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Karácsonyi és újévi
szentmisék rendje
December 24-én, Karácsony este 23.15-től
Karácsonyi játék a gyermekek előadásában,
utána 24 órakor Éjféli mise a templomban.
December 25-én, Karácsony első napján
reggel 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,
Szent Család vasárnapján reggel 8 órakor a
templomban, délelőtt 10 órakor a temetői
kápolnában szentmise. A reggel 8 órai szentmise a családokért lesz felajánlva, a magyar
egyházban ezzel a nappal a családok éve kezdődik.
December 31-én Hálaadó szentmise 17
órakor a templomban.
Január 01-jén, Újév napján, reggel 8-kor
és délelőtt 10 órakor szentmise, mindkét alkalommal a templomban kerülnek megtartásra.
Január 02-án, Vízkereszt vasárnapján reggel 8 órakor a templomban, délelőtt 10 órakor a temetői kápolnában szentmise. A reggel
8 órai szentmisén vízszentelés lesz.
Január 03-ától megkezdődnek a házszentelések, jelentkezni lehet a sekrestyésnél.
Istentől megáldott,
békés, boldog karácsonyt kívánunk!
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Niczky
Géza:

Mikulás
Ki lehet a Mikulás?
Ugyanaz, vagy mindig más?
Gyerek, néni, vagy bácsi?
Esetleg lehet bárki?
Honnan jön, és hol élhet?
Mi lesz, hogyha eltéved?
Ki segíthet szegénynek?
Ezek furcsa rejtélyek.
Mikulás a Szivárvány Óvoda Katica csoportjában.
Kép: Csuzzné Lovász Mária

Kedves Olvasóink!
Amint azt Önök is tapasztalják, lapunk az
utóbbi két évben többször is megújult. Először 4, majd 8 színes oldallal és 8-12 helyett
16-20 oldalon tájékoztatja Önöket a Jászfényszarun történtekről és a lakosságot érintő
kérdésekről. Hogy ez minél színvonalasabban
történhessen, kérjük juttassák el véleményeiket, javaslataikat. A több oldalhoz és képhez
természetesen több munkatárs is szükséges.
Ezért várjuk a szerkesztőségbe mindazokat,
akik fontosnak tartják a helyi nyilvánosságot.
Minél több szerzőtől jelenik meg cikk és kép,
annál változatosabb lesz a mi újságunk. Külön örülünk a fiatal utánpótlásnak!
A lap jelentős önkormányzati támogatással
kerül az utcára. Önök csak a nyomdai költségek egy részét fizetik. Bízunk abban, hogy az
új formátum elnyerte tetszésüket. 2011-től
140,- forintba kerül majd újságunk. Az előfizetési díj 1680,-Ft. Az újságot személyesen
fogadónapon, péntekenként 9-11 óráig lehet
a Városi Könyvtárban előfizetni, vagy pedig
a megrendelést írásban (név, lakcím, ahová
az újságot kérik, telefonszám, e-mail cím),
e-mailen vagy postán eljuttatva csatlakozhat
továbbra is a rendszeres olvasók táborához.
Postacímünk: Városi Könyvtár, 5126 Jászfényszaru, Fürst S. út 1., e-mail címünk:
miujsag@jaszfenyszaru.hu. Az előfizetési
díj átutalásáról szóló csekkvég vagy utalási
bizonylat másolatát mellékeljék. A számla-

szám, ahová a díjat utalhatják: 1174503515409728. A közlemény rovatba kérjük,
írják be: „újság előfizetés”. Vidéki előfizetőinktől kérjük, hogy a postaköltséget (várhatóan 1800,-Ft) is szíveskedjenek átutalni.
Karácsonyi számunk mellékleteként keresse
a színes falinaptárat és kérje terjesztőjétől a
hasznos kártyanaptárat!

Minden kedves olvasónknak
áldott, békés ünnepeket,
sikerekben gazdag boldog új esztendőt
kíván
a lap szerkesztősége,
az „Ezüst Toll Társaság”!

Fotó: Karizs Evelin
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„Törődjél és szeress, mindenki azt mondja:
Hogy amennyit most adsz, annyit kapsz, majd vissza!”
Pár évvel ezelőtt csak közvetve voltam részese az idősek napi ünnepélynek, drága szülőm
már két héttel előtte nagy dilemmában volt:
Menjek? Ne menjek? Sokan lesznek? Jó lesz a
műsor? Nyerek a tombolán? Sorolta az évekkel ezelőtti tapasztalatokat. Sokáig egyedül
élt szegény, s a műsor után mindig az volt a
beszédtémánk alapja. Többször kiértékeltük,
de minden eszmefuttatás után azt mondta:
„ott a haragot mindenki félretette és nagynagy szeretettel viszonyultak egymáshoz”.
Hogy mit jelentett ez a papának, csak most
kezdtem megérteni, hogy részese lehettem.
Igaz szeretet – erről szólt a 2010. december
11-én megrendezett karácsonyi délután.
A felújított Művelődési Ház a rossz idő ellenére teljesen megtelt jó szándékú emberekkel.
A gyönyörűen feldíszített színpad csodálatosan pompázott, karácsonyi hangulatot árasztva. Még az előadó művészek is azt mondták,
színházban érzik magukat.
Az előadás Lovászné Török Magdolna köszöntőjével kezdődött, majd egy kicsit elkalandoztunk a nem szuperszonikus világba
– 60 év távlatába. Folytatásként Győriné
dr. Czeglédi Márta szólt a megjelentekhez,
szépen beszélt az idősek megbecsüléséről,
tiszteletéről. Ezután az 50-60 évvel ezelőtti házasságkötések gratulációja következett,
képviselők köszöntötték a házaspárokat.

Az est fénypontjaként, Tarnai Kiss László
vezényletével olyan énekesek léptek fel, akiket nagyon megszeretett a közönség. Operett,
magyar nóta, cigánymuzsika volt a repertoár,
s így közös dúdolásra is sor került. Színvonalas volt és megható – könnyeket csalt a
nézők szemébe. A közel 3 órás műsor családias légkörben zajlott, teli meglepetésekkel és
humorral.
Befejezésképpen a színházterem sötétbe borult, a résztvevők felállva Tarnai Kiss László
saját szerzeményét énekelték, s közben a művészek kezében pici gyertyák égtek. A meg-

NAPSUGARASOK,
FORTUNÁSOK FIGYELEM!
Nosztalgia találkozóra vár

2010. december 29-én, szerdán
15 órakor
a Petőfi Művelődési Házba
minden volt és jelenlegi színjátszót, és a
csoportokhoz kötődő segítőt
családtagjaikkal
a Színjátszók Baráti Egyesülete
(SZIBAKÖ) égisze alatt működő
38 éves Napsugár Gyermekszínpad és
a Fortuna Együttes.
A programban szerepel többek között a
felújított
Óz, a mi varázslónk produkció
a Tóalmási Titánok előadásában
(rendező: Kovács Tímea).
Ünnepi megemlékezést tart
Dr. Előd Nóra, drámapedagógus,
nyugalmazott egyetemi tanár
Az est folyamán meglepetés-programokkal, beszélgetésekkel és régi fotókkal várunk benneteket.
19-20 órától egy kis retro-bulival zárjuk
az estet.

50. házassági évfordulójukat ünneplők:
Mészáros Tivadar és felesége, Zsámboki
József és felesége, Tamus Imre és felesége,
Tamus Antal és felesége, Réz László és felesége, Tóth Sándor és felesége, Hajcsik Imre és
felesége, Penczner Pál és felesége, Rajna Péter
és felesége, Kiss Sándor és felesége, Zsámboki
István és felesége, Vizy István és felesége.
60. házassági évfordulójukat ünneplők:
Zsólyomi Imre és felesége, Zsámboki Bertalan és felesége, Juhász János és felesége,
Török László és felesége, Gyárfás Mátyás és
felesége.

hatódottságtól szólni is alig tudtunk, de még
egy nagy tapssal búcsúztunk az előadóktól.
Végezetül a Polgármesteri Hivatal karácsonyi
csomagjainak átadására került sor, amelyet
minden résztvevő megkapott.
A rendezvényt támogatta: Jászfényszaru
Város Önkormányzata, Vágó Tibor, Farkas
Sándor, Sinkovics Ferencné, Szászi József. A
termet Harmathné Boros Mária díszítette.
Az itt kapott szeretetet raktározzuk el, és
osszuk be jövő évi karácsonyáig!
Szöveg: Szilágyiné Marika
Képek: Karizs Evelin

Ruhatár és büfé biztosított.
A rendezvény önköltséges, a lebonyolításához szükséges költségekre a kihelyezett becsületkasszába várjuk a hozzájárulásodat.
Részvételi szándékodat jelezd
Rozika néninek az 57/655-288-as
telefonszámon, vagy
Bordásné Kovács Magdolnának a
szibako.egyesulet@freemail.hu
e-mail címen.
Részletes programot az e-mailen
visszajelentkezőknek küldünk.
Rozika néni
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A protokollfőnök előadása apropóján
Mindennapi kommunikációnkhoz elengedhetetlen ismeretek kiváló előadásmódban. Így lehetne összegezni Görög Ibolya,
címzetes docens A Közszereplés protokollja
című 3 órás előadását, amelyet az önkormányzat támogatásával mintegy 60 érdeklődőnek tartott december 8-án a  Városháza
Dísztermében.
A példákkal sűrűn illusztrált, nagyszerű, pozitív energiákkal feltöltő előadás megerősített

bennünket abban, hogy mennyire fontos a
forma, az érintkezés szabályainak megtartása,
amely keretet ad kapcsolataink tartalmának.
Sok tippet kaptunk arra, hogyan fordítsuk
előnyünkre a néha kellemetlen helyzeteket.
Mennyire veszélyes, ha szavainkkal és testbeszédünkkel ellenkező információt küldünk
beszélgetőpartnerünknek, hiszen összesen
7% a szavak ereje, 38% a hanglejtés, hangsúly, hangerő és a többi, 55% jelentést a testbeszéd hordozza.
Hogy milyen kulturáltan viselkedik majd,
mennyire lesz sikeres a kommunikáció terén
a következő generáció, abban legnagyobb
felelőssége a szülőnek van. Már egészen pici
korban meg kell tanítani a gyermeket köszönni, az üdvözlés szabályaira, a tiszteletadás
módjaira. El kell várjuk és jó példát is kell
adnunk a kulturált beszédstílusra! Hiszen
a gyermek másolja a felnőtt magatartását, s
amit kisgyermekkorban tanul, az egy életre

Hírek a Városi Könyvtárból
Szabó Magda felolvasóest
2010. december 3-án újra felolvasó estet tartottunk a Városi Könyvtárban Szabó
Magda műveiből. Az írónő sokáig kortársnak
számított, 2007-ig, haláláig aktívan részt vett
az irodalmi, kulturális és politikai közéletben
egyaránt. Nemcsak népszerű író, hanem véleményformáló személyiség is volt. Műveinek
népszerűségét a sajátos női látásmód, a családi történetek fantáziadús és olvasmányos
stílusban való megjelenítése adta. Írásaiban
egyszerre humoros és véresen komoly, lágy
és kemény, szívhez szóló és könyörtelen.
Klasszikus műveltsége, az életről való tudása
mély és szerteágazó, műveiben sorra erről ad
tanúbizonyságot. Írt családregényt, drámát,
ifjúsági regényt, verset, novellát és mindben
maradandónak bizonyult.
Az estén részletek hangzottak el az Ókútból,
a Bárány Boldizsárból, A lepke logikájából,
Az ajtóból, a Régimódi történetből, terítéken
volt még az Abigél és a Für Elise is. A hangos
olvasás különleges, elmélyült élményt jelentett a résztvevőknek. Az ezt követő kedélyes
beszélgetés tovább fokozta az este hangulatát.
Mert mi is kell egy fárasztó munkanap után,
így télvíz idején? Egy jó könyv, egy izgalmas
történet, kellemes társaság, baráti beszélgetések, egy kis tea és isteni sütemények.
Új könyveink decemberben:
Ken Follett: A titánok bukása
A bölcsesség kezdete: Szentföldi útijegyzetek
Debbie Macomber: A boldogság receptje
A császárváros: Bécsből Bécsről
Czeizel Endre: A magyar festőművész-géniuszok sorsa
Frei Tamás: A Megmentő

Ferge Zsuzsa: Társadalmi áramlatok és egyéni
szerepek
Moldova György: Szabadíts meg a gonosztól
I-II. és más művei
Bernard Cornwell: Sharpe ostroma
Telegdi Ágnes: Rovarok és pókok
Lin Yutang: Peónia
Ungvári Tamás: Nyomtalanul
Nagy Európa Könyv
Magyarország az első világháborúban
Kelecsényi László: Karády 100
Elizabeth Adler: Kalifornia, szívem és más
művei
Bán Mór: Hunyadi IV. kötet
Szalai Vivien: Hamis gyönyör
Risto Isomaki: Elsodort világok
Marina Fiorato: A muranói üvegfúvó
Egyszer volt, hol nem volt…: A legszebb állat- és tündérmesék
Lackfi János: Domboninneni mesék
Nézd, hová megy a kukásautó!
Mi micsoda mini
Zdenek Miler: A kisvakond és az ősz
Szegedi Katalin: Lenka
Dinoszauruszok nagykönyve és még rengeteg
más olvasnivaló a szünetre.
Felhívás!
Fényképeket, információkat keresünk a két
világháború között településünkön élt nevezetes személyiségekről pl. pedagógusokról
(tanítónőkről), akik városunk híres szülöttei
lehetnének munkásságuk alapján.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt december 22-ig, illetve az ünnepek után 2011.
január 4-től!
Nagy Ildikó

elkíséri! Az európai norma zsigereinkben él,
csak odafigyeléssel ápoljuk, tudatosítsuk! Az
óvodában, iskolában is tanítani szükséges
a kulturált társas érintkezés apró trükkjeit,
hogy magabiztos, sikeres, szeretetreméltó felnőtt válhasson csemetéinkből. Kedves Szülőtársaim! Ezt sokszor még nekünk is tanulni,
gyakorolni kell! Figyeljünk rá oda jó példával
és következetes neveléssel.
Szöveg: Katinka; Fotó: Tóth Tibor

MEGHÍVÓ
Az Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
és Szakképző Iskola
szeretettel meghívja a szülőket,
tanulókat és minden kedves
érdeklődőt

XVI. Jótékonysági báljára
Időpont:

2011. január 29.
Helyszín:

Petőfi Sándor Művelődési Ház
A bál műsorát iskolánk tanulói adják.

Zene: Harnyos Tamás és zenekara
Belépőjegyek a Nagyiskola
titkárságán kaphatók 3500,- Ft-os
(általános iskolásoknak 2500,- Ft)
áron január hónapban.
Támogató jegy vásárlását és
tombolaajándék felajánlást
örömmel veszünk.
Kérjük, tisztelje meg jelenlétével
intézményünk rangos eseményét!
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„A JÁSZFÉNYSZARU IPARI CENTRUM KFT. KAPTA
AZ ÉV BEFEKTETŐBARÁT IPARI PARKJA CÍMET 2010-BEN”
Az ITD Hungary Magyar Befektetési
és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség
2004-ben alapította meg „Az Év Befektetője” címet, elismerve azon befektetők tevékenységét, akik az adott évben
a legnagyobb mértékben járultak hozzá a magyar gazdaság fejlődéséhez, a
foglalkoztatottság növeléséhez.

„Az Év Befektetője” díj

A díjak ünnepélyes átadására 2010. december 9-én került sor az ITD Hungary
budapesti székházában öt kategóriában:
„Az év legnagyobb befektetője”, az
AUDI AG, szeptemberben jelentette be,
hogy mintegy 252 milliárd forint (900
millió euró) beruházással bővíti győri
kapacitásait 2013-ig, és a vállalatot teljes
gyártási folyamatot lefedő autógyárrá építi ki. Évente több mint 125 ezer gépkocsit
gyártanak a cég magyarországi telephelyén. A versenyszempontok alapján a győri
üzem elsősorban a kiváló infrastruktúrával, a rugalmas és hozzáértő munkaerővel,
valamint a kedvező bérstruktúrával nyerte
el a beruházást.
„Az év legnagyobb kapacitásbővítést
végrehajtó vállalata” díjat idén a Magyarországon 1991 óta jelen lévő General
Motors Powertrain-Magyarország Kft.
nyerte el. A szentgotthárdi gyár a világ
egyik vezető motorgyára lesz azt követően, hogy négy év múlva befejeződik az
idén ősszel bejelentett 500 millió eurós
beruházás, amelynek révén a termelőkapacitás eléri az évi egymillió darabot, és
800 új munkahely jön létre.
„Az év legnagyobb regionális szolgáltató központját létrehozó vállalata” kategória nyertese a Kinetic Concepts Inc.
(KCI) lett. A KCI vezető orvostechnológiai vállalat, mely a sebkezelés, szövetregeneráció és a terápiás támogató rendszerek
piacán kutat, fejleszt, gyárt és forgalmaz

innovatív, csúcstechnológiájú termékeket.
A cég szeptemberben ötven főt foglalkoztató globális szolgáltató központot nyitott
Budapesten, amelyet a következő években
több száz fős létesítményre bővítenek.
A „K+F együttműködésért” díjat a
Nokia Siemens Networks (NSN) kapta
az ELTE-vel és a BME-vel kötött együtt-

velni, rendkívül eredményesen használva
az ITD Hungary Zrt. által kínált lehetőségeket.
Az elismeréseket Denéné Tóth Marianna, az ITD Hungary vezérigazgatója, Dr.
Becsey Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium külgazdaságért felelős államtitkára, Urbán Zoltán a Magyar Fejlesztési

Versegi László ügyvezető úr átveszi a díjat Dr. Becsey Zsolt úrtól,
a Nemzetgazdasági Minisztérium külgazdaságért felelős államtitkárától.

működéséért. A vállalat évente csaknem
egymillió eurót fektet a magyar diplomások képzésébe. A program keretein belül
diákok százai kapnak lehetőséget arra,
hogy gyakorlati tapasztalatot szerezzenek
az NSN laboratóriumaiban Budapesten.
A Nokia Siemens Networks budapesti
K+F központja az egyik legnagyobb kutatás-fejlesztéssel foglalkozó bázis Magyarországon: a 850 hazai munkavállaló több
mint fele ezen a területen dolgozik. A vállalat idén további 100 fejlesztőmérnökkel
bővíti tudásközpontját azok után, hogy a
Nokia Siemens Networks Budapestet választotta globális vasúti rádiókommunikációs kompetencia-központja székhelyéül.
„Az év befektetőbarát ipari parkja”
címet a Jászfényszarui Ipari Park érdemelte ki a mintegy 210 Magyarországon működő Ipari Park közül. A díj
elbírálásánál a szakmai zsűri figyelembe
vette az Ipari Park ill. a helyi Önkormányzat befektetés-ösztönzés terén tett
erőfeszítéseit, valamint az új beruházások
ill. a teremtett új munkahelyek számát. Az
ITD Hungary Zrt. tapasztalatai szerint a
Jászfényszaru–Jászberény–Jászárokszállás
háromszög – Debrecen és Nyíregyháza
mellett – a régió legkeresettebb telephelylétesítési helyszíne. Az Ipari Park 21 éve ad
otthont a 43 milliárd forintos beruházást
megvalósító Samsung televíziógyárának
és aktív marketingtevékenységgel igyekszik a betelepülő vállalkozások számát nö-

Bank vezérigazgató-helyettese és Lukácsy
Gergely, az ITD Hungary megbízott befektetési igazgatója adta át. Az oklevelet
és a díjat Versegi László, a Jászfényszaru
Ipari Centrum Kft. ügyvezetője vette
át, az Önkormányzatot pedig Zsámboki
Sándor a pénzügyi, településfejlesztési és
jogi bizottság elnöke képviselte az ünnepségen.
További információk:
www.itd.hu,
www.jaszfenyszaruiparipark.hu
Szöveg: Drégeli Ádám
Képek: Cziglán Balázs

Befektetőbarát
minősítést kapott
Jászfényszaru Városa
Újabb huszonhét település – köztük Jászfényszaru Városa – kapta meg a befektetőbarát minősítést az ITD Hungary által
szervezett „Befektetőbarát településekért”
program keretein belül. A második alkalommal megrendezett, több hónapos felkészítő sorozattal az önkormányzatok segítséget kapnak településük versenyképes
befektetési helyszínné való fejlesztésében.
Az oklevelet Drégeli Ádám a JIC Kft.
marketing menedzsere vette át Dr. Becsey
Zsolttól, a Nemzetgazdasági Minisztérium
külgazdaságért felelős államtitkárától.
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November 16, a Képviselő-testület soron kívüli ülése
Első napirendként tárgyalta a térfigyelő kamera-rendszer beszerzése, üzembe helyezése
tárgyú ajánlattételi felhívást.
A Lusta tó hasznosítására egy pályázat érkezett, melyet a testület jóváhagyott.
A LIQUID ENERGY Kft. által felajánlott,
az Ipari Park területén ledeponált zúzott kő
megvásárlását 550.000,- Ft + ÁFA összegben
elfogadta.
A könyvtár állomány gyarapítására 250 ezer
Ft-ot biztosított az intézmény részére.
A Művelődési Ház és Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társaság szervezésében adventi
orgona hangverseny kiadására 140.000,- Ftot, a Művelődési Ház részére, az általa befizetendő szerzői jogdíj összegét 342.516,- Ft-ot
költségvetésében biztosítja.
Javasolja a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Jogi Bizottság, hogy a Művelődési Házban
tartott rendezvények szerzői jogdíját a szervezők minden esetben jelezzék a Művelődési Ház felé, hogy azt a Művelődési Ház egy
összegben fizethesse meg.
A Szabadság út vízelvezető árok lefedésére
Udvari Tibor mérnök-vállalkozó (Jászberény
Jászkapitány u. 33. sz.) ajánlatát hagyta jóvá
tűzi horganyzott kivitelben 2.023.900,- Ft +
ÁFA összegben.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása” című ÉAOP5.1.1/D-09-1f-2010-0012 azonosító számú
pályázatban résztvevő civil szervezetek előtámogatására 80%-os mértékben 9.175.200,Ft keretösszeget biztosít költségvetésében.
A „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” című pályázathoz kapcsolódóan a
Szent család téri autóbusz váró és környezetének kiegészített építési engedélyezési terveinek elkészítését Taba és Társai Mérnöki Iroda
Kft. által készített tervezési szerződés szerint
jóváhagyta, a teljes körű dokumentálását
bruttó 500.000,- Ft összegben költségvetésé
ben biztosítja.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete
• 75 éven felüliek támogatására 2.540 E/Ftot,
• rgyvk-ban részesülő gyermekek részére 231
E/Ft-ot,
• karácsonyi csomagokra 300 E/Ft-ot, összesen 3.071 E/Ft-ot hagyott jóvá.
Dr. Tóth Zoltán és Dr. Palencsár Csaba háziorvosok részére a II. számú háziorvosi körzet (Dr. Vida Zsuzsanna volt körzete) készenléti ügyeletéért, az elérhetőség lehetőségéért
2010. július 1-jétől 2010. december 31-ig
terjedő időre 100.000.- Ft/fő/hó díjazást hagyott jóvá.
A Deák Ferenc téren lévő önkormányzati ingatlanon garzon lakás tervezésére a KÖB-Szolgáltató és Tanácsadó Bt Jászfényszaru, Szabadság út 30. – Berze Éva tervezőt – kérte fel.

A Képviselő-testület december 1-jén soros
ülésén a településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosításával összefüggő
környezeti vizsgálat szükségességéről, értékelésről hozott határozatokat.
Az ülés következő részében az alábbi rendeleteket alkotta:
14/2010. (XII.02.) ÖR – a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására,
15/2010. (XII.02.) ÖR – az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodási szabályairól szóló rendelet módosítására,
16/2010. (XII.02.) ÖR – a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló rendelet módosítására,
17/2010. (XII.02. ÖR – a szennyvíz szolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet
módosítására,
18/2010. (XII.02.) ÖR – az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, valamint a
19/2010. (XII.02.) ÖR – a költségalapon
meghatározott lakbérű lakások bérbeadásáról
szóló rendelet módosítására.
A rendeletek megtekinthetőek hivatali időben a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
A Képviselő-testület 2011. január 1-jétől az
alábbi díjakat állapította meg rendeleteiben:
• a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz
díja 210.- Ft/m3 + ÁFA
• szennyvíz lakossági fogyasztói díj 205.Ft/m3 + ÁFA, közületi fogyasztói díj 360.Ft/m3 + ÁFA, egyéb fogyasztói (tengelyen
szállított szennyvíz tisztítási és kezelési díja
323.- Ft/m3 + ÁFA.
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bére (bérlakás, szolgálati lakás) 262.- Ft/
m2/hó, a költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások esetében a ténylegesen fizetendő lakbér alapját képező lakbér mértéke összkomfortos lakás esetén 408.- Ft/m2/hó.
A Rimóczi kastély használatának bérleti
díját 2011. január 1-jétől az alábbiak szerint
hagyta jóvá: iroda helyiségek bérleti díja április 16-tól október 15-ig 835.- Ft/m2/hó, téli
időszakban 1.340,- Ft/m2/hó, az alsó szint
bérleti díja nyári időszakban 3.300.-Ft/alkalom, téli időszakban. 5.060,- Ft/alkalom (1
alkalom 8 óra). Nonprofit tevékenység esetén
az alsó szintnek ingyenes a használata.
A lakásokhoz tartozó garázsok bérleti díja
2011. január 1-jétől 200.- Ft/hó/garázs mértékkel emelkedik.
A Régi Kaszinó Étterem bérleti díja
150.000.- Ft/hó + ÁFA összegben került
megállapításra, mely azonos a 2010. június
1-jétől jóváhagyott bérleti díj összegével.
Tárgyalta és jóváhagyta Jászfényszaru Város
Önkormányzata 2011. évi ellenőrzési ütemtervét.
A hulladékgyűjtő edényzet beszerzési értéke
különbözetének előirányzatára a lakosság részére 80 db hulladékgyűjtő edényzet beszer-

zési és szállítási költségei 2/3 része átvállalására 350.000,- Ft-ot biztosított.
A temetői hulladékszállítás költségeinek
részbeni fedezetére 2010. augusztus-december hónapokra 125.000,- Ft támogatást hagyott jóvá.
A térfigyelő kamerarendszer kisfeszültségű
hálózat szabványosítási tervezésére a MOHABILK BT. (Nyíregyháza) ajánlatát fogadta el
459.000,- Ft + ÁFA ajánlati árral.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szociális város-rehabilitáció
és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért” című ÉAOP-5.1.1/A-099-1f-2010-0002
azonosító számú pályázatban résztvevő civil
szervezetek előtámogatására 80%-os mértékben 13.724.800.- Ft keretösszeget biztosít
költségvetésében.
Jászfényszaru Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele
idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10
hónapra) 5.000,- Ft havi ösztöndíjat nyújt.
Czeglédi Gabriella

„Jászfényszaru Város
Polgármesteri Hivatal
szervezetfejlesztése”
A „Jászfényszaru Város Polgármesteri
Hivatal szervezetfejlesztése” című, ÁROP1.A.2/A-2008-0225 jelű pályázatunk kere
tében 9.098.800,- Ft támogatást nyertünk,
791.200,- Ft önerő biztosítása mellett. A meg
valósítás során tanulmányok, adatbázisok készítése, képzés szervezése, szoftver beszerzése
és használatához szükséges képzés szervezése
zajlik le. A Polgármesteri Hivatal célja, hogy
a megvalósítandó fejlesztéssel a legfőképpen
papír alapú bürokratikus hivatali működést
racionalizálja és gyorsabbá tegye, ezáltal a
döntés-előkészítés és döntéshozatal mechanizmusát is pozitívan befolyásolja, emellett
átlátható és folyamatosan követhető gazdál
kodást építsen ki, illetve az egyre jobban
erősödő civil szférával, továbbá a versenyszférával, a lakossággal való szorosabb együttműködés feltételeit megteremtse.
A tervezett szervezetfejlesztés megvalósításá
hoz a szükséges ajánlatkérések megtörténtek,
a nyertes ajánlattevő kiválasztásra került. A
szerződéskötésre szeptember 21-én került sor.
A projekt megvalósítását az UNI-CONSULTANT Kft. végzi, a határidő december 20.
összeállította: Zsámboki Sándor
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Megyei Top 50
Első a Samsung Electronics Magyar Zrt.
Immár tizenötödik alkalommal mutatta be
TOP 50 kiadványát az APEH Észak-alföldi
Regionális Főigazgatósága és a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
Az évek óta listavezető Electrolux Lehel Kft.
idén csak a második helyet szerezte meg, a
legjelentősebb cég a jászfényszarui Samsung
Zrt. lett.

Az elmúlt másfél évtized alatt a megye termelési szerkezete alapvetően átrendeződött,
ezt nagyon jól jelzi az is, hogy a TOP 50-ből
közel 30 vállalkozás cserélődött az évek során

– mondta a 15 éves kiadványt bemutató tájékoztatóján dr. Sziráki András, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. A 2009. évi
adatokról szólva elmondta: a megyei társas
vállalkozások árbevétele tavaly 0,3 tized százalékkal kevesebb volt, mint az azt megelőző
évben. Az export közel 50 milliárd forinttal
volt kevesebb a 2008. évinél. Az értékesítés
51 százaléka belföldre, 49 százaléka külföldre irányult. A megye 50 legjelentősebb társas
vállalkozásából 20 a szolnoki, 21 cég a jászberényi, 4 a tiszafüredi és 3 a karcagi kistérségbe tartozik. A TOP 50 vállalkozások közé
2009-ben 9 új cég került be. A rangsor első
helyezettje a székhelyét megyénkbe áttevő
Samsung Electronics Magyar Zrt. lett.
A kiadványt bemutató november 25-i rendezvényen városunkat Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármester asszony képviselte.
(forrás: www.szolnoktv.hu)
Zsámboki Sándor

Közcélú foglalkoztatás a munkáltató szemével
2010. évben a közcélú foglalkoztatással
igyekeztünk megmozgatni minden rendelkezésre állási támogatásban részesülőt.
A foglalkoztatás március 08-tól folyamatos
volt, záró napja december 10.
A foglalkoztatást 7 fővel kezdtük, ami március végére 15 fő, április végére 30 fő, májusban 33 fő, júniusban 26 fő, júliusban 38
fő, augusztusban 27 fő, szeptemberben 23 fő,
októberben 14 fő, novemberben 12 fő, december 10-ig 5 fő lett.
Ilyen létszámú foglalkoztatáshoz 107 embert kellett behívni, ebből nem vállalta a
munkát 5 fő, munkahelyet talált 4 fő, foglal
koztatás egészségügyi vizsgálaton alkalmatlannak minősült 37 fő. A táppénzes napok
száma 198 nap. Azon dolgozóknak, akik
munkájukat szívesen és jól végezték, többször is hosszabbítottunk munkaszerződést.
/Ők most is szívesen dolgoznának./
Megjegyzéseket kaptunk arra vonatkozóan,
hogy a közcélúak nem csinálnak semmit, felesleges őket alkalmazni. A rövid foglalkoztatás alatt nem egyszerű az embereket megismerni, tudni, hogy kit kivel érdemes együtt
dolgoztatni, hogy mindig legyen húzóerő egy
csapatban. A munka ellenőrzése sem egyszerű, hiszen 4-5 munkaterületen is dolgoztak
egy-egy alkalommal. Egy-két dolgozó sok
bosszúságot okozott az irányítóknak, amikor
önállósította magát, de nem ez volt a jellemző, hiszen összességében hasznos volt a foglalkoztatás. Miért?
– A város útjai, közterei, parkjai, játszótereink mindig rendezettek voltak. Az így össze
gyűjtött szemét elszállítása 500.000,- Ft-ba
került az önkormányzatnak. A külterületi sze
métlerakók felszámolásához a szükséges kézi

munkát biztosították, a szemét elszállítása
415.000,- Ft volt. A bezárt szeméttelepre vezető úton a lerakott hulladékot folyamatosan
összegyűjtötték, a telep bejáratánál illegálisan
lerakott hulladék elszállítása 455.000,- Ft
volt. Az ipari park területének rendben tartásában is folyamatos volt a részvétel. Rendszeresen összeszedték a szelektív hulladékgyűjtők
körül lerakott zsákokat, szemetet, remélve,
hogy a lakosság megszokja: a szelektív gyűjtők környéke nem azonos a szemétteleppel.
– Cserjéket, örökzöldeket ültettek a településen.
– Csapadékvíz elvezető árkokat, átereszeket
takarítottak.
– Az intézmények udvarának és környékének rendben tartásában jelentős részt vállaltak.
– A szakmunkásokat beállítottuk a karbantartási munkákra is, mint a Deák Ferenc
úti lakások közötti kerítés készítése, vízmű
üzemviteli épületének homlokzat felújítása,
önkormányzati tulajdonú telkekhez kerítés
készítése, zárt csapadék csatornák összetört
tisztító aknáinak helyreállítása.
– 2 fő kisegítő dajkaként dolgozott az óvodában, 1 fő takarítóként a művelődési házban és az idősek otthonában, 2 fő a vízmű
karbantartóinak munkájában segített.
– A férfiak a Galga áradásakor nappali és éjszaki ügyeletben is részt vállaltak a GAMESZ
dogozói mellett. Sőt az árvízvédelmi készültségre is beosztásra kerültek.
Fentiek tükrében bízom abban, hogy az olvasók is úgy ítélik meg, hogy a közcélú foglalkoztatásra szükség volt és lesz a településen.
Karizsné Csontos Terézia
GAMESZ vezető

A Magyar Kultúra
Napja alkalmából
színházi előadás
Jászfényszarun
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2011.
január 16-án (vasárnap) du. 16 órai kezdettel a jászfényszarui Petőfi Művelődési
Házban a Magyar Kultúra Napja alkalmából színházi előadást szervez.
A jászárokszállási Görbe János Színjátszó
Egyesület előadásában bemutatásra kerül
Nóti Károly: SZERESSÜK EGYMÁST
című három felvonásos zenés vígjátéka.
Az előadásra a belépőjegyeket december
16-tól elővételben 800,- 1200,- és 1500,Ft-os áron lehet megvásárolni.
A jegyek kaphatók:
Művelődési Házban (422-137), Takarékszövetkezeti Kirendeltségen, Hangosiné Réz Mária (422-156, +36/203190446), Görbe Jánosné Amálka
(423-348, +36/20-2087031), Kővágó Jánosné Kati (422-923), Lukács Pál (423286, +36/20-5146377), Tóthné Basa
Éva (422-002) szervezőknél, de a +36/303373336 telefonon Tóth Tibornál is megrendelhető.
Tóth Tibor

Grillázstortakészítő
verseny

2010. november 27-én harmadik alkalommal került megrendezésre Tápióbicskén a Kárpátmedencei Grillázstorta készítők versenye és kiállítása, melyen városunk
lakója, Hornyákné Borbély Melinda Lovagrendi Különdíjat szerzett.
Eredményéhez ezúton is gratulálunk!
K. E. – Fotó: Farkas Mónika
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Új koreai cég az Ipari Parkban

Rendőrségi aktuális

Beszélgetés Sanghak Lee úrral,
a SUNGJU EUROPE KFT. ügyvezető igazgatójával
szünk elérni kitűzött céljainkat, melyben
természetesen kollégáim Balogh Péter és
Cser János is sokat segítenek. Ami engem illet, munkámban a jól informáltság,
nyitottság, motiváltság és sokszor a gyors
reagálás az, ami fontos értékkel bír. Úgy
vélem, hogy ez a hozzáállás viszi előre az
üzletet.

Dél-Koreából, Szöulból származom.
2007-ben látogattam először Magyaror
szágra és 2009 novembere óta élek itt.
A SUNGJU EUROPE KFT.  ügyvezető
igazgatójaként legfontosabb célom,
hogy minőségi termékekkel lássam el
legnagyobb üzleti partnerünket, a Samsung Electronics Magyar Zrt.-t. Kikapcsolódásként szívesen foglalkozom kedvenc hobbijaimmal. Amikor tehetem és
időm engedi, szívesen teniszezem, illetve
golfozom.
Mivel foglalkozik cégük?
A koreai anyacég 1988-ban, cégünk
2003-ban alakult. Azóta raktározással
foglalkozunk és hangszórókat szállítunk
üzleti partnerünk, a Samsung Electronics
Hungary Zrt. számára, monitorok és LED
televíziók hangrendszereinek összeszereléséhez.
Ön milyen vezetési stílust képvisel? Milyen
értékeket tart fontosnak a munkájában?
Nos, ez nehéz kérdés. Ha röviden szeretném kifejezni magam, akkor pozitív, megoldás-orientált hozzáállás jellemez. Igyek-

Hogyan érintette cégüket a világgazdasági
válság?
Valójában minket is ugyanúgy sújtott a
világgazdasági válság, mint minden más
céget, de túljutottunk rajta. Ezt most már
az eladási számaink is jól mutatják. A gazdasági helyzet egyre jobb és stabilabb.
Milyen szempontok alapján döntötték el,
hogy a Jászfényszaru Ipari Parkot választják
telephelyül?
Hosszú távú terveink megvalósításához
szükségünk volt egy olyan csarnokra, mint
a jászfényszarui. Az pedig, hogy a Samsung
Electronics Magyar Zrt. a közelben található, az egyik legfontosabb ok volt, amiért
az Ipari Parkot választottuk telephelyül.
Mik a jövőbeli terveik?
Szeretnénk, hogy az üzleti kapcsolat cégünk és vevőnk, a Samsung Electronics
Magyar Zrt. között továbbra is gyümölcsöző legyen az elkövetkező években is.
Emellett kérem, engedjék meg, hogy megragadjam a lehetőséget és ezúton kívánjak
minden kedves olvasónak cégem nevében
Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet.
Nagyon szépen köszönöm.
Drégeli Ádám

Hangversenyen voltunk!
2010. november 26-án a művelődési ház
szervezésében az óvodások és az iskolások
hangversenyen vettek részt. Az előadás
Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő
költeményének Kacsóh Pongrác által írt
daljátékából készített keresztmetszet volt,
amelyet a Szolnoki Szimfonikus Zenekar
előadásában, Bolyky Zoltán vezényletével
hallgathattunk meg.
Az előadásba egy mesélő vezetett be minket, aki összefoglalta a történet elejét, és
összekötötte a jeleneteket. A továbbiakban
sorra kapcsolódtak be a szereplők, akik színes díszletek előtt játszottak és énekeltek.
Jancsit, Iluskát, a banyát, a francia királylányt és a francia királyt láthattuk, hallhat-

tuk. A karmester egyszerre irányította a
zenekart és az énekeseket. A legszebb rész
az volt, amikor egy nagy lepedőt leterítettek (ez jelképezte Tündérország tavát),
amelyből Iluska feltámadt. Érdekes volt,
hogy a történet nem teljesen egyezett az
általunk olvasottal. János vitéz kalandos
sorsa az óvodások és az iskolások figyelmét
egyaránt megragadta. Az előadók arcán is
látszott az öröm, amikor többször visszatapsoltuk őket a színpadra.
Kíváncsian várjuk a hangverseny-sorozat
következő darabját.
Varga Klaudia 7.a
Víg Marci 7.c

Alapvetően az év végén
előforduló veszélyekre szeretném figyelmüket felhív
ni az alábbi gondolatokkal.
Az év végi ünnepekkel kap
csolatos bevásárlásaik ese
tében legyenek figyelmesek az átlagosnál
jobban az értékeikre, azokat tegyék biztonságos helyre. A legszükségesebb tárgyakat
vigyék magukkal. Amikor bevásárolni,
szórakozni utaznak, a járműveikben látható helyen ne hagyjanak értéket. A tömegközlekedési eszközökön figyeljenek oda az
Önök közelében utazó személyekre, a zsebtolvajok egyszerre többen tevékenykednek,
és nagyfokú éberségre van szükség ahhoz,
hogy észrevegyék mozdulataikat.
A közlekedést egyértelműen megnehezíti
a beköszöntött téllel párosuló csúszós utak,
párás, ködös levegő, a rossz látási viszonyok. Az elmúlt napokban sok baleset történt fenti okok következtében az országban. A járműveikkel felkészített állapotban
induljanak útnak – téli gumiabroncs/hólánc/fagyálló/téli ablakmosó – a hosszabb
távra utazók pakoljanak be élelmiszert,
elemlámpát, elemeket, homokot, meleg
ruházatot, tankoljanak több üzemanyagot.
Amennyiben kerékpárra ülnek, legyenek
kivilágítva, és nagyfokú körültekintéssel
kerekezzenek.
Az év végi ünnepekkel kapcsolatban
fontos megemlítenem a pirotechnikai esz
közök használatának szabályozottságát. A
termékeket az év utolsó napján lehet szabályszerűen felhasználni, a petárda hasz
nálata pedig még akkor is TILOS. Kérem
a szülőket, hívják fel gyermekeik figyelmét
erre a rendelkezésre, mert amellett hogy
rendkívül veszélyes eszközökről van szó, a
szabálytalan használata esetén szabálysértési eljárást kezdeményeznek a hatóságok.
Amennyiben olyan személyről van tudomásuk, aki egyedül, és nehéz körülmények
között él, ebben az időszakban több odafigyelést tanúsítsanak irányában, mert a
hideg idő könnyen tragédiához vezethet.
Amennyiben elesett, sérült, magatehetetlen
személyt észlelnek, nyújtsanak segítséget,
majd értesítsék a mentőket, rendőrséget.
Szeretném megköszönni azon személyeknek, és civil szervezeteknek a segítségét,
akik idei munkánk végzéséhez hozzájárul
tak, továbbá a Jászfényszarui Rendőrőrs
munkatársai nevében kívánok Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Újévet minden kedves olvasónknak.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Tel.: 107, 06-57/422-138, 06-70/3307626
Terenyi Imre r. hadnagy
Rendőrőrs parancsnok
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Építész szemmel

Zöld Karácsony!
Napjaink fogyasztói társadalmában a ter
melők és a forgalmazók célja az, hogy minél
többet vásároljunk, pazaroljunk, fogyasszunk.
Sajnos a Karácsony is a fogyasztás ünnepévé
vált, az ünnep akár a környezetpusztító életmód szimbóluma is lehetne, gondoljunk csak
bele, mennyi energiát használnak a folyton
világító karácsonyfaizzók, mennyi feleslegessé vált csomagolópapírt és nejlonzacskót
dobunk ki az ünnepek alatt, pedig nem csak
így lehet. Még nem késő hogy idén másként
legyen, változtassunk, legyen Zöld a Karácsony!
A jelenlegi világgazdasági válságban egyre
több követőre talál a napjainkban élénkülni
látszó zöldmozgalom – és nem csupán anyagi
okok miatt, hanem azért is, mert a tömeggyártott termékek, a média által diktált életstílus homogén hatását egyre többen elutasítják. Az új trend az egyediség, amely saját
kezűleg készített, termelt vagy újrahasznosított portékákban nyilvánul meg. Egy közös
színház, vagy mozi, egy családi kirándulás,
vagy síelés ugyanolyan ajándéknak számít,
mint a sok környezetszennyező kütyü és divatcucc, sőt.
Ha időben elkezdjük a karácsonyi előkészületeket, könnyedén kimaradunk az ünnepek
előtti őrületből, és így talán nem költekezünk
annyira feleslegesen sem. Amikor a bevásárlóközpontok rohanó, feszült emberekkel
telnek meg, nehéz nyugodtnak maradni és a
vásárlás hamar rémálommá válhat. Nem csak
a bosszankodástól menthet meg, ha idejében
elintézzük a szükséges előkészületeket, de jut
időnk arra is, hogy átgondoljuk, kinek mit
szeretnénk adni. A karácsonyi vásárlást a
tudatos vásárlás elvei alapján végezzük, azaz
elsősorban hazai, szezonális termékeket vásároljunk, és feltétlenül figyeljünk a termékek
csomagolására! Mindig vigyünk magunkkal
zacskót, táskát, az üzletek nejlon zacskóit ne
fogadjunk el!
Készítsünk egyedi karácsonyi lapokat környezetbarát kartonból. Akiket interneten is
el tudunk érni, azok számára küldjünk (saját
tervezésű) elektronikus képeslapokat.
Az ünnep el sem képzelhető karácsonyfa
nélkül, erdők tűnnek el minden decemberben, csak hogy a nappalink hangulatosabb legyen. A fenyőfa vásárlásánál az öko megoldás
természetesen a gyökeres fenyő, amit karácsony után el tudunk ültetni a kertben, vagy
kitehetünk a lépcsőházba. Ha gyökeres fát
vásárolunk, ügyeljünk arra, hogy minél kevesebb ideig legyen a meleg szobában, amint
lehet, tegyük ki az erkélyre, ültessük el a kertben vagy váltsuk vissza! Kerüljük a műanyag
fenyőt (bár már lehet kapni újrahasznosított
anyagokból készült fenyőfát)!

A díszekre sem árt odafigyelni, a legjobb,
ha a már meglévőket használjuk fel, ne vásároljunk minden évben újakat. Ha nincs elég
díszünk, készítsünk saját kezűleg! A habcsók
például teljesen környezetbarát, akárcsak a
többi ehető, nem csomagolt, dísz, de más
környezetbarát díszeket és füzéreket is könnyen készíthetünk természetes alapanyagokból (termésekből, papírból, só-liszt gyurmából, agyagból.
A karácsonyfát energiatakarékos LED égősorokkal díszítsük! Az esti kellemes hangulathoz is kapcsoljuk le a lámpákat, gyújtsunk
inkább gyertyákat (lehetőleg viasz gyertyákat) vagy csak a karácsonyfa fényeinek játéka mellett élvezzük az ünnep pillanatait. A
házat, lakást, kertet felesleges kivilágítani,
ha nem tudjuk ezt elkerülni, akkor csakis az
ünnepek alatt tegyük, és ne felejtsük éjszaka
kikapcsolni!
Ha vendégek érkeznek hozzánk, vegyük
lejjebb egy kicsit a fűtést, az emberi test sok
hőt termel!
Több száz tonna karácsonyi csomagolóanyag kerül szentestétől vízkeresztig országszerte a kukákba. Drága dologról van szó: egy
ív papír, egy tekercs díszkötöző sokba kerül,
és szerepe mindössze annyi, hogy pár percre elrejtse az ajándékot a kíváncsi tekintetek
elől. Ezt is érdemes elhagyni, csak szokás kérdése, hogyan oldjuk meg, hogy Karácsony
este titokzatos maradjon az ajándék, a fa alatti ajándékhalmokat csak egyszerűen takarjuk
le egy fehér lepedővel, ami alatt majd izgalmasan domborodtak az ajándékdobozok. Ha
mindenképpen ragaszkodunk a csomagoláshoz, akkor a csillogó fényes csomagoló papírok helyett az ajándékokat csomagoljuk környezetbarát barnapapírba, ezeket kössük át
szalaggal. Ha kreatív hangulatban vagyunk,
akár mintákat is festhetünk rájuk. A különböző textíliák is remek és trendi csomagolási
megoldást kínálhatnak, kimondottan sikkes
a selyem, csipke vagy bársony (például egy
régi függöny, vagy terítő).
Advent időszakára csinosítsuk lakásunkat
természetes alapanyagokból készített díszekkel! Legolcsóbb, ha magunk csináljuk, legkedvesebb, ha családtagjainkkal együtt. A fenyőfa és az ablakok dekorálásánál mellőzzük
a hajtógázas műhó-palackot!
A Zöld Karácsony megvalósítása nem kíván
sok lemondást, csupán egy kis odafigyelést.
Sok kicsi sokra megy. Minél többen tartunk
természetbarát öko Karácsonyt, annál szebb
és kíméltebb marad a környezetünk.
Sok családban persze kinézik azokat, akik
újítani akarnak, a karácsonyi hagyományokhoz mindenki erősen ragaszkodik. Jól jöhet
érvekből álló fegyvertárunkba, ha emlékez-

tetjük őket arra, hogy a falusi ősök sokkal
tudatosabban fogyasztottak, mint mi, nagyvárosi dzsungellakók.
Vidéken, sok helyen a mai napig fontos,
hogy minden terményt és javat hasznosítsanak, a biohulladékot pedig rendszerint
visszaforgatják a családi gazdaságok rendszerébe állattápként, vagy más módon. Ebből
a szempontból jól áll Magyarország: a fejlettebb nyugati országokban ugyanis az emberek most kezdik újra megtanulni, hogyan
kell a természettel együtt élni, itthon pedig
helyenként még mindig velünk élő valóság a
biogazdálkodás.
Berze Éva
okleveles építészmérnök

Ifjúsági Konzultációs Kör
– A mobil csatorna
Jelentem megalakultunk! A 2010. november 12 és 14 között zajló három napos tréning
során megállapodtunk a küldetésünkről. A
csoport a magyarországi Európai Uniós soros
elnökség idején a hazai fiatalok elérésével és
tájékoztatásával foglalkozik.
Az IKK küldetése, hogy közvetítse a véleményéteket az Európai Uniós döntéshozók
felé és tájékoztasson benneteket az Unió által
nyújtotta lehetőségekről. Az IKK tagok azt
remélik, hogy a jelenlegi, munkaerő-piaci
és foglalkoztatási lehetőségekkel kapcsolatos
információhiány hazánk soros elnökségének
lejártával csökkeni fog.
Ha érdekel ez a téma és szeretnél többet
megtudni a munkásságunkról, csatlakoznál
a mozgalomhoz, vagy szeretnél részt venni a
programjainkon téged is várlak január 8-án a
művelődési házban.
Farkas Mónika

FIATALOK!

Csináljunk valamit, hogy
csinálhassunk valamit!
Mit szólnál ahhoz, ha kialakítanánk egy
fiatalokból álló közösséget, ahol olyanokat
csinálhatnánk, ami minket érdekel? Úgy
gondolom, nem várhatunk arra, hogy valaki
kitalálja helyettünk, hogy mivel töltsük szabadidőnket.
Nekem van néhány ötletem. Neked is?
Esetleg nincs, de szeretnél részt venni egy jó
kis csapatban ahol közösségi programokat
szervezünk? Akkor gyere el január 8-án a
művelődési házba 16 órára, és oszd meg te
is az ötleteidet. Ha jössz, küldj egy mailt az
alábbi címre: monecka@freemail.hu.
Farkas Mónika
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A karácsony története, karácsonyi népszokások
Karácsony
Krisztus születésének megünnepléséről első
adatok a IV. században találkozunk. Niceai János püspök szerint I. Gyula pápa alatt
kezdték ünnepelni, majd az ünnep innen
terjedt tovább. December 25-e a téli napforduló, az ókori hitvilágban - a Mithras kultuszban - a nap újjászületésének (Dies natalis
solis invicti) ünnepe volt. A középkorban a
karácsonnyal kezdődött az új esztendő.
December 24.
Karácsony vigíliája,
Ádám-Éva napja
Az adventi időszak utolsó napja. A karácsonyfa-állítást először Elzászban jegyezték
fel a XVII. században. A XVIII. századtól már
mint protestáns családi szokás terjedt el a német területen. A XIX. századtól a világ számos
országában meghonosodott a karácsonyfa-állítás. Hazánkban a XIX. század első felében
jelent meg, elsősorban nemesi, majd polgári
körökben. Először Brunszvik Teréz martonvásári grófnő állított karácsonyfát. A század
második felében a társadalom többi rétegénél
is elterjedt. Magyarországon a karácsonyfa elterjedése előtt termőágakat állítottak, ezeket
rozmaring-, nyárfa-, bürök-, kökényágakból
készítették. Gerendára, vagy a szobasarokba
függesztették, olykor a koronájával lefelé.

A karácsonyi ajándékozás szokásának ókori
előzménye a római újévi ajándék (a strena),
amelyet Kalendae Januariae (január 1.) alkalmával küldözgettek egymásnak. A német
protestantizmus a XVII. századtól családi
ünneppé tette a karácsonyt, s ettől kezdve az
ajándékozás főleg családi körben jutott jelentőséghez: elsősorban a szülők ajándékozták
meg gyermekeiket.
Ez a nap böjti nap volt. Reggelire juhtúrót,
délben fehérbab-levest ettek és mákos tésztát.
A lányok „loptak” utóbbiból egy marékkal,
kiálltak a kiskapuba és amilyen nevű férfi jön
arra, olyan nevű lesz a jövendőbelijük. Vacsorára szintén sovány ételeket ettek. A vacsora
morzsáit másnap a csirkéknek adták.
Karácsony előestéjét szentestének nevezik.
Az éjféli miséig kártyáztak, beszélgettek, szórakoztak, karácsonyi dalokat énekeltek. Az
éjféli mise után már ehettek hurkát, kolbászt
és egyéb húsos ételeket. Szentestén állították
fel a karácsonyfát. A felnőttek díszítették titokban, hogy a gyerekek ne vegyék észre.
December 25.
Karácsony napja
A hagyományos magyar paraszti életben a
család ünnepe volt. Ez a nap munkatilalommal járt. Csak a legszükségesebb munkákat
végezték el. Tilos volt ezen a napon a köl-

csönkérés és kölcsönadás, mert kivitték volna
a szerencsét.
December 26.
Karácsony másodnapja,
István napja
István az egyház első vértanúja, államalapító királyunk Szent István névadó szentje. A
regölés a magyarság egyik legarchaikusabb
szokása, fő időpontja is ezen a napon van.
A regölés a legények és házasemberek termékenység és párokat összevarázsló házról házra
járó köszöntő szokása, a téli napforduló pogány kori emléke.
Betlehemezés
A legismertebb karácsonyi játék a betlehemezés volt. Ezt a játékot 16-18 éves fiúk
adták elő. Egy közülük angyal, a többi pásztor. Kis betlehemet hordozva jártak házról
házra, ahol előadták történetüket, mikor is az
angyal közli a pásztorokkal a megváltó megszületését. Sok tréfás elemet is tartalmazott a
pásztorok játéka. Mikor végeztek, étellel, itallal kínálták meg őket.
Forrás: Internet
– Sugár Judit: Ünnepi szokások Jászfényszarun szakdolgozat, 1984).
Zsámboki Richárd

Népszokások – Január
Egyházi név: Boldogasszony hava
Régi magyar név: Fergeteg hava
Január 1.
Újév
A polgári év kezdőnapja. A pogány Rómában az évkezdetet Janus tiszteletére tartották, kicsapongással ünnepelték. Az emberek jókívánságokat mondtak, ajándékokat
adtak egymásnak. A január eleji évkezdet
a Gergely-féle naptárreform (1582) óta vált
általánossá. Ez a nap jelentette az újévet, valamint a télközépi ünnepkört. Számos népszokás, hiedelem kapcsolódik ehhez a naphoz, amelyet napjainkban már csak kevesen
ismernek, használnak. A legismertebb talán
az a szokás, miszerint boldog új évet kívánni mindig fiú gyereket küldtek, mert csak
akkor számíthattak szerencsés esztendőre,
ha újév napján férfiember lépte át először a
küszöböt.
Január 6.
Vízkereszt vagy
Háromkirályok napja
A karácsonyi ünnepkör zárása, és a farsangi időszak kezdete. Az egyház ezen a napon
emlékezik meg a napkeleti bölcsekről, és Jézus megkeresztelkedéséről. E naptól kezdve

szenteli a vizet a keleti egyház, a középkortól
pedig a nyugati egyház is. A víz megkereszteléséből, (megszenteléséből) ered a magyar
vízkereszt elnevezés. A liturgikus vízszentelést
vízkereszt vigíliáján végezték a templomban,
de haza is hordták meghinteni vele a házat,
a gonosz szellemek ellen. Ezen kívül hittek
gyógyító hatásában, mely mindenféle betegségre jó volt, de használták a mezőgazdaság és
állattartás területein is.
A víz és tömjén szenteléséből alakult ki a
házszentelés, ami még napjainkban is gyakorolnak. A családok meghívják a papot aki
megszenteli a házat, hogy azt ne érje baj. Az
ajtóra felírják, hogy G+M+B, azaz Gáspár,
Menyhért, Boldizsár, a három király. Régen
ún. háromkirály-járás is volt, amikor a gyerekek nagy süveggel a fejükön jártak házról
házra.
Január 17.
Remete Szent Antal napja
Remete Szent Antal (i.sz. 250) szerzetes
volt, akit a háziállatok védszentjeként tiszteltek. A középkorban előfordultak járványszerű
mérgezések, melynek tünetei hasonlítottak az
orbáncéhoz. Szent Antal tüzének nevezik az
orbáncot és az ehhez hasonló mérgezést. A
betegeket imádságokkal, ráolvasással pró-

bálták gyógyítani. Az ehhez kapcsolódó hiedelmek a hitújítás korában elhalványultak,
de később újraéledtek Páduai Szent Antalhoz
kapcsolva azokat.
Január 22.
Vince napja
A gazdák szerint ezen a napon sok bort
kell inni, hogy bő legyen a termés. Az időjárás is meghatározó volt, például szép, napos
idő esetén, amikor olvad a hó jó bortermést
reméltek, rossz idő esetén viszont rossz bortermést jósoltak. Ide kapcsolódik a mondás:
„Csorog a Vince, telik a pince”.
Január 25.
Pál napja
Ezt a napot pálfordulónak is nevezik, arra a
bibliai történetre utalva, mely szerint a Jézust
üldöző Saul ezen a napon tért meg, és innentől Pál apostol néven emlegetik. Úgy tartják,
hogy Pál napja fordulatot hoz az időjárásban
is. Ha eddig enyhe tél volt, Pál majd „megfordítja”, s kemény idő várható, és fordítva.
Forrás: Internet
– Sugár Judit: Ünnepi szokások Jászfényszarun szakdolgozat, 1984).
Zsámboki Richárd
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
emlékezés

Emlékezés

fózer pál

ézsiás vencel

halálának 5. évfordulójára.
„Lelked csendesen messzire szállt,
Nincs a világon olyan veszteség,
ami ennyire fáj.
Hiába keresünk, hiába várunk,
Nélküled vigaszt sohasem találunk.”

halálának 6. évfordulójára
„Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben élsz, és örökké ott maradsz.”

Szerető feleséged és családod

Szerető feleséged és családod

Emlékezés
Köszönetnyilvánítás

Köszönjük a rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak,
ismerősöknek, akik

zsámboki PÁLNÉ
péter piroska

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.

emlékezünk

zsámboki PÁL halálának 4. évfordulójára.
„Elcsitult két szív, mely értünk dobogott,
Pihen az áldott kéz, mely értünk dolgozott.
Maguké a csönd, a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom.
A gyászoló család

szeder László halálának 2. évfordulójára.
„Olyan szomorú mindig egyedül lenni,
Valakit mindig hiába keresni,
Valakit várni, ki nem jön el többé,
Valakit szeretni szívből és örökké.”
Szerető feleséged és családod

emlékezés

borbély sándor
halálának 5. évfordulójára.
„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
S nyugalmadat nem zavarja senki,
Életed elmúlt, mint a virágillat.
De lelked ragyog, mint a fényes csillag.”
Szerető családod

Emlékezés

langó sándorné
borbély piroska
halálának 5. évfordulójára és

Szeretettel emlékezik

Kiss józsefre
halálának 21. évfordulóján családja.
Emlékezés Kiss József Tanár Úrra
Huszonegy éve már, hogy elment közülünk,
mégis úgy érezzük, hogy itt jár közöttünk.

borbély sándor.
halálának 25. évfordulójára
„A mérhetetlen fény ragyogjon néked,
Kísérjen el végtelen irgalom!Pihenj az ég ligetében,
Ahol nincs szenvedés, nincs fájdalom.”
Szeretteid

Itt él családjában, s az iskolájában,
és a csodálatos kis „Múzeumában”.

emlékezés

bukó ágnes

Mert nem halt meg az, ki mindig dolgozott,
és az utókorra sok értéket hagyott.

halálának 20. évfordulójára.
„Virágot viszek egy néma sírra,
de ezzel nem hozhatom őt vissza.
Tudom, hogy nem jön már,
de olyan jó várni, hazudni a szívnek,
Hogy ne tudjon úgy fájni.”

Álljunk meg egy percre, emlékezzünk rája,
a felejthetetlen Kiss József Tanár Úrra!
írta: Zsámboki László

Szerető szüleid és testvéreid

emlékezés
édesapám, PÁL ANTAL halálának 10., és
édesanyám, KOVÁCS ANNA halálának 4. évfordulójára.
„Szívünkben helyeteket
nem pótolja semmi,
Míg e földön élünk,
nem fogjuk feledni.”
Szerető fiuk
és családja

Emlékezés

TÓTH péter
halálának 2. évfordulójára.
„Múlnak az órák, napok, évek,
nincs az a pillanat,
melyben ne fájna szívünk érted.
Semmi nem pótol téged.
Hiányod kínoz, s forrón éget,
Fájó szívvel kérdezzük, míg élünk,
kegyetlen sors miért vetted el tőlünk?”
Szerető családja
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Ingyenes szemvizsgálat

Tüzelő és építőanyag

a FEDÓ OPTIKÁBAN!
szemüvegkészítés esetén
Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 10.
Tel.: 30/2933-834

építőanyag

áruházak

– kereskedő csoport tagja

Szemvizsgálat minden pénteken
14.00 órától
(bejelentkezés alapján)

Rendel: Dr. SISKA IRÉN
szemész szakorvos. B ejelentkezés személyesen,
vagy a 30/2933-834-es telefonszámon.

Karácsonyi akció!
Ajándékozzon szemüveg utalványt!
2 db szemüveg készítése esetén a
másodikhoz a lencsét ingyen adjuk!
• Diákkedvezmény –30%
• Nyugdíjas kedvezmény –20%
• Szemüvegkeretek –20%, –30%
Üdülési csekket elfogadunk!
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig
Tisztelt paciensek!

Dr. Kovács Terézia
Rendelési ideje:
Hétfőtől péntekig: 8:00-12:00-ig
Előjegyzés nincs, csak sorszámhúzás.
Jászfényszarun a Piactér mellett garázs kiadó!
Érdeklődni az esti órákban lehet.
Telefonszám: 57/422-875

Minden kedves vásárlónknak kellemes karácsonyi ünnepeket
és építkezésekben gazdag új évet kívánunk!
Meghitt ünnepeket és
boldog új évet kíván
Jászfényszaru város
minden lakójának

Minden kedves volt, jelenlegi és leendõ
vendégemnek
boldog, szép karácsonyt és
sikerekben gazdag új évet kívánok!

Karácsonyné Cserháti Mária

a Képviselõ-testület
és a Polgármesteri Hivatal nevében:
Gyõriné dr. Czeglédi Márta
polgármester
Mészáros László
c. fõjegyzõ

Angolból korrepetálást, érettségire
és nyelvvizsgára való felkészítést vállalok!

Spanyolból

különórát tartok!

Tel.: +36-70/617-17-45

Szerkesztőségi fogadóórák
januártól pénteken: 9 – 11 óráig
Cím: Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.
Tel.: 06-30/233-6954
Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja
Kiadja: Jászfényszaru város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság elnöke:
Bordásné Kovács Katalin
Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné
Az újság decemberi számát
Bordás Borbála szerkesztette.
Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta
A fejlécen a fotót Karizs Evelin
készítette.
Lapzárta minden hónap második hétfője
A szerkesztőség címe:
Városi Könyvtár 5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.
Mobil: 06-30/233-6954
E-mail: miujsag@jaszfenyszaru.hu
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

Minden kedves ügyfelemnek békés, boldog karácsonyt és
sikerekben gazdag új esztendőt kívánok!
2011-ben is várok mindenkit
teljes körű biztosítási szolgáltatással.
Zsámbokiné Dugonics Krisztina
független biztosításközvetítő
Tel: 06-30-9865988

Novemberi anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK: Buborék Bettina. HÁZASSÁGKÖTÉS: nem történt.
ELHUNYTAK: Kiss A. Ferenc (77 é.), Zsólyomi Imréné Kovács Klára (73 é.), Zsámboki Pálné
Péter Piroska (86 é.), Harangozó Ferenc (74 é.), Virág Imre (72 é.), Horváth Lukács (81 é.), Homor
György (70 é.).

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Orvosi ügyelet: 06-37/341-040
Ment����
ő���
k: ���
104
T�����������
ű����������
zoltóság: 105
���
T�����������������
ű����������������
zoltóparancsnok (Jászfényszaru):
����������������� 06-30/974-5690
��������������
Rend������
ő�����
rség ��������������
(Jászberény): 107
���
Rend������
ő�����
r����
ő���
rs �����������������
(Jászfényszaru): 422-138,
����������������
mobil: 06-70/330-7626
��������������
TIGÁZ: hibabejelentés 06-28/430-488
Falugazdász: 06-30/392-2602
Vízm���
ű��: ���������������������������
hibabejelentés munkaid�����
ő����
ben ��������������������������
57/422-631, munkaid�������
ő������
n túl ���������������
06-30/275-3350
Szennyvíz-ügyelet: 423-938 (munkaid������
ő�����
ben) ���
és ��������������
06-30/429-4195
ÉMÁSZ: hibabejelentés 06-40/28-28-28
Kleopátra Patika: Szabadság út 40. Telefon: 424-046 vagy 06-30/244-1456
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Sporthírek

Jubileumi visszapillantó – 1990 december

Valamennyi korosztályos labdarúgó csapatunk számára befejeződtek az őszi szezon
küzdelmei. Összességében elmondható, hogy
eredményes szezont zárt szakosztályunk. A
felnőttek alaposan megfiatalított csapattal
vágtak neki a másodosztály küzdelmeinek.
A csapatépítés mellett az eredményesség is
szempont volt, amelynek a csapat megfelelt.
A tavaszt a dobogó harmadik fokáról várhatják a fiúk, akik télen sem tétlenkednek és a
terembe húzódva űzik a kispályás változatot,
amíg januárban megkezdik a felkészülést.
Utánpótlás csapataink is kitettek magukért,
az ifjúságiak a 7., serdülőink a 3., U13-asaink
az 5. helyen végeztek. Bár ebben a korban
még nem is az eredmény a legfontosabb, mint
inkább a játék. A több játéklehetőség miatt
számos teremfoci kupán elindítottuk utánpótlás csapatainkat, így U11-es csapatunk
Gödöllőn, U16-os csapatunk Tóalmáson vett
részt kupán. További megmérettetések várnak a fiúkra még decemberben Gödöllőn és
Rákóczifalván a 2010-es év zárásaként.
Kézilabdás lányainkat rengeteg nehézség
hátráltatta ezen az őszön, hiszen meghatározó
játékosok távoztak a nyáron, továbbá szezon
közben többen is súlyos sérülést szenvedtek.
A csapat azonban nem tört meg ennek ellenére sem, s bár kevésbé eredményesen, de
roppant elszántan küzdötte végig a szezont.
Legutóbb óriási bravúrral 23-21-re győzték le
az esélyesebb Fegyvernek csapatát!
A Jászfényszaru Városi SE vezetői és sportolói köszönik mindenkinek a támogatást,
aki bármilyen formában segítette az egyesület
tagjainak sportolását! Kívánunk mindenkinek Békés Karácsonyt és Eredményekben
Gazdag Boldog Új Esztendőt!
Mozogjanak sokat!
Vitányi Szabolcs

1990. decemberi lapszám első oldalán szerkesztőségi vezércikként megjelent Litkei Antal Karácsony című cikkének gondolataiból idézek: „Kétezer év után, most is kedves ünnep Karácsony.
Az isteni szeretet legszebb és az emberi öröm legnagyobb ünnepe. Karácsonykor az emberek ajándékot adnak és kapnak. Öröm tölti el a szívüket, ha meg is kapják Istentől és emberektől egyaránt.
Ne mondjuk, hogy elvárjuk, de örülünk annak. Karácsony beszéli el, hogy mit hozott a világnak
Jézus Krisztus, a Megváltó. Megjelent dicső alakja Betlehemben és megnyitotta az üdvösség történelmét... Nem feledkezhetünk meg róla, hogy Karácsony a legelemibb, és legszebb emberi társulásnak,
a családnak ünnepe. Ez érthető, hiszen a család a szeretet fészke, Karácsony pedig a szeretet ünnepe.
Ilyenkor a családban mindenkinek figyelme a gyermek felé fordul. Ennek szép karácsonyi emléke az
ajándékozás. Ajándékozás közben felújulnak gyermekemlékeink és szinte mindnyájan gyermekké
leszünk. Mert így akarja ezt az Isten.”
Az iskolai önkormányzat tevékenységéről is olvashatunk cikket a decemberi számban. A
tudósító a következőkről adott tájékoztatást. Az elmúlt évben megszűnt úttörőcsapat helyét
felváltotta a diákönkormányzat. Már több gyűlést is tartottak Szakali János vezetésével. Minden osztályból választottak néhány tanulót, akik képviselik a közösségüket. Sok kérdés vetődött fel, megvalósításuk el is kezdődött. Gyakrabban rendeznek közösen a művelődési házzal
diszkót a fiataloknak. A Nagyközségi Könyvtárban Tamus Angéla és Szakali János irányításával
megalakult az AMIGO TINI-KLUB, 12-18 év közöttieknek. Megkapták feladataikat a rajz,
sport, kulturális és egyéb csoportok. Az iskola rádió fejlesztése is szóba került, pályázni lehet a
20 perces szünetre műsorral. Sok ötlet született még. Többek között legyen neve az iskolának,
legyenek sportvetélkedők, a korán érkező tanulóknak külön termet biztosítani energiatakarékosság miatt. Néhány diák önkormányzati képviselő részt vehessen a nevelőtestületi üléseken,
a gyerek elmehessen a szülői értekezletre is. A büfében változatosabb legyen a kínálat. Legyen
ruha csere-bere akció, ahol a megunt ruhákat lehetne cserélni.
A karácsony és szilveszter kapcsán, egy egész oldalon ételrecepteket közöltek az újságban.
Pluhár Gyula szakács így ajánlotta finomságát: „A zsíros, fűszeres disznótoros ételek helyett az
ünnepi asztalra készíthetünk halételeket is. Íme:
Rakott hal
Hozzávalók: 1 kg halfilé, fél citrom leve, só, liszt, tejföl, tojássárgája, vaj a kisütéshez.
Készítése: a halfilét hüvelykujjnyi darabokra vágjuk. Meglocsoljuk citromlével és rövid ideig állni
hagyjuk. Sózzuk, lisztben meghempergetjük és vajban kisütjük, kiszedjük. Kivajazott tűzálló tálban
előzőleg héjában megfőtt, meghámozott, karikára vágott burgonyát teszünk. Megsózzuk, a haldarabokat a tetejére rakjuk. Tejfölből és tojássárgából kevert mártással leöntjük. Vajdarabkákat hintünk
rá, forró sütőben sütjük, míg a teteje szép piros lesz.”

Mi a szeretet?
– gyerekszáj
„A szeretet az, amikor a kutyusom megnyalja az arcom akkor is, ha egész nap nem
foglalkoztam vele.”
Marika – 4 éves

Tóth Tibor

Karácsonyi REJTVÉNY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

„Amikor szeret valaki, akkor máshogy
mondja ki a neved. Valahol érzed, hogy az ő
szájában biztonságban van a neved.”
Zsolti – 4 éves

7.

„A szeretet az, amikor elmondod egy fiúnak,
hogy tetszik neked az inge, erre ő ezután minden nap csak azt hordja majd.”
Nóri – 7 éves

8.

„Ha nem gondolod komolyan, akkor nem is
kéne kimondanod, hogy szeretlek. De ha ko
molyan gondolod, akkor szerintem sokszor ki
kell mondani. Az emberek hamar elfelejtik.”
Júlia – 8 éves

9.

Hány épülete van városunk iskolájának?
Ez ragyog az égen, ha nem éjszaka van.
Ilyen színű a „Kisiskola”.
2.
Mi a polgármesterasszony
keresztneve?
3.
December 13-án
ünneplik a névnapjukat
az ilyen nevű lányok.
4.
Esténként nagyon sok van
az égen, és ha lehullik
5.
egy, kívánhatsz…
Ezt teszi a Télapó a
6.
csizmádba, ha azt
december 5-én kiteszed
7.
az ablakba.
Ebből lesz a karácsonyfa,
8.
ha szépen feldíszítjük.
Mennyből az ...... 9.
eljött hozzátok...

1.

Előző számunk megfejtése a Galga volt. Ez a folyó Becske határában ered,
és városunknál ömlik a Zagyvába. Hossza 58km.
Balla Helga és Horváth Boglárka
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Eredmények a birkózásban
2010. november 20-án a J-ÁSZ SE birkózószakosztálya részt vett az
id. Csanádi István emlékversenyen, ahol már a legfiatalabb birkózók
közül is páran szőnyegre léptek és szép eredményeket értek el.
Eredményeink: gyermek korcsoportban Marton Veronika 4. helyezést ért el. Veronika külön dicséretet érdemel, mivel leány létére a fiúk
között indult.
Diák II. korcsoportban (29 kg) Bozsovics Márk 2. helyezést
(58 kg) Kiss Tibor
1. helyezést
(63 kg) Marton Kristóf 2. helyezést ért el.
Serdülő leány kategóriában (+60kg) Száraz Vivien 3., kadett fiúk kategóriában pedig (69 kg) Kiss Márton 2. helyezett lett.
Továbbra is várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnék kipróbálni
magukat ebben a sportágban. Edzéseinket: Jászfényszarun a Kisiskolában hétfőn és pénteken 14 óra 30–tól 16 óra 30-ig, továbbá Jászberényben a Lehel Vezér Gimnázium konditermében hétfőn, szerdán és
pénteken 16 óra 30-tól 18 óra 30-ig tartjuk.
Száraz Tibor J-ÁSZ SE edző információi alapján összeállította:
Bordás Júlia

Magas szintű fogászati szolgáltatás
Beszélgetés dr. Tóth Lajos Jánossal, városunk új fogorvosával
Jelenleg a délutánok túlzsúfoltak, viszont
délelőttönként több idő jut egy-egy páciensre. Remélem, hogy idővel kialakul egy bizonyos egyensúly.

Első munkahelyemen, Jászfényszarun
2010. szeptember 1-jén kezdtem meg a
fogorvosi praktizálást. A Szegedi Tudományegyetem frissen végzett fogorvosa vagyok. Középiskolába is Szegedre jártam, a
Piarista Gimnáziumba.
Édesanyám szintén fogorvos, Jászberényben praktizál a dr. Bérczes és Társa
Fogorvosi Bt égisze alatt. Tőle már gyerekkorom óta sokat tanultam a fogorvos
mesterségről.
Mit lehet megtudni Önről, mint magánszemélyről? Mivel tölti szívesen szabadidejét?
Párommal, dr. Vígh Annamáriával költöztünk ide, a Posta feletti szolgálati lakásba.
Annamária szintén végzett fogorvos, aki
Boldogon szeretne elhelyezkedni besegítő
fogorvosként. Így mindketten szinte helyben
dolgozhatnánk.
Nagyon szeretek sportolni, mozogni, kedvenceim közé tartozik a futás, a foci, valamint
a vadászat és a horgászat.
Hogyan jellemezné fogorvosi körzetét?
A körzetem vegyes körzet, amely azt jelenti,
hogy gyermekek, felnőttek és nyugdíjasok fogászati ellátását biztosítom. Jászfényszaru fogászati állapota átlagos szinten van. Sok a foghúzás és a pótolandó fog, de próbálok minél
szélesebb spektrumon lehetőségeket nyújtani
mind gyógyászatilag, mind pedig anyagilag.
A fogászat ugyanis gyógyítás és szolgáltatás
egyben, ahol a betegek ki tudják választani a
számukra legmegfelelőbb alternatívát.
Egyúttal szeretnék itt köszönetet mondani
a polgármester asszonynak, a képviselő-testületnek és a GAMESZ-nak azért, hogy ilyen
új technológia segítségével dolgozhatok. Így a
páciensek számára magas színvonalú szolgáltatást tudok nyújtani. A gépeket, a röntgent

az önkormányzat biztosította, a fogászati
anyagokat pedig én.
Fogorvosként mit tart fontosnak a város lakosságának egészsége érdekében?
Úgy gondolom, hogy fogászati szempontból legfontosabb a prevenció minden korosztályban. A gyermekek kapcsán a megfelelő
szájhigiéniára nevelés, a helyes fogmosás újratanítása a legfontosabb feladat.
Szeretném elérni, hogy az emberek ne féljenek a fogorvostól, ugyanis az a tapasztalatom,
hogy a betegek izgatottan érkeznek, rossz tapasztalatokkal. Folyamatos kontroll mellett
ez a prevenció fenntartható.

Hogy érzi magát Jászfényszarun? Milyenek az
első benyomásai?
Jászfényszaru egy dinamikusan fejlődő város egy karizmatikus polgármesterrel és egy
biztos alapot nyújtó képviselőtestülettel a
háta mögött. Jászberény mellett mind a fiatalabb, mind pedig az idősebb generációk számára egyaránt egyre több lehetőséget nyújt,
gondolok itt a sok rendezvényre, például a
tarlófesztiválra, a fogathajtó versenyre, a sok
civil kezdeményezésű programra, amiket már
én is megtapasztalhattam. Nagyon sok kulturális eseményen vehetünk részt, ami nagyszerű, és amire Jászfényszaru büszke lehet! A
térségben a Samsung szerepe kiemelkedő, és
számos alternatívát nyújt az itt élők és a város
számára.
Abszolút pozitív képet kaptam Jászfényszaruról, és nagyon szimpatikus a látványos
fejlődés és fejlesztés, az a változatosság, amit a
programok sokasága nyújt.

XVIII. FÉBE bál

Bordás Borbála

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a hagyományoknak megfelelően február 3. hétvégéjén, február 19-én, szombaton este 6 órai kezdettel rendezi meg a Petőfi Művelődési Házban a
„Jótékonysági műsoros estet és bált”. A rendezvény tiszta bevétele 50-50 %-ban a „Jászfényszaruért” Alapítvány céljait és az egyesület 2011 évi programjainak megvalósítását szolgálja. A
rendezvény fővédnöke Dr. habil Szabó Béla CSs professor emeritus, díszvendége Kóródi
Anikó operaénekes lesz. A műsor sztárvendége Marót Viki és a Nova Kultúrzenekar. A
báli zenét a miskolci VIDIA zenekar szolgáltatja. A báli jegyek igénylésére, asztalfoglalásra
január 10-től munkanapokon 12 órától este 18 óráig a Rimóczi-kastély irodájában (Szabadság
tér 18.) Tóth Tibornál lesz lehetőség. A nem helyben lakók a +36/30 337 3336 mobilszámon
jelezhetik részvételi szándékukat.
Tóth Tibor
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Ki mit tud?
A címre válaszolva: tanuló gyermekseregünk a tárgyi ismereteken
túl is nagyon sokat és sokfélét tud.
Ezt bizonyította a november 24-i
alsós, és a 26-i felsős seregszemle a
művelődési házban. Közel háromszáz diák lépett a színpadra huszonöt produkció keretében.
A népes és lelkes közönség kedvére válogathatott a változatos
műfajú műsorszámok között: láthattunk tréfás népmesét, pingvintáncot, megelevenedett előttünk
János vitéz, Kolumbusz Kristóf,
Maugli, egy teljes cirkuszi társulat
és még egy focicsapat is. Életre kelt
sok más mellett Túró Rudi és egy
bábu is. A zenés és táncos produkciók hol megindítóak, hol kedvesen derűsek voltak. De a szavaknál
többet elmondanak az itt látható
képek!
A legszínvonalasabb műsorszámok a januári jótékonysági bálban
újra láthatóak lesznek.
Köszönet minden szereplőnek,
felkészítőnek és közreműködőnek
ezért a két szórakoztató délutánért!
Szöveg: Kovács Lászlóné
Fotók: Berze Lászlóné

Iskolai életképek – 2010 õsz

Lemezlovasok a DÖK-klubban

Léghoki a DÖK-klubban
A fotókat Dobák Lúcsia készítette

Dalverseny: Fekete Viktória és Kovács Eszter 6. c

Csocsó a DÖK-klubban

Dalverseny: 8. b

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2010/12

15

Mikulásvárás a Napsugár Óvodában
Hagyományainkhoz híven a téli galéria
megnyitását minden évben az óvónénik
mesejátéka színesíti. Ebben az évben a
Mikulásvárás című mesét játszottuk el
a gyerekeknek. Nagy izgalommal készülünk mi is mindig erre az eseményre,
hiszen ez a gyermekek meglepetése, amit
jelmezbe öltözve, a meseszínpadot berendezve adunk elő. Mindig nagy élmény a
gyerekeknek a saját óvónénijüket, például „mackó bácsinak”, „egérkének”, vagy
bármi másnak beöltözve látni. A kicsik
fantáziája azonban remekül működik,
együtt élik meg a mesei fordulatokat a
mese szereplőivel.

Az előzetes ráhangolódás is ennek a
mesének a jegyében telt el, minden csoportban elmeséltük a Mikulásvárást. A
csoportszobákat téli hangulatúvá varázsoltuk, minden csoportban készültek

a mikuláskesztyűk és a mikuláscsizmák.
Dallal, verssel készültünk a Mikulás érkezésére. A nagyobbak még a postára
is elvitték a levelet, amit a Mikulásnak
írtak.
December 6-án meg is érkezett az oviba a Mikulás, ahol ajándékokat, csomagot és csoportszobai fejlesztő játékokat
kaptak a gyerekek.
Ezúton mondunk köszönetet a Cigány
Kisebbségi Önkormányzatnak, amiért a
csomagok biztosításával örömtelibbé tették gyermekeinknek a Mikulás ünnepet!
Szöveg: Dné Kati
Kép: Kovácsné Papp Andrea

Környezeti nevelés a jászfényszarui óvodában
Az óvodai környezeti nevelés, alapozó jellegű, így meghatározható szerepet
játszik az egyén környezetkultúrájának
alakításában. A környezeti nevelés fontosságát, személyiségformáló, szokás ki
alakító szerepét tekintjük nevelésünk
egyik vezérfonalának, és a tevékenységeket (játék, vers, mese, ének-zene, énekes
játék, rajzolás, mintázás, mozgás stb.)
mint egy gyöngyként erre fűzzük fel. Így
lesz komplex egész nevelésünk, mellyel
megalapozzuk az óvodába járó gyerekek
környezeti tapasztalatait, melyek később

éves korosztály számára a környezetvédelem, az egészséges életmód és a fenntarthatóság jegyében.
Mindez természetesen a gyerekek életkori sajátosságaihoz mérten nagyon játékos formában zajlott. A fő játékmester
egy bohóc volt, aki megismertette a gyerekeket a „Mi fán terem?” című játékkal:
a zöldségek, gyümölcsök képeit kellett a
megfelelő helyre tenni egy nagy táblán.
Megismerkedhettünk a növények fejlődésével is, s az ahhoz szükséges feltételekkel.

rekek ez alkalommal rendhagyó módon
„veteményeskertként” használhatták az
öltözőt, s az ültetés után boldogan tették megöntözött dugványos pohárkáikat
a csoportszoba ablakaiba. Ily módon a
körülöttük lévő világot érzékszerveikkel,
tapasztalás útján ismerhették meg.
„Földünk szeretetének és a vele való
törődésnek az alapja a közvetlen tapasztalás. E nélkül a tudás elvont,
élettelen marad, és senkihez sem jut el
igazán.”
(Cornell Joseph)

ismeretté, majd egész életre szóló tudássá
alakulnak. Mindezeket fontosnak tartva
nem utasíthattuk el azt az ajánlatot, melyet óvodáink kaptak a közelmúltban.
Egy novemberi délelőttön látogatott
el hozzánk a Programok a Gyermekek
Egészséges Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány néhány munkatársa (többek között óvodapedagógusok) abból a célból,
hogy ingyenes előadást tartsanak a 3-7

A szelektív hulladékgyűjtés kapcsán is
meglehetősen tájékozottak voltak a gyerekeink, amire mi – felnőttek – nagyon
büszkék voltunk.
A népszerű előadás után igen gyakorla
tias formában folytatódott a felfedezés,
hiszen magunk ültethettünk dughagymát óvodánk előszobáiban. Ehhez mindössze 1-1 darab tejfölös dobozt kellett
otthonról hozniuk a kicsiknek. A gye-

A program lezárásaként pedig 1 láda
friss gyümölccsel örvendeztettek meg
bennünket a vendégeink, amit ebéd után
boldogan fogyasztottak el az ovisok.
Végül szeretném megköszönni óvodáink nevében a programot szervező és
levezető csapatnak a gyermek centrikus
hozzáállást, s a gördülékeny, játékos foglalkozásszervezést.
Fotók és szöveg: Kovácsné Papp Andrea
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Az Erzsébet-napi vásáron járva
Idén már 16. alkalommal rendezték meg
hagyományőrző jelleggel az Erzsébet-napi kiállítás- és vásárt a jászfényszarui Bedekovich
Lőrinc Népfőiskolai Társaság szervezésében
2010. november 19-én, Jászfényszarun, a Petőfi Sándor Művelődési Házban.
A rendezvényt a közművelődés hiányainak
pótlása és az adventi szent időre való felkészülés hívta életre, s ez a cél munkál még napjainkban is a szervezéskor.
Péntek, reggel 8 óra 30 perc, sürgölődésforgolódás, kürtőskalács illat. „Csak” a szokásos vásár… Mindenki tudja, mi várható,
de megvan a bája ennek a különös eseménynek, amely kiállítás, vásár és némi plusz is
egyben, s mindezt egész nap teltházas látogatás kíséri!

Hol a siker titka? A kézművesek; fafaragó,
tűzzománcos, festő, fazekas, csipkeverő és
népi iparművész igényes és olcsó portékáiban,
vagy abban a mintegy harminc árus közvetlenségben, akik résztvevői voltak a vásárnak?
A standok között időzve úgy tapasztaltam,
mindkettőben.
Ritka manapság az a vásár, kiállítás pedig
különösen, hogy a helyszínen láthatjuk, hogyan készülnek a portékák, sőt, még magunk
is készíthetünk ajándékot! Nos, a mi Erzsébet-napi vásárunk ilyen! A színes és nyüzsgő

forgatag a gyermekeknek
nagy boldogságot jelent.
A felnőtteket inkább a
szép és praktikus holmik
csábítják.
Lássuk be, nem mindenhol és minden nap
lehet fából faragott órát,
tálat, etelközi motívummal díszített inget, kancsókat venni, de éppen
csipke angyalt sem. Ez
az érem egyik oldala.
A másik, amiért érdemes ellátogatni ide, mert
közösségformáló ereje
van. A hangulat, melyet
a Karácsonyt idéző illatok, a közvetlenség
és élménygazdagság tesz felejthetetlenné, élményszámba megy.
Élmény a látogatóknak és a résztvevő művészeknek egyaránt. Erről dióhéjban Dósáné
Ilonkával, író- szalmafonóval, a vásárok egyik
régi vendégével beszélgettem.
– Miért vesznek részt minden évben a vásáron?
– Szeretnék továbbadni a mai fiatalságnak és
az embereknek azt, hogy a fantázia segítségével
hagyományos anyagokból
ilyen szépségeket lehet
készíteni. Csak az a nagy
gond, hogy nem nagy az
érdeklődés iránta.
– Mi az üzenete ezzel?
– A régi időkkel újra
kell foglalkozni, hiszen
sokszor a gyerekek, de
néha még a felnőttek sem
tudják, hogy miből készültek ezek a termékek.
A vásári kiállítás, kavalkád mellett minden
évben részesei lehetünk
egy-egy aktuális konferenciának vagy lélekme-

lengető programnak is. Érdeklődés kísérte a
vásár társrendezvényét, ami idén a Fotó Kiállítás megnyitója volt.
Először tekinthette meg a nagyérdemű Kiss
Judit Az én életem, és Pető István Jászsági
templomok kiállítási címet viselő munkáit.
Ezért szép és színes az Erzsébet-napi vásár,
reméljük, hogy a jövő évben is sok érdekességet láthatunk itt!
Szöveg: Pál Katalin Alíz
Képek: Kovács Béláné Pető Magdolna

ÚJÉVI OPERETT OPERA- ÉS MUSICAL KONCERT
Köszönet Jászfényszaruért végzett munkáért

Jászfényszaru Város Önkormányzata második alkalommal 2011.
január 1-jén (szombat) 17 órai kezdettel a Petőfi Művelődési Házban újévi koncertet szervez.
A város képviselő testülete a műsorra tevékenységük elismeréséül
meghívja a városi intézményekben dolgozó vagy már nyugdíjba vonult közalkalmazottakat, köztisztviselőket, önkormányzati kitüntetéssel rendelkezőket valamint a városért több éve sokat tevékenykedő
civileket.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester újévi köszöntője után
kétszer 60 perces koncert következik.
A műsorban közreműködnek: EventOperEtta – Budapest Kamarazenekar; Bondor Erika hegedűművész, a Budapesti Operettszínház
művésze; Csonka Zsuzsanna énekművész, a Magyar Állami Operaház művésze, Molnár Marica énekművész, az Interoperett művésze;

Szabó Krisztina énekművész, a WDR Rádió Köln szólistája; Dániel
Gábor énekművész, a Budapesti Operettszínház művésze; Kerényi
Zoltán énekművész, az Interoperett művésze, valamennyien a EventOperEtta – Budapest szólistái. Művészeti vezető és a műsorszerkesztő:
Dániel Gábor. Az est folyamán részletek hangoznak el a Csárdáskirálynő, A víg özvegy, a Mosoly országa, Marica grófnő, Bánk bán,
Carmen, Parasztbecsület, a Hegedűs a háztetőn, a My Fair Lady, az
Operaház fantomja, József és más világhírű Webber zenés művekből. A szervezésben és rendezésben részt vállal a Fényszaruiak Baráti
Egyesülete.
A koncert nyilvános, a galériára korlátozott számban 1200,- Ft/fő
összegért december 27 és 30 között a Takarékszövetkezeti Fiókban
Hangosiné Réz Máriánál lehet jegyet vásárolni.
Tóth Tibor

