

Újabb betelepülővel gazdagodott a Jász
fényszaru Ipari Park. 2012. október 15én 
ingatlanbérleti szerződést kötött (vételi jog 
biztosításával) a Jászfényszaru Ipari Cent
rum Kft. és az SMetalltech 98 Anyagtech
nológiai KutatóFejlesztő Kft. Az új bérlő 
az ingatlanon egy japán szűrőanyag gyártási 
knowhow megvalósítására alkalmas üzem 
felépítését, valamint a szükséges gyártó
berendezések megtervezését és gyártását 
tervezi az ÉAOP1.1.1/D12 kódszámú 
telephelyfejlesztési pályázati támogatás fel
használásával. A pályázatot várhatóan nov
emberben fogja benyújtani a vállalat.

 Az SMetalltech 98 Kft.t 1998ban 
alapította hét magyar magánszemély: hat 
mérnök és egy közgazdász. A Kft. alapí
tásának célja az volt, hogy a tagok villa
mosmérnöki, gépészmérnöki és robbantás 
technikai képzettségére alapozva összekötő 
láncszemet képezzen az egyetemek, kutató 
intézmények és az ipar között. A cég szék
helye Szentendrén található, a telephelye és 
a központi adminisztráció helye Budapes
ten, illetve további telephelyet alakított ki 
a Kecskeméti Főiskola területén is. A Kft. 
fő tevékenységei a fémmegmunkálás, egyéb 

természettudományi, műszaki kutatás, fej
lesztés, mérnöki tevékenység, műszaki ta
nácsadás, műszaki vizsgálat és elemzés.

A Kft. Jászfényszarun tervezett beruhá
zása az „Ivóvíztisztítás területén megvaló
sítandó kutatás célspecifikus adszorbens 
anyag és a gyártásához alkalmazható tech
nológia kifejlesztése céljából” című projekt
jükhöz kapcsolódik. A projekt fő célja egy 
olyan adszorbens anyagcsalád kifejlesztése, 
melynek tagjai –megfelelő anyagtechno
lógiai és gyártástechnológiai paraméterek 
változtatásával célirányosan alkalmazhatók 
nemcsak az arzén, hanem a bór, a jód, a 
flour szelektív kiszűrésére az ivóvizekből.

Az üzem létrehozásához az ÉAOP
1.1.1/D12 kódszámú telephelyfejlesztési 
pályázatot nyújt be a vállalat. A gyár meg
építése 57 új munkahely teremtését jelen
ti. Terveik szerint a termelés első lépésben 
400 liter/nap mennyiségű arzén adszorbens 
szűrőanyag gyártásával 2013. IV. negyed
évében indulhat be.

Szalay András, az SMetalltech 98 Kft. 
ügyvezető igazgatója, az alábbi választ 
adta arra a kérdésünkre, hogy miért éppen 
Jászfényszarut választották a tervezett be

ruházásuk megvalósításához: „A tervezett 
beruházás a hazai ivóvízminőségjavító 
programokhoz kapcsolódik. Ezen progra
mok elsősorban az Északalföldi és a Dél
alföldi Régiókat érintik, tehát logikus a 
szűrőanyag gyár telepítése az említett régi
ók területén. Az internetről nyerhető infor
mációk alapján a fenti régiókban vizsgáltuk 
a szóba jöhető lehetőségeket. Ezek közül a 

Jászfényszarui Ipari Park által kínált lehető
ségek voltak a legmegfelelőbbek számunk
ra, mind az infrastrukturális szempontokat, 
mind a közlekedési lehetőségeket figyelem
be véve. A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft 
munkatársaival folytatott személyes tárgya
lások során pozitív szemléletű, konstruktív, 
aktív partnerekkel találkoztunk. Ennek 
alapján biztosítva látjuk a jövőbeni korrekt, 
konstruktív együttműködést.”

Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Bíró Réka
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Jövőorientáció: Tehetséggondozás és pályaválasztás

A végzős általános iskolások körében 
november a pályaválasztás hónapja. Ah
hoz, hogy a diákok a legmegfelelőbb kö
zépiskolát válasszák, tudniuk kell, miben 
tehetségesek, mi iránt érdeklődnek. A te
hetséget először a szülők és a pedagógusok 
ismerik fel. A november 6ai Pályaválasztá
si kiállítás és a tehetséggondozás témakö
rében tartott műhelymegbeszélés e kettőt 
helyezte középpontba. A kiállításra több 
mint kétszáz szülő és gyermek látogatott el 
városunkba, de érkeztek tanulók Boldogról 
és Pusztamonostorról is, számukra tizen
nyolc középiskola mutatkozott be.

A pályaválasztási ankétra a hetedik és 
nyolcadik osztályos diákokat és szüleiket 
várták a szervezők. A többéves múltra visz
szatekintő rendezvényt idén az „Együtt
működés erősítése tanórán kívüli tevé
kenységekkel Jászfényszaru térségében” 
elnevezésű, TÁMOP – 3. 2. 13 – 12/1 – 
2012 – 0191 pályázati számon futó, Euró
pai Uniós finanszírozású projekt keretében 
került sor.

A kiemelkedő képességekkel rendelkező 
fiatalok felfedezését és támogatását közép
pontba helyező délutáni esemény a „Te
hetséggondozás” című műhelymegbeszé
léssel kezdődött. Meghívott előadó Császár 
István volt, aki a JászNagykunSzolnok 
megyei Pedagógiai Intézet vezetője, a Te
hetségtanács elnöke.

Egyórás előadásában a tehetségről és 
annak felismeréséről beszélt. Tapasztala
tai alapján a gyermekek ügyességét, ráter
mettségét először a szülők fedezik fel, de 
a pedagógusok kezében van a lehetőség, 
hogy megmutassák nekik a fejlődés útjait. 
Bemutatta a megyei pedagógiai szolgálat 
munkáját és azt, miként tudnak ők a te
hetséges gyermekek számára fejlődési lehe
tőséget nyújtani.

Elmondta, a megyében összesen negy
ven akkreditált tehetségpont és kiemelt 
tehetségpont található, amelyek mun
kájukkal törekszenek arra, hogy a segítő 
hagyományt őrizzék, egyenlő hozzáférést 
biztosítsanak a tehetségsegítés területén, a 

tehetséges fiatalok társadalmi felelősségét 
növeljék és kialakítsanak a tehetség hasz
nosulását építő környezetet.

Főbb rendezvényeik, a tehetséggondozás 
jegyében: Tehetség Konferencia, Tehetség 
Nap és Jó Gyakorlatok, melyek által egy
re több gyermeknek adnak lehetőséget 
szárnybontogatásaihoz.

KÖZéPISKOLA – MUSTRA

A pályaválasztási ankétot több mint tíz 
éve rendezik meg, azzal a céllal, hogy segít
se a választás előtt álló diákokat és szülei
ket, a minél jobb döntés reményében.

Az este nagy lehetőségeket hordoz ma
gában, hiszen számtalan középiskola kap 
lehetőséget a bemutatkozásra.

Idén tizennyolc középfokú oktatási in
tézmény vezetője, képviselője fogadta el a 
szervezők meghívását.

Bemutatkoztak a közeli városok gimnázi
umai, szakközépiskolái, de érkeztek mesz
szebbről is: Gödöllőről, Mátrafüredről, 
Egerből és Jászapátiból is.

Volt olyan intézmény, amely kisfilm
mel vagy életszerű, a választás fontosságát 
hangsúlyozó jelenettel szemléltette az isko
la életét, keltette fel az érdeklődők figyel
mét. A rendezvényre több mint kétszázan 
látogattak el, szülők és gyermekek egy
aránt – mondta el az iskola pályaválasztási 
felelőse, Kovács Béláné Pető Magdolna,  
aki több mint 10 éve szervezi ilyen széles 
körben a pályaválasztási fórumot.

Pál Alíz

  

Az új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1-21. között tartandó 
országos kamarai választásokkal megalakul az új nemzeti agrár- és 
élelmiszer kamara.  

A hazai mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, 
így minden őstermelő és egyéni vállalkozó is alanyi jogon tagjává válik az új 
egységes köztestületnek. 

A leendő tagok 2012. november 30-ig kötelesek bejelentkezni a 
nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), 
és megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már 
közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket. 

GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK FIGYELEM: 

 
REGISZTRÁCIÓS FELÜLET:  WWW.AGRARKAMARA.HU 

A regisztrációhoz ingyenes segítséget nyújt országszerte a 200 kamarai tanácsadó (elérhetőségi lista: 
umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász hálózat is.  
A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA: 06-80-911-078 (zöld szám), ill. regisztracio@agrarkamara.hu.  

ÚJ NEMZETI AGRÁRKAMARA: ÚJ ESÉLY A VIDÉKNEK 

KÖTELEZŐ REGISZTRÁCIÓ NOVEMBER 30-ig ! 
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Az út végére értek a lépések

Sikeres jászok

november 9-én, az Első lépések Jászfényszarun elnevezésű, Eu-
rópai Uniós finanszírozású projekt, munkaerő-piaci integrációs 
program, záró konferenciájának megtartására került sor. Célja az 
alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező emberek önálló élet-
vitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának 
javítása és képzési programokba való bekapcsolása volt.

A képzésben részt vevő negyvenöt fős célcsoport részére Egyéni Fej
lesztési és Szolgáltatási Tervet készítettek. A program egészségügyi szű
rővizsgálatokkal kezdődött, amelyet felzárkóztató oktatás követett, a 
program végéhez közeledve a résztvevők Targoncavezetői és Tisztítás 
– technológiai szakmunkás OKJ – bizonyítványt szereztek. A képesí
tések megszerzése mellett a program jogi, állapotjavító, pszichológiai 
képzési és foglalkoztatási, munkaerő – piaci tanácsadásokat biztosí
tott, ezen felül a munkáltatókkal való találkozások a foglalkoztatha
tóság esélyeit megnövelték. A projekt keretében, annak konzorciumi 
partnere, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság akkreditált fel
nőttképzési intézménnyé vált (Intézményakkreditációs lajstromszám: 
AL2715) és négy programot akkreditáltatott.

A pénteki záró konferenciát Ady Endre A Mindegy átka c. vers 
elhangzása után Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester nyitotta 
meg. A vendégeket – dr. Sziszik Erika Országos Roma Önkormány
zat (ORÖ) főtanácsadó; Kocsis Péter Csaba ORŐ esélyegyenlőségi 
szakértő; Kökény Kálmán ORÖ megyei képviseletében – a projekt 
vezetője Kovács Béláné Pető Magdolna köszöntötte. A projekt bemu
tatásakor összefoglalva az eredményeket Kovács Béláné Pető Magdol
na elmondta, hogy a tervezettnél nagyobb sikerrel, zárták a projektet. 
Köszönhető az előkészítő munkáknak az elkötelezett szakmai teamnek 
és a bevont célcsoport – a hallgatók – fogadókészségének. Mindany
nyian kaptak valamit a projekttől új szemléletmódot, a hallgatók sze
mélyisége sok esetben változott, magabiztosabb tudást, társakat, kis 
közösségeket találtak és alakítottak.

A szakmai konferencia második előadója, dr. Soltész Anikó tréner, 
tanácsadó, szakértő volt, aki „Az újrakezdés lépései – motivációk, 
esélyek, eredmények című kerekasztal beszélgetést kezdeményezett a 
hallgatókkal, amely során elhangzottak, hogy ki miért kapcsolódott be 
a programba, milyen vágyai, elvárásai voltak s ezek hogyan teljesültek. 
A program eredményességét hangsúlyozták, az ilyen pályázati lehető
ségeket, azok kihasználását nagyon jónak tartják.

További terveik között a munkába állás szerepel. Szeretnék, ha új 
munkahelyek jönnének létre. Végül Nagyné Kiss Mária mentálhygiénés 
tanácsadó „Rejtett dimenziók egy program megvalósulása során” című 
előadásában tapasztalatait, élményeit mondta el, kihangsúlyozva, 
hogy óriási eredmény az, hogy a hallgatók bizalmukba fogadták a kép
zőket, a tanácsadókat. Bemutatta azt a térképpel illusztrált elemzést is, 
hogy a településen a célcsoport tagjai hol élnek, milyen volt a moz
gásterük – főként a család ellátása során s végül a projekt ideje alatt 
merre jártak, mennyi mindennel megismerkedtek. Hallottak ugyan a 
tájházról, de most kipróbálták, mint közösségi színteret, helytörténeti 
tájékoztatásokat kaptak, megismerkedtek a könyvtári szolgáltatással, 
családi igényként jelenik meg a folyóiratok lapozása, a gyermekköny
vek kölcsönzése stb.

A 2011. június 1 – 2012. november 30. között zajló projekt kere
tében a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság akkreditált felnőtt
képzési intézménnyé vált, újabb programot is akkreditáltak – Infor
matikai kompetenciafejlesztés PL7077 –, amelyet már meghirdettek 
az érdeklődők számára.

Pál Alíz

A Jászok Egyesülete ősztől tavaszig 
a Pest Megyeházán (Budapest V. ke
rület Városház u. 7. II. emelet 245
ös termében) havonta szervez neves 
előadókkal közérdeklődésre számító 
témákban előadást. Az egyesület ve
zetése a 2012/13as évad előadóit si
keres jászok köréből, a Jászok Egye
sületének tagjai közül kéri fel.

2012. október 18án Prof. Dr. Dobák Miklós (képünkön), in
tézetigazgató, tanszékvezető egyetemi tanár (Budapesti Corvinus 
Egyetem) városunk díszpolgára Gazdaságunk – bizonytalanságok 
között címmel tartott előadást. 70 percben a világgazdaság és az 
Európai Unió hatásait elemezve szólt a magyar gazdaság helyze
téről. Kiemelte, hogy 2010ben az új kormány gyors cselekvésére, 
intézkedéseire szükség volt, a problémákat tovább görgetni már 

nem lehetett. Elindult a szerkezetátalakítás, annak sikere később 
igazolódik. Az EU nélkül véleménye szerint nem lehet sikeres az 
ország. Magyarország jóval többet kap az uniótól, mint amit ad. 
A belépés által az előnyökkel együtt jár, hogy a közösség szabálya
it be kell tartani. A csatlakozáskor tisztában voltunk azzal, hogy 
egyes kérdésekben a nemzeti szuverenitásukat ezáltal elvesztettük. 
Ez igaz a többi tagállamra is. A vetítéssel egybekötött prezentációt 
a tanár úrtól megszokott közvetlen és közérthető előadásmódot a 
nagyszámú többségében közgazdász, pénzügyi végzettségű hallga
tóság nagy érdeklődéssel figyelte. Több mint tíz kérdés felvetésével, 
azokra történő válaszadással teljes képet kaptunk a gazdaságunk 
helyzetéről. Az előadáson megjelent öt fényszaruit jogos büszke
ség töltötte el, hogy egy közülünk kikerült sikeres jász előadásán 
vehettünk részt. A Jászok Egyesületének soros előadásairól a www.
jaszfenyszaru.hu és www.febe.hu honlapokon rendszeresen adunk 
információt. Kép és szöveg: Tóth Tibor
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50 éves a Szivárvány Óvoda – II. rész

A két óvoda aktív és nyugdíjas dolgozói – Fotó: Menyhárt Éva
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Óvodánk jelenleg is négy csoporttal műkö
dik, nyolc óvónő és négy dajka kíséri óvodába 
lépéstől az iskolakezdésig a gyermekeket. 

Az óvoda vezetését 1994től Ácsné Csontos 
Mária vette át. Az óvoda nemcsak új vezetőt 
kapott, de a nevelés az oktatás területén tör
tént változások új kihívások elé állították az 
óvónőket és a vezetőt egyaránt.1999ben He
lyi Nevelési Program adaptálására került sor, 
óvodánk a Néphagyományőrző Óvodai Prog
ramot adaptálta. Környezetünkből adódóan 
hangsúlyozzuk a környezetmegismerésére, a 
környezetvédelemre való nevelést, valamint a 
hagyományápolást, hagyományőrzést szolgá
ló feladatok megvalósítását. A jeles napokhoz 
kapcsolódás mindennapjainkban is megjele
nik, ünnepeinkben is megnyilvánul. Hagyo
mányos ünnepeink mellett (Mikulás várás, 
Farsang, Húsvét stb.) megtartjuk a Márton 
napot, a Luca naphoz fűződő hagyományo
kat, a kiszeégetést. 

Új jeles napként jelent meg éveken át a 
Zöldséggyümölcs kiállítás, melyet mára 
felváltott a Zöldséggyümölcsnapok. Évente 
két nagyszabású rendezvényt tartunk a mű
velődési házban. Egyik a Farsang, a másik az 
Ovibuli.

2003ban hagyományos óvodabálként in
dult, majd immár hatodik évébe lépett az 
Ovibuli. Míg az óvodabál csak felnőtteknek 
szólt, az Ovibuli kicsiket, nagyokat együtt 
várja. Célunk a kötetlen együtt lét a családok
kal, kötetlen beszélgetés, szórakozás.

2010ben megkaptuk a Zöldóvoda címet, 
melyet két évig viselhettünk. Ehhez kapcso
lódó programjaink voltak pl. a Madáretető és 
a Hulladékból játék címet viselő kiállításaink.

Az elmúlt tíz év alatt az óvoda épülete is 
megújult. A cserépkályhákat gázfűtés váltot
ta fel, megújultak a mosdók, parketta került 
minden csoportszobába. Ablakok, ajtók cse
réjére került sor.

Lehetőségünk nyílott a csoportszobák bú
torainak folyamatos cseréjére, bővítésére.

A költségvetés mellett igyekszünk felkutat
ni, kihasználni a pályázatok nyújtotta lehe
tőségeket.

Pályázat útján jutottunk szakmai eszközök
höz, felszerelési tárgyakhoz (függöny, porszí
vó), tornaszerekhez.

Új tetőt kapott a nyári szín és a két babaház, 
melyek most is szülői segítséggel készültek el. 
A szülők támogatják, ötleteinket segítenek 
a megvalósításban, legyen szó kirándulásról, 
bálról. Segítenek a nyári takarításban, mosás
ban varrásban.

2005ben nagy változás történt mindkét 
óvoda életében. A két óvoda összevonásra 
került és Jászfényszaru Város Óvodai Intéz
ményeként működik tovább. Azóta egy veze
tés alatt, egy nevelőtestülettel két épületben 
működik az óvoda. Földvári Edit

50 éves jubileumáról emlékezett meg 
a Szivárvány Óvoda nevelőtestületi ér
tekezlet keretén belül. Az óvoda aktív 
dolgozói mellett meghívást kaptak a 
Napsugár óvoda dolgozói és mindkét 
óvoda nyugdíjas kollégái. Közös játékkal 
bizonyítottuk mennyire vagyunk otthon 
a mesék világában. Mindezt kötetlen be
szélgetés, nosztalgiázás követte. A finom
ságokról az önkormányzat jóvoltából a 
Vágó bt gondoskodott.

Földvári Edit

Jubileumi beszélgetés,
nosztalgia
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Nagy buli kicsiknek… és nagyoknak!
november 10-én volt a Szivárvány Óvoda már hagyományos-

nak mondható, hatodik Ovibulija. Az idei buli különlegessé-
ge, hogy az intézmény most ünnepli fennállásának ötvenedik 
évfordulóját, így vendég volt az intézmény (nem kis túlzással) 
apraja-nagyja: a sok-sok nyüzsgő gyerkőc, a lelkes szülők és az 
ovi minden nyugdíjas és régi dolgozója is, generációk találkoz-
tak a hosszúra nyúlt délutánon.

Az Ovibuli a Szivárvány Óvoda egyik legnagyobb rendezvénye. 
Ősztől tavaszig élmény dús és színes rendezvények sora várja a 
gyermekeket, de az Ovibuli a mégis más, mert…

Rögtön a buli után tervezik a következő évit, mert a szülők és az 
óvó nénik mindig készülnek valami igazán különleges és mókás 
számmal a gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Arról nem is 
beszélve, hogy az idei jubileum miatt az átlagosnál is nagyobb volt 
a készülődés!

Azon a híres szombat délutánon nagy volt a nyüzsgés a művelő
dési házban: jelmezek, kiegészítők hada az öltözőkben, a nagy elő
adásra készülő gyermekek és szülők, a nagyteremben, az előtérben 
és kiváló hangulat, remek büfé. Az utolsó simítások, pillanatában 
járunk, és amikorra mindenki elkészült, az jelentette a buli kez
detét!

Elsőként a Szabóné Zsuzsa óvónéni, az intézmény korábbi veze
tője köszöntötte a megjelenteket és felidézte az ovi néhány évtized
del korábbi mindennapjait. Vége a „várakozásnak”, színpadra lép 
minden csoport.

A műsorok sorát a Csigabiga csoportosok kezdték, Pompom 
táncukkal, majd következett a Katica csoport, Katica invázió című 
nagysikerűjével. Őket a már nagyobb Süni csoportosok követték, 
Őszi cipósütés Süni módra című táncos számukkal, a Pillangó cso
port pedig a Gólyáktól búcsúzott, Gólyabúcsúztatójával. Az elő
adók korában egy nagy ugrás: színpadon a szülők!

Természetes, hogy ők is készülnek, mert az Ovibuli arról is szól, 
hogy kicsit a szülők is „játszanak”, ezzel szereznek vidám perceket 
a gyermekeknek. A Csigabiga apukák és anyukák látványos kán
kán táncukkal nyűgöztek le mindenkit. A Katica csoport szülőiről 
is kiderült, szeretnek táncolni: az anyukák zumbával, az apukák 
pedig igazán látványos sörhas tánccal szórakoztatták a széles pub
likumot. A Süni csoport szülőit talán a közeli karácsony ihlette 
meg… nem tudni, de az Angyalok a paradicsomban című kedves 
történetükkel nagy sikert arattak. Végül a Pillangó csoportos szü
lők tettek bátor kirándulást a dzsungelben (azonos című) színpadi 
produkciójukkal.

A színpompás műsorok sorának ezzel koránt sem volt vége, hi
szen a színpadot most az óvónénik vették birtokukba. Ők is hu
moros előadásokkal lepték meg az amúgy meglehetősen széles 
publikumot. Elsőként fordított napot tartva, ők bújtak a gyerme

kek bőrébe. Néhány gyermek ezt ki is emelte! Aztán Szivárvány 
táncot jártak. Majd utána az következett, amire igazán nem is gon
dolt, nem is várt senki: egy óriási, emeletes szülinapi csoki torta 
tűzijátékkal és lufi tenger! Mindenki kedvence! Majd tánc, tánc és 
tánc kifulladásig vagy elálmosodásig. Az őszi Ovibuli most is csuda 
klassz, színes és nagyszerű volt!

A kinti, Szivárvány ovi most ünnepelte fennállásának ötvenedik 
évfordulóját, ez ihlette meg az óvónőket: fotókiállítással is készül
tek, hogy az ünnepnap minél szebb legyen. A paravánokra régi, 
több évtizedes fotók kerültek, melyek nagy gyűjtőmunka eredmé
nyeként mutatkoznak be szülőknek, gyermekeknek és az intéz
mény dolgozóinak egyaránt.

Szöveg: Pál Alíz · Fotók: Menyhárt Éva
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Sorozatunkban a tanítóink emlékére 
2012. szeptember 1-jén rendezett ün-
nepségen elhangzott visszaemlékezéseket 
közöljük szerkesztett formában.

nAGy KáROLyné,
született RéKASI ERZSéBET
nyugalmazott általános iskolai
igazgató, hatvani lakos emlékezése:

Megtiszteltetés számomra, hogy el
hunyt Rigó Mária tanító néniről, taná
romról szólhatok, aki lámpásként élt a 
Winklertanyai iskolában a 40es, 50es 
években. Fejet hajtunk most múltja előtt, 
aki akaratot, tehetséget, tudást és telje
sítményt volt hivatott példaként állítani. 
Emlékszem, kismotorral közlekedett, 
majd később ott lakott. Ottléte fényt 
adott a tanyavilág többségének. Minden
kor, mindenre volt ideje. Kérvényeket, 
leveleket írt a hozzá fordulóknak, intézte 
ügyesbajos dolgaikat. Mindezt tette az 
oktatónevelő munkája mellett, vagyis 
életét a tanyavilág életéhez szabta. Rámu
tatott annak értékeire, szépségeire. Nagy 
erénye volt, hogy a gyerekekkel, felnőt
tekkel egyaránt tudta szeretetét éreztetni. 
Sokan továbbtanultunk, majd diplomát 
szereztünk, amiről szerény büszkeséggel 
szívesen beszélgetett. Tevékenysége példa
ként áll előttünk.

Ha tehetném, tanítói munkásságáért 
magas kitüntetésben részesíteném.

SánDOR GyULA
nyugalmazott általános iskolai tanár, 
vecsési lakos emlékezése:

Jómagam 1954. július 6val itt kezdtem 
a pályámat. ErdeyGrúz Tibor az okta
tási miniszter kinevezésével kerültem a 
jászfényszarui általános iskolához, föld

rajztörténelem szakos tanárjelöltként, 
amely a magyar nyelv és irodalom oklevél
lel bővült, mivel azt is tanítottam. 1957ig 
voltam itt. Ittlétem alatt a 3135 fős tan
testületben, amely az akkori Jászberényi 
járás legnagyobb tantestülete volt, sok 
kiváló tanító, tanár tanított, akik közül a 
következő elhunyt kollégákra emlékezem: 
1954. július 6val még Fónagy Sándor 
igazgató fogadott és vette át a megbízó 
levelemet, szeptember 1jével egy évig 
Varga Sándor volt igazgatóm. Feleségével 
Stella Erzsébet tanítónővel jöttek vissza. 
Varga Sándor igazgató úr nyugodt, csen
des természetű, de jó felkészültségű igaz
gató volt, jól irányította a tantestületet, az 
iskolát, jó hatással volt rám, valamint az 
egész iskolai nevelésre.

A következő évtől Mészáros Ferenc lett 
az igazgató, aki szintén feleségével, Bodnár 
Ágnes kolléganővel került az iskolához. Ő 
a tantestület közkedvelt kolléganője volt, 
szerették, tisztelték. Nagy odaadással dol
gozott. Ebben az időben volt az 1956. ok
tóber 23ával kezdődő magyar forradalom 
és szabadságharc. Ez az idő azért is fontos 
az iskola életében, mert a tantestületre a 
legnagyobb felelősség hárult, különösen a 
november 4ét követő napokban.

Míg sok helyen szüneteltették a tanítást 
(pl.: Budapesten, ezért sok tanuló került 
veszélyes helyzetbe, amely sokszor nagyon 
nagy áldozatokkal járt), addig Jászfénysza
run az iskola előtt dübörgött a lánctalpas 
áradat, rengett a föld, és az iskolában, ahol 
750800 tanuló volt (a kültelki két iskolá
ban kb. 150 tanuló) tovább folyt a tanítás. 
A tantestületben egység volt, győzött a jó
zan ész. Minden nevelő nagy felelősséggel 
végezte munkáját, fokozottan ügyelt a 
rendre és a biztonságra. Nem volt kődo
bálás, koktélozás. Nem folyt vér, nem volt 
áldozat és veszteség sem volt. A veszélyes 
helyzetben az iskola legnagyobb eredmé
nye volt, hogy sértetlenül átvészelte a 34 
napig átvonuló páncélos alakulatokat. 
S mindez a tantestület jól megszervezett 
rendjének és helytállásának volt az ered
ménye.

A nevelők közül nagy szeretettel és tisz
telettel emlékezem Csirke Béla tanár úrra, 
és feleségére, Antalóczy Mártára. Csirke 
Béla tanár úrral egyszerre kerültünk ide, 
aki nagy műveltségű és pedagógiailag sok
oldalúan képzett, igazi pedagógus volt. 
Míg a neje a történelmet és az éneket ta
nította, Bartók és Kodály útját és módsze
rét követte a magyar népdal tanításában, 
a kórusművészetében. Magas színvonalra 
emelte az énekzene tanítást.

Ő maga is gyűjtötte a helyi jász népda
lokat. Gyűjtőmunkásságát országos elis
meréssel tüntették ki. Csirke Béla kolléga 
ritkán található, rátermett pedagógiai te

hetség volt. Soha nem láttam haragosnak. 
Vidám, jókedvű, minden nehéz helyzet
ben képes volt megoldást találni. Nevelés
sel kapcsolatos okos véleményeit nem le
hetett figyelmen kívül hagyni. Ahogyan a 
közmondás mondja „Mindig fején találta 
a szöget”. A matematikában annak igaz
ságaira, pontosságra és logikus gondolko
dásra nevelt. A kémia tanításában a termé
szet törvényszerűségeinek megfigyelésére 
tette a hangsúlyt. Mint tanácstag aktívan 
bekapcsolódott a község problémáinak a 
megoldásába. Szakmai felkészültségét és 
gyakorlati tapasztalatait tovább hasznosí
totta a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán 
a tanítójelöltek képzésében, a tantestü
letben. Iskoláért, családjáért közelebbi és 
távolabbi közösségéért dolgozó harmónia 
volt az életében. Hitt az emberen túli ÉR
TELEMBEN.

A közelmúltban elhunytak közül szere
tettel és tisztelettel emlékezem meg Sebes
tyén Lászlóról és nejéről. Sebestyén Lász
ló testnevelést tanított, míg Nagy Vilma 
az alsó és felső tagozatban. Példamutató 
munkájukkal és életükkel jó hatással vol
tak mind a tanítványaikra, mind a tan
testületre. Szerény, harmonikus egyének 
voltak. Tanítványaik, kollégáik szerették 
őket.

Házasságuk megható példája, hogy 
együtt távoztak el az élők sorából (egy hét 
különbséggel).

Utoljára a közelmúltban elhunyt Vá
lik Erzsébet kolléganőre emlékezem, aki 
1954ben itt kezdte a pályáját. Nagy hi
vatástudattal és munkaszeretettel kezdte 
a kicsinyek között a tanítást. Szerette a 
gyerekeket, és azok is rajongtak érte. A 
tantestületben is jó kolléga volt, tevéke
nyen kapcsolódott be a testület életébe, 
munkájába.

Életük, példájuk emlékezésünkben sze
retettel él tovább.

A tanítókra emlékeztek

Sándor Gyula

Nagy Károlyné
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A Diákönkormányzat versenyt rendezett 
a „Legszebb osztályterem” címmel. 3 tagú 
zsűri döntötte el, hogy melyik osztályterem 
a legötletesebb, saját kezünk munkájával 
díszített terem. A zsűri tagjai úgy döntöt
tek, hogy a 8.b, azaz a mi osztálytermünket 
ítélték a legszebbnek. Mi kaptuk az úgyne
vezett „vándordíjat”, a bonsai fát. Mi nagyon 
gondosan ápoljuk a fát. Mivel mi vagyunk az 
első tulajdonosok, ezért mi nevezhettük el. 
Sokat agyaltunk rajta, de a név végül Bonnie 
Sai (Boni Száj) lett. December 5ig biztosan 
a miénk lesz, és reméljük, hogy a következő 
tulajdonos is ugyanilyen szorgosan fog gon
doskodni Bonnieról! Pető Fruzsina

A tanév első, alsósoknak szóló iskolai versenye a Szövegértőszép
olvasó verseny volt. Összesen negyvenöt tanuló indult a második, 
harmadik és negyedik évfolyamokból, osztályonként maximum öt 
nebuló részvételével. A szövegértés több oldalas feladatsorát a taní
tó nénik állították össze. A szépolvasás részen minden tanulónak egy 
mese részletet kellett felolvasni az öttagú zsűri előtt.

Minden induló kapott emléklapot, könyvjelzőt és egy kis nyalánksá
got. Az egyes kategóriák első három helyezettje pedig könyvjutalom
ban és oklevélben is részesült. A tanulók a tanév folyamán még mate
matika és természetismeret tantárgyakból is összemérik tudásukat. Az 
októberi Szövegértőszépolvasó verseny végeredménye:

II. évf. 1. Tóth Anna 2. b,
 2. Nagy Levente 2. c,
 3. Víg Hanna 2. c

III. évf. 1. Szerémi Fanni 3. c,
 2. Berze Anna 3. b,
 3. Dobos Debóra 3. a

IV. évf. 1. Pál Bence 4. b,
 2. Horváth Ádám 4. a,
 3. Balázs Lehel Bulcsú 4. c, Drabos Réka 4. c

Pál Alíz

A diákönkormányzat megszavazta, hogy az 
idei tanévben legyen 2 dolgozatmentes nap. 
Az első ilyen nap november 9én került meg
rendezésre. Ezen a pénteken a diákok nem 
írtak dolgozatot és nem is feleltek. A taná
rok is tiszteletben tartották ezt a kérésünket. 
Köszönjük nekik! Mivel ez a nap nagyon jól 
sikerült, így a második félévben megismétel
jük. Kovács Eszter, Pető Noémi

Hírek az iskolából
Rémes októbeRi buli

A legszebb osztályterem

Dolgozatmentes nap

Október: a szövegértés és a szép Olvasás hónapja

Halloween buli volt a Nagyiskolában október 26–án. Már a szü
net előtti szerdától készültek rá a gyermekek és a munkaközösség ta
nárai. Minden nap másmás feladat teljesítésével lehetett beszállni a 
felső tagozatosoknak a borzalmas buliba. Szerdán faragott tököt kel
lett bevinni a suliba, ezzel lehetett nevezni a versenyre. Csütörtökre 
egyéb rémisztő dekorációs darabokat vártak, pénteken pedig ötletes 
Halloween sütemény volt a beugró. A dekorációs elemekért és a sütiért 
szellemeket kaptak a nebulók, mert a buli hivatalos pénzneme a szel
lem volt. A három nap alatt összesen háromszáz szellemet osztottak 
szét a tanárok, és negyvenet rejtettek el a tantermekben, az udvaron, a 
legkülönbözőbb helyeken. A pénteki bulira sokan rémisztő jelmezbe 
bújva érkeztek. Nem ok nélkül, hiszen a „legborzalmasabb” jelmezt 
viselők tárgyjutalomban részesültek, de a legkreatívabb Halloween 
tökök tulajdonosainak is jutalom járt. A hét során a legtöbb szelle
met összegyűjtő diák óriási tortát nyert, míg a többiek rémesen csinos 
tárgyjutalomban részesültek a DÖK jóvoltából. A Halloween bulin 
ötven felsős tanuló vett részt, az elsős angol szakkörösöket pedig azért 
várták, hogy bepillantást nyerjenek egy idegen, számukra új kultúrkör 
furcsa rejtelmeibe. Az évről évre bővülő rendezvényt idén nyolcadik 
alkalommal szervezte az általános iskola angol munkaközössége, a tan
testület jóváhagyásával. Kép és szöveg: Pál Alíz
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Befejeződött
a Szentháromság

oszlop restaurálása
A főtéri építkezésekkel egy időben Jászfény

szaru város Önkormányzata a Szentháromság 
oszlopot is új helyre állítatta illetve saját erő
ből restauráltatta. A munkát a Szent Család 
szobrot restauráló Egri Hunor és Konkoly 
György okleveles kőszobrász és restaurátor 
művész 2012. október 24re végezte el. 

A XVII. századtól kezdve sok településen 
a pusztító pestistől való megszabadulás után 
felállították a római katolikus egyház egyik 
legfontosabb tételének a Szentháromságnak a 
szobrát. A tétel szerint: Egy Isten van, de az 
csodálatos módon három személy: Atya, Fiú 
(azaz Jézus Krisztus) és Szentlélek.

A jászfényszarui Szentháromság oszlopot 
Ézsiás János és neje Kiss Erzsébet 1903. 
 november 8án állíttatta fel, a felállítás pon
tos indokát azonban nem ismerjük. A szobor 
Baly György kőfaragó és szobrászmester jász
berényi műhelyében készült. Baly György 
Márk 1886ban alapította meg műhelyét 
és a Jászságban számos művészi kivitelezé
sű egyházi jellegű szobor illetve síremlék 
fűződik a nevéhez. Sőt művei a Jászságon 
kívül több helyütt is megtalálhatóak, így 
például az óhatvani katolikus templommal 
szemben lévő Szentháromság szobor és a 
jászalsószentgyörgyi második számú Szent
háromság oszlop is az ő műve. A hatvani 
szobor érdekessége, hogy szintén 1903ban 
készült, és a talapzat kivételével (mely Hat
vanban díszesebb és még két mellékalakkal 
díszített) teljesen megegyezik a Fényszarun 
láthatóval. A restaurátorok szerencséjére, a 
hatvani szobor alapján hitelesen és pontosan 
helyre lehetett állítani a jászfényszarui szob
rot. A több részből álló Szentháromság osz
lopot Eger, vagy Mátra környéki riolittufából 
faragták ki. A téglatest talapzaton korintoszi 
jellegű oszlop áll. A szobron az egyházi tant 
megjelenítve, az oszlopfő tetején a Szenthá

romság alakjai láthatók. Az oszlopfő tetején 
felhőtrónuson baloldalt az Atya trónol, bal 
kezében a világot jelképező gömböt tart. Jobb 
kezében pedig díszes jogar található. Feje mö
gött az Atyaistenre utaló háromszög látható. 
Az Atya jobbján a Fiú ül, aki jobb kezében 
keresztet tart, bal kezét pedig szívére helyezi. 
Feje mögött díszesen faragott glória található. 
Az Atya és Jézus Krisztus között a Szentlélek 
megszokott ábrázolása szerint galamb formá
jában látható. Mögötte sugarasan szétáradó 
glória látszik. A szobor érdekessége, hogy a 
három alakot a művész egy kőből faragta ki, 
így a középen található Szentlélek alakja szin
te azt a látszatot kelti, hogy az Atya és a Fiú 
között lebeg. A virtuóz megoldás azonban a 
szobrot rendkívül sérülékennyé tette, így a 
Szentlélek figurája már régebben megsemmi
sült. A Szentháromság oszlophoz eredetileg 
négy darab szintén riolittufából készült kis 
pillér is hozzá tartozott. Ezek egykor a szobor 
védelmét szolgálták például az állatok ellen. 
A pillérek közül a restaurálás előtt egy már 
betonból készült pótlás volt, de a három ere
deti is rossz állapotban volt.

Az 1980as 90es évek fordulóján történt 
szélviharkor egy az oszlop közelében álló fa 
ága ráesett az alkotásra és az súlyosan meg
sérült. Ekkor törött le az Atya figurájának a 
feje is. 1995ben a jászfényszarui születésű 
Főgler né Kolozs Marcella, Török László sír
kövessel megújíttatta a Szentháromságoszlo
pot, azonban napjainkra újra jelentős restau
rálásra szorult, mivel az építmény megdőlt és 
kifejezetten rossz állapotban volt. A Szenthá
romság alakjai közül az Atya alakjához egy a 
testhez nem illő amatőr kivitelezésű alaktalan 
férfifej volt látható. Jézus Krisztus alakja is 
sérült volt, a jobb kezében tartott kereszt a 
kéztől felfele hiányzott. A Szentlélek alakja 
pedig teljesen megsemmisült. Tehát az osz
lop névadóinak szobrai erősen hiányosak és 
lepusztultak voltak a restaurálás előtt.

A Templomkert felújítása során a Szenthá
romság oszlop új helyre, közelebb a temp
lomtoronyhoz került. Az új helyen szakszerű 
vasbeton alapozást készítettek a szakemberek. 
Ezt követte a Szentháromság oszlop elemei
nek szétszedése és az új helyre történő felál
lítása. Az áthelyezés során a téglából épített 
talapzatban egy az építés korából származó 
időkapszulát: egy pénzérmét és egy medált 
találtak a szakemberek. A két tárgyról a kö
vetkező lapszámban tudósítok. A kis méretű 
oszloptalpat annak repedezettsége miatt vala
mint az illesztés szétszedése miatt cserére ke
rült sor. Mivel az oszlop alapanyaga riolittufa 
sajnos sérülékeny anyag, ezért sürgető volt a 
kőzet megerősítése, valamint a már letörött 
élek, profilok kiegészítése.

A restaurátoroknak az óhatvani minta alap
ján sikerült pontosan restaurálni a szobrokat 
is. A Szentlélek figuráját újraépítették, Jézus 
szobrát is restaurálták, a letörött keresztet hi
telesen kiegészítették. A legnagyobb változás 
az Atya alakjánál történt, hiszen visszaépítet
ték az eredeti fejét, a kezében tartott gömb
ben pedig megtalálták a vasból készült kereszt 
csonkját, ezért azt vörösrézből újra elkészítet
ték és bearanyozták.

Mivel az oszlop eredetileg is festetlen le
hetett, ezért a kő eredeti anyagához hasonló 
színű védőréteggel látták el. A márvány táblá
kon látható feliratokat újrafestették, az 1995
ös felújítás tábláját pedig hátrahelyezték. Az 
oszlop melletti négy pillért az eredeti példá
nyok alapján újra elkészítették. A restaurálást 
követően, tehát az oszlop visszanyerte eredeti 
szépségét és városunk immár egy újabb meg
szépült köztéri alkotással rendelkezik.

A szobron látható márványlapok feliratai:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÁLLITTATTA

ÉZSIÁS JÁNOS
és neje

KISS TERÉZIA
1903.

Baly Gy.
J.berény Vásárut

FELÚJÍTTATTA
FŐGLERNÉ

KOLOZS MARCELLA
1995

Farkas Kristóf Vince

Új, szilárd burkolatot kapott a Szent Ke
reszt Temetőben található kápolna előtti tér. 
A burkolat elkészülése már régóta fennálló 
egyházi és lakossági igény volt. A felső teme
tő szilárd burkolattal történő ellátása több 
lépcsőben valósult meg: először a parkoló 
készült el, most a kápolna előtti teret térkö
vezték le és a kápolna belső részét újították 
fel, de a szemét tárolók alja és a harangláb tö
vében lévő kút melletti rész is új kő alapokat 
kapott.

A munkálatok tervezése és kivitelezése az 
egyházközséggel és a temetőgondnokkal 
együttműködve zajlott, a belső tér rendezését a 
START munkaprogram dolgozói végezték el.

Kép és szöveg: Pál Alíz

Megújult
a Kápolna előtti tér
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Anno latin eredetű szó, jelentése évben, 
években, régen. A sorozatban korabeli 
hiteles dokumentumokból, újság cikkből 
idézünk szószerinti Jászfényszaruval kap-
csolatos eseményt, történetet, hírt, amely 
minden bizonnyal a mai olvasónak is hor-
doz új ismeretet, az idősebbnek ismerős 
neveket is.

A Szolnok Megyei Néplap XVIII. évf. 66. 
számában – negyvenöt éve – 1967. március 
18án pénteken jelent meg a következő tu
dósítás. „Most törvényesen választottak 
elnököt a jászfényszarui Béke Tsz-ben La
punk február 25i számában foglalkoztunk a 
jászfényszarui Béke Tsz helyzetével. Megír
tuk, hogy a vezetők civakodása milyen kárt 
okozott a szövetkezetnek. A közös gazdaság 
vezetői a közgyűlés előtt lemondtak, s he
lyettük másokat választottak. A szövetkezet 
elnökét azonban törvénytelen módon „vá
lasztották” meg. A tagság túlnyomó többsége 
nem szavazott Szabó Zoltánra, a közgyűlés 
levezetője mégis őt tekintette megválasztott
nak. Írásunk nyomán intézkedések születtek. 
A megyei tanács vb mezőgazdasági osztálya 
új közgyűlés összehívására, illetve az elnök
választás törvényes lefolytatására utasította a 
járási tanács vb mezőgazdasági osztályát. A 
jászberényi járási és városi főügyész megál
lapította, hogy a február 18i közgyűlésen a 
választás törvénytelen volt. Csütörtökön este 
újból közgyűlést tartottak a jászfényszarui 
Béke Tszben. A közgyűlésen mintegy hétszáz 
ember szorongott a művelődési ház nagyter
mében. Ott volt többek között Szentesi Lász
ló, a járási tanács vb elnöke és Soós Ferenc a 
járási pártbizottság titkára is. Bordás Lajos*, 

a tsz elnökhelyettese ismertette a megtartott 
brigádgyűlések tapasztalatait. A nagy többség 
Csikós Ferencet, a tsz főmezőgazdászát aján
lotta elnöknek. Voltak, akik Szabó Zoltánt ja
vasolták. Először az utóbbit szavaztatták meg 
a tagsággal. Mindössze harmincnegyven sza
vazott rá. Csikós Ferencet óriási többséggel, 
taps közepette választották meg a Béke Tsz el
nökévé. A közgyűlés ezután megválasztotta az 
új főmezőgazdászt, az ellenőrző, a fegyelmi, 
a háztáji, a szociális és a kulturális bizottság 
elnökeit és tagjait, a szövetkezeti demokrácia 
szigorú betartásával. A közgyűlés második 
napirendi pontként az idei termelési és pénz
ügyi tervet tárgyalta meg. A pénzügyi tervben 
a növénytermesztés árbevétele 15,7 millió, a 

kertészeté 8,6 az állattartásé csak 5,2 millió 
forint. Ebből is látszik, hogy az állattenyész
tés fejlesztése elmaradt a követelményektől. 
Ezt több tag szóvá tette hozzászólásában. A 
tagok tervezett részesedése a földjáradékkal** 
együtt l1,6 millió forint…”

* Alajos (a cikkben elírás történt)
** A földjáradék a föld használata során ke-

letkező gazdasági járadék, ami a föld tulajdo-
nosát illeti meg.

Csikós Ferenc az elnöki tisztséget 1989 
decemberéig, közel 23 évig töltötte be. A 
cikk megírása közben érkezett a lesújtó 
hír, november 9-én életének 83. évében 
elhunyt.

A sorozat szerkesztője: Tóth Tibor

Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksé
gének kibővített ülésére október 12én a 
Rimóczi kastély alagsorában került sor. Az 
állandó meghívottakon ( EB. tagjai, polgár
mester, önkéntesek) túl a „Jászfényszaruért” 
Alapítvány Kuratóriumának tagjai is meghí
vásra kerültek.

Az ülésen áttekintettük az egyesület pénz
ügyi helyzetét, melyre a megfontolt és ta
karékos gazdálkodás a jellemző. Az elnyert 
LEADER pályázat megvalósításához, mivel 
utófinanszírozott szükségessé válik átmeneti 
önkormányzati finanszírozás igénybevétele. 
Mészáros László a „Jászfényszaruért” Ala
pítvány Kuratóriumának elnöke az alapító 
egyesület elnökségét tájékoztatta tevékeny
ségükről, gazdálkodásukról. Az elnökség 
megköszönte az alapítványnak Jászfénysza
ruért, az itt élőkért kifejtett sokoldalú támo
gató, segítő munkáját. A testület döntött a 
XX. Jubileumi jótékonysági műsoros est 
és bál időpontjáról, amely 2013. február 
16-án este 18 órakor a Petőfi Művelődési 
Házban lesz. A rendezvény fővédnökeinek 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert 
és Mészáros László nyugalmazott címzetes 
főjegyzőt, díszvendégeinek Cserháti ágnest 

és Zsámboki Zsoltot kértük fel. Javaslato
kat gyűjtöttünk a 2013es év programjához, 
mivel húszéves a város, húszéves a FÉBE. A 
jubileum jegyében hagyományoknak meg
felelően megemlékezünk a Magyar Kultúra 
Napjáról, az év folyamán két könyvbemu
tatót tervezünk, vendégünk lesz Parti Nagy 
Lajos Kossuthdíjas magyar költő, drámaíró, 
író, szerkesztő, kritikus. Közös összefogásból 

megvalósul a tanyai embereknek, a kápolná
nak és iskoláknak emléket állító kőkompo
zíció. Az eredményes tanácskozást követően 
Agócs Ferenc elnökségi tag által főzött hú
sosbabos káposztát jóízűen fogyasztottuk el. 
A FÉBE történetében második alkalommal 
szervezett közösséget összekovácsoló rendha
gyó összejövetel jól sikerült. Tóth Tibor

Fotó: Berze Lászlóné Vittyuka

ANNO – Érdekességek Jászfényszaru múltjából

FÉBE elnökségi ülés

A közgyűlésen résztvevők egy csoportja a 70-es évek végén. A képen látható személyek: 
az elsősorban balról jobbra Sárközi Jánosné, Török István, Ézsiás Nándor, Ézsiás Imre, 

Berze Sándor, folytatásként mögöttük Győri János Bertalan, Bense Mihály látható

Tanácskozik az elnökség
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(folytatás az 1. oldalról)
Egy bronzból készült érmet Szabó 

Imrefia Béla, szobrászművész, Jászfény-
szaru díszpolgára ajánlotta fel a városnak 
illetve az egyházközösségnek. Az emlékkő 
avatása október 30-án, az esti órákban tör-
tént. Ünnepi szentmisével kezdődött, amit 
az emlékoszlop megáldása követett. A jeles 

eseményre városunkba érkezett a Magyar 
Országgyűlés alelnöke, a Mindszenty tár-
saság elnöke, Lezsák Sándor úr, az érsek 
születési helyének Csehimindszent község-
nek polgármestere, a Mindszenty Társaság 

tagja, Fukszberger Imre, és az emlékoszlo-
pot díszítő bronzplakett készítője, a Mind-
szenty Társaság tagja, a város díszpolgára, 
Szabó Imrefia Béla szobrászművész. Mind-
szenty a 20. századi magyar történelem je-
les alakja, munkássága a század közepére 
tehető, boldoggá avatási ügye már elkez-
dődött.

A 18 órakor kezdődő szentmisét Kiss Gá
bor érdemes címzetes esperes, érseki tanácsos 
plébános celebrálta, melyet az 1975ben el
hunyt hercegprímás emlékére ajánlott fel. 
A szentbeszédben kitért arra, milyen lelki 

nagyságra vall Mindszenty életútja. A herceg
prímás élete példás, mert bátorsággal nézett 
szembe a század meghatározó politikai erői
vel, ami miatt bebörtönözték. Kitért arra is, 
milyen jelentőséggel bír maga az emlékkő (a 
kő az evangéliumokban gyakorta megjelenő 
kép, hasonlat) és a rajta található bronzból 
készült érem. A szentmisét rózsafüzér imád
ság követte, majd 19 órakor az emlékoszlop 
avatására került sor.

Az ünnepséget városunk polgármestere, 
Győriné dr. Czeglédi Márta nyitotta meg. 
Ezt követően Lezsák Sándor osztotta meg 
gondolatait a jelenlévő egyházi és önkor
mányzati képviselőkkel, érdeklődőkkel. Le
zsák Sándor az MTInek adott interjújában 
hangsúlyozta, minden egyes emlékkő, szobor 
avatása, könyv megjelenése vagy emlékkonfe
rencia a bíboros, esztergomi érsek, hercegprí
más hazatérését jelenti, ezért különös jelen
tőséggel bír.

Az avató ünnepség zárásaként Szabó Imrefia 
Béla mondott köszönetet alkotótársainak: 
Urbán Miklósnak és Farkas Jánosnak. Majd 
koszorút helyezett el a Mindszenty társaság 
elnöke, a város önkormányzata, illetve az ün
nepség résztvevői, akik mécsesek gyújtásával 
és elhelyezésével tisztelegtek Mindszenty Jó
zsef emléke előtt.

Az ember léptékű emlékoszlop mészkőből 
készült, ami a felsőtárkányi kőbányából szár
mazik, rajta Mindszenty József arcképét ábrá
zoló bronzplakett, és a hercegprímás jelmon
data: Devictus vincit (Legyőzetve győzöl).

Kép és szöveg: Pál Alíz

A neves évfordulót október 26án, a ko
radélutáni órákban, ünnepelték a klub ösz
szejöveteleinek otthont adó Petőfi Sándor 
Művelődési Házban.

Az esemény bensőséges keretek között 
zajlott, első mozzanata az ünnepi ebéd 
volt. A hangulat, mint minden pénteki 
találkozón, most is jó kedélyűen zajlott: 
élményeiket idézték fel a tagok és aktuális 
témákat vitattak meg. Délután négytől a 
Pécsi Vígságtevők Petőfi a betyár című ze
nés irodalmi előadására voltak hivatalosak, 
de a művelődési ház nagyterme nemcsak 
előttük, hanem minden érdeklődő előtt 
nyitva állt.

Az előadáson részt vettek a klubtagok 
és meghívásuknak eleget tevő óvónők, 
tanítónők és a Fehér Akác Népdalkör né
hány tagja, az Őszikék Nyugdíjasklub és 
civil szervezetek, így az Alfa Kereskedelmi 
és Nonprofit KFT tagjai is. A Petőfi éle
tét más szemszögből bemutató darabbal a 
művelődési ház dolgozói kedveskedtek a 
klubtagoknak és meghívott vendégeiknek.

Az Őszirózsa tagjai a pénteki találkozó
kon kívül is aktívan töltik nyugdíjas éve

iket. A népdalkört kísérik el fellépéseikre. 
Jártak már Jászapáti, Jászszentandrás, Vi
sonta, Gyöngyössolymos, Csécse és Zagy
vaszántó népdalköri találkozóin. Szokásos, 

éves kirándulásukat idén a Poroszló talál
ható Tiszatavi Ökocentrum Parkba tették. 
Összejöveteleiket péntekenként tartják 
délután két órakor. Pál Alíz

Mindszenty emlékét őrizzük

30 éves az Őszirózsa Nyugdíjasklub

Október 30-án este, az emlékkő avatásán részt vettek (balról-jobbra):
Kiss Gábor, Sándorné Tóth Éva, Fukszberger Imre, Győriné dr. Czeglédi Márta,

Szabó Imrefia Béla és Lezsák Sándor.

Együtt ünnepelték a harmincéves jubileumot a nyugdíjas klub tagjai, a foglalkozásoknak 
helyet adó Petőfi Művelődési Ház dolgozói és az ünnepi műsort adó Pécsi Vígságtevők.
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A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség meg-
hosszabbította a benyújtási határidőt az 
ÉszakAlföldi Operatív Program keretein be
lül közzé tett telephelyfejlesztési pályázatra 
(ÉAOP1.1.1/D12). Az új benyújtási ha
táridő 2012. december 10-től 2013. január 
28-ig tart. 

A pályázati kiírás a KKVk működési hely
színéül szolgáló meglévő, működő telephe
lyek modernizációját és bővítését, nem meg
felelő telephelyeik cseréjét, új telephelyek 
kialakítását, a telephelyek kihasználtságának 
növelését kívánja elősegíteni, a KKVk ver
senyképességének megőrzése, fokozása érde
kében, a foglalkoztatottság megtartása, javí
tása mellett.

Felhívjuk minden érdeklődő cég figyelmét, 
aki a Jászfényszaru Ipari Centrumot választ
ja új telephelyének kialakítási helyszínéül, a 
pályázat értelmében a Regionális sajátosságok 
és területi elhelyezkedés szempont keretében 
8 plusz pontot fog kapni, mellyel jelentős 
mértékben elősegíti pályázatának sikerét. 
Az elszámolható összköltség arányában igé
nyelhető támogatás mértéke is igen jelentős, 
mikro és kisvállalkozások esetében 60%, míg 
középvállalkozások esetében 55%, ez mini
málisan 10 millió, maximálisan 100 millió 
forint összeget jelent. 

Részletes információ:
http://www.nfu.hu/doc/3725

Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

...a helyi Védőnői szolgálat szervezésében 
városunkban szeptember 28án (a nyári 
szabadságolás és tikkasztó meleg miatt). Az 
Anyatejes táplálás világnapját hivatalosan au
gusztus 1jén ünneplik világszerte, 1992 óta. 
Településünk védőnői 1994ben csatlakoztak 
a világnap ünnepléséhez. A rendezvényre hi
vatalos minden édesanya, aki anyatejjel táp
lálja csecsemőjét, a várandósok és az anyatejet 
adó anyák is. A kötetlen délutáni programon 
az alkalomhoz illő versekkel, idén Dzsida 
Jenő, Hálaadás című versével, előadással és 
büfével készültek a szervezők.

Az idei meghívott előadó, a hatvani kórház 
vezető szülésznője, Palóczné Hornyák Margit 
volt. Előadásában hangsúlyozta a csecsemő 
minél korábbi mellre helyezésének jelentősé
gét és beszélt a bababarát kórházak fontossá
gáról. A bababarát kórházak a jövő kórházai, 
szerepük azért jelentős, mert az újszülött és 
az édesanya a nap 24 óráját együtt töltheti, 
így mikor a gyermek sírni kezd, máris mellre 
veheti a csecsemőt. Hozzátette, Magyarorszá
gon már egyre több kórház viseli ezt a címet. 

A világnap idei szlogenje: „Értsük meg a 
múltat, tervezzük a jövőt!” A jelmondat ap
ropója, hogy a WHO és az UNICEF 10 éve 
dolgozta ki globális csecsemő és kisgyermek 
táplálási stratégiáját. Pál Alíz

Tisztelt Olvasó!
Az év végéhez közeledünk,  

és az ünnepekkel kap cso
latban kívánok rávilágítani 

olyan körülményekre, amelyek megtar
tása esetén nyugodtabban tölthetik az 
elkövetkező napokat. 

A karácsonyi ünnepek, és a felkészülés 
nagyon jelentős időszak az év során. Az 
ünneppel kapcsolatban jelentősen meg
változik az emberek életritmusa, a meg
emlékezés nyugalmát heteken keresztül 
sürgésforgás előzi meg. A készülődés 
során jellemzően a vásárlások, és a köz
lekedésben részvétel során felmerülő ve
szélyhelyzetekről kívánok szólni. 

A bevásárlások során, a járműveik lezá
rására (kerékpárt is!), a járművek utaste
rében látható helyre helyezett értéktár
gyak veszélyeire hívom fel figyelmüket. 
Gondolhatják, ismét ez a téma, amit 
érintek, de higgyék el nekem, hogy nem 
tudom elég sokszor erre felhívni a figyel
met. A munkánk során visszatérő körül
mény, amikor a sértett magatartásával 
segíti a bűnelkövetőket a cselekményük 
végrehajtásában. Nem tartom túlzottnak 
azt, amikor már több értéket is vásárol
tak, és még újabb üzletet kívánnak meg
látogatni, egyikük a járműnél marad. A 
rendőrség a társhatóságokkal együttmű
ködve, fokozott ellenőrzést hajt végre az 
ünnepek időszakában az üzletközpontok 
környékén, a lopások megelőzése érde
kében.

Bűnügyi szempontból kiemelt fontos
ságú az elkövetkező időszakban a FALO

PÁSOK megelőzése, en
nek érdekében rendszeres 
ellenőrzések várhatók az 
erdőkben, és a közutakon 
egyaránt. A cselekmény 50.000 Ft érték
határig szabálysértést képez, (addig, amíg 
minősítő körülmény, pl. üzletszerűség 
nem állapítható meg) azonban minden 
elkövetéshez használt eszköz lefoglalásra 
kerül, az elkövető őrizetbe vétele minden 
esetben vizsgálat tárgyát képezi!

Az újévi ünnepekkel kapcsolatban a 
pirotechnikai esz közök használatának 
szabá lyozottságára hívom fel a figyelmü
ket. Az engedélyezett eszközök felhasz
nálási időszaka korlátozott az év utolsó 
napjára koncentrálódik. PETÁRDA 
használata tilos!

A közlekedésben résztvevő személyek 
részéről a téli időszakban történő jár
művezetés fokozott figyelmet, előrelátást 
igényel. Járműveik téli időszaki felkészí
tését végeztessék el. A felkészítés során, 
az alapvető műszaki paramétereken túl 
a világító berendezéseket, a gumiab
roncsokat, az ablaktörlő lapátokat, és a 
fagyállóablakmosó folyadékokat ellen
őrizzék le. A téli időszakra készített gu
miabroncs rendkívüli módon fokozhatja 
a közlekedés biztonságát! Gondoljanak 
arra, az autóversenyzés során alkalmazott 
gumiabroncsok minősége mennyiben 
befolyásolja a teljesítményt. Itt is ez tör
ténik persze kicsiben, lassabb sebesség 
mellett. A közutak burkolata nem ne
vezhető tökéletesnek, a külterületi főút 
nyomvályús, ami a csúszásveszélyt növe
li. Hosszabb utak előtt időben indulja
nak el, és kellő üzemanyaggal, takaróval, 
és némi élelemmel vértezzék fel magukat 
az esetleges rendkívüli körülményekre.

Jászfényszaru városban legutóbbi je
lentkezésem óta kiemelt tárgyi súlyú 
bűncselekmény, közlekedési baleset nem 
történt. 

Felhívom a figyelmüket, hogy az in
gatlanaikat, és a járműveiket zárják be 
(zárják le) akkor is, ha a jármű az udva
ron, vagy az üzlet előtt parkol, ne legyen 
a bűnelkövetők könnyű célpontja. A fi
gyelmeztetésem a kerékpárokra kiemel
ten vonatkozik!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és 
Boldog Újévet kívánok!

Tel.: 107, Rendőrőrs: 06-70/330-7626
Fax: 57/422-138

Terenyi Imre rendőr főhadnagy
Rendőrőrs parancsnok

Fotó: Pál Alíz

Mikro, kis- és közép-
vállalkozások figyelem!

Az Anyatejes világ
napot ünnepelték...

Rendőrségi hírek
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Lelkes és tehetséges BME hallgatók révén a keleteurópai ré
gió országai közül, Románia mellett, Magyarország elsőként vett 
részt a diákcsapatok alkotta Solar Decathlon Europe Madridban 
megrendezett versenyén. A 2012es madridi versenyen négy kon
tinensről 20 csapat vett részt 14 ország 26 egyeteme képviseleté
ben, az összesített eredmények alapján a magyar csapat a hatodik 
helyezést érte el.

A mérnöki és szerkezeti megoldások „versenyszámában” második 
lett, ezüstérmet szerzett a komfort területén, az energiahatékony
ságban pedig szintén felfért a dobogóra egy harmadik helyezéssel, 
az internetes közönségszavazáson a negyedik helyig jutott, és két 
különdíjban is részesült, méghozzá a fenntarthatóság és a belső di
zájn kategóriákban.

A Solar Decathlon egy nemzetközi, egyetemek közötti innováci
ós verseny, ami 2002 óta kerül megrendezésre az USA Energetikai 
Minisztériuma és a spanyol kormányzat szervezésében. A verseny 
fő célkitűzése a napenergia felhasználásával összefüggő építészeti 
megoldások népszerűsítése, a zöldtechnológiák társadalmi és pi
aci támogatottságának megteremtése, a megújuló energiák és az 
energiahatékony szerkezetek megismertetése a diákokkal, továbbá 
az új technológiák széles körű társadalmi elfogadtatása, használa
tuk ösztönzése..

A BME hallgatói által tervezett ház, az ODOOra keresztelt la
kóépület. Két év, több mint száz résztvevő, diákok, tanárok, szpon
zorok tették lehetővé, hogy megépüljön az ODOO, vagyis az 1:1
es léptékű, tisztán szoláris energiát hasznosító épületmodell.

A ODOO nevű projekt egy két személyre tervezett családi ház, 
amelynek lakótömbje, a téli ház, valamint a nyári konyha és a ket
tőt összekapcsoló udvar, egy összességében közel 144 négyzetmé
ternyi épület. A tetőn és a teraszt lezáró falon, összesen 60 négy
zetméternyi napelem termeli a villamos energiát, ezek óránként 
9 kilowattot képesek előállítani. A falakat és a tetőt 24 cm vastag 
 újságpapírból készült, a verseny kiírásának megfelelően, újrahasz
nosított és/vagy a fenntarthatóságot szolgáló anyagok alkalmazása 
 cellulóz hőszigeteléssel látták el. A padlóban és a mennyezetben 
lévő csőkígyó, illetve légcsatornák biztosítják a hűtést és a fűtést, 
amelyet levegővíz hőszivattyú táplál. A nappali többlet energia 
a hálózatba kerül, az éjszakai áramot pedig onnan vételezi a ház. 

A nemes megmérettetés után, az ODOOház hazatért, 2014 
nyaráig bárki megtekintheti a BME központi épületének udvarán.

Berze Éva, okleveles építészmérnök

Ebben az időszakban az újságok telisteli 
vannak figyelemfelkeltő hirdetésekkel, ami a 
látásélesség koordinálását segítő szemüveg, 
kontaktlencse és a szemüveg vizsgálatára irá
nyul. Jászfényszaru és Pusztamonostor tagja
inak információs napra hívta fel a figyelmét 
megyei egyesületünk, mely 2012. 10. 10én 
klubfoglalkozás keretében került megtartásra. 
JászNagykunSzolnok megyénknek számos 
településén működnek csoportok, így évente 
egy alkalommal tudnak reánk sort keríteni. 
Vendégünk volt Markot Béláné Évike, aki 
látóként sok éve az adminisztrációs feladato
kat látja el, Kis Endréné Erzsike sorstársunk, 
aki önkéntesként segíti irodánk munkáját. Az 
elnök kisasszonyunk elfoglaltsága miatt nem 
tudott hozzánk csatlakozni. A téma a 2012
ben történt változásokról, eseményekről, 
lehetőségekről szólt. Sajnos az éves közgyű
lésünkön nem tud mindenki részt venni, így 
viszont lehetőség van az információ átadására. 
A hivatalos rész után már a 2013as évre érvé
nyes tagbélyegeket is meg lehetett vásárolni. 
Persze maradt idő egy kis beszélgetésre, kelle
mes kirándulások felelevenítésére harapnivaló 
és üdítő kíséretében. Pár nap eltéréssel újra 
találkozhattunk, mert megyei egyesületünk 
2012.10.17én rendezte meg a Fehérbot 
Nemzetközi Napja alkalmából összeállított 
programját. Kicsit eltérőbb volt a szokottnál, 
mert 9 órától közgyűlést hívtak össze, alapsza

bály hatályon kívül helyezéséről és új alapsza
bály elfogadásáról kellett döntenünk. Termé
szetesen mindez szavazás alapján történt. Az 
ünnepi része 10 órakor vette kezdetét, az első 
részben elismerő oklevelek és tanúsítványok 
átadására került sor. Nagyon büszke vagyok 
és szomorú is büszkeségem, hogy a települé
sünkön több személy részesült elismerésben, 
és szomorúan tapasztalom, hogy ünnepsé
günkön nem tudtak részt venni. Tanúsítványt 
kapott a „Vakbarát településért” Győriné Dr. 
Czeglédi Márta polgármester asszonyunk, 
Szakali János igazgató úr, Ácsné Csontos 
Mária, Dobákné Sárközi Katalin óvodáink 
vezetői. Oklevélben részesült Zsámboki Sán
dor a P.T.J. bizottság elnöke és végül, de nem 
utolsó sorban Varga Józsefné területfelelős 
klubvezető. A műsorszámokat Vígh Erika és 
Hám Réka Ágota konferálta, utóbbi segítette, 
hisz Vígh Éva vak sorstársunk. Hallhattunk 
énekelőadást, hangszeres dallamokat, verset, 
tangóharmonikát, s egy család életéből részle
teket, melyben a nagymami nem lát, viszont 
remekül csipeszeli a függönyt, magasra állva.

A remek összeállítás után üdítő, kávé, 
szendvics, sütemény és kacagós beszélgetés 
várt ránk, mert ha hiszik, ha nem, vakon és 
gyengén látón is tudunk vidáman élni. „Csak 
meg kell találni a forrását: a Szeretet minden
kié!” Végül a délutánban Vén Péter szemtré
ner látott el a hasznos tanácsaival. A jó dol
gok mellett életünkben történnek rosszak is. 
Egyesületünk titkárától, Germann Sándorné 
Marcsitól vettünk búcsút 2012.10.31én 
Szolnokon, aki 61 éves volt. Emléke szívünk

ben örökké él. Egy idézettel zárom írásom: 
„Segítség kell! Adni is, kapni is! Csak így lehet 
megmaradni!” Jó egészséget kívánok minden 
kedves olvasónak. Varga Józsefné 

Területfelelős klubvezető

A Gondolat olvasókör tagjai október 26án 
este megtartották a második őszi felolvasó es
tet, melynek témája a spiritualitás, a lelkiség 
volt. A tagok másodjára döntöttek úgy, hogy 
nem szerzőt, hanem témát választanak. Ok
tóberi utolsó péntekére szintén klasszikus, 
ám napjaink irodalmában egyre népszerűbb 
és keresettebb témát választottak: a lelkiséget. 
A lelkiség, legyen szó istenélményről, belső 
megnyugvásról vagy egyegy szívmelengető 
baráti beszélgetésről, mindennapunk része. A 
mármár hagyománnyá váló, pénteki felolvasó 
esteken érzések és élettapasztalatok vegyültek, 
cserétek gazdát a baráti közelség légkörében. 
A beszélgetések és az irodalom gyöngyszemei 
remekül kiegészítették egymást. A felolvasott 
művek között megtalálható volt napjaink 
spirituális íróinak néhány gondolat morzsája, 
Paulo Coelho, Müller Péter, Bokor Katalin, 
Szepes Mária és más ismert szerzők tollából. 
Az este a máskor is megszokott barátságos 
hangulatban, a témának köszönhetően mély 
érzésekkel, élményekkel átitatva telt.

Pál Alíz

ÉpítÉsz szemmel

Magyar egyetemisták nemzetközi sikere

Október
a látás hónapja

Lelki élmények
irodalmi köntösben
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2012. 11. 11én bajnoki mérkőzésre érke
zett csapatunk Tiszaföldvárra, ahol a Szolno
ki Honvéd csapatával kellett játszani. Sokat 
készültünk a mérkőzésre, ami alapján ko
moly esélyünk volt a győzelemre. A bemele
gítést követően az első percekben fejfej mel
lett haladt csapatunk a Szolnokkal. Mindkét 
fél idegesen, de nagyon keményen védekezve 
kezdte a mérkőzést.

Új csapat taktikát dolgoztam ki, s a játéko
saink ezt kiválóan alkalmazva dobták a gólo
kat. És ekkor csapott be a krach.. Kapusunk 
nagy igyekezetében, a mérkőzés 5. percében, 
egy szélen induló játékos elé lépett, hogy az 
indítást elcsípje, de e közben összeütközött az 
ellenfél játékosával. Ártatlan, mindennapos 
helyzet volt ez az elmúlt években, csak hoz
tak egy új szabályt, ami ilyenkor mérlegelés 
nélkül piros lappal kiállítja a kapust. Megder
medt a csapat egy percre, amikor a játékveze
tő a piros lapot felemelte, mivel mindannyian 
tisztában voltunk vele, hogy másik kapusunk 
sérülése miatt nincs más, aki helyettesíteni 
tudná. Egy pillanatra én sem tudtam hova 
is kapjak, amikor Berényi Melinda előre len
dült és jelezte, hogy majd Ő áll a kapuba. Egy 
perc alatt cseréltünk, majd persze egy játékos 
még leült a büntetés miatt kapusunkon kívül 

is. Nem könnyű innen felállni egy csapatnak. 
Ellenfelünk előtt felcsillant a lehetőség, hogy 
a jelenleg talán jobban játszó Jászfényszaru 
VSEt le tudják győzni. Tudtuk, hogy Me
linda magassága miatt felülre fognak lőni so
kat, tudtuk persze.. A mérkőzés során eleinte 
nem találtuk helyünket a pályán és az ellenfél 
több lövése is utat talált a kapunkba. Aztán 
Melinda egy bravúros mozdulattal hárított, 
majd újra hárított egy lövést... Nem volt sok, 
nem nyújtott „Pálingeri” teljesítményt, de ez 
a mozzanat, hogy megfogott néhány lövést, 
újra erőt adott a csapatnak és újra felálltunk, 
felvettük a kesztyűt a győzelmében biztos el
lenfelünkkel.

Óriásit küzdött csapatunk, ahol egymást se
gítve védekeztünk és támadtunk...talán most 
értünk igazán csapattá a probléma súlya alatt.

Nem sikerült így sem győznünk 17:14re 
kikaptunk, de úgy, hogy még ellenfelünk 
is csak gratulálni tudott. És igen, Melinda 
minden körülmény ellenére a mérkőzés hőse 
lett... Kép és szöveg: Gere Ferenc

Továbbra is jól szerepel felnőtt csapatunk a me
gyei II. osztályú bajnokságban, jó eséllyel pályá
zik a feljutó helyek egyikére. Az elmúlt hónap
ban öt mérkőzést játszott a csapat, ebből négyet 
meg is nyert, ezzel a dobogó harmadik fokán áll.

Ifjúsági csapatunk is hasonló hónapot zárt, 
mint felnőtt csapatunk. Négy győzelem mellett 
egy vereség a mérleg, ezzel a tabella 5. helyén áll 
a csapat. 

U16os csapatunk már nem veretlen, de ebben 
nagy szerepe van annak is, hogy több ízben is egy 
időben játszottak az ifjúsági csapattal, így a keret 
erőforrásait meg kellett osztani. Ennek ellenére 
dicséretes a csapat munkája, jelenleg a dobogó 
2. fokán állnak. 

U13as csapatunk megszerezte első győzelmét, 
a sereghajtó és roppant szimpatikus Jászdózsa 
csapatát vertük sima mérkőzésen. A többi mér
kőzésen sajnos nem lehetett esélyük a srácoknak, 
mivel jelentősen fiatalabbak, mint vetélytársaik. 
Ettől függetlenül dicséretes az a hozzáállás, ami
vel küzdenek és fejlődnek!

Eredmények:
JVSE–Tiszapüspöki 72 G.: Horváth (3),
 Lukács (2), Jáger, Urbán. 

 ifi: 100 G.: Baranyi (6), Farkas V.(2),
  Varga L, Szakali Zs.
Jászalsószentgyörgy–JVSE 02
  G.: Vaszicsku, Urbán.
 ifi: 13 G.: Márton D., Szakali Zs., Farkas V.
JVSE–Cibakháza 02
 ifi: 32 G.: Baranyi (2), Kirják.
Jászkisér–JVSE 01 G.: Urbán.
 ifi: 50 
JVSE–Zagyvarékas 20 G.: Vaszicsku (2). 
 ifi: 42 G.: Kollár S.(2), Kirják, Baranyi.
U16
JVSE–Jászberény 31 G.: Baranyi (2), Kirják.
JVSE–Jászárokszállás 100 G.: Baranyi (8), 
  Farkas V. (2).
Nagykörű–JVSE 513 G.: Baranyi (6),
  Farkas V. (3), Penczner L., Csuzz (2), 
  Varga L.
JVSE–Jászkisér 03 
JVSE–Jászboldogháza 25 G.: Farkas V. (2).
Jánoshida–JVSE 71 G.: Csuzz.
U13
JVSE–Jászberény 05 
JVSE–Jászdózsa 240 G.: Makádi M. (11), 
  Mezei M. (7), Penczner V. (3), Lakatos M. (2), 
  Johancsik Z.
JVSE – Jászapáti 08
Szolnoki MÁV UFC – JVSE 100
Mozogjanak sokat! Vitányi Szabolcs

Megalakult kamarakórusunk november 
8án, Keresztesi József karnagy vezetésével.

Próbáinkat hétfői napokon tartjuk a Rimó
czi Kastélyban, 18.30tól, heti egy alkalom
mal. A tagok létszáma próbárólpróbára folya
matosan nő, de aki még kedvet érez magában 

és jó hang adottságokkal bír, jöjjön el hétfő 
este, sok szeretettel várjuk! Kórusunk reperto
árja változó, de első sorban magyar dallamok 
szólalnak meg előadásunkban 20. századi ma
gyar klasszikusoktól kezdődően a 21. század 
sikereiig. Hétfőn, ugye találkozunk? Pál Alíz

A mérkőzés Hőse

Focieredmények

Újraéled a kórusmozgalom Fényszarun

Várakozás a pályára lépésre...
vidáman mint mindig

Orvosi ügyelet: .............................................................................................. (+36)-37/341-040
Mentők:  ............................................................................................................................... 104
Tűzoltóság:  ......................................................................................................................... 105
Rendőrség (Jászberény): .................................................................................................... 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): ................................ (+36)-57/422-138, mobil: (+36)-70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Pető Ferenc):  .........................................................  (+36)-30/324-5688
TIGÁZ – hibabejelentés:  ............................................................................... (+36)-80/300-300
Falugazdász:  .............................................................................................. (+36)-30/3922-602
Vízmű – hibabejelentés munkaidőben: ..........................................................(+36)-57/422-631

munkaidőn túl: ................................................................................. (+36)-30/275-3350
Szennyvíz-ügyelet munkaidőben: ............................................ 423-938 és (+36)-30/429-4195
ÉMÁSZ – hibabejelentés:  ............................................................................ (+36)-40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon: .......................424-046, vagy (+36)-30/244-1456
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon:  .................................................................. 522-460
Plébánia (Jászfényszaru):  .......................................................................... (+36)-30/3460-366
Polgárőrség:  ................................................................................................(+36)-30/2720-611
Közterület-felügyelő: .....................................................................................(+36)-30/611-3472

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
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A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823ban ezen a napon fejezte be 
a Himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta janu
ár 22én ünnepeljük a magyar kultúra napját. A Fényszaruiak Baráti 
Egyesülete az ünnep kapcsán 2013. január 19én (szombaton) este 18 
órakor a Petőfi Sándor Művelődési Házban megemlékezést és azt kö
vetően színházi előadást szervez. A jászárokszállási Görbe János Szín
játszó Egyesület előadásában bemutatásra kerül Kállai István – Fényes 
Szabolcs – G. Dénes György: Majd a papa című három felvonásos 
zenés vígjátéka.

Szereplők: Béres László, Bodnár Zsófia, Csikós Erzsébet, 
Kaposznyák Józsefné, Lengyel Éva, Lóczy Péter, Major József, Nagy 
Kinga, Nagy Zoltánné, Pethes Kálmán, Szikra Adrián, Szölösi Attila, 
Terenyi Tímea. Zene: Guba József, Pál Katalin, ifj. Pethes Kálmán, 
Soós Gergő. Rendező: Kovács Béláné Az előadásra a belépőjegyeket 
december 17től elővételben, de az előadás előtt a helyszínen is 800, 
1.200 és 1.600 Ftos áron meglehet megvásárolni.

A jegyek kaphatók: Hangosiné Réz Mária (Takarékszövetkezeti 
Fiók) (422156, 203190446), Görbe Jánosné Amálka (423348, 30
5807793), Kővágó Jánosné Kati (203102972, 422923), Lukács Pál 
(423286, 205146377), Basa Éva (202726878, 422002), Berzéné 
Magyar Krisztina szervezőknél (305772039), de a 303373336os 
telefonszámon Tóth Tibornál is megrendelhető. Tóth Tibor

Fotó: Karizs Evelin

Köszönet a Jászfényszaruért végzett munkáért
Jászfényszaru Város Önkormányzata „20 éves a város” nyitó rendez

vényeként 2013. január 6-án (vasárnap) 16 órai kezdettel a Petőfi 
Művelődési Házban Újévi koncertet szervez. A város képviselő testü
lete a műsorra tevékenységük elismeréséül meghívja a városi intéz
ményekben dolgozó vagy már nyugdíjba vonult közalkalmazottakat, 
köztisztviselőket, önkormányzati kitüntetéssel rendelkezőket valamint 
a városért több éve sokat tevékenykedő civileket. Győriné dr. Czeglé-
di Márta polgármester újévi köszöntője után kétszer 60 perces show 
műsor következik. 

A műsorban közreműködnek: Berkes János érdemes művész, Ma
gyar Állami Operaház tagja, Szabó Krisztina énekművész, a WDR 
Rádió Köln szólistája, Dobák Attila operaénekes, Zhang yu Caro-
lin operaénekes, Kövesdi éva ének és táncművész, a Moulin Rou
ge dívája, Baráth Zoltán színművész, sanzonénekes, Herczeg Flóra 
énekesnő, a Társulat című tehetségkutató nyertese, Daru Péter az 
Xfaktorból ismert énekes, Révész Géza George Michael imitátor, 
Báder Ernő prímás, előadóművész a Rajkó zenekar tagja, Kéméndi 

Tamás zeneművész, tangóharmonika virtuóz, Bóbis László stepptánc 
világbajnok. Zenei kíséret: Szabó Henrik szalonzenekara és a Gonda 
László quartett. A szervezésben és rendezésben részt vállal: a húsz éve 
alakult Fényszaruiak Baráti Egyesülete.

A koncert nyilvános a meghívottakon túl, a rendezvény iránt érdek-
lődők a galériára korlátozott számban 1500,- Ft/fő összegért dec-
ember 17 és 28 között a Takarékszövetkezeti Fiókban Hangosiné 
Réz Máriánál lehet jegyet vásárolni.  Tóth Tibor

SZÜLETTEK: Banya Bálint (Banya Zsuzsanna), Csatlós Máté (Far
kas Mónika), Kotlár Botond Barnabás (Princz Erzsébet), Nagy 
Anasztázia (Kratofil Katalin), Rafael Franciska Virág (Csúcs Zsa
nett), Rozbora Dávid (Cserháti Katalin).

HÁZASSÁGKÖTÉS: nem volt.

ELHUNYTAK: Johancsik Istvánné Ézsiás Margit (96), Jónás János (65), 
Kátai Kálmán (84), Mezei István (81), Palócz Lászlóné Veres Mária (86), 
Rimóczi Antalné Tamus Etelka (84), Vass Józsefné Nagy Terézia (87).

Színházi előadás
a magyar kultúra napja alkalmából

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

ÚJÉVI EXKLUZIV ZENÉS-TÁNCOS 
SHOW MŰSOR

2012. januári előadás Elvámolt nászéjszaka zenés vígjátékból
egy pillanat (Major József, Csikós Erzsébet, Guba József )

Októberi anyakönyvi hírek

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

JOHAnCSIK ISTVánné
éZSIáS MARGIT

temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút hoztak, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

JUHáSZ JánOS
halálának 1. évfordulójára emlékezünk.

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

Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben, szerényen,
Jóságos szíved nyugodjon békében.
Emlékeddel szívünkben maradtál,

Számunkra Te soha meg nem haltál.”
Szerető feleséged és családod

SZőLLőSI PáLné
halálának 10. évfordulójára emlékezik

Szerető családja

Emlékezés

HULyáK RÓBERT
halálának 4. évfordulóján.

„Azokért... kik elmentek, el... messze 
Honnét nincs visszatérés e Földre, 

De itt hagyták nyomukat szívünkben, 
Itt belül, mindörökre.”

Családja

ZSÓLyOMI IMRéné KOVáCS KLáRA
halálának 2. évfordulóján

a jó feleségre, gondos édesanyára
vigasztalan, nem múló szeretettel emlékezünk.

Férje, gyermekei és unokái
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november 16-án újra Hagyományőrző 
Erzsébet napi kézműves kiállítás és vásár 
volt a Bedekovich Lőrinc népfőiskolai 
Társaság szervezésében Jászfényszarun. 
A nagy múltú rendezvényre az idén közel 
harminc kézműves iparművész látogatott 
el. A vásárt kísérő program is színes volt: 
délelőtt a Kerekítő baba-mama foglalkozás 
várta a kicsinyeket, az iskolásokat a Tarisz-
nyás Műhely tanította kákatutaj, hattyú 
készítésére és kosárfonásra, a délután pe-
dig az örök klasszikus, a divat témaköré-
ben rendezett kiállítás megnyitásával telt.

Az egész napos program délelőtt 9 órakor 
kezdődött, a kézműves termékek iránt érdek
lődő lelkes közönségnek és a kísérő program 
látogatóinak, a rendezvénynek helyt adó Pe
tőfi Sándor Művelődési Ház nagytermében.

A teremben közel harminc kézműves kiál
lító várta portékájával a látogatókat. Megta
lálható volt minden: kürtős kalács, mézes
kalács, forralt bor, termelői méz és a közelgő 
karácsonyra való tekintettel apró, de annál 
szebb kézműves ajándékok közül lehetett vá
lasztani. Tűzzománc ékszerek, rézből készült 
ékszerek filc ujj bábok, természetes alapanya
gokból készült karácsonyfadíszek és horgolt 
angyalok serege várta szelíden a nézelődőket, 
vásárlókat. A kiállítás és vásár középpontjá
ban a helyi termékek álltak. Igazi érdekesség 
volt az előtérben, solymász gazdájával vára
kozó héja.

A vásárral egy időben kézműves foglalko
zások várták az általános iskola alsó és felső 
tagozatos tanulóit. Négy csoportnak tartott 
a Tarisznyás Műhely kézműves foglalkozáso
kat, Kovács Zoltán kosárfonó, kismesterség 

oktató és játszóház vezetővel az egyik kiste
remben. Itt az alsósok kákatutajt és hattyút 
készítettek, így a helyiségben lévő teknő mi
ben léte is értelmet nyert: a diákok által készí
tett hattyúk és tutajok ringatóztak benne. A 
felsősök a kosárfonás rejtelmeivel ismerked
tek, két órás foglalkozáson.

A kézműves foglalkozások mellett a leg
kisebb korosztályt a Kerekítő babamama 
foglalkozás várta Kovács Zoltánné Lajos 

Krisztina vezetésével. A kicsiket és mamákat 
énekestáncos programmal, különös népi 
hangszerekkel várta a népművész. A foglal
kozáson népi mondókákkal, népi hangszerek 
megszólaltatásával, különleges feladatokkal 
nyűgözte le a babákat, a legkedvesebb játék 
az alagút, illetve a varázsernyő volt.

A délutáni program tágabb értelemben 
szólt a „kézművességről”. Mellé a nőiség, 
nőiesség és a nőket minden korban meg
mozgató divat csatlakozott. Három órakor 
nyílt meg Hamza Lehel Mária (divatterve

ző, iparművész, újságíró) divatrajz kiállítása 
a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társa
ság, a Petőfi Művelődési Ház és a Városi 
Könyvtár közös szervezésében. Az Erzsébet 
napi köszöntőt, a megnyitót a három intéz
mény képviseletében Farkas Kristóf Vince 
az „Együttműködés erősítése tanórán kívüli 
tevékenységekkel Jászfényszaru térségében.” 
TÁMOP3.2.1312/120120191 program 
projektvezetője mondta.

 A rajzokat a Hamza Gyűjtemény és Jász 
Galéria bocsátotta a Bedekovich Lőrinc Nép
főiskolai Társaság részére. A tárlat összesen 
hatszáz rajzból válogat, melyek az 1940es 
évektől 1964ig mutatták be a nemzetközi 
trendet. A tárlat december 10éig tekinthető 
meg a művelődési házban, a Városi Könyvtár 
nyitva tartási ideje alatt. A megnyitó után be
szélgetésre is sor került, aki pedig még nem 
kíváncsiskodta ki eléggé magát délelőtt, este 
hatig még lehetősége volt rá.

Kép és szöveg: Pál Alíz

2013. január 1től állami fenntartásba ke
rülnek az általános iskolák, gimnáziumok, 
középiskolák és szakiskolák. Az intézmények 
állami fenntartását a nyáron létrejött az egy
kori kultuszminiszter nevét viselő Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ (KIK)  koordi
nálja majd. A területi szervezeti egységek a 
járási és megyeközponti tan kerületek, melye
ket a november 1től kinevezett tankerületi 
igazgatók irányítanak majd.

Ezeknek a tankerületeknek az élére nevez
ték most ki a vezetőket. Az Emberi Erőforrá
sok Minisztériumának oktatási államtitkára 
a tavaly decemberben elfogadott köznevelési 
törvény fontos állomásának nevezte a tan
kerületek kialakítását és az igazgatók kine
vezését. Az állami kézbe vétellel az oktatási 
rendszer egységesebb és igazságosabbá tétele 
a cél. A köznevelési rendszerben a fenntartói 
feladatok átvételével a kormány felszámolja 
az elmúlt évtizedekben egyre mélyülő kü
lönbségeket, amelyek miatt a szegényebb ré
giókban született gyerekek felnőtt életükre is 
kiható hátrányos helyzetbe kerültek.

Az átalakítás a gyerekek, a családok érdekeit 
szolgálja a nagyobb állami felelősségvállalás 

tankerületi megjelenítésével. Az állami fenn
tartás alapvetően szakmai irányítást jelent, 
melybe beletartozik a pedagógusok és a ne
velőoktató munkát közvetlenül segítők bé
rének, járulékainak központi biztosítása, va
lamint a köznevelési feladatellátás, a szakmai 
továbbképzések összehangolása.

Az iskolák fenntartása mellett a 3 ezer fő
nél kisebb lélekszámú települések iskoláinak 
a működtetését is a tankerületek veszik át. A 
települések nyilatkozhatnak úgy, megtartják 
iskoláikat. Az önkormányzatok november 
15ig tehettek szándéknyilatkozatot arról, 
hogy tudjáke a jövőben vállalni az intézmé
nyeik működtetését. (A 3 ezer főnél kisebb 
településeknek akkor kellett nyilatkozni, ha 
vállalják, a nagyobb településeknek abban az 
esetben, ha átadják az államnak az intézmé
nyeik működtetését.) JászNagykun Szolnok 
Megyében mindössze 6 önkormányzat – eb
ből 3 Jászsági város: Jászberény, Jászárokszál
lás, és Jászfényszaru – nyilatkozott úgy, hogy 
vállalja az oktatási intézményeinek a további 
működtetését.

A fenntartói feladatok koordinálását tehát 
a központi és területi szervekből álló Kle

belsberg Intézményfenntartó Központ végzi. 
JászNagykunSzolnok megyében kilenc tan
kerület kezdte meg a működését. A Jászság
ban a járási hivatalok illetékességi területével 
azonos beosztásban két tankerület került ki
alakításra.

A Jászberényi tankerület, melynek igazgató
ja Birinyi János, valamint a Jászapáti tanker
ület, melynek igazgatója Orosz István.

A tankerületi igazgatók első feladata az lesz 
majd, hogy a saját járási tankerületben felve
gyék a települési önkormányzatok vezetésével 
a kapcsolatot, és előkészítsék a megállapo
dást, hogy „az állam fenntartóként történő 
belépése zökkenőmentes legyen”.

A tankerületi igazgatók főbb feladata továb
bá az illetékességi területükön működő köz
nevelési intézmények irányítása, pedagógiai 
munkájának koordinálása, kapcsolattartás 
az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal és 
a köznevelés egyéb szereplőivel; rendszeres 
jelentések és adatszolgáltatások készítése; bi
zonyos esetekben az intézmények működési 
feladatainak ellátása.

Dr. Voller Erika
jegyző

Körséta az Erzsébet napi vásáron

Tankerületi igazgatók a közoktatásban
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MAYA
GYeRMekdiVAt!
Jászfényszaru Fürst S. u. 10.
Mindenkit szeretettel várunk ünnepi 
akciónkkal!

December 5én, 6án valamint bronz, 
ezüst és aranyvasárnap 20% kedvezmény 
minden termék árából!

Ünnepi nyitva tartás:
December 09. Bronzvasárnap 812 óráig
December 16. Ezüstvasárnap 812 óráig
December 23. Aranyvasárnap 812 óráig

Kedvére válogathat nagy választékú gyer
mek és babaruházatunkból 56170es 
méretig (téli ruházat, overál, kabát, sap
kák, zoknik, harisnyák, pólók, melegítők, 
rugik stb.), valamint jó minőségű pelen
káinkból.

Nyitva tartás:
H–P: 917 ó., Sz.: 812 ó. V.: Zárva

Tel.: +3670/3957388

AJÁNDÉKUTALVÁNY IS KAPHATÓ!

Manna Pékáru és süteMény
Jászfényszaru, Szabadság út 69.

Kínálatunk:
Pékmester Sütödéje kenyér,

cipó, tejes kifli, zsemle, pékáru
Bonita látványpékség termékei

A hét minden napján
friss cukrász sütemények, rétesek!

Tortarendelést felveszünk,
formatorták nagy választékban!
Novemberben, decemberben

Mikulás, Szaloncukor, Beigli vásár!
Mikuláscsomag készítését óvodáknak,

iskoláknak vállalunk!
Pékmester Sütödéje

szeletelt kenyér 229 Ft/kg
Lédig nápolyi 4 ízben 799 Ft/kg

Krémes 155 Ft/db
Isler 130 Ft/db

Nyitva: HP 518 ó, Sz.: 516 ó, V: 915 ó

Palántakeltetést vállalok.
Csépány László,

Jászfényszaru, Árpád u. 1.
+3630/2875649

Idared és Jonagored alma
kis és nagytételben eladó.

Csépány László,
Jászfényszaru, Árpád u. 1.

+3630/2875649

Kisméretű utánfutó olcsón eladó.
Jászfényszaru, Mező I. u. 19.

Gyökeres és vágott
ezüstfenyő eladó.

Telefon: 30/5807793

Idős néni gondozását
vállalom itt lakással.

Tel.: 30/6460950

KARáCSOnyI FEnyő VáSáR
Jászfényszaru Széchenyi I. út 69.

Ünnepi színházi előadás!

Köszöntés

A Fortuna Együttes és a napsugár Gyermekszínpad
alakulásának 40 éves évfordulóját ünnepli.

A nyitórendezvényre a Fényszaruiak Baráti Egyesülete
és a Színjátszók Baráti Köre Egyesület közös szervezésében 

2012. december 9. 16 órakor
a jászfényszarui Petőfi Sándor Művelődési Házban kerül sor. 

Az adácsi Veritas Színpad bemutatja
a Magyar Színjátékos Szövetség ezüst minősítésű produkcióját:

Dr. Sáfrány ügyvéd legszívesebben válóperes ügyeket vállal: ügyfelei főleg tehetős
asszonyok, akik vagy válni akarnak, vagy pont ellenkezőleg, nem akarnak válni…

REnDEZő: SZEKERES JánOS

Belépőjegyeket elővételben 800, 1.200 és 1.600 Ftos áron lehet megvásárolni. 
A jegyek kaphatók: 

Takarékszövetkezeti Fiókban, Hangosiné Réz Mária (422156, 203190446), Görbe 
Jánosné Amálka (423348, 305807793), Kővágó Jánosné Kati ( 203102972, 422923), 

Lukács Pál (423286, 205146377), Basa éva (202726878, 422002),
Berzéné Magyar Krisztina (305772039) szervezőknél,

de a 303373336 telefonon Tóth Tibornál is megrendelhető.

Az előadásra várunk minden színházszerető vendéget! 
Örülnénk, ha minél több régi színjátszót üdvözölhetnénk a közönség soraiban!

Eisemann – Halász – Békeffi
Egy csók és más semmi

c. zenés vígjátékát.

Bakó János és felesége Szalai Ilona november 19-én ünnepelték
50. házassági évfordulójukat. Szeretettel köszönti őket fiuk és családja.

Friss termelői tej és tejtermék 
állandóan kapható.

+3630/4996627
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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.

KARácSoNyI AKcIó!
• Keretek –20%, –30%, –40%
• Nyugdíjas kedvezmény –30%
• Tokok, láncok, törlők –20%

Ajándékozzon szeretteinek
szemüveg-vásárlási utalványt!

Ezen hirdetés felmutatása 
2.000 Ft kedvezményt jelent 

szemüvegkészítés esetén.
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig

Tisztelt jászfényszarui lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy előzetes időpont egyeztetés alapján édesapám lakásán

(Jászfényszaru, Fürst S. u. 12.)
ÜGyVéDI TEVéKEnySéGET FOLyTATOK.

Dr. Tóth Zoltán – ügyvéd – Telefon: 0620/5445206

Komplett

magánfogászati
rendelés

2012. szeptember 1-től
Jászfényszaru, dózsa gy. u. 14. sz. alatt.

Fény Dental
Fogászati Centrum KFt.

időpont-egyeztetés
telefonon vagy személyesen. 

tel.: +36-30/947-7453

Külsős orvostól fogtechnikai munkát vállalunk.

Jó minőségű
pálinkafőzés rövid határidővel,

kedvező áron Jászfényszarun.

Tel.: +36-30/523-1248
Ugyanitt szikvíz-készítés,

kis- és nagyfogyasztót kiszolgálunk!

T T
Kis Autósiskola

Kis Sándor
+36-70/457-0926

Járművezetői
tanfolyamot
szervez az alábbi
kategóriákban:
„B” „a” „m”.

Jászfényszaru,
Kooperatív művészeti

alapiskola
a tanfolyam

a pusztamonostori
tanulók számára

a buszmenetrendhez
igazodik.

KleopátRA KozmetIKA ÉS SzoláRIum
Jászfényszaru, Szabadság út 69.

BlacK care feKvő Szolárium 170 fT / 3 Perc
Szolárium nyitva tartása: minden nap 12–21 óráig.

Kozmetika bejelentkezés alapján: +36-70/233-2543

zSólyomI NIKolett KozmetIKuS

ifj. Pál János vállalja
hőszigetelt ajtók, ablakok, illetve beltéri ajtók készítését, 
görcsmentes, rétegragasztott, hossztoldott borovi fenyőből. 
Igény szerint felület kezelve, beépítve. Továbbá vállalja egyéb 
asztalos munkák készítését (bérgyalulás, fűrészelés stb.)

Elérhetőség: 5126 Jászfényszaru, Dobó István út 77. · Tel.: 06-30/464-9190

FEnyőVáSáR!
Karácsonyra gyökeres és vágott fenyők eladók.

Luc, normand és ezüst.
Érdeklődni: Karizs Tibor, Kossuth út 77.

(0630/2199385)

Helyben
SZánTÓFÖLDET bérelnék

(1 ha felett)!
Érd.: 0630/2919561
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Karácsonyi kavalkád meghívó Fogathajtó bál

Karácsonyváró mindenkinek
a Kisiskolában!

Meghívó osztálytalálkozóra

Kiállítás

TÁJÉKOZTATÓ

„VIGyÜnK FényT
AZ EMBEREK SZÍVéBE!”

Jászfényszaru Város Önkormányzata szeretettel meghívja
Önt és Kedves Családját

a Petőfi Sándor Művelődési Házban megrendezésre kerülő
Karácsonyi Kavalkád programsorozatra.

Karácsonyi ruhagyűjtés: Tiszta, szakadásmentes, használható és 
kulturált állapotban lévő ruhákat gyűjtünk karitatív célokra. 

Időpontja: 2012. december 10–14 (hétfőtől péntekig), 8–16 óra 
között.

Karácsonyi ruhabörze: A program keretében az összegyűjtött 
ruhák átadására kerül sor, azaz 3 ruhadarabot választhat minden 
kedves látogató 1 „fénytallérért”. A „fénytallért” a helyszínen lehet 
megvásárolni. A tallérokból befolyt összeget a templomtorony ke
resztjének felújítására adományozzuk. 

Minden látogató tombolaszelvényt kap ajándékba. Az érkezőket 
forró teával várjuk.

Időpontja: 2012. december 20–21 (csütörtök, péntek), 8–17 óra 
között.

2012. december 22-én karácsonyi ünnepség és vásár:
Karácsonyi vásár 8 órától 15 óráig

Vásárosok forgataga a Művelődési Ház előterében.
15 órától karácsonyi ünnepség

• Győriné dr. Czeglédi Márta köszöntője
• a Szivárvány Óvoda ünnepi műsora
• a művészeti iskola diákjainak előadása
• az általános iskola diákjainak előadása
• a Napsugár Óvoda betlehemes műsora
• a modern tánccsoport fellépése
• a néptáncegyüttes fellépése
• tombolahúzás

 Győriné dr. Czeglédi Márta Dr. Voller Erika
 polgármester jegyző

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete szeretettel vár minden érdek
lődőt egy különleges hagyományőrző karácsonyváró délutánra 
 december 19-én 16 órára a Kisiskola színházteremébe. Csaj
kovszkij Diótörő című művének kamrazenei feldolgozását Kovács 
Tímea meséje kíséri. Közreműködik az Art Cafe Vonósnégyes.

A műsor második részében hagyományos dallamok hangzanak 
fel a Norma Együttes tolmácsolásában.

Majd a Fortuna Együttes bemutatja eredeti formájában a felku
tatott fényszarui betlehemest. 

A mini projekt a „Jászfényszaru városközpontjának értékmegőr
ző megújítása” városrehabilitációs projekt keretében elkülönített 
Városközpont Programalap (JFSZ5.1.1/FVR2012) támogatásá
val a Hagyományőrző programcsomagban valósul meg. 

(ÉAOP5.1.1/D092f20110003)

2012. december 8-án 19 órától
hajnalig tartó bált rendezünk
a Petőfi Művelődési Házban.

A műsorban fellépnek a herédi néptáncosok
és a jászfényszarui Fortuna Együttes tagjai.

élő zene! · Vacsora: Vágó Bt. · Belépődíj: 4.500 Ft

Jegyek kaphatók:
Rusai László – T.: 30/2902550,
É+J Iparcikk Kisáruház – T.: 57/422210,
Id. Pál János – T.: 30/9904430

Részvételi szándékát kérjük, jelezze 2012. december 5én estig.
Tombola felajánlást köszönettel fogadunk.
Szeretettel várjuk a szórakozni vágyókat!

Rendezők

A Protetico Kft tájékoztatja az érintetteket, hogy a következő gyógy-
cipőírás 2012. december 4-én délután 14 órától lesz a művelődési 
ház kistermében.

Használt cipőt hozzon magával!
Beutalóra szükség nincs. A közgyógyigazolványt mindenkor figye

lembe veszik. 
Szeretetettel várja Önöket:

dr. Voloscsuk Katalin ortopéd főorvos és a Protetico Kft vezetői
Szervező: id. Radics István, segítő: ifj. Mészáros Tibor

Hamza Lehel Mária divatrajzaiból
nyílt kiállítás a Bedekovich Lőrinc

Népfőiskolai Társaság, a Petőfi Művelődési Ház
és a Városi Könyvtár közös szervezésében.

A kiállítás megtekinthető
a Városi Könyvtár nyitvatartási idejében 

2012. december 10-ig.

Volt 8. b-sek figyelem!
Szomorú esemény az alapja az idei Adventi Kávéház rendezvényé

nek. Volt osztálytársunk, a tragikus baleset után elhunyt Ocskó Magdi 
tiszteletére emlékkoncertet ad a Szolnoki Szimfonikus Zenekar.

Utána egy külön kisteremben, csendes, a hangulathoz illő 35 éves 
osztálytalálkozóra invitálom az 1977ben végzett 8. bs osztálytársai
mat. Kérlek benneteket, továbbítsátok ezt a meghívót azoknak, akik
nek ismeritek az elérhetőségét. Basa Éva
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