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A tartalomból
• Művészeti mulatság telt ház előtt
........................................... 2. oldal

Jászfényszaru város napja rendezvénysorozat programjaira
Április 25.

• Katasztrófavédelem – elméletben
és gyakorlatban ............... 5. oldal

Fény Fesztivál
Térségi Gyermek Néptánc Fesztivál és minősítő a művelődési házban
9.30 órától kirakodóvásár, játszóház
14 órától Gála

Pályázat óvodai
felújításra
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be
– Szivárvány Óvoda részleges felújítása
címmel – 2009. március 31-én a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése című Önkormányzati Minisztériumi
felhívásra. A pályázat célja nyílászárócsere (4 db ajtó, 20 db ablak) és padlóburkolat
csere 106 m 2-en. Az igényelt támogatás
összege 4.088 ezer Ft.

S

Meghívó
18 óra A Költészet és Mi fényszarui verselők estje a Rimóczi Kastélyban

• A Városi Iskolai és
Gyermekkönyvtárról .... 13. oldal

ZA RU VÁRO

20. évfolyam 4. szám

• Európai parlamenti választások
........................................... 3. oldal

• Az allergia ......................... 7. oldal
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Április 26.

Május 1. – A város napja
8 óra Ünnepi szentmise a templomban
10 óra A FÉBE, a „Jászfényszaruért” Alapítvány és a Diákönkormányzat által kiírt
helytörténeti pályázat eredményhirdetése, a gyűjtött tárgyakból kiállítás megnyitása a Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél (Somogyi Béla út 22.)
10-17 óra között megtekinthető a Kiss
József Helytörténeti Gyűjtemény és az
iskolások által gyűjtött régi eszközök kiállítása.
Sportpályán: Egé sz nap kirakodó vásár,
kis vidámpark.

9-14 óráig a felső pályán Városnapi Kupa
– meghívásos kispályás labdarúgó torna a
Sportegyesület szervezésében.
10-13 óráig a Tűzoltószertárban egészségügyi szűrés (vé rcukor, koleszterin, zsírtömeg és vérnyomásmérés).
14 óra FÉBE főzőverseny tűzgyújtás
15 óra Jászfényszaru – Jászladány női kézilabda-mérkőzés
16 óra FÉBE süteménysütő versenyhez
az otthon elkészített édes aprósütemény
leadása a főzőverseny helyszínén felállított sátornál.
17 óra Soltész Rezső énekes műsora
18 óra a Defekt Duó vidám műsora. Red
& Black Pet őﬁ Művelődési Ház tánccsoportjának fellépése. Főzőverseny eredményhirdetése, díjak átadása.
19 óra Tóth Gabi énekes műsora
22 óra DISCO a Petőﬁ Művelődési Házban.
A programokra szeretettel várják a
lakosságot a szervezők!

Egyházi hírek
Május 24-én vasárnap délelőtt 10 órakor
Bérmálás, vendégünk: Dr. Gonda Imre
helynök atya.
Május 31-én Pünkösd vasárnap 8 órakor
Első áldozás.
Június 1-jén Pünkösd hétfőn a vasárnapi
miserend szerint lesznek az istentiszteletek.
Június 14-én Úr Napján a hagyományokhoz híven épülnek a virágsátrak és a 8 órai
ünnepi szentmise után lesz a virágszórás
és a körmenet.
Már lehet jelentkezni a mátraverebélyi
nyári zarándoklatra a templomban.

Az ÉAOP-5.1.1/2008-0004 jelű pályázat keretében ünnepélyes projektindító rendezvény megtartásával megkezdődött a Sportpálya felújítása. További Európai Uniós beruházasainkról olvashatnak a 3.
oldalon.
Fotó: Feketéné Ruis Beatrix
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Művészeti mulatság teltház előtt
Közeledik a tanév vége. Ezt nem csak
abból érezzük, ahogy kivirul a természet
és valamennyien a nyárra, a pihenésre
vágyunk. Egyre sokasodó kulturális és
egyéb rendezvényt látogathatunk. A tanulással, munkával teli iskolaév végén
megint elérkezett a nap, amikor a több
mint 200 tanulót számláló művészeti iskolánk művészeti mulatság keretében
bemutatja ki mit is tanult egész évben.
A rendezvényre április 17-én került sor a
művelődési házban, ahol ezúttal is teltház
várta a gyerekek és tanáraik műsorát.
„Csonka ember az, és üres az élete
– bármily gazdag is külsőleg –, ha nincs
érzéke a művészetekhez.” Kodály Zoltán
szavait idézve nyitotta meg a rendezvényt
Lovászné Török Magdolna, a művészeti
iskola vezetője. Ahogy tovább fűzte gondolatait, egyet érthetünk szavaival: nem
kell világhírnévre szert tenni ahhoz, hogy
az ember érezze, művészet nélkül nem
teljes az élete. Jászfényszarun az emberek ezt jól érzik. Én, mint több oldalról is
érintett szülő nagy várakozással ültem a
nézőtéren és most sem csalódtam abban,
amit láttam.
Rendkívül népszerű a néptánc az iskola
tanulói között. A legkisebbektől kezdve
a végzős Iglicésekig valamennyien színvonalas, vidám koreográﬁát mutattak be,
melyet egyöntetű vastaps fogadott.
Hasonlóan sikeres volt a társastánc
tanszak több bemutatkozása. Ebben az
évben új formációval is találkozhattunk.
A különféle tanszakok tanulói (képzőművész- és szolfézs-szakosak, illetve drámatagozatosak) összefogva vidám, közös
dalos játékot adtak elő. A kezdeményezés
nagyszerű, hiszen a közös munka elsajátítása, egymás megismerése nagyon hasznos lesz később is a gyerekek életében.
Mint minden évben, most is hallhattuk
a Horz Banda talpalávalóját, illetve a
mieink mellett a boldogi Bonta zenekar
népzenei bemutatkozását is. A számtalan csoportos produkción túl hallhattunk
zongoramuzsikát, klasszikus hegedűt és
természetesen hangulatos keyboard-játékot is.
Igen közel áll a szívemhez, amikor gyerekeink énekelnek. Pető Edina tanárnő
felkészítésével a lányok két mese betétdalát adták elő saját, illetve növendéktársuk kíséretében.
A sok-sok zene és tánc után a színjáték
tanszak humoros előadását tekinthettük
meg, ezzel zárva a gyerekek bemutatkozását.
Számomra az est egyik tetőpontját jelenti, amikor sorban bemutatkoznak
művészetoktató pedagógusaink is. Már

második éve hallhatjuk Oláh Zoltán hegedűművész csodálatos játékát, Pető Edina tanárnő zongorakíséretében. Bevallom, még mindig nem értem, hogy lehet
egy hegedűből ilyen különleges, szinte
nem evilági gyönyörű hangokat kicsalni.
Az átszellemült hegedűdallam után egy
igen pergős, táncra hívogató cimbalommuzsikát hallhattunk. A hangulatot Unger
Balázs (cimbalom) és Bohák Endre (brá-

csa) zenetanáraink szolgáltatták. Büszkeséggel töltött el, hogy a kíséretben a mi
népzenész gyermekeink is részt vehettek,
ami nem kis kihívást jelentett számukra.
Később Pető Edina tanárnő énekhangjában gyönyörködhettünk, majd Péter
Szilárd és Szőke-Havrán Bettina ropták
a táncot ütemes taps mellett a színpadon.
Befejezésként Tóthné Klippán Hédi kez(folytatás a 3. oldalon)

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2009/4
(folytatás a 2. oldalról)
deményezésével a művészetoktatás pedagógusait összefogva egy improvizatív,
mégis rendkívül megnevettető, jelmezes
játékot adtak elő Benedek Elek: Egerek
gyűlése című írása alapján.
A gálaest legvégén, hagyomány szerint a színpadon búcsúztatták el a végzős művészeti iskolás tanulókat. Lassanlassan beérik a gyümölcse az iskolában
folyó munkának, hiszen a sok évig tartó
alapfokú művészetoktatás után egyre
többen felvételiznek a választott művészeti ágban.
Csak ebben a tanévben is öten tanulnak így tovább: népi hegedű tanszakon
folytatja tanulmányait Tóth Mercédesz
Vácon, a boldogi kihelyezett tanszakról
pedig Iván Lívia Nyíregyházán. A néptánc tanulását választotta Sass Laura,
aki szintén Nyíregyházára nyert felvételt. Radics Vivien Budapesten fog társastáncot tanulni, továbbá a színjáték
tanszakon tanultakat kamatoztatja majd
budapesti továbbtanulása során Galló
Janó. Büszkék vagyunk rájuk!
Köszönet illet valamennyi művészetoktatót, amiért ilyen odaadással tanítják gyermekeinket. Továbbá köszönet
mindazoknak, akik technikailag is segítettek abban, hogy ez a három órás
művészeti mulatság zökkenőmentesen
megvalósuljon.

…és még egy pár szó!
Ha már az eredményekről is számot
adunk nem kis dologról számolhatunk
be a népzenét kedvelők részére. A hatodik éve működő, már többször bemutatott Horz Banda els ő, önálló hanglemeze a napokban elkészül. A zenei
CD, melyet a csapat tanára és művészeti
vezetője Unger Balázs rögzített hanghordozóra, számos tájegység népzenei
irányzatát mutatja be. Kalotaszegi muzsikától a Kossuth-nótákig válogatott
anyagok között természetesen a Jászság
zenei anyagából is hallhatunk ízelítőt.
A lemezen művészeti iskolás tanulóink
tolmácsolásában több énekszó is felhangzik majd.
A megjelenés tiszteletére 2009. május 27-én 18 órakor tanévzáróval egybekötött, ünnepélyes lemezbemutató
hangversenyre kerül sor a kisiskola
művészeti udvarának színpadán. A rendezvényen fellépnek majd a boldogi tanszak népzenész növendékei is. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Feketéné Ruis Beatrix
Fotók: Kovácsné Király Anikó,
Karizs Evelin, Feketéné
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Európai Parlamenti Választások 2009
Magyarországon 2004-et követően második alkalommal lesz európai parlamenti
választás. A választás időpontját a Magyar
Köztársaság Elnöke 2009. június 7. napjára (vasárnapra) írta ki.
Az Európai Parlament tagjainak választásán választó és választható a Magyar
Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgár és az Európai Unió más tagállamának
a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgára,
amennyiben nyilatkozatot tesz arról, hogy
választójogát hazánkban kívánja gyakorolni.
Nincs választójoguk azoknak az állampolgároknak, akik: cselekvőképességet
korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt
állnak; a közügyek gyakorlásától eltiltó
jogerős ítélet hatálya alatt állnak; szabadságvesztés büntetését töltik; büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt állnak.
Az Európai Parlament tagjainak választásán kizárólag pártok állíthatnak listát,
amelyekre szavazni lehet. A választás egy
fordulós, a pártok listáit a megszerzett szavazatok arányában illeti meg mandátum.
Csak az a lista juthat mandátumhoz, amely
legalább az érvényesen szavazók 5%-ának
támogatását elnyerte.

Minden választópolgár megkapta már az
értesítőt a névjegyzékbe való felvételéről,
valamint az ajánlószelvényt. Listaállításhoz 20 ezer választópolgár aláírásával hitelesített ajánlás szükséges. Egy választópolgár csak egy listát ajánlhat, több ajánlás
esetén valamennyi ajánlása érvénytelen.
Az ajánlásért bármilyen ellenszolgáltatást ígérni, kérni vagy elfogadni tilos!
Azok a választópolgárok, akik a szavazás napján külföldön tartózkodnak, a Magyar Köztársaság nagykövetségén vagy
főkonzulátusán szavazhatnak. Ennek
feltétele, hogy a külképviseleti névjegyzékbe vételét kezdeményezzék a lakcím
szerinti helyi választási irodánál 2009.
május 22-ig.
Ha a szavazás napján a választópolgár
Magyarországon, de nem a lakóhelyén
tartózkodik, igazolással szavazhat az azon
megjelölt település kijelölt szavazóhelyiségében. Igazolást kérni a lakóhely szerinti helyi választási irodánál lehet 2009.
június 5-ig.
A választási információs szolgálat a
polgármesteri hivatal régi épületében, az
okmányirodával szemben működik. Az
európai parlamenti választásokkal kapcsolatos további kérdéseikkel forduljanak
hozzánk!
Helyi Választási Iroda

Európai Uniós beruházások
Kerékpárút
2009. április 20-án kihirdetésre került a „Kerékpárút kialakítása Jászfényszaru város
belterületén” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás végeredménye.
A kivitelezésre négy vállalkozás nyújtotta be ajánlatát. A hiánypótlások utáni három
érvényes ajánlat közül a nyertes, legkedvezőbb ajánlatot tevő a PENTA Általános Építőipari Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e), a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb
ajánlatot tevő pedig a COLAS Építő Zrt. (3300 Eger, Deák Ferenc út 49.). A szerződéskötés várható időpontja május 6-a. A beruházás tervezett befejezése augusztus közepére
várható.

Sportpálya felújítás II. ütem
A sportpálya felújítására önkormányzatunk 50 millió Ft támogatást nyert el. A II. ütem
megvalósítását a Képviselő-testület már megszavazta, és most lehetőség nyílik arra, hogy
erre az ütemre is pályázatot nyújtsunk be, mivel az Önkormányzati Miniszter 15/2009.
(III. 17.) rendeletszámon a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények
felújításának támogatására pályázatot írt ki.
Jászfényszaru Város Sporttelep felújítás II. üteme az alábbiakat tartalmazza:
– Meglévő épületre magastető-építés 500 m 2 tetőfelülettel
– Szabadtéri színpad lefedést szolgáló tető- vázszerkezet készítése 150 m 2 alapterülettel
– Meglévő öltöző épületbelső felújítása, átalakítása 140 m 2 nettó alapterülettel napkollektoros melegvíz-biztosítás kiépítése 1000 liter kapacitású bojler számára.
A fenti pályázaton sportlétesítményenként 10 millió Ft támogatás nyerhető. Az április
24-ig benyújtható pályázathoz szükséges tervekkel, engedélyekkel rendelkezünk.
Tanczikó Attila
műszaki előadó
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Önkormányzati civil támogatások

Holcim bérlakás

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. március 25-i ülésén
29/2009. (III.25.) számú határozatával, a benyújtott pályázatok alapján 1,5 millió forint
vissza nem térítendő támogatás odaítéléséről az alábbiak szerint döntött a civil szervezetek
ez évi támogatásáról.
Általános Iskola Diákönkormányzata ......................................................35.000,-Ft
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság.............................................240.000,-Ft
Fényszaruiak Baráti Egyesülete . ............................................................240.000,-Ft
BLNT Jászfényszarui Fotóműhely .........................................................100.000,-Ft
Iglice Gyermek Néptánccsoport..............................................................120.000,-Ft
Ált. Isk. és BLNT Jászfényszarui Drámapedagógiai Műhelye.............200.000,-Ft
Lumina Cornu Ifjúsági Szerepjáték és Történelmi Klub .......................50.000,-Ft
Mozgássérültek Egyesülete Jászfényszarui Csoportja............................30.000,-Ft
Nagycsaládosok Országos Egyesülete helyi csoportja ............................30.000,-Ft
Petőﬁ Műv. Ház
Fehér Akác Népdalkör ...........................................................................50.000,-Ft
Őszirózsa nyugdíjas klub .......................................................................50.000,-Ft
Római Katolikus Egyház, Jászfényszaru ...............................................110.000,-Ft
Színjátszók Baráti Köre (SZIBAKÖ) .....................................................200.000,-Ft
Vakok és Gyengénlátók helyi szervezete ..................................................15.000,-Ft
Vöröskereszt ...............................................................................................30.000,-Ft
A képviselő-testület felhívja a pályázaton nyert szervezeteket, hogy a kapott támogatás
felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámolót, valamint a számlák és bizonylatok másolatait 2010. január 31-ig nyújtsák be a az Önkormányzatnak. Aki ezen kötelezettségét elmulasztotta, úgy annak a pályázatát a következő évben nem tudja elfogadni a
testület.

Két bérlakás kialakítását tette lehetővé Jászfényszarun a Holcim Hungária
Otthon Alapítvány, mely ünnepélyes
keretek között március 26-án adta át
az ingatlanokat. A város önkormányzata 8.985.503,-Ft saját erő és ezzel az
összeggel megegyező alapítványi pályázati keret segítségével teremtett otthont
két hátrányos helyzetben lévő, szociálisan rászoruló családnak.
A használaton kívüli gyógyszertár átépítésével kialakított bérlakásokat március
26-án 11 órakor adta át ünnepélyes keretek
között Győriné dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru polgármestere, valamint dr. Takács Ildikó, a Holcim Hungária Zrt. vezető
jogtanácsosa. Az ünnepségen jelen voltak
még önkormányzati képviselők, valamint a
kivitelező vállalat ügyvezető igazgatója is.
„Nagy örömmel tölt el, hogy a dinamikus kivitelezői munkának köszönhetően az
építkezés a határidőre befejeződött: ez a településen élő lakásigénylők szempontjából
nagyon kedvező fejlemény. Fontosnak tartjuk, hogy valóban a leginkább rászorulóknak biztosítsuk a kedvező adottságú lakhatási körülményeket – a két lakás közvetlen
szomszédságában található egy háziorvosi
rendelő és a védőnői szolgálat –, ezért pályázat útján választjuk ki a leendő lakókat.
Méretükből adódóan mindkét lakás ideális,
kényelmes otthon lesz, hiszen az egyik 69,
míg a másik lakás több mint 94 négyzetméteres. Biztos vagyok benne, hogy az egykori gyógyszertárból kialakított lakások hasznos és esztétikus elemei lesznek a település
kertvárosi részének” – nyilatkozta Győriné
dr. Czeglédi Márta polgármester.
„Míg 2005-ben csak 6 település pályázott
összesen 105 millió forintnyi támogatást
kérvényezve, addig 2008-ban már 32 település igényelt mindösszesen 665 millió
forintot. A Holcim Hungária Otthon Alapítvány segítségével kialakított otthonok
aránya 2008-ban elérte az országosan épült
önkormányzati bérlakások 27,9%-át.”
– mondta Márta Irén, a Holcim Hungária
Zrt. kommunikációs igazgatója.

Szennyvíz- és talajterhelési díj
A 2008. decemberi lapszámunkban beszámoltunk arról, hogy befejeződött a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének III. üteme. A rácsatlakozásra december 11-től van lehetőség.
Önkormányzatunk képviselő-testülete év végén meghozott döntésével ösztönözni kívánja
a lakosságot, ezért az új csatorna-hálózat területén rácsatlakozóknak 2009. június 30-ig
nem kell szennyvízdíjat ﬁzetniük.
Törvényi* szabályozás szerint azonban, azokat a kibocsátókat, akik nem kötnek rá a közcsatornára, talajterhelési díjﬁzetési kötelezettség terheli, a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól (2009. március 10-től).
A fentiek alapján tehát
– a 2008. december 11. és 2009. március 9. között rácsatlakozóknak talajterhelési díjat
nem kell ﬁzetniük, szennyvízdíj pedig csak június 30. után kerül számlázásra,
– a 2009. március 10. és 2009. június 30. között rácsatlakozóknak talajterhelési díjat március 10-től a rákötésig elfogyasztott vízmennyiség után kell ﬁzetni, szennyvízdíjat pedig
csak június 30. után,
– 2009. június 30-át követő rácsatlakozás esetén március 10-től a rákötésig elfogyasztott vízmennyiség után talajterhelési díjat, a rákötést követően pedig szennyvízdíjat kell
ﬁzetni.
FIGYELEM!
A rácsatlakozást a szolgáltató felé be kell jelenteni! Azok, akik e bejelentési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, engedély nélkül, vagy szabálytalanul csatlakoztak a szennyvízhálózatra, jelentős bírságra, többletkiadásra számíthatnak. Az első és második ütemben
megvalósított hálózatkiépítés esetében a fentiek ellenőrzése hamarosan megkezdődik.
* a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény

Lakónépességre vonatkozó adatok
2008. december 31-én – Jászfényszaru
Korcsoport
Férﬁ
Nő
Összesen
0–2
76
75
151
3–6
116
119
235
7 – 14
247
240
487
15 – 18
139
161
300
19 – 60
1671
1669
3340
61 –
492
795
1287
Összesen
2741
3059
5800
A lakónépesség értelmezése: 2008. december 31-én érvényes lakóhellyel, ennek hiányában érvényes
tartózkodási hellyel rendelkezett személyek száma Jászfényszarun.

Háttérinformáció a Holcim Hungária
Zrt.-ről:
A Holcim Hungária Zrt. Magyarország
egyik vezető cement-, kavics- és betongyártó vállalata, melynek 2007-ben elért
nettó árbevétele közel 32,019 milliárd forint volt. Magyarországon a Holcim 703
főt foglalkoztat. A Holcim az elmúlt évben
Magyarországon 2,262 milliárd forintot
fordított különböző környezetvédelmi és
munkavédelmi fejlesztésekre, kapacitásbővítésre és korszerűsítésre.
További információért kérjük, látogasson
el a www.holcim.hu weboldalra.
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Katasztrófavédelem – elméletben és gyakorlatban
Az év elején megyénk területén, 5 településen Területi Árvízvédelmi Komplex
Csoportok megalakítására került sor. A
jászfényszarui csoport képzéséről és további feladatairól kérdeztem Horti Brigitta polgárvédelmi hadnagyot, aki a következő tájékoztatást adta.
– A szakemberek településenként 50-50
fő bevonásával, a polgári védelmi felkészítés követelményeiről szóló jogszabályok
alapján, kezdték meg az Árvízvédelmi
Komplex Csoportok felkészítését. A Jászság területén két településen, Jászapátin és
Jászfényszarun alakult ilyen csoport.
A felkészítés költségeit, 1091000 Ft-ot, a
központi kiadási keretből fedezték.
Jászfényszarun a kétnapos képzést március 12-13-án tartották. A résztvevők
személyéről a település vezetői döntöttek
határozatok alapján. Az első nap a Polgármesteri Hivatalban került sor az alapkiképzésre, elméleti oktatásra. A második
napon a szakkiképzést tartották, amely
során különböző készségfejlesztő gyakorlatokat hajtottak végre a résztvevők a
Zagyva töltésen, a gátőr háznál. A képzés
alatt közreműködött Peigelbeck András, a

Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság
II-es szakasz hatvani kirendeltségének vezetője és munkatársai, Losonczy Mihály,
a jászberényi mentőállomás mentőtisztje
valamint Horti Brigitta polgárvédelmi had-

nagy, kirendeltség vezető. Az ő szakmai
felügyeletük mellett került sor a gyakorlati
feladatok végrehajtására, amelyet megtekintett Csomós Mátyás polgárvédelmi ezredes, a Katasztrófavédelmi Megyei Igazgatóság tanácsosa is.
Az Árvízvédelmi Komplex Csoport feladata árvízi katasztrófa esetén a helyi védekező erők megsegítése. Rendkívüli árvízvédelmi készültség elrendelése esetén
a vízügyi erőkkel együttműködve részt
vesznek a védekezésben. Feladatuk a gátmegerősítés, gátmagasítás a vízügyi szakemberek utasításainak megfelelően.

Horti Brigitta köszönetét fejezi ki Jászfényszaru város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzőjének és a szervezésben résztvevőknek azért, amiért lehetővé
tették, hogy ez a képzés itt, ilyen színvonalon lebonyolításra kerülhetett. Valamint
megköszöni a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi-Igazgatóság szakembereinek szakmai munkáját, amelyet a
gyakorlati felkészítés során nyújtottak.
Szöveg: Kónya Orsolya
Fotók: Horti Brigitta
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Bemutatjuk
az új fogorvost
Városunk – nyugdíjba vonulás miatt
– üresen maradt fogorvosi körzetét dr. Kakas Tünde doktornő látja el. Szeretnénk, ha
a leendő és jelenlegi betegei megismernék
kicsit közelebbről, ezért egy kis bemutatkozást kértünk tőle.
–1983-ban, Jászberényben születtem. Az általános
iskolát Pusztamonostoron végeztem,
majd a középiskolás éveim a szolnoki Verseghy Ferenc
Gimnázium
természettudományi
tagozatán teltek. A
Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán szereztem diplomát Cum
laude eredménnyel 2008. novemberében.
Az egyetemi időszak alatt egy évig dolgoztam szájsebészeten és fogszabályzáson
asszisztensként. Tudományos Diákköri
munkám szakterülete a jóindulatú daganatok és daganatszerű elváltozások témában
volt.
– Mi motiválta abban, hogy a városunkba
jött gyógyítani?
– Szerettem volna a családom közelében
maradni, akik Pusztamonostoron, a szülőfalumban élnek. Ezen kívül a nyári gyakorlatomat is itt töltöttem Csábi doktor úrnál,
és jól éreztem magam.
– Rövid ideje praktizál még nálunk, de
bizonyára már van benyomása a jászfényszarui emberekről!
– Az emberek kedvesen közelednek, barátságosak. Szakmai szemmel nézve a fogászati állapot átlagos. Viszont a prevenciót, a gyermekfogászatot szeretném jobban
felkarolni.
– Jelenleg hogyan oszlik meg a fogászati
ellátás településünkön?
– Jászfényszarun kettő fogorvosi körzet
működik és én a 1. számú körzetet látom
el.
– Mi történik a körzeten kívüli betegekkel?
– Természetesen a körzeten kívüli betegeket is ugyanúgy ellátjuk, de erre csak térítési díj ellenében van módunk.
– Igaz, hogy a közelmúltban fejezte be
tanulmányait, ennek ellenére tervez-e valamilyen továbbképzést, esetleg szakvizsgát?
– Igen, ha az időm engedi, szeretnék fogszabályozás szakvizsgát tenni.
– Végezetül egy személyes kérdés: szabadidejében mivel foglalkozik szívesen,
van-e hobbija?
– Az egyetem mellett nem nagyon volt
szabadidőm a hobbikra, de szívesen töltöm
az időm olvasással, szeretem a könyveket,
ﬁlmeket. Ezen kívül nagyon szeretnék megtanulni táncolni, lovagolni és teniszezni.
Szakaliné Hesz Katalin

Pályázati lehetőségek vállalkozásoknak
KEOP 5.3.0 Épületenergetikai fejlesztések és/vagy megújuló energiaforrások
felhasználásával.
Kedvezményezettek köre: KKV, önkormányzatok, non-proﬁtok. Támogatás minmax összege: 1-50 M Ft.
Támogatás mértéke: 30-70%
Támogatható tevékenységek:
• Hőtechnika: hőszigetelés, nyílászáró
• Intézmények fűtési, hűtési és használati
melegvíz rendszereinek korszerűsítése
• Kazáncsere, hulladékhő hasznosítás
• Komplex, több energiahatékonyság-növelési tevékenység
• Megújuló energiák nem üzemi célú felhasználása: napkollektorok, biomassza, geotermális energia, geotermikus hőszivattyú
Benyújtási időtartam: március 20-tól
folyamatos, a rendelkezésre álló keret erejéig
Új Magyarország Mikrohitel
A hitel célja: gépek, berendezések, eszközök és más beruházások ﬁnanszírozása,
a már meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt
infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése,
illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása.
Hitel összege: 500.000 forint – 10 millió
forint igényelhető, 6,5%-os ﬁx kamattól.
Maximális futamidő: 10 év
A hitelt a hiteligénylés jóváhagyásától
számított két hónapon belül fel kell használni.
Ummikrohitelt közvetítő hitelintézetek
www.ummikrohitel.hu, www.mvzrt.hu
Lehetőség van Uniós projektjének saját
erő ﬁnanszírozására: www.mfb.hu
és garanciavállalásra is: www.mvzrt.hu
Munkahelyek megőrzésért
I. Bérköltség támogatás: max. 75%-os
támogatási intenzitással nyerhető el támogatás min. 3, max. 12 hónapig terjedő időszakra az elbocsátással fenyegetett munkavállalók bér-és járulék költségeire.
II. Csökkentett munkaidő: 80%-os támogatási intenzitással nyújt bértámogatást
a munkavállalót érintő intézkedések kedvezőtlen hatásának csökkentésére.
III. Újra elhelyezkedést segítő bérköltség támogatás a munkaügyi központ által

közvetített a gazdasági visszaesés következtében álláskeresővé vált munkavállaló
más munkáltatótól munkajogi jogutódlással átvett munkavállaló bérének és járulékainak támogatás, max. 75%-os támogatási
intenzitással, és újra elhelyezkedést segítő
képzés támogatása, a képzés költségének
max 80%-ig.
IV: Újra elhelyezkedést segítő képzés
támogatása
A képzés nettó összköltségének 80%-ig
nyerhető támogatás 3-12 hónapos időtartamra.
A pályázatok benyújthatók: 2009. december 31-ig folyamatosan (a rendelkezésre álló keret erejéig)
Legalább 10 fő foglalkoztatott esetén pályázható:
GOP-2009-2.1.1.A Mikro- kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése
Támogatható tevékenység: technológiai
fejlesztést eredményező beruházások (új
eszköz beszerzése vagy 3 évnél nem régebbi használt eszköz beszerzése) és hardver-szoftver, minőség, szabvány fejlesztése
(ISO).
Igénybevételére jogosult: gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók
Támogatás mértéke: 50% (+10-20% lehet igénybe venni Uniós támogatású hitelt)
Támogatási összeg: min. 1.000.000 Ft,
max. 50.000.000 Ft
Benyújtási időtartam: 2009. február 13tól 2009. december 31-ig
További információ kérhető valamennyi
pályázat esetén:
Fazekas Éva
kistérségi koordinátor
Új Magyarország Pont,
Jászberényi kistérség
Észak-Alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
5100 Jászberény, Szabadság tér 16. II. em.
Mobil: 06-30/986-80-34
E-mail: eva.fazekas@umpont.hu,
www.eszakalfold.hu
www.umpont.hu

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Orvosi ügyelet: 06-37/341-040
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Tűzoltóparancsnok (Jászfényszaru): 06-30/974-5690
Rendőrség (Jászberény): 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): 422-138, mobil: 06-70/330-7626
TIGÁZ: hibabejelentés 06-28/430-488
Falugazdász: 06-30/598-1307
Vízmű: hibabejelentés munkaidőben 57/422-631, munkaidőn túl a 06-30/275-3350
Szennyvíz-ügyelet: 423-938 (munkaidőben) és 06-30/429-4195
ÉMÁSZ: hibabejelentés 06-40/28-28-28
Kleopátra Patika: Szabadság út 40. Telefon: 424-046 vagy 06-30/244-1456
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Az allergia népbetegség
Az allergiát korunk
népbetegségének is nevezik, mivel szinte
minden harmadik embert érint. Maga az
allergiás hajlam a lakosság 30-50%-ban
jelen van, ez azonban csak az esetek egy
részében nyilvánul meg allergiás tünet
vagy betegség formájában. Az allergiás
betegségek előfordulása az allergiás betegség fajtájától függően és életkoronként
is különbözik. Míg csecsemő és kisgyermekkorban a leggyakrabban a bőr- és
ételallergiák jelentkeznek, addig később
a légúti allergiás tünetek kerülnek előtérbe.
A szénanátha például leginkább serdülőés ﬁatalkorban kezdődik. Idősebb korban
általában enyhülni szoktak a tünetek. Ettől
függetlenül persze bármelyik allergiás betegség bármelyik életkorban megjelenhet,
hiszen bár az allergiás hajlam örökletes, és
születéstől fogva fennállhat, egyéb külső
és belső tényezők is közrejátszanak abban,
hogy a tünetek mikor és milyen formában
jelennek meg.
Leggyakoribb allergiás betegség a szénanátha: a lakosság legalább 10-15%-ban
fordul elő, bár a nemzetközi adatok eltérőek, illetve földrajzi különbségek is vannak.
Magyarországon minden 10-15. ember
szenved szénanáthában. Az asztma ritkább, előfordulása életkortól függően kb.
2-10%, és csak az esetek egy részében
allergiás eredetű. Az ekcéma szintén nem
mindig allergiás eredetű, de a veleszületett,
allergiás eredetű formája a leggyakoribb:
a lakosság kb. 5-15%-ában fordul elő. A
többi allergiás betegség (pl. ételallergia,
csalánkiütés, gyógyszerallergia) esetében
jóval bizonytalanabbak az előfordulási adatok, mert nem mindig kerülnek diagnosztizálásra, és a háttér tisztázása sem mindig

olyan egyszerű, mint pl. a virágporallergia
esetében.
A tünetek nagymértékben változnak attól függően, hogy milyen szervben történik
az allergiás reakció. Így azok az allergének, melyek levegő által terjednek (mint
például a pollen vagy az atkák) a légutak
és a szem szaruhártyájának a gyulladását
okozzák. Ilyen a szénanátha (allergiás rinithis), mely az orrnyálkahártya megvastagodását, orrváladékozást, tüsszentést,
a szem irritációját, könnyezést okoz. Ha
az allergén bekerül a tüdőbe, asztmás
tüneteket is okozhat: nehézlégzés, köhögés, sípolás (wheezing). Ha az allergén az
emésztőrendszerbe kerül a következő tünetek jelentkezhetnek: hasüregi fájdalom,
hányinger, hányás, puffadás, hasmenés.
A bőrön jelentkező allergiás reakciók, mint
az ekcéma vagy az urticaria bőrpírral,
duzzadással járnak.
2009. március 28-án a Művelődési Házban a védőnők Vega-Test-Allergia szűrést
szerveztek a helyi lakosoknak. A vizsgálatok során több, mint 600 anyagról tudták
megállapítani – mintegy fél órán belül –,
hogy milyen anyag felelős az allergiás tüneteiért.
A vizsgálati módszernek nem vérvételt
alkalmaztak, hanem speciális a kézen található akupunktúrás pontok elektromos potencia változást mérték érzékelő elektróda
segítségével.
A jelenlévők így fájdalom és kellemetlen
érzés nélkül estek át a vizsgálaton.
Az egész napos szűrésen 20 fő vett részt a
legﬁatalabb korosztálytól az idősekig.
Reméljük máskor is lesz lehetőségünk
arra, hogy ezzel a kb. 15 éve alkalmazott
módszerrel (Vega-Test-Allergia) az allergiás embereknek segítsünk kimutatni mi
okozza a fellépő tüneteiket.
Védőnők

Tisztelt Olvasó!
A mostani mondanivalóm
témáját az elmúlt hónapban
írt soraim is érintették, azonban egy újabb tragikus baleset
okán kell ismét beszélnem róla. A Jászberényi Rendőrkapitányság 21 éves munkatársa, egy ﬁatal kollégám vesztette életét egy
közlekedési balesetben, Jászberényben, egy
nagy teljesítményű motorkerékpáron utazva. A hír teljes mértékig megrázta azokat,
akik ismerték, így engem, a kollégát is.
A téma a motorosok jelenléte az utakon.
Munkatársam tragikus balesete rémisztően
egyértelműen mutatja a motorozás veszélyeit a motorosokra, és a közlekedés többi
résztvevőire vonatkoztatva. Ismét felhívom
a ﬁgyelmüket a körültekintő közlekedésre,
és kölcsönös toleranciára, ami szükséges a
balesetek elkerüléséhez.
Aktualitása folytán fel kívánom hívni a
ﬁgyelmüket a mezőgazdasági gépekkel

RENDŐRSÉGI HÍREK
közlekedőknek, hogy úgy vegyenek részt
a közúti közlekedésben, hogy a forgalmat
legkevésbé akadályozzák. Lehetőségeikhez
képest olyan időszakokban közlekedjenek,
amikor a forgalom kisebb. Amennyiben
munkálataik során szennyeződés kerül az
útburkolatra kötelességük azt lehetőségükhöz mérten eltávolítani! Természetesen
arra is szeretnék rávilágítani, hogy ezeknek
a járműveknek, és vezetőiknek is meg kell
felelniük a KRESZ előírásainak! Vegyék
ezt komolyan!
A betörések kapcsán felmerült kérdésekre válaszul tájékoztatom Önöket, hogy
a nyomozás tart, minden apró körülményt
megvizsgálva keresünk olyan adatokat,
amelyek az elkövetőkre utalhatnak. A közeli településeken is történtek nagyon hasonló bűncselekmények, a hatóságokkal

Jászok napja
a Duna Televízióban
Május 6-án a Jászok Napját egész napos
műsorral köszönti a Duna Televízió. A
szerdai programban többek között közreműködnek jászsági művészek, táncosok,
huszárok, hagyományőrzők és szakácsok.
A műsor célja jász települések bemutatása.
Jászfényszarun április 19-én került sor a
forgatásra. A délelőtti és koradélutáni órákban a Tarlófesztivál, az országos amatőr
fogathajtó verseny helyszínein készült beharangozó riport.
A település nevezetességeiről és a horgásztavakról is készültek felvételek. Délután a Rimóczi-kastélyban a Bedekovich
Lőrinc Népfőiskolai Társaság a „Vállalkozó Nők a Vidékért” című projekt utóéletéről és annak nemzetközi kapcsolatairól
folyt beszélgetés.
Bemutatásra került a BLNT Fotóműhelyének tevékenysége is.
Tóth Tibor

Extrém pálya
Majzik Béla és a bringások márciusi lapszámunkban megjelent felhívására, április
18-án 14 órakor a Petőﬁ Művelődési Ház
földszinti klubterme megtelt ﬁatalokkal. A
jelenlévő közel 40 fő aláírásával is kinyilvánította, hogy Jászfényszaru belterületén
szeretne egy 35x17 méteres, szabványos
pályát. Itt biztonságosan hódolhatnának a
BMX-esek, görkorcsolyások, gördeszkások szenvedélyüknek. Keresik a megfelelő
helyet és ﬁgyelik a pályázati lehetőséget.
Kérik, hogy ez a tevékenység és fejlesztés
is legyen része Jászfényszaru város sportkoncepciójának.
T. T.
együttműködve, információkat cserélve
folytatjuk a nyomozást. Jelen vagyunk az
éjszakai és hajnali órákban is a településen
annak érdekében, hogy az esetleges hasonló bűncselekmény sorozatot megelőzzük.
Lehetőségeinket kihasználva, és megfelelően ütemezve szeretném, ha a munkánk
eredményeképp a lakosság biztonságérzete
mielőbb visszatérhetne a korábbi szintre.
A jászfényszarui lakosok segítőkészsége,
tenni akarása is megmutatkozott az elmúlt
hetekben, hiszen ﬁgyelő járőrt alkotva – saját idejük, és anyagi hozzájárulásuk terhére
– információval láttak el bennünket, hatóságunk „szemeiként” funkcionáltak. Ezúton
is szeretném munkájukat megköszönni.
Elérhetőségeink továbbra is:
107, 57/422-138, 70/330-7626
Köszönöm megtisztelő ﬁgyelmüket!
Terenyi Imre
r. hadnagy, mb. őrsparancsnok
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PORTRÉ
„… jó velük együtt élni, a lakás díszei, és mindennapjaimat megszépítik.”
Pető Lászlóné Sándor Katalin Somogyi
Béla út 29. szám alatti portájára belépve
már nem szokványos kép tárul a látogató
elé. A bevezető járda két oldalán tejes és
lekváros fazekakban, zsétárokban, teknőben díszlik a szép tavaszi virág. Belépve
az előszobába újabb régi tárgyakat látunk, falitükrök, famozsarak, rézmozsár,
faszenesvasaló. Látványuk, harmonikus elrendezésük nagy nyugalmat áraszt. Tovább
lépve az utcai szobába, – amely már igazi
múzeumra emlékeztet – a régi tárgyak rendezett sokasága, mint a széplányt feldíszítő
gyöngysor válik a helyiség ékességévé. Itt
ülünk le beszélgetni.
Kati 17 éves koráig a Borjújárás-tanyán lakott, innen
járt be – többet gyalog, mint
kerékpárral – a 4 km-re lévő
település iskolájába. Már
gyerekkorában érdekelte a
régészet, szívesen választotta volna hivatásának ezt, de
továbbtanulásra szülői anyagi háttér nélkül nem gondolhatott. Az édesanyja varrónői
szakmát szánt neki. Végül
egyik elképzelés sem teljesült. 1969-ben a Hortáver
házban indult kalapüzemben
anyagkiadóként helyezkedett el. 1972-ben már a kinti
Kalapgyárban nyúlszőrvágó
betanított munkásként, majd
gyártásközi ellenőrként dolgozott. 1977-ben munka mellett a hatvani
Bajza József Gimnáziumban érettségizett.
1981-től a Nagyközségi Közös Tanács VB.
Építő és Karbantartó Üzemében raktárosi
munkakört töltött be. 1985-től rokkantnyugdíjas.
Honnan ered a régi dolgok gyűjtése, szeretete?
Sokat gondolkoztam magam is ezen.
Akkoriban, amikor én tizenéves voltam,
amelyik család tehenet tartott, azt tavasztól
őszig legeltetni kellett. A tehénpásztornak
volt ideje bőven, a szemem mindig a földre
nézett, és gyűjtöttem mindenféle cserépdarabokat, és vittem haza a zsebemben. A
régészeti álmom is innen gyökerezhetett.
A tanyai élet mindennapjai is bővelkedtek
tárgyi eszközökben. A községbe beköltözve sokuk mindennapi használatára már
nem volt szükség. Egyre jobban érdekeltek
a gyermekként, ﬁatalon megismert és használt tárgyak.
Mikortól gyűjtöd a régi tárgyakat, és hogyan jutsz hozzá egy-egy tárgyhoz?
Mint említettem, 1985-ben leszázalékolt
nyugdíjas lettem. 1986-ban könnyű, tisz-

teletdíjas munkát vállaltam: az időseknek
ebédet hordtam. Sok portán megfordultam.
Láttam sok helyen kidobva régi tárgyakat.
Kértem, elvihetem-e? Volt, aki örömmel
adta, volt, aki inkább az enyészetnek hagyta. A magam módján megköszönve sokszor
segítettem a házkörüli munkában, vagyis
ledolgoztam az árát. Később már áldoztam
is rá, ﬁzettem néhány 100 forintot egy-egy
tárgyért a tulajdonosnak, az örökösnek, de
bolhapiacon is vásároltam. Idővel egyre
többen megtudták gyűjtőszenvedélyemet,
sokan házhoz hozták ajándékba, vagy kértek érte valamit. A napokban is kaptam

Pető Lászlóné és kedves tárgyai

ajándékba egy legalább 35-40 éves fényképezőgépet.
A sok közül van kedvenced?
A falitükrök, faliórák állnak hozzám legközelebb, ők a kedvenceim. Igazán büszke
vagyok, hogy Barna Sándoréktól – itt az utcában laktak – a sok személyes segítésért,
munkámért 75-80 éves falitükröt, faliórát
kaptam. Természetesen sok tárgyhoz személyes történetek fűződnek, ami számomra
még kedvesebbé, érdekesebbé teszi azokat.
Édesanyám szenesvasalója látható az előszobában, ha meglátom, Őrá is gondolok,
s arra, hogy mennyi verejték, füst fűződött
a használatához, amit gyermekként magam
is sokszor láttam.
Sok tárgy azért is ke dves számomra,
mert többnapos munkával, „restaurálással” a semmiből egy szép, új eszköz született. Számomra egy rozsdás vaskulcs
is érték, megtisztítva, falra felakasztva a
többi 60 kulcs közé helyezem. Itt a 2 cm
nagyságútól a 30 cm nagyságig minden
méret megtalálható.
Manapság is lehet még régi dolgokat
gyűjteni?

Egyre nehezebb, a módosabb paraszti
eszközöket, tárgyakat már összegyűjtötték.
Abból a korból többnyire a tömegcikkek
maradtak meg. Ugyan ezeknek is van értékük, mert még eltelik 20-30 év, és ezek is
végleg eltűnnek. Ezért is örülök neki, hogy
itt a közelben van a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény, ahol hosszútávra megmaradnak és láthatóak a régi használati
tárgyak. Az elmúlt évben a FÉBE tagjaként
örömmel vettem részt a belső felújítás kapcsán végzett ki- és bepakolásban.
Mi lesz a saját gyűjteményeddel, „múzeumoddal”?
Koromnál fogva még ez
nem foglalkoztat. Most csak
azt érzem, jó velük együtt
élni, a lakás díszei, és mindennapjaimat megszépítik.
Van három unokám, akik
buzgón készülnek a most
zajló helytörténeti gyűjtőmunkára. Talán valamelyikük ugyanolyan értéket lát
ezekben a tárgyakban, mint
én, és tovább viszi azt, amit
elkezdtem.
Marad még másra is időd?
Mindig közösségi ember
voltam. 2002-től tagja vagyok a Fehérakác Népdalkörnek, 2007-től citerázok,
melyet apámtól tanultam, a
Fényszaruiak Baráti Egyesületének tevékenységében
is részt vállalok, közreműködöm a városi
gyűjtemény nyitva tartásában, szombat
délutánonként 3 órától 5 óráig. Saját örömömre tíz éve készítek hagyományos és
tűgobelin képeket. A gyűjtőmunkám része
ugyan, de más irányú, az ásványi kövek,
régi pénzek és érmek gyűjtése is.
Úgy érzem teljes életet élek, mozgásszervi betegségeimet is könnyebb így elviselni.
Katalin! Öröm volt látni gyűjteményedet,
tapasztalni optimizmusodat, jó kedélyedet,
lokálpatriotizmusodat. Manapság ez nagy
kincs. Tudom, szívesen megmutatod gyűjteményedet. A Honismereti és helytörténeti
tábor ﬁataljai ezzel többször éltek is, így a
sok felhalmozott érték nem csak Neked,
családodnak, hanem másnak is örömet ad
és érdekességgel szolgál. Az olvasók nevében kívánok Neked jó egészséget, amire
nagy szükséged van, hogy a további gyűjtőmunkát folytathasd! Kívánom, hogy ha
időd engedi, gyermekkori, tanyai élményeidet, a régi szokásokat is vesd papírra, hogy
megörökítsd azokat az utókor számára!
Kép és szöveg: Tóth Tibor
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Köszöntés

55. házassági évfordulójuk
alkalmából
szeretettel köszönti családja
Both Józsefet és nejét,
Bagi Máriát.
Színház a javából!
Elmondható, hogy az utóbbi időben sok
jó előadást láttunk a Szolnoki Szigligeti
Színházban.
Aki szeretne csatlakozni az Örkény bérletesek táborához, azt szeretettel várjuk! A
vasárnap délután 3 órakor kezdődő előadásokra mindig 1 órakor indul a különjáratú
busz.
A bérleteket most kell megvásárolni, míg
a buszköltséget az előadások napján ﬁzetik
a résztvevők.
A 6 előadásra szóló bérletek ára – mely
vélhetően nem változik – helytől függően
6500–9900,-Ft-ba kerül.
A sokat ígérő műsorterv és minden egyéb
információ megtekinthető a színház honlapján (www.szigligetiszinhaz.hu).
Jelentkezés, a régi bérletesek bérletmegújítása és bővebb felvilágosítás Bordásné Kovács Katalinnál a 422-002-es
telefonszámon, vagy személyesen június
15-ig!
Katinka

Színházi szervezés
A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre
2009. május 31-én (vasárnap) du. 13 órai
indulással, különjárati autóbusszal Budapestre a Thália Színházba látogatást szervez. Az Abigél musicalt lehet megnézni.
Főbb szereplők: Vágó Zsuzsi, Udvaros
Dorottya, Balikó Tamás, Csonka András,
Felföldi Anikó, Kovács Zsuzsa, Homonnay
Zsolt.
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: Tóth
Tibornál 30-337-3336 mobil – vagy este a
57-422-871 vonalas telefonon.

Világnapok – Május
Május 1. – Munkavállalók Szolidaritás
Napja
1890 óta a munkások nemzetközi ünnepe volt a II. Internacionálé párizsi döntése
alapján annak emlékére, hogy az Amerikai
Egyesült Államokban 1886-ban május 1jén sztrájkok és demonstrációk voltak a 8
órás munkaidőért.
Május 3. – Nemzetközi Sajtószabadság
Napja
Május 3. – Anyák Napja
Az első jelképes ünnepet 1908-ban tartották az USA-ban. Az Anyák Napja hivatalos
ünnep lett, de nem munkaszüneti nap, szülőhazájában május második vasárnapján
ünneplik. Európában 1917-ben Svájcban
tartották meg először. Magyarországon
az első anyák napját 1925. március 8-án
rendezték meg a maitól merőben eltérő
módon. A kísérleti jelleggel megtartott kezdeményezésnek az Állami Gépgyár adott
otthont. Napjainkban az anyák napját tiszteletadásnak tekintjük.
Május 4. – Anya Nélkül Nevelkedő
Gyermekek Napja
Május 5. – Az Esélyegyenlőség Napja
Május 6. – Jászok Napja
1745-ben ezen a napon Mária Terézia
szabad parasztokká nyilvánította a Német
Lovagrend földesúri hatósága alól a magukat kiváltó jászkunokat.
Május 6. – A Magyar Sport Napja
1875-ben e napon rendezte az áprilisban
alakult Magyar Athletikai Club a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten.
Május 7. – Asztma Világnapja
Május 8. – Nemzetközi Vöröskereszt
Nap

ÍZHASÁB
Az alábbi
ﬁnomságokat
Molnár Ferencné
ajánlja a
háziasszonyok
ﬁgyelmébe!
Édes túrófelfújt
Hozzávalók: 25 dkg tehéntúró, 10 dkg
csuszatészta, 2 dl tejföl, 3 tojás, 5 dkg vaj,
5 dkg mazsola, 2 evőkanál porcukor, ½ citrom reszelt héja, 1 zacskó vaníliás cukor,
csipetnyi só, a formához 2 dkg vaj és 1 evőkanál porcukor.
Előkészítése: a tésztát sós vízben megfőzöm és lecsepegtetem. A túrót áttöröm. A
tojásokat szétválasztom. A sárgákat habosra keverem a puha vajjal, túróval, tejföllel,
porcukorral, vaníliás cukorral és sóval. A
fehérjékből kemény habot verek. A mazsolát megmosom, szárát leszedem. Tűzálló
tálat kivajazok és porcukorral behintem.
Elkészítése: atojásos-túrós masszát összekeverem a tésztával, hozzáadom a mazsolát,
majd a tojáshabot óvatosan beleforgatom.

Henri Dunant svájci író 1863-ban Genfben alapította meg a Nemzetközi Vöröskeresztet. Magyarország 1881-ben csatlakozott a vöröskeresztes mozgalomhoz.
Május 9. – Az Európai Unió Ünnepe
Május 12. – Ápolónők Nemzetközi
Napja
Május 18. – Internet Világnap
Május 18-án tartják az Internet Világnapját, amely a fejlődő és a fejlett országok
közötti digitális szakadék felszámolását tekinti fő céljának, hiszen a Föld lakosságának többsége még nem élvezheti a modern
telekommunikáció előnyeit. Az internet
katonai alkalmazásból került át a polgári
életbe az 1980-as évek közepén az Egyesült Államokban. Rövid időn belül tért hódított az üzleti életben, kereskedelemben,
intézményekben, iskolákban. Széleskörű
szolgáltatásai jelentősen megkönnyíthetik használója munkáját, tájékozódását, s
emellett szórakoztató is lehet.
Május 18. – Múzeumi Világnap
Május 19. – Nemzetközi Férﬁnap
Május 21. – A Magyar Honvédelem
Napja
A magyar szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként 1849-ben ezen a
napon foglalták vissza Buda várát három
hetes ostrom után.
Május 24. – Az Európai Nemzeti Parkok Napja
Május 31. – Hősök Napja
Május 31. – Nemzetközi Gyermeknap
Május 31. – Nemdohányzó Világnap
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezet
(WHO) ezt a napot dohányzásmentes nappá nyilvánította.
Zsámboki Richárd
A keveréket a kikent edénybe símítom, és
az előmelegített, forró sütőbe tolom. Addig
sütöm, amíg a beleszúrt hurkapálcára már
nem ragad a masszából, ez kb. 25 perc. A
felfújt sós változata ugyanígy készül, csak
mazsola, cukor és vaníliás cukor nélkül,
több sóval.
Sajtos rudacskák
3 dkg élesztőt ½ dl langyos cukros tejben felfuttatunk. Ehhez adunk ½ kg lisztet,
25 dkg zsírt, 1 evőkanál sót, 1 tojást, 2 dl
tejfölt, 10 dkg reszelt sajtot. Jól összedolgozzuk, és következik ¾ óra pihentetés a
hütőben. Ezután kinyújtjuk. 1 tojással megkenjük a tetejét, derelyevágóval kis rudakat
vágunk belőle, rászórunk 10 dkg reszelt
sajtot és a tepsibe rakjuk. A sütőt 190 fokra
előmelegítjük és kb. 20-25 perc alatt megsül. (Nem éppen diétás ropogtatni való a 25
dkg zsír miatt, de néha-néha megengedhetjük magunknak.)
Továbbra is várom kipróbált receptjeiket és ötleteiket, javaslataikat a miujsag@
jaszfenyszaru.hu e-mail címre vagy a Szerkesztőség postai címére (5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.)
Langó Zsuzsi
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérbeadására
Bérbeadó: Városi Önkormányzat Képviselőtestülete
Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Képviselője: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
A meghirdetett lakások:
1. lakás: Jászfényszaru, Deák Ferenc út 1. szám, 2. ajtó: szélfogó,
étkező, kamra, konyha, wc, fürdőszoba, nappali, télikert, 2
db háló, gardrób, összesen: 94,58 m2
2. lakás: Jászfényszaru, Bercsényi út 2/c. szám, 1. ajtó: nappali,
2 db háló, fürdőszoba, wc, gardrób, kamra, előtér, konyha,
terasz, összesen: 72,87 m2
A lakások összkomfortosak, egyedi víz- gáz- elektromos fogyasztásmérővel rendelkeznek.
A lakbér mértéke a pályázati kiírás időpontjában: 379,-Ft/m2/hó,
amely a képviselő-testület döntése alapján változik minden év január
1. napjával.
A lakások megtekinthetőek: 2009. május 14-én 13-16 óráig.
A pályázat -beérkezésének határideje: 2009. május 21., 16.00 óra
-elbírálásának határideje: 2009. május 27.
Pályázati feltételek:
Ø pályázhat minden, önálló jövedelemmel rendelkező természetes
személy, aki Jászfényszarun szabad rendelkezésű, életvitelszerű
lakhatásra alkalmas, a méltányolható lakásigény alsó mértékének
megfelelő lakástulajdonnal nem rendelkezik. A lakásigény alsó
mértéke az igénylő és vele együtt lakó családtagok számától függően a következő:
• egy-két személy esetében: egy lakószoba;
• három személy esetében: másfél lakószoba;
• négy személy esetében: kettő lakószoba
Ø a lakások határozott időre, legfeljebb 5 évre vehetők bérbe
Ø három havi bérleti díjnak megfelelő mértékű kaució ﬁzetési kötelezettség vállalása a pályázat eredményességének előfeltétele.
Előnyben részesülnek az elbírálás során:
Ø Akik a leghosszabb időre (legtöbb hónapra) járó lakbér egy
összegben történő megﬁzetését vállalják, és a szerződéskötéssel
egyidejűleg megﬁzetik. (25 pont)1
Ø A magasabb mértékű kaució megﬁzetésére ajánlattevők. (25 pont)2
Ø Azok a pályázók, akik lakás előtakarékossági szerződéssel rendelkeznek (25 pont)
Ø Fiatal házasok [mindkét fél 35 éven aluli] (10 pont)
Ø Pályakezdő ﬁatalok (10 pont)
Ø Jászfényszarun munkahellyel rendelkezők. (5 pont)
A bérlakások birtokba vehetőek: 2009. június 1.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyes adatait és hozzájáruló nyilatkozatát ezen adatok kezeléséhez; lakás és életkörülményeinek bemutatását; nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeknek
megfelel, azokat elfogadja; valamint azt, hogy melyik bérlakásra, mennyi ideig tart igényt (amennyiben kevesebb, mint 5 évre).
A pályázatokat írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal címére (Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) A borítékra rá kell
írni a pályázó nevét, lakcímét, és azt, hogy „bérlakás pályázat”
Mellékelni szükséges:
– a munkáltató igazolását az igénylő munkaviszonyának fennállásáról, előző három havi jövedelméről
– az együttköltöző családtagok nevét, születési adatait, rokoni kapcsolat megnevezését, foglalkozását, előző három havi jövedelemigazolását
– nyilatkozatot meglévő ingatlantulajdonról
– nyilatkozatot a vállalt bérleti díj összegének előre történő megﬁzetéséről
– nyilatkozatot a kaució ﬁzetési kötelezettség vállalásról, megﬁzetéséről
– ﬁatal házasok esetében – amennyiben nem Jászfényszarun kötöttek
házasságot – a házassági anyakönyvi kivonatot
– amennyiben az igénylő lakás előtakarékossági szerződéssel rendelkezik, az arról szóló igazolást.
Jászfényszaru, 2009. április 16.
1
2

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Az elbírálásnál szerezhető legmagasabb pontszám
Az elbírálásnál szerezhető legmagasabb pontszám

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

PETŐ SÁNDOR

temetési szertartásán megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Anyák napján és
halálának 4. évfordulóján

Sőregi Elvirára
emlékezünk.

Veled együtt volt teljes az életünk,
hogy elmentél, elvitted örömünk.
Szívedben jóság és szeretet,
Szorgalom és munka volt az életed.
Téged visszahozni már nem lehet,
Csak letörölni az Érted hulló könnyeket.
Aludd csendben békés álmod,
Míg újra találkozunk.

Szabina, Tibike, Sőregi család

Emlékezés
Palócz Jánosné

halálának 10. évfordulójára.
Te a jóságodat két marokkal szórtad,
Önzetlenül adtál a rossznak és a jónak.
Mindig egy célod volt: a családért élni.
Ezt a halál tudta csak széttépni.
Soha nem feledő Férjed, Lányod és Fiad

Emlékezés
Berze István

halálának 1. évfordulójára.
Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Aki szeret, az soha el nem feled.
Számunkra Te soha nem leszel halott,
Ragyogni fogsz, mint a csillagok.
Szerető családja

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

DÁNYI LÁSZLÓ

temetési szertartásán megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
Külön köszönet
dr. Palencsár Csaba háziorvos
áldozatos munkájáért.

A gyászoló család

Emlékezünk
Dányi Jánosra,
halálának
15. évfordulóján.
Szerető családja

Márciusi anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK:
Czeczulics Gergő (Sőregi Márta), Papp Jázmin (Papp Barbara),
Török Natália Hanna (Dobák Mónika)
HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.
ELHUNYTAK:
Bordás Alajos (84 é.), Bordás Béláné Ballagó Franciska (89 é.),
Dányi László (53 é.), Farkas Attila (41 é.), Pintér Pál (63 é.), Rafael
Ferencné Rafael Mária (73 é.).
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Figyelem!
Több mint 20 ismert bank (Unicredit Bank,
HypoVereinsbank, AHICO AIG Life, Erste Bank,
Generali, Allianz, Uniqa, F,HB, Signal, OTP, Inter-Európa Bank, AXA, CA-IB, Fundamenta,
AVIVA, CIB Bank, Raiffeisen Bank, DAS stb.)
– Hiteltermékeit (személyi kölcsön, jelzálog
alapú hitelek, lakáshitelek, hitelösszevonások)
– Megtakarítási programjait
– Folyószámláit
– Életbiztosításait, házbiztosításait forgalmazom!
Forduljon hozzám bizalommal, bármely
ezzel kapcsolatos kérdésben!

Sorban állás helyett válasszon engem!
Zsólyomi Nikolett
pénzügyi tanácsadó
06-70/23-32-543
Jászfényszaru, Szabadság u. 69.
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TÜZELŐ és ÉPÍTŐANYAG
ÁRUHÁZAK

Építkezzen 2008-as árakon!
– Tondach kerámia tetőcserepek
Tangó 133 Ft/db
Keringő 159 Ft/db
– Falazóelemek
Leier 30NF 295 Ft/db
Ytong 30 800 Ft/db
Ytong 30NF 820 Ft/db
Knauf insulation üveggyapot 5 cm 6500 Ft/tekercs
Hazai és import szenek nagy választékban.
Nagyobb mennyiségben ingyenes kiszállítás!
JÁSZBERÉNY, Nagykátai út 1. T.: 57/415-242, 57/415-006
JÁSZAPÁTI, István király út 49. T./fax: 57/441-003, 57/440-356
JÁSZLADÁNY, Kossuth L. u. 8. T.: 57/454-007
E-mail: tebatuzep@pr.hu

Mindenre kiterjedő
lakásbiztosítások

a piac legjobb árain!
MED HELP egészségbiztosítás, jelentős térítésekkel vállalkozóknak és alkalmazottaknak kezeléseikre, kieső jövedelmük pótlására, 14 év alatti gyermekükre is kiterjesztve!
Nyugdíját az év pénzintézetével alapozza
meg most!
Nálunk semmi sem kötelező, biztosítását
személyre szabjuk, igényei és lehetőségei
szerint.
Hívjon bizalommal, percek alatt tájékoztatom a részletekről .
UNIQA ügyfeleknek különlegesen kedvező
CREDIGEN hitelek, akár 1 nap alatt!
Az új generáció biztosítója.
Számoljunk és spóroljunk együtt!
Gere Ferenc
Tel.: 06-70/411-24-28

TÜNDÉRI AJÁNLAT...
63 digitális TV csatorna: 1500,-Ft/hó
Internet szolgáltatás év végéig féláron!
Telefon szolgáltatás: 500,-Ft/hó
Mindez hûségnyilatkozat nélkül!
Helyi értékesítõ munkatársaink:
Szabóné Dávid Erika 70/ 247-4511
Baliné Bazsó Mária 30/959-0829
Tamus Angéla értékesítési vezetõ
20/499-79-59

Adóbevallások készítését, adótanácsadást vállal
GÓDORNÉ NAGY ESZTER  Telefon: 30/432-1616
Kontroll-Diagnosztika KFT
ÚJ Angol új- és használt ruhák üzlete Jászfényszarun ÚJ

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN?
Jászfényszaru város lapja
Kiadja:
Jászfényszaru város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság elnöke:
Bordásné Kovács Katalin
Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné
Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta
Lapzárta minden hónap második hétfője
A szerkesztőség címe:
Városi Könyvtár 5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.
Tel./fax: 57/422-265 Mobil: 06-30/233-6954
E-mail: konyvtar.fenyszaru@gmail.com
http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990.
ISSN 1417-894X
Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.
Nyomda: Signal-Print Kft. Jászberény
Tel.: 57/500-960

– NEM TURKÁLÓ –
Nyitás: 2009. március 27. péntek
Első osztályú női-, férfi-, bébi-, gyermekruhák, valamint lakástextíliák

690 Ft-tól 3990 Ft-ig
Marks & Spencer, GAP, Next és további angol márkás termékek.
Az első 20 vevő 6 hónapig 10% kedvezménnyel vásárolhat.
Cím: Jászfényszaru, Szabadság út 69. (volt Minaret)
Nyitvatartás: H-P 8-17 óráig (ebédidő: 12-13 óra), szombaton 8-12 óra

ÚJ Angol új- és használt ruhák üzlete Jászfényszarun ÚJ
Balatonszárszón, csendes környezetben, udvaron parkolóval,
3 szoba komforttal, szobák kiadók.
2500,-Ft/fõ/nap.
Turnusváltás vasárnap délelõttõl szombat délig.
T.: 06-70/329-1600
Ugyanitt MÁTRAI NYARALÁS is elõjegyezhetõ.
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Francia küldöttség
Jászfényszarun
A Közép-Kelet Európai Vidékfejlesztő Központ szervezésében városunkban járt a Franciaországi Faluházak Szövetségének (FNFR)
delegációja Bali István, az AGRARIA-APURE elnöke és Nagyné Kiss Mária, a JNSZM
Népfőiskolai Társaság elnöke kíséretében.
A küldöttség tagjai: Jean-Maarie Beurton,
az FNFR elnöke, Chantal Tramoy, az FNFR
elnökségének tagja, a Cluny Faluház elnöke
és Catherine Sigot, a Cluny Faluház elnökségének tagja. Először a művelődési házat és
annak munkáját ismerhették meg részletesen
Szabó László megbízott igazgató tolmácsolásában, aki kitért a közoktatási intézményekkel és a civil szervezetekkel folytatott közös
munkára, illetve arra, hogy milyen fontos az
óvodás és iskolás korosztály kultúrához való
szoktatása, kulturális igényszintjének növelése. A Városi Könyvtárat és az ott folyó munkát
Bujdosó Katalin könyvtárvezető mutatta be,
aki beszélt a könyvtár jövőbeli törekvéseiről,
céljairól, arról, hogy milyen fontos a családok
és gyermekek olvasóvá nevelése, az, hogy a
számítógép adta lehetőségek mellett tudjuk
egy másik alternatívát, ha úgy tetszik a hagyományos kultúra befogadását is megmutatni. A
Lúdas Matyi textilbaba kiállítás megtekintése
után a program a Rimóczi-kastélyban folytatódott, ahol Tóth Tibor, az Ügyrendi Bizottság
és a FÉBE elnöke nyitotta meg a rendezvényt
a polgármesterasszony megbízásából. Az eseményt a Horz Banda muzsikája vezette fel,
nagy sikert aratva a vendégek körében is. Ezután Kovács Béláné Pető Magdolna, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöke
bemutatta egyenként a népi együttes tagjait és
a művészeti alapiskola munkáját. Ezt követően a franciák ismertették tevékenységüket,
amely olyan közösségi formát képvisel, ami
mintegy 60 éve szolgálja Franciaországban a
vidéken élő embereket. A faluházak egyesületi formában működnek, konföderációban, a
települések lakosainak szerveznek kulturális
és egyéb programokat. Az állam, a helyi önkormányzat és a régiók elismerik és támogatják is ezt a hálózatot, hiszen több forrásból,
rendkívül sokszínű, sokrétű programot, alkotó és nem befogadó tevékenységet szerveznek
és bonyolítanak le. A faluházak célja az olyan
falusi értékek megőrzése, mint a felebaráti
szeretet, összetartozás, szolidaritás. Megőrizni azokat a dolgokat, amelyeket a modern kor,
a civilizáció elvett tőlünk. Ezután részletesen
bemutatkoztak a helyi civil szervezetek: a
FÉBE és a BLNT, valamint a helyi sajtó is,
a Mi újság Fényszarun?-t Bordásné Kovács
Katalin, a szerkesztőbizottság elnöke, a Pipafüstöt Kovács Béláné Pető Magdolna, felelős
kiadó mutatta be. A bemutatkozás utáni beszélgetés és eszmecsere keretében a vendéget
kifejezték abbéli szándékukat, hogy nyitottak
a további együttműködésre. A beszélgetést
egy rövid séta követte a városban, ahol megtekintették a Tanítók emlékművét, a Bedekovich-emlékfát, a háborús emlékműveket, a
díszkutat. A baráti találkozó egy jó hangulatú
vacsorával zárult.
Nagy Ildikó
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A víz, ami összeköt
Vannak nyilvánvaló, mindenki által ismert veszélyforrások, és vannak kevésbé
ismert, ám hasonlóan fontos kérdéskörök,
amelyek bemutatása az olyan jeles napokon, mint a március 22-i Víz Világnap,
különösen aktuális. Miként minden csepp
tiszta víz számít, úgy minden egyes ember
magatartása, viszonyulása a vízhez – mint
éltető elemhez – meghatározó a fenntartható vízgazdálkodás és fejlődés szempontjából. Ennek keretében a Jászfényszarui
Általános Iskola egy egész hetet (március
23-27.) szentelt a víznek. A projektünk
neve pedig „A víz, ami összeköt” címet
viselte. Ezt a hetet magunk között csak
„Vízprojektként” emlegettük. A projektnek több éves múltja van, erről nem sokat
tudok mesélni, akkoriban még alsós voltam. Viszont, az idei hetet megelőző több
hónapos munkában én is benne vagyok.
Csütörtök délutánonként Kovács Béláné
Pető Magdolna kémia szakos tanárnőnkkel
gyűjtöttük az anyagok tömkelegét, és rendszereztük egy diába, amit Kaszai Martin (8.
a) készített el.
A projekten részt vevő diákok: Balogh
Réka (7. c), Burján Melanie (7. a), Ézsiás
Dominika (7. c), Takács Bettina (7. a), Kaszai Martin (7. a), Koncz Henrietta (7. a),

Kurunczi Annamária (7. a), Varga Dorottya
(7. a)
Megközelítjük a vizet minden témában:
Víz a zenében, víz a képzőművészetben,
víz a költészetben és az irodalomban, álló
és folyóvizeink, hidak, a víz minősége,
szennyvíz, ásványvizek és gyógyvizek
Magyarországon, helyi „vízviszonyok”, és
nem utolsó sorban a vizek élővilága.
Készítettünk eddig egy kérdőívet, ami az
iskola diákjai és azok rokonai vízfogyasztásáról szólt, ezt, miután kitöltve visszakaptuk, értékelte a 8. a osztály. Most a
szennyvizünkről készítünk újabb kérdéssorozatot, amit remélhetőleg hamarosan ki
tudunk osztani a tanulóknak.
A „Vízprojekt” hetén pedig minden tanórából egyet a víznek szenteltük, így pl.:
irodalom órán ezzel kapcsolatos verseket,
irodalmi alkotásokat olvastunk, matematikán ezzel kapcsolatos számításokat végeztünk, ﬁzikán pedig kísérleteztünk vele.
Fontosnak találom a vizeink védelmét,
így nagyban támogatom ezen dolgok megvalósítását, és közlését a város többi lakója
számára is. Vigyáznunk kell az értékeinkre, így a vizeinkre is, s meg kell óvnunk az
eltűnésétől, a magunk, és környezetünk érdekében is.
Varga Dorottya, 7. a

Gyógyító kövek
A vízprojekt hetén minden osztály egy
ásványkiállítást tekinthetett meg egy tanóra
keretében az iskola folyosóján. A kiállításon volt egy kis bemutató is, melyben szó
esett a kövek fajtáiról, keletkezésükről és
némelyik gyógyító hatásáról, ahol kiderülhetett, hogy például a sólyomszemkristály
a szemnek tesz jót, segíti a látást. Volt, aminek káprázatos színét csak közelről lehetett
látni, a test melegétől mutatta ki árnyalatait,
és volt, mely már messziről tündökölt, de
mindben közös, hogy bámulatba tudják ejteni az embert. Sok szép gyöngyön is megakadhatott a szemünk, amelyek a tenger
mélyéről, kagylók belsejéből származnak.
Ezekből itt főképp nyakláncokat pillant-

hattunk meg. Láthattunk még fülbevalókat,
egyaránt gyöngyből és kristályból, melyek
varázslatos csillogása csalogatta magához a
lányok tekintetét. A nagyobb gyógyító hatású kövek főleg nyakláncokon, mint medál
szerepeltek, a kisebbeket karkötőkön, vagy
csak simán magában lehetett megvenni. Ki
voltak téve könyvek, amelyekben az úgynevezett ,,kristályok szerinti” horoszkópot olvashattuk, hogy egy csillagjegyhez
milyen kövek passzolnak, mik tesznek jót
a tulajdonos számára. Bámulatos volt az
egész! Reméljük még sokszor lesz ilyen
alkalom, hogy megismerjük ezeket a természetben fellelhető kincseket.
Langó Tímea 7. c

Múzeumok éjszakája Jászfényszarun – Először!
A Városi Könyvtár első alkalommal kívánja megrendezni a más városokban már
hagyományossá vált kulturális rendezvényt, a múzeumok éjszakáját. Az időpont
a tervezet szerint: 2009. június, Szent Iván
napja.
Ebből az alkalomból szeretnék bemutatni a Jászfényszarun egykor működő gyárak, üzemek (Kalapgyár, Orion, Tejüzem)
történetét. Ehhez kérik a tisztelt lakosság
segítségét a következőkben:
– archív fotók, amelyek a gyárakat, üzemeket, az ott folyó munkát ábrázolják.

– konfekció termékek, egyéb cikkek, amelyek ezekben az üzemekben készültek, különös tekintettel a Kalapgyár termékeire (kalapok, bundák, más felsőruházati cikkek).
A tervezett kiállításra a képeket illetve
tárgyakat a szervezők csak kölcsön kérik,
a rendezvény után minden visszakerül az
eredeti tulajdonoshoz.
Aki segíteni kívánja a rendezvényt, szíveskedjék jelezni ezen szándékát a könyvtárosoknak a 422-265-ös telefonon, vagy
személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében.

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2009/4

13

A Városi Iskolai és Gyermekkönyvtár
A Városi Iskolai és Gyermekkönyvtár kettős funkciójú iskolai
és közkönyvtár, sokszínű szolgáltató hely minden korosztály számára. Iskolai könyvtárként a tanulók és a pedagógusok tanulási,
oktatási-nevelési és művelődési tevékenységét segíti. Célja, hogy
az oktatás, nevelés, képzés és továbbképzés szereplőinek, a tudás
megszerzésének komplex eszköztára legyen. Közkönyvtárként a
településen élő gyermek és felnőtt lakosság tanulási, művelődési,
információs és szórakozási igényeinek kielégítését szolgálja.
Információs korban élünk. Napjainkban még a felnőtteknek
sem könnyű eligazodni az információk özönében és alkalmazni a
lépten-nyomon felbukkanó új információtechnikai eszközöket. A
gyermekeket még inkább fel kell készítenünk az információs kor
kihívásaira, arra, hogy felnőttként élni, dolgozni, alkotni, művelődni, szórakozni tudjanak, hogy az értékes és értéktelen információkat megkülönböztessék.
A könyvtárnak jelentős szerepet kell végezni: „Az információs és
kommunikációs kultúra a megismerést, az eligazodást, a tanulást,
a tudást, az emberi kapcsolatokat, az együttműködést, a társadalmi
érintkezést szolgáló információk megtalálása, felfogása, megértése, szelektálása, elemzése, értékelése, felhasználása, közvetítése,
alkotása.”
Ennek érdekében a könyvtár, mint az iskola kommunikációs centruma, lehetőséget ad a könyvtárhoz kapcsolódó programok megszervezéséhez, a diákok öntevékenységére.
Számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása:
– Tájékoztatás az iskolai könyvtárak, dokumentumairól és szolgáltatásairól.
– Részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
– A könyvtárban lehetőség van a szünetekben és délután számítógép és internet használatra.

– Elősegítem a Sulinet Digitális Tudásbázis megismerését, használatát.
– Innovatív Iskolahálózattal kapcsolatos IKT alapú feladatok
megoldása, szervezése
Szolgáltatás keretében biztosítja a könyvtár még:
– a könyvtári dokumentumok kölcsönzését
– tartós tankönyvek kölcsönzését
– a könyvtár gyűjteményének, tájékoztató és technikai eszközeinek egyéni és csoportos használatát
– a helyi pedagógiai programban megtervezett könyvtárhasználati órák megtartása, közreműködés a könyvtárra épülő szakórák
előkészítésében
– olvasószolgálat, tájékoztató szolgálat (pl. irodalomkutatás)
Egyik sürgős feladat, a Szirén integrált könyvtári rendszerrel

történő állomány feldolgozása, majd a számítógépes kölcsönzés
kialakítása. A már feldolgozott állomány jelenleg is elérhető a
könyvtár honlapján, http://konyvtar.jaszfenyszarusuli.hu, a www.
sziren.com és a www.konyvtar.hu oldalakról is.
A rengeteg adminisztrációs munka mellett ebben az évben is
több, program került megszervezésre. Ebben a tanévben eddig
összesen 129 órányi könyv- és könyvtárhasználati óra, illetve
rendezvény volt a könyvtárban. Ezek közül a legtöbb diákot megmozgatók: a Népmese Napja, Országos TINI könyvtári Napok,
Könyves Vasárnap, Kölyökolvasó, Iskolai Könyvtári Világnap,
Internet Fiesta, Mátyás-vetélkedő, Reneszánsz Mátyás-vetélkedő,
Age of Empires bajnokság két alkalommal. A helyi programok
mellett igyekszünk tehát az országos rendezvényekhez is csatlakozni.

Az Iskolai Könyvtári Világnap keretén belül a Könyvtárostanárok Egyesülete által meghirdetett iskolai könyvtári honlapkészítő
pályázatán II. helyezést értük el. A csapat tagjai: Bohoni Beáta,
Koczka Bence, Varga Dorottya, felnőtt tagjai: Koscsák Róbert és
Berze Lászlóné
Már harmadik éve nevez iskolánk a ThinkQuest nemzetközi honlapkészítő versenyre. A mostani csapat Mátyás király életét dolgozta fel. A csapat tagjai: Bohoni Beáta, Fekete Imre, Koczka Bence,
Kollár Sándor, Szabó Martin, Varga Dorottya, Koscsák Róbert és
Berze Lászlóné.
Programjainkról, részletesebben a http://blog.jaszfenyszarusuli.
hu internetes oldalon lehet olvasni, melyet pontosan egy évvel ezelőtt indítottam el.
Egyéb, de igen fontos feladatok:
– Az iskolai Diákönkormányzat, a munkaközösségek kérésére
programjaikban aktívan segítem a könyvtár minden eszközével.
– Tanulmányi versenyekre, pályázatokra való felkészülés elősegítése
– Az iskola rendszergazdájával közösen építjük a www.jaszfenyszarusuli.hu az iskola honlapját
– Igény szerint, ﬁlmvetítés, napközis foglalkozások szervezése
– A honlap könyvtári oldalán, programok, pályázatok, rejtvények
és játékos feladatok megjelenítése.
A könyvtár vezetőjeként 35 éve dolgozom itt. Minden év hozott
valami újat, érdekeset. Számtalanszor kellett megújulni, új és új
dolgot megtanulni ahhoz, hogy munkámat el tudjam végezni. „A
diákok olyanok, mint a vásárlók: jó termékre/oktatásra vágynak.”
Ennek bizony nem mindig könnyű megfelelni. A sokéves tapasztalat alapján nagyon aktuálisnak tartom a következő idézetet:
„Egy olyan ember, aki nem olvas könyveket, semmivel sem különb
annál, mint aki nem tudja elolvasni őket.”
(Mark Twain)
Berze Lászlóné
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Hírek a Városi Könyvtárból
Kedves Olvasóink!
Megérkeztek az olvasói kérésekre rendelt
könyvek, bíztatjuk önöket, jöjjenek továbbra is, várjuk újabb kéréseiket, igyekszünk
lehetőségeink szerint teljesíteni is azokat!
Gyerekeknek ajánljuk
Bob, a mester – lapozó egészen kicsiknek, Thomas – könyvek (DVD formában
is), Noddy – A nagy mesekönyv 1-2., Mi
micsoda sorozat újabb kötetei, Magyar
népmesék sorozat (DVD formában is).
Thomas Brezina több kötete az alábbi sorozatokból: Fiúk kizárva!, Tigris kommandó,
Térdnadrágos detektívek klubja, Penny.
Felnőtteknek ajánljuk
Szilágyi István: Hollóidő – történelmi regény
Ljudmila Ulickaja: Szonyecska – az írónő
az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége

Agatha Christie: A ferde ház, Gyilkosság
a paplakban, Nemezis.
Danielle Steel: Az igazi – az Alexandra
Könyváruház 10 legnépszerűbb könyvei
között szerepel.
Nora Roberts: Egyszer volt… – a New
York Times sikerszerzője – sorozat újabb
kötete.
Rosamunde Pilcher: Szeptember – az Ulpius-ház gondozásában jelennek meg újra
az írónő könyvei.
Nyáridő
Andrea Camilleri: A víz alakja – az m1
csatornán Montalbano felügyelő néven futó
sorozat alapjául szolgáló bűnügyi regény
Leslie L. Lawrence: Véressszakállú Leif
és a lávaeső.
DVD kínálatunk is tovább bővült ifjúsági,
ismeretterjesztő és meseﬁlmekkel, irodalmi
adaptációkkal, krimikkel.
Bujdosó Katalin és Nagy Ildikó

Van egy csapat!
Tizenhat nagyszájú kamaszlány és egy
edző hetente két este másfél órára összezárva. Jogos lehet a kérdés: Te jó ég! Mi
sül ki ebből?!
És hogy mi sült ki belőle? Iskolánk lánykézilabdacsapata. A csapat tagjai: Rimóczi
Dóra (1), Ocskó Sós Bettina (2), Balla Helga (3), Vad Klementina (4), Petelen Kitti
(5), Horváth Fanni (6), Tóth Mercédesz
(7), Horváth Boglárka (8), Sass Laura (9),
Balogh Réka (10), Ézsiás Dominika (11),
Geletey Noémi, Kovács Vivien, Pál Petra,
Sápi Diána és az edzőnk: Matécsa László
Csaba tanár úr.
Egy elég eredményes csapatról beszélünk. Szerepelünk a Batta-kupában, és
viszonylag sokszor csapunk össze Kóka
csapatával is (akikkel egyébként nagyon
jóban vagyunk). Ez azt jelenti, hogy csak
eddig, ebben az idényben kb. 30 meccset
játszottunk.
A teljesítményünk elég hullámzó: van,
amikor legyőzünk mindenkit (Vecsés –
Jászfényszaru 5:22, Sülysáp – Jászfényszaru 3:33), de sajnos mi sem lehetünk mindig
formában. Nagy szó és nagy munka, hogy
nyerni tudunk egy sportcsarnokban! Már
csak azért is, mert míg egész télen minden
csapat szabványos kézilabda pályán edzett,
mi egy ötöd akkora tornateremben próbáltuk ledolgozni a karácsonyi kilókat, majd
formában tartani magunkat.
A felvételik is eléggé szétzilálták a csapatot: a hat nyolcadikos hónapokig tanult,
azután izgult, és velük az egész csapat. (Ez
túl sokat nem segített, de legalább ezzel is
bebizonyítottuk, hogy tényleg egy csapat
vagyunk!) Aztán pedig együtt örültünk,
amikor kiderült, hogy mindenkit felvettek
az elsőként megjelölt iskolába.
A csapat sajnos most holtponton van, és
egy esetleges edzőváltás is bekerült a képbe, de reméljük, hogy ezen is túllendülünk

majd. Főleg most, hogy itt a jóidő, hiszen
így már mi is nagy pályán tudunk majd
edzeni.
Bár a csapat jó, a szurkolótáborunk igen
csekély: Kaszai Martin. De őt nagyon
megbecsüljük! (Reméljük, hogy miután
elolvastátok a cikket, ti is kedvet éreztek
hozzá, hogy egy hónapban két alkalommal
segítsétek a csapatot lelkes szurkolásotokkal. Természetesen a felnőtt szurkolókat is
szívesen látjuk.)
De térjünk vissza a lányokhoz! Megkérdeztem a csapat pár tagját, vajon miért
éppen ezt a sportot választották, és mikor
lettek a csapat tagjai. Bár a csapat négy éve
alakult, a tagok nagy része három, két és
fél, két éve csatlakozott, de vannak olyanok is, akik még csak pár hónappal ezelőtt
csöppentek bele ebbe a kézis világba.
És hogy miért pont a kézilabda?
„Hallottam a csapat eredményeiről és a
jó társaságról, ezért néhány barátnőmmel
csatlakoztunk.” (Bogi)
„Matécsa tanár úr hívott játszani, mert
úgy gondolta, hogy jó játékos lesz belőlem.” (Merci)
És milyen igaza volt! :)
„A legjobb barátnőm – aki már a csapat
tagja volt – biztatott, hogy próbáljam ki
magam a csapatban.” (Laura)
És a csapat utánpótlása is lassan készen
áll. A törpéket, vagyis az alsósokat Dancs
Diána, felnőtt kézilabdázó tanítja a kézilabda alapjaira, fortélyaira.
Ezúttal is szeretnénk megköszönni Matécsa tanár úrnak, hogy megalapította ezt
a remek csapatot, amely több-kevesebb
sikerrel, kisebb-nagyobb akadályokkal, de
még mindig létezik, még mindig összetartja és egy csapattá formálja a mozogni, versenyezni vágyó ﬁatal lányokat a jászfényszarui iskolából!
Petelen Kitti 8. a

A közelgõ Anyák Napja alkalmából
Harmath József versével köszöntünk
minden nõt, aki részesült
az életadás misztériumában.
Harmath József:

Ha vagy még anya
Kinek van még édesanyja,
Napjának van szivárványa,
Álmában a kék madár,
Ideröppen, odaszáll.
Kinek van még édesanyja,
Rózsája van, bársony szirma,
Kertjében száz tulipán,
Édes gyümölcs gyönge fán.
Kinek van még édesanyja,
Életének arany ága,
Kék egén fény-csillaga,
Létének nyugtató dala.
Kinek van még édesanyja,
Szemét árnyék nem takarja,
Ráncait szeretet simítja,
Életét élet vidítja.
Kinek van még édesanyja,
Fáradt kezét simíthatja,
Megvetheti puha ágyát,
Őrizheti éber álmát.
Kinek van még édesanyja,
Imát mondjon minden napra,
Ki csak álmában láthatja,
Álmot ringat, Hold felkapja.
Fénycsóvája megragadja,
Hideg fénye borzongatja,
Bánat borul kék egére,
Fájdalom ül a mellére,
Könnyei patakká merül,
Sír, zokog, elszenderül,
Vágyat kerget, karját nyújtja,
Öleli lágyan, a semmit fogva...

Gyermeknapi előzetes
Az idei tanévben is,
mint minden évben a
gyermeknap alkalmából
két vidám napot szeretnénk
tanulóinknak
rendezni az év vége közelében. Az alsó és a felső tagozat külön
szervezi ezeket a napokat, hiszen az eltérő
korosztályok más-más programban vesznek részt szívesen.
A kicsik színes Gyermeknapi kavalkádja
május 29-én, a nagyoké pedig június 12én lesz. A Sport és egészség napja pedig
június folyamán kerül megrendezésre.
Diákpolgármesterünk, Kaszai Martin
már lelkesen készül, gyűjti a jobbnál-jobb
ötleteket a rendezvényekre. Számíthatunk
szórakoztató vetélkedőkre és kemény akadályversenyekre egyaránt.
Reméljük, minden diákunk jól fogja magát érezni ezeken a diáknapokon. Ráadásul
akkor már a nyári szünet is kacsintgatni fog
ránk…
Kovács Lászlóné
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Ötödik Jász íjász viadal

Az ország egész területéről szeretettel
várjuk a versenyzőket az ötödik hagyományőrző Jász Íjász ügyességi viadalra
2009. május 16-án szombaton reggel 9
órától a jászfényszarui Lehel tónál.
A versenyt Jászfényszaru lengyel testvérvárosának Zakliczyn-nek a küldöttsége is
megtiszteli.
Idén is kizárólag tradicionális merev szarvú íjakkal lehet indulni.
A versenyzők 7 kategóriában nevezhetnek, egészen a legkisebbektől a legidősebbekig. Van úgynevezett mini, gyerek, iﬁ,
felnőtt harcos, és senior vagy aggastyán
kategória, de természetesen a lányok, aszszonyok is indulhatnak két korcsoportban.
A viadal azonban nemcsak a versenyzőknek jelent érdekes és hasznos kikapcsolódást, az érdeklődőket, családtagokat
ugyanis honfoglalás korabeli jurta falu, és
táncház is várja.
Aztán a legbátrabbak íjászpárbajon mérhetik össze tudásukat. Este pedig tábortűz,
és úgynevezett borbanlövés is lesz.
És az is kiderül, hogyan lehet vízfelületre és a vízfelületről lőni hagyományos
íjakkal.
K. J.

A gobelin kiállítás nyertesei

2009. március 31-én délután a Városi
Könyvtárban sorsolás keretében, az összeszámolt szavazatok alapján a tavaszi gobelin-kiállítás legnépszerűbb alkotója Ormai
Pálné Barna Jolika néni lett, az ő tájképei kapták a legtöbb szavazatot, a méltán
megérdemelt ajándékkosarat az otthonában
nyújthattuk át neki. A látogatók közül pedig Nagy Józsefnénak és Zsámbokiné Dugonics Krisztinának kedvezett a szerencse:
nyereményük egy ajándékkosár, illetve egy
könyv volt. Gratulálunk mindhárom nyertesnek a művelődési ház és a könyvtár nevében is!
Nagy Ildikó
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Textilbábok és mesék

2009. április 8-án új kiállítás nyílt a művelődési ház kiállítótermében a Városi
Könyvtár szervezésében. A tiszafüredi Vackor Varroda Ludas Matyi című textilﬁgura
kiállítása látható április végéig a könyvtár
nyitvatartási idejében. A tárlatot Teróczki
Krisztián, a tiszafüredi Kiss Pál Művelődési
Központ igazgatója nyitotta meg. A varroda
2003-ban alakult, olyan asszonyokból, akik
a szabadidejüket színvonalasan és alkotó
módon, másoknak is örömet szerezve kívánták eltölteni. A tagság változott, bővült,
a munka szeretete viszont maradt. Hiszen
maradandót alkotnak kiállításról - kiállításra. A varroda célja az , hogy megismertessék a gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt

az igazi meséket, a valódi anyagokat, a
kézügyességet, a fantázia hatalmát , a játék
fontosságát, az együtt átélhető élményeket. Első kiállításuk címe a Hétmérföldes
csizma meséi volt, utána elkészült a János
vitéz is, amely tanítási segédanyagként is
működött, és végül a Fényszarun is látható
Ludas Matyi. A bábok kidolgozott, míves
munkák, amelyek kalákában készülnek,
magukon viselve a készítőjük névjegyét és
a közös munka szeretetét. A kiállítást már
eddig is sokan látták, szép élményekkel távoztak. Bíztatunk mindenkit, hogy jöjjön
el, és nézze meg, mert érdemes!
Kép és szöveg:
Nagy Ildikó

„Gyermeknek lenni jó!„
ta le, volt, aki kedvenc háziállatát, vagy
Mint minden évben, idén is – 2008.
időtöltését. Voltak gyerekek, akik egy
március 18-án – megrendezésre került a
kedves emléket, élményt örökítettek meg.
gyermekvédelmi tanácskozás. A családAz alkotásokat
gondozók és a
a Művelődési
jelzőrendszer
Házban állítottagjai: a védőtuk ki.
nők, az óvoAz értékelésdai és iskolai
nél nem egyégyermekvédelni munkákat,
mi felelősök,
hanem az osza
gyámügyi
tályközösséget
ügyintéző és
díjaztuk. A máa Rendőrőrs
sodik helyezett
képviselője
2. c és a harmab e s z á m ol t a k
dik helyezett
a tavalyi évi
3. b osztályt,
munkájukról.
valamint a legEzt követően a
A rajzpályázat boldog nyertesei
kreatívabb algyermekjóléti
kotásokat benyújtó 1. b osztályt emléklapszolgálat átfogóan értékelte a jelzőrendpal és apró ajándékokkal jutalmaztuk. Az
szer működését. Megfogalmazódtak a
első helyezett az 1. c osztály lett. Ők egy
szakemberek dilemmái, nehézségei, majd
ﬁnom csoki tortát nyertek, mert GYERaz idei feladatok, célok.
MEKNEK LENNI JÓ!
A tanácskozásra a szolgálat rajzpályázatot hirdetett az általános iskola 1-2-3. oszBollókné Ferencz Magdolna,
tályos tanulói között „Gyermeknek lenni
Turjányi Annamária
jó!” témakörben. A pályázatra sok színes
Gyermekjóléti Szolgálat
rajz készült. Volt, aki a családját rajzol-
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Hírek, képek – Innen, onnan
A Szivárvány óvodából

Apanap
„Rajzolok egy apukát, egyedül, magam.
Keze is van, lába is van, három haja van.”
/Veress Miklós: Színes rajzok/
2009. március 13-án az óvoda nagy-középső csoportja az apukákat, nagypapákat, keresztapákat, nagybácsikat látta vendégül.

A hatvani csata
Április 2-án ismét lezajlott az 1848/1849-es tavaszi hadjárat első diadalmas ütközetének imitációja, a hatvani csata. A Boldog határában lévő Balázs majorban – a több száz
hagyományőrző között – a bemutatón részt vett a Szűcs
Mihály Huszárbandérium is.

I. országos amatőr
fogathajtó verseny
Jászfényszarun
Jászfényszaru életében a lovas hagyomány mindig jelen
volt. Az utóbbi 15-20 évben reneszánszát éli a lótartás, a
lovaglás, a huszárhagyományok felélesztése, a lovassport.
Három lelkes ﬁatal – Zsámboki Zsolt, Pető Zsolt és Tamus
Péter – elhatározta, hogy segítőikkel hagyományteremtő
céllal megszervezik Jászfényszarun az első országos amatőr fogathajtó versenyt. A főrendező Zsámboki Zsolt, aki
maga is fogathajtó, kérte és megkapta Jászfényszaru Város
Önkormányzatának támogatását.
A verseny a Tarlófesztivál másnapján augusztus 2-án
(vasárnap) 9 és 18 óra között a Pipacs utca végén – az
önkormányzati tulajdonban lévő – szabad füves területen
lesz. A rendezvényre egyes fogattal, kettes fogattal kezdő
és haladó kategóriában lehet nevezni. Elsősorban a jászsági és szomszédos kistérségekből, mintegy 35-40 fogathajtó
nevezésére számítanak a rendezők. A verseny rangját a díjak értéke is meghatározza, ezért a szervezők számítanak
a cégek, a vállalkozók és a magánszemélyek felajánlására.
A színvonalas lebonyolítást segíti a szponzorok anyagi és
természetbeni támogatása. A felajánlásokat, a főrendező
a 30/27-93-425 mobiltelefon számon vagy személyesen
várja.
Tóth Tibor
A fotókat Karizs Evelin készítette.

A gyerekek versekkel, tánccal, dallal, köszöntötték a vendégeket.
Játékba hívták az édesapákat, végül saját készítésű rajzzal kedveskedtek nekik.
Angéla, Edit, Terike Fotó: Földvári Zsófia
Húsvéti készülődés
„Tapsifüles nyuszikának nagyon sok a dolga,
piros tojást, hímes tojást szerteszéjjel hordja.”

