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A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
Erzsébet napi rendezvényeinek kiemelt programja volt a Zarándokúton a Jászságban című
kiadvány bemutatása, mely a Papság Évében
a Jászság templomait meglátogató zarándokút
apropója alkalmából jött létre. Ugyancsak itt lát-

hatták a résztvevők a Jászsági civil naptár 2010
c. kiadványt, amely korlátozott számban még
megvásárolható a helyi terjesztőknél.
A rendezvények ideje alatt az érdeklődők megtekinthették a jászfényszarui kézimunkázó aszszonyok és leányok gobelin képeit.

Kiállítás és vásár
A 2009-es esztendő sem múlhatott el a szokásos, Hagyományőrző Erzsébet napi vásár nélkül.
November 20-án jómagam is ellátogattam a művelődési házban megtartott rendezvényre. Nagyon örültem, mikor a terembe belépve mosolygó gyermek és felnőtt arcokat láttam. Aminek
szintén örültem, az volt, hogy az árusok is kedvesek, segítőkészek voltak. Egyikőjük arról mesélt, hogy vannak ismerősei külföldön és oda is
visznek termékeiből, 16 „emlékkönyve” van tele

dicsérő és buzdító mondatokkal. Fényképeket is
mutatott, amelyeken az első „zsengéket” láthattuk. Minden eladó mesélt is magáról, művészeti
ágáról. Meghívást is kaptam egy-két helyre, látogatóba, beszélgetőbe. Nem gondoltam volna,
hogy egy egyszerű kézműves kiállítás és vásár
mennyi pluszt tud nyújtani! Remélem, jövőre is
ellátogathatunk még többen!
Szöveg: Pál Katalin Alíz
Fotó: Sugár Istvánné

„A szeretet soha el nem fogy”

MEGHÍVÓ
Jászfényszaru Város Önkormányzata
Egészségügyi, Szociális, Idősügyi Bizottsága
szeretettel meghívja településünk minden
kedves nyugdíjas, és idős lakóját

2009. december 12. (szombat)
16.00 órakor kezdődő

műsoros
karácsonyi délutánra
a Petőﬁ Művelődési Házba.
A műsorban fellépő művészek:
Pásztorka Sándor nótaénekes
Balogh Tünde operett, nótaénekes
Váradi Béla nóta, cigánynóta-énekes
Gránát Zsuzsa operett, nótaénekes
Farkas Jenő és népi zenekara
Az est fővédnöke:
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester asszony

A műsor végén tombola húzására kerül sor!
Ünnepeljünk együtt azokkal,
akik a legtöbbet tették családjukért,
embertársaikért, településünkért!
Lovászné Török Magdolna
Egészségügyi, Szociális, Idősügyi
Bizottság Elnöke

ADVENTI KÁVÉHÁZ
2009. december 13-án vasárnap, 15.00 órától a jászfényszarui Kisiskolában megrendezésre kerül
a hagyományos Karácsony előtti adventi hangverseny. A programot az Általános Iskola és a Népfőiskola közösen szervezi. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Világszép Nádszálkisasszony
a Magyar Mese Napján
Szeptember 30-án ünnepeltük a Magyar Mese Napját – ez idén egybeesett
az emléknapot kitaláló Benedek Elek
meseíró, a magyar gyermekirodalom
egyik megteremtője születésének 150.
évfordulójával.

A magyar népmese irodalom egyik
klasszikus gyöngyszeme a Világszép
Nádszálkisasszony.
Benedek Elek meséjének színpadi változatát mutatta be (premier előadás) a
Nektár Színház a művelődési házban a
Magyar Mese Napján, szeptember 30-án.
Vajon megtalálja-e a királyﬁ a Világszép Nádszálkisasszonyt, akit egy boszorkány őriz a világvégén még egy sánta
arasszal is túl, a Fekete-tenger hetvenhetedik szigetén egy nádszálba zárva? S ha
megtalálja, vajon ki tudja-e szabadítani?
Vajon kiállja-e a rá váró próbákat, hogy
elnyerhesse feleségül a Világszép Nádszálkisasszonyt?
Ezekre a kérdésekre kaphatott, kapott
választ az előadáson a mintegy 250 fős
gyermek nézősereg. Már aki. A ragyogóan felépített, megjelenített, a modern
21. század technikai elemeit felvonultató (projektoros kivetítés), balett és a mai
hangszerelésű hagyományos népzenei
betétekkel operáló színpadi változat a
gyermekek többségének maradandó élményt nyújtott. Voltak viszont, akik nem
érzékelték a pedagógus ﬁgyelmeztetése,
fegyelmezése ellenére sem, hogy színházi előadás részesei. Kár. Ezen a téren is
van még javítani valónk, de ne keseredjünk el, semmi sem tökéletes. Egyelőre
elégedjünk meg azzal, hogy a publikum
nagy része élvezte, értékelte az évforduló
fényszarui premierjét.
Szabó László

Tatai kirándulás
A művelődési ház Őszirózsa nyugdíjasklubja programjai között minden évben
szerepel, hogy érdeklődőként, „szurkolóként” elkísérik a Fehér akác népdalkört
más települések által rendezett találkozókon való bemutatóira. Így történt ez
az idén is, Jászapátin (Tavaszindító Gazdanapok), Zaránkon (Civil Ki Mit Tud),
Alattyánon (Jászok Világtalálkozója),
Csécsén (Kisasszonynapi Vendégség) élvezhették a színvonalas produkciókat.
Hagyomány az évenkénti „nagy” kirándulás is, mely ebben az évben augusztus
6-án valósult meg Tata város nevezetességeit illetően.

Elsődleges célként a tatai vár és állandó
kiállításainak megtekintését irányoztuk
elő idegenvezető segítségét is igénybe
véve (Tata és környékének története a
római kortól a középkorig, a tatai céhek
története, a tatai fazekasság története,
stb.). Az érdekes látnivalók és a hozzájuk
fűzött kommentárok plusz erőt adtak a
csoportnak a számottevő lépcsőfokok leküzdéséhez.
A Német Nemzetiségi Múzeumban ízelítőt kaptunk a magyarországi németség
tárgyi és szellemi kultúrájából (a lépcsőzést itt sem kerülhettük el).
A tervezésen felüli ﬁzikai megterhelés
után igazi felüdülés volt a „városnéző kisvonaton” (ami természetesen gumikerekekkel és aszfalton közlekedik) nyugalmi
helyzetben való szemlélődés – megtekintettük az Angolkertet, a Haranglábat, a
Kálvária dombot, a Műromokat, az Eszterházy-kastélyt, valamint tettünk egy
körutat az Öreg-tó körül.
Mint utóbb kiderült, az uzsonnaidőre
kitolódott ebéddel szerencsések voltunk,
mivel nem lettünk alanyai egy kiadós zuhénak.
Összességében egy jó hangulatú élménynyel lettünk gazdagabbak.
A nyugdíjasklub november 26-án a
Mikroszkóp Színpadra látogat és a Valakit visz a vicc c. előadást tekintik meg.

Kistérségi népzenei találkozó
Fényszarun
Hagyomány a művelődési ház életében,
hogy kétévente megrendezzük a kistérségi népzenei találkozót, melyre általában
három megyéből érkeznek a meghívott
vendégek.
A szokásos alapos előkészületek után
idén október 17-én rendeztük meg a 230
főt megmozgató pávaköri-népdalköri
találkozót, melyen a színvonalas bemutatókról Jászárokszállás, Jászfelsőszentgyörgy, Portelek, Jászszentandrás, Pusztamonostor, Lőrinci, Jászapáti, Csécse és
Jászfényszaru csoportjai gondoskodtak.
Színesebbé tették a rendezvényt a művelődési ház Red & Black tánccsoportjának
produkciói.

A bemutatók után a csoportoknak egy
emléklappal és egy fényszarui specialitással, rostélyos fonott kaláccsal (Pető
Lászlóné Kati áldozatos munkájának és
szakértelmének köszönhetően) köszöntük
meg, hogy elfogadták meghívásunkat.
Köszönjük Vágó Tibornak és munkatársainak a kifogástalan közreműködést.
Kitett magáért a házigazda Fehér akác
népdalkör is, hogy a fellépések előtt és
után odaﬁgyelve foglalkoztak vendégeinkkel. Külön dicséret illeti népdalkörünk
„cukrász” magját: Petőné Katit, Görbéné
Amálkát, Gubáné Rácz Editet, akik sütőtudományukat kamatoztatva ﬁnomabbnál
ﬁnomabb édességeket varázsoltak az
asztalsorokra. A visszajelzések alapján,
mint házigazdáknak méltó módon sikerült
viszonoznunk a meghívott dalos-zenész
társainknak azt a fogadtatást, szervezést,
vendéglátást, amit a mi csapatunk is örömmel fogad más települések népzenei rendezvényein.
Tisztelettel megköszönjük az Önkormányzatnak e népzenei ünnephez nyújtott
támogatását.
Reméljük, hogy két év múlva ismételten
örömmel számolhatunk be sikeres pávaköri-népdalköri találkozó megrendezéséről.
Kép és szöveg: Szabó László
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Miről döntött a Képviselő-testület 2009. október 14-én?
Nyilatkozat aláírására adott felhatalmazást,
mi szerint az Önkormányzat szándékában
áll külön megállapodás keretében a Magyar
Közút Kht-tól átvenni és kezelni a külön
szintű vasúti átvezetés megépítését követően
a fennmaradó útszakaszokat azzal a nagyon
fontos kiemelt kéréssel, hogy Jászfényszaru
külterületének – mely mintegy 3000 ha terület – megközelítéséhez a szintbeni vasúti
átjáró fennmaradjon.
Tervezői szerződéseket hagyott jóvá a
városközpont rekonstrukciójának funkció
bővítő pályázat megvalósításához kapcsolódóan.
A Közbeszerzési Bizottság elnöke előterjesztésében tárgyalta és hagyta jóvá az
egyszerű eljárás ajánlattételi felhívást 9 db
lakóutca útburkolat építésére (Bajza, Vörösmarty, Dózsa Gy., Kismalom, Táncsics, Viola, Liliom, Vasvári, Szikra utak).
Elbírálta a Bethlen Gábor út felújítása közbeszerzésére érkezett árajánlatokat.
A „Turisztikai értékek hasznosítása Jászfényszarun” c. pályázat benyújtása napirend kapcsán a polgármester asszony arról

Pályázati kiírás
háziorvosi állásra
Pályázatot kiíró önkormányzat: Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Betöltendő körzet: Háziorvos
II. számú háziorvosi szolgálat területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában.
Hétköznap készenléti, hétvégi ügyeleti
rendszerben való részvétellel.
A körzet népesség száma: 1400 fő
Képesítési és pályázati feltételek:
Legalább 3 éves szakmai gyakorlat, a
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti, valamint a 18/2000. (II. 25.) korm. rendeletben
előírt egyéb feltételek megléte, büntetlen
előélet, saját tulajdonú gépkocsi és érvényes
vezetői engedély a terület ellátásához.
Csatolni szükséges 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a háziorvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány
hiteles másolatát, egy szakmai önéletrajzot,
a szakmai véleményezést a működtetési jog
megszerzéséhez, hozzájárulást a pályázati
anyag elbírálásában résztvevőknek a megtekintéshez, és a végzettséget igazoló oklevelek hiteles másolatát.
Egyéb információk:
Pályázat benyújtásának határideje az
Egészségügyi Közlöny megjelenésétől számított 30 nap. A Képviselő-testület fenntartja
a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
minősítse, az álláshely a Képviselő-testület
döntését követően azonnal betölthető, szolgálati lakás, rendelő biztosított.
Pályázat benyújtása:
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
A pályázat az Egészségügyi Közlöny 2009.
évi 22. számában olvasható.

tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a pályázat
„tartalmában két cölöphidat tartalmaz a
Lehel tavon, 15 db támlás pihenőpadot, 30
db támlanélkülit, 10 db rönkasztalt, 4 db
madáretetőt, 25 db hulladékgyűjtőt, 5 db
tűzgyújtó helyet, információs táblát, játszóvárat, egy tanösvény kialakítását. A pályázat
megvalósulási helye a vásártér és a Lehel tó
és környéke. A lovasokra is gondoltunk, kikötőfákat szeretnénk elhelyezni a vásártéren,
középen egy szabadtéri színpadnak megfelelő részt tervezünk.” A testület a pályázat
saját forrását 29.217.278,- Ft 2010. évi költségvetésében biztosítja.
A következő előterjesztés a XIX. századi örökségek megőrzése Jászfényszarun,
mely a Természeti és kulturális örökség
megőrzése elnevezésű célterülethez – a
tájház több funkcióval történő ellátásához
– kapcsolódik.
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a pályázat előkészítésével és
benyújtásával, a saját forrást 1.071.907,- Ftot és a kapcsolódó költségeket költségvetésében biztosítja.

A következő pályázati lehetőség „III. Tarlófesztivál Jászfényszarun” címmel került
napirendre, mely a kulturális és gasztronómiai turizmus fejlesztése rendezvények
keretében célterülethez kapcsolódik. A pályázat benyújtását és annak saját forrását
562.050,- Ft-ot és a kapcsolódó költségeket
a testület elfogadta.
Az ülés második részében Dankó Zoltán
építész az általa elkészített városközpont
– főtér – fejlesztési elképzeléseket mutatta
be a jelenlévőknek.
A polgármester felhatalmazást és képviselői segítséget kért egy, a közelmúltban
történt tragikus kimenetelű baleset okán.
Sürgős megoldást kell találni a közlekedéssel kapcsolatos problémák feloldására. A
Képviselő-testület a közlekedésbiztonság
felülvizsgálatára, majd a felülvizsgálat után
gyalogátkelő helyek kialakításának tervezésére a felhatalmazást megadta.
Zárt ülésen a Bercsényi út 2/c szám alatti
költségalapon meghatározott lakbérű lakások
bérbevételére érkezett pályázatokat bírálta el
és jelölte ki a bérlőket. Czeglédi Gabriella

Útépítő-közösségek szervezése

Fotó: Feketéné

Önkormányzatunk kilenc (Vasvári Pál,
Szikra, Bajza, Vörösmarty, Viola, Liliom,
Kismalom, Táncsics Mihály, Dózsa György),
összesen mintegy 2600 m szilárd burkolatú
út, illetve parkoló építésére rendelkezik engedélyes tervvel. A szilárd burkolatú út építését az előző év gyakorlatának megfelelően
saját erő bevonásával és lakossági hozzájárulással tudjuk megvalósítani.
Az útépítési együttműködés megalakulásához a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 31.§ értelmében az érintett utcákhoz
csatlakozó ingatlanok tulajdonosainak több
mint 2/3-a támogatása és belépése szükséges.
Az építőközösségek megszervezése céljából
2009. november 5-én tartottunk megbeszélést a Városháza Tanácstermében.
Az öt építőközösség szervezői: Vasvári Pál
– Szikra út: Harangozó Zoltánné és Harangozóné Jáger Ildikó, Bajza – Vörösmarty út:
Szabó Krisztiánné és Mészáros Györgyné,
Viola – Liliom utca: Folyó László és Kollár Ferenc, Kismalom utca: Radics Tiborné,

Táncsics Mihály utca: Vass Éva. A nyolc
utca szilárd burkolattal való ellátásának
összköltsége, a tervezői költségbecslés szerint 145.832.014,- Ft, melyhez a lakossági
hozzájárulás, amennyiben minden tulajdonos
beﬁzeti az ingatlanonkénti 69.000,- Ft összeget, 11.247.000,- Ft. Természetesen Jászfényszaru Város Képviselő-testülete 7/1999.
(IV. 8.) számú rendelete értelmében a több
szilárd burkolatú út használatában érdekelt
tulajdonos az útépítési érdekeltségi hozzájárulás összege 50%-át köteles megﬁzetni.
Jelenleg már zajlik a közbeszerzési eljárás,
a majdani kivitelező kiválasztására. A beruházás befejezésének végső határideje 2010.
június 30.
Önkormányzatunk nem titkolt célja, hogy
Jászfényszaru minden útja szilárd burkolattal ellátott legyen, ezért a közeljövőben
várható további építési együttműködések
szervezése.
Tanczikó Attila, műszaki előadó
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Még mindig nem tudunk elég jól takarékoskodni
Munkámból adódóan sok családnál megfordulok, vagy azért mert a gyermekek
veszélyeztetettek, vagy egyszerűen csak
azért mert mondjuk a bíróság környezettanulmányt kér a hivataltól. A lényeg az,
hogy sok helyen jártam már és egyáltalán
nem egyedi eset az, amit most leírok.
Az elmúlt télen történt, amikor a mínuszok rendesen röpködtek a levegőben! A
hideg időben, úgy ahogy kell, jól felöltözve (dzseki, alatta meleg pulóver stb.) mentem egy családhoz. A házigazda nyitott
ajtót és a felső öltözte csak egy trikó volt.
A felesége szintén egy rövid ujjú pólóban
fogadott. Miután elmondtam jövetelem
célját, beszédbe elegyedtünk. Rövid idő
után éreztem, hogy igencsak lekívánkozik
rólam a kabát a házban uralkodó hőség miatt. De még a pulóver is soknak bizonyult.
Meg is jegyeztem, hogy „hű, itt jó meleg
van”. A házaspár helyeselt és mondták,
hogy „kell a meleg a gyerekekre”. Na igen!
De ennyire!? Aztán odatévedt a tekintetem
a szobában lévő hőmérőre és 30 fokot mutatott. Nyugtáztam magamban, hogy biztosan jól működik a szerkezet, mert otthon
nálunk 22 foknál nem fűtjük melegebbre a
helyiségeket, és érezhető volt a különbség
a két ház között. Hát mit mondjak? Leizzadva búcsúztam el a családtól, és csak
reménykedni tudtam, hogy a hőségből kilépve a hideg levegőre – talán megúszom

megfázás nélkül. (És a gyerekek?) Ez az
eset, és számos hasonló is eszembe jutott
az elmúlt hónapban. Ugyanis a polgármesteri hivatalba hetente 2-3 alkalommal is
jön a gázszolgáltatótól olyan levél, amelyben közlik azoknak a névsorát (sajnos elég
terjedelmes a lista), akik több hónapon keresztül nem ﬁzették ki a gázszámlájukat,
és emiatt a kikapcsolás veszélye áll fenn.
Nem ritka a 200.000-300.000 forintos tartozás sem. Levélben kiértesítettük az érintett családokat, tájékoztattuk őket, hogy
milyen támogatásokat vehetnek igénybe.
Azt kell, hogy mondjam: legtöbben már
megigényelték és meg is kapták, például
a lakásfenntartási támogatást. Csak éppen
a havonta felvett összeget másra költötték.
Mert például égetően szükség volt egy
új DVD készülékre a meghibásodott régi
helyett. (Bocsánat! Biztos az is nagyon
fontos!) Nem is lenne ezzel semmi bajom,
ha nem látnám, hogy százezres tartozások
vannak felhalmozva a gázszolgáltató felé,
és a kikapcsolás veszélye fenyegeti a családokat. Bele sem merek gondolni, hogy
mi lesz akkor, ha jönnek a tényleg nagyon
hideg napok, és esetleg már nem lesz gáz
ezeken a helyeken. Mondhatnánk azt,
hogy akkor majd fűtenek mással. Fával,
vagy szénnel. Na de lesz lehetősége sok
családnak ezeket a tüzelőket megvásárolni
a nehéz anyagi helyzetük miatt? Aggód-

va kérdeztem néhány ﬁatal édesanyától,
hogy mi lesz akkor, ha nem tudnak majd
fűteni (és a férﬁaknak a tél folyamán még
annyi munkájuk sem lesz, mint a nyáron
volt, és nem lesz miből tüzelőt vásárolni).
Optimista válaszokat kaptam, mint például: „majd lesz valahogy”. Hát igen! Lesz
valahogy! De hogy? Van egy-két ötletem!
Például, hogy ne fűtsék fel a helyiségeket
30 fokra, csak kb. 20-ra. A lakásfenntartási
támogatás arra legyen felhasználva, amire eredetileg azt kitalálták. A televízió ne
zörögjön reggeltől éjfélig. A 100-as égő ne
világítson egész éjjel az udvaron, mert elfelejtettük lekapcsolni este. Rengeteg energiát tudnánk így megtakarítani.
Mostanában sokat beszélünk arról, hogy
válság van, de véleményem szerint nem teszünk meg mindent annak érdekében, hogy
ebből a válságból minél kisebb veszteséggel kerüljünk ki. Fizetésünkhöz képest az
energiaárak az egekbe szöktek! Észre kellene vennünk, hogy jobban is takarékoskodhatnánk az eddig megszokottnál.
Tisztelt Olvasók! Higgyék el, hogy általánosítani egyáltalán nem akartam! Ha
mégis ez csengett volna le, akkor elnézést
kérek azoktól, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe, és mégis a gáz kikapcsolásának a veszélye fenyegeti őket.
Molnár Ferencné
gyámügyi ügyintéző

Megszületett a Jászfényszarui Vállalkozói Klub
Október 20-án délután került sor a Jászfényszarui Vállalkozói Klub első rendezvényére, amelynek a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme adott otthont.
A szervezők ötletét az adta, hogy Vállalkozó klubok több helyen – pl. Jászsági
Menedzser Klub, a szolnoki Hozam Klub
– régóta aktívan működnek, számos hasznos rendezvénnyel segítve a tagok üzleti
fejlődését. A klub vezérgondolata az, hogy
a kapcsolatok építése és ápolása mindenki, de különösen az üzletemberek számára
meghatározó fontosságú – emelte ki bevezetőjében Zsámboki Sándor önkormányzati képviselő, a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. műszaki és vállalkozásfejlesztési
vezetője. A bevezető után az est résztvevőit a rendezvény fővédnöke, a Samsung
Electronics Magyar Zrt. elnöke nevében a
cég pénzügyi igazgatója üdvözölte.
Házigazdaként Jászfényszaru város polgármestere, Győriné dr. Czeglédi Márta
osztotta meg a meghívottakkal gondolatait
„A város és az itt működő vállalkozások
közös fejlődése” címmel. Az előadás részeként Dankó Zoltán mérnök mutatta be
a városközpont rekonstrukciójának, megújításának terveit látványos képekkel. A
tervek megvalósításához az Önkormányzat Európai Uniós pályázaton kíván támogatást szerezni. Az elképzeléseket látva

érdemes szurkolni a pályázat sikeréért.
Ezt követően a Jászfényszarui Vállalkozói
Klub szervezői, a város Ipari Parkját üzemeltető Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
munkatársai, Versegi László ügyvezető
és Drégeli Ádám marketing menedzser
mutatták be az új fejlődési pályára került
Ipari Parkot, a vállalkozások fejlődését
támogató terveiket és a Vállalkozói Klub
működésével kapcsolatos ötleteiket. Látványos fotókat láthattunk az Ipari Park
területén folyó üzemcsarnok építésről,
amelyet bérbeadással fog hasznosítani a
Kft. Ez az építkezés is Európai Uniós támogatással kezdődhetett el, mint ahogy a
közeljövő fejlesztéseiben is nagy szerepet
szán a pályázati források bevonásának az
Ipari Centrum Kft.

Versegi László bemutatta a tervezett
Vállalkozói Házat is, amelynek lényege,
hogy több irodát, kisebb műhelyeket magában foglaló komplexum épülne, amelyben szolgáltatásként étterem, konferenciaterem mellett a tervek szerint például akár
wellness szolgáltatások, üzleti szálláslehetőség is rendelkezésre állnának.
Az est folytatásaként kötetlen beszélgetés, fórum következett, amelynek központi témája a „Hogyan tegyük hasznossá,
érdekessé a Vállalkozói Klubot?” kérdés
megválaszolása volt. A programot állófogadás zárta, amelyet a vendégek igen aktívan töltöttek, sűrűn cserélődtek a névjegykártyák, épültek a kapcsolatok.
Kép és szöveg: Zsámboki Richárd
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Túl vagyunk a sportpálya felújításán is
Használjuk, örüljünk neki és óvjuk meg!
Már több ízben tájékoztattuk a lakosságot a sportpályát érintő ez évi beruházásról, illetve annak folyamatáról.
Az utolsó simítások után a műszaki átadás 2009. november 6-án megtörtént.
Néhány mondat az előzményekről, és
arról, hogy mi is változott a sportpályán.
Jászfényszaru Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az
Észak-Alföldi Regionális Operatív
Program keretében meghirdetett Helyi településfejlesztési akciók (ÉAOP2007-5.1.1./E) pályázati kiírásra,
„Közösségfejlesztési akciók Jászfényszarun” címmel.
A pályázat alapján Jászfényszaru városa 50 millió Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesülhet.
A benyújtott pályázat, illetve a 2009.
év elején aláírásra került Támogatási
szerződés értelmében a Jászfényszaru,
Petőﬁ u. 14. sz. alatti telken lévő közcélú szociális épület bővítése, sportpálya
korszerűsítése, játszótér építése, közpark parkosítás kivitelezése feladatra
az önkormányzat Képviselő-testülete
(I. ütemben) 80.778.051 Ft összköltségvetést fogadott el. A tervezett felújításhoz közel 60% mértékű, 50 millió Ft
összegű támogatást tud elszámolni az
önkormányzat.
A tervezési eljárás során a lakossági
igényeket is ﬁgyelembe véve további
fejlesztési célkitűzéseket is jóváhagyott
a Képviselő-testület. Mindkét ütemre
lezajlott a közbeszerzési eljárás, a nyertes ajánlattevő I. és II. ütem terén is a
DEVEX Kft. (Budakeszi) lett. A vállalkozói szerződés megkötését követően
sor került a munkaterület átadására.
A felújítás I., támogatott ütemében lebontásra került a sportépület régi, fémszerkezetes verandája, illetve az elavult
külső árnyékszék. Helyette új szociális
blokkal bővült a sportöltözőket tartalmazó épület, mely már az uniós elvárásokat és a sportolók igényét is ﬁgyelembe veszi. Az épületre magasított
tetőszerkezetet került.
A helyi lakóközösség nagy örömére
egy teljesen új (és egyelőre egyetlen)
játszóteret kapott a város, mely az átadásától fogva folyamatos és teljes
kihasználtsággal működik. Továbbá
megépült egy 22 m x 42 m alapterületű
elkerített, gumiőrleményes sportpálya,

mely sportolási felületet biztosít a teniszezni és kézilabdázni vágyó lakosságnak. Megújításra került a régi lelátó is,
illetve a sportpálya új, stabil védőkerítést kapott.
A természet közeli élményt fokozza a
kerítés mentén és pálya területén megvalósult parkosítás, közel 1000 tő fa- és
cserje telepítése történt meg. Egyidejűleg a sportpálya ékét képező 5 db öreg
eperfa is megóvásra, megmentésre került. A felújítás I. üteme 2009. szeptember 30-ára befejeződött, műszaki átadása eredményesen lezajlott.
A II. ütemben, melyet a város teljes
egészében saját forrásból ﬁnanszírozott meg, az alábbi feladatok valósultak
meg:
A meglévő épületrészben megújultak
az öltözők, és az energiatakarékosságot
szem előtt tartva a melegvízellátás napkollektorok segítségével történik. Az
esztétikumot és praktikumot szolgálja,
hogy a régi, lapos tetőszerkezet helyére
magasított tető került, igazodva a főépületrész új tetőszerkezetéhez.
A komplex szolgáltatást szolgálja majd
a 150 m 2-es szabadtéri színpad megújítása és tetőszerkezettel történő ellátása,
mely színteret adhat a város különféle
rendezvényeinek is.
A II. ütem műszaki átadása 2009. november 6-án befejeződött, melyet követően sor kerül a támogatás lehívására
is.
A közbeszerzési eljárások eredményeként, illetve a felújítás során felmerült és jóváhagyott többletfeladatokat
is ﬁgyelembe véve mindösszesen az I.
ütem 92.094.330 Ft-ba, a II. ütem további 44.547.367 Ft-ba került, illetve
kerül a városnak.
A költségek tartalmazzák a pályázat
előkészítésének, megírásának és menedzselésének költségeit is, a tervezés
és nyilvánosság kiadásait, közbeszerzés bonyolítását és a műszaki ellenőrzés ellenértékét (ez a teljes beruházás
tekintetében mindösszesen 7,6 millió
Ft.) A sportpályát kezelő és használó
Városi Sportegyesület részére a Képviselő-testület mindezeken felül további 7
millió Ft keretösszeget biztosított költségvetésében, a még jelentkező építőszépítő feladatok lezárására, ilyenek pl.
a játszótér biztonságos körbekerítése,
kézilabda kapuk beszerzése, ivó kutak
elhelyezése stb.

A jövő feladata, hogy ezt a korszerű, komplex sportlétesítményt ne csak
megfelelő kihasználtsággal, de a jó
gazda gondosságával megóvva tudja a
város lakossága és az idelátogató sportszerető közösség használni.
Kép és szöveg: Fekete Imréné
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Oldd meg!
Ez a mondat határozta meg 26 ﬁatal középiskolás napjait, amit cserediákként a
svédországi Motalában töltöttek. A hazatérés után három ﬁatal lánnyal – Dobák Beátával, Földvári Zsóﬁával és Rácz Elvirával,
a Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági
Szakközépiskola diákjaival – beszélgettem
az útról, a feladatokról, a tapasztalatokról.
Milyen program keretében valósult meg
ez a tanulmányi út?
Az egész életen át tartó tanulás programon belül, a Leonardo DA VINCI alprogram keretében kaptunk lehetőséget szakmai
gyakorlat megszerzésére.
Mi alapján választottak ki benneteket?
Figyelembe vették a tanulmányi átlagokat, a kommunikációs készségeket, a
nyelvtudást és külön felkészítést tartottak a
résztvevőknek a szakmai nyelvből.
Milyen volt az út, mikor indultatok, hol
szálltatok meg?
Szeptember 14-én indultunk busszal. Az
út két napig tartott, így egy éjszakát Berlinben aludtunk, majd másnap érkeztünk meg
Motalába. A hat hét alatt jól felszerelt faházakban laktunk a Wättern-tó mellett, ami
háromszor akkora, mint a Balaton.
Hogyan teltek a hétköznapjaitok?
Lehetőségünk volt iskolába járni a svéd
diákokkal, de sajnos a legtöbb órát svédül
tartották, így inkább csak szemlélőként
voltunk jelen, aktívan nem tudtunk bekapcsolódni az óra menetébe. Ezért legtöbbször a projektünkön dolgoztunk, valamint
ismerkedtünk Svédországgal. Felfedeztük
Stockholmot, megnéztük a parlamentet, a
városházát, múzeumokat, valamint a királyi palotát és az őrváltást is. Többször voltunk gyárlátogatáson, de eljutottunk hangversenyre, golfozni és hoki meccsre is.
Milyen projekteken dolgoztatok és hogyan?
Csoportokat alakítottunk ki, amiknek a
feladata az volt, hogy egy-egy témában a
svéd mintát ﬁgyelembe véve készítsünk
egy beszámolót, elemzést. Zsóﬁ az internetes vásárlással, Elvira a gépjárműjavítás
oktatásával foglalkozott, Bea pedig az oktatási kiállítás témáját dolgozta fel.

Új elismerés
a diákoknak

A svédországi fogadóiskola

Voltak-e közös programok a svéd diákokkal?
Igen, a svéd mentordiákok szerveztek
egy estet, ahol a svéd kultúrát ismerhettünk
meg, majd mi is rendeztünk egy magyar estet. Természetesen főztünk gulyást és magyar népdalokat tanítottunk nekik.
Milyennek találtátok a svéd kultúrát, az
oktatást, az embereket?
Teljesen más, mint itthon. Az emberek
nyugodtak, barátságosak, nincs az a rohanás, mint itthon. Nyitottságukat bizonyítja,
hogy nincs az ablakokon függöny, nincs kerítés. Ritka a lopás, alig láttunk biztonsági
őröket. Többször találkoztunk svédországi
magyarokkal is, akik nagyon kedvesen és
barátságosan üdvözöltek bennünket, amikor meghallották, hogy magyarul beszélünk. Sőt volt, aki meg is vendégelt bennünket az otthonában. Az oktatás sokkal
gyakorlatiasabb, szabadabb, mint Magyarországon. A diákok bizonyos esetben pénzt
kapnak ha az adott intézménybe járnak, de
akkor tilos a lógás. Ezzel akarják az iskolák
a tanulókat odacsábítani.
Milyen tapasztalatokat szereztetek a hat
hét alatt?
Elsősorban a nyelvhasználatban szereztük
a legtöbb tapasztalatot, valamint erről kaptunk egy Europass bizonyítványt, ami egy
pozitív pont lehet a későbbi munkavállalás
során. És természetesen sokkal önállóbbak
lettünk, mint eddig, hiszen a tanáraink azt
kérték tőlünk, hogy oldjuk meg, amit csak
tudunk és csak a tényleg fontos kérdésekben forduljunk segítségért.
Farkas Mónika

A kiutazó Terplános diákok, köztük a három fényszarusi lány

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete és a
„Jászfényszaruért” Alapítvány közös rendezvényére a Városháza dísztermében október 26-án, Kazinczy Ferenc születésének
250 éves évfordulójának előestéjén került
sor. Az ünnepség a Napsugár Gyermekszínpad tagjai Bucsánszki Áron, Kókai Kitti és
Radics Ivett által előadott Kazinczy levelek
című irodalmi összeállításával kezdődött,
melyet Kovács Andrásné állított össze és
tanított be.
Kotánné Kovács Tímea tanár előadásában Kazinczy Ferenc életét és munkásságát
összegezte. Az előadó a tőle megszokott
nemes egyszerűséggel, közérthetően és
szemléletesen jelenítette meg előttünk a
nyelvújítás vezéralakját. A népes hallgatóság sok és érdekes ismeretanyaggal gazdagodott. (Előadásának szerkesztett változatát a decemberi számban tesszük közzé.) A
költőtől Kókai Kitti és Radics Ivett idézett
ismert versrészleteket. A Kazinczy megemlékezés Ábrányi Emil: Magyar Nyelv című
versével zárult, melyet Bordás Júliától hallottunk.
A FÉBE elnöke bejelentette, hogy Szabó
Imreﬁa Béla szobrászművész, városunk
díszpolgára, FÉBE tag díjmentesen megtervezte, elkészítette a Kazinczy Ferenc Jubileumi Emlékérem gipsz mintáját, melyen
egy ﬁatalkori portré, az irodalmár örökérvényű gondolata, kézjegye, születésének
és halálozásának évszáma látható. A „Jászfényszaruért” Alapítvány a verőtőke költségének átvállalásával támogatta a kiadást.
Az érem Szabó Géza ötvösmester Éremverdéjében Szegeden készült.
Mészáros László az alapítvány kuratóriumának elnöke tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy a FÉBE kezdeményezésére – a Kazinczy évforduló, a Magyar Nyelv Éve alkalmából – a kuratórium egyetértett azzal
a javaslattal, hogy 2010 évtől a Kazinczy
Ferenc Ezüstérem elismerést alapítson a
jászfényszarui Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola tanulói számára. A kitüntetésben
évente három végzős tanuló részesülhet,
melyet egy-egy fő a magyar nyelv, a magyar irodalom és az idegen nyelv területén
elért átlagon felüli kiemelkedő tanulmányi
munkájáért kaphat meg. Az ezüstérmet
minden évben az évzáró-ballagási ünnepségen a kuratórium egy tagja adja át, első
alkalommal 2010 májusában. A kuratórium
nevében felkérte Lantos Péter nyugalmazott magyar és történelem szakos tanárt,
a kuratórium tagját, Lovászné Török Magdolna tanítót, igazgatóhelyettest, a FÉBE
titkárhelyettesét, Kotánné Kovács Tímea
magyar szakos tanárt, valamint általuk
felkérendő további szaktanárokat, hogy
(Folytatás a 15. oldalon.)
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Rendőrségi hírek
Tisztelt lakosság!
Az év vége közeledtével
az időjárás hidegebbre fordul, ami a közlekedésre is
kedvezőtlen hatással van.
Időben készítsék fel járműveiket a téli időszakra, lehetőség szerint
szereltessék fel járműveiket téli gumiabroncsokkal, ellenőrizzék a világító berendezések állapotát. A világító berendezések
tekintetében megjegyzem, hogy a kerékpárúton is kötelező kivilágítani a járműveket korlátozott látási viszonyok között,
és éjjel. Időben induljanak útnak, ne kelljen
sietniük, hiszen ez ﬁgyelmetlenséggel párosul, és baleset előidézője lehet. Az elmúlt
hetekben több személyi sérüléssel járó, és
egy esetben tragikus kimenetelű baleset is
történt a városban. Vigyázzunk magunkra
és egymásra!
A következő hetekben több rendőri akciót tervezünk végrehajtani, ezek keretében
a körözött személyeket, ittas, illetve engedély nélküli vezetőket kívánjuk kiszűrni,
és velük szemben eljárást kezdeményezni.
Az ünnepek közeledtével sokan utaznak
vásárlási céllal. Legyenek tudatában annak, hogy vannak olyan embertársaink,
akik ezt az időszakot kihasználva jogtalanul kívánnak anyagi javakhoz jutni. A
járműveikben ne hagyják látható helyen
értékeiket, zsúfolt helyeken a táskáikat,
zsebeiket mindig tartsák ﬁgyelemmel, ne
adjanak lehetőséget az alkalmi tolvajoknak.
Amennyiben gyanúsan viselkedő személyeket észlelnek a járművek, üzletek környékén értesítsék a rendőrséget.
A fűtési szezon megérkezett, és idén is
tapasztalható az a jelenség, amikor a település körül található erdőket dézsmálják
meg tolvajok. Az elmúlt hónapban több
ízben járt el hatóságunk ilyen ügyek kapcsán.
Az erdőkből történő falopást értékhatártól függetlenül szigorúan szankcionálja a
törvény, a szabálysértési értékhatár alatti
cselekmények elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik. Ezekben az esetekben az
elkövetéshez használt eszközök, járművek
lefoglalásra kerülnek, amire szintén több
ízben volt példa a rendőrőrs idei tevékenysége során. A szomszédos rendőrhatóságokkal történt együttműködés eredményeként sikerült olyan személyekkel szemben
eljárást kezdeményezni, akik értékesítési
céllal loptak nagy mennyiségű fát.
A falopások megelőzése érdekében erdők ellenőrzésére kiemelt ﬁgyelmet fordít
hatóságunk az elkövetkező hónapokban.
Köszönöm megtisztelő ﬁgyelmüket!
Telefon: 107, 57/422-138, 70/330-7626.
Terenyi Imre r. hadnagy
őrsparancsnok
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Gyermeki Jogok Világnapja – November 20.
A Gyermek Jogairól szóló Egyezményt
1989. november 20-án New Yorkban fogadta el az ENSZ Közgyűlése. Azóta ezt
a napot, november 20-át, a Gyermeki
Jogok Világnapjaként tartjuk számon.
Az Országgyűlés 1991-ben ratiﬁkálta és
az 1991. évi LXIV. törvénnyel hirdette ki
az Egyezményt, amely így a magyar jog
része lett, és a mindenkori Kormány feladatává vált az Egyezményben foglaltak
végrehajtása.
Az Egyezmény három meghatározó
alapelve a diszkrimináció (hátrányos
megkülönböztetés) tilalma, a gyermek
mindenek felett álló érdeke, valamint a
gyermek meghallgatáshoz való joga.
1997. november 1-jén lépett hatályba a
gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
Törvény, mely részletesen taglalja mindazokat a jogokat és kötelességeket, melyek ma Magyarországon a gyermekeket
megilletik.
A törvény értelmében a gyermeknek
joga van ahhoz, hogy:
– családban nevelkedjen, családjában
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődése
megfelelően biztosított legyen, és ehhez
minden támogatást megkapjon,
– segítséget kapjon személyiségének
kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint
önálló életvitelének megteremtéséhez,
– ha fogyatékos, vagy tartósan beteg,
akkor megkapja a fejlődését és személyisége kibontakozását segítő különleges
ellátást,
– a fejlődésére ártalmas környezeti és
társadalmi hatások, az egészségére káros
szerek ellen védelemben részesüljön,
– emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással (ﬁzikai, szexuális
lelki erőszakkal), az elhanyagolással és
az információs ártalommal szemben védelemben részesüljön. A gyermek nem
vethető alá kínzásnak, testi fenyítésnek
és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetésnek, illetve bánásmódnak.
– a médiában fejlettségének megfelelő, ismeretei bővítését segítő, a magyar
nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférjen, továbbá hogy védelmet
élvezzen az olyan káros hatásokkal szemben, mint a gyűlöletkeltés, az erőszak és
a pornográﬁa,
– csak saját érdekében, törvényben meghatározott esetekben és módon válasszák
el szüleitől vagy más hozzátartozóitól.
(Anyagi okokból családjától elválasztani
nem szabad.)
– örökbefogadó családban vagy más,
családot pótló ellátásban (gyermekotthoni elhelyezés, helyettes szülő) részesüljön. A gyermek szülői helyettesítő
védelme során tiszteletben kell tartani

lelkiismereti és vallásszabadságát, továbbá ﬁgyelemmel kell lenni nemzetiségi,
etnikai és kulturális hovatartozására.
– ha nem a szülei nevelik, akkor származását, vér szerinti családját megismerje és – a vér szerinti család beleegyezése
mellett – velük kapcsolatot tartson.
– szabadon véleményt nyilvánítson, tájékoztatást kapjon jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről, továbbá hogy
a személyét és vagyonát érintő minden
kérdésben meghallgassák, és véleményét
korára, egészségi állapotára és fejlettségi
szintjére tekintettel ﬁgyelembe vegyék.
– az őt érintő ügyekben a megfelelő fórumoknál panasszal éljen, alapvető jogai
megsértése esetén bíróságnál és törvényben meghatározott más szerveknél eljárást kezdeményezzen.
Füleim hallják felszisszeni gyermekekkel foglakozó kollégáimat, ezért mindenképpen le kell írnom azokat a kötelességeket, melyeket a gyermekvédelmi törvény
a gyermekekkel kapcsolatban rögzít.
Tehát, a gyermek kötelessége különösen, hogy
– gondozása és nevelése érdekében szülőjével vagy más törvényes képviselőjével, gondozójával együttműködjön,
– képességeinek megfelelően tegyen
eleget tanulmányi kötelezettségének,
– tartózkodjék az egészségét károsító
életmód gyakorlásától és az egészségét
károsító szerek használatától.
A törvény értelmében a gyermeki jogok védelme minden olyan természetes
és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával,
ügyeinek intézésével foglalkozik.
Mind az általános iskolában, mind az
óvodákban vannak gyermekvédelmi
feladatokat ellátó pedagógusok. Jászfényszaru Város Gondozási Központja
keretein belül működik a gyermekjóléti szolgálat. Feladata, hogy segítséget
nyújtson a kiskorúnak jogai érvényesítésében, valamint támogatja a szülőket
gyermekeik gondozásában, nevelésében
tanácsadással, ellátások felkutatásával,
megigénylésével, családi konﬂiktushelyzetek rendezésével. A gyermekjóléti szolgálat családgondozói (Bollókné Ferencz
Magdolna, Turjányi Annamária) immár
„hagyományt teremtve” az elmúlt két tanítási évben ismertető előadást tartottak
az 5. osztályos tanulók számára a Gyermeki Jogok Világnapja alkalmából.
A gyermekjóléti szolgálat irodája a Rimóczi Kastélyban (Szabadság tér 18.) található.
Fogadóórát hétfőn, szerdán 8-16 óráig,
pénteken 8-12 óráig tartunk.
A szolgálat az 57/422-239 telefonszámon elérhető.
Turjányi Annamária
családgondozó
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Lakóhelyünk fenntarthatósága – építész szemmel
Területrendezési, illetve
városrendezési eszközökkel sokat tehetünk lakóhelyünk fenntarthatóságáért, környezetterhelésének
csökkentéséért. Városunk
fenntarthatóságáért a város vezetői és lakosai egyaránt felelősek.
Területrendezési szinten, a települési
struktúrát, a közlekedési vonalakat és a
mezőgazdasági, az ipari tevékenységeket
úgy kell kialakítani, hogy teret hagyjunk a
mezőgazdaságnak, illetve a természeti környezetnek. Az európai és a magyar táj része az azt fenntartó ember. Városrendezés
tekintetében törekedni kell a biológiailag
aktív felületek növelésére, parkok létesítésére a közlekedési igény minimalizálására,
az energiahasználat, illetve a vízhasználat
csökkentésére, és nem utolsó sorban a hulladékképződés minimalizálására.
Gondoljunk bele abba, hogy egy-egy bevásárlás során mekkora környezetszennyezést hagyunk magunk után. Ha beülünk az
autónkba, hogy egy közeli hipermarketben
vásároljunk, vagy ha egy jól becsomagolt,
és tartósított árut vásárolunk. A háztartásokban keletkező hulladék mintegy 3040%-a csomagolásból származik. Fontos,
hogy vásárlás során megfontoltak legyünk,
vegyük ﬁgyelembe a csomagolóeszköz
anyagát, típusát (egyszer használatos, betétdíjas), vigyünk magunkkal bevásárló
kosarat, vagy táskát, ezzel is csökkentve
az otthonunkban keletkező hulladékok
mennyiségét. Persze sokkal szerencsésebb
lenne, ha nem kellene autóval bevásárolni, ha helyben megtermelt és előállított
termékeket vásárolhatnánk, ami mindig
friss, és tartósítószer-mentes, valamint a
lakosságnak is megélhetési lehetőséget
biztosíthatna. Nyilvánvaló, hogy a hipermarketek kínálatával nem nagyon lehet
felvenni a versenyt, de például, a máshol
már jól működő, ingyenes buszjáratokat ki
lehetne építeni, vagy egy jól működő városi piac létrehozásával csökkenthető lenne
a közvetlen környezetünk szennyezése is.
Otthonunk tervezése, vagy felújítása során is gondoljunk a fenntarthatóságra.

Az első ábrán egy „lineáris” folyamat
látható, ahol a beérkező energiák hasznosulnak ugyan az épületünkben, de igen
jelentős az energiaveszteség, ezért sokkal
kedvezőbb a második ábrán látható épület
energiafelhasználása, amelyben biztosítható a „körfolyamat”.
Ahol egyrészt olyan építészeti megoldásokat alkalmazunk, amelyek segítenek
bent tartani a hasznosítható energiákat,

tájolással, térszervezéssel, szerkezettervezéssel, stb. Másrészt a nem megújuló energiaforrások használata helyett, a
megújuló erőforrások használatát helyezni előtérbe.
Háztartásaink vízhasználatának csökkentése érdekében, például az esővíz hasznosítása sok esetben megoldást jelenthet. A
legtöbb kertes ház lehetőséget kínál arra,
hogy a telek egy részén esővízgyűjtő ciszternát alakítsunk ki. A méretezést illetően
legalább 10 m3-es felszín alatti tárolóban
érdemes gondolkodni, amely takarékos
használat esetén egy hónapig is kielégíti
az igényeket. Igen egyszerűen megoldható például az esővízzel való locsolás, ha
azonban az automata mosógépet is ezzel
akarjuk üzemeltetni, az már komolyabb
beruházást, átgondolt tervezést igényel.
Nagy pazarlás az is, mikor az ivóvizet
WC-öblítésre használjuk, alternatívaként
ebben az esetben is a csapadékvíz, esetleg
a kútvíz kínálkozik, de az előbbieknél egyszerűbb megoldást kínál a mosdóvíz felhasználása. Szennyvizeink kezelésénél is
törekednünk kell a szennyvizek helyben,
vagy helyközelben történő tisztítására.
Használat során keletkező hulladékok szelektív kezelésének támogatása igen fontos
feladata egy-egy településnek. A szelektív
hulladékgyűjtés lehetőségét biztosítani
kell, hiszen az újrahasznosítással is sokat
tehetünk környezetünk védelméért.
Az építőanyagok kiválasztásánál, az
árak mellett ﬁgyeljünk oda a különböző ﬁzikai, kémiai tulajdonságaira is, vagy kérjük ki szakemberek véleményét. Fontos,
hogy épületeink anyagai minél nagyobb
százalékban tartalmazzanak megújítható,
vagy ásványi nyersanyagot, toxikus anyagot pedig lehetőleg egyáltalán ne, toxikus
anyagot gyártás során ne használjanak,
használat után ne keletkezzen veszélyes
hulladék, mindenféle hulladék mennyisége minimális legyen, járuljon hozzá az
ember testi-, lelki egészségéhez.
Olyan épületeket kellene építeni, amelyek
úgynevezett „okos házak”, vagy „passzív
házak”. Amelyek kimerülő energiahordozókból nem fogyasztanak, és a lehető legnagyobb mértékben hasznosítják a Nap és
a Föld energiáját, közeli növények létét és
egyéb passzív elemeket, miközben képes
biztosítani a ház lakóinak kényelmét.
Az épület energiaháztartásának fenntartására tehát alkalmazhatóak passzív és aktív elemek. Passzív elemek közé sorolható
a termál fal, a tetőkert, a szoláris hő vezetésére szolgáló zsaluk és a hőszigetelés.
Aktív elemek, aktív gépészeti rendszerek
pedig többek között a napelemek, a szélturbinák, a napkollektorok, a geotermális
fűtés, illetve hőszivattyúk.
A napenergia hasznosításáról, illetve annak megtérüléséről következő számunkban olvashatnak.
Berze Éva, okleveles építészmérnök

Mezőgazdasági termelők
és állattartók figyelmébe
Tisztelt Termelők!
Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet alapján adatszolgáltatási kötelezettségüknek
eleget kell tenniük 2009. december 31-ig
mindazoknak akik:
– A háztartás igényeit meghaladó mértékben állattartást folytatnak, függetlenül
attól, hogy nitrátérzékeny területen van-e
a telep.
– Mindenkinek, aki állattartással nem
foglalkozik, de a mezőgazdasági tevékenysége során nitrátérzékeny területen gazdálkodik.
Az adatszolgáltatást az 59/2008. (IV. 29.)
FVM rendelet 6. számú mellékletében található adatlap kitöltésével kell végrehajtani.
Az adatszolgáltatási kötelezettség az elmúlt
gazdálkodási évre, tehát 2008. szeptember
1. és 2009. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozik. A kitöltött adatlapot 2009.
december 31-ig kell a telephely/székhely
szerinti illetékes megyei Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságára beküldeni.
Az adatlap beszerezhető:
www.mgszh.gov.hu, www.kolcsonosmeg
feleltetés.hu, www.agrarkamara.hu honlapokról, illetve a falugazdászoktól vagy a
kamarai tanácsadóktól.
Törőcsik Anikó, kamarai tanácsadó

Tapossa laposra!
Kedves szelektív
hulladékgyűjtő sorstársaim!

Sokkal szebb lenne a város képe és nem
utolsó sorban mindenki el tudná helyezni
a pet palackokat, sörös dobozokat, papírhulladékot a szelektív gyűjtőbe, ha laposra taposva a megfelelő tárolóba tenné
mindenki. Ugye Ön is így teszi és ugye
megszólítja azokat, akik nem ezt a gyakorlatot követik??! Köszönjük!

Tisztelt Ügyfeleim!
Ezúton tájékoztatom Önöket,
hogy ügyfélfogadásomat
csütörtökön 14.00 – 16.00 óráig
a Rimóczi Kastélyban tartom.
Az ügyfélfogadás
előzetes egyeztetés alapján
lehetséges a
06-20/923-20-25
mobilszámon.
Jászberényi irodám elérhetősége:
5100 Jászberény,
Zirzen J. u. 3. I. em. 3.
Tel.: 57/412-026
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A falugazdász tájékoztatója
Tisztelt Ügyfeleim!
Ezúton értesítem Önöket, hogy 2009. október 1-jétől az alábbi változások léptek hatályba. Az őstermelői igazolvány érvényesítése, az új igazolvány kiváltása, valamint
az őstermelői igazolvány megszüntetése
illetékkötelessé vált. A 2004. évi Ket. törvény, 2009. október 1-jét követő módosítása és hatályba lépése következtében. Ezért
2200 Ft-os illetékbélyeget kell a postán
megvásárolni a fent felsorolt ügymenetek
elvégzéséhez.
Továbbá értesítem a gazdálkodókat, hogy
az 691/2009/EK bizottsági rendelet értelmében az egységes területalapú támogatási
rendszer vonatkozásában 2009-ben benyújtott kérelmek esetében az MVH 2009. október 16-tól a támogatási összeg legfeljebb
70%-ig terjedő előleget ﬁzethet a gazdálkodóknak, amennyiben a jogosultsági feltételek ellenőrzése megtörtént.
Elérhetőségem, ügyfélfogadás szerda 913 óráig a Rimóczi Kastély épületében, telefonszám: 06-70/436-45-37.
Vincze-Járvás Katalin
falugazdász

Szépolvasó és szövegértő
verseny
„Minden olvasmány egy magot hagy
hátra, amelyik kicsírázik.” (J. Renord)
Az alsó tagozatban már évek óta háromfordulós tanulmányi versenyt rendezünk:
Szépolvasó-szövegértő, Nyelvtan-helyesíró és Matematika.
Az őszi fordulót november 4-én tartottuk. A fenti idézet olvasható azon a könyvjelzőn, amit a Szépolvasó és szövegértő
verseny résztvevői kaptak. Minden osztályt három tanuló képviselt. A helyezettek oklevéllel és könyvjutalommal tértek
haza. Álljon itt a nevük:
2. osztály: 1. Hornyák Boglárka 2. c, 2.
Péter Gergő 2. a, 3. Bodnár Johanna 2. c
3. osztály: 1. Nagy Martina 3. b, 2. Nesic
Milan 3. a, 3. Rácz Laura 3. a
4. osztály: 1. Garas Alexandra 4. c, 2.
Ézsiás Luca 4. b, 3. Pál Zsóﬁa 4. a, 3. Zsólyomi Kristóf 4. a
Ezek a gyerekek már érzik az olvasás
fontosságát, szépségét. Elsős tanulóink is
megfogalmazták, hogy miért is lesz jó, ha
megtanulnak olvasni:
„Ha véletlenül becsapnának a tesóim, én
is el tudom ám olvasni és nem tudnak!”
„Mert először még nem tudtam semmit,
most meg már tudok mindent.”
„A számítógépes játékban el tudom olvasni az utasítást.”
„Eddig ideges voltam, hogy nem tudok
olvasni, de most már nyugodt vagyok.”
Ézsiásné Róka Mária
Alsós munkaközösség vezetője
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Pályaválasztási információs délután
Jászfényszarun

A Jászfényszarui Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző
Iskola 2009. november 3-án, az elmúlt évhez
hasonlóan, pályaválasztási fórumot tartott
a Petőﬁ Művelődési Házban. Szakali János
igazgató és a pályaválasztási felelős meghívására a környező települések középiskoláit
– Jászberény, Jászapáti, Szolnok, Hatvan,
Mátrafüred, Budapest, Gödöllő – az igazgatók illetve pályaválasztási felelős tanárok
képviselték. A fórumon több mint 15 iskola
mutatkozott be. Délután 15.00 órától kiállítás,
majd 17.00 órától a tájékoztatókra került sor.
– Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolája, Hatvan
www.bajza.hu
– Hatvani Középiskola Széchenyi István
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája, Hatvan www.szechenyi60.hu
– Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája
Hatvan www.diszi.sulinet.hu
– FVM ASZK Szakképző Iskola Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási
Szakképző Iskola és Kollégium, GyöngyösMátrafüred www.matra-szakkepzo.sulinet.hu
– Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény
www.lehel-vezer.sulinet.hu
– Szent István Egyetem Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium, Jászberény
http://gyakorlo.abk.szie.hu
– Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági
Szakképző Iskola, Jászberény
www.terplan.extra.hu
– Liska József Erősáramú Szakközépiskola,
Gimnázium és Kollégium, Jászberény
www.jaszbereny.hu/liska
– Klapka György Szakközép és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola,
Jászberény
– Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium, Jászapáti www.mlgsz.sulinet.hu
www.keri-jpti.sulinet.hu
– Premontrei Szent Norbert Gimnázium és
Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon,
Gödöllő www.prem.hu
– Garabonciás Kommunikációs és Üzleti
Szakközépiskola, Budapest
www.garaboncias.sulinet.hu
– Városi Kollégium, Szolnok (öt tagintézmény, Arany János Program)
www.kollegium-szolnok.sulinet.hu

– Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola, Szolnok (öt tagintézménye):
• Pálfy János Műszeripari és Vegyipari
Tagintézmény
• Baross Gábor Gépipari Közlekedési
Tagintézmény
• Környezetgazdálkodási és Építészeti
Tagintézmény
• Jedrassik György Gépipari Tagintézmény
• Építészeti, Faipari Tagintézmény, www.
petoﬁ-szolnok.sulinet.hu (pályaválasztási tájékoztató). Igazgatóság, e-mail:
titkarsag@szolmusz.hu
Lehetőséget biztosítottunk néhány szakma jeles képviselőjének bemutatkozására,
ahol a szakma szépségeiről, nehézségeiről,
elágazásairól, lehetőségeiről lehetett hallani,
illetve az „élethosszig tartó tanulás” lehetőségeiről is kaptunk tájékoztatást. Személyes
konzultációra is volt alkalom a nagyszámú
érdeklődő szülőknek és gyermekeknek. A
középiskolák képviselői bemutatták saját
intézményüket, proﬁljukat, a lehetséges továbbtanulás irányait, feltételeit.
A Munkaügyi Központ Jászberényi Kirendeltségének pályaorientációs képviselője
felajánlotta a pályaválasztás előtt álló ﬁataloknak a tanácsadást, pályaorientációs szolgáltatást (egyéni és csoportos tanácsadásra is
van lehetőség).
A nyolcadik és hetedik osztályos gyermekek
és szüleik nagy érdeklődéssel, ﬁgyelemmel
hallgatták a tájékoztatókat, sok újdonsággal,
új intézményi „besorolással” ismerkedhettek
meg s hallottak a TISZK azaz Térségi Integrált Szakképző Központ iskoláiról is.
Reméljük, hogy segített ez a fórum s a további nyílt napok lehetőségei a helyes pályaválasztásban.
A vendégek fogadásában, a rendezvény
sikeres lebonyolításában közreműködtek:
iskolánk igazgatója, alsó tagozat igazgatóhelyettese, a hetedik és nyolcadik osztályok
osztályfőnökei, a DÖK vezetője és az ifjúságvédelmi szakreferens. Munkájukat ezúton is
köszönöm.
Intézményünk tanulói részére igény és előzetes egyeztetés esetén az „A” oktatási hét
keddjén 13.30 – tól pályaválasztási tájékoztatót tartok.
Kovács Béláné Pető Magdolna
tanár, pályaválasztási felelős
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A szociális munka napja
A Szociális Munkások Nemzetközi Szervezete 1997. november 12-ére (egy alkalomra)
meghirdette a Szociális Akció Nemzetközi
Napját, amelynek fő témája a kirekesztés
elleni harc volt. A nemzetközi akciónap
emlékére, illetve az akciónap tartalma miatt a Nógrád Megyei Közgyűlés javaslatot
tett, hogy ezentúl Magyarországon minden
évben november 12-e legyen a Szociális
Munka Napja.
A kezdeményezés rohamos tempóban terjedt, egyre több megyében, városban, intézményben szerveztek ünnepséget.
Végül elérkezett a Szociális Munka Napjának legitimációja.
2000. augusztus 30-án az országos írott
sajtóban először jelent meg a november 12-i
dátum és a szociális munka napja megnevezés ama hír kapcsán, hogy a „szociális területen dolgozók november 12-én, a szociális
munka napján kapják meg az ígért egyszeri
bérkiegészítést”.
2000. novemberében Budapest főváros,
megrendezte az első Szociális Munka Napját, amelyen az illetékes miniszter kitüntetéseket adott át.
A szociális és családügyi miniszter
10/2000. (X. 18.) SZCSM. rendeletében november 12-ét, a Szociális Munka Napjaként
említi.
Az első országos rendezvényre 2002. november 12-én került sor a BM. Duna Palotában. A rendezvény szervezését a Szociális
Szakmai Szövetség a szakminisztériummal
közösen végzi azóta is, minden évben.
Íme, egy alulról jött kezdeményezés története, amelyben sok-sok partner, közreműködő, lobbista és szakmabeli tett meg mindent, hogy legyen egy „ünnepnapja” ennek
a cseppet sem könnyű szakmának, a segítő
hivatást végző szakembereknek szerte az országban.
A mai napig több szakmai szervezet – köztük a 2009. szeptember 16-án megalakult
Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete (SZIME) – célul tűzte ki, hogy a szociális ágazatban dolgozók és a döntéshozók
között eredményes párbeszéd alakuljon ki,
valamint hogy a szakma ismertebbé és elismertebbé váljon.
Hiszen joggal teszi fel a Kedves Olvasó a
kérdést, hogy mi is az a szociális munka?
Segítő hivatás, amely egyéneknek, családoknak, csoportoknak nyújt segítséget problémáik megoldásában, valamint hozzájárul
ezek megelőzéséhez.
A szociális munkás olyan egyénekkel, csoportokkal dolgozik, amelyek a társadalom
perifériáján vannak, vagy hátrányos megkülönböztetésben részesülnek. Klienseik azok,
akik felkeresik őket segítségért, vagy azok,
akiket a társadalom arra kötelez, hogy igénybe vegyék a szociális munkások szolgáltatásait, vagyis a védelemre szoruló gyermekek
és felnőttek, gondoskodást igénylő idősek és
fogyatékkal élők, hajléktalan és munkanélküli emberek, betegek, ellenőrzés alá vont
bűnelkövetők, hátrányosan megkülönböztetettek és kirekesztettek, szegénységben élők
és szociális krízisben lévők.
Tevékenységeiket végezhetik önálló szociális intézményekben (családsegítő és

gyermekjóléti szolgálatokban, hajléktalan
szállókon), de nem szociális szervezetekben
is (iskolákban, kórházakban, büntetés-végrehajtási intézetekben). Többségük állami
vagy önkormányzati intézményekben dolgozik, de független szervezetek (egyházak,
alapítványok, egyesületek) is igényt tartanak
munkájukra.
Jászfényszaru szociális intézménye Jászfényszaru Város Gondozási Központja,
melynek székhelye: Jászfényszaru, BajcsyZs. út 7.
Az intézményben dolgozók az alábbi feladatok ellátását végzik a településen:
• házi segítségnyújtás (idősek gondozása
a saját otthonukban, ügyeik vitelében segítségnyújtás)
• étkeztetés (mindazon szociálisan rászoruló személyek napi főtt ételének kedvezményes áron történő biztosítása, akik számára
ez átmenetileg, vagy tartósan más módon
nem megoldható)
• idősek nappali ellátása (Idősek Klubja)

• átmeneti elhelyezést biztosító ellátás
(időskorúak gondozóházi ellátása)
• családsegítés (mentálhigiénés, életvezetési tanácsadás, ellátások megigénylésében,
hivatalos ügyintézésben segítségnyújtás)
• gyermekjóléti szolgáltatás (gyermekek
jogainak védelme, családban történő nevelkedésük segítése, családi díszfunkciók megoldásában segítségnyújtás)
A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat
telephelye: Jászfényszaru, Szabadság tér 18.
Amennyiben, segítségre van szükségük,
továbbra is forduljanak hozzánk bizalommal.
Turjányi Annamária
családgondozó
A Szociális Munka Napjának alkalmából
köszöntse ez a cikk a szociális területen dolgozókat, munkájukhoz sok sikert, kitartást
és jó egészséget kívánva!
A szerkesztőség

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
EMLÉKEZÉS
BÓDIS GÁBOR
halálának 15.
és édesapja,

BÓDIS BERTALAN

halálának 10. évfordulójára.

„Megállunk a sírotok előtt
és könnyezünk,
Fájó szívvel örökké
Rátok emlékezünk.”

Szerető Édesanyád, Feleséged,
Mamád, Anyósod

„Megpihent egy szív, mi értünk dobogott,
Pihen az áldott kéz, mi értünk dolgozott”
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

SZŰCS ISTVÁN
temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
mélységes gyászunkban osztoztak.
Felesége, Fia, Menye, Unokája

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ÉZSIÁS DÁNIEL
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmukban részvétnyilvánításaikkal,
vagy gondolatban osztozni próbáltak.
A gyászoló család

EMLÉKEZÉS

MENYHÁRT JÁNOS
halálának
3. évfordulójára.

„Elcsitult szíved, mely értünk dobogott,
Pihen áldott kezed, mely értünk dolgozott.
Tiéd a csönd, a nyugalom,
Miénk a könny és a fájdalom.”
Szerető családod
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Ingyenes szemvizsgálat

a FEDÓ OPTIKÁBAN!
szemüvegkészítés esetén
Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 10.
Tel.: 30/2933-834
Szemvizsgálat minden pénteken
14.00 órától (bejelentkezés alapján)

Rendel: Dr. SISKA IRÉN
szemész szakorvos

Akciónk: Ahány éves,
annyi % kedvezmény
vékonyított lencse rendelése esetén!

• Szemüvegkeretek –10%, –15% –20%,
–30% kedv. • Szemüveglencsék –20% kedv.
• Multifokális lencsék (távoli-munkaolvasó egyben) –20% kedv.
További ajánlatunk:
• Tokok, kiegészítők –10% kedv.
Nézzen be hozzánk,
hogy jobban lásson!
Nyitva tartás: H-P.: 9-16.30 óráig
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TÜZELŐ és ÉPÍTŐANYAG
ÁRUHÁZAK

Téba õszi Akció!
– Tondach kerámia tetőcserepek
Tangó natúr 126 Ft/db,
Mázas 137 Ft/db,
Polka natúr 132 Ft/db
– Zalakerámia
Csempék 890 Ft/m2-től
Padlólapok 1290 Ft/m2-től
Gresslapok 1490 Ft/m2-től

– Készbeton eladás!
– SAKRET termékek
Falazóhabarcs
720 Ft/zsák
Flex cs. ragasztó
1870 Ft/zsák
Eps ragasztó
1370 Ft/zsák

További kedvezményekkel várjuk telepeinken!
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

Családi házak, melléképületek, kerítések tervezése,
adótanácsadás, adóbevallások készítése.

Kontroll-Diagnosztika KFT.
Telefon: 30/432-1616

A művelődési ház decemberi program-előzetese
Péter Ödön és felesége, Szabó Rozália
október 24-én ünnepelték

50. házassági évfordulójukat.
Gratulálunk!

APRÓHIRDETÉS
Jászfényszaru központjában 1 szobás,
50 m2-es, bútorozatlan, központi fűtéses lakás kiadó havi 30.000 forintért.
Érdeklődni: 06/20-965-66-28
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

Dec. 5-én: Retro disco, dec. 12-én: Szociális bizottság – Idősek karácsonya, dec. 16.
Fehér Akác Népdalkör évzáró rendezvénye, dec. 18-án: Sportegyesület Jótékonysági bál,
dec. 22-én: Szülők karácsonya, dec. 26-án: Disco, dec. 28-án: Városi sakkbajnokság, dec.
31-én: Szilveszteri Disco.

Októberi anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK: Borbély Klaudia (Balogh Beáta), Dénes Dávid (Dénes Viktória), Kiss
Zsóﬁa (Iványi Zsuzsanna), Menczel Tamás (Menczel Tímea), Rácz Mercédesz (Coren Bernadett), Zsámboki Hanna Lujza (Pető Anita).
HÁZASSÁGKÖTÉS nem történt.
ELHUNYTAK: Albert Mihályné Forgó Rozália (86 é.), Csuka Balázs (71 é.), Ézsiás
Dániel (20 é.) Fian János (54 é.), Molnár Sándor (77 é.), Ocskó Sándor (86 é.), Oroszi
Lászlóné Szabó Terézia (81 é.).

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: 06-30/392-2602
Vízmű: hibabejelentés munkaidőben 57/422-631, munkaidőn túl 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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A II. Lumina Cornu Történelmi Emléknap
Beszélgetés Erdei Gáborral és Radics Félixszel

2009. október 24-én, szombaton rendezték meg a Petőﬁ Művelődési Házban a
második Lumina Cornu Történelmi Emléknapot és kiállítást.
Erről beszélgettünk Erdei Gáborral és
Radics Félixszel, a klub vezetőivel.
Gábor elmondta, hogy a klub szeretne a
nevében szereplő minden jelzőnek megfelelni, így a történelminek is. A Történelmi Emléknap ötlete pont ezért született.
A Lumina Cornu Ifjúsági Szerepjáték és
Hagyományőrző Történelmi Klub tevékenysége: az ifjúság szórakoztatása, barátság, összetartás, a történelem szeretete
és emlékezetének ápolása.
Ezek a kiállítások abban kívánnak segédkezni, hogy a történelemben kevésbé
jártas érdeklődők is felül tudjanak kerekedni a napjainkban oly erős, ideologikus, s épp ezért sokszor elferdült történelemszemléleteken. Fontos, hogy érdekes
információkon, tárgyi és vizuális forrásokon át láthassák a múlt eseményeit.
Az október 24-i alkalom, az 1956-os
eseményeknek állított emléket. A megtekinthető festmények, objectek, akvarellek a Jászsági Képzőművészeti Barátok
Egyesületében alkotó, elismert művészek
anyagai, melyet 2006-ban a forradalom
50. évfordulója alkalmából készítettek.
Többségében berényi művészek munkáiról volt szó.
A kiállítást Telek Béla művésztanár rendezte és nyitotta meg, de Babucs Zoltán
történész is elfogadta a klub meghívását.
Előadásból, archív felvételekből, riport-

Fotó: Pál Péter

beszélgetésből állt a nap programja, melyeknek végén kérdezhettek is az érdeklődők. Félix úgy magyarázta az emléknap
lényegét, hogy adjon egy pluszt az embereknek. Olyat, amit az iskolapadban az
idő hiánya és a tanár egyéb korlátai miatt
a diák nem kaphat meg.
Ha akár csak egy embert sikerült rávenni arra, hogy egy elhangzott eseménnyel
kapcsolatos „miért”-re elkezdje keresni a
választ, akkor bőven megérte a belefektetett energiát.
Emellett nagyon fontos, hogy a kiállításnak és az előadásoknak, muszáj adnia
valami esztétikai élményt, ezt pedig mindenképp úgy kell tenniük, hogy ne száraz
tanszövegszerűek, hanem érdekesek legyenek. Végül Gábor utalt rá, hogy jövőre

is várható egy hasonló emléknap, ám a
téma még nem teljesen tisztázott, így nem
kötik le magukat egy ﬁx dátum mellett.
Az időpont várhatóan az esemény témájának egy adott időszakához fog igazodni.
Mivel januárban lesz a klub öt éves, már
most nagyon készülnek a vezetők, hogy
méltó programsorozattal zárják a jubileumi esztendőt.
Véleményem szerint büszkék lehetünk
arra, hogy városunkban működik egy
mind programjaiban, mind tevékenységében országos szinten különleges klub.
Én mindenkinek azt ajánlom, ﬁgyeljenek oda a következő ilyen esemény időpontjára és, ha sikerült fölkeltenem az
érdeklődésüket, látogassák meg.
Gergely Ferenc

H1N1 – ELŐZZÜK MEG!
Az inﬂuenzavírus az orrüregen és a
száj-garatüregen keresztül képes fertőzni. Az majdnem lehetetlen, hogy egy
nagy járvány esetén elkerüljük a H1N1
vírussal való találkozást, dacára minden
elővigyázatosságunknak. Ám nem a vírussal való puszta találkozás, vagyis a
megfertőződés okozza a nagyobb problémát, hanem az, ha a vírus képes el is
szaporodni a szervezetünkben.
Néhány nagyon egyszerű dolog segíthet
megelőzni a fertőződést (vagy legalább
lecsökkenteni annak mértékét), illetve a
mégiscsak elkapott vírus elszaporodását
a szervezetben. Ezen hasznos fogásokat
sajnos a hivatalos szervek sem hangsúlyozzák eléggé.
1. Gyakori kézmosás (ezt a tanácsot
azért gyakorta hallani).
2. „El a kezekkel a szádtól” módszer. Próbáld meg megállni, hogy nem
nyúlsz az arcodhoz és főleg a szádhoz a
kezeddel, csakis alapos kézmosás után.

(Bizonyított, hogy sok, légúti betegséget
okozó vírus nem közvetlen cseppfertőzéssel terjed emberről emberre, hanem
úgy, hogy a vírussal fertőződött tárgyakat megfogod és utána a kezedről a vírust
szépen lenyalod. A szájvédő maszk azért
is hasznos, mert ezt is megakadályozza.)
3. Gargarizálj naponta kétszer meleg sós vízzel (vagy Hydrogen-peroxidos
vízzel, ha nem bízol a sóban.)
A H1N1 vírusnak ugyanis a fertőzést
követően 2-3 napra van szüksége ahhoz,
hogy a száj és/vagy orrüregben elszaporodjon és kialakítsa a tüneteket. Egy
egyszerű gargarizálással nagyban csökkenthető a vírusok szaporodása, illetve
mennyisége. Ne becsüld le ezt az egyszerű, olcsó és hatásos megelőző módszert.
4. Hasonlóan az előzőekhez, az orrüregeidet is tisztítsd ki legalább naponta egyszer meleg sós vízzel. Van,
aki óvatosan vizet szippant fel az orrába
és úgy öblíti ki azt, ami nagyon jó tisztí-

tó módszer, de erre nem mindenki képes.
Arra viszont igen, hogy egy meleg sós
vízbe mártott fültisztítópálcával naponta
végigtörölje belülről az orrát. Nagyon jó
módszer a vírusok számának lecsökkentésére.
5. Erősítsd az immunrendszeredet
magas C-vitamin tartalmú zöldségek
és gyümölcsök fogyasztásával! Ha a
C-vitamin szükségletedet tablettákkal
fedezed, ﬁgyelj arra, hogy azok cinket is
tartalmazzanak, mivel a cink elősegíti a
C-vitamin felszívódását.
6. Igyál olyan sok meleg folyadékot
(tea, gyenge kávé, kakaó stb.) amennyit
csak lehet! A meleg folyadékok fogyasztása hasonló hatású, mint a gargarizálás,
csak az ellenkező irányban. Lemossák
a szaporodó vírusokat a torokból a gyomorba, ahol azok nem tudnak tovább szaporodni és ártalmatlanná válnak.
Forrás: Internet

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2009/11

13

„… a Jász Múzeum vezetéséhez elsősorban szeretet és kifejezetten jász lélek kell.”

135 éves a Jász Múzeum

Október 30-án zsúfolásig megtelt a jászberényi Déryné Művelődési Központ nagyterme a Jászság minden településéről meghívott
vendégekkel, múzeumbarátokkal, segítőkkel,
akik az elmúlt öt évben részesei voltak a közös munkának, sikereknek. A rendezvény a
szokásoknak megfelelően nagyszabású, magas színvonalú és méltóságteljes volt.
A jubileumi ünnepséget dr. Horváth László,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok
igazgatója, a tőle szokásos kedvességgel, humorral vezette le.
Dr. Gedei József Jászberény város polgármestere köszöntője sem pusztán protokolláris
tartalommal bírt. Bejelentette, hogy Jászberény városa továbbra is támogatni kívánja
a megyei fenntartású intézményt, valamint
megoldást keresnek az áldatlan raktározási
gondok enyhítésére. Saját ajándékot is hozott
a múzeumnak, a színpadi függöny felgördülése után meglepett derültség támadt a teremben, amikor meglátták a gyönyörűen faragott
XIX. század végi ónémet ágyat. A levezető
megjegyezte, ezzel ismét hosszú időre „beágyazódott” a múzeum a Jászság fővárosába.
Köszöntő hangzott el még az Oktatási
Kulturális Minisztérium, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Önkormányzat, a Jász Önkormányzatok Szövetsége részéről, valamint
a jelenlévő népes jászkapitányok nevében a
regnáló Vass Lajos jászkapitány részéről.
Három színvonalas előadás hangzott el.
Papp Izabella nyugalmazott levéltáros a 135
év a tudományért és közművelődésért címmel összegezte az eredményeket. A közös
jász összefogás, a Jász Múzeumért Alapítvány létrehozása tette lehetővé az országosan
is páratlan mennyiségű, közérthető, mégis
tudományos alapokon nyugvó kiadványok
megjelentetését, a Redemptio c. folyóirat kiadását.
Dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének
ügyvivője a múzeumnak a Jászság hagyományőrzésben illetve irányításában, segítésében betöltött meghatározó és példamutató
szerepét összegezte. Az elmúlt öt év egyik

eredménye, hogy az intézményen belül az
igazgatónő vezetésével nagy létszámú Hagyományőrző Egylet alakult.

Az emléktábla fotója
Fotó: Tóth Tibor

Dr. Selmeczi László nyugalmazott régész
a Jász Múzeum eddigi igazgatóinak munkásságát elemezte, foglalta össze. A 135 év
alatt Hortiné dr. Bathó Edit a 16. irányítója
az intézménynek. Előadásából sok érdekes
dolgot tudhattunk meg. A múzeum eddigi
történetében a legnagyobb probléma minden
korban a kevés anyagi támogatás volt, nincs
ez másként ma sem. A múzeum a kilencvenes években 14 fő munkatárssal dolgozott,
ma hatan vannak alkalmazásban. A kisebb
létszám a további színvonalas munkára nem
volt hatással, mert a lelkesedéssel, az összefogással, a több mint 20 fő önkéntes bevonásával úrrá tudtak lenni a nehézségeken. Ma
is érvényes Réz Kálmán nyugalmazott plébános – aki 1926 és 1946 között igazgatta a
múzeumot – örökérvényű megállapítása: „A
szakadatlan önművelődésen kívül a Jász Múzeum vezetéséhez elsősorban szeretet és kife-

jezetten jász lélek kell.” Dr. Selmeczi László
megállapította, hogy Hortiné dr. Bathó Edit
személyében a Jász Múzeumnak olyan első
női igazgatója van, aki Réz Kálmán gondolatait magáévá tette és a munkatársaival, az
önkéntesekkel, a múzeumbarátokkal páratlan
eredményeket tudhatnak magukénak.
A jubileumok kapcsán már szokásos emléklapok és egy igényes kivitelű kerámia
butella átadásával köszönte meg a múzeum segítőinek munkáját. Jászfényszaruról,
múzeumsegítő, együttműködő munkáért a
FÉBE elnöke, Lukács Pál a múzeumi kiadványok előﬁzetőinek gyűjtésében végzett
elévülhetetlen szerepéért, Erdei Gábor, a
PR Telecom munkatársa a múzeumi rendezvények népszerűsítésért, Zsámboki Anikó, a
múzeum munkatársa a munkaköri feladatokon túl vállalt segítő tevékenységért kapott
elismerést.
A társintézmények, civil szervezetek vezetői is köszöntötték a jubiláns intézményt és
meglepetés ajándékkal, virággal kedveskedtek. A Fényszaruiak Baráti Egyesületének
elnöke Hortiné dr. Bathó Editnek egy Kazinczy Ferenc Jubileumi Emlékérmet adott át.
A vendégsereg 14 órakor átvonult a Jász
Múzeum elé, ahol a bejárat jobb oldali falán
elhelyezett „Igazgatók a Jász Múzeum Szolgálatában 1874 – 2009” emléktáblát a megyei múzeum igazgatója és a fenntartó megyei önkormányzat képviselője leplezték le.
A program a Bercsényi úti Ifjúsági Házban
folytatódott, ahol a szorgos kezek 170 főre
terítettek. Horti István csülökpörköltje, no
meg a jó kisüsti pálinka méltán aratott sikert.
A többemeletes jubileumi tortát a Jászsági
hagyományőrző egylet tagjai körül állták körül. A tűzijáték sziporkázó fénye mellett énekelve gondoltunk vissza az elődökre. Igazán
szép és bensőséges rendezvénynek lehettünk
részesei.
Horváth László megyei igazgató megjegyezte: biztos benne, hogy öt év múlva a
140. jubileum is megünnepelésre kerül majd.
Tóth Tibor

Új könyvek a könyvtárban
Egészen kicsiknek: Zdenek Miler: A vakond
autója, A beteg hangya (lapozó), A kisvakond
és a nyuszi (lapozó), A kisvakond és az egér
karácsonya (lapozó), Sven Nordqvist: A kobold karácsonyi titka, A kalózok titkai, A kalózok (Kis felfedező zsebkönyvek), Ablakos
könyv: A vidék
Nagyobbaknak: A hollókirály és más mesék
Kertész Erzsébet: A lámpás hölgy
G. Szabó Judit: A madárijesztő-ház
A jégkorszak (Mi micsoda sorozat)
Repülőtér (Mi micsoda junior sorozat)
L.M. Montgomery: Váratlan utazás 2-3. kötet
Felnőtteknek: Szerb Antal: Utas és holdvilág
Kosztolányi Dezső: Aranysárkány
Wass Albert: Eliza

A Boldogasszony papucsa, Agatha Christie: A harmadik lány, Fodrász, kozmetikus
ABC, E. Aronson: Columbine után, Kánya
Kata: Társtaláló, Danielle Steel: Eljön az a
nap, Palomino, Elizabeth Gaskell: Vétkek és
vezeklések, Debbie Macomber: Kereszteződések, Nicholas Sparks: Első látásra, Janikovszky Éva: Ájlávjú, Mindennapi játszmáink (Mesterkurzus sorozat), Boldizsár Ildikó
(szerk.): Mesék életről és halálról, Jo Nesbo:
Nemeszisz (Skandináv krimik sorozat), A.
Sherwood: Mit főzzünk allergia esetén?
Új DVD-k:
Egy asszony illata (am. ﬁlm)
Holiday (am. romantikus komédia)
Péntek Rézi (magyar ﬁlm)

Máté Péter: Elmegyek (klipválogatás)
Nyúl Péter és barátai (angol rajzﬁlm sorozat)
Shakespeare mesék (animációs BBC sorozat)
Albumok: Korniss Péter: Kötődés, Tompos
Lilla: A díszmagyar, Élet a régi Magyarországon

Meghívó

2009. december 18 -án, pénteken 15 órától karácsonyi kézműves foglalkozást szervezünk a Városi Könyvtárban kicsiknek és
nagyoknak. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Figyelem! 2009. dec. 24 – 2010. január 4-ig a
könyvtár zárva tart.
Nagy Ildikó
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Advent,
a várakozás időszaka
2009. november 29. – 2009. december 20.
Advent első vasárnapjával kezdődik az egyházi esztendő. A soron következő négy hét egyben
a várakozás időszaka is,
a lelki felkészülés ideje
karácsonyra, Jézus születésére.
Az advent a latin Adventus Domini, az
Úr eljövetele kifejezésből származik. A hagyományt valószínűleg – a római liturgiától
eltérő – gallikán szertartásrend honosította
meg a 4. században: a hívők vízkeresztkor
keresztelkedtek, a megelőző három hét pedig
a felkészülésről szólt. Az 5. században az adventi időszak karácsony elé került, kezdetben
hat héten át tartott, majd később négy hétre
csökkent. Régebben egyes vidékeken nevezték ezt az időszakot „kisböjtnek” is. Számos
keresztény ünnephez hasonlóan advent kezdete minden évben más időpontra esik.
Adventkor szokás koszorút készíteni. Az
adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe katolikus
körökben egy rózsaszín kivételével lila. A
gyertyákat vasárnaponként gyújtják meg,
minden alkalommal eggyel többet. A világító
gyertyák számának növekedése szimbolizálja
a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor.
Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat:
hit, remény, szeretet és öröm. Egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre
(vagy közösségre) is utalnak: Ádám és Éva,
mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást (hit). A zsidó nép, akinek megígérte,
hogy közülük származik a Messiás (remény).
Keresztelő Szent János, aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek szívéhez (szeretet). Szűz Mária, aki megszülte a
Fiút (öröm – rózsaszín gyertya).
Advent első vasárnapját Szent András napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnapon ünnepeljük. A templomi terítő lila, a
szertartáson a pap lila miseruhát vagy stólát
visel, illetve az adventi koszorún elsőnek
meggyulladó gyertya színe is lila.
A második vasárnap színe hasonlóképpen a
lila. Az advent mellett a nagyböjti időszaknak
is lila az ünnepi színe az egyházi liturgiában.
Számos helyen a karácsonyt megelőző hetekben a lilát kékkel helyettesítik, hogy a két ünnepet megkülönböztessék egymástól.
A harmadik vasárnap a Gaudete (örvendjetek) vasárnap, ez kiemelkedik a többi közül,
advent második felének kezdetét jelzi. Színe a
rózsaszín, amely az örömöt szimbolizálja.
Advent negyedik vasárnapjának színe
megint a lila. Az adventi koszorún mind a
négy gyertya egyszerre ég ezen a napon.
Az Advent a karácsonyi ünnepekre való előkészület ideje, ugyanakkor a második eljövetelre is irányítja ﬁgyelmünket. Krisztus arcát
szemléljük, aki emberré lett, aki kisgyermekként jött közénk, aki örömet hozott a Földre.
Hangolódjunk rá az ünnepre!
Zsámboki Richárd
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Világnapok – December
December 1. – Az AIDS Elleni Világnap
December 1. – A Békéért Bebörtönzöttek Nemzetközi Napja
A világ békemozgalmának aktivistái december 1-jén minden évben tiltakoznak az
igazságtalanul bebörtönzöttek szabadon
bocsátásáért.
December 1. – A Magyar Rádiózás Napja
Annak állít emléket, hogy 1925. november elsején avatták fel Budapesten az első
rádióstúdiót és ezzel kezdetét vette a műsorszolgáltató rádiózás.
December 3. – Fogyatékos Emberek
Nemzetközi Napja
Az ENSZ december 3-át a Fogyatékos
Emberek Nemzetközi Világnapjává nyilvánította, hogy felhívja a ﬁgyelmet a baleset, betegség, katasztrófa következtében
fogyatékossá váltak problémáira.
December 5. – Az Önkéntesség Nemzetközi Napja
Ez a nap jó lehetőség arra, hogy a szervezetek és az önkéntesek valamilyen önkéntes munkát végezzenek a társadalom számára. Alkalom nyílik önkéntes hálózatok
kialakítására, projektek véghezvitelére.
December 7. – A Nemzetközi Polgári
Repülés Napja
December 9. – Korrupcióellenes Világnap
Célja, hogy ráirányítsa a ﬁgyelmet a
jelenség romboló hatására és még hatékonyabb fellépést tegyen lehetővé visszaszorítása érdekében, amely nehéz és
hosszú, de nem reménytelen folyamat.
Az ENSZ-közgyűlés által elfogadott korrupcióellenes konvenciót 2003. december
9-én a mexikói Méridában nyitották meg
ünnepélyesen aláírásra, s három nap alatt
95 ország képviselői látták el kézjegyük-

kel. A dokumentum egyebek között kötelezi az aláíró országokat, hogy határaikon
belül és egymásnak is segítsenek a korrupciógyanús ügyek kivizsgálásában, előírja,
hogy a bűnös úton szerzett pénzt vissza
kell juttatni rendeltetési helyére. Megköveteli a törvényi szabályozás szigorítását,
a pártok és kampányok ﬁnanszírozásának
átláthatóvá tételét, külön nemzeti felügyelőszervek létesítését, továbbá az ügyekben
tanúskodók védelmét is. A megállapodás
célja annak megakadályozása, hogy a
nemzetgazdaságok jelentős forrásoktól
essenek el a korrupció miatt.
December 9. – Labdarúgás Világnapja
December 10. – Emberi Jogok Napja
1948. december 10-én az ENSZ közgyűlésén elfogadták az emberi jogokról szóló
egyetemes nyilatkozatot. Ennek emlékére
december 10-ét az Emberi Jogok Napjává
nyilvánították.
December 14. – A Hűség Napja Magyarországon
Annak állít emléket, hogy az 1921. december 14-16-án Sopronban és környékén
megtartott népszavazáson a lakosság többsége a Magyarországhoz tartozás mellett
döntött.
December 16. – A Magyar Kórusok
Napja
A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége és a Magyar Zenei Kamara védnökségével 1991 óta rendezik meg annak
emlékére, hogy 1882-ben ezen a napon
született Kodály Zoltán.
December 29. – Magyar Kártya Napja
Schneider József kártyafestő emlékére,
aki 1835 körül elkészítette a magyar kártyának nevezett játékeszköz első példányát. Ez az egyetlen standard kártyakép,
mely irodalmi mű hőseit ábrázolja.
Zsámboki Richárd

Sporthírek
2009. november 15.
Felnőtt labdarúgó eredmények:
Jánoshida-JVSE 5–2
G: Szilágyi, Horváth D.
JVSE-Jászárokszállás 1–2
G: Luca
Karcag-JVSE 1–0
JVSE-Kunhegyes 2–3
G: Ecker, Horváth D.
Kisújszállás-JVSE 6–0
Ifjúsági labdarúgó eredmények:
Jánoshida-JVSE 4–0
JVSE-Jászárokszállás 4–1
G: Szívós, Szénási, Virág, Bazsó
E mérkőzésen játékosunk, Szívós Roland
bokaszalag-szakadást szenvedett. Roland
már túl van a műtéten, állapota szépen javul. Ezúton is kívánunk neki mielőbbi gyógyulást, és reméljük, hamarosan ismét a pályán segítheti csapatunkat!
Karcag-JVSE 6–1
G: Szakali Máté

JVSE-Kunhegyes 1–2
G: Virág
Kisújszállás-JVSE 2–2
G: Virág, Bazsó
Serdülő eredmények:
JVSE-Jászladány
U13: 4–5
U16: 9–3
JVSE-Jászdózsa
U16: 4–0
JVSE-Jászapáti
U13: 4–0
U16: 1–10
Jászárokszállás-JVSE U13: 2–0
U16: 4–4
Jánoshida-JVSE U13: 1–0
Kézilabda eredmények:
JVSE-Törökszentmiklós 21–17
JVSE-Berekfürdő 20–17
Tiszaföldvár-JVSE 20–16
JVSE-Jászladány 20–20
Vitályi Szabolcs
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ÍZHASÁB
Fényszarusi rostélyos kalács
Hozzávalók:
1 db tojás a kenéshez, 2 kg liszt,
1 liter tej, 2 pohár
tejföl, 2 teáskanál
só, 30 dkg cukor,
1 csomag (5 dkg)
élesztő, 4 kávéskanál őrölt szegfűszeg, 20 dkg margarin (RÁMA)
Készítése:
A hozzávalókból kelt tésztát készítünk, fél
órát pihentetjük, majd késsel négyfelé osztjuk
(4 db kalács), 4 hosszabb, 4 rövidebb és egy
hosszú tésztát sodrunk, megfonjuk, fél órát
kelesztjük, megkenjük felvert tojással.Ha kisült, még forrón cukros vízzel kenjük meg a
kalács tetejét.
Jó étvágyat!
Pető Lászlóné (Kati néni)

KARÁCSONYFA VÁSÁR
AKCIÓS ÁRON!

Karácsonyfa
(luc, szerbluc)
80-200 cm-ig
kiválasztható és
termelõi áron
megvásárolható
minden hétvégén.
Czeglédi Gabriella,
Jászfényszaru,
Szabadság út 52.
30/9116631
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Új elismerés a diákoknak
(Folytatás a 6. oldalról.)

dolgozzák ki az adományozás részletes kritériumait. Az alapítvány
az adományozási szabályzat jóváhagyását követően kér javaslatot a
jövő évi kitüntetettek személyére.
Az érem előlapja megegyezik a ma
bemutatott érem előlapjával, a hátlapján körben babérkoszorú, közepére bevésve a kitüntetett neve és az
adományozás éve.
A FÉBE elnöke bemutatta az
egyesület sorrendben a hetedik, „A
Fényszaruiak Baráti Egyesületének
15 éve – tények és képek” című kiadványát. A szerkesztői munkákat
Tóth Tibor végezte. Megköszönte
az anyanyelvi lektor, Kotánné Kovács Tímea munkáját, valamint a
kiadványba bekerült képek fotósainak – Berze Lászlóné (Bp.) Fekete Imréné, Karizs Evelin, Samuné
Tusor Mária, Szabó István, Tamus
Angéla – tevékenységét, az NCA
(Nemzeti Civil Alapprogram) és
a „Jászfényszaruért” Alapítvány
anyagi támogatását. A 64 oldalas kiadvány a teljesség igénye nélkül kevés szöveggel és sok képpel mutatja
be az egyesület és az általa létrehozott alapítvány munkáját, melyet a városért,
az itt előkért, az innen elkerültekért végzett.
Zsámboki László, az egyesület tagja felolvasta a kiadvány megjelenése alkalmából írt
versét.

Fotók: Karizs Evelin
A rendezvény résztvevői közül a FÉBE tagok tagsági jogon, az egyesület és az alapítvány támogatói, segítői pedig köszönetképpen
vették át a kiadványt, az érmet pedig kézhez
kapták az előﬁzetők.
Tóth Tibor

A mi Mikulásunk
Minden évben nagy fejtörést okozott az óvodánk dolgozóinak a Mikulás bácsi személye.
Fontos szempont, hogy hiteles legyen a gyermekek szemében, és szeretettel tudjon feléjük
fordulni, mert a nagy várakozás kicsit tartózkodással vegyül a kis fejekben. Sinkovics Andi
óvónénié az érdem, az ő fejéből pattant ki a
tökéletes megoldás: kérjük meg a sportrendezvényekről ismert Ézsiás Imre bácsit, ő minden
elvárásnak megfelel.
Így 2003 óta Imre bácsi
személyében jön hozzánk
a jóságos, kedves Mikulás,
akinek soha nincs virgácsa
és nem dorgálja a gyerekeket. Annál inkább ellátja őket
tanácsokkal,
intelmekkel,
mivel szerezhetnek örömet a környezetükben
élőknek és így maguknak is.
El kell mondjuk azt is, hogy a jó dolgoknak
hamar híre megy, és Imre bácsi nem sokáig maradt csak a miénk. Az oviból elballagott alsós
diákok, a Napsugár ovisok „lizingelni” kezdték
tőlünk Imre bácsit, és a mára híres Mikulás karrierje kezdetét vette.
Ezért szeretnénk őt kicsit közelebbről megismerni, bemutatni, mint kedves közszereplőt.
– Imre bácsi! Mikor tetszett gyerekeskedni?
Mikor tetszett várni a Mikulást?
– A ’30-as évek Mikulás bácsija járt hozzám,
mivel 1931. július 21-én születtem itt, Jászfény-

szarun. Egyszerű családban nevelődtem testvéreimmel együtt, a felnőtt korom kezdetéig.
– Mi jelentette a „felnőtt kort”?
– 1951-ben bevonultam katonának, én innen
számolom a kezdetet. 1954-ben leszereltem és
a folytatás, 44 évi munkaviszony következett, a
dolgos hétköznapok, évek.
– Ez a több mint négy évtizednyi munka, hogyan telt?
– Leszerelésem után a nagykátai víztársulatnál
dolgoztam, majd Balatonfűzfőn 12 évig brigádvezető voltam. Utána a dányi téesz következett,
majd a Gázművektől mentem nyugdíjba 1991ben, de még 2003-ig dolgoztam.
– Meséljen a családjáról!
– 1956. október 27-én nősültem, s máig szeretetben, megértésben élünk a feleségemmel.
1958-ban megszületett a lányom, 1980-ban az
unokám. Az unokámék nálunk laknak, dédunokám, a kis Rebeka nagy boldogság a mindennapjaimban. A lányomék is minden este eljönnek. Még egy pár évet kérek a Jóistentől, így
megértésben, szeretetben.
– Mi a hobbija, Imre bácsi?
– 30 éven át jártunk a feleségemmel lakodalmakba. Ő, mint gazdasszony, én pedig a csapos
voltam. Nagy szeretettel gondolok vissza erre az
időszakára életemnek. A másik hobbim a sport,
a mai napig segítem a Városi Sportegyesület
munkáját, a focicsapat életét. Ezek mellett a
dédunokám kitölti a napjaimat.

Fotó: Földvári Edit
– Imre bácsi! Végezetül térjünk át a hamarosan aktuálissá váló Mikulás bácsi szerepére!
– Nagyon örültem, hogy énrám gondoltak
ezzel a feladattal. 2003 óta segítem nagy szeretettel az óvoda, iskola munkáját azzal, hogy én
lehetek a gyerekek Mikulása. Boldog vagyok,
hogy ezáltal segíthetek és örömet okozhatok
a kicsiknek. Szívesen vállalom továbbra is,
ameddig az egészségem szolgálja és ameddig
szükség van rám, mint Mikulásra. Ehhez kívánunk mi minden jót – szintén nagy szeretettel
–, és december 4-én találkozunk a Szivárvány
Óvodában.
Szakaliné Hesz Katalin
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Sakkmestert hozott a Mikulás

A BLNT új kiadványai

Szeptemberben újra
éledt egy népszerű
sportág városunkban.
Az iskolában Gáspár
Imre I. osztályú sakkozó vezetésével már
az iskolakezdés óta
ismerkednek a gyermekek a sakkozás
rejtelmeivel. A mester tagja a Sakkozó
Ifjúságért Alapítvány
Kuratóriumának és
sakkoktatóként dolFotó: Nagy Bence
gozik Szolnokon.
Minden szombaton 16-tól 19 óráig a Rimóczi Kávézó várja az
elmesport hódolóit a Sakk Klubba. Az első hazai versenyre még
ebben az évben sor kerül: december 28-án reggel 9 órától a Petőﬁ
Művelődési Házban gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában várják
a nevezéseket. Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: Gáspár
Imrénél a 06-30/492-93-84-es, Sárvári Róbertnél a 06-30/670-9508-as telefonszámon.

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság két új nyomdatermékkel gyarapította kiadványai sorát. A Zarándokúton a
Jászságban című kötet 1000 Forintért korlátozott számban, a
Jászsági civil naptár 600 Forintért vásárolható meg a helyi terjesztőknél.

„Gyere te is velünk, járni a táncot….” – Ovibuli a Szivárvány Óvodában
Harmadízben tartott Ovibulit a Szivárvány
Óvoda közössége 2009. november 7-én.
A műsor a legkisebbek, a Pillangó csoportosok táncával kezdődött, kis pillangóként „röpködtek” a színpadon. Őket követték a Csigabiga csoportos gyerekek, akik nyuszi jelmezt
öltve táncoltak. A Katica csoport túrázói után
a Süni csoport, azaz a nagycsoport halas tánca
zárta a sort.
Felléptek az óvónénik is, hagyományos
módon tánccal. Hol „nőies”, hol „férﬁas” oldalukat mutatva a közönségnek. Legnagyobb
sikert a szülők tánca aratta, bizonyítva ezen az
estén, hogy a felnőttek sok mindenre képesek a

gyerekeikért. Képesek jelmezbe bújni, izgatottan, kissé szorongva fellépni a világot jelentő
deszkákra. Köszönet illeti őket bátorságukért,
hogy vállalták a fellépést, hogy időt szakítottak a készülődésre, a próbákra, jelmezek beszerzésére, készítésére. Közreműködésükkel
remek produkciók születtek. „A karcsúság
legjobb receptje, csavarodj be egy haláli twistbe…” – ropták Fenyő Miki dalára a Pillangó
csoport anyukái. A Csiga-biga csoportos anyukák country táncot adtak elő, őket egy apuka
erősítette. A Katica csoportos anyukák táncába
már két apuka kapcsolódott be. Disco táncot
adtak elő az ABBA zenéjére. Végül Süni cso-

port az orosz hagyományokhoz nyúlt vissza
táncával, immár három apukával kiegészülve
kalinkázott.
Az este jó hangulatban telt el. A parkett koptatásához Szajkó Nándi szolgáltatta a zenét.
A buli bevételéből a csoportok játékai bővülnek ebből a pénzből.
Köszönjük mindenkinek, aki megjelenésével támogatta az óvodát. Külön köszönet illeti
azokat, akik segítettek az előkészületekben,
akik segítőként részt vállaltak a buli megrendezésében, akik részt vettek a produkciókban.
Szöveg: Földvári Edit, fotók: Folyó Enikő,
Görbe Henrietta, Nagy Attila

„Ma már a twisttel senki sem viccel...” – Twist, twist –
táncolnak a Pillangó csoport anyukái.

A Csiga-biga csoport szülői közössége country-t táncol.

„Gimme, gimme gimme! – csendült fel a hajdani ABBA-sláger.
A disco hangulatát idézték fel a Katica csoportos szülők.

A Süni csoport anyukái itt még suhantak a színpadon,
majd a csapat apukákkal kiegészülve fergeteges kalinkába fogott.

