Jászfényszaru város lapja
2006. július

Önkormányzati
választás – 2006
A Magyar Köztársaság Elnöke 2006.
október 1-jére (vasárnapra) tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását.
A választópolgárok július 31. és augusztus 4. között megkapják az értesítést
a választói nyilvántartásba történő felvételükről, amely tartalmazza a szavazókör címét, valamint a névjegyzékbeli
sorszámot. Az értesítő mellett ajánlószelvény tömböt is kapnak a választópolgárok, mely a polgármester, helyi
képviselők, és megyei közgyűlés tagjainak ajánlására szolgál.
A helyi választási iroda a választási
tudnivalókról központilag elkészített
tájékoztatót is eljuttat minden jászfényszarui háztartásba.
Ã
A Helyi Választási Bizottság 2006.
július 25-ei ülésén megállapította, hogy
településünkön a cigány kisebbségi önkormányzati képviselő-választás kitűzésének törvényi feltételei fennállnak és
döntött az önkormányzati választással
egyidejűleg (október 1.) történő megtartásáról.

Ára: 85,– Ft

17. évfolyam 7. szám

A háziorvosi ügyeletrõl
Július elejétől új helyen kezdte meg működését a háziorvosi ügyeleti szolgálat. Ez
év nyarától a Hatvan és Körzete Kistérségi
Társulás polgármesterei, közbeszerzési
pályázat útján, az Ügyelet 60 Kft-t bízták
meg a feladat ellátásával öt évre. Az önkormányzatok számára sok gondot jelentő, de
minden polgár számára biztonságot nyújtó,
igen fontos feladat reményeink szerint
megoldásra talált. A több mint 10 települést
magába foglaló Hatvan és környéke kistérséghez, az ügyelet tekintetében, csatlakozott
Pusztamonostor és Jászfényszaru is. A
sürgősségi ellátást igénylők ezen túl Hatvan
város központjában a bíróság mögötti
Szalkai utca 5 szám alatt találják meg az
ügyelet szolgáltatásait. Hétfőtől csütörtökig
17-től másnap reggel 8-ig. Pénteken 13-tól
hétfő reggel 8-ig. Gyermekorvosi ügyelet
szintén ezen a helyen hétfőtől péntekig 17től 19-ig szombaton és vasárnap reggel 8tól este 18-ig. Az ide betérő betegeket korszerű, jól felszerelt rendelő fogadja. Tele-

fonos hívás esetén (ügyeleti telefonszám:
37/341-040) mentőautónak megfelelő felszereltséggel bíró ügyeletes autó viszi az
inspekciós orvost a rászorulókhoz. A gépjármű alapfelszereltségébe tartozik az EKG
készülék, oxigénpalack és még jó néhány, a
laikus számára ismeretlen, de a gyors segítségnyújtáshoz elengedhetetlen műszer és
segédeszköz. A szolgálatot működtető
társaság és a kistérségi társulással karöltve
folyamatosan fejleszti az ellátás színvonalát.
Várhatóan az ősz beköszöntével a régi gépjárműveket új, négy-kerék meghajtású kocsik
váltják fel, melyeket a téli időjárás szélsőséges körülményei sem gátolnak meg a segítséget hívók gyors elérésében.
Tisztelt lakosok!
A háziorvosi ügyeleti szolgálat sürgősségi
ellátás, melyet kérjük, hogy csak valóban
sürgős szükség esetén vegyenek igénybe.
Amennyiben ezt, mint kényelmi szolgáltatást kívánják igénybe venni, veszélyeztetik
a valóban rászorulók ellátását.

Nagyköveti vizit
2006. június 29-én Jászfényszarura
látogatott Eom Seock-Jeong, a Koreai
Köztársaság nagykövete. Az uniós támogatással felújított Rimóczi-kastélyban Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony és munkatársai folytattak tárgyalást a magas rangú vendéggel, aki a megbeszélés után érdeklődéssel tekintette meg az épületben rendezett kiállítást. A kiállítás az elmúlt
években Jászfényszarun megvalósult és
a jövőbeni fejlesztési terveket volt hivatott reprezentálni. A társalgás angol
nyelven folyt, amelyben kitűnő nyelvtudásuk okán részt vettek Ézsiás Dóra,
Győri Márta és Szabó Zsuzsanna.

Kép és szöveg: Ügyelet 60 Kft.

Fogadóóra
Augusztus 25-én Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 16–18 óráig tart fogadóórát
a Városháza földszinti termében.
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Újjáépült a Jézus Szíve kápolna

„Vallási tárgyú építmények közé tartozik 3 – a helyi lakosság által kápolnának nevezett – képoszlop. Felállítási
helyük jelzi a település egykori határait.
A három képoszlop közül egyedül az

alsó temetői van meg. Egy négyzetes
alapra falazott hasábforma, zömök építmény, lábazattal. A zsindelyes tetőt 1932
után bontották le. Egy falmélyedés észak
felé néz, amelybe 1947-ben Jézus szobrot

állítottak.” – olvasható Kiss József
(1924–1989) Jászfényszaru földrajzi nevei, I. Külterületi nevek című dolgozatában.
A képoszlopok helyét az 1791-ből fennmaradt kéziratos térképén Bedekovich
Lőrinc is bejelölte pontosan. Egyik a
Szivárvány utcában, a másik a Kozma
utcában volt, a harmadik a Lőrinckátai
út mellé épült, az Alsó temető területére.
A magas dombon álló régi építmény
az idők során kicsit megdőlt, és ez év
májusában az Egyházközség – Csőke
György helyettes esperes plébános kezdeményezésére – közadakozásból újjáépíttette ezt a kápolnát.
Június 30-án, a temetőben megtartott
litániát követően került sor a Jézus Szíve
kápolna megszentelésére, amely nevet
a benne elhelyezett Jézus Szíve-szoborról kapta.
Az Egyházközség köszönetet mondott az adományokért, s a társadalmi
munkáért, amelyek nélkül az újjáépítés
nem valósulhatott volna meg.
Szöveg: Sugár Istvánné
Fotó: Rohoska

A nándorfehérvári diadal

Nándorfehérvár XVI. századi ábrázoláson
A nándorfehérvári diadal a magyar–
török háborúk egyik jelentős eseménye,
amelynek során 1456. július 4–21. között a
keresztények hősiesen védték Nándorfehérvár (a mai Belgrád) várát II. Mehmed
török szultán több mint tízszeres túlerőben
levő ostromló seregével szemben, majd július
22-én Hunyadi János vezetésével a vár
melletti csatában legyőzték a törököket.
II. Mehmed július 4-én vette ostrom alá a
várat, majd Hunyadi János egy július 14-én
zajlott ütközetben áttörte az ostromzárat,
és csatlakozott Szilágyi Mihály várat védő
seregéhez. Az egyesült magyar sereg július
21-én visszaverte II. Mehmed támadását,
majd július 22-én kitört a várból és a Kapisztrán János vezetése alatt álló keresztes
sereg segítségével vereséget mért a török

hadseregre. Az eseményt a magyar hadtörténelem – tekintettel kivívásának körülményeire, hosszú távú következményeire,
illetve nemzetközi jelentőségére – az egyik
legjelentősebb magyar győzelemként tartja
számon. A győzelem mintegy 70 évre
megállította a törökök további európai terjeszkedését, és Magyarország meghódítására irányuló próbálkozását.
Hunyadi a győzelem után nem üldözte a
török sereget, de a rá jellemző lendülettel
azonnal egy újabb törökellenes hadjárat
tervezésében kezdett. Tévesen úgy ítélte
meg a helyzetet, hogy eljött az idő Bizánc
felszabadítására és a török Európából való
kiszorítására. A hadjárat megindítására nem
maradt ideje, pestisjárványban augusztus 11én elhunyt. Október 23-án Kapisztrán János

is életét vesztette. A siker két ösztönzőjének
halála elhamvasztotta a reményeket, az 1456
őszén Magyarországra érkezett keresztes
sereg már nem vonult a török ellen. A nándorfehérvári győzelem így kihasználatlan
maradt, ennek ellenére minden előzetes
várakozást felülmúló haditettnek, a feudális
Magyarország egyik legnagyobb katonai
sikerének bizonyult.
A győzelem híre sok európai városba
röviddel a déli harangozást elrendelő pápai
Imabulla kihirdetése után érkezett, sőt volt
olyan város, ahová előtte. Az is előfordult,
hogy már a győzelem hírére kongatták a
harangokat, de az Imabullát még ki sem
hirdették. A déli harangszót tehát sokan már
kezdettől fogva a nándorfehérvári diadallal
kapcsolták össze. Maga a pápa is érezte az
összefüggést, módosított a kiadott bullán,
melynek új szövege szerint, mivel Isten
győzelemre segítette a keresztényeket, a déli
harangozás alatt elmondott imák egyben a
hálaadás imái is legyenek. Így változott át
az eredetileg könyörgésre felszólító déli
harangszó a nándorfehérvári győzelemért
való hálaadás harangszavává.
III. Callixtus pápa 1457. augusztus 6-án
– a győzelmi hír vételének első évfordulóján
– elrendelte, hogy ez a nap az Úr színeváltozásának napjaként ezután az egész keresztény világban ünnep legyen, amit augusztus 6-án tartanak a katolikus egyházban.
A déli harangszó az egész keresztény
világban azóta is a nándorfehérvári diadalra
emlékeztet. 2006. július 22-én a nándorfehérvári diadal 550. évfordulójára emlékezünk.
(Forrás: hu.wikipedia.org)
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Felhívás a parlagfû
elleni védekezésre
A növényvédelemről szóló 2000. évi
XXXV. törvény fokozottan kiemeli az emberi egészségre káros parlagfű és egyéb
allergén gyomok elleni védekezés jelentőségét és szükségességét bel- és külterületen
egyaránt, melyet – az egészséges környezethez való jogot előtérbe helyezve – a 2005.
évi XXXVIII. törvény az alábbiakban előírt
módon módosította.
A földhasználóknak, ingatlan tulajdonosoknak a vonalas létesítmények kezelőinek
a parlagfű elleni védekezést végre kell hajtania, a vegetációs időszak végéig az allergén
pollen levegőbe kerülését – azaz a virágzást
– meg kell akadályoznia. A védekezés legegyszerűbb módja a júniustól három-négy
alkalommal végzett kaszálás.
Ha a parlagfű mentesítése önkéntesen nem
történik meg a hatóság (belterületen az önkormányzat jegyzője, külterületen a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat) közérdekű
hatósági védekezést végeztet el.
A hatósági védekezést elrendelő határozatot a hatóság a helyi önkormányzatnál
közhírré tétel útján hirdeti ki. A határozat
elleni fellebbezésnek a végrehajtásra halasztó
hatálya nincs.
A törvény lehetőséget ad a közérdekű
védekezés végrehajtására a parlagfűvel
erősen fertőzött, rosszul művelt haszonnövény állományban is.
A közérdekű védekezéssel kapcsolatosan
valamennyi költséget a föld használójának,
tulajdonosának kell megtéríteni.
Amennyiben a kötelezett a költségeket
nem fizeti meg, az összeg késedelmi kamattal
növelve közadók módján hajtandó be, illetve
lehetősége van a hatóságnak az összeg
ingatlanra történő terhelésére is.
A védekezést elmulasztó személy a költségek viselésén túl növényvédelmi bírsággal
is sújtható, mely 20.000,-Ft-tól 2.000.000,Ft-ig terjedhet.
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Bemutatjuk dr. Vida Zsuzsanna
háziorvost
Tisztelt fényszarusi Olvasók!
Engedjék meg nekem, hogy – ha kicsit
megkésve is – de bemutatkozzam, illetve
röviden szóljak az itt eltöltött első 7 hónapról.
Gallóné dr. Vida Zsuzsanna vagyok,
Veszprémben születtem, s éltem életem első
20 évében. Szüleim pedagógusok voltak, sajnos már elvesztettem őket. Egy bátyám
van, aki Albertirsán él, tartósítóipari mérnökként dolgozik.
A Pécsi Orvostudományi
Egyetemen szereztem orvosi
diplomámat, előbb pszichiáterként, majd belgyógyászként dolgoztam, de lassan 17
éve dolgozom háziorvosként. Ide Somogyországból érkeztem népes családommal, férjemmel, 5 gyermekemmel, és a
nagypapánkkal, ami nem kis lépés volt az
egész család életében. Ideérkezésünkkor
kellemes meglepetés volt számomra, hogy
az emberek lényegesen kiegyensúlyozottabbak, s elfogadóbbak, mint előző helyemen. Külön örültem, hogy itt szinte mindenki dolgozik, mert bizony, ahonnan jöttünk, ott súlyos gondot jelent a munkanélküliség, az emberek igen nagy része nyomorban él, segélyekből, családi pótlékból
tengődik. Ilyen körülmények között a
gyógyítás is igen nehéz volt, hiszen sokszor
a gyógyszerre sem jutott a betegeknek.
Mint azt Önök már bizonyára tudják, Tóth
József Doktor Úr volt körzetében kaptam
helyet, ami az elmúlt években igencsak
mostoha helyzetben volt. Volt erről némi
információm, de azért még így is meglepett,

hogy a rendelőbe érkező betegek szinte
kivétel nélkül azt kérdezték, meddig maradok… Nos, itt is szeretném közhírré tenni,
hogy MARADOK. Amíg a Fentiek engedélyezik, nem szándékozom elmenni innen.
Annál is inkább, mert úgy érzem, hamar
sikerült beilleszkednünk, otthon érezzük
magunkat, ami nagyrészt az
Önök befogadó kedvességének
köszönhető. Gyermekeimet az
óvodában és az iskolákban
szeretettel fogadták, jól érzik
magukat, kiegyensúlyozottak,
s ez nekem nagyon sokat jelent.
A rendelőt időközben az
Önkormányzat szépen felújította, magam és a betegeim
örömére, átköltöztünk egy tágasabb rendelőbe, ahova még új bútorokat is
kaptunk, melyet itt is köszönök a
Testületnek. Minden segítséget megkaptunk
tőlük is a berendezkedéshez, beilleszkedéshez. Úgy érzem, hogy magam is hamar
megtaláltam a helyemet, a visszatérő
betegeimet már régi ismerősként tudom
üdvözölni, munkatársam Geréné Petényi
Andrea remek munkaerő, jó kolléga, s a többi
egészségügyi munkatárssal is jól tudunk
együtt dolgozni. Egyszóval minden adott,
ami az ember, az anya, és az orvos jó
közérzetéhez szükséges. Mert ez a három
vagyok, s talán ebben a sorrendben is….
Őszintén remélem, hogy Önök is elégedettek lesznek mindhárom vonatkozásban
velem, természetesen elsősorban mint
orvosukkal, és még sokáig fogunk sikeresen
együtt dolgozni az Önök egészsége, illetve
gyógyulása érdekében!
Dr. Vida Zsuzsanna háziorvos

Befejezõdött az orvosi rendelõ felújítása
A jászfényszarui orvosi rendelő tetőszigetelésére, bútorzat beszerzésére az
Egészségügyi Minisztériumhoz benyújtott pályázatunkat 5.000.000,-Ft-al
támogatták.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása
után a kedvező árajánlat lehetővé tette
további felújítási munka elkészítését. A
mozgáskorlátozottak közlekedését
segítő rámpa és vizesblokk kialakítása,
homlokzat javítása, festése is elkészült
6.347.317,-Ft fejlesztési költséggel. A
tetőszigetelést, az akadálymentes közlekedési lehetőség és vizesblokk kialakítását az AKVA-PLAST Kft. Siófok,
Jegenyesor 7/b, a homlokzat festését
Pető Ferenc Jászfényszaru, Dobó I. út
5. szám alatti vállalkozó végezte.

Fotó: Fekete Imréné
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A Népfõiskolai Társaság hírei
Európai Vidékfejlesztõ
Egyetem 2006
„Párbeszéd kelet és nyugat között az
európai vidék jövőjéért”
„A vidék többet kínál az országnak, mint
amit az ország elvár tőle” – Glatz Ferenc
Az Európai Vidék Egyetemeiért Egyesület
(APURE) ez évben először Közép-Kelet
Európában, Magyarországon tartotta meg
rendezvényét. 2006. június 29-én a Mezőtúri Főiskola adott helyet a nyitó plenáris
ülésnek, amelyen népfőiskolánk is képviseltette magát. A számunkra legjelentősebb
előadás „Az Európai Vidék Egyetemeiért
Egyesület nemzetközi hálózatának bemutatása” volt, amelyet Josy Richez Battesti,
az APURE alelnöke tartott. Szintén kiemelkedő jelentőségű és előremutató volt „A
vidékfejlesztés kihívásai Európában”
címmel Gérald Peltre, az EU agrár- és
vidékfejlesztési konzultatív tanácsadó
bizottságának alelnöke előadása, illetve Dr.
Csatári Bálint, az MTA Regionális Kutatások Központja igazgatója „A magyar
vidék jövője Európában” című előadása.

2006. június 30-án a népfőiskolánk
Jászfényszarun biztosította a programot a
harmadik workshop számára, amelynek címe
„A nők helyzete a vidéki térségekben” volt.
A nők aktív munkaerő-piaci részvétele
elengedhetetlen mind a Lisszaboni célok
teljesülésében, mind az elöregedő vidék
társadalmi problémájának kezelésében. A
nők munkavállalását sok esetben megkönnyíti, ha rászoruló hozzátartozóik számára széleskörű szociális szolgáltatást
biztosítanak.
A szakképzetlen nők számára biztosítanunk kell a képzési lehetőséget, akár új
formák elterjesztésével. Fontos, hogy a munkaerőpiacról kiszoruló lányok, asszonyok,
akik gyakran alulképzettek vagy végzettségük megújulásra szorul, megfelelő támogatásban részesüljenek. Számukra rugalmas
és társadalmilag hasznos tevékenységet kell
kialakítani. Ilyen például szociális szolgáltatások területe (idős, beteg emberek gondozása, gyermekfelügyelet és az egyre jobban
terjedő falusi vendéglátás).
A délutáni órákban a vendégek fogadása a
polgármesteri hivatal nagytermében történt,

ahol Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony köszöntötte az Európai
Vidékegyetem résztvevőit. Ezt követően
két, többségében női munkaerőt foglalkoztató munkahelyet látogattunk meg: a Gondozási Központot, ahol az idősek ellátási
formáiról, a támogató szolgálatról kaptak
tájékoztatót a vendégek, s az Alfa Ipari Rt.
jászfényszarui üzemét, ahol többségében
megváltozott munkaképességű helyi és
vidéki dolgozókat foglalkoztatnak. Mindkét
helyszínen nagyon sok érdeklődő kérdés
hangzott el.
A látogatásokat követően a Rimóczi-kastélyban kézművesek kiállítását és foglalkozások bemutatását tekintették meg az
érdeklődők, mint például a gyapjúfonás,
szövés, jászsági hímzés, gyöngyfűzés, faés csontfaragás, fazekas és tűzzománc munkák. A résztvevők köszöntésére a Szűcs
Mihály Huszárbandérium képviselői lovas
karusszelt mutattak be, illetve lehetőséget
biztosítottak lovagoltatásra.
Ezt követően rövid kulturális műsorral
mutatkoztak be Kaszai Lili, aki népdalokat
énekelt és Unger Balázs, a Népművészet
Ifjú Mestere, aki cimbalomjátékával kápráztatta el a jelenlévőket.
A szakmai program első felében Hekliné
dr. Herbály Katalin, a Szolnoki Főiskola
docense „Nők helyzete a mezőtúri kistérségben” c. kutatási anyagot mutatta be, s a
továbbiakban Kovács Béláné Pető Magdolna
ismertette a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság tevékenységét, a vidékfejlesztésben betöltött jelentős szerepét és a nők helyzetét Jászfényszarun, különös tekintettel a
népfőiskola női reintegrációs programjaira.
Az előadások kapcsán párbeszéd, élénk
érdeklődés alakult ki.
A program zárásaként ismét rövid sétára
indult a csoport s magyaros vacsorára került
sor a Flamingó Étteremben, ahol a vendéglátók és a vendégek beszélgetésére, ismerkedésére, a délutáni program értékelésére is kitűnő
alkalom adódott.
2006. július 1-jén, szombaton délelőtt
Szolnokon, Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Önkormányzatának dísztermében került
sor az Európai Vidékfejlesztő Egyetem záró
konferenciájára, amelyen a négy munkacsoport vezetője tájékoztatót, összegzést
tartott. Ezt követően Camillo Mortagua az
elmúlt napok eseményeit foglalta össze,
illetve előterjesztette határozati javaslatát,
amelyet az Európai Unió Vidékfejlesztő
Bizottsága elé kívánnak juttatni. Az alelnök
asszony, Josy Richez Battesti felvázolta a
deklaráció szövegét, s kérte az APURE résztvevőit, hogy tegyék meg a kiegészítéseket s
közösen fogalmazzák meg a benyújtandó
állásfoglalást. A sajtótájékoztatót követően
a megyei közgyűlés alelnöke, Tokajiné
Demecs Katalin fogadáson búcsúzott a
vendégektől.
Kovács Béláné Pető Magdolna
Fotók: Samuné Tusor Mária
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A Népfõiskolai Társaság hírei
Nõk vidéken, nõk
Jászfényszarun
Részlet a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság beszámolójából
2001. és 2005. között a lakosság száma
5841 főről 5952 főre emelkedett, amely
elsősorban a betelepüléseknek köszönhető,
hiszen jelenleg több munkáltató is kínál
munkalehetőséget.
Jászfényszarun a munkaképes korúak
száma 153 fő, a regisztrált munkanélküliek
száma 153 fő, így a munkanélküliségi ráta
4.5%, amely a becslések szerint 8-9% lehet
a nem regisztráltakkal együtt.
A születések száma jelentősen csökken, a
halálozások száma öt év átlagában hasonlóan
alakul.
Az általános iskolás gyermeklétszám
2000-ben 601 fő, 2006-ban 523 fő, ennek a
csökkenő tendenciának folytatását vetíti elő
a jelenlegi óvodai létszám is.
A településen a túlzott elöregedés nem
jellemző, ám a 60 év felettiek aránya így is
meglehetősen magas: 24-25%.
A férfiak és nők közötti arányok közel
azonosak. A férfiak magasabb és korábbi
halandósága megmutatkozik helyi szinten
is (hasonlóan az országos statisztikákhoz).
Számos helyi foglalkoztatónál igen
jelentős arányban nők dolgoznak.
Ugyanakkor a munkahelyi vezetők többsége férfi (13 vezetőből csupán 5 nő).
További munkalehetőség az önfoglalkoztatás: egyéni vállalkozó 141 fő, társas vállalkozás 95 jogi személy, őstermelő 971 fő.
A BLNT 1993. december 20-án alakult,
20 alapító és 9 pártoló taggal. Jelenlegi
taglétszám 134 fő.
Az alapítók között sok pedagógus és nő
volt található, a programok szervezői és
résztvevői is jelentős részben nők. Természetesen a férfiak is jelentős szerepet töltenek be a szervezésben, pl. az alelnöki, menedzseri, nemzetközi kapcsolati és
informatikai pozíciókban.
A Népfőiskola célja: igénykeltés, szemléletformálás, igénykeltés olyan ismeretek
iránt, amelyek az egyén a tevékenységében
eredményesen tud hasznosítani. A BLNT
vidékfejlesztésben betöltött szerepe jelentős
és egyre nagyobb.
A Népfőiskola műhelyei: kézműves
műhely, drámapedagógiai műhely és a Duflex
Fotográfiai Stúdió
A már 13 éve működő népfőiskola kezdetben elsősorban a közművelődésben
töltött be hiánypótló szerepet, mára tevékenysége eltolódott a felnőttoktatás irányába. Főbb tevékenységi körei a következők:
Szakmai programok: vidékfejlesztési
fórumok, LEADER+ konferenciák, közoktatási fórumok (mindezekről kiadványok is
készültek)
Kulturális, hagyományőrző programok: koncertek, művészeti programok,
fotóművészeti rendezvények, kiállítások,
alkotóműhelyek, kézműves kiállítások,

foglalkozások (virágkötészet, gyöngyfűzés,
szövés stb.)
Felnőttképzés: gazdaképzések (4 kurzus, ahol nők is jelen voltak, többségében
őstermelők, egyéni vállalkozók), képzések
civil és önkormányzati képviselők számára
(pl. Jászsági Civil Fórum), tréningek, pályázatíró képzések, stílustanácsadás, képzések
nőknek (e-NIVÓ projekt, vállalkozónői
tréningek)
Képzések nőknek:
e-NIVÓ: együttműködő női vállalkozók
hálózata a valóságban és virtuálisan.
A képzési és szaktanácsadási program
célja: a működő, illetve induló női vállalkozások megerősítése személyre szabott
támogató szolgáltatásokkal, átfogó kommu-

A fotókat Pető István készítette a július 7én, Jászágón megtartott amatőr fogathajtó
versenyen.

nikációs tevékenységgel mintegy 180 érdeklődővel és 110 fő bevonásával – részletesebben:
1. a vállalkozó nők megerősítése szakmailag vállalkozásaik önértékelésével, vállalkozási ismeretbővítéssel, illetve mentális
megerősítésük vállalkozási önismereti és
személyiségfejlesztéssel,
2. egymással együttműködő női vállalkozói körök létrehozásának segítése helyi,
regionális és országos szinten, üzleti célú
együttműködések, partnerségek kialakításának ösztönzése, a közösségi vállalkozások, azok munkahelyteremtő képességeinek megismertetése, feltárása.
A projekt célja, hogy a program keretében ingyenesen képzett vállalkozást vezető
nők, illetve azok a nők, akik vállalkozás
indítását tervezik, hálózatba tömörüljenek.
Ennek eredményeként a tapasztalataik
átadásával, szorosabb szakmai és emberi
együttműködéssel nagyobb erővé válnak a
vállalkozói szférában.
Célcsoport: a jelenleg már vállalkozó,
továbbá vállalkozni szándékozó nők (kismamák, 45 felettiek, fogyatékkal élők,
munkanélküliek stb.).
A képzés ideje: 2005. szeptemberétől
2006. június közepéig.
A képzés időtartama és témái röviden:
8x1 nap szakmai önismeret, vállalkozási és
EU-s ismeretek, pályázatírás, üzleti terv
készítése, valamint 15-25 óra számítógépés/vagy internethasználat – elsősorban
kezdőknek. A képzés végén a résztvevők
tanúsítványt kapnak. Ennek feltétele, hogy
elkészítsék üzleti tervüket várhatóan 2006.
júniusának közepéig, továbbá elvárt
követelmény az aktív részvétel a projektben.
A tanácsadások igény szerint bejelentkezés
alapján zajlanak majd a képzési témákhoz
kapcsolódóan, havonta 1-1 alkalommal.
A képzések és a tanácsadások helyszínei:
– Hódmezővásárhely és Szeged,
– Jászfényszaru,
– Mezőkövesd,
– Székesfehérvár.
Képzési forma: kiscsoportos tréning,
illetve konzultációs lehetőség, folyamatos
online támogatás (pl. internetes levelezőlista, hírlevél, távtanulás stb.). A tréningeken
az ismeretek elsajátítása interaktív módon,
a sajátélmények bevonásával és a hozott
tapasztalatok felhasználásával valósul meg.
Vállalkozásfejlesztés: tréningek, konferenciák a civil és a vállalkozói szféra számára.
E programokban partnereink: Magyar
Internetező Nők Szövetsége (http://
www.minok.hu), SEED Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány (http://www.seed.hu)
A SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvánnyal közös programjaink: Jászsági
Civil Műhely (tréningsorozat civileknek és
önkormányzati dolgozóknak), Vállalkozó
nők és az esélyegyenlőség (konferenciasorozat), Vállalkozó nők – esélyek, egyenlőtlenségek, helyzetkép és párbeszéd,
LEADER+ pályázat.
Kovács Béláné Pető Magdolna
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Megkezdõdött a mûvelõdési
ház felújítása
A Petőfi Művelődési Ház I. ütem rekonstrukciós munkáira benyújtott pályázatunkat az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács 19.000.000,-Ft-tal támogatta. A közbeszerzési eljárást
lefolytattuk, az ajánlati felhívásra négy cég nyújtotta be ajánlatát.
Legalacsonyabb ajánlata alapján a FEHÉRÉP Kft. (Székesfehérvár, Sziget út 13.) lett a nyertes 28.572.469,-Ft vállalási összeggel.
2006. július 11-én a vállalkozási szerződést megkötöttük. A terület
átadását követően az alsó szint egy részének átalakítása, szükséges
nyílászárók cseréje, külső homlokzat hőszigetelése 2006. december
1-jéig elkészül.

Pályáztunk
Jászfényszaru Város Önkormányzatának nevében a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat sikeresen pályázott a Gyermekétkeztetési Alapítvány 2006. évi EU Innovációs Élelmiszersegély
programjával támogatott alapélelmezési termékekre. 2006. évre
4x880 kg finomlisztet, 2x437,5 kg szarvacska és 840 kg spagetti
tésztát nyertünk, melynek szétosztása folymatosan történik a
leginkább rászoruló családok között. Az első adag liszt (880 kg)
szétosztása már megtörtént, melynek során 88 családnak tudunk
ily módon segíteni.
Családsegítő és Gyernmekjóléti Szolgálat

A kisebbségi választási
névjegyzékrõl
A Fényszarui Romák Betegségmegelőző Egyesülete (FRBE)
nevében köszönetet mondok annak a 60 személynek, akik a
kisebbségi választói névjegyzékbe felvetették magukat.
2006. október 1-jén a cigány kisebbségi önkormányzati választáson csak a 60 fő jogosult a szavazásra.
Tisztelettel kérem valamennyiüket, hogy a visszaküldött határozatot őrizzék meg. További információkat a Mi újság Fényszarun?
későbbi lapszámában olvashatnak.
Farkas Bertalan
FRBE ügyvezető elnök

Az öregedéssel csökken a tévé
elõtt töltött idõ
Az a várakozás, mely szerint a naponta internetezők kevesebbet
tévéznek, kutatásunkban nem nyert igazolást– állítja a tinédzserek
médiafogyasztói szokásait vizsgáló Felvételi Információs Szolgálat
(FISZ) kutatási elemzése.
Sőt, a 425 középiskola 23.682 diákját megszólaltató felmérésből
az is kiderül, hogy a 16-18 éves diákok 15 százaléka naponta 5
óránál is többet nézi az egyik kereskedelmi tévécsatorna műsorát.
Az életkor előrehaladtával viszont csökken a tévé előtt eltöltött
idő. A 10. évfolyamosok 53 százaléka néz rendszeresen tévét, a
11. évfolyamosok 50 százaléka, míg a 12. évfolyamosok esetében
ez az arány már csak 48 százalék.
A tévé mellett a nyomtatott sajtó is fontos tájékozódási forrás
maradt: a megkérdezett diákok körülbelül 35 százaléka rendszeresen
olvas valamilyen lapot. A témák kínálatából a fiúkat elsősorban az
autó/motor, a mobil- és telekommunikáció, az informatika és az
ingatlanok érdeklik, míg a lányok több figyelmet szentelnek a
tanulásnak és szakképzéseknek, a környezetvédelemnek, illetve az
életmód rovatoknak. A tinédzserek körében azonban a bulvármagazinok egyértelműen háttérbe szorítják a politikai napilapokat.
Az Internet-használat az eltelt évek alatt rohamosan terjedt,
amelyre a kutatás eredményei is rámutatnak. Három évvel ezelőtt,
2003-ban a megkérdezettek 14 százaléka használta naponta az
Internetet, míg legutóbbi felmérésünk idején ez az arány már 38
százalékra nőtt. A budapestiek fele és a fiúk 45 százaléka naponta
használja az Internetet, míg a vidékieknél ez az arány 36, a lányoknál
31 százalék.
FISZ Hírügynökség

Köszönetnyilvánítás,
emlékezés
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
özv. BODOR ISTVÁNNÉ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

g

Emlékezés
édesapánk,
Zsámboki Imre
5 és fél éve,
édesanyánk,
Bagi Anna 1 éve
elhunyt drága jó szüleinkre!
„Értünk éltek, értünk dolgoztak,
Bennünket szerettek.
Betegségükkel küzdöttek
De tovább már nem lehetett.
Végleg elmentek hosszú útjukra,
Hangjukat nem halljuk többé már soha.
Amíg élünk jó szüleinket
elfeledni nem lehet soha.”

Emlékeznek hû gyermekeik és családjaik.

Emlékezés
Horváth Károly halálának 2. évfordulójára.
„Végleg elmentél hosszú utadra,
hangod nem halljuk többé már soha.
Életed munka volt és szeretet,
amíg élünk, elfelejteni nem lehet.
Fájó szívünk fel-felzokog érted,
örökké szeretünk, nem feledünk Téged.”

Szeretõ felesége, fia, leánya és családja

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk
Tiszárovics Dezsõné sz. R. Nagy Klára
halálának 1. évfordulójára és
Tiszárovics Dezsõ halálának 23. évfordulójára.
„Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell;
S akit szeretünk, azt nem feledjük el.”
Lányuk, fiuk és családjaik

Emlékezés id. Rózsa László halálának
15. évfordulójára.
„Míg éltél szerettünk,
míg élünk nem feledünk.”
Szeretõ felesége és családja

Emlékezés Telek László halálának 20. évfordulójára.
„Drága férjem, édesapám és nagyapánk
bár csak még itt lennél és foghatnánk kezed,
bár csak még érezhetnénk jóságos szereteted.
Számunkra Te sosem leszel halott
örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Szeretõ családod
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Fûnyírás, parlagfûvágás és
sövényvágás!
Megrendelhetõ:
Lázár István 06/30/9706-506

Hirdetési díjaink
2006. január 1-jétõl
Lakossági apróhirdetés:

MEGNYITOTTUNK!!!
DOLCE-VITA CUKRÁSZDA
kedd-vasárnap 10-20 óráig
Fagylalt, sütemény, kávé, üdítõ
nagy választékban.
Tortákra, süteményekre
rendelést felveszünk.
Cím:
Jászfényszaru, Szabadság út 75.
Tel: 06-30/665-9154

APRÓHIRDETÉSEK
Sürgősen eladó a Damjanich úton 64m es, 3 szobás összkomfortos parasztház (telek
582 m2). Érd.: 30/401-3984
Ã
Ady E. út 49. sz. alatt 98 m2-es kocka típusú
ház, melléképületekkel, közművesítve eladó!
Tel.: 57/410-437
Ã
Tanya eladó nagy telekkel. Érdeklődni:30/
465-9340
Ã
Újszerű állapotban 4 részes szekrénysor
áron alul eladó. Tel.: 57/424-212 vagy 06/30/
322-90-02
Ã
Eladó központhoz közeli, felújításra váró,
gázfűtéses parasztház melléképülettel, pincével, 2400 m2 -es telken. Érdeklődni: 06/30/
431-8492
2

Városi Könyvtár és
lapszerkesztõség
5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.
Tel./fax: 36-57/422-265, mobil: 06/30/233-6954
E-mail: libjaszfeny@invitel.hu
Nyitva: kedd, szerda, csütörtök: 9–12 ó. 13–18 ó.
péntek: 9–12 ó. 13–16 ó.

Júniusi
anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK: Annus Levente (Petrovics
Judit), Hercsényi Regina (Hercsényi Tímea),
Radics Szimonetta (Horváth Magdolna).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Györkis
Viktor és Bellér Andrea, Rózsa Roland és
Zsólyomi Anett, Svak Sándor és PalóczBubla Rozália, Szénási Kálmán és Sibalin
Katalin Nikoletta.
ELHUNYTAK: Berze István (85 é.),
Bodor Istvánné Oláh Magdolna (90 é.),
Ézsiás Miklós (61 é.), Fónagy Sándor (80
é.), Horváth Dezsőné Kátai Anna (82 é.),
Pál Antal (60 é.).

18 Ft/szó

Köszönetnyilvánítás
Egyszerű keretben: 18,- Ft/szó
Dekoratív keretben: 36,- Ft/szó
Vállalkozói szavas
hirdetés:
48,- Ft/szó
Vállalkozói keretes
hirdetés:
48,- Ft/hasábmilliméter
Politikai hirdetés:

36,- Ft/szó

A díjtételek az ÁFA-t tartalmazzák.
Hirdetések feladása a
szerkesztőségben.
Cím: Városi Könyvtár
5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. l.
Tel.: 57/422-265

Fűtéstechnikai és Vas-Műszaki Szaküzlet
Pusztamonostor, Szabadság u. 71.
Tel./Fax: 06/57/521-070, 06/57/521-071
e-mail: tusorkft@mail.datanet.hu

Augusztusi akciónk!
PURMO acéllemez radiátorok
10 % kedvezménnyel
WESTEN kombicirkók
5 % kedvezménnyel
TERMOMAX
álló hõközpont 100 l tárolóval
ECO PAB 25/E
260.200 Ft
ECO PAB 35/E
270.050 Ft
kétfokozatú elektromos gyújtású

Fürdõszoba berendezések kedvezõ
árakban.
Vasanyag minden méretben és
típusban!
A házhozszállítás térítésmentes!

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

A Fotósbolt hírei

Jászfényszaru, Szabadság út 49. Tel.: 57/423-353.

Nyitva: Hétfõtõl péntekig 13-18 óráig, szombaton 9-12 óráig.

Minõségi digitális papírképre is és amatõr képkidolgozás,
fényképezõgépek, filmek, kamera, kazetták
Gomb és fotó elemek, akkumulátorok nagy választékban
CD-k, DVD-k CD és DVD boxok
Audió és Videó kazetták
Minõségi képkeretezés

Nagyon finom sütemény
Hozzávalók
tészta: 15 dkg vaj, 15 dkg porcukor, 4 tojás, 1 ek. kakaó, sütőpor, 12 dkg dió, 7 dkg liszt
1. töltelék: 20 dkg dió, 15 dkg cukor, rum, vanília
2. töltelék: 4-6 tojás, 3 ek. kakaó, 10 dkg cukor, 20-25 dkg vaj
Csokládémáz: egy tábla étcsokoládé, 5dkg vaj
A tojássárgáját kikeverjük a vajjal, cukorral, hozzáadjuk a kakaót, lisztet, sütőport, diót,
tojások habját. Kikent, lisztezett tepsiben sül. Kihűlve megkenjük baracklekvárral.
1. töltelék: a diót a cukorral, pici tejjel meglangyosítjuk, elkeverjük, majd kihűlés után
rátesszük a tésztára.
2. töltelék: az egész tojásokat kakaóval, cukorral gőz felett sűrűre főzzük. Kevergetve
kihűtjük. Apránként belekeverjük a vajat. Rákenjük a diós töltelékre. Kihűtjük. Rásimítjuk
a csokoládémázt.
A vaj helyett használhatunk margarint.
(A fenti recept szerint készült sütemény az idei városnapi sütő-főzőversenyen I. díjat
kapott.)

Jászberényi Nyár Vigadalmi Napok
Jászberény és a Jászság legnagyobb rendezvénysorozata az évenként rendszeresen
megrendezésre kerülő Jászberényi Nyár Vigadalmi Napok gazdasági, kulturális és sport
programsorozat, ami minden év július utolsó és augusztus első kettő hetében kerül
megrendezésre.
Információ: Tourinform , Lehel vezér tér 33.
Tel.: 57/406-439, e-mail: jaszbereny@tourinform.hu
Jász Múzeum Táncsics M. út.5.
Tel.: 57/ 412-753..502-610
e-mail: jaszmuzeum@mail.datanet.hu,
URL: www.jaszmuzeum@mail.datanet.hu
Hamza Múzeum és Jász Galéria – Gyöngyösi út 7. Tel.: 57/503-260
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Felújított pályák kézilabdacsapattal

Patikák nyitva tartása
Szent Anna Gyógyszertár
Katona J. út Tel.: 522-460
Nyitva: Hétfőtől péntekig 8.30-12 óráig, 1519 óráig, augusztus 12-én és 26-án 8.30-12
óráig.

Kleopátra Patika

Szabadság út 40.
Tel.: 424-046 vagy 06/30/244-1456
Nyitva: Hétfőtől péntekig 8-18.30 óráig
és minden szombaton 8-12 óráig.

Dr. Vida Zsuzsanna háziorvos új
telefonszáma 06/20/9844-008
Tájékoztatom betegeimet, hogy 2006. július 24tõl augusztus 12-ig szabadságon leszek. Helyettesít
az elsõ és harmadik héten dr. Palencsár Csaba, a
második héten dr. Vida Zsuzsanna. Dr. Tóth Zoltán

Július 14-én Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony a Képviselő-testület
tagjainak jelenlétében adta át az új burkolattal ellátott, újrafestett kézilabda- és teniszpályát.
A JVSE női kézilabda szakosztály - mely néhány hónapja alakult és terveik szerint a
Megyei Kézilabda Bajnokságban fognak ősszel indulni - avatta fel a pályát egy kis játékkal.
Kép és szöveg: Gere Ferenc

Értesítés
Értesítjük a lakosságot, hogy a művelődési ház felújítása megkezdődött. Ezért sem
közösségi rendezvények, sem vásárok megtartására nem lesz lehetőség az elkövetkezendő
időszakban.
Megértésüket köszönjük.
Petőfi Művelődési Ház igazgatósága

Tájékoztató
A Mozgáskorlátozottak Jászfényszarui Csoportja tájékoztatja az érintetteket, hogy a
2006. augusztus 9-re meghirdetett gyógycipőíratás technikai okok miatt elmarad.
Helyette 2006. augusztus 23-án 13 órától a nagy iskola ebédlőjében lesz megtartva.
A Főorvos asszony tájékoztatja az érintetteket, hogy a gyógycipő felírásához mindenkinek
háziorvosi beutaló szükséges. Ennek hiányában a beteget nem tudják fogadni.
Tisztelettel: a vezetőség

Még jó...!
… játékokat, valamint megunt, kinőtt, de még használható gyermek és felnőtt ruhákat
gyűjtünk, amit tovább adunk a segítségre szorulóknak.
A gyűjtés helye: Rimóczi-kastély (volt téesz-iroda)
A gyűjtés ideje: minden kedden 9.00 ó. – 11.00 ó.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (57/424-239)

Autóbuszjáratok
Jászfényszaru aut. vt. - Hatvan
Hétfőtől-péntekig
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Hatvan aut. áll. – Jászfényszaru

Szombaton

Vasárnap
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x = Boldog községen keresztül

Szombaton

Vasárnap

6.35 o
7.55 o
9.40 x
11.50 o
16.40 o

8.00 o
16.40 o

Az adatok
tájékoztató
jellegűek.

o = 32-es főúton haladva

Tájékoztatom betegeimet, hogy szabadságom
alatt 2006. aug. 21-tõl 25-ig dr. Vida Zsuzsanna
helyettesít, 2006. aug. 28-tól szept. 1-jéig dr. Tóth
Zoltán helyettesít.
Dr. Palencsár Csaba

Munkahely
A GAMESZ 2006. szeptember 1-jétől
felvételt hirdet 1 fő takarító részére. Bérezés
KJT szerint. Jelentkezni lehet személyesen
a GAMESZ-vezetőnél.

Készenlét a vízmûnél
Hibabejelentés munkaidőben a 57/ 422631-es, munkaidőn túl a 06/30/275-3350es telefonszámon.
Szennyvíz-ügyelet: 423-938 (munkaidőben) és 06-30-429-4195
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Orvosi ügyelet: 06-37-341-040 (jún. 1-jétõl)
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