Jászfényszaru város lapja
2004. december

Véradók kitüntetése
2004. december 4-én a mûvelõdési házban
került sor a többszörös önkéntes véradók
kitüntetésére.
Tízszeres véradók: Petõ Gyula és Bálint
Zoltán
Hússzoros véradók: Bali Gáborné és ifj.
Mészáros Tibor
Huszonötszörös véradók: Barócsi József
és Szászi József
Harmincszoros véradó: Lukács Pál
Negyvenszeres véradó: Görbe László
Ötvenszeres véradó: Boda Andor
Hatvanszoros véradó: Bordás Béla
A kitüntetettek oklevelet és ajándéktárgyat kaptak.
Köszönjük önkéntes véradóink önzetlen
segítségét.
Kellemes ünnepeket és jó egészséget kíván
a Városi Vöröskereszt nevében:
Kõvágó Jánosné
titkár

Fizioterápia
December 1-jétõl a Jászberényi Erzsébet
Kórház és az Önkormányzat közremûködésével újra mûködik a fizioterápia az Orvosi
Rendelõben. A szolgáltatás munkanapokon
14-18 óráig vehetõ igénybe.

Ára: 65,- Ft

15. évfolyam 12. szám

Jászfényszaru város
minden lakójának meghitt
ünnepeket és boldog új
évet kíván
a Képviselõ-testület
és a Polgármesteri Hivatal
nevében:
Gyõriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Mészáros László
c. fõjegyzõ

Jászfényszaru valamennyi lakójának
kívánok jó egészséget, boldog ünnepeket
és sikerekben gazdag új esztendõt!
dr. Gedei József
országgyûlési képviselõ

Újságunk
megrendelhetõ
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy
újságunk 2005. januártól példányonként 77,Ft-ért vásárolható meg terjesztõinknél.
A Mi újság Fényszarun? elõfizetési díja
1 évre 924,- Ft lesz. Helyi elõfizetõinknek
a Posta kézbesítõi juttatják el az egyes lapszámokat. A vidéki és külföldi elõfizetõknek
az általuk megadott címre – a szerkesztõség
postázza az újságot. Itt mondunk köszönetet azon hûséges elõfizetõinknek, akik
hozzájárulnak a bélyegköltséghez.
Újságunk 2005. január 20-ig megrendelhetõ a szerkesztõségben (Városi Könyvtár, 5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.) személyesen a Könyvtár nyitvatartási idejében,
vagy a szerkesztõség címére feladott
pénzesutalványon.
Minden olvasónknak boldog ünnepeket,
jó egészséget kívánunk! A szerkesztõség

Luca-napi kavalkád. További képek és olvasnivaló a 4. oldalon.
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Petárdázók,
FIGYELEM!
Az ünnepek közeledtével egyre több
robbanásszerû durranás zavarhatja meg
nyugalmunkat, mely hangok kísértetiesen
hasonlítanak a petárdák dübörgéséhez.
Gyönyörködhetnénk a tûzijátékban, nyugodtan ünnepelhetnénk szeretteinkkel, de
örömünk nem lehet felhõtlen, mert évekre
visszamenõleg az a tapasztalat, hogy bármikor robbanhat petárda a lábunk alatt.
Az ünnepi forgatagban sajnos elég nehéz
megállapítani, és felelõsségre vonni a petárdázókat. Nem árt azonban tudni, ha mégis
horogra akadna egy-egy „huligán”, akkor mire számíthat.
Az 1999. évi Szabálysértésrõl szóló
LXIX. tv. az alábbiakat fogalmazza meg
(140.§): aki pirotechnikai terméket (pl.:
petárdát, tûzijáték-rakétát, stb….) engedély
nélkül elõállít, forgalmaz, tárol, szállít,
felhasznál és birtokol 50 ezer Ft-ig terjedõ
pénzbírsággal sújtható, és a nála talált
pirotechnikai eszközöket el kell kobozni.
A fenti törvényen kívül a legújabb jogszabályok (155/2003. (X.1.) Korm. rendelet)
az alábbi szabályokat fogalmazzák meg:
„- kis tûzijátékokat nagykorú személyek
december 28-a és december 31-e között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják,
tárolhatják, és felhasználhatják. Ellentétben
a 14 év alattiakkal, akik petárdákat csak
nagykorú felügyelete mellett használhatnak,
vásárolni pedig egyáltalán nem lehet ebben
a korosztályba tartozó gyerekeknek. 14 év
felettiek engedély nélkül megvásárolhatják
a petárdákat, de csak december 31-én 18 htól január1-jén 06 h-ig lehet azokat durrogtatni külön engedély nélkül. Természetesen
ezen idõszak alatt is kellõ odafigyeléssel
használhatják a fiatalok ezeket a pirotechnikai cikkeket, odafigyelve saját és mások testi
épségére, a környezet védelmére, épületek,
közterületek rendjére.”
Ezek ismeretében meggondolandó a
„durrantgatás”, nem beszélve arról, hogy
milyen komoly, némely esetben maradandó
sérüléseket is okozhat.
Kérjük tehát a lakosságot, hogy közterületen mellõzzék a petárdák és tûzijáték-rakéták használatát, mert ezzel nem csakhogy
pénzt takarítunk meg – a bírság összegét –
de saját és mások testi épségét is megvédhetjük!
A fenti tanácsok elfogadásának reményében kellemes ünnepeket kíván:
a Jászberényi Rendõrkapitányság

A Városi Könyvtár év
végi nyitva tartása
A Városi Könyvtár nyitva tartása 2004.
december 21-én 22-én 9.00 órától 12.00
óráig.
2004. 28-án és 29-én 9.00 órától 12.00
óráig.
2005. január 4-tõl változatlan.

Minden tisztelt Olvasónknak
kellemes ünnepeket kívánunk!

A

Electronics Magyar Rt.
Kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag,
boldog új esztendõt kíván
vásárlóinak
és üzleti partnereinek!
Vigyázat, kamaszkor!

„Nem értem a gyerekem! Mit csináljak vele? Pedig én mindent megpróbálok!” Ilyen, és
ehhez hasonló kérdések minden tinédzser szülõjében felmerülnek. De tényleg, mit lehet itt
tenni? MI is történik az eddig tisztelettudó, jól nevelt, kedves, szófogadó gyermekünkkel?
Ezekre keressük a választ, melyben január 14-én, pénteken este 6 órakor segítségünkre
lesz Tóth József, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat pszichológusa.
A nagyiskola ebédlõjébe szervezett, vetítéssel is szemléltetett elõadás címe: A serdülõkor
problémái. Az Általános Iskola, Kooperatív Mûvészeti Alapiskola és a Bedekovich
Lõrinc Népfõiskolai Társaság Drámapedagógiai Mûhelye és az iskola igazgatósága a Szülõk
Akadémiája elõadássorozat keretében sok szeretettel vár minden érdeklõdõ szülõt,
pedagógust.
Az Önkormányzat támogatásának köszönhetõen az elõadásra a belépés ingyenes! Éljen
a lehetõséggel! Szóljon barátjának, ismerõsének is!
Katinka

Napsugarak sikere Jászkiséren
A jászkiséri „Apáról fiúra” címû hagyományõrzõ találkozón ismét nagy sikerrel
szerepeltek a jászfényszarui mûvészeti iskola növendékei. Rozika néni tanítványai a
fortunásokkal közösen Luca-napi kavalkád címû mûsorukkal a „Szakmailag a legjobb
produkció” díját nyerték el.
„Arattak” vendégeink, a borsi Galagonya Néptánc-együttes is, hiszen „A néphagyomány
örökítéséért a szülõföldön” címû különdíjjal jutalmazta õket a zsûri.
Gratulálunk a játszóknak és a vezetõknek egyaránt!

A Jászfényszarui Teleházról
Megnyitása óta (2002. május 4.) a teleház a fiatalok közkedvelt szórakozó- és
találkozóhelye. Ezt elõsegítették a teleház által szervezett rendezvények is, amelyek
célcsoportja ez a korosztály. Néhány nagyobb rendezvény, a teljesség igénye nélkül:
• Magyarország vezetõ fürdõkomplexumának látogatása Hajdúszoboszlón,
• Four Seasons koncert szervezése a Mûvelõdési Házban,
• Paintball kirándulás Hatvanba,
• Bowling Center látogatás Szolnokon,
• e-Vetélkedõ rendezése.
Az alkalmi (általában nyári) rendezvényeken kívül rendszeres jelleggel megrendezésre
kerültek többek között nyársalások, diszkó jellegû (zártkörû) bulik, filmvetítések, valamint
hosszabbított nyitva tartás. A rendezvények jellegétõl függõen a résztvevõk száma 10 és
60 fõ között mozgott. A teleház fiatalok körében elért jó hírét a továbbiakban is igyekszik
megõrizni, mindenkor szem elõtt tartva a káros szenvedélyektõl mentes szórakozást.
Ha a teleházról esik szó, feltétlenül meg kell említeni mûködésének egyik fõ célját, ami a
helyi civil szervezetek tevékenységének támogatása, noha az elmúlt idõszakban ez iránt
sajnos kevés érdeklõdés mutatkozott.
2003. novemberétõl bevezetésre került a szélessávú kábeles Internet szolgáltatás. Az új,
kb. 16-szor gyorsabb sebességû (~1Mbit) Internet elérést a korábbi magas ára, valamint a
technikai korszerûsítés tette szükségessé. Az Internet szolgáltató cseréje miatt Jászfényszaru város honlapja - amely a teleházban készül - a ideiglenesen nem volt elérhetõ. Azóta
a honlap megújult külsõvel újra mûködik, tartalma azonban továbbra is szegényes. Ezúton
is szeretnék megkérni mindenkit, hogy tanulmányozza át a honlap szerkezetét, és
amennyiben lehetõsége nyílik, támogassa azt olyan híranyagokkal, amelyekre Jászfényszaru
város lakossága is kíváncsi lehet.
Szabó Zoltán teleházvezetõ
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Az idõsekért

A falugazdász tájékoztatója

2004. december 4-én az Önkormányzat
Egészségügyi és Szociális Bizottsága
mûsoros délutánon köszöntötte a városban élõ idõseket és nyugdíjasokat.
A rendezvény fõ védnöke Gyõriné dr.
Czeglédi Márta polgármester volt. A
mûsort az I. Sz. Óvoda kis táncosai és
budapesti mûvészek adták a jelenlévõk
nagy megelégedésére.
A rendezvény sikeres lebonyolításához a városban élõ magánszemélyek,
vállalkozók és intézmények is hozzájárultak. Így ezúton mondunk köszönetet: Gyõriné dr. Czeglédi Márta polgármesternek, a Vágó Bt.-nek, Farkas
Sándor vállalkozónak, Bali Lászlóné
vállalkozónak, a Béke Horgászegyesületnek, Tóth Tibor képviselõnek, Rózsa Gábor vállalkozónak, Szénási Sándor vállalkozónak, Szászi József vállalkozónak, Rohoska Lászlónak, Ézsiás
Dénes és Tsa-nak, Alfa Ipari Rt.-nek, Sinkovics Ferenc vállalkozónak, Baranyi
József vállalkozónak, Farkas László
vállalkozónak, a Szent Anna Gyógyszertárnak, a Kleopátra Patikának, Varga
Lászlóné Papír, írószerbolt vezetõnek,
Petõ Árpád vállalkozónak, Dózsa
Györgynének, Cserháti Vencelné vállalkozónak, Bugyi Béláné vállalkozónak,
Török Imre vállalkozónak, Tóth Sándornak a Dobi István útról, Réz Ferencné vállalkozónak, Tusor Ferencnek és
családjának, a Vöröskereszt helyi szervezetének, a Petõfi Mûvelõdési Háznak,
a Városi Könyvtárnak, a GAMESZ-nek
és az Önkormányzatnak.
Köszönjük!
Kellemes ünnepeket és boldog új évet
kíván az Egészségügyi és Szociális
Bizottság nevében a város minden
kedves lakójának:
Mészáros Tivadar,
a bizottság elnöke

2004. december 20-tól év végéig az ügyfélfogadás – december 29. (szerda) délután
kivételével szünetel.
Halaszthatatlan információk ügyében a Jászberényi Falugazdász Területi Központ
ügyeletének telefonszámán (57/501-785) vagy személyesen lehet érdeklõdni kedden,
szerdán és csütörtökön a délelõtti órákban.
Kívánok minden ügyfelemnek kellemes karácsonyi ünnepeket és az ideinél
sikeresebb és szerencsésebb boldog új évet!
Tiborcz Zoltán falugazdász

Az országos népszavazás helyi eredménye
2004. december 5-én megtartott országos népszavazáson 4721 választásra jogosult
állampolgár közül 1244 fõ (26,35 %) jelent meg a szavazókörökben.
Az urnákban a szavazatszámláló bizottságok 1242 db érvényes szavazólapot találtak.
Jászfényszarun a szavazás kérdésenként és szavazókörönként az alábbiak szerint alakult:
1. kérdés: Egyetért-e ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények,
kórházak maradjanak állami, önkormányzati tulajdonban, ezért az Országgyûlés semmisítse
meg az ezzel ellentétes törvényt?
Érvényes szavazólapokon leadott
Érvénytelen
szavazatok száma

1. sz. k.
2. sz. k.
3. sz. k.
4. sz. k.
5. sz. k.
6. sz. k.
Összesen

1
6
4
3
2
5
21

Érvényes
szavazatok száma

176
199
213
195
271
167
1221

Az érvényes szavazatokból
IGEN
szavazatok száma

116
140
135
118
175
101
785

NEM
szavazatok száma

60
59
78
77
96
66
436

2. kérdés: Akarja-e, hogy az Országgyûlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes
honosítással – kérelmére – magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiséginek
valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a
2001. évi LXII. Törvény 19. §-a szerint „Magyar igazolvánnyal” vagy a megalkotandó
törvényben meghatározott egyéb módon igazolja?
Érvényes szavazólapokon leadott
Érvénytelen
szavazatok száma

1. sz. k.
2. sz. k.
3. sz. k.
4. sz. k.
5. sz. k.
6. sz. k.
Összesen

1
6
4
6
1
5
23

Érvényes
szavazatok száma

176
199
213
192
272
167
1219

Az érvényes szavazatokból
IGEN
szavazatok száma

92
104
83
71
101
73
524

NEM
szavazatok száma

84
95
130
121
171
94
695

FÉBE-hírek

1. sz. szavazókör: Idõsek Klubja Bajcsy-Zs. út 9., 2. sz. szavazókör: Régi Általános Iskola
Szabadság út 2., 3. sz. szavazókör: Mûvelõdési Ház Fürst S. út 1., 4. sz. szavazókör: Tûzoltószertár
Petõfi S. út 14., 5. sz. szavazókör: Orvosi Rendelõ Deák F. út 1., 6. sz. szavazókör: Új Általános
Iskola Szabadság út 32.

December hónap folyamán a FÉBE
által mûködtetett Teleház – a Rimóczi
kastély felújítása miatt – a Petõfi Mûvelõdési Házba költözik át. Változatlan
szolgáltatással és nyitva tartással az új
helyen is várja a szolgáltatásait igénybevevõket.
A FÉBE elnöksége december 11-ei
ülésén döntött a XII. Jótékonysági
mûsoros est és bál idõpontjában, melyre
a hagyományoknak megfelelõen 2005.
február 3. hétvégéjén, 19-én, szombaton
este 18 órakor a mûvelõdési ház nagytermében kerül sor. Minden érdeklõdõt
szeretettel vár a bál rendezõsége.
Az egyesület 20.000,- Ft összeggel
támogatja a 2005. májusában Jászberényben felállításra kerülõ Jászok Emlékmûvének költségeit.

Jászfényszaru szennyvíztisztító telepe 400 m 3 /nap kapacitással bõvül. A kivitelezési munkák
december 15-én fejezõdnek be, ezzel egyidõben indul a próbaüzem.
Fotó: Rohoska
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Együtt kotyoltunk – Luca-napi Kavalkád
Nos, aki kíváncsi a cím jelentésére, megnézheti a magyar néprajzi lexikonban, de
egyszerûbb módja volt az ismeret- és
élményszerzésnek, ha eljött december
12-én, vasárnap a mûvelõdési házban
rendezett Luca-napi Kavalkádra.
Az Általános Iskola, Kooperatív Mûvészeti Alapiskola, és a Színjátszók
Baráti Köre immár 5. alkalommal rendezte
meg Kovács Andrásné szervezésében
a Luca-napot, ahová nagy örömünkre a
határon túli testvértelepülésünkrõl,
Borsról is eljöttek a Galagonya Néptáncegyüttes tagjai. A rendezõk fõ célja mint mindig - most is a hagyományörökítés, az Advent ünnepkörébe tartozó néphagyományok felelevenítése
volt. A meleg hangulatú rendezvény
mûsorában népi gyermekjátékokkal felléptek a néptánc tanszak elõképzõsei,
Szász Anita tanítványai. Pódiumra
léptek a népdaléneklõ verseny legjobbjai. A színi tagozat növendékei, a Napsugár Gyermek-színpad és a Fortuna
Együttes az elõzõ nap Jászkiséren bemutatott és nagy sikert aratott Lucanapi Kavalkád címû produkciójukat
játszotta el. A borsi Galagonya kalotaszegi legényessel és sóvidéki táncokkal
szórakoztatta a lelkes közönséget. A
Zagyva Banda most is ügyesen kísérte
a táncosokat, és húzta a talpalávalót az
ezután következett táncházban is, ahol
elõször Péter Szilárd és Havrán Bettina
az iglicések egy csoportjával tartott
táncházat, majd a borsi Rácz Lajos és
Pataki Kitti mozgatta meg a vállalkozók
apraját és nagyját. Ezt látta, élte meg az,
aki délután 4 órakor kapcsolódott be az
események sorába. Sok családnak Jászfényszarun azonban már szombat
délutántól ünnep volt a hétvége, hiszen
vendégül látták a borsiakat. Vasárnap
délelõtt a színi tagozat „idõsebb” növendékei, a vendéglátók és a határon túli
vendégek vidám, közös játéka verte fel
az iskola hétvégi csendjét, melyhez a
Színjátszók Baráti Köre adta a biztos,
felnõtt hátteret.
Az együtt töltött idõ barátságokat
szült, és ez a kapcsolat tovább folytatódik a gyermekek között. Biztos vagyok
benne, hogy az esti búcsúzás komoly
és meghitt pillanatait minden gyermek
és felnõtt a szívébe zárta és kedves emlékként idézi majd fel nemcsak a karácsony fényében, hanem meleget varázsol majd a lelkekbe a hétköznapok
nehéz óráiban is.
S hogy mindez létrejöhetett, a szervezõkön túl köszönhetjük az önkormányzat, az iskola, külön kiemelve a lelkes
konyhai gárda, a Luda Pékség, Kiss
Tibor gazdálkodó és persze nem utolsó
sorban a szülõk támogatásának, segítségének. A rendezvényrõl a Trió Tv is
tudósítja majd nézõit.
Katinka
Fotók: Sugár Istvánné
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ESÉLYEGYENLÕSÉG
zott munkaképességû ember, akár egyéni
vállalkozó, akár társas vállalkozásban dolgozik, forrásokhoz juthat a különbözõ operatív
programokban, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Programban, a Regionális Operatív Programban, vagy a Humánerõforrás
Operatív Programban. Igénybe tudja venni
az állami, tehát a munkaügyi központok által
mûködtetett aktív eszközrendszerbõl a
vállalkozások létrehozásának támogatására
szóló lehetõségeket is. Ezen kívül most
folyik az IKVA közösségi kezdeményezés
programra beérkezett pályázatok bírálata,
ahol egy önálló intézkedés foglalkozott
azzal, hogy milyen új, innovatív eljárásokat
lehetne megvalósítani a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatására, akár nagyvállalati körben, akár pedig egyéni vállalkozói formában.
– Van-e valami speciális program, segítség
azok számára, ill. azon munkahelyek
számára, akik diplomával rendelkezõ sérült,
fogyatékos emberek, hogy a megfelelõ
munkakörben tudjanak elhelyezkedni?
– Nagyon fontos lenne a megváltozott
munkaképességûek esetében, illetve a fogyatékkal élõk esetében, hogy befogadóbb
légkör legyen egy adott munkahelyen. Az a
kívánatos, hogy az ott dolgozók és a mun-

Magyarország és
a régiók

á

teljes egészében kerül alkalmazásra az új
tagállamok esetében, akkor az ország egész
területe az 1. célkitûzés alá eshet majd.
A régiók fõbb fejlesztési prioritásai
A különbözõ fejlesztési programokat a
régiók szintjén kell majd végrehajtani, ehhez
pedig megfelelõ szervezeti, intézményi és finanszírozási háttér megteremtése szükséges.
* a regionális programokat szervezõ munkaszervezet létrehozása, a régió fejlesztési
koncepciójának és programjának kidolgozása,
* a humán erõforrások fejlesztésére képes
intézmények megszervezése,
* a régiók megközelíthetõségi viszonyainak javítása, a regionális közlekedésfejlesztési koncepciók kidolgozása, új fejlesztési
feladatok megfogalmazása (pl. regionális repülõterek létesítése),
* a régiók gazdasági versenyfeltételeit
javító tevékenységek (iparfejlesztési központok, kutatás-fejlesztési szervezetek,
technológiai centrumok) fejlesztésének
egyeztetése, az üzleti szolgáltatások bõvítése, a belsõ kohézió erõsítése,
* a fenntartható fejlõdés környezeti követelményeinek meghatározása, a környezeti
terhelés mérséklése, a védett területek speciális fejlesztési programjainak harmonizálása
a régió gazdasági- és infrastruktúra-fejlesztési elképzeléseivel,
* a régió európai interregionális szervezetekhez való kapcsolódásának megszervezése, pozíciók szerzése a globális területi
munkamegosztásban, határmenti kooperációk fejlesztése.
Forrás: www.EUvonal.hu
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* Közép-Dunántúl: Fejér-megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém-megye
* Dél-Dunántúl: Baranya megye, Somogy
megye, Tolna megye
* Közép-Magyarország: Budapest és Pest
megye
* Észak-Magyarország: Borsod-AbaújZemplén megye, Heves megye, Nógrád
megye
* Észak-Alföld: Jász-Nagykun-Szolnok
megye, Hajdú-Bihar megye, SzabolcsSzatmár-Bereg megye
* Dél-Alföld: Bács-Kiskun megye, Békés
megye, Csongrád megye
A régiók mind megfelelnek az uniós elõírásoknak, méretükben nagyjából egyezõek
(egyedül a közép-magyarországi régió tekinthetõ lakosságszáma alapján a többinél
lényegesen nagyobbnak), és közel hasonló
fejlettségû területeket fednek le.
Hat régió GDP-mutatója messze alatta
marad az Európai Unió átlagának, és az átlag
75 százalékát a közép-magyarországi régió
sem éri el. A legelmaradottabbnak az északmagyarországi régió számít, itt az egy fõre
jutó GDP 1997-ben az Unió átlagának csupán 33 százalékát érte el. Az uniós átlag 34
százalékán volt az észak-alföldi régió, 38
százalékon a Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld.
A közép-magyarországi régióban az egy fõre
esõ GDP az 1997-es adatok szerint a
közösségi átlag 73 százalékát tette ki. Ha a
strukturális alapokra vonatkozó rendelet

káltató ne úgy gondoljon ezekre az emberekre, hogy nem teljes értékû munkaerõk. A
Humán Erõforrás Operatív Program számos
olyan pályázatot tartalmaz, amelyek elõsegítik a hátrányos helyzetûek képzését,
munkába állását.
– A férfiak és a nõk közötti kereseti eltérések
ügyében van-e valamilyen szabályozás?
– Van. Az EU történetében a férfiak és
nõk közötti bérkülönbség a legelsõ szabályozási terület volt. Ez az 50-es évek közepe
óta az EU napirendjén szerepel. Magyarországon, ha az összes bérkülönbséget nézzük,
csökken az olló. Átlagosan 15-20 százalék
a férfiak és nõk átlagkeresete közötti különbség, de természetesen szakmánként,
országrészenként nagyon nagy eltérések
vannak. Bizonyos szakmák esetében a
férfiak és nõk közötti bérkülönbség akár 3040 százalék is lehet.
– Mit lehet tenni abban az esetben, ha azok,
akik kiszorulnak az aktív munkaerõpiacról,
nem tudnak azért visszakerülni, mert újabb
kirekesztés áldozataivá válnak szavakkal,
álláshirdetésekben?
– 2003, vagyis az egyenlõ bánásmódról
szóló törvény elfogadása óta új helyzet van
Magyarországon. A jogszabály lehetõvé
teszi azt, hogy ne csak egyének szálljanak
harcba gyakorlatilag a jogaikért, hanem
lehetõvé teszi azt is, hogy civil szervezetek
indítsanak pereket olyan közösségek
nevében is, akiket valamilyen hátrányos
megkülönböztetés ért.
Forrás: EuFórum - www.mtv.hu
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Az Európai Unió regionális támogatásait
nagy régiók kapják. A támogatásokban
részesülõ nagy régiók kialakítására az EU
egy ún. NUTS rendszert dolgozott ki, mely
négy fõ kategóriából áll. Magyarország
esetében ezen régiók kialakításánál alapvetõen két szempont játszott szerepet: a
régióhatárok feleljenek meg a megyehatároknak, valamint a régiók lakónépessége
lehetõleg azonos nagyságrendû legyen.
1. NUTS I: ország (egységek száma: 1)
2. NUTS II: tervezési-statisztikai régió
(egységek száma: 7)
3. NUTS III: megye (fõváros); (egységek
száma: 20)
4. NUTS IV: statisztikai kistérség (egységek száma: 150)
5. NUTS V: település (egységek száma: 3135)
Az 1. támogatási célkitûzés, amit az Unió
a források felhasználásánál meghatározott
az elmaradott régiók fejlõdésének és szerkezeti alkalmazkodásának elõsegítése. A regionális szinten (NUTS 2) értelmezendõ célkitûzés azokat a térségeket érintette, ahol
az egy fõre jutó GDP- a három elõzõ év
adatai alapján- a közösségi átlag 75%-ánál
alacsonyabb volt.
A Régiók
A tervezési-statisztikai régiók kialakításánál alapvetõen két szempont játszott szerepet: a régióhatárok feleljenek meg a megyehatároknak, valamint a régiók lakónépessége
lehetõleg azonos nagyságrendû legyen.
Magyarországon a következõ NUTS II
szintû régiók jöttek létre:
* Nyugat-Dunántúl: Gyõr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye

Kérdések és
válaszok

E

Az EuFórum nyolcadik alkalommal a
Kecskemétrõl jelentkezett 2004. december
5-én. A fórumon egyebek mellett a kisebbségek, a fogyatékkal élõk, valamint a nõk
esélyegyenlõségérõl volt szó. Kiderült az
is, hogy az Európai Unióban milyen programokkal segítik a hátrányos helyzetben
lévõket.
– Lehet-e eredményes programot indítani
a mezõgazdaságból kikerülõ emberek munkába állítására? Mennyire kiemelt terület a
foglalkoztatáspolitika?
– A foglalkoztatáspolitika stratégiai kérdés. A mezõgazdaságból kikerülõ emberek
foglalkoztatásának megoldása több tárcát
érintõ feladatkör. Különösen nehéz a tanyai
közösségekben élõ nõk helyzete. Az EU-s
pályázati lehetõségek azonban hozzájárulhatnak az õ helyzetük javításához is.
– Milyen konkrét programok vannak?
– Évek óta sikeresen mûködik az a program, ami azt biztosítja, hogy a 45 évesnél
idõsebb munkavállalók foglalkoztatásának
fenntartása érdekében a mezõgazdasági
vállalkozásoknál új üzletágakat hoznak létre.
Ennek révén idõsebb parasztgazdáktól megvásárolják a birtokukat és az új, modern
technikákkal és módszerekkel fenn tudják
ezeket tartani. De a Nemzeti Fejlesztési Terv
egyik operatív programja, kifejezetten a
foglalkoztatás elõsegítését célozza.
– A megváltozott képességû ember kaphat-e valamilyen uniós támogatást, ha vállalkozó akar lenni?
– Vannak ilyen pályázatok. A megválto-
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Karácsony fényei
Advent: latin szó, amely az Úr érkezését,
vagyis az istenvárást jelenti. Ez az idõszak
a karácsonyra várás ideje, amely Szent
András apostol ünnepétõl, november 30tól december 24-ig tart. Az ünnep eredete
nagyon régi, az 5-6. századba nyúlik vissza:
XIV. Kelemen pápa az adventi szerdákra,
péntekekre böjtöt rendelt el, szombatra pedig
megtartóztatást. Az ünnepnek kettõs tartalma van: a Messiás-várás, Jézus eljövetele,
mely bûnbánatra készít fel. A bûnbánat színe
a lila, ezért az adventi koszorún lila a gyertya
és a szalag.
Ostyahordás (dec. 23.): a középkortól ismert adománygyûjtõ népszokás, amely
karácsony böjtjén kezdõdött. A pap meglátogatta híveit, és szentelt kenyeret, ostyát
osztogatott. Cserébe ajándékokat – lisztet,
tojást, szalonnát, babot, almát, diót – kapott.
Az egyházi iskolák szervezésével az ostyahordás szerepe a tanítóra hárult, késõbb
diákjaival küldte szét az ostyát. Régen ez a
tanító jövedelemforrása is volt.
Pásztorjárás (dec. 24.): az állatok szaporodását szolgálja ez a szokás. Általában délelõtt vagy koradélután a pásztorok házról
házra jártak egészséget, boldogságot, bõ szaporodást kívántak – hónuk alatt vesszõköteggel. A gazdasszony a kötegbõl néhány
vesszõt kihúzott, mellyel megvesszõzte az
állatokat, teheneket. Szokás volt, hogy a pásztor távozása után a gazda a feleségét is megvesszõzte, hogy friss és egészséges legyen.
A vesszõket Vízkeresztig a sarokban tartották, ahány rügy lett az ágon annyi állatszaporulatot vártak a következõ esztendõre.
Kántálás (dec. 24.): a kántálás az ünnepek
elõestéjén csoportosan, házról, házra járva
elõadott csoportos éneklés. A karácsonyi
kántálás sötétedés után kezdõdött, csörgõs
bottal, énekelve mentek az iskolás gyerekek
valamenyi házhoz. Rendszerint aszalt
gyümölcsöt, almát, diót kaptak.
Karácsony (dec. 25.): szláv eredetû szó,
az õsi keresun szóból származik, az újba
átlépõt jelent. Az év legnagyobb, szokásaiban, hagyományaiban leggazdagabb,
legszínesebb ünnepe a karácsony, amely a
legnépszerûbb keresztény ünnep. Jézus
születését ünneplik ezen a napon. A karácsony az öröm, a békesség, a család az
otthon ünnepe, amelyet minden nép a maga

módján történelmi és népi hagyományokkal
ünnepel.
A karácsony legõsibb jelképe a jászol,
amely hazánkban fából készült és elõször
templomokban találkoztunk vele, ahol
Krisztus születésének történetét jelenítették
meg a szálláskereséstõl kezdve a pásztorok
és a napkeleti bölcsek látogatásáig. Assissi
Szent Ferenc volt az elsõ itáliai vallásreformer, aki a betlehemi jelenetet kihozta a
templomból 1223 karácsonyán egy erdõ
barlangjában felállítva a jászlat. Assissi Szent
Ferenc a természetszeretetet és békességet
hirdette. Ezután terjedt el a betlehem felállításának szokása elõször Itáliában, Németországban, majd Magyarországon.
Falvainkban még századunk 30-as éveiben
is ritka jelenség volt a karácsonyfaállítás. A
parasztság körében (pl. Tardon) borókát
függesztettek a gerendára. Karácsonyfát elõször Luther Márton német pap állított
gyermekeinek az 1500-as években, hazánkban pedig 1826 táján a Podmaniczky család
és 1934-ben a Bezerédi család.
A karácsonyfa legszebb dísze a gyertya
fénye, este, minden fényt eloltva, csak a
karácsonyi gyertyák égnek. Így jutunk el az
adventi gyertyáktól a karácsonyfa csillogó
fényéig. A fa csúcsára pedig Betlehem csillagát, vagy Krisztus megszületését jelképezõ
angyalképet helyeztek.
Betlehemezés: Bálint Sándor írja 1943-ban:
„A karácsonyi ünnep igazi ízét, hangulatát
az adventi betlehemezés adja meg... Ma már
inkább gyermekek játéka, régebben azonban
a felnõttek kultikus szokása volt. Eredeti
alakjában bábtáncoltatás, amelyet eleinte az
oltárokon, bent a templomban mutattak be
a hívek jámbor gyönyörködésére és épülésére. Késõbb a templomokból kitiltották,
mire a nép karolta fel.” A betlehemezés az
egyik legnépszerûbb karácsonyi misztériumjáték. A középkortól magyar nyelvû szöveg
nem maradt ránk, csak a XIX. századtól
vannak írásos adatok. Minden vidéken saját
hagyományai vannak, ezért változó a szereplõk létszáma, szövege. Eredetileg legények, házasemberek jártak betlehemezni. A
század elejére azonban a misztériumjáték
gyermekmulatság lett, melynek a mûsoráért
ajándékot kapnak a szereplõk.
Forrás: Karácsony fényei Adventtõl Vízkeresztig. Összeállította Pelyhe Andrásné. Bp.
Petit Real, 1995.

Novemberi anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK:
Balogh Petra (Krasnyánszki Terézia), Horváth Zsófia (Kállai Erika), Lakatos Szilvia
(Lakatos Szilvia).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Kulics Gábor és Kondrei Tímea.
ELHUNYTAK:
Bódis Béláné Jáger Anna (100 é.), Dobák Sándor (56 é.), Farkas Dezsõ (79 é.), Kiss
János (76 é.), Nagy Gyuláné Vidák Ida (73 é.), Palócz Károlyné Sinkovics Klára (72 é.),
Turjányi Lászlóné Csuka Jusztina (70 é.).

Díjat nyert

November 5–19-ig fotókiállítást rendezett
a Bartók Béla Mûvelõdési Központ és a
Fotókör Nagykátán. A kiállításra beküldött
88 db amatõr fotót szakmai zsûri bírálta el,
s a legjobbnak ítélt 53-at mutatták be a
Mûvelõdési Központban. Az „Örök szerelem” címû fotó – készítõje a jászfényszarui
Petõ Zoltán – a II. díjat nyerte el. Gratulálunk!

Emlékezés
Emlékezés

HEGEDÛS ZOLTÁNRA
(Komárom)
a 22 éves, tragikusan elhunyt
harmadéves egyetemistára.
„Úgy mentél el, nem közölted,
mi bántja lelkedet.
Mégsincs jogunk számon kérni
tettedet.
Mert titok a lét, titok az életünk.
Ezt a titkot csak a sír õrzi meg
nekünk.”

Szeretõ szüleid, két kishúgod,
Molnár mami és papi

Emlékezés

Dávid Sándor
halálának 5. évfordulójára.
„Az élet elmúlik,
De az emlékek élnek.
S míg élünk õrizzük õket.”
Szeretõ családod

Emlékezés

Nagy József halálának
2. évfordulójára.
„Megpihen egy szív,
ami értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk
dolgozott.
Tiéd lett a csend, a nyugalom,
Miénk a könny és a fájdalom.”

A gyászoló család
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Körzeti Képes Krónika
JÁSZFÉNYSZARUI TUDÓSÍTÁSOK
a

Kör.Kép címû mûsorában minden szombaton 14.00, 18.00 és 23.00 órakor (ismétlések
vasárnap 16.00 és hétfõn 21.30 órakor).

Szemüveges van
a családban?
Nézzen be a FEDO OPTIKÁBA!
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VERZÁL-PRINT
Nyomdaipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

Fûtéstechnikai és Vas-Mûszaki Szaküzlet
Pusztamonostor, Szabadság u. 71.
Tel./Fax: 06/57/521-070, 06/57/521-071

Üzem:
5100 Jászberény, Fémnyomó u. 1.
Tel./fax: 57/416-482
Iroda:
5100 Jászberény, Kossuth u. 36.
Tel./fax: 57/411-842

Hatalmas karácsonyi akciókkal várjuk
Kedves Vásárlóinkat:
– szemüvegkeretek 20-30 %-os
– Szemüveglencsék 20 %-os
– Tokok , szemüvegtisztítók, láncok, zsinórok 30 %-os
kedvezménnyel kaphatók!
Lepje meg szeretteit szemüveg ajándékutalvánnyal
karácsonyra!
Egyéb ajánlatunk: - kontaktlencsék – ápolók - kész
olvasók dísz-szemûvegtokban.
Ne gondolkozzon, ajándékozzon!
Jászfényszaru, Szabadság út 69.
Nyitva: H-P: 90.00-12.00, 13.00-17.00 óráig,
SZ: 9.00-12.00
Tel.: 06/30/2933-834

Teljes körû
nyomdai tevékenység!

Tisztelt Partnreink, Ügyfeleink!

Jászfényszaru, Dobó István út 16.
Tel.: 06/30/9483-994, 06/57/522-420
fax: 06/57/522-421
Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9-17 óráig,
Szombaton 8-13 óráig.
Villanyszereléshez minden egy helyen!

Köszönjük, hogy
együttmûködésükkel segítették
munkánkat.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és
békés, boldog, sikerekben gazdag
új esztendõt
kívánunk!

E-mail: verzalprint@vnet.hu

AJÁNDÉK KUCKÓ

A nagy iskolánál a falatozó helyén.
Jászfényszaru, Szabadság u. 32.
06/30/544-9341

Kínálat: Kaspók, vázák – Illatos gyertyák –
Konyhai kiegészítõk – Gyermekjátékok – Fürdõolaj, fürdõsó – Férfiaknak italtartók – Üvegfesték,
szalvéták – Cserepes, vágott virág – Koszorúrendelést felveszünk.
Minden kedves vásárlómnak kellemes ünnepeket
kívánok!
Pótáné Marika

APRÓHIRDETÉSEK
Akác, hárs, selyemfû, facélia és vegyes virágméz
termelõi áron télen, nyáron folyamatosan kapható.
Edényt hozzon magával! Csúz Lajos Jászfényszaru,
Aradi út 1. (Tüzépnél). Tel.: 423-122.
Eladó! 1994 évjáratú 1,4 i, benzines, Renault
19 Chamade RL, katalizátoros típusú személygépkocsi. Központizár, riasztó, rádiós-magnó, szinezett
üveg, ködlámpa, plüsskárpit, üléshuzat, vonóhorog,
1 év mûszaki, 1 év zöldkártya. Érdeklõdni: 06/20/
3532-394.

2004. december 22-én 17.00 óráig
várjuk vásárlóinkat.
2004. december 23-tól 2005. január 5-ig
üzletünk zárva tart.
2005. január 6-án 8.00 órától ismételten
állunk vásárlóink rendelkezésére.

Minden kedves
vásárlónknak
kellemes ünnepeket
és boldog új évet
kívánunk!

ELEKTRO OMEGA BT.
Villamossági Bolt

Dobozok, csövek, vezetékek, kábelek,
szerelvények, lámpatestek.

Szolgáltatások:
Érintésvédelmi, villámvédelmi,
tûzvédelmi felülvizsgálatok.
Elektromos szerelések.
Áramszolgáltatói ügyintézés.
Szabványos fõvezeték és fogyasztói
mérõhely elkészítése.

Minden kedves ügyfelemnek
kellemes ünnepeket kívánok!
Tamus Angéla
Jászfényszaru, Fürst S. u. 23. Tel.: 06-30/232-2303

MAGTÁPKER Kft.
Jászfényszaru
Megnyílt!

Ünnepi nyitva tartás:

A Fotósbolt hírei

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

KARÁCSONYI AKCIÓ! December 1-jétõl január 15-ig minden amatõr
filmkidolgozásnál 9x13-as kép árában 10x15-ös képet adunk ajándékba.
Fényképezõgépek már 2500,- Ft-tól – Órák már 800,- Ft-tól. Filmek kedvezõ áron, nagy választékban!
KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

Gyermekruházati és pelenka üzlet
Telefon: 57/423-350

Egy gyermek jött a Földre
Neve: „Csodálatos”,
Ki üdvöt mindörökre
egész világra hoz.
Annak, ki trónol égbe,
Legyünk mi gyermeki,
Legyen földünkön béke,
S szolgáljunk Õneki!

Jászfényszaru központi helyén, a
Fotó üzlettel szembeni (fõ útról
nyíló) kis utcában található.
Nyitva:
H-P: 8.00–19.00 ó.
Sz: 8.00–13.00 ó.
V: 9–12.00 ó.

Szeretetben teljes,
békés karácsonyt
és boldog
új esztendõt
kívánunk!
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Ügyeletek januárban

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag,
boldog új esztendõt
kíván minden dolgozójának,
üzleti partnerének
és Jászfényszaru város
lakosságának
a Jászfény Kft.
Kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet kívánok

minden kedves megrendelõmnek!

KISS TAMÁS autószerelõ mester
Jászfényszaru, Csokonai út 17.

Kellemes karácsonyi
karácsonyi ünnepeket,
ünnepeket,
boldog új
új esztendõt
esztendõt kívánunk
kívánunk
minden kedves
kedves vásárlónknak!
vásárlónknak!
Ézsiás és Juhász Iparcikk Kisáruház

Jászfényszaru, Szabadság u. 2. Tel.: 422-210

Jászfényszaru

Eredményekben
gazdag,
Boldog Új Évet
kívánunk!
Vágó Bt.
Telefon: 57/422-134
30/425-4555

Kellemes karácsonyt,
boldog új évet kíván
Jászfényszaru
minden
polgárának
a Kleopátra Patika

Meghitt karácsonyi
ünnepeket, boldog új
évet kívánunk minden
kedves betegünknek és
vásárlónknak!
Szent Anna Gyógyszertár

Orvosi ügyelet és készenlét
Ügyeleti telefon: 06/30/9150-600
Jan. 1-jén: Dr. Kiss József (Deák F. út 1.)
2-án: Dr. Kocsis András (Hunyadi út 1/a.) 3–
9-ig: Dr. Tóth Zoltán (Fürst S. út 12.) 10–
16-ig: Dr. Palencsár Csaba (Ságvári E. u. 8.)
17–23-ig: Dr. Márhoffer Ildikó (Deák F. út
1.) 24–30-ig: Dr. Kocsis András (Hunyadi út
1/a.) jan. 31-én: Dr. Tóth Zoltán (Fürst S. út
12.)
Az ügyeleti szolgálat baleset vagy életveszély esetén vehetõ igénybe.

Szent Anna Gyógyszertár
Katona J. út
Tel.: 522-460
Készenlétes telefon: 422-868
Nyitva: Hétfõtõl péntekig 8.30-12.00
óráig, 15-19 óráig, január 15-én és 28-án 8.0012.00 óráig.

Kleopátra Patika
Szabadság út 40. Tel.: 424-046
Készenlétes telefon: 06/30/244-1456
Nyitva: Hétfõtõl péntekig 8-18.30 óráig és
minden szombaton 8-12 óráig.
A gyógyszertárakban ÁNTSZ határozat
értelmében hétköznapokon készenléti
szolgálatot nem tartanak. Készenlét
szombaton 12-19 óráig, vasárnap 8-19
óráig van, amely csak sürgõs esetben
vehetõ igénybe.

Készenlét a vízmûnél

Hibabejelentés munkaidõben a 57/ 422631-es, munkaidõn túl a 06/30/275-3350es telefonszámon.

Közérdekû telefonszámok

Orvosi ügyelet: 06/30/9-150-600
Mentõk: 104
Tûzoltóság: 105
Tûzoltóparancsnok (Jászfényszaru): 06/30/9-745-690
Rendõrség (Jászberény): 107
Rendõrõrs (Jászfényszaru): 422-138
és a mobil 06-70/330-7626
TIGÁZ hibabejelentés: 06/28/430-488
Falugazdász: 06/30/312-8959
Szennyvízügyelet: 423-938 (munkaidõben)
Mobil: 06-30/450-0847
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