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A tartalomból

December 12-én délután 16 órai kezdettel Jászfényszaru Önkormányzata Egészségügyi,
Szociális Bizottsága – a hagyományokhoz híven – köszöntötte Jászfényszaru lakosságát,
kiemelten az időseket és a nyugdíjasokat. A művelődési házban megtartott ünnepségről
következő lapszámunkban olvashatnak. Fotó: Karizs Evelin

Idősek karácsonya

• Tüdőszűrés........................................4. oldal
• A krízishelyzetbe került személyek

támogatásáról...................................5. oldal
• „Ó gyönyörűszép

titokzatos éj!” .................................14. oldal

December 24-én, Karácsony este 23.15-tól
Karácsonyi játék a gyermekek előadásában,
utána 24 órakor Éjféli mise a templomban.

December 25-én, Karácsony első napján reg-
gel 8 és délelőtt 10 órakor szentmise, mindkét
alkalommal a templomban kerülnek megtartásra.
Ezen a napon a templom 17 óráig nyitva lesz.

December 26-án, Karácsony másnapján reg-
gel 8 órakor a templomban, délelőtt 10 órakor a
temetői kápolnában szentmise.

December 27-én, Szent Család vasárnapján
reggel 8 órakor a templomban, délelőtt 10 óra-
kor a temetői kápolnában szentmise.

December 31-én Hálaadó szentmise 17 óra-
kor a templomban.

Január 1-jén reggel 8-kor és délelőtt 10 óra-
kor szentmise, mindkét alkalommal a templom-
ban kerülnek megtartásra.

Istentől megáldott békés boldog karácsonyt
kívánunk!

Karácsonyi és Újévi
SZENTMISÉK RENDJE

Tisztelt Olvasóink! Újságunk előfizetési díja
változik, 2010. januártól példányonként 120
forintért vásárolható meg terjesztőinknél. A
Mi Újság Fényszarun? előfizetési díja 1 évre
1440 forint. Jászfényszarui előfizetőinknek a
Postahivatal kézbesítői juttatják el az egyes lap-
számokat. A vidéki és külföldi előfizetőknek a
szerkesztőség postázza az újságot. Köszönetet
mondunk azon megrendelőinknek, akik hozzá-
járulnak a postázás költségéhez.

Újságunk 2010. január 22-ig megrendelhe-
tő a szerkesztőségben (Városi Könyvtár 5126
Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.) személyesen a
szerkesztőség fogadóóráin hétfőn délután: 14-
17 óráig, pénteken délelőtt: 9-12 óráig, vagy
a szerkesztőség címére feladott pénzesutal-
ványon.

Köszönjük terjesztőinknek az egész évi törő-
dést! Szép karácsonyt, boldog új esztendőt kí-
vánunk minden olvasónknak! A szerkesztőség

Újságunk előfizethető

Meghitt ünnepeket Meghitt ünnepeket
és boldog új évet kíván
JászfényszaJászfényszaru város ru város
minden lakójáminden lakójánaknak
a Képviselõ-testület a Képviselõ-testület
és a Polgármesteri Hivatal és a Polgármesteri Hivatal
nevében:nevében:

Gyõriné dr. Czeglédi Márta
polgármesterpolgármester

Mészáros LászlóMészáros László
c. fõjegyzõc. fõjegyzõ

Kellemes, békességben eltöltött Kellemes, békességben eltöltött
karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag,

boldog új esztendõt kívánok!boldog új esztendõt kívánok!

Dr. Gedei JózsefDr. Gedei József
Felsõ-Jászság országgyûlési képviselõjeFelsõ-Jászság országgyûlési képviselõje
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ELSŐ BÁLOZTUNK
Közel 150 ember vett részt 2009. no-

vember 21-én a Petőfi Művelődési Ház-
ban megrendezett I. Fogathajtó Műso-
ros Esten. Az augusztusi versenyen
induló helyi és vidéki fogathajtókkal,
a verseny megrendezését segítő, tá-
mogató barátokkal az évad zárásaként
együtt mulathattunk. Az estet Fehér
Tibor versenybíró és Győriné dr. Czeg-
lédi Márta polgármester asszony kö-
szöntő szavai nyitották meg. Egy rövid
műsor keretében a Fortuna Együttes
tagjai mutatták be Móricz Zsigmond:
Dinnyék című darabját. E népi komé-
dia a közönség tetszését elnyerve meg-
alapozta az est hangulatát. A vacsora
alatt a kivetítőn a fényszarui verseny
emlékezetes pillanatait eleveníthettük

fel Feketéné Ruis Beatrix által készített
videófelvétel segítségével. Ezt követő-
en pedig hajnalig tartott a tánc. Na, jó,
egy kis szünetet kellett tartani, hiszen
számos tombolatárgy keresett és talált
gazdát. Az est bevételét a rendezők a
jövő évi fogathajtó versenyre fordítják,
mely a tervek szerint 2010. augusztus
1-én lesz. Ezúton is köszönjük mind-
azok támogatását, akik részt vettek az
ez évi rendezvényeken. Reméljük, jól
érezték magukat a fogathajtók társa-
ságában! A szervezők jókívánságait
tolmácsolva a közelgő ünnepek alkal-
mából meghitt, békés karácsonyi ün-
nepeket és sikerekben, gazdag, boldog
új évet kívánunk!

Kép és szöveg: Karizs Evelin

A Magyar Művelődési Intézet és Képző-
művészeti Lektorátus, valamint az adácsi
József Attila Művelődési Ház XIII. alka-
lommal rendezte meg november 27-28-29-
én a Falusi Színjátszó Találkozót Adácson.
A felhívására idén 23 színjátszó csoport,
26 előadással nevezett, melyek közül egy
szakmai előzsűri választotta ki azokat az
együtteseket, akik bemutathatták produk-
ciójukat.

A rendezvényen azon amatőr színjátszó
csoportok léptek fel, amelyek falvakban,
községekben működnek, illetve elsősorban
falvak, községek lakosságának, közönsé-
gének játszanak. A péntek délután kezdődő
programban két nap alatt 15 előadás volt

látható. A részt vevő együttesek Heves,
Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Veszprém,
Vas és Zala megyéből érkeztek a bemutató-
ra, de jöttek csoportok a történelmi régiók-
ból a felvidéki Nagymegyer, Nána és Vág-
királyfa a szilágysági Kraszna, a vajdasági
Péterréve és a muravidéki Lendva települé-
sekről is. Az előadások mellett műhelyfog-
lalkozásra és játékos tréningmunkára is sor
került, ezekkel a színjátszás praktikumában
való jártasságot szeretnék erősíteni. A szak-
mai beszélgetéseken nem csak a konkrét
előadásokról; ennél jóval többről – a szín-
játszásról magáról esik szó.

Az fesztiválon pénteken lépett föl a For-
tuna Együttes Jászfényszaruból. Hagymási

Imre: Póruljárt uraság című művének töre-
dékes változatát adták elő nagy sikerrel.

Tanczikó Attila, SZIBAKŐ

XIII. Falusi Színjátszó Találkozó Adácson

Tombolatárgy:
3 éves korTÓL ajánlott

Ki lesz
a következő nyertes?

A vendégek kívánságára a főszervező is dalra fakadt

Még hajnali 3-kor is jártuk a táncot

Köszöntő

Móricz Zsigmond: Dinnyék – a Fortuna Együttes előadása

Fotó: Feketéné
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2010. január 15-ig igényelhető a 2009. év-
ben megfizetett érdekeltségi hozzájárulások
után a közműfejlesztési támogatás.

Jogszabály változás miatt eltérő a közmű-
fejlesztési hozzájárulás igénylése a 2002.
május 22-ét megelőzően és az azt követően
megállapított érdekeltségi hozzájárulások
esetében.

A fenti dátum előtt került megállapításra
a csatornahálózat I. és II. ütemeire kivetett
hozzájárulás. Ebben az esetben a befizetett
összeg 15%-a igényelhető vissza, melyet az
ingatlan tulajdonosának (befizetőnek) írás-
ban igényelnie kell. Az igénybejelentéshez
csatolnia kell a hozzájárulás megfizeté-
séről szóló igazolást. (FUNDAMENTA
lakáskasszán keresztül fizetett érdekelt-
ségi hozzájárulás esetén csak a tőke után
igényelhető a 15%, a kamatok és az állami
támogatás után nem.)

2002. május 22-ét követően került megál-
lapításra a csatornahálózat III. üteme, vala-
mint a Madách Imre, Kiss Ernő, Rákóczi,
Álmos, Jókai Mór és Tompa Mihály utak
érdekeltségi hozzájárulása. A közműfejlesz-
tési hozzájárulást az ingatlanok tulajdono-
sainak (befizetőnek) kell írásban igényelni
és nyilatkozni arról, hogy a megfizetett ér-
dekeltségi hozzájárulást más módon még
nem számolta el és a jövőben sem számolja
el. Csatolni kell továbbá a közműfejleszté-
si hozzájárulás megfizetéséről, valamint az
igénybevétel jogosultságáról szóló igazo-
lást. Az a magánszemély jogosult a támoga-
tás igénylésére, aki külön jogszabály alapján
az öregségi teljes nyugdíj legkisebb össze-
gének kétszeresét meg nem haladó (28.500
Ft x 2 = 57.000 Ft) nyugellátásban, idősko-
rúak járadékában, normatív lakásfenntartási
támogatásban részesül, aktívkorúak ellá-
tására (rendszeres szociális segély, rendel-
kezésre állási támogatás), vagy rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre – saját,
vagy gyermeke jogán – jogosult. Továbbá
a közműfejlesztési támogatást nem vállal-
kozási célra épített lakásként, lakóházként
vagy építési telekként bejegyzett ingatlan
közművesítése érdekében, annak tulajdo-
nosaként első ízben, közvetlenül fizeti meg,
és azt akár részben, akár egészben még más
módon nem, számolta el és a jövőben sem
számolja el. Ebben az esetben a jogosult a
közműfejlesztési támogatást a befizetett ösz-
szeg 25%-áig igényelheti.

Csatornahálózattal kapcsolatos befizeté-
sek utáni igénylések bejelentését a Polgár-
mesteri Hivatalban a Közműtársulatnál kell
megtenni, ahol az igényléshez szükséges
nyomtatványt és nyilatkozatot, valamint a
befizetésről szóló igazolást is kiadják.

Útépítéshez kapcsolódó befizetések utá-
ni igénylések bejelentését a Polgármesteri
Hivatal pénzügyi csoportjánál kell megten-
ni, ahol szintén rendelkezésre bocsátják az
igényléshez szükséges nyomtatványt és ki-
adják a befizetésről szóló igazolást.

Gyóni Imréné

Igényelhető
a közműfejlesztési

hozzájárulás
A napokban megérkezett a rég várt

döntés a nagy iskola felújításával kapcso-
latosan. Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Észak-alföldi Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott „A
„Nagy Iskola” komplex fejlesztése – a
minőségi oktatás feltételeinek megte-
remtése, valamint a hátrányos helyze-
tű és sajátos nevelési igényű tanulók
esélyegyenlőségének megteremtése
érdekében” című, ÉAOP-4.1.1/2/2F-
2f-2009-0013 jelű pályázatunkat a Re-
gionális Operatív Programok Irányító
Hatóság 90%-os mértékű, legfeljebb
237 651 534 Ft összegű vissza nem té-
rítendő támogatásban részesíti.

Hogyan jutottunk el idáig? Már a sárga
iskola felújításakor eldöntött kérdés volt,
hogy amint lehetőség nyílik rá a nagy is-
kolát is fel kell újítani. A maga idejében
korszerűen megépült intézmény felett
igencsak eljárt az idő, energetikai, funk-
cionális és esztétikai szempontból te-
kintve is elavultnak mondható. A város
vezetése folyamatosan kereste a pénz-
ügyi fedezetet a majdani felújításhoz.
A legnagyobb lehetőséget az Európai
Unió tárta fel előttünk, mikor 2007-től
kezdődően megnyíltak forrásai. Hosz-
szas, számunkra véget érni nem akaró
küzdelemsorozat következett, amikor
a többlépcsős pályázati rendszer mér-
földkövein lépegettünk. Korábban már
több alkalommal beszámoltunk erről a
folyamatról.

Első lépéseket 2007 végén tettük meg.
Pályázatunkat 2008. januárjának első
napjaiban adtuk be, mely sajnos első
körben elutasításra került, döntően a
„túljelentkezés” miatt. Az elutasító dön-
téstől számított alig 2 hónap múlva, pon-
tosan a rendkívüli érdeklődésre tekin-
tettel megnyitottak egy tartalékkeretet,
melyre önkormányzatunk jogosult volt
ismételten pályázni. A lehetőséggel ter-
mészetesen éltünk és kezdtünk mindent
elölről. Ez a pályázati kiírás két lépcsős
rendszeren alapult. Első körben (2008.
október végén adtuk be újabb pályáza-
tunkat) előzetes támogatói döntésben ré-
szesült Jászfényszaru város önkormány-
zata. Ennek eredményeként, lassan egy
éve, 2009. január 5-én értesültünk arról,
hogy iskolafelújítási terveinkkel pályáz-
hatunk a második fordulóban is.

Innen stratégiailag egy új szakasz kez-
dődött meg, úgynevezett projektfejlesz-
tési szakasz indult. Ennek lényege, hogy
különböző mérföldköveket teljesítve,

mint valami hétpróbát kiállva benyújt-
hatjuk végső adatlapunkat. Ilyen mér-
földkövek például az engedélyes terv
készítése, különféle nevelési-oktatási
feladatok felvállalása, ez utóbbi például
a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési
igényű tanulókkal történő kiemelt fog-
lalkozás felvállalása, integrált rendszer-
ben. Mérföldkő volt pl. a közoktatási
esélyegyenlőségi helyzetelemzés és a
kapcsolódó intézkedési terv elkészítése
is. Ez utóbbi felülvizsgálata jelenleg is
zajlik, mely nem kis odafigyelést felté-
telez minden érintett kolléga részéről.
Ezúton is köszönjük munkájukat. Újabb,
„utolsó” pályázati adatlapunkat 2009.
októberében nyújthattuk be, melynek
elbírálása mostanra megtörtént. Jelen-
leg a támogatási szerződés megkötését
készítjük elő.

Nagyon igaz a mondás, mely a közel-
múltban hangzott el a televízióban: az
Unió olyan, mint a csiga. Lassú, de csak
előre tud haladni. Bizony nagyot sikerült
előremozdulni, haladni terveink megva-
lósításában. Optimistán várva a támo-
gatói döntést, a felújításhoz szükséges
kiviteli tervek épp a múlt hétre készül-
tek el, ennek és a támogatói döntésnek
birtokában indulhat a közbeszerzési el-
járás. Sikres bonyolítás után akár 2010.
tavaszán elindulhatnak a munkálatok.
Kihasználva a jó időjárást és az átszer-
vezett tanrendet, melynek köszönhetően
május végére befejeződik a tanítás, vár-
ható, hogy a 2010/2011-es tanév már a
megújult épületben indulhat.

Maga a felújítás a teljes iskolaépületet
érinti, mely azt jelenti, hogy szinte csak
a falak maradnak, hiszen kicserélés-
re kerül az összes nyílászáró, padozat,
megújul az elektromos, és vízvezeték
rendszer. Az eddigi nagy kazánház he-
lyén egy új tanterem épül, és helyette két
kisebb fűtési rendszer biztosítja majd a
meleget. Hőszigetelve lesz a teljes épü-
let, és új szigetelés kerül a tetőre is. A
sajátos nevelési igényű és hátrányos
helyzetű gyerekek fejlesztését segítő és
tehetséggondozó eszközök, ill. berende-
zések beszerzésére is sor kerül.

A közbeszerzési folyamat menetéről,
illetve a felújítás folyamatáról folyama-
tosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

Fekete Imréné

MOST MÁR BIZTOS!

Megújulhat a nagy iskolánk is,
illetve újabb uniós pénz áll a házhoz
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Értesítjük a lakosságot, hogy a 2010. évi
tüdőszűrő vizsgálatot január 05-től január
19-ig végzik Jászfényszarun.

Szűrés helye:
Központi Orvosi Rendelő (Deák F. tér 1.)
Szűrővizsgálat időpontjai:
Hétfő
11-én 12.30 – 16.30 óráig
18-án 12.30 – 16.30 óráig

Kedd
5-én 8.30 – 12.30 óráig
12-én 8.30 – 12.30 óráig
19-én 8.30 – 12.00 óráig!

Szerda
6-án 12.30 – 16.30 óráig
13-án 12.30 – 16.30 óráig

Csütörtök
7-én 8.30 – 12.30 óráig
14-én 8.30 – 12.30 óráig

Péntek
8-án 8.30 – 12.30 óráig
15-én 8.30 – 12.30 óráig

FIGYELEM:
Kérjük, hogy vigyék magukkal a személyi

igazolványukat és TB kártyájukat.
A szűrés nem kötelező, azonban kérjük,

hogy egészségük érdekében a vizsgálaton
megjelenni szíveskedjenek. Felhívjuk szí-
ves figyelmüket, hogy a szűrés a 40 év fe-
lettieknek (1970-ben és az azt megelőzően
születetteknek) térítésmentes, a 40 év alatti
lakosok részére térítésköteles. A vizsgálat
díját postai csekken kell befizetni. Az erre
vonatkozó részletes tájékoztatást a helyszí-
nen kapják meg.A vizsgálati leletet felbé-
lyegzett boríték ellenében a Tüdőgondozó
Intézet postázza. Polgármesteri Hivatal

Magyarországon a második leggyakoribb
halálozási ok a rákos megbetegedés. S ezen
belül a nők között az első helyen a mellrák
szerepel. Évente kb. 5000 új emlődaganatot
diagnosztizálnak, s mintegy 2000-ren halnak
meg emlőrákban.

A hazánkban született lány gyermekek kö-
zül minden kilencedik előbb vagy utóbb em-
lődaganatos lesz. Nyugat-európában a bete-
gek másfél százalékát veszítik el mellrákban,
idehaza 50%-os ez az arány. Ennek pedig
egyetlen oka, hogy nálunk a betegek többsé-
ge még mindig túl későn megy orvoshoz.

Az országban ma 39 helyen van szervezett
mammográfiás szűrés. Mivel az emlőrák
előfordulásának gyakorisága 45 éves kor
után magasabb, a programba a 45-65 éves
korosztályt vonták be. Az eddigi tapasztala-
tok azt mutatják, hogy a szűrésre invitált nők
átlag csupán 42%-a jelenik meg a szűrővizs-
gálatokon.

Az emlőszűrő program kezdete óta felfe-
dezett 1800 rosszindulatú daganat több mint
nyolcvan százaléka mammográfiával kimu-
tatható, és ami a legfontosabb gyógyítható.

A Primevera Alapítvány mobil szűrőbusza
a jövő év januárjában újból „házhoz jön”.
A szűrés lehetőségét felkínáljuk a helyi női
lakosoknak. Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata finanszírozza a busz letelepítési
és egyéb műszaki költségeit. Kérjük a női
lakosságot, ha megkapja a szűrővizsgálatra
a behívót saját egészsége érdekében jelenjen
meg ezen a néhány percig tartó fájdalom-
mentes beavatkozáson.

A szűrővizsgálat helyszíne változatlanul a
Deák Ferenc téri Orvosi Rendelő parkolójá-
ban lesz. Időpont: 2010. január 26-29.

Ha a fentiekkel kapcsolatosan valakiben
kérdés merül fel, hívhatja a Védőnői szolgá-
lat munkatársait a 422-268-as telefonszámon
(de 8-10 között). Védőnők

„Nők egészsége, családok egysége!”

Tisztelt Lakosság! Közeledik
a 2009. év vége, és ebben az
időszakban, az utóbbi években

rendszeressé vált a pirotechnikai eszközök
alkalmazása a lakosság által széles körben.
Annak ellenére, hogy sokaknak tetszik a
mértéktelen tűzijáték, és petárdázás gondol-
janak arra is, hogy sokan vannak, akiket ez a
jelenség megijeszt, illetve zavar. Gondolja-
nak az idősekre, gyermekekre.

A sok háziállat is rendkívül fél ezektől a
nagy hanghatással járó szórakoztató eszkö-
zöktől.

A törvényi szabályozás szerint petárdát
magánál tartani, dobálni egész évben tilos,
a többi engedélyezett tűzijátékokat pedig az
év utolsó napján lehet felhasználni. A meg-
maradt eszközöket a vásárlás helyén köteles
a kereskedő visszavásárolni.

A fent leírt szabálysértések esetében is
elég jelentős összegű bírság kiszabására van

lehetőség, ennek mérlegelés tárgyát kell ké-
peznie, azon az egyszerű tényen túl, hogy
veszélyt jelentenek az emberi szervezetre.

A szülők felé az a kérésem, hogy ezeket
a gondolatokat tolmácsolják gyermekeik
irányába, hiszen jellemzően ők használják
előszeretettel ezeket az eszközöket.

Az év végi ünnepek közeledtével a be-
vásárlásoknál, a családi látogatásoknál is
figyeljenek értékeikre, nem lehet elégszer
hangsúlyozni, hogy törekedjenek az érté-
keik megóvására, és a tolvajok elől történő
elrejtésére.

Engedjék meg, hogy a Jászfényszarui
Rendőrőrs munkatársai nevében mindenki-
nek kellemes karácsonyi ünnepeket, és bol-
dog újévet kívánjak!

Telefonok: 107, 57/422-138, 70/330-7626
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Terenyi Imre
r.hdgy.

Város- és Faluvédők Szövetsége (Hun-
gária Nostra) 18. alkalommal hirdeti meg a
„Fiatalok az épített és természeti környezet
védelméért” című országos pályázatát. A
Fényszaruiak Baráti Egyesülete 1994-től
tagegyesülete a szövetségnek.

Mit gondolsz? Mit Látsz? Mit szeretnél?
Most mutasd meg: melyik az a neveze-
tes épület, emlékmű, szobor, népi emlék,
síremlék, épített vagy természeti érték a
lakóhelyeden, településeden, amelyre a
legbüszkébb vagy? Melyik az a régi tárgy,
megőrzésre érdemes ipartörténeti vagy köz-
lekedési emlék közvetlen környezetedben,
amit szeretnél, ha mindenki megismerne?
Írd meg, vagy rajzold le nekünk, és mi ki-
állítjuk!

1. Az én világom. Behunyom a szemem,
és elképzelem, de jó lenne, ha ilyen lenne a
környezetem évek múlva…

2. Mesélő kövek. Környezetemben számos
olyan értékes építmény magasodik, vagy
bújik meg (templom, emlékmű, utca rész-
let, régi házikó…) amire büszkék vagyunk,
amit neked is látnod kell…

3. Mesélő természet. A természet körül-
ölel minket, pedig néha észre sem vesszük.
Milyen szép mögöttünk a park, az előttünk
kanyargó patak, a távolba vessző hegy, vagy
az út szélén nyíló virág. Neked is szeretném
megmutatni, hogy lásd és óvd te is ezt a cso-
dát…

4. Mesélő szerszámok. Már régen elfelej-
tettük, nagyszüleink milyen mesterségeket
űztek és milyen remek szerszámokat, tár-
gyakat hoztak létre. Én most utána jártam,
figyelj csak…

Ha a fenti témák közül valamelyik meg-
tetszett, úgy mutasd be, hogy azt megismer-
je és megértse a legjobb barátod, de az is,
aki tőled távol a „net” előtt ül. A szüleid a
másik szobában, vagy akár egy arra tévedt
turista, akinek te mesélsz először ezekről
a dolgokról. Bátran fogalmazd meg gondo-
lataidat akár képzőművészeti alkotásban,
akár versben, prózában vagy egy CD-re
rögzített zenealkotásban.

Az írásos pályamunkáknál nem könyvsza-
gú leírásokat várunk, hanem önálló megfi-
gyeléseket, önálló véleményeket. Az terje-
delme 5-15 A/4-es oldal lehet mellékletek
nélkül. A pályaművek értékét növelhetik a
témához kapcsolódó fotók, rajzok, térkép-
vázlatok. A képzőművészeti pályázatok tet-
szőleges technikával (rajz, festmény, batik,
tűzzománc, linó- és fametszet, makett, stb.)
készülhetnek.

Pályázni lehet egyénileg és csoportosan is.
A pályázatok elbírálása korcsoportonként,
kategóriánként és témakörönként külön-
külön történik. A pályázatok benyújtásának
határideje: 2010. február 15.

A pályázati felhívás teljes terjedelemben
a www.jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenysza-
rusuli.hu, www.febe.hu honlapokon olvas-
ható.

A pályázati felhívás alapján összeállította:
Tóth Tibor

Pályázati felhívás
8-18 éves fiatalok számára

RENDŐRSÉGI HÍREK

TÜDŐSZŰRÉS
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Akrízishelyzetbe került személyek támoga-
tásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) számú Kor-
mányrendelet, és az azt módosító 251/2009.
(XI. 13.) számú Kormányrendelet alapján a
Kormány az Alkotmány 35.§ (2) bekezdé-
sében megállapított eredeti jogalkotói hatás-
körében, az Alkotmány 35.§ (1) bekezdés a)-
b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

Az állami szociális rendszer keretében
nyújtott szociális segélyként egyszeri, visz-
sza nem térítendő támogatást állapíthat meg
a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság
(a továbbiakban: Igazgatóság) a Magyar
Köztársaság területén bejelentett lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, nagykorú
személynek, ha

a) a családjában a kérelem benyújtását
megelőző hónapban az egy főre jutó havi jö-
vedelem a minimálbér nettó összegét (2009-
ben 57 815 forintot) nem haladta meg,

b) részére a társadalombiztosítási nyugellá-
tásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6.§-a
szerinti nyugellátást nem folyósítanak, és

c) a gazdasági válsághoz kapcsolódó, előre
nem látható esemény következtében a család-
ja mindennapi életvitelének fenntartását sú-
lyosan veszélyeztető krízishelyzetbe került.

A család mindennapi életvitelének fenntar-
tását súlyosan veszélyeztető krízishelyzet-
nek minősül különösen, ha a kérelmező

a) a munkahelyét 2008. szeptember 30-át
követően elvesztette,

b) jövedelme a 2008. szeptember havi jö-
vedelméhez képest 20%-ot elérő mértékben
csökkent,

c) lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fi-
zetési kötelezettsége a törlesztőrészlet 2008.
szeptember havi összegéhez képest 20%-ot
elérő mértékben emelkedett, vagy

d) egészségi állapota indokolja
e) 2009. november 15-én a lakó- vagy tar-

tózkodási helyeként a kérelmében megjelölt
lakcímen (a továbbiakban: érintett ingatlan)
a villamosenergia-ellátásból lakossági fo-
gyasztóként a villamosenergia-kereskedő (a
továbbiakban: egyetemes szolgáltató) 2008.
szeptember 30-át követően hozott dönté-
se eredményeként – ki van kapcsolva és az

érintett ingatlanon a vezetékes gázszolgálta-
tás sem érhető el, vagy abból 2009. novem-
ber 15-én lakossági fogyasztóként szintén ki
van kapcsolva.

Nem jogosult támogatásra az a személy,
a) akinek a 2009. év folyamán 15 ezer fo-

rintot meghaladó összegben átmeneti segélyt
állapítottak meg,

b) akinek esetében átmeneti segély megál-
lapítása iránt eljárás van folyamatban, a ké-
relem elbírálásának időpontjáig, vagy

c) aki az e rendelet szerinti támogatás meg-
állapítására irányuló kérelmének benyújtását
megelőző 90 napon belül átmeneti segély
megállapítására kérelmet még nem nyújtott
be, kivéve, ha a helyi önkormányzat rende-
letében előírt feltételek az átmeneti segélyre
való jogosultságát egyébként kizárják.

A jegyző ellenőrzi, hogy a kérelmező a ké-
relmet megfelelően és hiánytalanul töltötte-e
ki, továbbá hogy a szükséges igazolásokat a
kérelmező benyújtotta-e, valamint megvizs-
gálja, hogy kérelmező esetében a támogatás-
ra való jogosultság feltételei fennállnak-e.

Ha a jegyzőhöz benyújtott kérelem a kö-
vetelményeknek nem felel meg, a jegyző 3
munkanapos határidővel a kérelmezőt hi-
ánypótlásra szólítja fel. A jegyző a kérelmet
elutasítja, ha a kérelmező a hiánypótlási fel-
hívásnak a meghatározott határidőben nem
tett eleget, vagy a támogatásra való jogosult-
ság feltételeinek nem felel meg.

Ha a jegyző a kérelmet nem utasítja el, iga-
zolja, hogy a kérelmező a támogatásra való
jogosultság feltételeinek megfelel, továbbítja
a székhelye szerint illetékes Igazgatóságnak.

Az Igazgatóság a támogatásról, illetőleg
annak összegéről a kérelem beérkezésétől
számított 10 munkanapon belül dönt. Az
Igazgatóság a támogatási összeg megálla-
pításakor különös méltánylásra okot adó
körülményként veheti figyelembe, hogy a
kérelmező

a) jövedelme a 2008. szeptember havi jö-
vedelméhez képest 30%-ot meghaladó mér-
tékben csökkent,

b) lakáscélú kölcsönszerződésből eredő fi-
zetési kötelezettsége a törlesztőrészlet 2008.
szeptember havi összegéhez képest 30%-ot

meghaladó mértékben emelkedett, melyek
iratokkal igazolandó, vagy

c) családjában legalább három 18. életévét
be nem töltött gyermek eltartásáról gondos-
kodik.

Nem jogosult támogatásra a nyugdíjtör-
vényben felsorolt ellátások bármelyikében
részesülő személy.

A nyugdíjas személyek a lakóhelyük sze-
rint illetékes Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatósághoz fordulhatnak egyszeri se-
gély, illetőleg kivételes nyugdíjemelés meg-
állapítása iránti kérelmükkel. Az Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazga-
tója egyszeri segélyt állapíthat meg annak
a nyugellátásban részesülő személynek, aki
létfenntartását veszélyeztető (pl. katasztró-
fa, elemi csapás, közeli hozzátartozó halála,
közeli hozzátartozó betegsége stb.) élethely-
zetbe került, és akinek a havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének (28.500 Ft) kétszere-
sét (57.000 Ft-ot) ha a kérelmező közeli hoz-
zátartozójával közös háztartásban él, a két és
félszeresét (71.250 Ft-ot), ha a kérelmező
egyedül él.

Az egyszeri segélyt az erre a célra rend-
szeresített formanyomtatványon lehet ké-
relmezni, és fel kell sorolni azokat különös
méltánylást érdemlő körülményeket, ame-
lyek megalapozhatják a kérelem teljesíthető-
ségét. (A formanyomtatványok a Polgármes-
teri Hivatalban rendelkezésre állnak).

Mivel méltányossági jogkörben megítélt
ellátásról van szó, a támogatással kapcso-
latos eljárásban hozott döntésekkel szem-
ben – a szociális törvény 4.§. (7) bekezdése
alapján – jogorvoslatnak helye nincs. Ennek
értelmében sem a jegyző esetleges elutasító
döntésével, sem pedig a nyugdíjbiztosítási
igazgatóságok döntésével szemben nem
lehet fellebbezni.

Bővebb felvilágosítást és a támogatáshoz
szükséges nyomtatványokat a Polgármesteri
Hivatal biztosítja ügyfelei részére.

A krízishelyzetbe került személyek támo-
gatásának megállapítása iránti kérelmek
2010. január 31-ig nyújthatók be.

Polgármesteri Hivatal

Képviselő-testület 2009. november 30-án
alkotott rendeletei:

12/2009. (XII. 01.) ÖR – módosította a
talajterhelési díj helyi szabályiról szóló ren-
deletet, 13/2009. (XII. 01.) ÖR – hatályon
kívül helyezte a luxusadó települési átlagér-
tékeinek meghatározásáról alkotott rendele-
tet, 14/2009. (XII. 01.) ÖR – megállapította
a 2010. január 1-jétől fizetendő vízdíjat. A
díjemelés mértéke 4%, a 2010. évi bruttó díj
254 Ft/m3.

15/2009. (XII. 01.) ÖR – a 2010. évi szenny-
víz szolgáltatási díjak megállapításáról, a

díjemelés mértéke 4%. A lakossági bruttó díj
248 Ft/m3, a közületi bruttó díj 432,50 Ft/m3,
a tengelyen szállított szennyvíz díja nem vál-
tozik, bruttó 352,80 Ft/m3.

16/2009. (XII. 01.) ÖR – az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások bérének megállapítá-
sáról – a 2010. január 1-jétől hatályos díjtétel:

bérlakások:
összkomfortos 253 Ft/m2/hó,
komfortos 253 Ft/m2/hó,
szolgálati (munkakörhöz kötött) lakások:
összkomfortos 253 Ft/m2/hó,
komfortos 253 Ft/m2/hó.

17/2009. (XII. 01.) ÖR – a költségala-
pon meghatározott lakbérű bérlakások bé-
rét 2010. január 1-től összkomfortos lakás
esetén 394 Ft/m2/hó mértékben állapította
meg.

18/2009. (XII. 01.) ÖR – a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 10/2004. (XII. 01.) – rendeletét módo-
sította.

A rendeletek megtekinthetőek a Polgár-
mesteri Hivatal titkárságán.

Mészáros László
c. főjegyző

A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról

Lakossági hirdetmény
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Kazinczy Emlékév 2009 (1. rész)
250 évvel ezelőtt született Kazinczy Fe-

renc, akinek „Egy század óta akarva aka-
ratlanul is minden magyar író az adósa” –
ahogyan ezt halálának 100. évfordulóján
Halász Gábor megfogalmazta. Számára a
magyar nyelv és kultúra művelése egyet
jelentett a legműveltebb európai nemzetek-
hez kapcsolódással.

1759. október 27-én a Bihar megyei Ér-
semlyénben született, s a nagyapai házban,
a Bossányi birtokon, nyolc évig csak ma-
gyar szót hallott. A náddal födött, vályog-
ból rakott házban a nagyapa, mint igazi
pátriárka irányította a család és a gyerek
életét, és unokáját rászoktatta saját, külö-
nös passziójára: minden nap levelet diktált.
Nem csoda, hogy Kazinczy már az iskolá-
ba kerülés előtt tudott írni. Ötéves korában
írta meg első levelét szüleinek, Kazinczy
Ferenc generális aláírással. A nagypapa
ugyanis katonának szánta.

Az érsemlyéni iskola után Regmecre
került, a Kazinczy birtokra. Tanítását apja
vette kezébe, s az apai szem hamar meg-
látta, hogy a titokban bibliai történeteket
másoló fiúból nem lesz katona. Ez a fel-
fedezés nem ejtette kétségbe, hiszen olyan
családból származott, amelynek ősei a
XVI. század előtt még jobbágyok voltak,
s a tudásuk segítségével emelkedtek a Rá-
kócziak szárnyai alatt nemesi rangra. A toll
tehát jó ajánlólevél volt ebben a család-
ban. „Generális ugyan nem lesz többé, de
könyvcsináló” – jelentette hát feleségének.
Ehhez azonban jól kellett tudni a latin mel-
lett a német nyelvet is, így a gyermek is-
koláit Késmárkon kezdte. Az itt töltött idő
két szerelmet is hozott Kazinczy számára:
egyet az olvasás, egyet a természet iránt.
Egy esztendő elteltével 1769-ben került a 
Bodrog-parti Athénba, a sárospataki kollé-
giumba. Tíz évet töltött az iskola falai kö-
zött, ahol a 200.000-es könyvtár rendszeres 
látogatója volt. Itt ismerte meg Róma költő-
it, az európai irodalmat, majd a kortárs iro-
dalmi alkotásokat. Szomorúan tapasztalta 
a nemzeti nyelv, a történelem és a földrajz 
elhanyagoltságát. Anyai biztatásra és korán 
meghalt édesapja emlékére jelenteti meg 
első könyvét nyomtatásban Magyarország 
geographica, azaz földi állapotjának leraj-
zolása címmel. Szégyenkezve osztja szét 
társai között, és meg is fogadja: „Nevem 
soha többé nyomtatva nem lesz.”

A kollégiumot elhagyva két út állt előt-
te: pap lesz vagy vármegyei hivatalnok. Ő 
azonban már eljegyezte magát az irodalom-
mal: Pest-Budára indult joggyakorlatra, de 
jogi könyvek nincsenek a bőröndjében… 
A világ értelmét, élete célját a társadalom 
szolgálatában, a szépségnek, a művésze-
teknek a terjesztésében találta meg. Az eh-
hez vezető utat pedig a felvilágosodásban. 
Bessenyei György és a testőrírók, valamint 
II. József híve és követője lett. Bessenyei 
1776-ban engedélyt adott Kazinczynak, 
hogy egy művét magyarra fordítsa. Ez 

avatta őt íróvá, indította el pályáján. Ezt 
követően a magyar irodalom minden is-
mert alakjával barátságot kötött, levelezé-
se kiterjedt az egész országra, s húszéves 
korára majd az összes magyar írót barátjá-
nak, levelezőtársának mondhatta. Kereste 
a kapcsolatot az idősebb generációval is, 
akik a szellem pallérozását követelték, és 
hirdették az új eszmék terjedését. Pesti tar-
tózkodása idején gyakran látogatta Ráday 
Gedeon péceli kastélyát, s a művelt főúr 
ismertette meg a színházzal, színházel-
méleti kérdésekkel. Levelet váltott Baróti 
Szabó Dáviddal, a költői stílus megrefor-
málójával, Révai Miklóssal, kedvelte még 
Berzeviczy Gergelyt, Katona Istvánt. És itt 
ismerte meg a szabadkőműves mozgalmat. 
Későbbi apósa, Török Lajos gróf segítsé-
gével a Miskolci Erényes Világpolgárok 
páholy tagja lett.

1784-ben vármegyei szolgálatra jelent-
kezett, Abaúj vármegye aljegyzője lett. 
Bár nehéz szívvel hagyta ott Pestet, hamar 
megtalálta a számára vonzó társaságot Kas-
sán. A Rózsák Rendjének tagjaként, a nyu-
gat-európai olvasókörök mintájára szerve-
ződött társaság keretei között bontakozott 
ki szépírói és műfordítói tevékenysége. Mi-
ért kezdett fordítani? Húszéves korára sok 
mindent megismert az akkori európai iro-
dalomból és rádöbbent a magyar nyelv al-
kalmatlan voltára. A gondolkodás, a nyelv, 
az egész irodalmi közízlés készületlen az 
eredeti művek megalkotására. Meg kell 
változtatni az olvasók gondolkodását, elter-
jeszteni a polgári közízlést, ki kell bontani 
a magyar nyelv szépségeit. Erre a műfordí-
tást találta alkalmasnak. Ráday Gedeonnak 
ajánlja első fordítását, Gessner Ydilliumi 
című művét. Az 1789-ben megjelenő Bács-
megyey összveszedett levelei című regénye 
nem is fordítás, inkább magyarítás: a leve-
lekből kibontakozó szerelmes pillantások, 
csábítások a Rózsák Rendjének mindennap-
jaiba engednek bepillantást. Fordításaihoz 
olyan szerzőket keresett, akiket az alkotás 
becsén túl az emelkedett szellem és ízlés 
vezérel. Sikerei után azonnal tovább lépett. 
Kereste a következő feladatot, mérlegelve, 
mi a legsürgősebb, legfontosabb. A magyar 
nyelvet fejleszteni, a közízlést formálni a 
színjátszáson keresztül is. A szerveződő 
első magyar állandó színtársulatot anyagi-
akkal nem tudta támogatni, de felajánlotta 
drámafordításait: Shakespeare Hamletjét, 
Goethét, Schillert, Moliere-t, Lessinget. Az 
élő literatúra szolgálatáról sem feledkezett 
meg. Ekkor már a fi atalok vezérének szá-
mított. Tudta, hogy a készületlen magyar 
világban valamiféle „összvemunkálás” 
szükséges. Egyre kiterjedtebb levelezéssel 
vonja maga köré a tehetségeket. Csokonai 
is megtisztelte bizalmával, verseivel. Le-
velezett az erdélyi magyar nyelvművelők 
vezérével, Aranka Györggyel, a Berzsenyit 
felfedező Kiss Jánossal.

Kotánné Kovács Tímea

A közösséget 1993. decemberében az 
egyesület színházat kedvelő tagjai hozták 
létre. Az elmúlt 16 évben alkalmanként 
egyesületi tagokon túl sokan csatlakoz-
tak a csoporthoz. 2009-ben 21 színházi 
előadást szerveztünk, ebből 3 alkalom-
mal helybe hoztuk a produkciót, míg 18 
esetben budapesti előadást néztünk meg. 
Hatszor a Magyar Színház, négyszer a 
Mikroszkóp Színpad, háromszor a Buda-
pesti Operettszínház, kétszer a Madách 
Színház, és egy-egy alkalommal a Thália 
Színház, a Pinceszínház és a Vígszínház 
előadására szerveztünk látogatást. Az év 
folyamán közel 2000 főt juttattunk így 
színházi élményhez. Ezúton is köszönjük 
a helyi közönség szervezők munkáját! 

2010 első hónapjaiban a Rómeó és Júlia, 
valamint Az Operaház Fantomja musical 
előadásokra igény esetén ismételten indí-
tunk autóbuszt. Jegyrendelést január 20-ig 
a 30/337-3336 mobil telefonra Tóth Tibor-
nak lehet jelezni.

Eredményes évet zárt
a FÉBE Színházba járók 

baráti csoportja

2009. november 29-én, Advent első vasár-
napján az ünnephez méltó előadást láthat-
tunk a művelődési házban. A Fényszaruiak 
Baráti Egyesületének meghívását elfogad-
va a Jászapáti Színjátszó Kör mutatta be 
Jerry Bock – Sheldon Harnich – Joseph 
Stein – G. Dénes György – Gyenes Ist-
ván: Hegedűs a háztetőn című musical-jét 
három felvonásban. A Színjátszó Kör nem 
először lépett fel színpadunkon. A közön-
ség tapsa ezúttal is a szereplők tehetségét 
dicsérte, a színjátszók szemében mégis a 
bánat könnycseppjei csillogtak, hiszen ezt 
a darabot most játszották utoljára.

K. E.

Búcsú előadás

Fotó: Karizs Evelin

November 29-én a Jászapáti Színjátszó 
kör, a Hegedűs a háztetőn musicalt mutat-
ta be a helyi művelődési házban. A fotón a 
nagysikerű előadás egy jelenete látható.

Tóth Tibor 
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Jászfényszarui zongoristák nemzetközi sikere
Három zongorista növendékemmel és 

szüleikkel az őszi szünet ideje alatt Bu-
dapestre utaztunk a VIII. Nemzetközi 
Gyermek és Ifjúsági Fesztiválra, ahol 
hangszeres és vokális zene kategóriában 
indultak a gyerekek.

Az öt napos rendezvény negyedik nap-
ján délelőtt a Kodály Zoltán Magyar Kó-
rusisikolában volt első állomásunk, ahol 
a hangszeres kategóriát tartották. A Mű-
vészeti Iskola zongora tanszakát Fekete 
Csilla képviselte, a magyar résztvevők 
mellett több orosz, ukrán gyermek is 
színpadra lépett a zongorán kívül gitár, 
hárfa, fuvola hangszerrel.

A vokális zene kategóriát az Erzsébet-
ligeti Színházban rendezték meg, így át 
kellett szelnünk a fél várost.

Fekete Csilla ebben a kategóriában is 
indult, csak most zongorajátékát ének-
kel kísérte. A harminc részvevő közül 
Hornyák Melinda és testvére, Hornyák 
Boglárka duóban léptek színpadra. Bogi 
énekét nővére kísérte zongorán.

Az eredményhirdetésre másnap este 
került sor gálahangversennyel egybe-
kötve.

Fekete Csilla a hangszeres kategóri-
ában oklevelet szerzett, a vokális zene 
kategóriában bronz díjat nyert. A Hor-

2009. november 30-án Jászfényszaru Vá-
ros Képviselő-testülete elfogadta a könyvtár 
évi beszámolóját az elvégzett és megvalósult 
feladatokról. A 2008-ban meghatározott ter-
veket szinte hiánytalanul sikerült teljesíte-
nünk, évi 25 rendezvénnyel járultunk hozzá 
a város kulturális életéhez. Lassan azonban 
lezárul ez az év is, amelyre jóleső érzések-
kel emlékezünk vissza. Munkánk legfőbb 
irányvonalát a családokkal való komplex 
foglalkozás jelentette, a hagyományosan 
értelmezett könyvtári feladatok, vagyis a 
Gutenberg-galaxis értékeinek megtartása, 
az olvasóvá nevelés. Igyekeztünk a helyi 
szokásokat, igényeket fi gyelembe véve ten-
ni a dolgunkat, minden egyes alkalmat fel-
használva arra, hogy olvasókat csábítsunk a 
könyvtárba az ovisoktól a nyugdíjasokig. A 
jövő évben is szeretnénk ezen a széles palet-
tán mozogni, egy jól működő közművelődési 
könyvtárhoz híven. Az olvasók visszajelzése 
rendkívül fontos számunkra, ezekből a pozi-
tív, olykor negatív élményekből építkezünk, 
és kapunk kedvet az újabb munkákhoz. Sze-
retnénk jelen lenni az olvasóink kulturális 
életében, mindennapjaiban, megerősíteni 
őket abban, hogy mindig bizalommal for-
dulhatnak hozzánk akár olvasmány igénye-
ikkel, akár közösségi színtérként használva 
a könyvtárat. Különös szeretettel emlék-
szünk vissza a Múzeumok Éjszakája ren-
dezvényünkre, amit a FÉBÉ-vel közösen 
szerveztünk. Erre az alkalomra a Volt egy-
szer egy Sajtüzem, Kalapgyár, Orion címet 
viselő nosztalgia kiállítással készültünk. A 
tárlat tárgyainak összegyűjtése, rendezé-
se óriási örömet okozott nemcsak nekünk, 
hanem azoknak is, akik megtekintették azt. 
Másik megható és várakozáson felül jól 
sikerült programunk a Magyar Népmese 
Napja volt, 120 gyerek aktív részvételével. 
Voltak fotókiállításaink, textilbáb-kiállítá-
sunk, részt vettünk az Országos Nagyi 
Könyvtári Napok programsorozatban, 
melynek keretében nemzedékek találkozó-
ját szerveztünk hagyományteremtő céllal, 
kirándultunk Széphalomra a Kazinczy-em-
lékév alkalmából. Nagy sikert arattak az 
ünnepi alkalmakhoz kapcsolódó kézműves 
foglalkozásaink is, amelyek rengeteg, ké-
sőbb olvasóként visszatérő, látogatót von-
zottak a könyvtárba. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni az együttműködést és élve-
zetes közös munkát mindenkinek, akikkel 
együtt dolgoztunk és minden kedves olva-
sónknak, akik hozzájárultak egy-egy prog-
ramunk sikeres lebonyolításához! Jövőre is 
várjuk önöket az újrainduló fi lmklubbal, 
foltvarró tanfolyammal, kézműves foglal-
kozásokkal és meglepetésekkel. 

Áldott, meghitt, békés karácsonyt és na-
gyon boldog, egészségben és szerencsében 
gazdag új évet kívánunk!

Bujdosó Katalin és Nagy Ildikó

A Gutenberg-galaxis 
bolygójáról jelentjük

Nemrégiben részt vettünk Berze 
Lászlóné Éva néni vezetésével az Isko-
lai Könyvtári Világnap alkalmából a 
Könyvtárostanárok Egyesülete által ki-
írt prezentációkészítő pályázaton, ahol 
más iskolák tanulóival vethettük össze 
tudásunkat. Második helyezést értünk 
el. A versenyre egy digitális bemutatót 
kellett készíteni, amiben bemutattuk is-
kolánk könyvtárát. 

Az elért eredményért ajándékcsomagot 
kapott a könyvtár, amelyben könyvek 
voltak, és mi is kaptunk egy Europe-
Direkt ajándékcsomagot, amiben EU-s 
információk, újságok és könyvek voltak. 
Erre az eredményre nagyon büszkék va-
gyunk, és a jutalmunk sem volt apróság, 
mert egy parlamenti látogatást is nyer-
tünk (ami nagy örömünkre iskolaidőben 
történt).

Szerencsére időben megérkeztünk a 
múzeumba, ezután kaptuk meg a fent 
felsorolt díjakat. Majd jött a lényeg: a 
látogatás a Parlamentben. A bejutás 
nem volt egyszerű, mert mire rákerült 
a sor, hogy bemehessünk, addigra már 
meg akartunk kergülni az unalomtól. 
De végül is megérte a várakozás! A Par-

Másodikok lettünk!

Pető Edina és tanítványai

lament belülről is nagyon szép! Ahogy 
beléptünk, ellenőrizték a nálunk lévő 
tárgyakat, biztonsági okokból. Szeren-
csére mindenki átment a rostán. Az első 
teremben az épület miniatűr makett-
ja volt kiállítva. Ahogy egyre beljebb 
haladtunk, egy nagy vörös szőnyeggel 
leterített lépcsőhöz értünk. Oldalt a fa-
lak aranyozottak voltak. A következő 
teremben megláthattuk a koronát. Fény-
képezni csak vaku nélkül lehetett, mert 
az erős fény ártott volna az ereklyének. 
Körülötte nagy magyar királyaink szob-
rai álltak.

Utána voltunk a tárgyalóteremben, 
ahol a törvényeket szavazzák meg, majd 
végül a könyvtárba mentünk, ahol ősrégi, 
értékes könyveket láthattunk. Az egyik 
akkora volt, mint egy fél asztal! 

Mikor elindultunk haza, már hullafá-
radtak voltunk, de egy kis humorra még 
így is volt erőnk, megnevettettük Éva 
nénit és lányát, akinek köszönhetően 
nem kellett buszoznunk. 

Otthon mindenki élménybeszámolót 
tartott, mi történt a nap folyamán.

Cserháti Tamás 7. a 
és Fekete Imre 8. c

nyák-duó produkciója a zsűri döntése 
szerint ezüst díjat ért. A gyerekek sike-
res szereplésükért kupát és plüssállatot 
is kaptak.

Szép felkészülésük és bátor színpadi 
viselkedésük meghozta gyümölcsét. Így 
tovább gyerekek!

Pető Edina
felkészítő tanár
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ÉPÍTÉSZ SZEMMEL

A napenergia hasznosítása – 1. rész Teréz szelet 
kókuszos-krémes-csokis finomságA napenergia a megújuló energiaforrások 

közé tartozik, mint ahogyan a szélenergia, a 
különböző formában megjelenő biomassza, a 
geotermikus energia és a vízenergia is. 1997-
ben az EU energiapolitikai dokumentumá-
ban célul tűzte ki, hogy a megújuló energiák 
részesedése a bruttó belföldi fogyasztásban 
2010-re érje el a 12%-ot. Az elmúlt évek ten-
denciája során, sajnos, ez nem fog teljesülni, 
a megújuló energiaforrások részesedése az 
EU-ban 2010-re várhatóan nem fogja meg-
haladni a 10%-ot sem. 

A napenergia hasznosítása
Magyarországon a napsugárzási viszonyok 

kedvezőbbek, mint az európai átlag (a napsü-
téses órák száma 2100-2300 óra/év). Jelen-
leg azonban adottságainkat nem használjuk 
ki kellőképpen, pedig a napenergia az egyik 
legkézenfekvőbben hasznosítható, tiszta, 
szinte korlátlanul rendelkezésre álló meg-
újuló energiaforrás. A napenergia közvetle-
nül vagy közvetve alkalmazható. Az elnyelt 
sugárzási energia elektromos vagy hőener-
gia formájában hasznosítható. A közvetlen 
alkalmazásnál a hőenergiát melegítésre, az 
elektromos energiát mechanikai munkavég-
zésre vagy egyéb célok elérésére használhat-
juk. Közvetett felhasználás történik, amikor 
a nyert energiát egy bizonyos idő elteltével 
kívánjuk alkalmazni. Ekkor a nyert energiát 
tárolni kell. Például a napközben nyert elekt-
romos energiát akkumulátorokban tároljuk, 
hogy éjjel világításhoz alkalmazhassuk, 
vagy a nyáron hatalmas sugárzási energiával 
felmelegített vizet tartályba, tóba juttatva tá-
roljuk, hogy a fűtési idényben felhasználhas-
suk. A napsugárzást hasznosító felületeknél 
kiemelkedően fontos a tájolás. A munkafelü-
let (napkollektor, naptűzhely, fényelem stb.) 
akkor hasznosítja a napenergiát a legnagyobb 
hatásfokkal, ha arra merőlegesen érkezik a 
napsugárzás. A déli tájolás feltétlenül fontos, 
a dőlésszöget pedig a napkollektor hatásfoka 
és a földrajzi szélesség határozza meg. Ha-
zánkban a napkollektorok dőlésszöge általá-
ban 40-70° között változik.

A napenergia passzív hasznosítását már 
elődeink is ismerték, és igen jól alkalmazták. 
A napenergia közvetlen hő-hasznosításának 
legelterjedtebb megoldása az ún. napcsapda 
(zárt üvegezett tér, ahol a besütő nap mele-
ge hasznosul). Hazánk építészetére jellemző, 
hogy az igen különböző évszakok adottságait 
kihasználja, de káros következményei ellen 
védekezik is, például a magyar falura jellem-
ző tornácos ház, amely véd az eső, a túlzott 
napfény ellen, de télen beengedi az épületbe 
a napsütést, az év melegebb időszakaiban 
jól használható fedett térként, védi az épület 
szerkezetét. A lakások, munkahelyek ablakait 
leghelyesebb a déli falon elhelyezni. A fűté-
si időszakban ugyanis erre az oldalra sokkal 
több napsugárzási energia érkezik, mint az 
épületek többi oldalára, ezáltal a fűtési ener-
giával takarékoskodhatunk. Nyáron a Nap 
magas járása miatt a déli fal viszonylag ke-
vés energiát kap, ráadásul az ablakokat kön-
nyen árnyékolhatjuk a direkt sugárzás elől a 
fal síkjából kissé kiugró eresz, erkély vagy 
más árnyékvető segítségével. A passzív nap-
energia-hasznosítás hatásfoka 15-30%-os.

A napenergia aktív hasznosítására külön-
böző gépészeti megoldásokat alkalmaz-
hatunk. A napsugárzás kisegítő fűtésként 
30% fűtőanyag-megtakarítást eredményez-
het a téli hónapokban. Nyáron pedig a be-
rendezés meleg vizet termelhet, illetve 
légkondicionálót működtethet fokozva az 
otthon kényelmét, javítva ezzel a pihenés 
feltételeit. A napsugárzás-gyűjtőknek, nap-
kollektoroknak, két típusa ismert. Az egyik 
a tükrös, vagy termikus kollektorok a direkt 
napsugárzást tükrözés révén fókuszálják, így 
a koncentrált nyaláb érkezik az abszorberre, 
amely vagy hővé (naptűzely) vagy elektro-
mos energiává alakítja a napsugárzást. A 
másik a síkkollektor, ahol az abszorberre 
koncentrálatlan napsugárzás jut, így ezek 
nemcsak a direkt, hanem a diffúz sugárzást 
is hasznosítani tudják. A hőenergiát termelő 
síkkollektorok abszorberét rendszerint kettős 
üvegréteg borítja.

Berze Éva, okleveles építészmérnök

Hozzávalók:
A tésztához: 7 db tojás fehérje, 

15 evőkanál (30 dkg porcukor, 
de lehet kevesebb is), 5 evőka-

nál rétesliszt (helyettesíthető fi nomliszttel), 
20 dkg kókuszreszelék

A krémhez: 7 db tojás sárgája, 2 (2,5) pú-
pozott evőkanál fi nomliszt, 2 dl tej, 20 dkg 
margarin, 12 evőkanál porcukor, 1-(2) vaní-
liás cukor. Tetejére: (ét) tortabevonó

Hogyan készül?
Tészta: A hét tojásfehérjéből kemény habot 

verünk, melyhez hozzádolgozzuk a porcuk-
rot, kókuszreszeléket és a réteslisztet. Egy 
közepes méretű tepsi alját ki kell bélelni 
alufóliával, melyet olajjal átkenünk. Ebbe 
„belekenjük” a tészta-alapot. Nem túl forró 
sütőben, (mint a piskótákat) rózsaszínűre 
sütjük. A kész tésztát egy tálcára borítjuk, 
majd a fóliát óvatosan lehúzzuk róla.

Krém: A tojás sárgáit kikeverjük a liszttel 
és a tejjel, majd sűrűre főzzük. Langyosra 
hűtjük, majd habverővel beledolgozzuk a 
margarint, porcukrot és a vaníliás cukrot.

A kókuszos tészta-alapra kenjük a krémet, 
majd rövid időre hűtőbe tesszük a süteményt. 
Miután megdermedt rajta a krém, bevonjuk 
olvasztott csokoládéval a tetejét. Praktika: a 
vízgőz felett felolvasztott csokoládéhoz pici 
étolajat teszünk, akkor később fog megköt-
ni, és könnyebb a süteményekre rákenni, 
ráadásul szép fényt ad neki. 

Ha mégis kissé egyenetlenre sikerülne a 
csokimáz (ami velem gyakran megesik), 
a tetejét érdemes megszórni egy kevés kó-
kuszreszelékkel. Jó étvágyat hozzá!

Fekete Imréné

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2010. 
január 24-én du. 16 órai kezdettel a jász-
fényszarui Petőfi  Művelődési Házban a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából színházi 
előadást szervez. A jászárokszállási Görbe 
János Színjátszó Egyesület előadásában be-
mutatásra kerül Heltai Jenő: Naftalin című 
három felvonásos zenés vígjátéka. A darabot 
Kovács Béláné rendezte.

Az előadásra a belépőjegyeket december 
20-tól elővételben 800,- 1200,- és 1500,- Ft-
os áron lehet megvásárolni. 

A jegyek kaphatók: Művelődési Házban 
(422-137), Takarékszövetkezeti Kirendelt-
ségen, Hangosiné Réz Mária (422-156, 
20-3190446), Baranyi Józsefné Nelli (30-
6366892), Görbe Jánosné Amálka (423-348, 
20-2087031), Kővágó Jánosné Kati (422-
923), Lukács Pál (423-286, 20-5146377), 
Tóthné Basa Éva (422-900, 422-002) szer-
vezőknél, de a 30-3373336 telefonon Tóth 
Tibornál is megrendelhető.

Tóth Tibor

A Magyar Kultúra Napja alkalmából

SZÍNHÁZI ELŐADÁS 
Jászfényszarun

ÍZHASÁB

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a ha-
gyományoknak megfelelően február 3. hét-
végéjén, február 20-án, szombaton este 6 
óra kezdettel rendezi meg a Petőfi  Művelő-
dési Házban a „Jótékonysági műsoros estet 
és bált”. A rendezvény tiszta bevétele 50-50 
%-ban a „Jászfényszaruért” Alapítvány cél-
jait és az egyesület 2010 évi programjainak 
megvalósítását szolgálja. 

A rendezvény fővédnöke Dr. Tóth Lajos 
belgyógyász, gasztroenterológus, főorvos, a 
FÉBE alapító tagja. A műsor sztárvendége 
Csepregi Éva előadóművész. A báli jegyek 
igénylésére, asztalfoglalásra január 4-től 
lesz lehetőség.

Tóth Tibor

Ismét Térségi Drámás Módszertani Napra 
hívjuk a drámapedagógia és a gyermek- és 
ifjúságvédelem terén érintett szakembere-
ket. Bécsből Mag. Jozef Hollós tart egész 
napos előadást és tréninget 2010. január 
16-án, szombaton 9-16 óráig a Kisisko-
lában (Jászfényszaru, Szabadság út 2.) A 
jelentkezéseket december 28-ig várjuk a 
gyamhivatal@jaszfenyszaru.hu e-mail cím-
re. Részletes programot csak a visszajelent-
kezőknek küldünk. Részvételi hozzájárulás 
1000,-Ft/fő.

Általános Iskola 
és BLNT Jászfényszarui 

Drámapedagógiai Műhely
Bordásné Kovács Katalin szervező

XVII. FÉBE-bál Dráma Bécsből



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2009/12                                                                                      9

2009. november 20-án pénteken 17 órára 
a városháza tanácsterme nagyszámú meg-
jelentnek köszönhetően megtelt, hiszen a 
Jász Múzeum igazgatóasszonya Hortiné 
dr. Bathó Edit tartott 90 perces vetített ké-
pes előadást.

Az előadás apropóját egy kis jász cso-
port utazása jelentette, akik felkeresték a 
jászok legközelebbi rokonait, az oszéteket. 
Az egy hetes észak-oszétiai utazásra 2009 
májusában került sor az Oszét Parlament 
meghívásának köszönhetően. A delegáció 
tagjai Bathó Edit a Jász Múzeum igazga-
tónője, dr. Dobos László a Jászok Egye-
sületének ügyvivője és Kovács J. Béla 
jászárokszállási születésű tanár, irodalom-
történész az oszétek hatalmas hőskölte-
ményének a teljes Nart eposz első magyar 
fordítója volt. Őket segítette Kovács And-
rás orosz tolmács. Utazásuknak az is nagy 
jelentőséget adott, hogy bár már előttük is 
jártak néhány alkalommal jászok Oszétiá-
ban, ők voltak az eddigi első jász csoport, 
aki kijutott a távoli földre.

Az igazgató Asszony előadásának elején 
tömören ismertette az oszétek és a jászok 
eredetének rövid történetét, mely szerint 
az indo-iráni nyelvcsaládba tartozó alán 
eredetű ászok, vagy ászik a 13. század 
elején a mongol hódítás előtt a Kaukázus 
előterében éltek, ám a mongol-tatár ter-
jeszkedés hatására az ászok egy része a 
kunokhoz csatlakozott, ők a mi elődeink 
akiknek nevét az oroszok egy j hanggal 
egészítették ki így lett az ászból jász név. 
Azonban az ászok többsége Timur Lenk 
tatár kán pusztítása elől a hatalmas Kau-
kázus három nagy völgyében telepedett 
le. Nevüket a grúz szomszédok oszetinek, 
azaz oszétnek ejtették, így nyerték el a ka-
ukázusi ászok az oszét nevet. Leszárma-
zottjaik napjainkban is itt élnek ám két felé 
szakítva: Észak-Oszétia Oroszországhoz 
tartozik mint autonóm köztársaság, Dél-
Oszétia pedig Grúzia része. (Bár a Délen 
élő oszétek 2008-ban kikiáltották függet-
lenségüket, egyelőre önállóságukat csak 
Oroszország és Nicaragua ismeri el.) Az 
oszétek körül-belül 500 ezren élnek a két 
területen. Nagyobbrészt ortodox keresz-
tények, ám megtalálható köztük az iszlám 
hit követői is. A két Oszétia földrajzilag 
kis kiterjedésű, hiszen Észak-Oszétia 
Bács-Kiskun megyénél alig nagyobb, míg 
Dél-Oszétia csak kicsit nagyobb, mint 
Zala megye. Az önálló oszét fennható-
ságú területeket a 18. század közepétől a 
terjeszkedő Orosz Birodalom foglalta el, 
míg az utolsó oszét terület 1801-ben került 
orosz kézre.

Az oszétek érdekes módon 1744-ben a 
redemptio előtt egy évvel alapították meg 
fővárosukat Vlagyikavkázt, mely ma már 
több mint 300 ezer főt számláló nagyvá-
ros, ám a hatalmas zöld területeknek kö-
szönhetően inkább kisvárosra emlékeztet.

A jász delegáció már Moszkvába érkez-
ve az ott élő oszétek egyesületének társa-
ságában tölthette el a napot. Majd kalan-
dos utazást követően a Jászságot képviselő 
kis csoport Oszétiába megérkezve nagyon 
kedves fogadtatásban részesült a hagyo-
mányos oszét vendégszereteten túl is, kö-
szönhetően Temina Tuaeva oszét fi lmren-
dezőnőnek, aki 2007-ben fi lmet forgatott 
a Jászságról, melyben a csoport tagjait is 
megszólaltatták. A művet – amely nagy 
sikernek örvendett Észak-Oszétiában 
– pedig többször levetítették az oszét te-
levízióban. Ennek köszönhetően a jász 
látogatókat többen felismerték. Az utazók 
általános benyomása, hogy az oszétek tud-
ják és számon tartják, hogy Magyarorszá-
gon élnek távoli rokonaik a jászok.

A csoport számtalanszor vett részt a ha-
gyományos oszét lakomán, ahol a legidő-
sebb férfi  – a tamada – azaz a lakoma cere-
móniamestere vezeti az étkezést. Ő ülteti 
le a megfelelő helyre a megjelenteket, va-
lamint a lakoma közben ősi imákat mond, 
bemutatja és egyúttal elosztja az ételeket 
kinek-kinek rangja és méltósága szerint. 
A juh fülét például az asztaltársaság leg-
fi atalabb tagjának adja mondván hogy „A 
fi atal mindig fi gyeljen az idősek szavára.” 
Bathó Editet, mint kutatót nagy megtisz-
teltetés érte, hiszen az oszét lakomán nők 
nem ülhetnek az asztalhoz, ám Vele ki-
vételt tettek. Az előadó asszony szép ké-
pekkel mutatta be a leírhatatlanul pompás 
oszét asztalokat, amelynek legfontosabb 
tartozéka a pirog, azaz sajtos lepény, mely 
háromszög, vagy kör alakú sült tészta. Az 
oszét ételek közt a legfontosabb a birka-
hús, éppen úgy mint egykor a jászoknál is. 
Nagy öröm volt a jászoknak, hogy a ha-
gyományos oszét dzükkát is kóstolhatták, 
melyet idehaza vajalja néven ismernek és 
készítenek több helyen mind a mai napig. 
Az étkezéshez hozzátartozik a házilag ké-
szített árpasör fogyasztása is.

Az oszét vendéglátók gazdag és színes 
programot állítottak össze a jász vendégek 
tiszteletére. Jártak a Kaukázus hatalmas 
völgyeiben és láthatták a hófödte csúcso-
kat. Megtekintették a 13. századi alán erő-
döket, egykori falvak romjait és eljutottak 
a különleges hangulatú dargavsz-i Holtak 
városába is. Az oszétek egykor a házakra 
emlékeztető különleges kaukázusi stílusú 
tornyokba temetkeztek. 

A jász csoport járt Vlagyikavkáz polgár-
mesterénél, az Oszét Parlament elnökasz-
szonyánál, valamint az Észak-Oszét Egye-
temen is ahol lelkes diákok előtt tartottak 
előadást, akik felállva, tapssal fogadták 
a Magyarországról érkezett vendégeket. 
Az Alán Állami Táncegyüttes tagjai a 
vendégek tiszteletére az oszét tánc össze-
állításon kívül egy rövid magyar táncot is 
bemutattak. Az Észak-Oszét Nemzeti Mú-
zeumban a csoport számos értékes emlé-

Jászok látogatása oszét rokonainknál
Hortiné dr. Bathó Edit előadása Jászfényszarun

ket láthatott. Így többek között az ászokra 
utaló ősi tárgyakat, valamint a régi oszét 
viseletet, de olyan meglepetéseket is lát-
hattak, mint I. Rákóczi György erdélyi 
fejedelem szablyáját, vagy egy a Rákóczi -
szabadságharc korából származó szablyát, 
melyet a II. világháborúban a szovjet csa-
patok zsákmányoltak talán Erdélyből.

Az oszétek számára a jászok ottléte igazi 
ünnepnek számított. Így nem csodálkoz-
hatunk azon sem, hogy a delegáció oszéti-
ai tartózkodása alatt többször szerepeltek 
a helyi televízióban és rádióban is. Ám az 
utazás fő eredménye, hogy sikerült a jász 
küldöttségnek felvenni az oszét élet jelen-
tős közszereplőivel a kapcsolatot, mely 
remélhetőleg a közel jövőben gyümölcsö-
ző együttműködést fog hozni a két rokon: 
oszétek és jászok között.

Farkas Kristóf Vince

Jászfényszaru Város Önkormányzata 
hagyományteremtő céllal 2010. január 
3-án (vasárnap) 16 órai kezdettel a Pe-
tőfi  Művelődési Házban Újévi operett és 
musical koncertet szervez. 

A város képviselő testülete a koncertre 
tevékenységük elismeréséül meghívja a 
városi intézményekben dolgozó vagy már 
nyugdíjba vonult közalkalmazottakat, köz-
tisztviselőket, önkormányzati kitüntetéssel 
rendelkezőket valamint a városért több éve 
sokat tevékenykedő civileket. 

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármes-
ter újévi köszöntője után kétszer 60 perces 
koncert következik. 

A műsorban közreműködnek: Musicart-
Classic Koncertzenekar; koncertmester: 
Bondor Erika hegedűművész, a Musicart-
Classic szólistája; vezényel: Kührner 
György karmester – zongoraművész, a Mu-
sicartClassic szólistája; művészeti vezető: 
Dániel Gábor. A koncerten énekelnek La-
dinek Judit színművész, a Madách Színház 
tagja; Szabó Krisztina énekművész, a WDR 
Rádió Köln szólistája; Zábrádi Annamária 
énekművész, a MusicartClassic szólistája, 
a Budapesti Operettszínház tagja; Csut-
ka István színművész, a Madách Színház 
tagja; Dániel Gábor színművész, a Musi-
cartClassic szólistája, a Budapesti Operett-
színház tagja. Műsorvezető: Solti Lilla. A 
szervezésben és rendezésben részt vállal: a 
Fényszaruiak Baráti Egyesülete.

A koncert nyilvános a galériára korláto-
zott számban 1200 Ft/fő összegért decem-
ber 22-én és 23-án a Városi Könyvtárban 
azt követően december 30-ig a 30-337-
3336 mobil telefonon Tóth Tibornál lehet 
jegyet vásárolni, illetve igényelni. 

Tóth Tibor

Újévi operett 
és musical koncert
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Köszönetet mondunk a
rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek akik

Özv. PETŐ SÁNDORNÉ
Cseszkó Gizella 

gyászmiséjén, temetésén részt vettek, 
sírjára koszorút, virágot hoztak.

A gyászoló család

Emlékezés
Édesapám, PÁL ANTAL 9 éve,

Édesanyám KOVÁCS ANNA 3 éve 
elhunyt drága szüleimre.

„Életetek munka volt, szeretet és jóság,
 Síri álmotok legyen az örök megnyugvás.”

Szerető fi uk és családja

Emlékezés
ÉZSIÁS VENCEL 
halálának 5. évfordulójára.

„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell,
 s akit szeretünk, azt nem felejtjük el.
 Emberi törvény kibírni mindent, 
 s menni mindig tovább,
 még akkor is, ha már nem élnek bennünk 
 remények és csodák.”

Szerető feleséged és családja

Emlékezés

Tusor Antal 
halálának 25. évfordulójára.

„Én már alszom hideg hant alatt,
 Ó, ne zavard meg csendes álmomat.
 Borulj síromra halkan, csendesen,
 Ne félj, nekem nem fáj semmi sem.”

Szerető felesége és családja

Emlékezés
Szeder László halálának 1. évfordulójára.

„Egy betegség megölte szívedet,
melyben nem volt más csak szeretet.
Egy ’jaj’ szó, annyit se mondtál,
csak csendben elaludtál.
Tiéd a nyugalom, miénk a fájdalom.”

Szerető felesége, fi a, lánya, menye, veje és unokái

Emlékezés
HULYÁK RÓBERT

halálának 1. évfordulójára.
„Csendesen alszik, megpihent végleg,
 angyalok bölcsője ringatja már,
 nem jöhet vissza, hiába hívjuk,
 emléke szívünkben otthont talál…”  (Váci Mihály)

Szerető családod

Emlékezés
RIMÓCZI JÁNOS halálának 13. 

és RIMÓCZI KATALIN 
halálának 2. évfordulójára.

 „Mint gyertyaláng lobban el az élet,
  Mint gyors folyó, rohannak az évek,
  Mint fájó emlék, dereng a múlt,
  Virággal üzenünk,
Hogy Rátok emlékezünk.”            Szerető családotok

Emlékezés
Fózer Pál

halálának 4. évfordulójára.

Emlékezés
Tóth Péter 

halálának 1. évfordulójára.

„Elvesztettem azt, 
 kit annyira szerettem,
 Jó kedvem, nyugalmam 
 Veled eltemettem.
 Üres már a lakás, 
 nincs, ki haza várjon,
 ezért nem jön éjjel a szememre álom.

 Légy velem, szeress, 
 míg utam végig járom,
 Te voltál, Te maradsz 
 az én örök párom.
 Majd ha elindulok, napjaim betelvén,
 Karjaid kitárva várj az út végén.”

Szerető feleséged és családod

„Meggyújtok egy gyertyát Érted,
 S közben azt kívánom, 
 legyen nagyon boldog mostani életed.
 Kérem a Jó Istent és az Angyalokat,
 segítsék mennybéli sorsodat.
 Legyen minden pillanatod 
 vidám és boldog,

 ott már nem lehet semmi gondod.
 Kiket itt hagytál, mindenki szeret,
 s ez a szeretet Téged boldoggá tehet.
 Ez másképp nem is lehet, 
 hiszen Téged 
 nagyon sok ember SZERET!”

Szerető családod

Emlékezés
Harangozó Alajos 

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.”

Köszönetet mondunk rokonainknak, 
barátainknak, ismerőseinknek 

és a szomszédoknak, akik
FEKETE JÓZSEF

gyászmiséjén, temetésén részt vettek, 
sírjára koszorút, virágot hoztak, 

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló családSzerető felesége és családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Özv. PALÓCZ JÓZSEFNÉ

Török Klára
temetési szertartásán megjelentek, 

sírjára koszorút, virágot hoztak, 
részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkat enyhíteni próbálták.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

PÁL JOACHIMNÉ Kiss Ilona
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak, 

fájdalmunkban részvétnyilvánításaikkal 
osztozni próbáltak.
A gyászoló család
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TÜZELŐ és ÉPÍTŐANYAG 
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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

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

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-munka-
olvasó egyben) –20% kedv.

További ajánlatunk:
• Tokok, kiegészítők –10% kedv.
Nézzen be hozzánk, 
hogy jobban lásson!

Nyitva tartás: H-P.: 9-16.30 óráig

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

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

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

3-án Újévi koncert, 6-án Hüllőkiállítás, 22-én Bartos Kinga festőművész kiállításának 
megnyitója a Magyar Kultúra Napja alkalmából. 24-én Színházi előadás – FÉBE, 30-án 
Iskolai Jótékonysági bál.

A művelődési ház januári program-előzetese

Minden kedves vásárlónknak 

Kellemes Karácsonyi ünnepeket 
és Boldog Új Évet 

kívánunk!

SZÜLETETT: Tóth Dorottya (Mészáros Edina). HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.
ELHUNYTAK: Cserháti Anna (80 é.), Farkas Sándorné Pál Rozália (66 é.), Pető Sándor-

né Cseszkó Gizella (79 é.), Szűcs István (75 é.), Vidák János (57 é.)

Novemberi anyakönyvi hírek

Berta Lászlóné díszítő- foltvarró tanfolyamot szervez. Az érdeklődőket előzetes megbe-
szélésre 2010. január 21-én, csütörtök 17 órára várja a Városi Könyvtárba. Érdeklődni 
lehet: Görbe Jánosné Amálkánál a 06-20/2087-031-es telefonszámon.

Foltvarró tanfolyam indul ügyes kezű lányoknak, asszonyoknak!

Holló Imrét és nejét, Sőregi Margitot

50. 
HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJUK

alkalmából szeretettel köszönti családja!alkalmából szeretettel köszönti családja!

Jászfényszaru Rákóczi u. 11. 
szám alatti

Söröző eladó
Érdeklődni: 06-20/348-4860

Jövőre is várjuk kedves vásárlóinkat 
akciókkal és kedvezményekkel!
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Jászfényszaru Város Önkormányzata GA-
MESZ pályázatot hirdet 1 fő gazdasági elő-
adó munkakör betöltésére. 

A foglalkoztatás jellege teljes munkaidős. 
A munkakör mérlegképes könyvelői képe-
sítéssel tölthető be, (előnyt jelent állam-
háztartási szak). Elvárások: legalább 5 év 
költségvetési területen szerzett tapasztalat, 
felhasználói szintű számítógépes ismeretek. 

1 fő karbantartó munkakör betöltésére. 
A foglalkoztatás jellege teljes munkaidős. A 

munkakör festő szakmunkás bizonyítvánnyal 
tölthető be. Mindkét pályázat benyújtásának 
feltétele: magyar állampolgárság, büntetlen 
előélet. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
helyismerettel rendelkezés. Illetmény meg-
állapítása a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelke-
zései az irányadók. A pályázatok benyújtásá-
nak határideje: 2010. január 6. A pályázatok 
benyújtásának módja: postai úton GAMESZ 
5216 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. címre.

Álláshirdetés

Ünnepi süteményeink fenséges illatát 
a trópusi fűszernövényeknek köszönhet-
jük. A vanília az egyetlen növény az or-
chideafélék közül, amelynek termése – a 
jól ismert vaníliarúd – emberi fogyasz-
tásra is felhasználható. Az aztékok már 
több mint ezer évvel ezelőtt ismerték, 
és kedvenc csokoládéitaluk ízesítésére 
használták.

Európában a spanyol hódítók közve-
títése révén terjedt el mint népszerű fű-
szer. Azóta folyamatosan jelen van éle-
tünkben, és nem telik el nap, hogy ne 
találkoznánk az ízével. A sütemények, 
fagylaltok, puding, csokoládé és egyes 
likőrök, koktélok egyszerűen elképzel-
hetetlenek lennének nélküle.

A vanília kúszónövény, amely az Egyen-
lítő körüli övezet trópusi, párás, meleg 
éghajlatát kedveli. Manapság a legna-
gyobb mennyiségben a Bourbon-szige-
teken (Madagaszkár, Comoro, Seychelle 
és Reunion), Tahitin, Mexikóban és In-
donéziában termesztik. Aki „élő” vanília 
növényt szeretne látni, látogasson el a bu-
dapesti Füvészkertbe, ott az üvegházban 
megtekinthető. Élő vanília növénnyel én 
is rendelkezem a mini orchidea-gyűjte-
ményemben, szépen növekszik, már ma-
gasabb, mint 1 méter, de sajnos még nem 
örvendeztetett meg virággal.

Virágait kézzel porozzák! 
Az ültetvényeken, ahol a növényeket 

póznákra felfuttatva nevelik, a legmun-
kaigényesebb feladat a virág kézzel tör-
ténő beporzása. A halványsárga, illatos 
virágok mindössze egy napig nyílnak, 
így ezt a munkát nagyon rövid idő alatt 
és nagy szakértelemmel kell elvégezni. 
Ha nem történik meg időben a beporzás, 
nem jön létre termés.

A sárgászöld színű, fürtökben növő ru-
dak nagyon lassan fejlődnek, teljes be-
érésükhöz 6-9 hónap szükséges. Amikor 
a termések szedésre érettek, begyűjtik 
őket, de ekkor a vaníliarúd még egyálta-
lán nem olyan, amilyennek mi ismerjük. 
A további feldolgozás célja az, hogy a 
termésben lévő aroma anyagok – közü-
lük talán legismertebb a vanillin – átala-
kításával és feldúsításával különleges ízű 
terméket hozzanak létre.

Ennek érdekében a rudakat több alka-
lommal leforrázzák, dobozokban gő-
zölik, napon szárítják, majd közel fél 
éven át érlelik. A folyamat során kialakul 
a vaníliarúd szép barnás-feketés színe és 
kiváló illata. Az érlelési eljárásra min-
den termesztőnek megvan a saját titkos 
receptje, amelyet féltve őriz, hogy cége 
termékét különleges kuriózumként kí-
nálhassa. Emiatt persze a vaníliatípusok 

(Folytatás a 15. oldalon)

Gyűjtők és gyűjtemények
V. Orchideák – 

az ünnepre készülve

Véget ért az őszi idény mind labdarúgóink, 
mind kézilabdázóink számára. Az utolsó 
fordulók eredményei:

Felnőtt labdarúgó eredmények:
JVSE-Csépa 1–3 G: Luca, 
Újszász-JVSE 3-3 G: Szakali Márk, Luca, 

Garamvölgyi, JVSE-Tiszafüred 0–2
Ifjúsági labdarúgó eredmények:
JVSE-Csépa 9–1 
G: Virág 3, Dobák 3, Berényi 2, Csaba
Újszász-JVSE 3–0

JVSE-Tiszafüred 3–5
Serdülő eredmények:
JVSE-Jászberény U13: 0–5 
JVSE-Jászalsószentgyörgy  U13:  21–0
Kézilabda eredmények:
JVSE-Fegyvernek  21–23
JVSE-Kunhegyes  18–19
A JVSE vezetősége, sportolói nevében 

békés boldog karácsonyt kívánok szurkoló-
inknak, megköszönve 2009. évi támogatá-
sukat!                                 Vitányi Szabolcs

Sporthírek

„Várlak még ma is, karácsony, drága,
apró gyermekként a szemem tárva,
szívemből ma is szárnyal az ének,
tisztán ragyogsz, bár múlnak évek.

Szívemben voltál, szüless meg mára,
minden embernek karácsonyára!
S maradj velem, míg múlnak az évek:
Jöjj el, Karácsony! – úgy várlak, kérlek!”

Adventi készülődés a Napsugár Oviban
Gyarmathy Irén: Jöjj el, Karácsony! (részlet)

Minden egyes nappal egyre közelebb va-
gyunk az év egyik legszebb ünnepéhez, 
eszünkbe jutnak a karácsonyi énekek, a fe-
nyőfa illata, a gyertyák szív melengető fénye.

Óvodánkban az ünnepeinkre való felkészü-
lés a népi hagyományok ápolásán alapul. A 
Mikulás ünnepség, a Lucázás,  a Luca-napi 
búza ültetés, a csoportonkénti adventi koszo-
rú készítés, az adventi naptár kincseinek fel-
fedezése,  a karácsonyi díszek barkácsolása, 
a bejgli – és mézeskalácssütés, mind-mind az 
ünnepvárás megtestesítője.

Óvodánk dolgozói fontosnak tartják a lel-
ki ráhangolódás bensőséges hangulatának 
kibontakoztatását az óvodai közösségben. 
Szeretnénk gyermekeinket példamutatással 
türelemre, odaadásra, érzékenységre, tole-
ranciára, őszinteségre, megértésre, önzet-
lenségre, szeretetre nevelni – nemcsak ka-
rácsony közeledtével, hanem az év minden 
napján. Ebben segítségünkre van Kocsisné 
Horti Mónika is, aki hetente ellátogat óvo-
dánkba hittan foglalkozásokat tartani. 

(Folytatás a 16. oldalon.)

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy csütörtöki nap, amikor az iskolánk 
nagy része elment, hogy megnézze Ránki 
György Pomádé király új ruhája című ope-
rájának részleteiből összeállított előadást 
a művelődési házban, a Szolnoki Szim-
fonikus Zenekar előadásában. Miután az 
óvodások is elfoglalták a helyüket, nem 
éppen halkan vártuk, hogy elkezdődjön az 
előadás. Egyszer csak kijött a mesélő, és 
a nézőtér elcsendesedett. Miután elmond-
ta a szövegét, megszólaltak a hangszerek, 
majd a színpadra lépett Dani és Béni, akik 
elkezdtek énekelni. Ez a két fi ckó előszere-
tettel csapta be az embereket. Azt mondták, 
hogy ők olyan ruhát varrnak, amit csak azok 
az emberek látnak, akik okosak. A király 
nagyon szerette a ruhákat és megparancsol-
ta, hogy varrjanak neki is egy ilyet. Másnap 

már kész is voltak. A király dicsekedni akart 
a ruhájával, föl is vette, hogy megmutassa a 
város lakóinak. Kiment a főtérre, levetette a 
palástját, és hirtelen mindenki nevetni kez-
dett, mert kiderült, hogy a király meztelen. 
Erre egy 8. osztályos „beépített szereplő” 
hangosan kiabálva fel is hívta a fi gyelmet. 
Az egész terem zengett a hangos kacajtól. 
Valószínű, hogy mindenkinek ez volt a ked-
venc része. A király rájött, hogy becsapták, 
és nincs is rajta ruha. Eztán már csak a vége 
volt hátra. Az énekesek még táncoltak is a 
vállalkozó kedvű gyerekekkel, majd elbú-
csúztak a nézőktől. Hatalmas tapsot kaptak. 
Mindenki új élményekkel telve ment haza. 
Kíváncsian várjuk a Filharmónia Hangver-
senysorozat további két előadását is.

Írta: Horváth Kinga 
és Török Mária 6.a

Pomádé király új ruhája
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Adj vért és ments meg három életet…
Láthatjuk ezt a felhívást kiplakátozva Fény-

szarun háromszor egy évben. És hál’ Istennek, 
elég sokan felfi gyelnek erre, mint ahogy ezt 
megtapasztalhattam 2009. december 4-én a 
véradóknak adott vacsorán is. Kővágóné Kati 
néni, aki már lassan 30 éve látja el önkéntesen 
a Jászfényszarui Városi Vöröskereszt titkári 
feladatait, örömmel újságolta, hogy egy-egy 
véradás tervezett létszáma 50, amit mindig 
sikerül teljesíteni; az utolsó véradáson 55 ön-
kéntes jelent meg.

1988 óta november 27-e a Véradók napja 
Magyarországon. Azért tették erre a nap-
ra, mert először 1954-ben november 27-én 
adományoztak kitüntetéseket a sokszoros 
véradóknak. A Magyar Vöröskereszt 1987-
es kezdeményezésére nevezték ki a Véradók 
napjának, hiszen fontosnak tartották a „meg-
emlékezést” arról, hogy egyetlen véradással, 
akár három ember életét is megmenthetjük. 
Bár manapság a tudomány már sok jóval 
kecsegtet, de a balesetekben, műtétekkor el-
vesztett vér pótlására még mindig a mások-
tól, véradóktól való vér szolgál. És lehet, 
egyeseknek csak egy kis „szösz”-nek tűnik a 
véradás, ahogy Kocsis doktor úr fogalmazott: 
csakis Szabadon, Önként, Szeretettel lehet ezt 
megtenni másokért.

Fényszarun minden évben megrendezik az 
első és többszörösen kitüntetett véradóknak 
szervezett vacsorát. A kitüntetettek mellett 

jelen voltak Győriné dr. Czeglédi Márta pol-
gármester asszony, háziorvosaink, védőnő-
ink, vöröskeresztes segítők és a Jászberényi 
Városi Vöröskereszt titkára, Botkáné Sárközi 
Ildikó is.

Ahogyan az idősebbek mesélték, régen vér-
adások alkalmával előkerült a sör, virsli, bam-
bi, elő zene, de még a disznótor sem volt ritka. 
Péntek este a Kaszinó Étteremben is jó volt a 
hangulat. Az elején egy kedves műsort adtak 
elő Pető Edina tanárnő tehetséges tanítványai, 
akik sikeresen szerepeltek egy nemrég meg-
rendezett versenyen: Hornyák Boglárka, Hor-
nyák Melinda és Fekete Csilla. Majd köszö-
netet mondtunk polgármester asszonyunknak, 
hogy az Önkormányzat anyagilag is támogatja 
a véradásokat, Kővágóné Kati néninek a vér-
adások megszervezéséért, valamint orvosa-

inknak és a védőnőknek, hogy „őrzik” egész-
ségünket. És ezután következett a kitüntetések 
átadása, majd egy fi nom vacsora.

Első véradók voltak: Csontos Orsolya, Fe-
keténé Ruis Beatrix, Ferencz László, Kovács 
Marietta, Mezei Henrietta és Nagy Tibor.

Többszörös véradásért kitüntetettek:
10-szeres véradásért: Bója Kovács Attila, 

Ézsiás János és Radics Árpád.
20-szoros véradásért: Altorjai Katalin, Bali 

Beáta, Gódor József, Kiss János, Pető Gyula 
és Szabó Károly.

30-szoros véradásért: Liziczai Zsolt.
50-szeres véradásért: Szászi Józsefné.
70-szeres véradásért: Boda Andor.
Remélem, ezután is sokan és egyre többen 

találkozunk a véradásokon!
Altorjai Katica

Nemrégiben meghívót kaptam Zsámboki 
Ricsitől fotókiállítása december 2-i megnyi-
tójára. Mivel erről az oldaláról eddig nem is-
mertem őt, kértem, mondja el, mi vezette el őt 
eddig és hogyan készült a kiállításra. 

Ricsi így válaszolt: „Bár számomra mindig 
elsőbbséget élveztek a reáltantárgyak, mindig 
szántam időt a művészetekre. Általános isko-
lában a sok matek, fi zika és egyéb verseny 
mellett ötödikes koromtól kezdve jártam kép-
zőművészeti szakkörökre. Sokan mondták, és 
én is tartottam attól, hogy gimnáziumban a 
sokkal színvonalasabb versenyek mellett nem 
lesz időm ezekre a szakkörökre. Szerencsére 
nem így lett, bár sokkal kevesebb időm van 
foglalkozni a művészetekkel. A gimnázium 
rajz szakkörére járok mióta idekerültem és 
most tizenegyedikben fakultásnak is a rajzot 
választottam a matek és a fi zika mellé.

Régebben szinte minden művészeti ágat ki-
próbáltam, de a hozzám legjobban illőt nem 
találtam meg. A fotózással 2008 tavaszán 
ismerkedtem meg, ekkor kaptam az első 
komolyabb fényképezőgépemet. Kezdetben 
csak önnön szórakoztatásomra fotóztam, ké-
sőbb már különböző családi eseményeken és 
osztálykirándulásokon is magamra vállaltam 
a fotós szerepét. Még azon a nyáron hallot-

Zsámboki Richárd fotókiállítása Jászberényben
tam, hogy alakulóban van Jászfényszarun egy 
fotóműhely. Természetesen támogattam az 
ötletet és feliratkoztam leendő tagok listájá-
ra. Őszre a jászfényszarui Bedekovich Lőrinc 
Népfőiskolai Társaság és a gödöllői Dufl ex 
Fotográfi ai Stúdió közreműködésével meg-
alapult a jászfényszarui Dufl ex Alkotóműhely. 
Kezdetben foglalkozásokat tartottak nekünk, 
megtanultuk a portré-, táj-, és rendezvényfo-
tózás alapjait. Tanárunk, vagy inkább segí-
tőnk Samuné Tusor Mária, a Dufl ex Fotográ-
fi ai Stúdió fotósa volt. A sok munkának meg 
lett az eredménye, hisz a foglalkozások alatt 
készített fotókból egy közös kiállítási anyag 
készült, melyet 2009 januárjában a gödöllői 
Petőfi  Sándor Művelődési központban mutat-
tunk be. 2009 februárjában egy egész hétvé-
gés balatoni kiránduláson vettünk részt, ahol 
olyan különleges témákat fotózhattunk, mint 
a jeges Balaton vagy a kőtengerek. Ekkorra 
már nem csak amatőr fotósok gyülekezete 
voltunk, hanem egy jól összeszokott fotósala-
kulat. Innentől kezdve a városunk különböző 
rendezvényein mindig részt vettünk és meg-
örökítettük az eseményeket. Sok egyéb pro-
jektben is részt vettünk. Most lehetőség nyílt 
arra, hogy az alkotóműhely keretében ké-
szített fotóimból egy kiállítás készüljön. „A 

Lehel Vezér Gimnázium iskolagalériáján 
megrendezett kiállítás megnyitóján részt 
vettek iskolatársak, Ricsi volt és jelenlegi 
tanárai, barátok és rokonok. A nagyszámú 
érdeklődő előtt Antics István, a gimnázium 
igazgatója nyitotta meg a rendezvényt, majd 
a képeket Samuné Tusor Mária, a fotómű-
hely szakmai vezetője méltatta. A megnyitó 
végén polgármesterünk, Győriné dr. Czeg-
lédi Márta köszöntötte ifjú művészünket. 
A kiállítás tanítási időben január 4-ig te-
kinthető meg, de remélem, hogy hamarosan 
Jászfényszarun is megtekinthetőek lesznek a 
képek.                                             Tóth Tibor

„Csoda történt? 
Ó nem! Csodát én nem tettem,
Csak a vérem kérték… És én megtettem.”

(Malachovszky László)

Fotó: Fekete Imréné

A kiállítás megnyitóján balról
Zsámboki Richárd
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Január 1. – Béke Világnapja
A Béke Világnapját VI. Pál pápa kezde-

ményezésére ünnepeljük minden év első 
napján 1968 óta. Ez a nap arra fi gyelmeztet, 
hogy az előttünk álló új évben törekedjünk 
arra, hogy békében éljünk önmagunkkal, 
minden emberrel és mindennel az egész 
világon. II. János Pál pápa is folytatta a 
béke világnapok hagyományát. A Béke 
XXXVI. Világnapjára írt 2003. január 1-ei 
üzenetében, XXIII. János pápa 1963. ápri-
lis 11-jén nyilvánosságra hozott, történelmi 
jelentőségű Pacem in terris enciklikája 
kapcsán, a következőképpen fogalmazott: 
Nagycsütörtök volt ez a nap. Igen tisztelt 
elődöm, aki két hónappal később halt meg, 
és aki ebben az enciklikájában a jóakara-
tú emberekhez fordult, az egész világnak 
szóló békeüzenetét foglalta össze az első 
mondatban: „A békét a földön, amelyet az 
összes ember a világon minden időben hőn 
óhajtott, nem lehet másképp megteremteni 
és megszilárdítani, mint csak az Istentől 
alapított rend szent megtartásával.”

Január 22. – A Magyar Kultúra Napja
A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-

ban e napon fejezte be a Himnusz meg-
írását. Ennek emlékére 1989-től január 
22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Nap-
ját, és a pedagógusokat 1993-tól e napon 
tüntetik ki. 

Január 26. – Nemzetközi Vámnap
Január 26-át a brüsszeli székhelyű Vám 

Együttműködési Tanács Megalakulásának 
napját 1983 óta ünneplik a világban. A ma-
gyar kormány 1992-ben hozott rendeletet e 
nap hivatalos megtartásáról, így 1993 óta 
Magyarországon is ünneplik. 

Január 27. – Holokauszt Emléknap
Az ENSZ közgyűlése 2005-ben január 

27-ét, az auschwitz-birkenaui haláltábor 
1945-ös felszabadításának napját Holoka-
uszt Emléknappá nyilvánította. Az ENSZ 
határozata után Magyarországon az Élet 
Menete Alapítvány határozta el, hogy mél-
tó megemlékezést szervez a zsidóknak és 
nem zsidóknak egyaránt. 

Január 30. – A Lepra elleni Harc Világ-
napja

A betegséget korábban már legyőzöttnek 
hitték, világszerte azonban még ma is mil-
liós nagyságrendben jelentkezik. A lepra 
kórokozóját 1873-ban Gerhard Hansen 
norvég orvos izolálta. A betegség 1982 óta 
gyógyszer-kombinációval gyógyítható, de 
a kezelés hosszadalmas és költséges. 

Kedves Olvasók! A világnapokról szóló 
cikksorozatom „körbeért” az évben. Jö-
vőre a néphagyományokhoz köthető jeles 
napokról fogok írni minden hónapban. Ha 
bármi ötletük van ezzel a témával kapcso-
latban, keressenek meg engem vagy a szer-
kesztőbizottságot. Köszönöm, hogy eddig 
is olvasták cikkeimet és különösen köszö-
nöm az elismerő, bátorító szavakat.

Zsámboki Richárd

„Ó gyönyörűszép titokzatos éj!” Világnapok – Január
Tempus Adventus, Advent vagy más né-

ven, a várakozás ideje. Előző lapszámunk-
ban már olvashattunk az adventi szent idő-
ről. Most a Karácsonyról olvashatunk.

December hava az Árpád-korban Kará-
csony hava, még régebben Álom hava. Az 
elnevezés mindkét esetben egyértelmű. 
Gondoljunk csak arra, mit ünneplünk de-
cember 8-án.

„Ave Maria, Istennek Anyja, tebenned 
virágzik váltságunk aranyja...” 1.

Ez a nap Szűz Mária Szeplőtelen Fogan-
tatásának ünnepe. Ezt az örömteli ese-
ményt adja nekünk vissza az evangélium 
és az azon alapuló Úr Angyala imádság. 
Lukács evangéliumában így olvashatunk a 
történtekről: „Az angyal belépett hozzá, és 
így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! 
Az Úr veled van! Áldottabb vagy te min-
den asszonynál!” Ennek hallatára Mária 
zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy 
miféle köszöntés ez. Az angyal azonban 
folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyel-
met találtál Istennél! Mert íme, gyerme-
ket fogansz méhedben, és fi út szülsz, s 
Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő: a 
Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr-
isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját. 
Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, 
és uralmának soha nem lesz vége!” 2.

lyet a Szent család bejárt azon az éjjelen. 
Amikor az Augusztus császár parancsára 
kiadott népszámlálás miatt több ezer em-
ber tért vissza szülőhelyére. Így tett akkor 
Mária és József is. Útjuk során több foga-
dóst is kérdeztek, lenne-e hely számukra, 
de mindenütt nemleges választ kaptak, 
mert a fogadók már telve voltak utazókkal. 
Végül, egy helyütt megesett egy fogadós 
szíve rajtuk, de csak egy barlangistállót 
tudott adni nekik. És ezen a helyen történt 
meg a karácsonyi csoda, megszületett a 
kis Jézus. Ezzel egy időben a pusztában 
csordát őrző pásztorok angyali szózatot 
hallottak, mi szerint: „...hajnal van végre 
a pusztában. Miért vártok, miért tétova 
szívetekkel, induljatok hamar, a csillag 
vezet el! Érdemes, érdemes megkeresni 
Őt! Boldogság, boldogság megtalálni Őt! 
Itt van már Isten ígérete..., rátok vár, rátok 
vár Urunk szeretete.” Kisvártatva angya-
li ének édes hangjai eképpen énekeltek: 
„Dicsőség mennyben az Istennek, Békes-
ség földön az embernek...” Ezt követően a 
pásztorok útra keltek és elsőként ők láto-
gatták meg a kisded Jézust. Ők örömmel, 
tiszta szívvel érkeztek hozzá, ám volt más, 
aki személyesen nem mert megjelenni szí-
ne előtt. Ő Heródes volt, Júdea helytartója, 
akit hatalomvágya arra késztetett, hogy ha 
személyesen nem is látogatja meg Jézust, 
elküldi hozzá a három bölcset; Gáspárt, 
Menyhértet és Boldizsárt. A három keleti 
bölcs nem érkezett üres kézzel, ajándékul 
aranyat, tömjént és mirhát vittek. Ám is-
mervén Heródest és szándékait, nem tér-
tek hozzá vissza.

„Harmatozzatok, égi magasok! Téged 
vár epedve a halandók lelke, Jöjj el, édes 
üdvözítőnk! Mert az emberek ott tévelyeg-
nek, holt égi fényed útján nem vezérled, 
őket édes Üdvözítőnk!”

Pál Katalin Alíz
1. Idézet egy magyar karácsonyi népi 

énekből. A további ének idézetek szintén 
népi énekekből származnak majd.

2. Lk 1, 26-38Mária Szeplőtelen Fogantatásán túl is-
merünk más, az adventi időben jellemző 
„szokást” is. Ez a roráte, más néven a haj-
nali mise. Elnevezése advent 4. vasárnap-
jának kezdőénekéből származik: „Rorate, 
coeli desuper, et nubes pluant justum”, 
magyarul: „Harmatozzatok, egek onnan 
felülről, és felhők hozzák az igazat.” Az itt 
közölt evangéliumi részek Keresztelő Já-
nos és Izajás könyvéből valók. Az adventi 
időszak végéhez érve, lassan közeledünk 
Karácsony szent ünnepéhez. Ezek a napok 
vallásos és nem vallásos embernek egyet 
jelent: ez a szeretet ünnepe.

„Szent Karácsony éjjelén csodát ont az 
ég: Megjelent egy kisgyermek, távolról 
jött fény. Nem volt meleg pólyája, anyja 
csupa könny: Meleg otthont nem talált, hi-
deg volt a föld.”

Ez a népének érzelmesen és egysze-
rűen írja le azt a hosszadalmas utat, me-

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
Dr. Törőcsikné dr. Király Katalin

ügyvéd

Tisztelt Ügyfeleim!
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(Folytatás a 12. oldalról.)
minősége, aroma összetétele is nagyon kü-
lönböző, attól függően, hogy hol, milyen 
módszerrel állították elő.

A vanília minőségét saját háztartásunkban 
talán nem értékeljük olyan kifi nomultan, és 
sokszor meglehetős drágasága miatt inkább 
mesterséges változatával, a vanillinnal (va-
níliás cukorral) helyettesítjük. Ugyanakkor 
nem árt, ha tudjuk, hogy a vanília fontos 
világpiaci termék, és a világhírű cukrásza-
tokban és éttermekben, ahol nagy tételben 
használják ezt az ízesítőt, szakértők vá-
lasztják ki, hogy milyen aromájú vanília 
kerülhet az ételkölteményekbe.

Az aromaanyag valójában nem a termés-
héjban, hanem a milliónyi apró magban ta-
lálható, amelyek a termés érlelésekor ösz-
szetapadnak. Ezért felhasználáskor a vaní-
liarúd óvatos felhasítása után a belsejében 
lévő krémszerű anyagot kell késsel kiszed-
ni, és az ízesítendő ételhez adni. A megma-
radt terméshéjat feldarabolva, porcukorba 
téve vaníliás cukrot készíthetünk.

A vaníliából alkoholos kivonatot is gyár-
tanak, amelyet dohányipari termékek, par-
fümök, potpurrik, gyertyák illatosítására 
használnak.

Kép és szöveg: Czeglédi Gabriella 

2009. november 24-én az előző lapszá-
munkban részletesen bemutatott beruhá-
zás újabb fontos állomásához értünk, meg-
történt a létesítmény ünnepélyes átadása.

A vendégek fogadása és köszöntése a 
Polgármesteri Hivatalban történt, Gaz-
da László az Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács elnöke és Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármester közremű-
ködésével. Megtisztelte jelenlétével a ren-
dezvényt dr. Gedei József országgyűlési 
képviselő, Jászberény város polgármeste-
re is. Az ÉAOP-5.1.1/E-2008-0004  számú  
„Közösségfejlesztési akciók Jászfénysza-
run” projekt bemutatását a helyszín meg-
tekintése és a létesítmény ünnepélyes át-
adása követte. 

A Sportpálya és környezete megújítása – 
a létesítmény ünnepélyes átadása

megtekintése következett, majd a nagy-
számú megjelent az Ipari Parkot látogatta 
meg, ahol Versegi László ügyvezető mu-
tatta be vendégeinknek az ÉAOP-1.1.1/
A-2F-2009-0007 számú „Vállalkozások 
kétlépcsős megtelepedését lehetővé tevő 
feltételek kialakítása – Jászfényszaru Ipa-
ri Park fejlesztése III. ütem” című projekt 
megvalósulását, az épülő üzemcsarnokot.

November 12-én tartott foga-
dóórája kapcsán dr. Gedei József 
felső-jászsági országgyűlési kép-
viselő a polgármester asszony 
útján december 7-re parlamenti 
látogatásra hívta meg a képvi-
selőtestület tagjait. A testület 13 
tagjából 11 fő partnerével együtt 
tudta elfogadni a meghívást. A 
résztvevők köre a nagyobb intéz-
mények vezetőivel egészült ki. 

Biztonsági átvilágítás után vo-
nult be csoportunk a XII-es ka-
pun a Parlament épületébe. Ezt 
követően 60 perces idegenvezetői 
tájékoztatással egybekötött séta 
következett. A Szent Koronánál ünnepé-
lyes őrségváltásnak lehettünk szemtanúi. 
Lehetőségünk nyílott a volt felsőházi ter-
met megnézni, ahol hazai és nemzetközi 
konferenciákat, szakmai kongresszusokat 
tartanak. 13 órakor a Vadászteremben fo-
gyaszthattuk el az ebédet, majd a büfében a 
képviselő vendégei voltunk. A csoportunk-
ból 10 fő kapott lehetőséget arra, hogy 15 
órától, mintegy 30 percig a karzatról követ-
hettük az Országgyűlés munkáját. A délután 
hátralévő időszakában a fővárosi karácsony 
előtti vásári forgatagba pillanthattunk be. 

Parlamenti látogatás

19 órától a Vígszínházban William Shake-
speare: Tévedések vígjátékát két részben 
– Eszenyi Enikő, a színház igazgatójának 
modern rendezésében – tekintettük meg. 

Köszönjük a képviselő úr meghívását. 
Többen már nem elsőször voltunk az Or-
szág Házában, de valahányszor ott járunk, 
a fölemelő érzésen túl mindig felfedezünk 
valami újat, valami szépet a 105 éve elké-
szült impozáns épületben.

Tóth Tibor
2009-ben a 334353. látogató

Fotó: Karizs Evelin

Képes hírek

Az 1984-ben végzett 8. a osztály 25 éves 
osztálytalálkozóját tartotta november 7-én.

Visszapillantás 
a Szoptatás Világnapja helyi rendezvényeire.

A hagyományos szalagátvágás után a 
„Kerékpárút kialakítása Jászfényszaru vá-
ros belterületén” című, ÉAOP-3.1.3-2008-
0002 számú megvalósult projekt helyszíni 

A hűvös időben minden megjelentnek 
jól esett a Régi Kaszinó vendéglőben el-
fogyasztott ebéd, amely egyben a rendez-
vény zárását is jelentette.

Fotó: Karizs Evelin
Szöveg: Zsámboki Sándor
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Alma glóriában

Alma glóriában
Hozzávalók:
(kanadai) sütőtök 100 g
friss alma,   80 g
zabpehely   5 g
aszalt szilva   5 g
amerikai pörkölt mogyoró,  5 g

Karácsonyi töltött pulykamell

Hozzávalók: (1 főre)
Pulykamell  100 g
aszalt szilva  60 g
gépsonka  50 g
szelídgesztenye  50 g
mozarella sajt  30 g
angolszalonna  20 g
olivaolaj  20 g
kakukkfű  3 g
mustár  1 g
só  1 g
őrölt fehérbors  0,5 g

Elkészítés: A pulykamell fi lét 3 mm-re 
kikloffoljuk és a sütés előtt egy nappal a 
fűszerekkel ízesített olajjal megkenegetjük 
és hűtőben tároljuk. A készítés napján ki-
terítjük, ráfektetjük a szelet sonkát, erre a 
rusztikusra vágott sült gesztenyéket rászór-
juk. Az apró mozzarellát ráhelyezzük, úgy, 
hogy mellé egy magvazott aszalt szilva is 
kerüljön.

Az egészet feltekerjük és hústűvel össze-
tűzzük. Ezt annyiszor ismételjük, ahány 
főre készítjük. Mindegyik töltött pulyka-

tekercs tetejére egy angolszalonna szeletet 
helyezünk és tepsibe rakjuk.

A tepsi tetejét fóliával lefedjük és 230 
fokon kb. 35 percig sütjük. Megnézzük és 
ha késznek találjuk fólia nélkül pár percig 
pirítjuk. Köretnek adhatunk mellé párolt 
ceruzababot vagy párolt spárgát esetleg pá-
rolt vegyesköretet valamint vadrizst szépen 
formázva. Tetejét friss kakukkfűvel hint-
sük meg! Nagyon jól mutat mellé az Alma 
glóriában is, ami az idény csemegéje vagy 
akár ünnepi körete.

Az ételhez kitűnően illik az Etyeki Caber-
net Sauvignon vagy Chardonnay.

Jó étvágyat! 
Dr. Barna Lajosné

dietetikus, biológiai-ipari 
szaküzemmérnök

Elkészítés: A tököt 5 centiméteres kari-
kákra vágjuk. Az alma csumáját karalábé 
vájóval kiszedjük, helyébe tesszük a zab-
pelyhet, aszalt szilvát és a mogyorót. A 
töltött almát a tökkarikába helyezve sütő-
lapon, 230°C-on, körülbelül 20 perc alatt 
készre sütjük. Édességnek, csemegének, de 
köretnek is kiváló; az idény legjobbja!

ÍZHASÁB PLUSZ

(Folytatás a 12. oldalról.)
A mindennapok során fontos eszközeink: az ábrázolás, a mese, 

a vers, a dramatizálás stb. Miközben a gyermek játszik, boldogan, 
felszabadultan nevet, mélyreható értékeket tudhat magáénak és 
észrevétlenül fejlődik erkölcsi értékrendszere is. 

Néhány éve már-már hagyománnyá vált a Napsugár Óvodában, 
hogy a nagycsoportos gyerekeink Karácsonyi pásztorjátékkal 
készülnek. Az idén a Méhecske csoportra vár ez a szép feladat, 
hiszen most ők a legnagyobbak, legügyesebbek. Karácsony előtt 
pedig szeretnénk bemutatni az elkészült előadást a többi csoport-
nak, a nevelőknek és a gyerekek szüleinek; így nyújtván át nekik 
az ajándékunkat: az őszinte gyermeki SZERETETET.

Bízom benne, hogy a kis Jézuska születésének történetével 
bensőséges, családias  ünnepi hangulatot sikerül teremtenünk a 
kisközösségünkben, s minden vendégünknek a tőlünk telhető leg-
odaadóbb módon tudunk majd Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
kívánni.

Kovácsné Papp Andrea

Lucanapi kitty, kotty
a Szivárvány oviban

„Luca, Luca, kitty, kotty. Ebben a házban a lányoknak akkora nyelve 
legyen, mint a tepsi, és úgy járjon, mint a nagypénteki kereplő.”

„Jó kenyeret, szalonnát, melléje meg pogácsát!” – készül 
a Luca-pogácsa. Fotók: Nagy Lászlóné, Földvári Edit

Adventi készülődés 
a Napsugár óvodában

A receptekhez 
tartozó kalória-
táblázatot a 
szerkesztőségben 
megtalálják.


