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A jászberényi TRIÓ TV
műsorán állandó jelleggel
a „Fényszaruról jelentjük” című összeállítást
Jászfényszaru város híreiről, eseményeiről az
alábbi időpontokban tekinthetik meg:
péntekenként 19.00–20.30-ig és szombatonként 7.00–8.30-ig, valamint 22.00–
22.30-ig.

Ára: 140,-Ft
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Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester köszöntője
„Ha a sikernek van titka, akkor az abban a képességben rejlik, hogy megértjük
a másik ember nézőpontját és az ő szemszögéből is látjuk a dolgokat, nemcsak a
sajátunkéból.”

Boldog Új Évet Fényszaru!
2011 egy új esztendő. Bízom abban, hogy
az újság olvasói hittel, új reményekkel és bizalommal telten néznek az év elé, valamint
hogy lesz erőnk és kitartásunk a hétköznapok
feladatait megoldani, amelyeket csak egymást
segítve és az egymásba vetett bizalommal tudunk megvalósítani.
Észre kell vennünk a felénk nyújtott kezet,
és gondolkodás nélkül nekünk is nyújtanunk
kell, amikor ránk van szükség. Semmivel
sem lehet összehasonlítani az érzést, amikot
tudunk egymásból erőt meríteni. A közösségekben és a családban ez jól érzékelhető, csak
észre kell vennünk.
A mi városunkban olyan közösségekben teljesedhetnek ki az emberek, amely közösségek
ha egymást IS segítik, tovább fejlődik Jászfényszaru társadalma. Ahogy a tavalyi újévi
köszöntő címének is adtam, „mert egymást
segítve szabaddá válunk”.

A szerkesztőség feltette számomra a kérdést,
hogy milyen meg nem valósult álmaim vannak. Az álmom az, hogy kiteljesedjék a helyi
demokrácia. Azt mondják, Svájcban működik legrégebben a legfejlettebb demokrácia.
Az ország egyik kantonjából származik a gondolat, hogy a demokráciához pénz, idő és az a
képesség kell, hogy elfogadjuk, hogy másnak
a véleménye eltérhet az ember saját véleményétől. Fontos mások meghallgatása és hogy
a döntésekbe épüljenek be a hasznosítható,
mérethelyes, jó gondolatok. Hozzá tenném e szabadon idézett gondolathoz, hogy
mindehhez a városlakóknak is akarniuk kell
önmaguk, a közösségek és ezáltal a település
kibontakoztatását. Még egy álmom, hogy
élettel teli, dinamikus város bontakozzék ki,
ahol a tiszta gondolkodás, a tolerancia, a tudás és a tudásigény jól felismerhető. A folyamatosan változó világunkban új és új nehézségek jelennek meg az életünkben nap mint
nap, de az ezeken való felülkerekedés erejét
kívánom a város minden lakójának, hitet, új
reményeket, és bizalmat egymásban.
Én abban hiszek, hogy békében alkotnak az
emberek, háborúban csak vesztesek vannak.
Mert a helyi béke lételeme a helyi demokráciának.

Országgyűlési képviselői és
polgármesteri fogadóóra
Tájékoztatjuk Jászfényszaru
lakosságát, hogy a
jászfényszarui városháza
földszinti 11. számú
irodahelyiségében
Dr. Szabó Tamás
országgyűlési képviselő,
a földszinti tárgyalóban pedig
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester
minden hónap utolsó péntekén
– első alkalommal
2011. január 28-án
15.00 órától 17.00 óráig –
fogadó órát tart, melyre
minden érdeklődőt várnak.

Az IPR program keretén belül 98 gyerek tanulást segítő csomagot kapott. (Részletek a 7. oldalon)
Fotó: Kovács Béláné Pető Magdolna
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Az Adventi Kávéház angyalkái
2010. december 19-én rendezte meg a
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
Adventi Kávéház elnevezésű rendezvényét,
ahol a nagyérdemű megismerhette Fekete
Nándor orgonaművészt és hallgathatta lebilincselő, interaktív zenei koncertjét.
Advent harmadik vasárnapja, közel már
karácsony. Jó lenne ráhangolódni, a kis Jézuson, angyalkákon gondolkodni. Mikor?
Hiszen nagy a rohanás, a munkába még jövő
héten is menni kell. Aki nyitott szemmel járt
és figyelemmel kísérte a helyi kulturális élet
alakulását, a fenti kérdésre egy pillanat alatt
választ kapott. Aki pedig élt a lehetőséggel,
egy igazán egyedülálló zenei élményben részesült.

keresen szerepelt. Sokat köszönhetnek a hallgatók neki, illetve annak az elhatározásának,
hogy hazánkban maradva előadó-művészi pá
lyára lépett. Ám ez az elképzelés mit sem ért
volna egy újdonság, a szállítható, professzio
nális digitális orgona nélkül, ami egyben sikeres koncertjének legfőbb alkotóeleme.
Ahogyan azt a hallgatóság a művésztől megtudhatta és fültanúja is lehetett, ez a hangszer újdonság, tökéletesség és praktikusság
egyben. Újdonság, mivel mobil, tökéletesség,
mivel a legszebb síphangokat zárja magába és
praktikusság, mivel kellő spiritusszal megáldott előadó megszólaltatásában csodákra képes. Lehetőséget ad, hogy a közönség a művészt előadás közben lássa és a művész, mint

művésszel való rövid disputára is. Ekkor derült fény arra, hogy a koncerten jórészt az előadó saját kedvelt alkotóitól játszott darabokat.
Arra a kérdésre pedig, hogy milyen kapcsolatban van a komolyzene és a 21. század embere,
azt a választ adta, hogy úgy érzi, az övéhez hasonló, interaktív előadásokkal közös nevezőre
jutott a modernizáció és a klasszikus zene.
Ezt pedig, annál mi sem bizonyítja jobban,
minthogy diplomája megszerzése óta közel
másfél száz koncertet adott.
Aki ellátogatott a koncertre nem bánta meg,
valóban sikerült egy kicsit hozzájárulni az ünnepi felkészüléshez, lélekben mindenképpen.
Az előadás alatt lehet, hogy még angyalkák is
repkedtek, mert odavonzotta őket a mennyei
muzsika.
Szöveg: Pál Katalin Alíz Fotók: Pető István

Karácsony másképpen...

Kezdjük a művésszel: Fekete Nándor, orgonaművész, 26 éves és elképesztően jól játszik.
2007-ben végzett a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán, de előtte sok alkalommal,
számos hazai és külföldi megmérettetésen si-

egyben műsorvezető, megmutassa magát és
meséljen az elhangzó darabokról – ahogyan
azt Nándor is tette.
Délután 3 óra. Sok autó, a művelődési ház
nagytermében nagy nyüzsgés, terített asztalok, kávé illat és mintegy 60 ember. Ez a kép
tárult azon résztvevők elé, akik végszóra érkeztek. Lassan csend lett, Kovács Béláné Pető
Magdolna és Nagyné Faragó Éva köszöntötték az előadót és az egybegyűlteket, kezdetét
vette a több, mint egy órás előadás.
A nagyérdemű számos ismert zeneművet
hallgathatott meg élőben, így Bach D-moll
Tokáta- és fúgáját, D-dúr szvitjét a művész
saját átiratában, H-mol szvitjét, Mendelhsson C-mol szonátáját, Schubert Ave Mariaját, Tomaso Albinoni Adaggio-ját és Cezar
Franck egy művét is. A repertoár válogatása
kiváló, még a zeneileg felületes ismeretekkel
rendelkezők is találhattak maguknak ismert
szólamokat. Minden darab után taps, vastaps, majd az előadás végén visszatapsolták a
művészt. Remek volt a délután, a hangulat
emelkedett. Az előadás után lehetőség nyílt a

A Neo FM rádió „Angyalkája” megérkezett
Jászfényszarura is iskolánk 7.c osztályos tanulójához, Szénási Károlyhoz és családjához.
Az ország minden tájáról özönlöttek a levelek, melyben gyerekek kérhettek ajándékot a
családjuk számára. 20 családot ajándékozott
meg az ,,Angyalka”, és ez által lehettünk mi
is tanúja a szeretet e szép példájának. Hiszen
erről is szól a karácsony: szeretet, család. Karácsony előtti hétfőn a szülők legnagyobb
meglepetésére csak hordták be a lakásba a
szebbnél-szebb ajándékokat a rádió munkatársai: mosógépet, gyümölcsöt, könyveket,
üdítőitalokat, illatszereket, játékokat és csokit. Riportot is készítettek a ,,nap hősével”,
aki büszkén mutatta meg a fociérmeit is. A
család még este sem hitte el ezt a csodát és az
ajándékokat körülvéve könnyezték meg fiuk
szeretetét. Csodák márpedig vannak!
Kép és szöveg: Fáczán Izabella
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Mesebaletten jártunk az óvodásokkal
Ha azt mondom Diótörő, mindenkinek
a karácsony jut az eszébe, és ha azt mondom, karácsony a művészetekben, sokan
Csajkovszkij örökzöld balettjére gondolnak.
Mára már természetes, hogy decemberben a
Magyar Nemzeti Balett is műsorára tűzi ezt
a varázslatos mesét, hiszen 1950-ben volt a
premier Magyarországon. Azóta a gyermek és
felnőtt nézők örömére, és a táncosok generációinak megmérettetésére a Diótörő a budapesti társulat állandó sikerdarabja.

Az viszont nem természetes, hogy a jászfényszarui Napsugár Óvoda több, mint harminc
gyermeke néhány felnőtt kíséretében eljutott
a budapesti Állami Operaházba!!! Mára már
hagyománnyá vált, hogy minden évben megrendezésre kerül a „Kiskarácsony” elnevezésű
jótékonysági rendezvény, ahol több száz hátrányos helyzetű gyerekeket látnak vendégül
az ország minden tájáról.
Decemberben a nézők – és elsősorban a
rengeteg gyermek, aki talán először lát balettet – ünnepi ruhában és csodára várva jönnek
az Operaházba, ahol a művészek is ünneplőbe
öltözött lélekkel fogadják őket, hogy egy rövid
időre együtt éljék át a karácsony hangulatát.
Így történhetett meg, hogy a mi nagyobb
óvodásaink egy szerencsés csapata, – akiket
a szüleik elengedtek néhány óvónénivel és

dajka nénivel – ilyen csodálatos élményben
vehettek részt. A hihetetlenül látványos és parádés előadás után minden gyermek egy szaloncukorral, ajándékokkal, gyümölcsökkel
megpakolt hátizsákkal térhetett haza a soksok szponzor jóvoltából, akiket nehéz lenne
most itt felsorolni.
Köszönettel tartozunk a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület egyik
alapító tagjának, Csáky Lászlónak és kedves
feleségének Csáky Ágnesnek, hogy gondol-

tak ránk a program kapcsán. Mindig szóba
kerül Réz Ferencné Ica óvónéni neve is, ha
élményeinkről beszélgetünk, mert az ő közreműködésével valósulhatott meg ez a szép
fővárosi színházlátogatás.
Hálával tartozunk Jászfényszaru Város
Önkormányzatának is, mert ismét szívesen
bocsájtottak a gyerekek számára egy autóbuszt, s viselték annak minden felmerülő
költségét.
A Napsugár Óvoda dolgozói nevében köszönjük azok közreműködését, akik önzetlenül – bármilyen módon is – támogatták
a rendezvényt, hozzájárultak ahhoz, hogy
örömet ajándékozhassunk gyermekeinknek,
s ezúton kívánunk mindenkinek boldog, békés, sikerekben gazdag új esztendőt!
Kovácsné Papp Andrea

„Ne Gyújts Rá!”
– Világnap Jászfényszarun
Az ÁNTSZ Kistérségi Intézete az Iskola
Egészségügyi Szolgálat közreműködésével
2010. november 17-én a 6., 7., 8. osztályos
általános iskolások részére vetélkedőt és
egészségnevelő délutánt szervezett Jászfényszaru Város Önkormányzatával kötött
Egészségkoalíció keretében, kapcsolódva a
„Ne Gyújts Rá!” Világnaphoz.
Vetélkedő helyszíne: Jászfényszaru Általános Iskola könyvtár helyisége.
Résztvevő diákok száma: 40 fő (8 csapat).
Intézettől részt vevő szervező és lebonyolító
személyek: Tamásné Teleki Lilla kistérségi
vezető védőnő és Gönczöl Anikó CSVSZ
védőnő.
Az előkészítésben és a lebonyolításban
közreműködött Kaszainé Ocskó Györgyi és
Fózer Tiborné védőnők (Védőnői Szolgálat
Jászfényszaru), illetve Kovács Béláné Pető
Magdolna (Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság).

A köszöntő után a „Ne gyújts rá!” Világnap
fontosságáról, majd a vetélkedő játékszabályairól tájékoztatta a megjelenteket Tamásné
Teleki Lilla kistérségi vezető védőnő.
A villámkérdéseket, melyek közül 10 kérdés a dohányzás megelőzéshez, 10 kérdés a
leszokáshoz kapcsolódott, Gönczöl Anikó
védőnő ismertette. Majd 15 kérdésből álló
igaz/hamis játék következett a diákok ismeretszintjének felmérése céljából, melyet írásban kellett megválaszolniuk a csapatoknak.
Plakátösszerakó verseny követte a feladatsort, melyek természetesen dohányzás ellenes felhívásokat ábrázoltak. Az összerakást
követően plusz pontokért a csapatok ismertethették a plakátok mondanivalóját. Ezt
követően Kaszainé Ocskó Györgyi védőnő
az iskola udvarán egy kis frissítő légző tornát
tartott a vetélkedő résztvevőinek, melynek
időtartama alatt megtörtént a játékos verseny
során szerzett pontok összesítése és a csapatok által – a vetélkedőre készített – plakátok
értékelése.
A három első helyezett csapat gyümölcskosarat kapott, melyet a Védőnői Szolgálat
biztosított és adott át a nyertesek részére.
Kovács Béláné Pető Magdolna
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Adventi készülődés a Szivárvány Óvodában
Óvodánkban az ünnepi készülődés a néphagyományokon alapul. Gyermekeink közös
élmények, tevékenységek által megismerik a
különböző szokásokat, hagyományokat érzelmileg ráhangolódnak a közelgő ünnepre.
Az adventi készülődés az adventi koszorú
készítéssel, az adventi naptár kihelyezésével
vette kezdetét .Megkezdődött a csoport-

szobák ünnepi díszbe öltöztetése. Óvodánk
udvarán csintalankodtak a Krampuszok, a
Mikulás ajándékokat hozott. Hatékonyan
védekeztünk a boszorkányok ellen. Luca pogácsák, mézeskalácsok illatoztak, meglepetések készültek.
Az ünnepség napjára elkészült minden. A
Pillangó csoport tánccal, versekkel karácso-

nyi köszöntővel készült az ünnepre. A Csiga-biga csoport egy téli történetet elevenített
fel nagyapóról és a hó tündérekről. A legkisebbek a Süni csoportosok mézeskalácsot
sütöttek, díszítettek szüleikkel közösen. A
nagyok, a Katicák betlehemes játékot adtak
elő. A csoportok vendégül látták szüleiket,
nagyszüleiket.
-edit

Madáretetők
A Szivárvány Óvoda madáretető készítő
versenyt hirdetett a gyerekek és a barkácsoláshoz kedvet érző szülők körében. Fontos
feladatunk a környezettudatos magatartás
alakítása, természet közeli programok szerve
zése. Célunk a természet megóvása mellett a
gyermek-szülő-óvoda-kapcsolatának erősítése. Főleg az apukákra, nagypapákra számítottunk, hiszen ők a barkács mesterek. Elfoglaltságuk miatt gyakran kimaradnak gyermekük
óvodai programjaiból, rendezvényeiből.
Felhívásunkban kértük, hogy a gyermekkel

közösen készítsék el az etetőt illetve, hogy az
természetes anyagból készüljön.
Harmincnyolc darab szebbnél-szebb etető
gyűlt össze. Úgy döntöttünk, a madáretetőkből kiállítást rendezünk a Művelődési Házban. Megtekinthető 2011. január 21-től február 5-ig a nyitvatartási időben a művelődési
ház dolgozóinak segítségével.
Verseny nem létezik díjazás nélkül, nálunk
sem lesz ez másként. A zsűrizésről, a helyezések
ről következő lapszámunkban olvashatnak.
-edit-
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Január 22. – a felvételi napja
Amikor az ember lánya 8. osztályos lesz,
nagyot fordul vele a világ. Minden a „bűvös”
továbbtanulásról szól már. „Melyik iskolába
szeretnél menni?”, „Kollégista leszel?”, „Milyen szakra mész?” – ilyen, és ehhez hasonló
kérdésekkel bombázzák az embert léptennyomon. De ki tud erre válaszolni? Hát az
biztos, hogy először még senki sem. Kovács
Vivivel, egy 8. osztályos tanulóval beszélgetek
arról, hogy ő hogyan készül a január 22-ei
felvételi napjára.
– Szóval január 22… Izgulsz már?
– Igen, nagyon.
– Én is nagyon izgultam, emlékszem. Az első
félévben felvételi előkészítőkre lehetett járni – a
felvételizőknek kötelezően ajánlják –, nálatok
kik tartották a magyar-, illetve matekfelkészítőket?
– Magyarból Bakóné Koczka Katalin tanárnő és Kotánné Kovács Tímea tanárnő segített
nekünk, matekból pedig Balogh Zsuzsa tanárnő és Váczi Erzsébet tanárnő foglalkoztak
velünk délutánonként.
– Úgy tudom, hogy Te valamilyen táncos iskolába készülsz.
– Ezt nagyon jól tudod. Első helyen egy békéscsabai néptáncos iskolát jelölök be, a többi helyre még nem tudom, hogy mit írok.
– Békéscsaba, ez igen. Az nem itt van. Egyébként én sem tudtam sokáig, hogy mit írjak az

első három helyre. És Békéscsabára kell még valamilyen felvételin részt venned?
– Igen kell, majd februárban megyek.
– Arra a felvételire hogyan készülsz fel?
– Minden hétfőn és szerdán délutánonként
táncpróbákra járok a jászberényi csoportba,
és az itthoni tánctanáraimhoz, Péter Szilárdhoz és Havrán Bettinához megyek kedden
délutánonként. Ők segítenek az éneklésben,
a ritmusgyakorlatokban és a korábban tanult
táncok felidézésében.
– Jó sűrűk a délutánjaid. Akkor nagy kalappal Neked, és minden felvételizőnek 22-én, és
miden más felvételihez is drukkolunk!
– Köszönöm szépen a magam és minden
diáktársam nevében.
– Remélem, hogy január 22-én, szombaton,
minden jászfényszarui lakos gondolt az idén
8-os felvételizőkre! Én mindenképpen ezt tettem.
Horváth Boglárka

Kedves
most ballagó diákok!
Amikor nyolcadikos voltam és éreztem,
hogy közeledik a felvételi napja, nagyon izgultam. Számolgattam a napokat, hogy már
csak négyet alszunk és számot kell adnom a
nyolc év alatt szerzett tudásomról... Aztán
amikor eljött a „nagy nap” még idegesebb
voltam. Mindenki biztatott, hogy nem kell
izgulni. És tudjátok mit, kedves nyolcadikosok? Tényleg nem kell! Minden tökéletesen
fog sikerülni!
És aki szóbelizni is megy? Én ezen is
túlestem. Ezzel kapcsolatban is az előbbit
tudnám elmondani! Ne legyetek idegesek!
Az itt közreműködő tanár is segíteni akar,
mintsem hátráltatni!
És még egy jó tanács: már előző nap pakoljatok be mindent a kis táskátokba (okmányokat, tollakat stb.)! Ha majd pedig felkeltek 22-én reggel megírni a feladatlapokat,
próbáljatok erre a cikkre gondolni! Higgyétek el nem lesz semmit baj! :-)
Sok szerencsét nektek!
Balla Helga

„Karácsonyváró játszóház”
„Jó gyakorlat” Jászfényszarun
Intézményünk, az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola „Jó gyakorlat, saját innováció
műhelyfoglalkozást” szervezett, amellyel
egyben az IPR-h ez kapcsolódó, hospitációs lehetőséget biztosított a jászsági iskolák
számára is. „Karácsonyváró játszóház”
jó gyakorlatunkat 2010. december 4-én,
szombaton délelőtt 9.00 órától 12.00 óráig mutattuk be.
A karácsony a legegyedibb egyetemes ünnep. Mindenütt sajátos hagyományok, szokások kapcsolódnak hozzá. A karácsonyi
ünnepkörhöz kötődő kézműves foglalkozásoknak, játszóháznak már közel két évtizedes
hagyománya van Jászfényszarun – az első
kézműves foglalkozásokat még a népfőiskola keretein belül szerveztük a pedagógusaink
segítségével.
A műhelyfoglalkozást karácsonyi dal tanulásával kezdtük – Szász Anita vezetésével, aki
a délelőtt folyamán a népi játékok tanítását
vállalta fel.
A program célja:
– a tanulók verbális és manuális kreativitásának, ötletgazdagságának, fantáziájának,
kifejezőkészségének fejlesztése,
– ajándékok, díszek, dekorációk készítése,
– tevékenység-kínáló, ösztönző, tanácsadó,
támogató pedagógusi attitűddel biztosított,
sokoldalú ismeret- és tapasztalatszerzés,
– bemutató foglalkozások, helyszíni konzultáció, a szakértőnk, Tóthné Eszes Éva vezetésével.
Látogatóink, vendégeink voltak Jánoshida,
Jászfelsőszentgyörgy, Pusztamonostor iskoláinak vezetői, pedagógusai.
A foglalkozást Szabó Erzsébet, rajztanár vezette. Szervezők: Óvoda-iskola átmenetet segítő-, Mérési fejlesztési IPR munkacsoportok
az alsó tagozatban. Minden kollégánknak,
aki részt tudott venni a foglalkozáson köszönettel tartozunk!
Az eseményről képeket láthatnak a www.
jaszfenyszarusuli.hu honlapon.
Kovács Béláné Pető Magdolna
(IPR vezető tanár)
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Testületi hírek
Összefoglaló a Képviselő-testület 2010.
december 15-én tartott zárt és nyílt ülésén
hozott döntésekről.
A zárt ülés első napirendjeként tárgyalta a
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. ügyvezetőjének és projektmenedzserének megbízását. A
megbízást 2011. január 1-jétől 2014. december 31-ig terjedő időszakra mindkét feladat
ellátására Versegi László kapta.
Elfogadta az Önkormányzat a szociális célú
városrehabilitáció pályázathoz kacsolódó útépítés és csapadékvíz elvezetés közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívását.
Az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési
eljárásainak lefolytatására és közbeszerzési tanácsadásra a KÖZ-Pálya Kft-t bízza meg.
A Képviselő-testületi ülésen a közrend és
közbiztonság alakulásról szóló tájékoztató
kapcsán jelen volt Halmai Ferenc a jászberé
nyi rendőrkapitányság vezetője és Terenyi
Imre őrsparancsnok. A tájékoztatót a testület
elfogadta.
A 2011. évi hulladék szállítási díjak megállapításáról szóló rendelet szerint a díjak a
következők szerint alakulnak: a 120 literes
gyűjtőedényben (kuka) történő hulladékkezelés közszolgáltatás díja bruttó 20.000,- Ft,
120 liter/heti egyszeri szállítás/év; a 60 literes
gyűjtőedényben (kuka) történő hulladékkezelés közszolgáltatás díja bruttó 15.000,- Ft.
Elfogadta a képviselő-testület a 2010. évi
költségvetés I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót és az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
koncepcióját. Az Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Szakképző
Iskola pedagógus létszámának 1 fővel történő
emelését határozott időtartamra, valamint az
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
módosítását is jóváhagyták.
Elfogadták a munkatervet, mely meghatározza Jászfényszaru Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2011. évi előre tervezhető
üléseinek a témáit és feladatait.
Módosításra került a helyi iparűzési adóról
szóló 21/2009. (XII. 17.) rendelete, mely szerint 2011. évben a mértéke az adóalap 1,4
százaléka.
Elkészült és az ülésen elfogadásra került az
Önkormányzat Európai Uniós forrásokkal
kapcsolatos pályázatfigyelés, pályázatkészítés
és lebonyolítás szabályzata. A szabályzatban
meghatározásra került az Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatban a (pályázatfigyelés,
pályázatkészítés, projekt lebonyolítása, és a
projekt ellenőrzése).
Módosításra került az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló
23/2005. (XII. 01.) számú rendelet. A Gondozási Központ működési engedélye módosítását kezdeményezte a testület.

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak mandátumát
2011. január 1. napjától 2014. december 31ig a Képviselő-testület meghosszabbította. A
Felügyelő Bizottság tagjai: Tamus Józsefné,
Dr. Dobák Miklós, Szabó László. Továbbá a
Kft. könyvvizsgálójának mandátuma is meghosszabbításra került 2011. január 1. napjától 2015. május 31 napjáig terjedő időszakra.
A könyvvizsgáló a Dobák Könyvelő, Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. lett.
Jóváhagyták a Kft. Alapító Okirata több
pontjának módosítását, melyre többek között
az ügyvezető személye, a felügyelő bizottság
tagjai, a könyvvizsgáló mandátumának meghosszabbítása, a törzstőke emelés, városfejlesztési társaság tevékenysége, fő tevékenységi
kör meghatározása okán volt szükség.
A testület felhatalmazta Győri János alpolgármestert és Karizsné Csontos Teréziát a Virág utca szennyvízhálózatának tervezésének
megrendelésére.
A szociális célú városrehabilitáció című
pályázatban pénzeszköz átcsoportosításához
járult hozzá a testület. Az átcsoportosított
pénzeszköz a játszótér és a sporteszközök
magasabb minőségét és mennyiségét fogja
biztosítani.
Az Önkormányzat vételi szándékát fejezte
ki a Jászfényszaru, Szegfű út 1. szám alatt
lévő ingatlan megvásárlásával kapcsolatban.
Az ingatlan értékét Bársony Sándor ingatlanforgalmi szakértő 630.000,- Ft piaci értéken
állapította meg.
Jászfényszaru Város Önkormányzata tervei
között szerepel az Idősek Gondozóháza átalakítása, bővítése. Jóváhagyták a bővítésre
vonatkozó árajánlat bekérése vonatkozó felkérést. A tervnek 5 db 4 fős szobát és 15 db
2 fős szobát kell tartalmaznia, minden szobához fürdőszobát és WC-t kell biztosítani.
Az Önkormányzat támogatást nyújtott
fiatalok részére rendezett sakkbajnokság lebonyolításához és zenei rendezvény megtartásához.
Elfogadásra került, hogy a Jászfényszaru
Ipari Centrum Kft. térítés ellenében az Önkormányzat részére átadja a beruházásában
elkészült járdát, mely az Ipari Park bekötő
útjáig vezet.
Segélyszállítmány
Jászfényszaru Város Önkormányzata a Johannita Rend Magyar Tagozatától segélyszállítmányt vehet át. A segélyszállítmány
nagyságrendje több tonnára és több millió
forint értékűre tehető. A szállítási költséget
kell csupán az Önkormányzatnak kifizetni,
mely összesen 520.000,- Ft + Áfa. A segélycsomagok szétosztásáról az Önkormányzat
gondoskodik.
Andréné Marton Éva

Az új közmunkaprogram
2011. január 1-el az „Út a munkába” program helyett a Nemzeti Közfoglalkoztatás
Program lép életbe, melynek célja, hogy minél
több munkaképes és aktív korú, szociálisan
rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget. Új pályázóként jelennek meg az
önkormányzatok mellett a civil szervezetek az
egyházak, a kisebbségi önkormányzatok és a
kis- és középvállalkozások is.
Az eddigi rendelkezésre állási támogatást
(RÁT) a bérpótló juttatás (BPJ) váltja fel,
amelyre a jogosultságot szociális rászorultság
alapján az aktív korú nem foglalkoztatott
személyek kaphatják. A folyósítás feltétele a
rendezett lakókörnyezet, ennek tartalmát az
önkormányzat szociális rendeletében szabá
lyozza. A juttatásban részesülő személy
továbbra is köteles álláskeresőként együttműködni a lakóhelye szerint illetések munkaügyi központ kirendeltségével, az iskolai
végzettségétől és szakképzettségétől függetlenül a kirendeltség által felajánlott munkát
– beleértve a közfoglalkoztatást is – elvállalni. 2011. december 31-e után csak annak a
személynek lesz folyósítható az ellátás, aki
a jogosultság felülvizsgálatát megelőző egy
évben legalább 30 nap munkavégzést tud
igazolni. A közfoglalkoztatás típusairól a 8.
oldalon, A pénzbeli szociális ellátások című
cikkben olvashatnak részletesen. Mindazok
mellett a kis- és közepes vállalkozások szintén
pályázhatnak, ha bérpótló juttatásra jogosult
személyt foglalkoztatnak, viszont fontos feltétel, hogy 12 hónapon belül nem mondott
fel rendes felmondással munkavállalójának.
A támogatás 8 hónapra folyósítható, de feltétele a továbbfoglalkoztatás a támogatási időtartam 50%-ára. A támogatás a munkabér és
az ahhoz kapcsolódó járulékok 50-70%-a.
Farkas Mónika

Civilek figyelmébe!
Jászfényszaru Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága és a Civil Fórum 2011. január 31-én,
hétfőn 17 órakor a Városháza Dísztermében tartja szokásos év eleji Civil Fórumát,
amelyre ezúton meghívja a település minden civil szervezetének, csoportjának vezetőjét, képviselőjét.
Sor kerül a város éves programjainak
egyeztetésére is, ezért kérjük, hogy az éves
rendezvénytervet január 26-ig mindenki
juttassa el a művelődési házba Nagyné Faragó Máriának, vagy küldje el a k8018@
koznet.hu e-mail címére. Felhívjuk a figyelmet, hogy január 31-e az elmúlt évi
támogatások elszámolásának legvégső határideje is!
Berényi Ferenc és
Kovács Béláné Pető Magdolna
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Lezárult pályázataink
Öt pályázatunk sikeres megvalósítása
már megtörtént és a támogatás-lehívás
szakaszában jár.
É AOP- 4.1.1/2/2F-2f-2009- 0013,
a „Nagy Iskola komplex fejlesztése – a minőségi oktatás feltételeinek
megteremtése, valamint a hátrányos
helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének megteremtése
érdekében” pályázatunk eredményeként
szeptemberben a diákok nagy örömmel
vehették birtokba a teljes körűen felújított iskolát. Nem csak a falak és az ablakok lettek kicserélve, de új padokat, és
egyéb, fejlesztő eszközöket is kapott az
iskola.
ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0005, Közös
ségfejlesztési akciók Jászfényszarun
– II. ütem című pályázatunk fizikai
megvalósulása is befejeződött, így hamarosan beadásra kerül a kifizetési
kérelem, aminek eredményeként várhatóan 49.642.240,- Ft támogatást kap az
önkormányzat.
A Jászfényszaru Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése című, ÁROP1.A.2/A-2008-0225 számú pályázat
keretében külső szakértők vizsgálták a
hivatal működését, személyes interjúk
keretében kérdezték meg az alkalmazottakat, az ügyfeleket, a civil szervezeteket
és a helyi vállalkozókat, melyből ajánlás
jellegű tanulmányokat készítettek a vezetőség részére. Emellett tréningeken és
képzéseken való részvételre is lehetőséget
biztosítottak. Ez a projekt is december
31-el zárult.
„Jászfényszaru állatihulladék-emésztő
verem rekultivációja” című és ÉAOP5.1.2/C-2f-2009-0004 sorszámú pályázat is az elszámolás szakaszában jár. A
projekt összköltsége 8,09 millió forintról 3,23 millió forintra csökkent. Ennek
oka, hogy a rekultiváció kivitelezésére
kalkulált összeghez képest alacsonyabb
ajánlatot adott a nyertes kivitelező. A
projekt zárására 2010 decemberében került sor.
Farkas Mónika



Tájékoztató az Integrációs,
képesség-kibontakoztató programról
A Jászfényszarui Általános Iskola, Művé
szetoktatási Intézmény és Szakképző Iskolában folyamatosan zajlik az integrációs,
képesség-kibontakoztató felkészítő program. A szakmai munkát az Oktador Bt.
szakértője – Tóthné Eszes Éva – segítségével, a nevelőtestület és a tanulók közre
működésével végeztük el. Az előző tanéveket eredményesen lezártuk, a pályázati
kiírás szerint elvárt intézményi önértékelést (szakmai és pénzügyi beszámolót) elkészítettük. A program célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek tanulási
sikerességének javítása a nem hátrányos
helyzetű közösségek körében – hatékony
együttnevelés.
Az irányítást, a szakmai, gyakorlati munka tervezését, a stratégia és az önértékelés
elkészítését, pénzügyi tervezést, elszámolást
a menedzsment végzi. Az egyéni fejlesztő
munkát a fejlesztő pedagógusok és közreműködésükkel a tanítók, tanárok végzik, s
annak dokumentálását az osztályfőnökök
készítik el. A projekt intézményi felelőse az
iskola igazgatója. A program során munkacsoportokat alakítottunk, feladatokat
tisztáztunk.
A menedzsment továbbra is kapcsolatot
tart fenn az együttműködő partnerekkel,
mint például a CKÖ-tal, a Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgálattal, a Városi Óvodával, az Iskola Egészségügyi Szolgálatával,
a Városi Könyvtárral, a középiskolákkal, az
általános iskolákkal, a civil szervezetekkel
és a képzési szolgáltatást nyújtó Didaktikai
Műhellyel. Az Iskola Egészségügyi Szolgálata és a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat folyamatosan végzi a tanulók
vizsgálatát, felvilágosító programokat szerveznek s az ÁNTSZ közreműködésével is
programot biztosítanak, bekapcsolódnak a
kézműves foglalkozásokba is.
A tantestületünk több megbeszélést,
egyeztetést tartott, amelyre szakértőket
is hívtunk, illetve képzéseken, hospitálá
son, tájékoztatókon vettünk részt. A
2009–2010. tanév végén két alkalommal
is szerveztünk akkreditált IPR módszertani
képzést (összesen 30-30 órában). Ugyanígy
tervezzük erre a tanévre is a pedagógusok
továbbképzését –, amelyek előnye, hogy
helyben történik, a pályázati program kötelező eleme, így a támogatás terhére finanszírozható. Aki részt tud venni a képzé
seken, e két tanév alatt eleget tehet a 120
órás képzési kötelezettségének is.
A 2010–2011. tanévben az 5/2010.
(I. 29.) OKM rendelet alapján az IPR-be
bevont tanulók száma (98 fő) alapján a
képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítéshez adott támogatás (2010. 09. 01.
– 2010. 12. 31. időszakra) 1.245.580,- Ft.
Ennek az összegnek minimum a 60%-át

kötelezően megvalósítandó tevékenységekre kell fordítani (továbbképzés – hospitálás, szociális hátrányok enyhítése, partneri kapcsolatok erősítése, szaktanácsadás),
a fennmaradó maximum 40%-ot nem
kötelezően megvalósítandó tevékenységekre lehet fordítani (fejlesztő eszközök
beszerzése, tanórai munkát segítő eszközök
vásárlása, projektnap lebonyolítása stb.).
A pedagógusok kiegészítő illetményét az
osztályfőnökök (24 fő) kapják meg, amely
összege 940.800,- Ft.
Ebben a tanévben a szociális hátrányok
enyhítésére szolgáló csomagot kapott 98
hátrányos helyzetű tanuló, személyenként
3.440,- Ft értékben. A csomag tartalma:
számológép, ceruza, 2 db toll (kék, zöld),
vonalzó, télapó-hóember mágnes, takaró,
törölköző, tároló dobozcsomag (3 db),
ajándéktasak volt, amelyet karácsony előtt
kaptak meg a gyermekek.
A tanév során jelentősebb eseményei voltak a pályaválasztási fórum és az iskolalátogatások. A Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjába 4 fő jelentkezett – a fenntartó önkormányzat támogatását, a pályázat beadását a
szülők, gyermekek nevében is köszönjük.
Az Arany János Kollégiumi Programjába 3
fő, és az Arany János Szakiskolai és Kollé
giumi Programjába további 3 fő tervezi je
lentkezését. A középiskolai együttműködé
sünk eredményeként is tervezzük a helyi
iskolában elindítani az előrehozott szakképzést. „Jó gyakorlat, saját innováció
műhelyfoglalkozást” – Karácsonyváró
Játszóház – szerveztünk, a környék iskolái
nak vezetői, tanárai is bekapcsolódtak a
programba.
Részt vettünk a „Befogadó pedagógiai
gyakorlat / integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referencia-iskola” fejlesztőműhely
programon Jánoshidán. A fejlesztőműhelyt a Jászsági Közoktatási Intézmény
Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintéz
mény pedagógusai tartották. A már elő
minősített intézmények vállalták, hogy
referencia-területükön elkezdik a hálózati
tanulás kiépítését – pályázati támogatás
keretén belül. Ennek szakmai fóruma a
fejlesztőműhelyek működtetése volt. Be
mutató órákat is láthattunk kooperatív
tanulásszervezés – hatékony együttnevelés
témakörben.
Minden kollégának együttműködő személynek, szervezetnek, intézménynek köszönjük a sok-sok munkát! Ebben a félévben mindezeket tovább folytatjuk, hiszen
a problémáink megoldásában magunkra
számíthatunk.
Kovács Béláné Pető Magdolna
IPR vezető
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Kormányablak – Integrált ügyfélszolgálati iroda
2011. január 3-án a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság épületében,
5000 Szolnok, Kossuth tér 5/A szám alatt megkezdte működését
az Integrált Ügyfélszolgálati Iroda. Az ügyfelek terheinek csökkentése érdekében e naptól kezdődően lehetőség nyílik többféle, eredetileg
más-más hatóságok döntését igénylő kérelmet egyszerre, egy helyen is
benyújtani. A Kormányablak hétfőtől péntekig 8.00–20.00 óráig áll
az ügyfelek rendelkezésére, annak érdekében, hogy ne csak munkaidőben, hanem munkaidőn túl is lehessen majd ügyeket intézni.
Az Ügyfélszolgálati Irodán lehetőség nyílik arra, hogy:
• az ügyfél az ügyfélszolgálati munkatársak segítségével ügyfélkaput
létesítsen
• az ügyfélkapun keresztül az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak
nyilvántartásában róla nyilvántartott adatokat megismerhesse
• a gyermekgondozási segély, anyasági támogatás, családi pótlék,
gyermeknevelési támogatás igénylése iránti kérelmét előterjessze.
• a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17. § (9)
bekezdése szerinti kártalanítási eljárás iránti kérelmét, valamint
• a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény 22. §-a szerinti utazási költségtérítés igénylése iránti kérelmét
• továbbá az önkormányzati hatáskörbe tartozó szabálysértési ügyekben a határozat végrehajtásának mellőzésére irányuló méltányossági
kérelmét előterjessze.

Az Ügyfélszolgálati Iroda tájékoztatást nyújt az ügyfelek részére
az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről:
• a Magyar Igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által
biztosított diákkedvezmények bejegyzésére, visszavonására irányuló
eljárással, a Magyar Igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok
kiadásával összefüggő eljárással kapcsolatosan,
• a nem magyar állampolgárok által Magyarországon házasságot kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó ügyfeleknek a
bemutatott külföldi okiratok elfogadhatósága ügyében,
• A Magyarországon élő magyar állampolgár, hontalan, illetőleg a
menekültként elismert személy külföldön történő házasságkötéséhez,
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiadása ügyében,
• gyermekgondozási díj igénylése, valamint terhességi-gyermekágyi
segély igénylése ügyében,
• az egyéni vállalkozói tevékenységet végző, illetve egyéni vállalkozást
alapítani kívánó természetes személyek részére egyedi ügyük intézéséhez internetes kapcsolati lehetőséget, szakmai és informatikai segítséget nyújt.
Az ügyfélszolgálati irodát a megye lakosai, gazdasági és egyéb civil
szervezetei személyesen, vagy meghatalmazottjuk útján kereshetik
meg.

Tájékoztatás a gépjárműadóról
A gépjárműadó mértéke nem változott.
Továbbra is a 2010. január 1-el hatályba
lépett Gépjárműadó törvény alapján számítjuk a gépjárműadót.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Tv. 6. §. 1). bekezdés alapján:
„Az adó alapja személyszállító gépjármű
– ide nem értve az autóbuszt – hatósági
nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye kilowattban kifejezve”.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Tv. 7. §. 1). bekezdés alapján:
„Az adó mértéke a 6. §. 1) bekezdés szerinti adóalap után a gépjármű
– gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/KW
– gyártási évet követő 4-7. naptári évben
300 Ft/KW
– gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/KW
– gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/KW
– gyártási évet követő 16. naptári évben
és az azt követő naptári években 140 Ft/
KW.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Tv. 6. § alapján:
2.) bek. „Az adó alapja az autóbusz, a
nyerges vontató, a lakó pótkocsi hatósági
nyilvántartásban feltüntetett saját tömege
(önsúlya)”
3). bek. „Az adó alapja a tehergépjármű
hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját
tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége
(raksúly) 50%-ával.”
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Tv. 7. §. 2). bekezdés alapján:

„Az adó mértéke a 6. §. 2)-3) bekezdései
szerinti adóalap esetén az adóalap minden
megkezdett 100 kilogrammja után:
a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 1.200,- Ft (Igazolás benyújtása szükséges!)
b) az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetében 1.380,- Ft
Változás történt a mozgáskorlátozottság miatti mentesség adásánál!
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Tv. 5. §. F) pontja alapján:
„Mentes az adó alól: a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlá
tozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos
mozgáskorlátozott nagykorú személyt
rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is – l db
100 KW teljesítményt el nem érő, nem
személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000,- forint
erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége
az adóévben több személygépkocsi után is
fennáll, akkor a mentesség kizárólag egy, a
legkisebb teljesítményű személygépkocsi
után jár.”
A törvényi előírásnak megfelelően
tehát a mentesség csak 13.000,- Ft-ig
vehető igénybe. Kikerült viszont a törvényből a „tulajdonos” szövegrész. Ennek eredményeként az Üzembentartó
mozgáskorlátozott személy is mentesíthető az adófizetés alól.
Adócsoport

Pályázati felhívás
helyi
civil szervezeteknek
Jászfényszaru Város Önkormányzata
pályázatot hirdet helyi civil egyesületek,
csoportok közérdekű tevékenységet végző (oktatási, kulturális, közművelődési,
művészeti, ifjúsági, egészségügyi, szociális,
sport és egyéb) helyi szervezetek részére,
Jászfényszaru érdekében, jászfényszarui
közösségben kifejtett tevékenység részbeni
finanszírozására.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó megnevezését, képviselőjének elérhetőségeit (cím, telefon, e-mail),
tevékenységének főbb adatait, a támogatás
utalásának helyét, számlaszámát,
– a pályázott cél részletes leírását, meg
valósításának költségigényét, saját erő vállalását, a résztvevők, érintettek számát stb.
Az önkormányzat eredménytelennek
nyilvánítja azon szervezetek pályázatát,
amelyek az elmúlt évi támogatás felhasználásáról határidőre, 2011. január
31-ig nem számolnak el. Az elszámolás a
támogatás felhasználásáról készített szakmai, tartalmi és pénzügyi beszámolót tartalmazza, amelyhez csatolni kell a záradékolt számlák és bizonylatok hitelesített
másolatait is.
A pályázatokat 2011. február 21-ig kérjük benyújtani Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez. Cím:
Jászfényszaru, Szabadság tér 1. A pályázat
eredményét a pályázóval írásban közöljük,
és a helyi lap hasábjain közzétesszük.
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A pénzbeli szociális ellátások 2011. évi változásai
A jelenlegi rendelkezésre állási támogatást
2011. január 1-től az úgynevezett bérpótló
juttatás (BPJ) váltja fel. A bérpótló juttatás
szabályainak többsége megegyezik a rendelkezésre állási támogatás szabályaival. Új elem
azonban, hogy a jövőben az önkormányzat
rendeletben előírhatja jogosultsági feltételként, hogy a juttatásban részesülő a lakókörnyezetét tartsa rendben. A bérpótló juttatásra
való jogosultságot évente felül kell vizsgálni.
A továbbiakban annak a személynek lesz
folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző egy évben legalább
30 nap munkavégzést tud igazolni. A 30
napba beleszámít a közfoglalkoztatás, Xx
közérdekű önkéntes munkatevékenység, Xx
egyszerűsített foglalkoztatás, Xx háztartási
munka, valamint a munkaerő-piaci programban vagy 6 hónapot meghaladó időtartamú
képzésben történő részvétel vizsgált időszakra
eső időtartama is. A 2010. december 31-én
rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek 2011. január 1-től bérpótló juttatásra
lesznek jogosultak, így az ellátás folyósítása
folyamatos lesz. Önkormányzatunk felülvizsgálat keretében április 30-ig fogja az átcsoportosításokat elvégezni.
A rendszeres szociális segélyben részesülőket érintő változás, hogy 2011. január 1-től
megszűnik az a lehetőség, hogy a rendszeres
szociális segélyre jogosult személy a bérpótló
juttatásra jogosult személyek együttműködési kötelezettségét, azaz elsősorban a közfoglalkoztatásban való részvételt válassza. Az erre
irányuló megállapodást ugyanis az önkormányzat abban az esetben kötötte meg, ha a
jogosult közfoglalkoztatását biztosítani tudta.
Tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát a jövőben nem az önkormányzat ajánlja fel, ilyen megállapodás
megkötésére nem lesz lehetőség. A megkötött
megállapodások megszűnnek. A rendszeres
szociális segélyezett álláskeresőként nyilvántartásba vetetheti magát – ez nem feltétele
a segély folyósításának – és álláskeresőként
részt vehet a hosszabb idejű közfoglalkoztatásban, illetve az országos közfoglalkoztatási
programban abban az esetben, ha a kirendeltség, mint álláskeresőt kiközvetíti.
A bérpótló juttatásban részesülő személy a
munkaügyi központtal álláskeresőként köteles együttműködni. A támogatásban részesülő a felajánlott munkalehetőséget az iskolai
végzettség és szakképzettség figyelembe vétele
nélkül köteles elfogadni!
Változás továbbá, hogy a közfoglalkoztatás eddigi rendszere is átalakul. Megszűnik
a közfoglalkoztatás három formája, helyette
egységes közfoglalkoztatás kerül bevezetésre.

A közfoglalkoztatáshoz pályázat útján nyerhető támogatás. Három új közfoglalkoztatási
forma kerül bevezetésre, amelyhez a munkáltatók támogatást vehetnek igénybe.
Közfoglalkoztatási formák 2011. január
1-től.
– Önkormányzat által szervezett rövid időtartamú közfoglalkoztatás
(Napi 4 órás foglalkoztatás 2-4 hónapos idő
tartamban, a munkabér a minimálbér fele,
csak a bérpótló juttatásban részesülőket lehet
foglalkoztatni ebben a formában!)
– Önkormányzat által szervezett hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatás
(Napi 6-8 órás foglalkoztatás, 2-12 hónapos időtartamban, a munkabér a minimálbér
összege: szakmunka esetén a garantált bérminimum és minden álláskeresőként nyilván
tartott személy foglalkoztatható ebben a közfoglalkoztatási formában.)
– Országos közfoglalkoztatási programok
(A foglalkoztatás legfeljebb 12 hónap időtartamban és teljes munkaidőben történhet, a
munkabér minden egyes programban külön
kerül meghatározásra. Minden nyilvántartott
álláskereső foglalkoztatható.
Változik jan. 1-től az ápolási díj összege.
A továbbiakban nem az öregségi nyugdíjminimum összegéhez, hanem a költségvetési
törvényben meghatározott alapösszeghez kötődik. Az alapösszeg 29.500.-Ft. Az alanyi
ápolási díj összege: 29.500.-Ft, amelyből
levonásra kerül a 10% nyugdíjjárulék, nettó összege: 26.550.-Ft. Az emelt összegű
ápolási díj: 38.350.-Ft, amelyből levonásra
kerül a 10% nyugdíjjárulék, nettó összege:
34.515.-Ft. A méltányossági ápolási díj:
23.600.-Ft, amelyből levonásra kerül a 10%
nyugdíjjárulék, nettó összege: 21.240.-Ft.
Változás lesz a 2011. szeptember 1-től a
Lakásfenntartási támogatásban.
A jogosultsági jövedelmi határ az öregségi
nyugdíjminimum 250%-ára nő. Nem egy
főre, hanem egy fogyasztási egységre vonatkozó jövedelmet kell számítani. Vizsgálni kell
a közös háztartásban élők vagyoni helyzetét
is! A támogatás elsősorban természetben és a
lakhatást leginkább veszélyeztető kiadáshoz
kell nyújtani.
Az Xx-szel jelölt fogalmak magyarázata:
Az egyszerűsített foglalkoztatás kategóriájába az alkalmi munka mellett a háztartásban végzett munkák, és az idénymunka is
beletartozik. Alkalmi munkának tekintendő
a munkáltató és a munkavállaló között a legfeljebb öt egymást követő naptári napig, egy
naptári hónapon belül legfeljebb tizenöt naptári napig, egy naptári éven belül legfeljebb
kilencven napig végzett munka.

Háztartási munka alatt a természetes személy munkáltató által létesített, kizárólag a
maga és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozók mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítására irányuló munkaviszony értendő.
Az idénymunkák: a mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó
olyan munkavégzés, amely az előállított áru
vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt –
a munkaszervezés körülményeitől függetlenül
– évszakhoz, az év adott valamely időszakához
vagy időpontjához kötődik, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony egybefüggő időtartama nem haladja
meg a harmincegy napot, egy naptári éven
belül pedig a kilencven napot.
A növénytermesztési idénymunka: egyes
növénytermesztési termékek termelésével
összefüggő mezőgazdasági idénymunka és a
megtermelt növénytermesztési terméknek a
munkáltató saját gazdasága területén történő
anyagmozgatása, csomagolása, azzal, hogy az
azonos felek között a határozott időre szóló
munkaviszony egybefüggő időtartama a harmincegy napot meghaladhatja. Az egyszerűsített foglalkoztatás céljából a munkaviszonyt
szerződés megkötésével kell létesíteni. A
munkaszerződést legkésőbb a munka megkezdéséig írásba kell foglalni. Az öt naptári
napnál rövidebb határozott időre szóló munkaviszony létesítése esetén a munkaszerződés
írásbeli megkötése sem kötelező. Növénytermesztési idénymunka esetében a munkaszerződést csak abban az esetben kell írásba
foglalni, ha azt a munkavállaló kéri, illetve
ha a foglalkoztatás egybefüggő időtartama a
harminc napot meghaladja.
Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében
alkalmazott munkavállalókról jelenléti ívet
vezet, amelyet a munkavállaló a munkavégzés
megkezdésekor és befejezésekor aláír. A jelenléti ív foglalkoztatásra irányuló jogviszony
létesítéséhez szükséges jognyilatkozatnak minősül, annak a munkavégzés megkezdéskor
történő aláírása tanúsítja a munkaviszony
létrejöttét. A munkáltató a jelenléti ív egy
példányát a munkavégzés befejezésekor a
munkavállalónak köteles átadni, a második
példányt a tárgyévet követő ötödik év végéig köteles megőrizni. A jelenléti ív szigorú
számadású nyomtatvány.
Közérdekű önkéntes tevékenység: fogadó szervezetnél, civilszervezetnél törvényben
meghatározott tevékenység, ellenszolgáltatás
nélkül végzett munka.
Vígné Zsámboki Ildikó
szociális ügyintéző
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„Együtt a szakképzés megújulásáért!”
Az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola
(5126 Jászfényszaru, Szabadság út 32.) szakképzést indít a 2011/2012. tanévben. A jászfényszarui szakképzésre a felvételi a tanulmányi eredmények alapján történik. Az egyes szakmák
képzésére a megfelelő számú jelentkezés esetén van lehetőség (minimum 12 fő), tervezett osztálylétszám minimum 24 fő. Minden szakmacsoportra érvényes a 3 évfolyamos „Előrehozott
szakképzés” kerettanterv, központi program alapján. Az oktatott idegen nyelv: angol.
A képzést az alábbi tanulmányi területeken hirdetjük meg:
Gépészet szakmacsoport – Egyedi kód: 01 – Megszerezhető szakképesítés: hegesztő
Gépészet szakmacsoport – Egyedi kód: 02 – Megszerezhető szakképesítés: gépi forgácsoló
Gépészet szakmacsoport – Egyedi kód: 03 – Megszerezhető szakképesítés: szerkezetlakatos
Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport – Egyedi kód: 04 – Megszerezhető szakképesítés: villanyszerelő
Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport – Egyedi kód: 05 – Megszerezhető szakképesítés: elektromechanikai műszerész
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport – Egyedi kód: 06 – Megszerezhető szakképesítés: élelmiszer- és vegyi áru eladó
Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport – Egyedi kód: 07 – Megszerezhető szakképesítés: pincér
Új lehetőség a szakmunkás tanulók számára, hogy a gazdaság által igényelt szakmákat tanulók
ösztöndíjat kaphatnak – kizáró ok a 10 óra feletti igazolatlan hiányzás, a 2,51 alatti tanulmányi
átlag! Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredménytől függ, 10.000,- Ft és 30.000,- Ft között
adható (328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet).
Régiónkban jelenleg hiányszakmaként és ezért támogatott szakmaként jelölték meg többek
között a gépi forgácsoló, hegesztő, szerkezetlakatos, villanyszerelő szakmákat is.
Az előrehozott szakképzés lényege, hogy az általános iskolát végzett tanulók a szakiskolában három szakképző évfolyam elvégzését követően szakmai vizsgát tehetnek, és 17 éves
korukra szakképesítést szerezhetnek. Ennek teljesítésével eleget tesznek a tankötelezettségüknek is.
A jászfényszarui intézményünkben történik a közismereti tantárgyak oktatása és a tanulók
eredményes szakmatanulásának elősegítése érdekében a tanulási képességet fejlesztő programok
biztosítása.
Az elméletigényes szakmai és a gyakorlati képzést az EDU RÉGIÓ TISZK jászsági szakképző központja biztosítja a tanulók részére. Helyszíne: Jászberény, Monostori út 4.
A képzés szakmai vizsgával zárul. A szakmai képzést követően a szakképzési együttműködés
alapján a tehetséges tanulók a felnőttek nappali munkarend szerinti gimnáziumában folytathatják tanulmányaikat, további két év alatt érettségi vizsgát is tehetnek.
Kedves Pályaválasztók! Várunk az iskolánkba – fontos számunkra, hogy biztonságban,
jó körülmények között tanulhass és a szakmai tudásod a lehető legjobb legyen!
Kovács Béláné Pető Magdolna
pályaválasztási felelős tanár
www.jaszfenyszarusuli.hu
E-mail: info@bedekovich.hu
Tel: 57/424-203

Tájékoztató a
szakiskolai tanulmányi
ösztöndíjakról
Új lehetőség ez évtől a szakmunkás tanulók számára, hogy a gazdaság által igényelt
szakmákat tanulók tanulmányi ösztöndíjat
kaphatnak. A regionális fejlesztési és képzési
bizottság határozza meg régiónként minden
évben azon tíz szakmát, amelynek tanulói
tanulmányi ösztöndíjat igényelhetnek. Az
Észak-alföldi régióban jelenleg a következő tíz
szakmát jelölték meg ezen célból: ács, állványozó, ápolási asszisztens, gazda, gépi forgácsoló, hegesztő, szociális gondozó, szerkezetlakatos,
húsipari termékgyártó, kőműves, villanyszerelő.
A kiemelt ösztöndíj célja, hogy a tanulókat
ezen, a gazdaság igényelte hiányszakmák felé
orientálja. Az ösztöndíjat a szakképző iskolában kell igényelni.
Nem részesülhet ösztöndíjban:
– a tanév adott félévében a tanuló, ha az azt
megelőző félévben 2,5 alatti tanulmányi átlageredményt ért el,
– a tanév ismétlésére kötelezett tanuló, a megismételt tanév időtartama alatt,
– a tanuló az adott tanévben, ha igazolatlan
óráinak száma meghaladja a 10 órát,
– a tanuló az adott tanévben fegyelmi büntetés esetén.
Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen
10.000,- Ft/hó. A második félévtől kezdődően pedig a tanulmányi eredménytől függ:
– 2,51 és 3,00 közötti átlag esetén
10.000,- Ft/hó;
– 3,01 és 3,5 közötti átlag esetén
15.000,- Ft/hó;
– 3,51 és 4,0 közötti átlag esetén
20.000,- Ft/hó;
– 4,01 és 4,5 közötti átlag esetén
25.000,- Ft/hó;
– 4,50 és 5,0 közötti átlag esetén
30.000,- Ft/hó.
(Forrás: 328/2009. Korm. Rendelet)
Iskolavezetés

XIII. Lumina Cornu Asztali Torna – 2010. november

A kortárs fantasy irodalom képviselői most is jelen voltak és zsűriztek a
versenyen. Nagy szerencsénkre a Magyarországon tartózkodó Gáspár Péter (Jan van den Boomen) is meglátogatta versenyünket. Kép: Pál Péter

A díjkiosztóra és értékelésre, újra megteltek a széksorok a házban. A versenyzők és a csapatok nagy izgalommal várták a rangos elismeréseket.
Kép: Pál Péter
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Tisztelt jászfényszarui lakosok!
Kérem, olvassák el az alábbi tájékoztatót a kerékpárutakon történő közlekedés legfontosabb szabályairól. Felhívjuk a lakosság figyelmét arra,
hogy az alábbi KRESZ szabályokat tartsák be, és nagy gonddal figyeljenek oda saját és mások testi épségének megőrzésére!
1.	A gyalog és kerékpárúton kizárólag gyalogosan, mozgáskorlátozott személy kerekes székkel, és kétkerekű kerékpárral lehet
közlekedni.
	Mind a gyalogosok, mind a kerékpárosok a részükre kijelölt részen kötelesek haladni.
2.	Az ilyen úton a kerékpárosok maximum 20 km/h sebességgel
közlekedhetnek. A gyalogosok csak a részükre kijelölt részen haladhatnak, a kerékpárosokat nem akadályozhatják.
3.	A gyalog és kerékpárúton közlekedők, amennyiben nincs elsőbbségadás kötelező jelzőtábla kihelyezve számukra, folyamatosan haladhatnak, a keresztező utakon áthaladva elsőbbségük
van, de az útkereszteződésekhez érve győződjenek meg arról,
hogy részükre az elsőbbséget megadták.
4.	Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a kerékpárt elől
és hátul ki kell világítani, valamint fényvisszaverő prizmákkal
ellátni, továbbá az említett időszakban lakott területen kívül a
kerékpárosnak kötelező láthatósági ruházatot viselni.
5.	A gépjárművezetők, amennyiben keresztezik bármely módon a
kerékpárutat, kötelesek elsőbbséget biztosítani az ott közlekedőknek, amelyet az ott kihelyezetett elsőbbségadás kötelező jelzőtábla vagy a kanyarodási szabály ír elő.

6.	Kerékpár és gyalogúton - forgalmi okból történő megállást kivéve – járművel megállni és várakozni tilos.
7.	Amennyiben kijelölt gyalogos-átkelőhelyen vezet át a kerékpárút, az áthaladás előtt a kerékpárról le kell szállni és a kerékpárt
tolva, gyalogosan kell áthaladni.
8.	Amennyiben a gyalog és kerékpárút mellett lévő úttesten „kerékpárral behajtani tilos” jelzőtábla van kihelyezve, ott kerékpárral közlekedni tilos.
9.	Az ilyen úton a kerékpárosok részére kijelölt sáv jobb oldalán
kell haladni azért, hogy a szemből érkező kerékpáros mellett biztonságosan el lehessen haladni.
10.	Körforgalomba akkor hajthat be a kerékpáros, ha azt jelzőtábla
nem tiltja, ilyen esetben a körforgalomba jobbra tartva kell behaladni és kihaladás előtt karjelzést kell adni.
11.	Amennyiben a kerékpárút az úttesten keresztben halad át, úgy
a kerékpárosnak le kell szállni, és az úttesten át kell gyalogosan
tolnia járművét, majd a kerékpárút folytatásában újból felülhet
arra. Erre egyébként elsőbbségadás kötelező jelzőtábla és kerékpárút vége jelzőtábla is figyelmeztethet.
Halmai Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jászberény Város Hivatásos Tűzoltóságának sajtótájékoztatója
2011. január 11-én, 11 órai kezdettel
Jászberényben, Fózer Tibor tűzoltó alezredes-parancsnok megtartotta immáron
évtizedes hagyományra visszatekintő, a
2010-es évet értékelő beszédét.
A 2010-es esztendőt a víz uralta. Az előző
évben az átlagos csapadékmennyiség kétszerese esett, ez a tűzoltóság tavalyi munkájára
is rányomta bélyegét. Sok estben kellett árés belvízvédelmi munkákkal foglalkozniuk
– mondta el.
2010 statisztikája a következő: összesen 619
alkalommal vonultak, 547 alkalommal parancsnokságuk területére, ebből 335 alkalommal káresethez (155 alkalommal vízszivattyú
zást végeztek), tűzesethez 93 alkalommal
kellett kivonulniuk (ez az átlagos mennyiség
negyede). A fenti vonulási statisztika a környék önkéntes tűzoltóságainak vonulásait is
magában foglalja, így Jászalsószentgyörgyét,
Jászapátiét, Jászboldogházáét, Jászdózsáét és
Pusztamonostorét is. Más parancsnokság területén 72 alkalommal végeztek munkát.
A tavalyi év kiemelkedő vonulási száma a
tavaszi, viharos időjárásnak is betudható.
Gyakran kellett a megemelkedett talajvíz miatt, kidőlés veszélyével fenyegető fák esetében
is vonulni, ilyenre 44 alkalommal került sor.
Az időjárás okozta káreseményeken túl, közúti balesetekhez is vonultak. A legjellemzőbb
ilyen típusú esemény a pályaelhagyás. Tavaly

az átlagosnál ötször gyakrabban, mintegy 77
alkalommal kellett kivonulni ilyen eseményhez, különösen az év utolsó két hónapjában,
mikor is ugrásszerűen megnőtt az ilyen jellegű balesetek száma.
A tűzoltóknak egy nemrég bevezetett jogszabály változás értelmében „tipikus” feladataikon túl tűzvizsgálattal is foglalkozniuk
kell. Tűzvizsgálatot 2010-ben 19 alkalommal
folytattak le: lakás- és személyi ingatlannál 12
alkalommal, közlekedésnél 4 alkalommal, valamint az ipar, mező- és erdőgazdálkodás területén. A tűz okaként legtöbbször nyílt láng
(6 alkalommal), dohányzás és elektromos
áram (2-2 alkalommal), robbanás és hőtermelő berendezés hibája (1-1 alkalommal) nevezhető meg, míg 6 esetben a tűzeset kiváltó
okára nem derült fény.
Tűzvédelmi ellenőrzést tavaly 273 alkalommal végeztek, ez magába foglalja a célellenőrzé
seket is, mely keretén belül a tűzoltók részt
vettek nagyüzemi- és kisgazda gépszemlén, szá
rító telep szemléjén és aratási ellenőrzésen is.
Szakhatósági tevékenységre, mely az engedélyezési tevékenységből áll, 522 alkalommal
került sor – tudtuk meg Fózer Tibortól. Ilyen
jellegű tevékenységük az elmúlt évek során, a
gazdasági válságnak és folyamatos jogszabályváltozásoknak betudhatóan folyamatosan
csökken.
2010-ben a tűzoltóság életében több változás is történt. Első sorban említésre mél-

tó, hogy a tavalyi év elején fennálló 5 főnyi
állományhiányt leküzdötték, és 2011 januárjára teljes állománnyal rendelkeznek. A
jászberényi tűzoltóságon így 64 fő dolgozik,
53 beosztott és 9 irányító. Személyzetüket lehetőségeikhez mérten folyamatosan továbbképzik. Ez többek között munkavédelmi- és
baleseti, gépjármű-vezetői és kishajó-vezetői
továbbképzést jelentett.
A személyi feltételeken túl a munkaeszközök terén is történtek újítások. Egy gépjárműfecskendő felújítása befejeződött és 2010
áprilisában készenlétbe állítottak egy szolgálati kishajót, melyet szinte azonnal használatba
is vettek. Szerszámparkjukat is folyamatosan
ellenőrzik és karban tartják, de nemcsak az
eszközök, hanem az épületek terén is történt
javítás. Több helyiséget kifestettek és berendezés csere is történt.
Újdonság a tűzoltóság életében az is, hogy
az elmúlt év decemberében megszületett a
„Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa”, melynek célja Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága munkájának elősegítése, támogatása. Számlaszámuk:
69500132-11022853-00000000.
2011-es terveik között szerepel a szakfelszerelések amortizációs cseréje és kisebb karbantartási munkák lefolytatása. Jelenleg jogszabályváltozás miatt a tűzoltóság átszervezés
előtt áll – tudtuk meg Fózer Tibortól.
Pál Katalin Alíz
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Riport Varga Gáborral
Az Ipari Parkban működő cégek vezetőivel készült riportsorozatunk következő
interjújában a Work Way Club Kft-t és
jászfényszarui irodájának vezetőjét, Varga
Gábort mutatjuk be.

– Kérem, pár szóban mutatkozzon be!
Varga Gábor vagyok, jelenleg a Work Way
Club Kft. jászfényszarui irodájának vezetője.
Cégünkkel 2006 óta biztosítunk kölcsönzött
munkavállalókat. Kezdetben toborzásért felelős alkalmazottként dolgoztam, majd projektfelelősként folytattam tevékenységemet.
Végzettségemet tekintve irányítástechnikai
műszerész vagyok, ez nagyban segített a
dolgozók kiválasztásában, illetve a Samsung
gyárban történő munkafolyamatok megismerésében, elsajátításában, és többek között ezt
kihasználva tudtunk a Samsung gyár legnagyobb munkaerő-kölcsönző partnere lenni.
– Mivel foglalkozik cégük?
Cégünk a munkaerő-kölcsönzésen és munkaerő-közvetítésen felül HR tanácsadással,
fejvadászattal, vezető kiválasztással, valamint
nemzetközi munkaerő-közvetítéssel is foglalkozik. A Work Way Club Kft. 100%-osan
magyar tulajdonban van, jelenleg négy vidéki
irodával és egy budapesti központi irodával
rendelkezik. Jászfényszarun jelenleg két cégnek kölcsönzünk és közvetítünk munkavállalókat. A Samsung helyi gyára, az egyik legfőbb partnerünk 2006 óta.
– Ön milyen vezetési stílust képvisel? Milyen értékeket tart fontosnak a munkájában?
Alapvetően kétféle vezetési stílust próbálok
meg képviselni. Az egyik az autokratikus, ezt
a vezetési módszert főleg a kölcsönzött állománynál kell alkalmazni, hiszen itt a nagy
létszám miatt nincs lehetőség minden munkavállalóval külön foglalkozni, de a közvetlen beosztottaimmal inkább a demokratikus
módszereket alkalmazom.
Mégis a legfontosabb értéknek az emberséget tartom, hiszen próbálok olyan döntéseket
hozni, ami mindkét fél számára megfelelő.
Nem szeretem a konfliktushelyzeteket és a
nehéz, mások számára kellemetlen döntéseket is megpróbálom kíméletesen, empatikusan kezelni. Maximálisan a nyílt és egyenes
beszéd híve vagyok.

– Hogyan érintette cégüket a világgazdasági válság?
Cégünket, mint másokat is, érzékenyen
érintette a gazdasági válság, hiszen profilunkból adódóan nagyban függünk az ipar és más
területeken is érezhető recessziós hatásoktól.
Mi is veszítettünk el partnercégeket, a kölcsönzött létszámunk is csökkent a tavalyi
évben. Szerencsére év végére már sikerült a
létszámunkat növelnünk és új partnerszerződéseket kötnünk.
– Milyen szempontok alapján döntött
korábban a cég, hogy a Jászfényszaru Ipari
Parkot választja telephelyéül?
Cégünk első irodáját még 2006 nyarán nyitotta Jászfényszarun, akkor még a városban
béreltünk egy garázsból kialakított irodát.
Mivel a tevékenységi körünket kibővítettük,
a létszámunk is növekedett, ezért azt a helyiséget kinőttük és nem is reprezentálta megfelelően cégünket. Kerestünk egy számunkra
alkalmasabbat, így esett a választás a Jászfény
szaru Ipari Park Kft. által felajánlott terület
re. Itt megtaláltuk számításunkat, hiszen
reprezentatív irodát tudunk bérelni, valamint
biztosított számunkra a felvételiztetéshez,
csoportos tájékoztatásokhoz megfelelő méretű terem.
– Mik a jövőbeli elképzeléseik, terveznek-e valamilyen fejlesztést?
A jövőbeni elképzelésünk természetesen a
jelenlegi létszámunk növelése és új partnerekkel történő szerződéskötések. Mindenképpen
szeretnénk az ipari parkkal kialakult jó kapcsolatunkat a továbbiakban is fenntartani.
Drégeli Ádám

A talajvízről
nem tudományosan
A jászsági településeken csakúgy, mint az
ország túlnyomó részén, az utóbbi években
folyamatosan emelkedett a talajvíz szintje. Az
eddig száraz pincékben megjelenik a talajvíz,
elönti a kerteket, lakóházakat.
A lakosságot az okokon túl az ingatlanok
víztelenítése érdekli.
Mi okozza a talajvízszint emelkedést?
– A növekvő csapadékmennyiség a talajvíz
szintjét rég nem tapasztalt szintre emelte.
– A vezetékes ivóvízellátás általánossá válása
után naponta 1000 m3 szennyvizet vezettünk
be településenként a felső talajvizes rétegbe.
A csatornázással ez a folyamat javult.
Az alföldi települések mindenkor dombok
ra épültek, hiszen az ős Tarna, Zagyva a folyószabályozás előtt folyamatosan töltögette, s árasztotta el az általunk élt területet. A
szárazabb időszakban a települések fejlesztése
során a mélyebb fekvésű területeken is lakóházak létesültek.
Látható, hogy ezen területek értéke csökken,
az élhetőség fenntartása (vízelvezetés) költsé-

ges a közösség számára. Vannak, lesznek területek, melyek víztelenítése megoldhatatlan,
mert a térségi mélypont közelében vannak, a
kialakult talajvízszint közelében vagy alatta,
s nincs mélyebb terület, vagy folyó, amely el
tudná szállítani – folyamatos szivattyúzással
– a felszín feletti talajvizet. Itt az újjáépítés
sem célszerű.
Újra kell gondolni a települések rendezési
tervét, s az építkezések módját. Az építésre
kijelölt területek csak élhető, vízteleníthető
területeken legyenek.
A talajvíz mozgása:
Függőleges (talajvízszint ingadozás) mértéke és sebessége a csapadék utánpótlás mennyi
ségétől, időbeli eloszlásától, és a felszín közeli
talajrétegek fizikai állapotától függ.
Oldalirányú mozgás: A közeli vízfolyásokból magas vízállás estén a távolabbi területek
felé áramlás indul, emelkedik a talajvízszint.
Alacsony vízállásnál ez a folyamat megfordul, a vízfolyás „leszívja” csökkenti a talajvízszintet. Így csökkenti a szivattyúzás is.
A talajvíz szintje csökkenthető a mélyebben
fekvő vízgyűjtőbe (tó, csatorna, szivattyús átemelő) való levezetéssel.
Egy tó vízszintje az adott terület talajvízszintjére áll be.
Esőzéskor a tó szintjét megemeli a lefutó
csapadékvíz mennyisége. E vízmennyiség el
távolítása eredeti szintjére csökkentheti a tó
szintjét, annak további szivattyúzásával vízszintcsökkenés csak az egész térség talajvíz
szintjének leszívásával érhető el, mely nagy
teljesítményű szivattyúállomásokat igényel.
Ez jelentős költséggel jár, s csekély hasznot
eredményez. Szivattyús vízszintcsökkentésnek
akkor van értelme, ha a szivattyúzott víz elvezetésre kerül az adott vízgyűjtő területről, mivel a kiemelt víz a talajba jutva visszaáramlik.
Az épületek alagsorában, pincéjében végzett
szivattyúzás során az épületszerkezet szűri a
vizet, támasztja a környező talajt.
Az épület alá, mellé fúrt kútból való szi
vattyúzásnál előfordulhat, hogy az addig állékony talajban a vízszivárgás hirtelen változása
kimosódást, megfolyósodást okozhat, ami
épületkárosodással jár. A talajtörést előjelzi
a szivattyúzott vízben megjelenő homok. A
szivattyúzás intenzitásának csökkentésével,
szűrőzéssel lehet elejét venni ezen káros hatásoknak, mellyel megakadályozzuk a homokszemcsék kimosódását. Fontos megemlíteni,
hogy az épületek víztelenítésekor a szivattyúzott talajvizet egyesek a szennyvízcsatornába
vezetik. Ez tilos, és elítélendő!
Ezzel úgy felhígítják a szennyvizet, hogy
a szennyvíztisztító telepek nem képesek az
megtisztítani, s így fertőzésveszélyt idézhetnek elő.
Külterületek:
A falugazdásszal tájékoztatása szerint a külterületeken is nagy gondot jelent az elmúlt év
csapadékos időjárása. Az olvadás után a szántó területek mintegy 40%-a vízzel borított,
vagy annyira átnedvesedett, hogy lehetetlen
művelés alá vonni.
Kimák Gyula, Tanczikó Attila
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Építész szemmel
Természet Háza, avagy egy diplomaterv nyomában
A 2006 májusában készült diplomaterv választott helyszíne, a jelenleg önkormányzati
tulajdonban lévő Lehel-tó, amely Jászfényszaru rekreációs területéhez tartozik.
A város közvetlen közelében lévő tó környezete rendezett, a város településfejlesztési
akciótervének egyik leghangsúlyosabb eleme, hogy a település vonzóvá kíván válni a
befektetők és a potenciális letelepülők számára, valamint csökkenteni kívánja fiataljainak
elvándorlását. Éppen ezért fontos a fiatalok
számára is vonzó közösségi épületek gyarapítása, az új és modern dolgok bemutatása, de
mindezek mellett fontos tudni, hogy honnan
jöttünk, honnan erednek gyökereink, milyen
hagyományokkal rendelkezünk.
A Természet Háza egy olyan épület, amelynek szinte minden elemében végig vezethető
ez a kettősség, új és régi építészeti technológiák alkalmazása, a hagyományok bemutatása új technikák segítségével. Mindez egy
olyan fenntartható jövő felé mutat, amely a
múlt, a hagyományok megoldásaiból táplálkozik.
Egy ilyen környezetben lehetőség nyílna a
diákok, és hagyományőrzők zavartalan munkájára, valamint egy olyan életforma bemutatására, megélésére, amely a jövőben döntő
fontossággal bírhat, egy környezetkímélőbb
élet kialakításában. Ezért ez a létesítmény
egy olyan központ lenne, ahol a gyerekeket,
de akár a felnőtteket is megismertethetik a
környezetbarát életmóddal, az energiatakarékossággal. Az ismeretek átadásán túl fontos
a környezettudat felébresztése, a környezettudatos magatartás kifejlesztése.
A Természet Háza elnevezés nemcsak a
környezetbarát kialakításra utal, hanem jelöli
mindazt, ami a természethez kapcsolódik, kifejezi, hogy mennyire szeretne részévé válni a
környezetének, nem hivalkodni anyagokkal,
építészeti elemekkel, csak egyszerűen, észrevétlenül belesimulni a tájba.
Az épület szerkezetileg két részre tagolható:
NAPTÉR és FÖLDTÉR.
A NAPTÉR modern, üvegezett kialakítású,
a FÖLDTÉR hagyományos szerkezet, vályog
kitöltőfalas rendszerű.
A FÖLDTÉR három elkülöníthető tömegben, három fő funkcióval jelenik meg:
• Az elsődleges funkció, az első épületblokk,
az ELŐADÓTEREM, amely további három
részre tagolódik, három, egybe nyitható, de
ugyanakkor egymástól el is választható előadótermekre.
• A második egység gyakorlati foglalkozásoknak helyet adó tömb, a FOGLALKOZÁSOK TERME. Ebben az egységben a terem
mellett egy iroda, információs iroda, egy
nagyobb raktár, és mosdók kapnak helyet. A
foglalkozások terme alkalmas egy kisebb csoport (max. 30 fő) különböző hagyományőrző
kézműves foglalkozásainak megtartására.

• A harmadik eleme, egy kiszolgáló jellegű
rész, a BÜFÉ. A büfével kapcsolatos kiszolgáló egységekkel, egy mosdó blokkal, és a büfé
fogyasztó terével. A bejárat mellett található
egy információs iroda, egy ruhatár, valamint
egy szelektív hulladéktároló is.
A vályogépítés hagyományos épület méreteire való utalásként került a három fő funkciócsoport külön épülettömegekbe. Az épület
csak a tó felől tűnik egy épületnek, az északi
oldalról szinte észrevehetetlen, a bejárat, valamint az épületből előtűnő kisebb részletek
hívják fel a figyelmünket arra, hogy itt valami
különlegesre találtunk. A figyelmes szemlélő
a bejáraton, az előtéren, a folyosón át még a
tavat is megpillanthatja.
A FÖLDTÉR elnevezés egyrészt a vályog
kitöltőfalas rendszerből adódik, másrészt az
ELŐADÓTEREM tömege kissé a természetes domborzatba ágyazódik, így válva részévé
a földnek.
A három épület előtt egy folyosó, NAPTÉR
húzódik végig, a büfé előtt egy külön szerkezettel, fa pergolás teraszos résszel bővítve,

amely növényekkel befuttatható természetes
árnyékolóként is működhet. A NAPTÉR
könnyed szerkezetével követi a part vonalát,
nyitható és fix üvegezések váltakozásai gazdagítják a homlokzatot.
A terasz, a STÉG, a tó fölé nyúlik, és jelzi,
hogy az épület egyaránt tartozik, Naphoz,
Földhöz, Levegőhöz, és így a Vízhez is.
A TERMÉSZET HÁZA fedett és szabadtéri részekre is osztható. A NAPTÉR folytatásaként megjelenő burkolt gyalogos út,
TANÖSVÉNY vezetne a környékre, amely
mentén különböző CSOMÓPONTOK, az
egyes környezetbarát megoldásokat (gyökérzónás szennyvíztisztítás, esővízgyűjtés, szoláris kerti zuhanyzók stb.) mutatnák be. Ezek
a PASSZÍV CSOMÓPONTOK, valamint
lennének úgynevezett AKTÍV CSOMÓPONTOK is, amelyek a hagyományőrző
szabadtéri tevékenységeknek biztosítanának
terepet (horgászat, íjászat, lovaglás, vályogvetés, botanika, gyakorlati kert a diákok számára, játszókert fa játékokkal stb.)
Berze Éva, okleveles építészmérnök

Jubileumi visszapillantó – 1991. január
Tizenötéves múlt a horgászegyesület címmel
Rohoska László a horgászegyesület elnökének
írásából tudjuk: „1974-ben a Béke Tsz vezetősége horgászegyesület alapítását kezdeményezte.
A szervezőmunka, az alapszabály kidolgozását
követően 1975. május 19-én alakult meg a
„BÉKE” Horgászegyesület, 22 fővel.
A tagfelvétel később kiterjedt a társközségek
lakóira is. Az egyesületnek ma 170-nél is több
felnőtt és 27 ifjúsági tagja van.
1986. február 14-én a bányatavak teljes egészében horgász-kezelésbe kerültek. Ettől kezdve
hivatalosan is – intenzíven telepített víznek
számítanak.
Legnagyobb a Kalapgyári tavunk (6,6 hektár). Fogható halak: ponty, amur, csuka, süllő,
balin, ezüstkárász, dévérkeszeg, vörösszárnyú
keszeg, bodorka, compó, naphal, szivárványos
ökle, sügér és küsz. Ebből a tóból került ki az
országos rekordlista 2. legnagyobb csukája (súlya 17200 gramm).

Sok horgász kedvence a szép és jó fekvésű Külső
tó (3,4 hektár). Itt a fentieken kívül foghatunk
pettyes és fehér busát, törpeharcsát is.
A 2,4 hektáros Középső tó rekordja egy 20
kg feletti pettyes busa. A balin kivételével valamennyi halfajta megtalálható itt. Élővilágát
gazdagítja még az itt őshonos széleskárász, más
néven aranykárász.
Legkisebb tavunkban, a Lehel tóban (1,8
hektár) is szép amurokat, pontyokat lehet fogni.
Horogra került már egy 20 kilogramm feletti
ponty is – igaz tilalmi időben.
Az egyesület 1988-ig 150 ezer db ivadékot,
több mint 300 mázsa méretes halat telepített.
A fogás aránya is jó. A tagok ez idáig 300
mázsánál több halat fogtak, köztük 23 rekordlistásat...”
Azóta 20 év telt el. Az egyesület 35 éves jubileumán is túl van, jó lenne lapunk hasábján
olvasni az elmúlt 20 év eredményeiről, sikereiről, az újabb rekordokról.
Tóth Tibor

14

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2011/01

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Emlékezés
Balázs Tihamérné
halálának 2. évfordulójára és

özv. Nagy Istvánné

Balázs Tihamér

temetési szertartásán megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak.

halálának 20. évfordulójára.

emlékezés

„A fű, a fák, a nyíló kisvirágok a völgy, a domb mind emlékeztet rájuk.
A Nap, a Hold csak róluk mesél, mi volt, hogy volt, ezt suttogja a szél.
Tudjuk, lelkük már más úton jár, visszahozni őket nem tudjuk már.
Az égiek oltáráról várjuk válaszuk, segíts, hogy eljusson hozzánk gondolatuk.
Nyíljon az útjukon millió virág, legyen nekik nyugodt a lelki világ.
Ragyogjon rájuk ezernyi csillag. Jóságos lelkük örökre velük van.”

Kun József

Szerető fiuk, menyük és családja

A gyászoló család

halálának 5. 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 családod

Emlékezés

Kis antal
halálának 1. évfordulójára
„Elcsitult szíved, mely értünk dobogott,
Pihen áldott kezed, mely értünk dolgozott.
Tiéd a csönd, a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom.”

Szerető feleséged és családod

Emlékezés

Baranyi József
halálának 10. évfordulójára
„Megállunk a sírod előtt, s könnyezünk.
Fájó szívvel örökké Rád emlékezünk!”

Szerető feleséged és családod

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Horváth Lukács
gyászmiséjén, temetésén megjelentek
és fájdalmunkban osztoztak.
„Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, aki a bajban megfogja kezed.
Hogy milyen fontos is volt neked, csak akkor érzed, ha már nincs veled.
Tiéd a csönd és a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom.”

Feleséged és szerető családod

emlékezés

Csáki Imre

halálának 3. évfordulójára.

„Olyan szomorú mindig egyedül lenni,
Valakit mindig hiába keresni,
Valakit várni, ki nem jön el többé,
Valakit szeretni szívből és örökké.”
Soha el nem múló szeretettel szerető feleséged, fiaid és menyed

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

özv. Zsámboki Imre
temetésén részt vettek,
koszorúikkal, virágaikkal, részvétükkel,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Emlékezés

özv. Kiss Nándorné
(Jáger Ilona) halálának 1. évfordulójára és

Kiss Nándor
halálának 19. évfordulójára
„Azt mondják, az idő gyógyít, hogy feledni is lehet,
de a bánat, a könnyek mindig kínozzák szívünket.”

Fiatok és családja

Emlékezés

Demény Tibor
halálának 4. évfordulójára.
„Hirtelen halálod nagy fájdalmat okozott,
De jóságod és szereteted szívünkben örökké élni fog.
Szívünkben helyedet nem pótolja semmi,
Míg élünk, nem fogunk feledni.

Fájó szívvel emlékezik szerető családod

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Zsámboki László
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.

emlékezés

Fehér László
halálának 2. évfordulóján.

A gyászoló család

„Mint csepp a tengerben vagy,
mint egy homokszem
csak annyit érnek az évek az örökléthez mérten.”

Köszönetnyilvánítás

Szerető családod

Köszönjük a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik édesanyánk,

özv. Dávid Imréné

(Csillik Aranka)
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.

Emlékezünk

édesapánk, Dávid

Imre halálának 8. évfordulójára.

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

A gyászoló család

Emlékezés

Jánosi Erzsébet
halálának 20. évfordulóján.
„Még látom, ahogy jössz felém,
s érzem kezed melegét
Nem búcsúztál, csak itt hagytál.
Most érted és a gyertyaláng.
Ha feljönnek a csillagok,
Egyikben majd te ragyogsz.”

Szerető szüleid, testvéreid
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Ingyenes szemvizsgálat

Tüzelő és építőanyag

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

építőanyag

CSEREPEK RENDKÍVÜLI ÁRON!

Szemvizsgálat minden pénteken 14.00 órától
(bejelentkezés alapján)

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

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

Az AVE Hevesi Városfenntartó Kft.
foadóórái 2011. I. negyedévében:
Az AVE Hevesi Városfenntartó Kft.
értesíti a lakosságot, hogy
2011. év január 10-én
február 7-én
március 7-én
14.00 órától 16.00-ig tart
fogadóórát
a művelődési házban.

áruházak

– kereskedő csoport tagja

VÁCI CEMENT akció 2600 Ft/q
TONDACH

(8,3 db/m2)

BRAMAC

(10 db/m2)

XXL cserepek

186,-/db

Római protector

172,-/db

(Terrakotta színben)

(Rubinvörös és téglavörös szín)

MEDITERRÁN

Natura plus

Minden téglaszínű cserép 162,-/db

VELUX TETŐTÉRI ABLAKOK ALAPÁRON!
GZL C02 1059 (55x78)
GZL M06 1059 (78x118)

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 januári számát
Bordás Borbála szerkesztette.
Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta
A fejlécen az újévi operett koncert fináléja látható.
A fotót Tóth Tibor 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

42490,-/db
50390,-/db

Burkolókeret nélkül, az ablakhoz burkolókeret szükséges!
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: tebajaszbereny@gmail.com, tebatuzep@pr.hu
Kókán 84 nm-es, 2 szoba+amerikai konyhás,
nappali, fürdő, háztartási helyiség, 32 nm szuterén, cirko, új családi ház 1015 nm-en, kulcsrakész
állapotban, tulajdonostól 15,92 m Ft+ÁFA áron
eladó. Holecz 06-30/9662806.

A legújabb
biztosítási szolgáltatás
már Jászfényszarun is elérhető!
Független biztosításközvetítőként
több biztosító ajánlatával várom
kedves ügyfeleimet.
A teljes piaci kínálatból
Ön választhatja ki a legkedvezőbbet.
Kötelező gépjármű, casco, lakás, vagyon,
élet és egészségbiztosítások,
megtakarítások,
befektetések, nyugdíjpénztárak,
teljes körű ügyintézés.

Angolból korrepetálást, érettségire
és nyelvvizsgára való felkészítést vállalok!
Spanyolból

159,-/db

Kókán csendes környezetben, buszmegállótól 5
percre, faluközponttól 10 perc séta, összközműves
építési üres telek 2,2 m Ft-ért, tulajdonostól eladó.
Érdeklődni: Holecz József 06-30/9662806.

Zsámbokiné Dugonics Krisztina
Jászfényszaru, Petőfi u. 9. ,Tel.: 06-30/986-5988

Hívjon bizalommal,
bármilyen biztosítási ügyben segítek!

Decemberi anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK: Győri Ernő (Szabó Gabriella), Takács Ábel Tamás (Nagy Ágnes), Tanczikó
Zalán (Tanczikó-Ruis Beatrix), Mezei Mirella (Rózsa Annamária).
Házasságot kötöttek: Sinkovics Rajmund és Gebura Katalin.
ELHUNYTAK: Asztalos Ferencné Kompolti Ilona (80 é.), Héda János (66 é.), Dávid Imréné
Csillik Aranka (82 é.), Pál Béláné Ézsiás Anna (87 é.), Nagy Istvánné Szalai Rozália (91 é.), Veres
Imréné Magyar Erzsébet (78 é.), Tóth István (67 é.), Dugonics Lajos (55 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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Újévi operett koncert
Mintegy 200 fő fogadta el az önkormányzat
meghívását az Újév napján rendezett koncertre, ahol a 13 fős EventOperEtta zenekar
Bondor Erika hegedűművész, koncertmester
vezetésével és 5 nagyszerű énekművész, Molnár Marica, Dániel Gábor, Szabó Krisztina,
Kerényi Zoltán és Sas Éva 7 zenekari és 20
énekes számmal szórakoztatta a város közszolgáit és az érdeklődőket, melyről képet az
újság fejrészében láthatnak.
Év elején sok helyen rendeznek újévi koncertet. Ezek közül talán a leghíresebb a többnyire
Strauss darabokat megszólaltató Bécsi Filharmonikus Zenekar Újévi Koncertje, amelyet
44 országba több, mint egymilliárd embernek
közvetítenek világszerte a Musikverein hangversenyterméből. Milyen nagyszerű lehet ott ülni a
gyönyörű hangversenyteremben! Sajnos ebben
az élményben csak keveseknek lehet része.
Ezért is volt olyan nagy az örömöm, amikor
karácsony előtt névre szóló meghívót kaptam
városunk önkormányzatától, az összes jelenlegi
és már nyugdíjba vonult közalkalmazottal, köztisztviselővel, valamint azokkal a lokálpatriótákkal együtt, akik a közösségért, a városért tettek,
dolgoztak az elmúlt egy évben.
Január első napjának délutánján tehát szépen
ünnepi díszbe öltöztettük magunkat életem
párjával, és a csikorgó hidegben elindultunk
a művelődés házába, ahol már lassan gyülekezett a közönség. Természetesen nem maradt
el a mindenfelől sűrűn felhangzó „Boldog Új
Évet!” mondat sem. A szépen díszített termet
most egészen más színben láttam, mint a „dolgos hétköznapokon”, egy-egy ovibuli, farsangi
bál alkalmával. Most mi voltunk a nagyérdemű

közönség, ezen az estén csak nekünk szólt a muzsika.
A polgármesterasszony rövid, de szívet melengető köszöntője után, már fel is csendült a
nyitány. A több, mint két órás műsor nekem
úgy tűnt, mintha csak néhány perces lett volna. Köszönhető ez a nagyszerű fellépőknek,
akik komolyabb, és komikusabb oldalukat is
megmutatták, csillogtatták ének- és színészi tudásukat, sőt időnként még táncra is perdültek.
A gondosan összeállított műsor nagyobb részét
népszerű magyar operett szerzők műveiből állították össze. Természetesen nem hiányozhatott
a sorból Kálmán Imre Csárdáskirálynője, Marica
grófnője, vagy Johann Strauss Cigánybárója sem.
A fülbemászó dallamok jókedvre derítették a
lelkes közönséget, akik közül bizonyára többen
velem együtt legszívesebben dalra fakadtak volna, de legalább is a szereplőkkel együtt táncra
perdültek volna. Olyan lelkesen tapsoltunk,
hogy időnként úgy éreztem magam, mintha valamelyik fővárosi színház nézőterén ülnék.
A szünetben kollégáinkkal, ismerőseinkkel
koccinthattunk az újévre egy-egy pohár pezsgő
vel. Ez a figyelmesség is jól illett az est hangulatához. A műsor második részében népszerű film,
és musical slágerek is felhangzottak. A József és a
színes szélesvásznú álomkabát, az Elizabeth című
musical egy-egy dala mellett jól megfért Pocahontas dala is. A fellépők ezzel is bizonyították
sokoldalúságukat, megmutatva, hogy nem csak
a klasszikus operett, hanem az újabb zenés
színházi darabok bemutatásához is értenek. Az
énekeseknek nem is volt igazán szükségük hangosításra, a hangjuk így is betöltötte a termet.
A magas hangok tisztán csengtek, a hegedűk

vonója együtt mozdult, tökéletesen megteremtve azt az illúziót, amely oly sokszor hiányzik az
életünkből. A szubrettek komikus mosolyt és
nevetést tudtak csalni az emberek arcára. A zene
valódivá, élővé vált ezen az estén, olyan élményt
adva, amelyet a televízió képernyője előtt nem,
csak ott a nézőtéren ülve lehet átélni.
Nemcsak az énekesek tettek tanúbizonyságot
szakmai tudásukról, hanem az őket kísérő zenekar is, amelynek dirigense egy csinos, estélyi
ruhába bújt, hegedűjét mesteri módon megszólaltató koncertmester volt. A zenekari művek a
kitűnő előadásmódnak, a nagyszerű hangszeres
játéknak köszönhetően ugyanolyan sikert arattak, mint az operett dalok.
A társulat gondossága megmutatkozott abban
is, hogy az alkalomhoz illő, elegáns díszlettel
készültek, a szereplők választékos jelmezekben,
színpadi sminkben léptek a közönség elé. A hölgyek frizurája, az urak lakkcipője kifogástalanul
csillogott. A primadonnák minden dalukat
más-más estélyi ruhában adták elő, s a bonvivánok sem maradtak alul. Ami még örömtelibb
volt, hogy a világítás és a hangosítás is jól működött ezen az estén. Végül nem maradhatott el a
fergeteges finálé sem. A nézők vastapsa többször
visszahívta a művészeket.
Kifelé jövet többektől hallottam, hogy reménykedve néznek elébe a következő évnek,
amely lehet, hogy ennek a muzsikának is köszönhető. A szervezők, élükön Tóth Tiborral
bíznak abban, hogy az immár hagyományosnak
mondható színvonalas koncert élménye jövőre
még több polgárunknak indítja el bizakodással
az újesztendőt.
Szarka Gáborné Judit

A Jász Múzeumért Alapítvány reprezentatív kiadványa
a Jászság településeinek képeslapjaiból
December 16-án délután 4 órakor a Jász
Múzeumban a Múltbéli üdvözlet a Jászságból című képes album ünnepélyes bemutatását nagy érdeklődés kísérte. A kötetet a
felelős kiadó és az egyik szerkesztő, Hortiné dr. Bathó Edit etnográfus rendhagyóan,
projektor segítségével mutatta be.
A Jász Múzeumban dolgozók, települési
lokálpatrióták régi vágya valósult meg, hogy
a térség 18 településének legszebb képeslapjai könyvben jelenjenek meg. A kiadványba
döntően 1945 előtt kiadott képeslapok kerültek. A képes levelezőlapok fontos kordokumentumok. Egyes építményeket már csak
képeken láthatunk, mert az elmúlt évtizedekben lebontották. A ma is meglévő épületek
jelentős átalakításon
mentek keresztül. Az
albumba ábécé sorrendben kerültek be a
települések.
A képeslapok száma attól is függ, hogy
egy-egy településen élő
előljáróság mennyire
tartotta szívügyének

a lapok kiadását. Fontos tényező volt a település nagysága, betöltött szerepköre is. A
legtöbb képeslapot Jászberényről és Jászapátiról adták ki, Jászberényből fennmaradt egy
1865-ös keltezésű is. A századforduló tájékán,
majd az azt követő 40 évben virágzását élte a
képeslap kiadás. Jászfényszaru nem tartozik
azon települések közé, ahol az átlagtól több
lap jelent volna meg. Az albumba összesen
tíz képeslap került be, a legrégebbi 1895ből való, amelyen a régi főtér: a gémeskút,
a Római katolikus templom és a Városháza
látható. A helyi lapban az elmúlt év nyarán
kértük az olvasókat, hogy ha tulajdonukban
van régi képeslap, azt adják kölcsön, hogy az a
kiadványban örökre megmaradjon az utókor

számára. A jászfényszarui Városi Könyvtár és
Farkas Kristóf Vince gyűjteményéből kettőkettő, Zsámboki Lászlótól és a Kiss József
Helytörténeti Gyűjteményből egy-egy, négy
képeslap a jászberényi Andriska Károly és a
szolnoki Damjanich János Múzeum gyűjteményéből való.
A könyvhöz Fodor István Ferenc Jászságért
díjas, a Jászsági Honismereti Egylet elnöke
írt bevezetőt, amely angolul, németül, olaszul, lengyelül és oroszul is olvasható. A szép
nyomdai kivitel a jászberényi Artander Kft.
és a Signal-Print Nyomda munkáját dicséri.
Ma is fontos, hogy időről időre a községről, a városról képeslap jelenjen meg, mert
50-100 év múlva hasonlóan fontos helytörté
neti értéket képviselnek
majd úgy, mint elődeik. Aki elmulasztott
előfizetni a páratlanul
szép, esztétikus és szemet
gyönyörködtető
172 oldalas albumra, az
4500,- Ft-os áron a Jász
Múzeumban megvásárolhatja.
Tóth Tibor
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Színjátszótársak kerestetnek!
Jászfényszarun már több nemzedék nőtt
fel a színjátszás berkeiben. December 29-én
a művelődési házba Nosztalgia találkozóra
hívta minden volt és jelenlegi tagját és a csoportok segítőit a 38 éves Fortuna Együttes és
Napsugár Gyermekszínpad. A találkozó célja
a közös élmények felidézésén és a színházi élményszerzésen túl a 40 éves évfordulóra történő felkészülés, különösen a játszók és támogatók felkutatása, címlistájának összeállítása,
hogy a lehető legnagyobb körben kerülhessen
sor a 40. évforduló méltó megünneplésére.
Ezért ezúton is kérünk mindenkit, aki egy kis
közösséget vállal a két csoporttal, hogy nevét
elérhetőségeit juttassa el a szibako.egyesulet@
freemail.hu címre, vagy Rozika néninek lakására írásban, vagy az 57/655-288-as, illetve
a 422-002-es telefonszámra. Kérünk mindenkit, hogy színjátszótársairól, azok elérhe
tőségeiről (név, lakcím, telefon, e-mail) is
adjanak információkat. Bízunk abban, hogy
segítségetekkel minél több generáció találkozik majd 2012-ben! Várjuk a neveket, címeket és régi fényképeket, felvételeket!

Óz és a többi
Berényi Ferenc, az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság elnöke megnyitó szavai után
a színjátszók Nosztalgia találkozóján örömmel üdvözöltük Jászfényszaru világot jelentő
deszkáin a Kovács Tímea által vezetett Tóalmási Titánokat, akik a Fortuna Óz, a mi
varázslónk című legendás előadását állították
színpadra. Újra szurkoltunk Dorkának és társainak, haragudtunk a nyugati boszorkányra
és újraértelmeztük Óz szavait: „Ha nem hiszitek el, hogy amit kerestek, az bennetek
van, akkor...” (Biztosan örömmel fogadnák
a fényszarui kisiskolások és óvodások is, ha
megnézhetnék a darabot!) Az előadás végén
a mostani szereplők színpadra hívták a régi
szereplőgárda jelenlevő tagjait és nem kis
meghatódottságunkra a régi Óz felvételek digitalizált változatával leptek meg bennünket,
régi szereplőket.
A találkozó második részében Harmath József, Tóth Angelika, Dr. Előd Nóra, Magyar
Krisztina, Ocskó-Sós Imre, Tóthné Basa Éva,
Erdei Gábor és Bordásné Kovács Katalin, azaz
jómagam idéztük fel a régi idők emlékezetes,
meghitt, vagy éppen humoros történeteit,
verseit, gondolatait. Tóth Gergő Hatvanból
és Bartus Marcell Jászberényből pedig mint
egyéni tanítványok énekkel, verssel köszöntötték az egybegyűlteket és Kovács Andrásné
Rozika nénit. A szünetben Misinkóné Palócz
Erzsébet, Fábiánné Réz Katalin, Boda Andor
és Sándor László egy kis kiállítással gondoskodott látnivalóról. Előkerültek ugyanis a
régi fotók, amelyeken gyermekeink csodálkozva fedezték fel szüleiket, nagyszüleiket.
A harmadik rész igazi nagy durranás volt!
Fejér István: Az alkohol öl című jelenetében
Langó Judit, Tóth Angelika, Kun Zsolt Gá-

bor és Kubala Antal mellett (Kun Réka súgónak már nem volt dolga) az anyós szerepében
a két csoport anyja, felnevelője, örökös tagja,
maga a rendező, Rozika néni is fellépett. Még
én, a lánya sem tudtam erről a debütálásról.
Bocsássa meg nekem az olvasó, de nem tudok erről elfogultság nélkül írni, ezért csak
annyit mondok, nézzék meg, ha alkalmuk
adódik rá!
Végül minden szereplő a színpadról, a vendégek pedig a nézőtérről közösen énekeltük
el az immár hagyományos Színészdalt. Tóth
Julianna köszöntődala után pedig a mostani
napsugarasok közös élményeiket felidézve,
meglepetésként elénekelték Rozika néninek
az Orchideák című örök slágert. A hangulatos találkozót Bordás Zoltán, Ézsiás Barnabás
és barátaik retrodiszkója zárta. A találkozó
egyedi élményét köszönjük a lelkes színjátszóknak és segítőknek (a korábban említette-

ken túl Boda Andorné, Bordás Béláné, Varga
Gáborné, Kun Józsefné, Görbe Jánosné, Pető
Lászlóné, Harmath Tímea, Tamus Angéla,
Káposzta Sándorné, Bordás Borbála, Lukács
Pál, Tanczikó Attila, Szabó László és Kiss
András), akik megszervezték ezt a délutánt
és estét! Bár a csaknem 150 résztvevő még
a generációk keresztmetszetét sem ölelte fel,
bízunk abban, hogy mindenki elkezdi szervezni a kerek évfordulóra a színjátszótársakat
és 2012-ben sok száz színjátszásban megmártózott örökifjú találkozik majd!
Katinka
Lapzártakor érkezett:
Kovács Andrásné január 22-én, a Magyar
Kultúra Napja alkalmából Csokonai-díjban részesült! Gratulálunk! Bővebben a
következő számunkban olvashatnak róla.
(szerk.)
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Régi idők tanúi – Palócz Imréné Pirike visszaemlékezése
Az ÁFÉSZ jogelődje, a Jászfényszarui Földmivesszövetkezet 1946 májusában, mint egy hatvan fővel alakult meg. 1964. január 1-től három
község: Jászágó, Jászfényszaru és Pusztamonostor szövetkezetei egyesültek. 1976. január 1-től
jött létre a Jászsági ÁFÉSZ. Palócz Imréné Rózsa
Piroska életútja kapcsán ismerjük meg a település régi kereskedelmi egységeit, az ott dolgozókat, az akkori viszonyokat.
Rózsa Piroska kereskedősegédi bizonyítványa igazolja, hogy 1949. június 1. napjától 1950. október 7.
napjáig fűszer- és csemegekereskedő szakmában, mint
kereskedőtanuló sikeresen elsajátította a gyakorlati ismereteket. Hogyan kezdődött el kereskedő pályája?

A 104-es boltban Palócz Imréné Piri néni
Bali Sándorné vevőt szolgálja ki
A gyakorlati időre 1949-ben Csillik Antal szerződtetett a szövetkezethez, akkor Ő volt az elnök.
A Régi Kaszinó Étterem és a Leányiskola között
volt egy fűszer-vegyes bolt, melyet Rusai Sándor ve
zetett. Ott kezdtem, a kenyértől a petróleumig min
dent árultunk. Nem sokkal később a bolt helyén a
szövetkezet irodáját alakították ki. Így átkerültem
a szemben lévő volt Hangya Szövetkezet boltjába,
mely a földmivesszövetkezeté lett. Itt Vigyázó Sándor volt a boltvezető, beosztottként Kubala Antalnéval, Marton Gyuláné Török Judittal, Péterné
Kiss Kornéliával és Tasi Gézával dolgoztam együtt.
A bolt választéka műszaki cikkekkel is bővült, például néprádiót is árultunk. Innen a Rimóczi-kastély baloldalán lévő Dobrotka féle házból (később
Rimóczi József vásárolta meg, jelenleg önkormányzati
tulajdonban van, a főtér megújítás keretében lebontásra kerül) a korábbi Népboltba kerültem, melyet
szintén a szövetkezet kapott meg. A boltot Kovács
Dezső, Bodor István, Reisz Fülöp, Sten Sándor és
Goldman László vezette. Sten és Goldman családjukkal együtt Izraelba kiköltöztek. Beosztottként
Varga Antalné Rózika velem együtt a boltban eladó volt.
A Győri ház (Szabadság út 31.) helyén a Vasvári
Pál és Szabadság út jobb sarkán állt Bukó Pál háza,
melyben fűszer-csemege-vegyes bolt üzemelt. Tóth
Lajos keze alatt dolgoztam itt. Ez az üzlet megszűnt, így átkerültem a mai Maxi-Coop – korábbi
ABC – helyén lévő, Bognár József és felesége által
vezetett boltba, Varga Ferenc házába.
1954-ben Jászberényben egy két hónapos bolti eladók szakmai képzésében vettem részt. 1955-ben az
Ady Endre út baloldalának végén (a Rigó kocsmával
szemben) a Sten Sándor féle házban működű vegyes
bolt vezetését bízták rám, ez volt az első felelős önálló kereskedésem. Két év után a Katona József utca
jobb sarkán, a Széchenyi utcánál a Reisz Fülöp házában (ma Bali Szabolcsné háza) lévő boltot kaptam
meg, ahonnan 1958-ban Imre fiam születése kapcsán három hónapos szülési szabadságra mentem.
Mielőtt tovább haladnánk, elmondaná az olvasóknak milyen viszonyok voltak akkor egy fűszer-csemege
boltban?

A velem egyidős korosztálynak nem mondok
újat, de a fiatalabbaknak biztos. A bolti látvány és
választék a maihoz képest nagyon szegényes volt.
Nem volt hűtő, ebből következett hogy töltelék
árut nem forgalmaztunk. Az alapvető élelmiszereket, lisztet, cukrot, rizst, sót stb. 50 kg-os zsákokban, a lekvárt, a zsírt 20 kg-os kiszerelésben ládában
kaptuk. A tejet 25 literes alumíniumkannákban, a
3 kg-os kerek kenyeret helyből a Dobák pékségből
lovas kocsin hozták. A savanyú-, selyem cukorkát,
negrót üvegekben tároltuk. A munka nagy részét
a kimérés adta. Bizony sokszor fél vagy negyed
kiló cukrot, lisztet vettek, mert annyira volt pénz.
A tejet a mérőedényből a hozott üvegbe öntöttük
bele. A higiéniára nagy gondot fordítottunk, de
sok üzletben vezetékes víz még nem is volt. Az ötvenes évek elején egyes élelmiszereket pedig csak
jegyre lehetett kiadni. A boltvezető fejben, ceruzával papíron számolta össze az áruk ellenértékét. A
vásárlás akkor úgy gondolom sokkal közvetlenebb,
családiasabb volt, a vevő szívélyes kiszolgálására, a
kedvességre nagy hangsúlyt helyeztünk.
Hol folytatta a munkát a szülési szabadság után?
Jánosi Imrétől a Vegyes Ipari KTSZ elnökétől
kedvező ajánlatot kaptam, kötetlenebb munkaidővel – ami jobban illeszkedett a gyerekneveléshez
– óvodás székek, iskolapadok, kottatartók festését
végeztem egészen 1966 decemberéig.
Miért hagyta ott a KTSZ-t?
Az ÁFÉSZ vezetése keresett meg, hogy az 1956ban létesített Pálma Presszó és cukrászüzemből két
önálló egységet hoztak létre, és a 132-es számú Pálma Presszó vezetését szeretnék rám bízni. A fiam
ekkor már 8 éves volt, igen, az előbb beszéltem
róla. A Szövetkezetek Országos Szövetsége (SZÖVOSZ) által Szolnokon szervezett cukrászda-eszpresszó egységvezetői képesítést 1959 februárjában
megszereztem.

Piri néni a presszógép előtt
A szövetkezetnél a legszebb 17 éve köt ide, dicsekvés nélkül mondhatom munkatársaimmal sok
szép élményt szereztünk vendégeinknek. Mindig
udvarias, gyors kiszolgálásban volt részük, az ott
dolgozó hölgyek csinosságát is sokan elismerték.
Valamennyi munkatársamra jó szívvel emlékszem
vissza, így Borbély Pálné Annára, Dobák Jánosné
Magdira, Fózerné Tóth Margitra, Kóródi Antalné
Katira, Langó Károlyné Sárikára, Langó Tiborné
Jutkára, Nagy Istvánné Marikára, Rédei Ferencné
Katira, Réz Gabriellára, Sándor Sándorné Évára,
Sinkovics Béláné Gizikére, Szabó Andrásné Editre és Zsólyomi Ferencné Klárikára. Ők is számon
tartottak, mert 70. születésnapomon felkerestek és
köszöntöttek.
A presszó és cukrászdában hétfőtől péntekig 19
órától 23 óráig, szombat, vasárnap 19 órától 24
óráig elő zene volt. Szentirmai Szabolcs és felesége
Katalin asszony játszott minden este. Főleg ősztől
tavaszig zenés estéket rendeztünk, a kor neves énekeseinek fellépésével. Énekelt a Pálmában többek
között Harangozó Teri, Koós János, Korda György,

Szentirmai Szabolcs és felesége zenélnek a presszóban
Máté Péter is. Önálló szervezésben szilvesztereket,
de gazdálkodó egységéek kérésére zártkörű nőnapot, zárszámadási rendezvényeket is befogadtunk.
A presszót csak egy fal választotta el a cukrász
üzemtől. Ez bizonyára előnyös volt!
Igen, a Langó Károly vezette cukrászüzem, melynek felfutása után felesége is ott dolgozott, minden
igényünket gyorsan teljesítette. Egy meleg nyári
napon 180 kg főzött fagylaltot is értékesítettünk.
50 fillér volt egy gombóc fagylalt. A fagylaltadagoló kanalat emlékként ma is őrzöm. A sima és
franciakrémes, (sokáig 1,1 illetve 1,3 Ft/db volt az
ára) a minyon, a Rigó Jancsi volt a menő, de a csoki tortától a Dobos tortáig minden kapható volt.
Búcsúra, lakodalomra sok megrendelésünk akadt.
Tizenhét év után miért hagyta ott a jól működő és
bejáratott presszót?
Az ÁFÉSZ vezetése elhatározta, hogy a vendéglátó egységeket üzemeltetésre bérbe adja, tehát új
üzemelési forma mellett döntöttek. Én ezt már
nem vállaltam, mert koromnál fogva már nem
lett volna kellő kifutási idő az átállásra. Így 1983.
június 1-től átkerültem vezetőnek a 104-es Vegyes
boltba a városháza mellé, ahol korábban már beosztottként dolgoztam. 1987. július 1-től a 107-es
ORION ABC-t bízták rám, ahol egy éves aktív
munka, majd táppénz után 1989-ben, 54 évesen
40 éves szolgálati viszonnyal rokkant nyugdíjba kerültem. Ennek több mint 20 éve már, azonban ma
is büszke vagyok arra, hogy az utcán sokan megszólítanak, megállítanak. Egy-egy kedves régi esemény
felidézésével, a mások felé megnyilvánult segítésem
említésével mindig jól eső érzés tölt el. Igazolva látom, hogy a kereskedő és vendéglátós szakmát a
nagy elődöktől jól figyeltem meg, jól sajátítottam
el és talán jól is alkalmaztam.
Nem csak a helyi lakosok látták, így, hanem a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsa is, mert Palócz Imréné 1976-ban „Kiváló Szövetkezeti Munkáért” miniszteri színtű kitüntetésben részesült. Pirike
néni ma is fiatalos, kedvessége, bájos mosolya sem változott. Filozófiája: „mindig előre nézz, és ne töprengj
a múlton, optimistán nézd a jövőt”. A filozófián túl
a testet is karban kell tartani, minden reggel 30 percet tornázik, a napi egészségügyi sétára is szakít időt,
mert a kilókra is oda kell figyelni.
További boldog, egészséges nyugdíjas éveket kívánok, az olvasók, a volt munkatársai nevében.
Tóth Tibor
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Felnőtt sakkverseny Jászfényszarun

Második alkalommal került megrendezésre itthon nyílt, felnőtt sakkverseny, melynek
helyszínéül ezúttal a Flamingó Étterem adott
otthont. A megye minden tájáról érkeztek
versenyzők, hogy összemérjék tudásukat e
megmérettetésen. A legfiatalabb versenyző
12, a legidősebb pedig 68 éves volt. A nagy
havazás december 27-én a versenyzők számát
megtizedelte, de a megérkezettek nagy lelkesedéssel kezdték meg a versenyt. Iskolánk 7.c
osztályos tanulója, Czakó Patrik is elindult a
sok felnőtt közötti versengésben. Győri János
alpolgármesterünk köszöntötte a résztvevőket. Hatalmas csatáknak lehettünk szemtanúi. Már délután volt, mikor megszületett a
végeredmény.

1. helyen Darázs Zoltán végzett Jászberényből.
2. helyezett Juhász Béla lett Újszászról.
Gyerekcsapatunk edzője, Gáspár Imre a
3. helyezést érte el, Patrik a 8. helyen zárta
a versenyt, aki tavasztól meghívást kapott
az NB II-es Újszász csapatába. Ajándékcsomagban részesült a mezőny legfiatalabb és
legidősebb nem díjazott versenyzője. Finom
marhapörkölttel és jó beszélgetéssel zárult a
nap. Köszönjük az Önkormányzat és a helyi
Sportegyesület segítségét, támogatását, akik
lehetővé tették, hogy ez a verseny megvalósulhasson.
Szöveg: Fáczán Izabella Kép: A Fényszarusiak szurkolója, Szücs Levente 4.c

Új hókotrót vásárolt
Jászfényszaru város önkormányzata

Fotó: Tanczikó-Ruis Beatrix

Februárban újra együtt
a Wass Albert-felolvasók
2011. február 18-án, pénteken és másnap
immár negyedszer fognak össze a magyar
szépirodalom tisztelői, hogy Wass Albert és a
többi nagy szellemóriásunk műveiből maratoni felolvasást tartsanak szerte a világban.
2010 februárjában minden eddiginél nagyobb létszámban merítettünk hitet és erőt
a ránk hagyott irodalmi kincsekből, összesen 32 közösség szervezte meg a felolvasást a
Kárpát-medencében és egy finnországi helyszínen. Megint új kapcsolatok, ismeretségek
köttettek, barátságok mélyültek el.
Adjunk hát most is alkalmat az egymásra találásra, és idézzük meg minél többen
egyszerre örök értékeinket! A kezdeményezéshez az időpont kitűzése utáni napokban
csatlakozott Debrecen, Koltó, Jászfényszaru,
Szeged és Eger, a kisgyőri szervezők pedig
már márciusban jelezték, hogy 2011-ben is
velünk tartanak. Várjuk a további csatlakozókat a wafelolvassa@gmail.com címen, vagy a
30/382-94-44-es telefonszámon! /Hegedűs
Gergely – kezdeményező/
Jászfényszarun a Rimóczi Kastély halljában 2011. február 18. péntek este 6 órakor
találkozunk a városi könyvtár és a drámapedagógiai műhely szervezésében! A rendezvény
sikere érdekében kérünk mindenkit, hogy jelezze részvételi szándékát, és a felolvasandó
mű tekintetében egyeztessen a szervezővel!
Mindenkit szeretettel várunk!
Jelentkezés és bővebb információ:
Hangosiné Réz Mária 06/20-3190446, email cím: rezmariajfsz@gmail.com

Az 1% felajánlásáról
Köszönjük, hogy az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával
(55.231,- Ft) támogatták szervezetünk céljait,
munkáját! Az Önök támogatása hozzájárult
ahhoz, hogy továbbra is megjelentethettük a
civil újságot, Pipafüst címmel. Második kiadásként megjelentettük a Zarándokúton a
Jászságban c. könyvet, amelyet ismét sokan
kezükbe vehettek, fotókiállítást mutattunk
be a helyi fotóműhely tagjainak képeiből.
Többen csatlakoztak szakmai programjainkhoz, résztvevői voltak a népfőiskolai rendezvényeknek – például: nemzetközi kapcsolatok,
Erzsébet napi programok, Adventi Kávéház.
Célunk továbbra is – az előző évekhez hasonlóan – segíteni a helyi közösség szerveződését, információkhoz való hozzáférés lehetőségének bővítését, a Civil Fórum működését
és a népfőiskolai tevékenységet.
Kérjük Önöket, hogy továbbra is támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával Társaságunkat!
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság adószáma: 18822197-1-16
Köszönjük a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság nevében:
A Társaság elnöksége
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Nagykorú lett a
Jászsági Évkönyv

Zakliczyn polgármestere

Mgr. Jerzy Soska

2010. november 21-én, a lengyel helyhatósági választások eredményeként testvérvárosunkban, Zakliczyn-ben, az első forduló szavazatai alapján a tapasztalt, fiatal (1961-ben
született) Jerzy Soska került a polgármesteri
pozícióba. A Városi Tanács ülésén, 2010. december 6-án tett ünnepélyes fogadalmat.
A választási eredményhez gratulálva, sikeres
munkát kívánunk, s természetesen továbbra
is erősíteni kívánjuk a testvérvárosi kapcsolatokat.
Nyertes a Town Twinning Citizens’ Meetings
– 2011. évre tervezett testvérvárosi pályázatunk, így reméljük, hogy lesz alkalmunk
városunkban is fogadni Zakliczyn polgármesterét.
Kovács Béláné Pető Magdolna
Civil referens
Szeretettel várjuk a

RIMÓCZI KÁVÉZÓBA!

(5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 18.)

Kínálatunk:

ALKOHOL-, és ALKOHOLMENTES ITAL,
RÖVID ITAL,
PEZSGŐ,
SÖR,
ÜDÍTŐ,
KÁVÉ,
FORRÓ CSOKI,
CAPUCCINO,
TEA,
HOT-DOG,
MELEGSZENDVICS,
HAMBURGER,
SÜTEMÉNYEK,
(megrendelést is felveszünk).
Nyitva tartás:
Hétfőtől csütörtökig 8–20-ig
Péntek-szombat 8–22-ig
Vasárnap 12–20-ig
NYITOTTAK VAGYUNK KÜLÖNBÖZŐ
TÍPUSÚ RENDEZVÉNYEKRE!
Egyeztetés: Gyetvai Mónika
+36-70/9323521

Az elmúlt évekhez hasonlóan december elején 18. alkalommal a Jászsági Évkönyv Alapítvány kiadásában, Dr. Pethő László alapító
felelős szerkesztő gondozásában, megjelent a
Jászsági Évkönyv. A 350 oldalas kiadványban,
nyolc fejezetben, 33 szerző fejti ki, összegzi
gondolatait egy-egy témakörben. Az állandó
szerzők mellett, több fiatal első írását is olvashatjuk.
A kiadvány a jubileumokra is mindig fel
figyelt és teret adott azok bemutatására. A
110 éves jászberényi könyvtárról, az ötvenéves a honismereti mozgalomról olvashatunk
négy-négy írást. A Jászság gazdaságának,
cégeinek bemutatása is nagy hangsúlyt kapott az évkönyvben. Érdekes olvasmány a
jászjákóhalmi Farkas Jánosné parasztasszony
naplója a negyvenes évek elejéről. Most is
megismerhetjük a jászsági települések előző
évi eseményeinek leírását, köztük a jászfényszaruiakat is.
Akinek a könyvespolcáról még hiányzik a
18. kötet, úgy 1000,- Ft-os áron a helyi JászTakarékszövetkezet Fiókjában Hangosiné
Réz Marikánál megrendelheti.
Tóth Tibor
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a jász
árokszállási Görbe János Színjátszó Egyesület előadásában bemutatásra került Nóti
Károly: Szeressük egymást című három
felvonásos zenés vígjátéka Jászfényszarun, a
művelődési házban.
A képeket készítette: Karizs Evelin.

FELHÍVÁS
MAMMOGRÁFIÁS EMLŐSZŰRÉSRE
A Népegészségügyi program keretében
Jászfényszaruban élő
45–65 éves ASSZONYOK részére emlőszűrést
szervezünk.
A szűrés ideje:

2011. január 26 – február 1. között
A szűrés helye:
Jászfényszaru városban kihelyezett szűrőbusz,
Orvosi Rendelő és Védőnői Szolgálat udvara.
Amennyiben nem tud megjelenni a behívó
levélen szereplő időpontban, új dátumot kérhet
személyesen a szűrőbuszon lévő személyzettől,
ill. a 30/257-2836 telefonszámon.
Behívás módja:
Személyre szóló, lakcímre kiküldött
meghívó levelek alapján, melyet a behívást megelőzően kb. 1 héttel, postai úton kézbesítenek.
Amennyiben panasza van és behívó levelet
nem kapott, kérjük, keresse fel háziorvosát!
(A lelet postán történő kiküldése érdekében
kb. 400 Ft-ot szíveskedjen magával vinni a
szűrésre!)
A daganatos betegségek okozta halálozások ellen
a szűrővizsgálat segítségével történő korai felismerés
és kezelés a legígéretesebb módszer.
Kérjük a hölgyeket, hogy saját érdekükben
vegyenek részt a szűrővizsgálaton!
J-N-Sz Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Jászberényi Kistérségi Népegészségügyi Intézete
Szűrőbusz nyitvatartási ideje:
01. 26.
09.00–12.00
12.30–17.30
01. 27.
08.00–12.00
12.30–16.30
01. 28.
08.00–12.00
12.30–16.30
01. 31.
08.00–12.00
12.30–16.30
02. 01.
08.00–12.00
12.30–16.30

MEGHÍVÓ
Jászfényszaru Város Önkormányzata és a
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
Vállalkozói Klub évindító rendezvényére

2011. január 27. csütörtök, 15.00 órakor

kerül sor Jászfényszaru
Polgármesteri Hivatal Dísztermében.
PROGRAM:
Győriné dr. Czeglédi Márta,
Jászfényszaru polgármestere
„Az Önkormányzat 2011-es tervei, elképzelései”
File Sándor gazdasági vezető, a TISZA Faaprítékot
Termeltető Termelői Csoport Szövetkezet
„A „Tisza” Szövetkezet – az első államilag elismert biomassza termelői csoport – működése”
Fazekas Éva, vállalkozásfejlesztési projektmenedzser
„2011-ben várható pályázati lehetőségek
vállalkozásoknak”
Gál István vezető tanácsadó,
ITD Hungary Észak-alföldi Régió
„A mikro-, kis- és középvállalkozások
finanszírozási lehetőségei”
Tóth Szabolcs, városfejlesztési menedzser,
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
„Jászfényszaru Ipari Park komplex fejlesztése
című projekt bemutatása”
A rendezvénnyel kapcsolatban további felvilágosítás
Drégeli Ádámtól kérhető a +36-70/623-5122-es
telefonszámon, vagy a
dregeliadam@jaszfenyszaruiparipark.hu e-mail
címen.

