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A tavasz hírnökei

„Jöjjön a tavasz! Vesszen a tél!”
Fotó: Pető Noémi

YS

ZA RU VÁRO

22. évfolyam 2. szám

Meghívó
Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére koszorúzás lesz
március 15-én 16 órakor a
Petőfi-szobornál.
Ezt követően ünnepi műsort mutatnak
be jászfényszarui fiatalok a művelődési
házban Szabó Lászlóné igazgató helyettes
rendezésében.
Mindenkit szeretettel várnak a rendezők.

Tüdőszűrés
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2011.
évi tüdőszűrő vizsgálatot február 24-től (csütörtöktől) március 10-ig (csütörtökig) végzik
Jászfényszarun.
Szűrés helye: Központi Orvosi Rendelő
(Deák F. u. 1.)
Szűrővizsgálat időpontjai:
Hétfő: 12-17-óráig
Kedd: 8-13-óráig
Szerda: 12-17-óráig (csak 03. 09-én: 13-18óráig!)
Csütörtök: 8-13-óráig (csak 03. 10-én: 8-12óráig!)
Péntek: 8-13-óráig
FIGYELEM:
Kérjük, hogy vigyék magukkal a személyi igazolványukat és TB kártyájukat.
A szűrés nem kötelező, azonban kérjük, hogy
egészségük érdekében a vizsgálaton megjelenni
szíveskedjenek.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szűrés
a 40 év felettieknek (1971-ben és az azt megelőzően születetteknek) térítésmentes, a 40 év
alatti lakosok részére térítésköteles és beutaló
szükséges. A vizsgálat díját a postai csekken kell
befizetni, amelyet a szűrés helyszínén kérhetnek.
Az erre vonatkozó részletes tájékoztatást a helyszínen kapják meg.
A 18 év alattiak szűrését csak szülői beleegyezéssel végzik!
Kérésre a Tüdőgondozó Intézet a vizsgálati
leletet felbélyegzett boríték ellenében lakcímre
postázza.
Polgármesteri Hivatal

S

Újdonságok a Szivárvány Óvoda udvarán. 8. oldal

Iskolai bálokról olvashatnak a 2. oldalon
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Hajnalig állt a bál
Összefogás – jótékonyság – bál

Farsangi tudósítás

E három dolog kellett ahhoz, hogy immár 16. alkalommal is megvalósuljon iskolánk hagyományos jótékonysági bálja január 29-én, amely az
új esztendőt nyitó első bál is egyben. Mint mindig, az idén is a művelődési ház adott otthont rendezvényünknek. Nem túlzás azt állítani, hogy
hónapokig tartó, hosszas készülődés, szervezés eredményeként jöhet létre
a műsoros est egésze. Tizenhárom osztályközösség vállalta el a fellépést.
A műsor sikeres lebonyolításához azonban még szükség volt diákokra és
pedagógusokra. Az idén Farkas Franciska diákpolgármester köszöntötte a
vendégeket. Elmondta, hogy kinek miért fontos ez a rendezvény.
„Hagyomány egy iskolának, amely a múlt építőkockáiból a jövőt építi,
ahol elhivatott kezek formálják egy kicsit saját képükre, de mégis teljesen
egyedivé az ifjakat úgy, hogy mindenki tehetsége a leghatékonyabb módon
kamatozzon. Élmény mindazoknak, akik jelen lehetnek, legyen szó diákról, szülőről, vagy egy kellemes estére vágyó vendégről. Élmény azoknak
is, akik kreatív munkájukkal részt vállaltak az alkotás folyamatában, hogy
lényük egy apró szilánkját ma láthassuk.”
Tanulóink vidám műsora ezúttal is feledtette velünk a hétköznapok
egyhangúságát, az előttünk álló problémák megoldását. Igazi kikapcsolódást nyújtottak a tréfás jelenetek, a mozgalmas táncprodukciók, a tisztán
csengő dalok, melyekben a gyermeki báj, az örömteli játék és a felkészítő pedagógusok, szülők lelkesedése és sok-sok munkája tükröződött. A
szereplőket ez esetben is pizzával és üdítővel vendégeltük meg a fellépés
után a Nagyiskolában. A nagy izgalmak után jól esik ilyenkor már egy kis
önfeledt beszélgetés is, a felkészüléssel kapcsolatos élmények felidézése a
társakkal, nevelőkkel. Ezek is hozzájárulnak a kisebb-nagyobb közösségek
formálódásához. A finom vacsora elfogyasztása után, aki bírta, hajnalig
rophatta a táncot. Csupán az éjfélkor kezdődő tombolasorsolás szakította
ezt meg. Természetesen mindenki azt remélte, hogy Fortuna keze az ő
szelvényével lesz kegyes...
A bál tiszta bevételét az iskola diákönkormányzata a gyermekek javára
fordítja: szabadidős programok lebonyolítására, rendezvények szervezésére, házi és egyéb tanulmányi versenyek támogatására.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik még ezekben a nehéz időkben
is vállaltak anyagi támogatást az iskolások javára, legyen szó tombola-ajándék felajánlásáról, támogatói jegy vagy belépőjegy vásárlásáról. Köszönjük
az intézmény dolgozóinak, szülőknek a művelődési ház dolgozóinak és a
jászfényszarui Polgárőrség önkénteseinek önzetlen munkáját.
Reméljük, hogy aki ott volt, jól
érezte magát, jövőre is vendégül
láthatjuk, aki pedig nem jött el
az idén, az jövőre semmiképpen
nem mulasztja el az iskola 17. jótékonysági estjét!
Kovács Lászlóné
Szabó Lászlóné

Február 12-én ismét „állt a bál” a művelődési házban. Egészen pontosan
a több hetes alsós készülődés e napon csúcsosodott ki. De honnan örököltük ezt a vissza-visszatérő télvégi „készülődésünket”?
Pontos néprajzi meghatározása (Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár
Erika: Jeles napok, ünnepi szokások) valahogy így szól: „... évenkénti ismétlődő, rövidebb-hosszabb ideig tartó időszak, amelyet évszázadok óta az evés,
ivás, lakodalmak, disznótorok, jelmezes felvonulások jellemeznek. A farsang
vízkereszttől a húsvétot megelőző negyvennapos böjt kezdetéig, hamvazószerdáig tart. ... a tavaszvárás ősi örömünnepe. A nagy evésekkel, ivásokkal a
természetet is hasonló bőségre kívánták késztetni. A magyar farsangi szokások
a középkorban honosodtak meg. A királyi udvarban olasz és francia hatás
érvényesült, a polgárság és a falusi lakosság körében pedig német”.
Bálokat és táncmulatságokat farsang utolsó három napján rendeztek, a
legtöbb népszokás is ezekben a napokban volt. A hagyományos paraszti
életben az udvarlás, párválasztás és a lakodalmak ideje is a farsang időszaka
volt, s az el nem kelt lányokat ezután figyelmeztették tréfásan: vénlánycsúfolás, tuskóhúzás, kongózás vagy éppen a Jászságban is ismert bakfazékdobás formájában.
Egyes vidékekre jellemző volt még farsangi köszöntők mondása, vagy
éppen maszkos alakoskodások és dramatikus játékok megléte is.
Más helyeken, ha a fenti időszakban nem volt a faluban igazi lakodalom,
álesküvőt tartottak, ahol a felvonulás résztvevői voltak – az álmenyasszonyon és álvőlegényen kívül – a násznép, ördögök, jósok, orvosok stb. A
menet – többször is megállva – tréfás esküvőt játszott el a kíváncsiskodóknak. (Ma már erősen élő tévhit a köztudatban, hogy a kiszebábot is farsang
során égették el, vagy vetették vízbe. A kiszehajtás szokása ugyanis virágvasárnaphoz kötődő, főként zoborvidéki népszokás, mely a telet, böjtöt és
betegséget volt hivatva elűzni.)
A néphagyomány e gazdag tárházát tekintve bőven akadnak tehát példák a tréfálkozás, maszkos alakoskodás lehetőségeire, s ezen előzményeket
tudatosan vagy ösztönösen felhasználva a farsangi időszak eddig is és ezután is a tavaszvárás, mulatozás, alakoskodás, bálozás időszaka volt és lesz
Jászfényszarun is.
Kisiskolás diákjaink is hetek óta új, eredeti, ötlet- és humorgazdag
jelmezeken dolgoztak – ki szüleivel, ki tanító nénijével –, lelkesen vagy
titokzatosan beszélve a közelgő bálról. Ilyenkor kicsi-nagy, gyerek-szülőnagyszülő mozgósítja a család, rokonság, szomszédság ötletgazdagságát.
Előkerülnek és jó szolgálatot tesznek a máskor talán nélkülözött és mellőzött ruhadarabok és kacatok is. Meglepő és örvendetes tény, hogy az „ötletgazdák” évről-évre megújulnak, s ontják a jobbnál-jobb, szellemesebb,
eredetibb jelmezeket.
A zsűrinek mindig igen nehéz a dolga, mert bár szíve szerint minden
egyes jelmezest díjazna, mégis ki kell emelnie a számtalan
remek megvalósítás közül a „legeket”, s hogy ez mennyire
nehéz, csak az tudhatja, aki már volt ugyanolyan szerepben. Döntésükben igyekeznek mindig a „házi előállítást”
és eredetiséget, az elkészítésre fordított időt is figyelembe
véve állást foglalni.
Az elmúlt évek tapasztalatait összegezve nyugodtan
várhatjuk a jövő évi rendezvényt, mert az igen kreatív
gyerekek és szüleik tarsolyából ezután is számtalan terv
és különleges jelmez kel majd életre.
A szülőknek és a megvalósításban részt vállaló iskolai
dolgozóknak és kollégáknak ezúton köszönjük segítségét és fáradságát.
Szász Anita osztálytanító
A fotókat Karizs Evelin készítette a jótékonysági bálon.
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Pályázati felhívás
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010.(V.21.) számú
önkormányzati rendelete alapján, Jászfényszaru Város területén található lakóépületek
homlokzati felújítását és lakóépületek rehabilitációját (korszerűsítését) célzó munkák
elvégzésének pénzügyi támogatására

pályázatot hirdet.
A pályázat célja, hogy Jászfényszaru Város Önkormányzata pénzügyi támogatást
biztosítson a város területén található lakóépületek homlokzat felújítására és rehabilitációjára (korszerűsítésére) a város elavult lakóépület állományának megújítása
érdekében.
Kiemelten támogatott célok Jászfényszaru
Integrált Városfejlesztési Stratégiájának megfelelően:
– a Történelmi városmag (térképmellékleten ábrázolt) akcióterületen belül lakóépületek homlokzat-felújítása, az egységes
arculatú városkép kialakítása, vonzó városkép
megteremtése, a városi arculat javítása.
– az Alvég (térképmellékleten ábrázolt)
akcióterületen belül lakóépületek rehabilitációja, a hátrányos helyzetű területek felzárkóztatása.
A vissza nem térítendő pénzügyi támogatásra Jászfényszaru Város területén található
természetes személyek tulajdonában lévő
lakóépületek tulajdonosai (továbbiakban:
pályázó) nyújthatnak be pályázatot.
Támogatás kizárólag nem építési engedély köteles építési munkákra adható.
A pályázóknak ingyenes, részletes pályázati
kiírás áll rendelkezésére, amely a Polgármesteri Hivatalban (5126 Jászfényszaru, Szabadság
tér 1. szám Pénzügyi Csoportjánál) átvehető
és a város honlapjáról letölthető, valamint a
Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján megtekinthető.
Benyújtási határidő: folyamatosan, legkésőbb 2011. március 15-ig. A pályázatokról
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság állásfoglalását követően a Képviselő-testület dönt.
Az eredményről a pályázók a beérkezett pályázatok számának függvényében 2011. május 31-et követően értesítést kapnak.

Antennákat szerelnek
A jászfényszarui Vízmű területén a Vodafon
Magyarország Mobil Távközlési Zrt. hálózati bázisállomást létesít 25 m”-en. Az állomás
működéséhez szükséges rádióantennákat szerelnek a víztorony tetejére.
GAMESZ



2011 az előkészítések éve
Közmeghallgatás
Az önkormányzat idei közmeghallgatására
február 9-én került sor. A város idei terveit
és költségvetését Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármesterasszony mutatta be nagyszámú
megjelent előtt. Előadásában ismertette a
város lakosságának statisztikai adatait, kor
szerinti összetételét, a vállalkozások számát
és kiemelte a településünkön működő legnagyobb helyi munkáltatókat. Elmondta, hogy
az minősül helyi vállalkozónak, akinek székhelye, telephelye a városban található. Beszélt
az önkormányzat iparfejlesztés terén végzett
tevékenységéről, programjáról, terveiről.
Ismertetésre került a város bevételeinek
összege és bemutatásra került a kiadások
tervezete is a díszkivilágítástól kezdve a fásításon, a tankönyvellátáson át a karbantartásokig. A város vezetésének tervei között
szerepel a belterületi földutak portalanítása,
ezért várhatóan ebben az évben sor kerül az
érintett útszakaszok aszfaltozására. E mellett
az elkövetkezendő években szeretnék a már
meglévő javításra szoruló utakat is felújítani.
Ez irányban folyamatosan érkeznek be kérések. Tájékoztatott a településen európai uniós
támogatással megvalósult, és folyamatban
levő projektekről (pl. a polgármesteri hivatal
szervezetfejlesztése), az előttünk álló nagy feladatokról, pl. a funkcióbővítő és a szociális
város rehabilitációs pályázat. 2011-ben a művelődési ház nyílászáróinak cseréjére és a szociális blokkok felújítására is sor fog kerülni.
Szintén ebben az évben a város két temetője
mellett parkolók is kialakításra kerülnek.
Az önkormányzat tervei között szerepel
az orvosi alapellátás színvonalának további
emelése, hiszen a városvezetés a fizioterápia
beindítását tervezi. Összességében, tehát a
városvezetés az igényeket szem előtt tartva takarékos és stabil költségvetést készített.
A polgármesteri tájékoztatás után Győri
János Bertalan alpolgármester, a Gamesz műszaki vezetője elmondta, hogy a vízszolgálta-

tás és a szennyvízkezelés minősége jó, de fontos lenne, hogy a csatornahasználat kultúrája
fejlődjön, és ne kerüljenek bele felesleges hulladékok. Ismertette, hogy a víztorony tetejére
a Vodafone jelenleg erősítőt épít.
A közmeghallgatáson több helyi lakos hasznos kérdéseket és ötleteket vetett fel. Szóba
kerültek a forgalmas helyeken történő parkolási nehézségek és a helyes parkolás kérdése is,
hogy az autók ne foglalják el a kerékpárutat.
Felvetődött a Lehel-tó melletti tanösvény és
játszótér látogatóinak hathatósabb védelme,
az oda vezető út kiépítése, valamint a Kilián
utca eltömődött földalatti esővízgyűjtő csa
tornája kitisztításának fontossága és a kerék
párút egyes szakaszain új kerékpáros ráhaj
tók kiépítésének lehetősége is. Felsorolásra
kerültek a Szabadság út mentén létesítendő
gépkocsi megállóhelyek, amelyek a legforgalmasabb intézmények, üzletek mellett kerülnének kialakításra.
Végül a közmeghallgatás lezárásaként a
polgármesterasszony megköszönte a hasznos
ötleteket és ígéretet tett, hogy azok megvalósíthatóságát megvizsgálják.
Farkas Kristóf Vince Fotó: Farkas Mónika
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Állami elismerés
Kovács Andrásné színjátszó-rendezőnek

Adatszolgáltatási
kötelezettség

A Csokonai Vitéz Mihály Alkotói-díj a
Az Iparművészeti Múzeum aulájában
nem hivatásos, amatőr színjátszás, vers- és
honorálták a hazai kulturális élet kiválósáprózamondás, bábjátszás, kórus- és zeneműgainak munkásságát. A jutalmazottaknak
vészet, képző-, fotó-, film-, videó-művészet,
2011. január 21-én (pénteken) délelőtt 10
táncművészet, valamint a hagyományőrzés, a
órakor dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőfortárgyalkotó és előadó népművészet területén
rás miniszter, Szőcs Géza kultúráért felelős
működő – hosszabb
államtitkár és dr.
ideje kimagasló műHoffmann Rózsa
vészeti munkát végző
oktatásért felelős ál– egyéni alkotóknak,
lamtitkár nyújtotta
át a díjakat.
művészetpedagóguA miniszter Szőcs
soknak, művészeti
Géza
kultúráért
együttesek vezetőifelelős államtitkárnek adományozható
ral együtt adta át
állami kitüntetés.
a Márai SándorA díjat évente a
díjat, a Bibliotéka
Magyar
Kultúra
Emlékérem-díjat, a
Napján 7 személy
Csokonai Vitéz Mikaphatja. A kitüntehály Alkotói-díjat,
tett az adományozást
a Csokonai Vitéz
igazoló okiratot és
Mihály Közösségiérmet kap. Az érem
díjat, valamint A
kerek alakú, bronzKultúra Pártfogóból készült, átmérője
ja-díjat. 2011-ben
80, vastagsága 8 mila kulturális terület
liméter. Az érem PéKovács Andrásné
elismeréseit összesen
terfy László szobrászhuszonhatan vehették át, hetvenhatan pedig
művész alkotása, egyoldalas, Csokonai Vitéz
oktatási-nevelési díjban részesültek.
Mihály arcképét ábrázolja „CSOKONAI VIA nemzeti erőforrás miniszter és a kultúráTÉZ MIHÁLY – ALKOTÓI DÍJ” felirattal.
ért felelős államtitkár Csokonai Vitéz MiJászberényből Bedőné Bakki Katalin
hály Alkotói-díjat adott át többek között
karnagy, a zene, a zenepedagógia területén
Kovács Andrásné színjátszó-rendezőnek, az
végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenyamatőr színjátszásban végzett több mint öt
ségéért, a kórusmozgalom ügyéért folytatott
évtizedes tevékenységéért, a művészetpedagóelévülhetetlen munkásságáért, szintén Csogia, a drámapedagógia és ennek népszerűsíkonai Vitéz Mihály Alkotói-díjban részesült.
tése terén végzett kiemelkedő, nemzedékeket
Mindkettőjüknek gratulálunk!
nevelő munkájáért.
Szöveg és kép: Tóth Tibor

Tisztelt Gazdálkodók!
Ezúton szeretném felhívni minden olyan
gazdálkodó, és gazdálkodó szervezet figyelmét, aki/amely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedésben vett/vesz részt. Így pl.: – Mezőgazdasági
termékek értéknövelésére irányuló, – Beruházás jellegű, – Fiatal mezőgazdasági termelők
számára, – Szaktanácsadási szolgáltatásokhoz,
– Mezőgazdasági energiafelhasználáshoz kapcsolódó, – Állattartó telepek korszerűsítéséhez,
– Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó
képzések tárgyában, – Erdészeti célra használt géppark korszerűsítéséhez, – Kedvezőtlen
adottságú területeken történő gazdálkodáshoz,
– Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz, – Agrár-környezetgazdálkodási,
– Vidéki örökség megőrzéséhez stb. nyújtott
támogatások esetén, összesen 39 jogcímhez
kapcsolódóan, hogy a vidékfejlesztési miniszter 8/2011. (I. 31.) VM rendelete értelmében
monitoring adatszolgáltatásra kötelezett.
Az adatszolgáltatást elektronikus úton kell
teljesíteni az elektronikus kérelem benyújtó
felületen keresztül. Az adatszolgáltatási kötelezettséget 2011. évben február 15. és március 15. között kell teljesíteni.
Az ügyfél adatszolgáltatása akkor tekinthető teljeskörűnek, ha minden olyan jogcím
esetében eleget tett e rendelet szerinti monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének,
amelyre vonatkozóan a támogatási határozat
meghozatalra vagy a szerződés megkötésre
került.
Törőcsik Anikó
Agrárkamarai tanácsadó
06 30/325-7807

Tájékoztatás a lakossági adatgyűjtésekről

Betekintő

A Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy Jászfényszaru településen 2011. évben önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket végez.
A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program szerinti nyilvántartási száma és neve:
„1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei”
„1942 A lakosság utazási szokásai”
Az összeírási munkát megbízási szerződéssel rendelkező, igazolvánnyal ellátott kérdezők, össze
írók végzik. A mintavétel reprezentatív, vagyis a címek kiválasztása véletlenszerű kiválasztással
történik.
Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célra történnek, az egyedi adatokat bizalmasan kezelik,
azok mások számára nem hozzáférhetőek.
A KSH megbízottai a felvételek során a statisztikáról szóló 1993. évi LXVI. törvénynek,
illetve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvénynek megfelelően járnak el.
Munkatársaik a 06/52-529-867 telefonszámon készséggel adnak tájékoztatást a lakosság részére.

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket az
iskola nyílt napjaira! Minden év tavaszán lehetőséget kínálunk arra, hogy akinek csemetéje iskolánk padjait koptatja, bepillanthasson a dolgos hétköznapokba. Az alsó tagozat
március 2-án (szerdán), a felső pedig március
3-án (csütörtökön) tárja ki kapuit a szülők
előtt.
Évről évre sokan veszik igénybe ezt a lehetőséget, így az iskolavezetés fontosnak tartja
ennek az immár hagyományosnak mondható
programnak a folytatását.
Kedves szülők! Itt a remek alkalom ismét
iskolába menni, de vigyázat: 8 órakor becsengetünk!
Kovács Lászlóné
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Régi idők tanúi



A fényszarui hentesek és mészárosok
Beszélgetés Ézsiás Istvánné nyugalmazott tanárnővel

Ebben a sorozatban minden riportom egy
adott témát jár körbe valamilyen aktualitás
kapcsán. Az Ézsiás Istvánné, Tecike nyugalmazott tanárnővel folytatott beszélgetésemnek a következő volt az előzménye. A közelmúltban levettem a könyvespolcról a 2005.
évi Jászsági Évkönyvet és ismételten elolvastam Darabosné Gál Ágota „Egy gyermek megfigyelései és tapasztalatai az 1930-as években”*
című 18 oldalas írását, amely igen érdekes
és hiteles visszaemlékezés Jászfényszaruról.
A szerző Gál István tanító (1926–1941)**
és Kertész Margit leánya. Anyai nagyapja
Kertész János, tanító és igazgató volt (1893–
1927)** településünkön. A könyv 204. oldalán a következőket olvastam: „Nagyanyámék
házával szemben hentesüzlet kínálta választékát, nagy masszív ház, tiszta üzlet. Pető Antal tulajdonolta, és nagyszüleim itt vásárolták
a húsféléket. Kisleányuk, Pető Tecike húgom
(Gál Mária) játszópajtása volt, kedves, bájos
leányka. A sarkon tovább haladva ott állt Pető
Árpád korcsmája; felesége Csikós ángyi itt mérte
a bort. Sokan látogatták. A másik oldalon pedig
Bukó Pál kereskedő üzletét találtuk...”
Pető Antal hentes üzletére leánya emlékezik.
Megbeszélt találkozásunk alkalmával A magyar ipar almanachja*** címet viselő 1932ben kiadott Dr. Ladányi Miksa szerkesztette
könyvvel várt. A könyv az ország nagyobb
települései iparos mestereinek neveit és rövid
életleírását tartalmazza. Jászfényszaruról 23
fő neve és néhány soros leírás került a kötetbe. A könyv végén ABC sorrendben a mesterekről fénykép, alatta név és a település neve
szerepel. Pető Antalról a következő olvasható:
„Pető Antal mészáros és hentes mester született
1903-ban Jászfényszarun, ott tanulta az ipart,
22 éves volt, amikor felszabadult. Segéd Jászberényben és Hatvanban volt. 1929-ben alapította székét, ahol neje, született Tusor Teréz is
segédkezik.”

Pető Antal üzlettulajdonos és felesége
Tusor Teréz
– Tudom, hogy családfakutatást is végzett.
Szólna nagyszüleiről, a családról?
Egyházi anyakönyvi kutatásom alapján
Jászfényszarun a Pető família az 1700-as
évektől megtalálható. Az első Petőt, amelyet

felkutattam, Andrásnak hívták. Nagyapám,
hentesek portékájukkal, akkor a piac helyét a
Pető Mihály gazdálkodó volt, 1888-ban könagyvendéglő előtti tér szolgálta. A tisztaság,
tött házasságot Rimóczi Rozáliával. Tizenegy
a minőség, a választék volt a meghatározó a
gyermekük született, ebből kilenc – hét fiú és
vásárlóknál. A húsár azonos volt a hentesekkét leány – érte meg a felnőttkort, és családot
nél, és nem tettek különbséget a comb, az
alapított. A fiúk közül hat gazdálkodott, áloldalas vagy karaj között sem, az ár egységes
lattenyésztéssel, növénytermesztéssel, később
volt. Nyomtatéknak**** a csontot, körmöt
kertészettel is foglalkoztak. Mihály nagyapám
is el kellett adni. Előírás szabta meg, hogy a
végezte és szerette is a házi disznóvágások lehúshoz milyen arányban, lehet nyomtatékot
bonyolítását, a hús feldolgozását. Talán intenni. A tőkehús inkább hétvégére, nagyobb
nen datálódik, hogy édesapám is megszerette,
egyházi, családi ünnepek alkalmával fogyott.
és közölte elhatározását, hogy ő a hentes és
A hurkának, a kolbásznak, a disznósajtnak, az
mészáros szakmát kívánja kitanulni. Elhaabárolt szalonnának, valamint a tepertőnek
tározása kissé meglepte a szülőket, de végül
különösen vásár, piac alkalmával volt nagy
elfogadták döntését. A tanuló éveit egy helyi
keletje. Füstölt árut, szalonnát, kolbászt, húst
elismert mesternél, id. Tiszárovics Dezsőnél
is lehetett kapni. A fiatalabb korosztálynak
töltötte. Akkoriban önálló ipart csak mesterjegyzem meg: akkor nem kiló számra vásárolember kaphatott, a mestervizsgához mester
tak, sokszor 50–70 dkg húst kértek. Inkább a
mellett négy évet segédként kellett eltölteni.
kövérebb (zsírosabb) húst kedvelték a vevők.
A mesterlevelet 1929-ben kapta meg, ekkor
Zsírpapírba csomagolták az árukat.
nyitotta meg üzletét.
– Hol volt ez az üzlet?
A Szabadság utat akkor
Rákóczi útnak hívták, a mai
házunk helyén kert volt. A
kert végén a Szűcs-porta
mellé épült az utcafrontra
egy féltetős üzlet, amelyből
két helyiség nyílott, a sózó
és egy pihenő. Apám 1930ban megnősült, 1931-ben
építették a mai házunk
helyén lévő családi házat,
amelynek bal végében kapott helyett az új üzlet, a
Az 1931-ben épült családi ház, bal sarkában az üzlet látható.
kiszolgáló
helyiségekkel.
Az ajtóban Pető Antal üzlettulajdonos, az ablakban felesége
Egy évig – amíg az új ház
Tusor Teréz kislányával.
kész nem lett – a szüleim a Dr. Ladányi Miksa szerkesztette könyvből Pető Antal 1931-ben
pihenőhelyiségben laktak.
készült fényképe
Az üzlet mögött a hűtésre
– honnan szerezték be az üzletbe az alapjégvermet is kialakítottak, amelyet vastagon
anyagot, a vágni valót?
náddal fedtek le. Bádoglemezzel kívül-belül
A sertést saját hizlalásból is, a birkát Nógkibélelt, vastag falú jégszekrény általában
rádból, az Alföldről hozták, valószínű ott
minden hentes üzletben volt. A szekrény
olcsóban lehetett hozzájutni. Természetesen
vastag falai közé felülről tették be a veremből
egyszerre sok birkát vettünk, így a Vasút
kiszedett, jégtömbből összetört jégzúzalékot.
dűlőben lévő Kollár tanyán a saját nyájával
Az hűtötte a szekrényt, ha a jég elolvadt, a
együtt bértartásban voltak a vásárolt juhok. A
vizet leengedték és új jéggel pótolták.
megjelölt állatokat szükséglet szerint hozták
– A könyvben Schmiedt Antal hentes neve is
be és vágta le Édesapám.
szerepel, míg édesapja mészáros és hentesmester– Hol vágták le az állatokat?
ként van feltüntetve. Mi a kettő között a küA községi vágóhídon, az Epres (ma Virág
lönbség?
utca) végén. Szénási Gyula volt a vágóhídi
A mészáros vágómarhát vághatott, dolgozszolga. A vágóhidat a község üzemeltette,
hatott fel, a hentes csak sertést.
csak ott lehetett vágni. A hatósági állatorvos
– Hogyan emlékszik vissza az üzletre, mit leellenőrizte a húst, és pecséttel látta el az üzlethetett ott kapni?
ben eladhatót, feldolgozhatót. Természetesen
Az üzlet a főút mellett jó helyen volt, ez is
a vágóhíd használatáért, az állatorvosi minőkihatással volt a forgalmára. A 30-as, 40-es
sítésért fizetni kellett. A kényszervágott*****
években sok vásár volt a településen, tavasztól
állat húsát, amely az egészségre nem volt káőszig szinte havonta. A heti nagy piacon is sok
ros, üzletben nem lehetett forgalmazni. Ezt a
ember megfordult. Jövet, menet vásároltak.
(folytatás a 6. oldalon)
Előfordult, hogy sátorba kitelepültek a helyi
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(folytatás az 5. oldalról)
húst olcsón a hatósági székben lehetett megvásárolni, amely szintén községi fenntartású
volt. Az egészségre káros a dögkútba került.
– Meddig működött az üzlet?
A háború miatti kisebb megszakításokat
nem számítva 1955-ben zárt be az üzlet. A há
ború alatt hétszer hívták be édesapámat katonának, de ott is szakmájában tevékenykedett.
Dolgozott a HERC szalámi gyárban, oda az
élő állatot Nagyszalontáról vásárolták. Hétvégeken többször hazajöhetett és vágott, így
édesanyám az üzletet is vitte. Az üzlet mellett
és bezárása után 1959-ig a tsz szervezéséig
gazdálkodott is. A Béke téeszben szaktudását
használva szarvasmarhát vágott, amelynek a
húsát a tagok vásárolták meg. Haláláig nyolc
testvérénél ő volt a böllér a disznóvágásoknál.
– Leánygyermekként mit sikerült megfigyelni,
megtanulni a szakmához kapcsolódóan?
Mint már említettem apámék kilencen voltak testvérek, a kilenc házasságból kettő fiú és
kilenc leány született. Lányként is érdekelt a
gazdálkodás, különösen a kertészet, de ma is
a számban érzem az édesapám által készített
termékek ízét. A tepertősütést és a töltelék
áruk elkészítését a szüleimtől megfigyeltek
szerint csináljuk, illetve haláluk óta fiam vette
át ezt a feladatot.
Az utókor számára itt is szeretném közreadni a régi hentesek és mészárosok nevét és
üzleteinek helyét. A település ellátását a 2030-40-es években általában hét hentes és
mészáros végezte el. Volt, aki letelepedett,
mások elköltöztek, vagy megszakadt a csalá
di hagyomány. Emlékezzünk meg róluk is,
akik nagy- és szépszüleink ellátásában közre
működtek. Sok esetben csak a hitelfüzetbe
beírva jutott az asztalra néha hús vagy húsfé
leség. Általában minden üzletnek megvolt a
maga vevőköre, illetve kitelepüléssel tudták
forgalmukat növelni. A mai Bajcsy-Zsilinszky út baloldalán, az első kereszteződésnél a
sarkon volt Seres Dezső; mellette pedig a mai
Tompa Mihály út baloldalán Berényi János és
gyermekei Jóska és Ferenc üzlete. A Bajcsy út
jobb végén Magyar István; az Ady Endre úton
a Kazi kútnál Bodony Béla; a főtéren a kastély
bal oldalán lebontásra kerülő Rimóczi házban
Jakus Imre várta vásárlóit. A volt Csendőrlaktanya mellett Győri János; a mai Bacsó Béla
út baloldalán Tiszárovics Dezső; a Bethlen
Gábor út első baloldali kereszteződésében a
sarkon pedig Csáki Béla üzlete állt.
– Köszönöm a sok érdekes információt. Bízom
abban, hogy majd a dédunokáknak is el tudja
mesélni Tecike a családi legendárium történeteit.
* Az írás teljes teljes terjedelemben a www.febe.
hu honlapon olvasható.
** A Jászfényszarun eltöltött tanítói évet jelzi.
*** Olyan átfogó művet jelent, amely adatokat
tartalmaz, pld. évkönyv.
**** A mészárszéken lévő apró csont, belsőség.
***** A zöldtakarmány túletetés miatti felfúvódás okozta emésztési zavar vagy sérült láb, testrész
az okozója a vágásnak.

Tóth Tibor

Jubileumi visszapillantó – Mi újság Fényszarun? 1991. február
Szabó Béla, a Béke Mezőgazdasági Termelőszövetkezet főkönyvelője „Számadás
aszály után” címmel összegezte az elmúlt
év eredményét. A gazdaság nyeresége az előző éveknél sokkal szerényebb, 14 millió forint. Legnagyobb kiesést a júliusi, augusztusi
aszály okozta, amely legjobban a kukorica
átlagtermésére volt hatással. A korábbi évek
felét sem sikerült hektáronként betakarítani.
Kevesebb dolgozói létszám mellett éves szinten nőtt a bér 4,5 millió forinttal. A földjáradékot is a törvényi maximumra emelték,
ez 5 millió többletet jelentett. Beruházásra
32 milliót fordítottak. Üzembe helyezték a
kisvágóhidat.
A háztáji segítéséről Tamus Béla írt. „A
termelőszövetkezet 1990-ben mintegy 580 vagon takarmánykeveréket és darát állított elő.
Ebből 260 vagonnal jutott a kistermelőknek.
További 100 vagon szemes termény kelt el a
boltokban. A termelőszövetkezeti tagoknak ki
osztott háztáji búza és kukorica mennyisége
összesen 200 vagon. Összesen tehát 560 abraktakarmány került a kisgazdaságok állatállományának takarmányozására – mintegy 50 millió
forint értékben...”
Szintén Tamus Béla cikkéből értesülhetünk a sertésértékesítés helyzetéről. „A háztáji gazdaságok 1834 db vágósertést értékesítettek 1990-ben a termelőszövetkezeten keresztül
– átlagosan 140 kg-os súllyal...” A Szolnok
megyei Állatforgalmi Vállalat októberig a legjobb minőségű vágóállatért 68 forintot adott
kilónként, azt követően már 65 forintot. December 20-tól egyáltalán nem veszik a 130 kg
alatti sertéseket, pedig 250 db vár az átadásra.

Az ok: a belföldi fogyasztás visszaesett, nincs
export, a hűtőházak megteltek.
Török Imre a kertészek jó évéről számolt
be. „A megtermelt javak a legrosszabb minőségi
osztályig piacra találtak. A termelőszövetkezet felvásárló telepén szinte egyszer sem kellett
visszautasítani a felkínált árut...” A cikkében
nem a tömegtermelésre ösztönzött, hanem
felhívta a kistermelők figyelmét a minőségi
fajták választására. A piac a jó minőségű, mutatós árut igényli.
Molnár Ferencné, a hivatal előadója
„Egyszerűbb lett a vállalkozás” címmel
adott tájékoztatást. Az egyéni vállalkozás
az állampolgár alanyi joga lett. „Községünkben is fellendültek a vállalkozások. Jelenleg 132
fő kisiparos és 40 fő kereskedő tevékenykedik.
(Főbb szakmák: 26 kőműves, 23 tehergépjármű-fuvarozó, 8 fodrász, 6 női szabó, 7 szobafestő, 7 élelmiszerkereskedő, 4 vendéglátó-ipari
kereskedő.)”
Sugár Istvánné az újság 6. oldalán riportot közölt a jászfényszarui hajósról. Farkas
Gyula szakácsnak tett fel hat kérdést. Így sok
érdekeset tudhattunk meg a Dunán töltött
hosszú napokról. Egy kérdés és egy válasz:
„A szakma gyakorlása. Mennyiből? – A hajósok
is kedvelik a házias ételeket: gulyást, pörköltet,
süteményeket. Az étrendet magam állítom össze,
a hozzávaló nyersanyagot is én vásárolom meg.
Egy főre számítva 125 forintból kell kihoznom
a reggelit, ebédet, s az általában meleg vacsorát. Gyomorrontást senki sem kap, de nem is
éheznek. Igaz, egy kis hazai mindenkinek van
a pakkjában, amikor hajóra szállunk.”
Tóth Tibor

Megújult a Fényszaruiak Baráti Egyesületének
honlapja
www.febe.hu
Öt éve indította útjára saját honlapját a Fényszaruiak Baráti Egyesülete (FÉBE). Az eltelt
idő alatt bekövetkezett technikai fejlődés lehetőségei modernebb arculat kialakítását, bővülő
szolgáltatási lehetőségeket tettek lehetővé. Még több információval kívánjuk ellátni az egyesület
tagjait, a FÉBE és városunk, valamint a Jászság iránt érdeklődőket. Ajánljuk minden honlapunkra látogatónak, hogy a teljes jogú használathoz jelentkezzen be. A jobb felső sarkában levő
„Bejelentkezés” modul ablak alján „Még nincs fiókja? Regisztrálok” szóra kattintva kezdheti
meg a regisztrációt. Minden egyes regisztrált és bejelentkezett felhasználó az alábbi plusz szolgáltatást érheti el:
– Hírlevelet kaphat e-mailben az oldalakra felkerült hírekről, programokról;
– Cikkeket és ajánlókat küldhet be a szerzőknek;
– Írhat a fórumba;
– Megtekintheti a többi regisztrált tag adatlapját;
– Privát üzeneteket írhat egy másik regisztrált tag részére;
– Olyan tartalmakat érhet el, amelyet csak a regisztrált tagok láthatnak.
A honlap átalakításában önkéntes munkával közreműködött Varga Pál Kardoskútról, a honlap feltöltését, a napi karbantartását és adminisztrátori teendőit továbbra is Szabó István látja
el. 								
Tóth Tibor
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A tudományok magyar nagyjai
A ”hidrogénbomba atyja”, Teller Ede és a fúzió

A XX. század egyik legnagyobb fizikusa Budapesten született 1908-ban. Műszaki egyetemre járt, majd 18 évesen elhagyta az országot. Lipcsében a Nobel-díjas fizikus, Werner
Heisenberg volt a professzora, doktorátusát
1930-ban nála szerezte meg. Már ekkor kitűnt a fizikusok közül zsenialitásával, így a
rákövetkező években Enrico Fermi, illetve
Niels Bohr mellett dolgozott forradalmian
újszerű kutatásokban.
1934-ben el kellett hagynia Németországot,
majd Anglia érintésével az Egyesült Államokba emigrált. Szilárd Leóval segített Ferminek
megépíteni az első atommáglyát (kezdetleges
atomreaktor), ily módon igazolva a szabályozott láncreakció elméletét. Részt vett a Manhattan-programban (a II. világháborúban az
atomfegyver kifejlesztésére szolgáló vállalko
zás), támogatva az USA háborús erőfeszíté
seit, de a második atombomba ledobását
határozottan bírálta. A hidegháború éveiben kulcsszerepet játszott a hidrogénbomba
kifejlesztésében, és az atomenergia polgári
célú felhasználásával is foglalkozott, a nukleá
ris reaktorok biztonsága volt a szakterülete.
Az ő nevéhez fűződik az amerikai Stratégiai
Védelmi Kezdeményezés, a „csillagháború”
javaslata is. 1958-ban Albert Einstein-díjjal
tüntették ki, négy évre rá Kennedy elnöktől
vehette át a Fermi-díjat. A lángelméjű tudós
2003-ban távozott közülünk; halála előtt két

hónappal adta át neki Bush elnök a Szabadság Elnöki Medálja kitüntetést.
Teller Ede leghíresebb találmányának, a
hidrogénbombának a működése a magfúziós
jelenségen alapszik. A könnyű atommagok
rendkívül magas hőmérsékleten egyesülnek,
és eközben hatalmas mennyiségű energia
szabadul fel. A hidrogénatomok fúziója jön
létre a legalacsonyabb (kb. 10 millió °C) hő-

mérsékleten. Ez valósul meg a csillagok, így
a Nap belsejében is, ahol a folyamat során
héliumatommagok keletkeznek.
A fúzió mesterséges megvalósításának sok
problémája van, például a rendkívül magas
hőmérséklet biztosítása. A fúziós bombáknál
(hidrogénbomba) ezt a magas hőmérsékletet
szabályozatlan módon, atombomba előzetes
felrobbantásával érik el, ezért hívják őket kétfázisú atombombáknak. Ezeknek a bombáknak a „hagyományos” nukleáris bombákhoz
képest is óriási pusztító erejük van. Csak kísérleti robbantások ismertek, katonai célból
nem alkalmazták még.
A fúzió azonban nemcsak pusztításra alkal
mas. Szabályozott fúziós reakcióval minden
eddiginél hatásosabban termelhetnénk villa
mos energiát. Ez a fajta energiatermelés azért
lenne előnyös, mert „üzemanyaga”, a deutérium (a hidrogén egyik változata) a tengervízben
korlátlanul rendelkezésre áll. Másik előnye a
mai hasadásos nukleáris energiatermeléssel
szemben az lenne, hogy nem termelődne radioaktív hulladék. Jelenleg még nem találtak
fel gazdaságosan és biztonságosan működő
fúziós reaktort, de világméretű összefogással
folynak folyamatosan a fejlesztések.
Forrás: Szívünk hungarikumai (Szalay
könyvek), Fizika tankönyv (Mozaik kiadó),
Internet
Zsámboki Richárd

EU elnökség – 2011
Mint azt már bizonyára sokan hallották,
a 2011. január 1. és június 30. közötti fél
éves időszakban hazánk, Magyarország
lesz az Európai Unió Tanácsának soros elnöke. Ezt a tisztséget félévente tölti be az Európai Unió egy-egy tagállama, a tagállamok
munkáját pedig a lisszaboni szerződés elfogadása óta a két és fél évre választott állandó
elnök segíti, aki a soros elnökségek folyamatosságát biztosítja. Jelenleg a belga Herman
Van Rompuy, korábbi belga miniszterelnök
az állandó elnök és speciális módon a soros
elnökséget szintén Belgium tölti be (2010.
december 31-ig)
Az Európai Unió soros elnöke koordinálja a
Tanács munkáját, valamint a tisztséget betöltő állam adja a Tanács, a bizottságok, az egyes
munkacsoportok, illetve a Tanács üléseit előkészítő COREPER elnökeit.
Magyarország a soros elnökség tekintetében
a spanyol–belga–magyar elnökségi trió részese, amely egy 18 hónapos szorosabb együttműködést jelent a három állam között. A trióban együttműködő tagállamok megosztják
egymással a soros elnökségük idején szerzett
tapasztalataikat, valamint közös erővel próbálják meg kezelni az esetlegesen felmerülő
problémákat, emellett segítik egymás munkáját a fél évnél hosszabb időtartamú feladatkörökben is.

Bár a soros elnökséggel megbízott tagállam
rengeteg megoldandó feladatot „örököl” a
korábbi elnököktől (Jelenleg ilyen például
az Oroszországgal való politikai és gazdasági
viszony mielőbbi rendezése), ennek ellenére
a féléves elnökség mégis kivételes lehetőséget ad a tagállam által képviselt külpolitikai
és gazdasági prioritások napirendre tűzésére
és érvényesítésére, illetve ezáltal az Európai
Unió döntéshozatalának alakítására és befolyásolására.
Hazánk tekintetében azért is bír kulcsfontossággal az elkövetkező fél év, mivel most
töltjük be az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta első alkalommal ezt a tisztséget, ezért sem mindegy, hogy hogyan tudjuk
képviselni hazánk és az EU közös érdekeit,
hiszen erre leghamarabb a legoptimistább
esetben is csak 13-14 év múlva lehet újra lehetőségünk.
A magyar elnökség programjáról 2010 év
nyarán tárgyalt a kormány, majd a végleges
programot decemberben fogadták el, amelyben az alábbi négy témakör (prioritási pillér)
került meghatározásra:
1. Növekedés és foglalkoztatás az európai
szociális modell megőrzéséért. Ennek célja
az ún. „Európa 2020” stratégia keretében,
hogy felhívja a tagállamok figyelmét a munkahelyteremtés, a gazdasági versenyképesség

fenntartására, a kis- és középvállalkozások
lehetőségeinek megerősítésére, a különféle
demográfiai és családpolitikai eszközök alkalmazásának fontosságára, valamint a gyermek
szegénység elleni küzdelemre és a romák integrációjára.
2. Erősebb Európa. Ennek a pillérnek
a keretében hazánk elsősorban azt kívánja
hangsúlyozni, hogy az egyes ágazati politikák
(pl. ipar, mezőgazdaság, energiaügy) hosszú
távú célkitűzéseiről, reformjairól, illetve
ezek finanszírozási tervéről minél hamarabb
szülessen megállapodás, különös figyelmet
fordítva az olyan emberi tényezőkre, mint az
élelmiszerbiztonság, az energiaforrások és az
ivóvízellátás.
3. Polgárbarát Unió. Itt leginkább a polgárok szabad mozgását elősegítő schengeni övezet Bulgáriára és Romániára való kiterjesztése, a tagállamok közötti bel- és igazságügyi
együttműködés erősítése, illetve az alapvető
emberi jogok védelmének, illetve a kulturális
sokszínűség előnyeinek hangsúlyozása a cél.
4. Bővítés és szomszédságpolitika. A név
mindent elárul: hazánk kiemelkedő fontosságú célja a szomszédos államokkal fennálló
– helyenként hűvös – viszony javítása, illetve
Horvátország segítése abban, hogy minél hamarabb az Európai Unió tagállamává váljon.
Forrás: http://ikkor.eu
Farkas Mónika
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Sport – Sport – Sport
Felnőtt foci

Szépkorúak köszöntése

A téli szünetet követően megkezdte felkészülését felnőtt csapatunk a tavaszi idényre.
A keretben történtek változások. Távozott a
csapattól Lukács Márton, Nagy Róbert (viszszavonult), Horváth Dániel (Galgamácsa) és
Ócsai Norbert (Kulcs SE, kölcsön), míg érkezett Tüdős Dávid (Jászberényi SE). A fizikai
alapok fejlesztésén túl már felkészülési mérkőzések is következnek, melyek zömét hazai
pályán játsszuk:
február 20. vasárnap 14:00 JVSE – Jászalsószentgyörgy
február 26. szombat 14:00 JVSE – Szentmártonkáta
március 5. szombat 14:00 JVSE – Jászapáti
március 12. szombat 14:00 JVSE – Tápiószentmárton
Egy mérkőzésen már túl vagyunk, a jászberényi műfüves pályán Tápiószele csapatával

mérkőztünk és 6-4-es vereséget szenvedtünk.
Góljainkat Luca Marius (2) és Bazsó Zoltán
(2) szerezték.
Utánpótlás csapataink is folyamatosan
edzenek. Több rangos teremfoci kupán is
részt vettek csapataink, s annak ellenére, hogy
versenyméretű teremben nem tudnak készülni, mégis szép eredményeket szállítottak. 11
éveseink Gödöllőn nyertek egy ötcsapatos
tornát, majd Szolnokon jutottak a legjobb
nyolc közé egy olyan rangos tornán, ahol
csoportjukban a Szolnok, a Békéscsaba és az
Eger szerepelt. Az elődöntőbe jutásért már
nem sikerült továbbjutni a jó nevű nyíregyházi focisulin. Emellett korosztályos csapataink parkettra léptek januárban Dömsödön és
Rákóczifalván is.
Mozogjanak sokat!
Vitányi Szabolcs

Az elmúlt időszakban már többször is írtunk a szépkorú személyek jubileumi köszöntéséről. Jászfényszarun 2011-ben 22 fő a 90.,
2 fő pedig a 95. életévét tölti be. Az érintettek
hozzájárulásával folyamatosan hírt adunk a
szépkorú személyek köszöntéséről. Ez évben
elsőként Berényi Pál kapta meg a jubileumi
köszöntéssel járó okiratot.

Kis focistáink szép sikerei
Az iskolában működő labdarúgócsapataink
számos meghívásos versenyen vesznek részt.
Most a 2000-es korosztály eredményeit teszszük közzé.
A csapat tagjai: Kovács Tamás, Kovács Bence, Penczner Vilmos, Szénási András, Makádi
Martin, Csuzz Martin, Szalai Dániel, Lakatos
Máté, Mezei Márk, Nesic Milán, Péter Gergő
és Sárközi József.
A FŐNIX ISE Labdarúgó Torna 1. fordulója 2010. november 27-én zajlott Gödöllőn.
Sikerült az első helyezést elhoznunk, megelőzve a Főnix két csapatát, valamint Vác és
Leányfalu legjobbjait is.

2011. január 29-én ugyanott győzedelmeskedtünk a 2. fordulóban a Rákospalotai Futball Akadémia, Balassagyarmat, Acsa és ismét
a Főnix csapatai felett.
Szolnokon került sor a Garden Hotel Labdarúgó Tornára február 6-án. Igazán nagynevű városi csapatok között is megállták fiaink a
helyüket. Az induló 13 csapat között harcba
indult Szolnok, Csepel, Jászberény, Karcag,
Békéscsaba, Eger, Nyíregyháza, Kecskemét,
Szandaszőlős és Debrecen is.
Reméljük a szép eredmények tavasszal is
folytatódnak a gyerekek, az edzők és a szurkolók nagy örömére!
Luca Marius Teodor

Újdonság a Szivárvány
Óvoda udvarán

Készülnek a kézilabdás lányok is
Január elején kezdte meg a felkészülést a
JVSE női kézilabda csapata. A heti két edzést
Jászberényben illetve Jászfényszarun tartjuk,
így csak egy edzésen tudunk érdemi, teljes
pályás munkát végezni, míg ellenfeleink folyamatosan megfelelő méretű csarnokokban
gyakorolnak. Egyszer reméljük ez is meg fog
oldódni, mint a kunhegyesieknél, ahol most
avattak új sportcsarnokot.
Jelenleg 14 fő igazolt játékossal rendelkezik
csapatunk, melyből ketten is térdműtéten estek át, és sajnos az egyik edzésen a kapusunk
is súlyos sérülést szenvedett védés közben,
egy ártatlannak tűnő mozdulatot követően.
A versenysportban sajnos mindig benne
van a sérülés veszélye, bármennyire is meg-

teszünk mindent elkerülésük érdekében. A
korábbi sérültek közül Balláné Tamus Márta
és Lajkóné Vicze Ildikó ismét csatasorba állt
és biztató formát mutat.
Jelenleg 3 új játékos kezdte meg velünk az
edzéseket Jászberényben, az ő igazolásuk folyamatban van.
A bajnokság február 27-én kezdődik Tiszaföldváron, ahol az első ellenfelünk Jászapáti
csapata lesz.
A bajnokság tavaszi 10 mérkőzése során
nem lesz Jászsági forduló, így csak akkor
láthatják csapatunkat, ha elkísérnek minket
a mérkőzésekre. Mi mindent megteszünk
továbbra is, hogy öregbítsük Jászfényszaru jó
hírét sportszerű, lelkes csapatunkkal.
GF

Adventi Kávéház – helyesbítés
Fekete Nándor orgonaművész Karácsonyi koncertje Adventi Kávéház keretében került megrendezésre 2010. december 19-én (vasárnap) 15.00 órakor, a Petőfi Művelődési Ház nagytermében, amelyet a Petőfi Művelődési Ház és a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
közösen szervezett, Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatásával.
Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Megújult az óvodánk udvarán álló babaház
és a nyári szín. Ifj. Borbély Ferenc és id. Borbély Ferenc, apuka és nagypapaként segített
ebben. A szükséges anyagokat biztosítva,
többnapos munkával kapott új tetőt a két
építmény. Új lett a tetőszerkezet, új esztétikus
cserép fedi mindkettőt. Ezúton is szeretnénk
megköszönni felajánlásukat mellyel szebbé
tették környezetünket.
A Szivárvány Óvoda dolgozói
Fotók: Borbély F.
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Évindító Vállalkozói
Klub rendezvény
Január 27-én, délután került sor a Vállalkozói
Klub rendezvényére a Polgármesteri Hivatal
dísztermében. Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony bevezetőjében ismertette az
Önkormányzat idei elképzeléseit, terveit.
Először File Sándor és Derzsi Miklós, a „Tisza” Faaprítékot Termelők Termelői Csoportja
Szövetkezet gazdasági vezetője és elnöke mutatta be az első, államilag elismert biomassza
termelői csoport működését, az ágazatban rejlő
lehetőségeket és jövőképet.
Gál István, az ITD Hungary Észak-alföldi
régió vezető tanácsadója bemutatta az MFB
meglévő, vállalkozások finanszírozásait elősegítő hitelprogramját és ismertette azokat az idei
pályázati konstrukciókat, melyek már megjelentek.
Tóth Szabolcs, a Jászfényszaru Ipari Centrum
Kft. városfejlesztési menedzsere bemutatta „A
Jászfényszaru Ipari Park komplex fejlesztése”
elnevezésű projektet és kiemelte, hogy a kft.
2010. decemberében megkapta a jogerős építési
engedélyt és a kiviteli tervek elkészítése már a
vége felé közeledik.
Göndör Gábor közbeszerzési szakértő elmondta, hogy az Önkormányzat egy adatbázist
kíván létrehozni a helyi vállalkozókról, melyre
előminősítéssel, önkéntes alapon lehetne felkerülni. Később ez a lista a kisebb beruházások
esetében az ajánlattevők kiválasztásánál lenne
segítségére az Önkormányzatnak.
Drégeli Ádám



Hírek a Szivárvány Óvodából
Madáretetők – Madáretető kiállítás
„Verseny nem létezik díjazás nélkül...”
Nagy örömünkre, a vártnál sokkal több, öszszesen harminckilenc etető gyűlt össze. „Szigorú” zsűri döntött a helyezésekről, melynek tagjai
voltak: Kovács Béláné Pető Magdolna az Általános Iskola, Réz Ferencné a Napsugár Óvoda és
Kovács Béla a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság képviseletében.

Nehéz dolguk volt, hiszen szebbnél-szebb, ötletesebb művek közül kellett választaniuk. Végül
tíz munka került kiemelt díjazásra. Döntésükben a következő szempontok játszottak szerepet: a madáreleség mennyire marad szárazon az
etetőben, könnyen megközelíthető legyen, az
időjárás viszontagságainak mennyire ellenálló,
mennyire ötletes. Ezen szempontoknak legjob-

ban megfeleltek a Nagy Gréta, Bukó Csenge,
Nagy Dominik, Nagy Levente, Kiss Dóra, Ézsiás
Réka, Seres Bálint, Nemes Ádám, Bálint Tibor,
Mészáros Réka és segítőik által készített etetők.
A díjakat az ünnepélyes megnyitón a művelődési
házban kapták meg a gyerekek. Üres kézzel senki
nem ment haza, minden pályázó tárgyjutalomban, és elismerő oklevélben részesült. A versenyzők megkapták a madáretető készítő mester
kitüntető címet is. A Süni
csoportból Nagy Ádám, Balogh Lilla, Dózsa Bettina és
Menyhárt Villő, a Pillangó
csoportból Menyhárt Tibor,
Kotlár Mátyás, Kolozs Milán, Gajdics Dorottya büszkélkedhet ezzel a címmel.
A Csiga csoport mesterei:
Klippán Richárd, Kulics
Mátyás, Pető Árpád, Majzik
Petra, Kiss Rebeka, Csizmarik Zoé, Tóth Jázmin és Tatai
Kata. A Katica csoportból
pedig Berze Viktória, Csaba
Ádám, Rácz Lajos, Mászáros
Réka, Kakas Bálint, Tóth
Anna, Palotai Renátó, Kollár
Julcsi, Kotán Eszter, Kurunczi Gábor, Kóródi Olivér, Langó Beáta és Balázs
Léna váltak madáretető készítő mesterré.
A madáretetők a tulajdonosok felajánlása alapján a város közintézményeibe kerülnek kihelyezésre, remélve, hogy sok télen át fognak terített
asztalt biztosítani az éhes madaraknak.
A Szivárvány Óvoda nevelőtestülete
Fotó: Földvári Edit

Rendõrségi hírek
Tisztelt Olvasók!
Jászfényszaru város élete
bűnügyi szempontból nem
volt csendesnek mondható
az elmúlt hetekben, a 2011es év kezdetén. Széles körű érdeklődésre okot
adó, kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmény nem
vált ismertté, ami rendkívül jó hír, azt mutatja,
hogy Jászfényszaru lakosai nyugodtan élhetik a
hétköznapjaikat.
Ismertté vált egy nagyobb értékre elkövetett
besurranásos lopás idős személy sérelmére, több
kis értékre elkövetett lopás, valamint lopás szabálysértések is. Ez utóbbiak kerékpár, szemetesláda (!) és vasanyagok eltulajdonítása során
valósultak meg.
Több esetben rongálás, gépkocsi feltörés,
valamint egy-egy esetben szórakozóhelyen elkövetett csoportos garázdaság, családon belüli
erőszak, kábítószerrel visszaélés is ismertté vált
hatóságunk előtt az idei év első napjaiban. Egy
testi sértés is megvalósult, ami széles körben
nyilvánosság elé került egy országos kereskedelmi televíziós csatorna tudósítását követően.
Hatóságunk a Jászberényi Rendőrkapitányság munkatársaival történő együttműködéssel,
folytatja az ügyek nyomozását, vizsgálatát és e
tevékenység során számos elfogásra, előállításra
került sor az elmúlt hetekben.

Kérem, hogy minden információval keressenek bennünket, minden részlet jelentőséggel
bírhat a nyomozások során, amit bizalmasan kezelünk. Amennyiben segítik a hatóságok munkáját, hozzájárulnak ahhoz, hogy Jászfényszaru
városa továbbra is a térség leginkább biztonságos települése lehessen.
Továbbra is elsőbbséget élvez az a figyelemfelhívás, miszerint figyeljenek a szomszédaikra,
rokonaikra, idős embertársaikra. Minél inkább
megvalósul ez az odafigyelés, annál inkább
megnehezítik a bűnelkövetők – helyi, és idegen
egyaránt – munkáját.
Minden esetben ellenőrizzék lakásaik, ingatlanaik zártságát, elővigyázatosságból akkor is,
amikor otthon tartózkodnak. Zárják járműveiket, kerékpárjaikat, amikor vásárolni mennek,
akkor, amikor csak a szomszédos utcában az
ismerősükhöz látogatnak el pár perc időtartamra. Járműveik utasterében látható helyen ne
hagyjanak értéket! Minden gyanús körülményre legyenek érzékenyek, az idegen személyeket,
járműveket, gyanús körülmények észlelése esetén jegyezzenek meg adatokat, rendszámokat,
és bátran jelezzék hatóságunk felé a tapasztaltakat.
A Rendőrőrs, és a Rendőrkapitányság állomá
nya, a közvetlen telefonos elérhetőségük segít
ségével gyors reagálásra képesek a bűnelkövetők

felkutatása, segítségnyújtás biztosítása érde
kében.
A közlekedéssel kapcsolatban meg kell említeni Jászfényszaru elhelyezkedésével szoros
összefüggésben a 32-es főút jelenlegi minőségi
állapotát. A főút burkolata sokat romlott az elmúlt napokban, ami kimondható, hogy baleset
veszélyt hordoz magában. Legyenek körültekintőek a járműveik vezetése során, tartsanak kellő
követési, és oldaltávolságot, hiszen a kátyúk hirtelen felbukkanása váratlan irányváltoztatást
idézhet elő a járművezetőktől.
Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset egy
esetben történt az elmúlt két hónapos időszakban Jászfényszaru és Pusztamonostor között az
első hó megjelenésével egyidejűleg. Úgy tűnik,
jól alkalmazkodtak a járművezetők térségünkben a megváltozott útviszonyokhoz.
Végezetül szeretném arra felhívni a figyelmet,
hogy a gyalogos átkelők előtt – már 4 is van
a városban! –, valamint a Posta bejárata, az
ingatlanok bejárói előtt tilos a parkolás, ezt
tartsák be, a reggeli időszakban legyenek körültekintőek az iskolák előtt!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Elérhetőségek: Tel.: 107, Rendőrőrs: 0670/330-7626, 57/422-138
Terenyi Imre rendőr hadnagy
Rendőrőrs parancsnoka
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik édesanyám,

özv. kovács ferdinándné
Budai Teréz
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönet dr. Palencsár Csaba háziorvosnak
áldozatos, gyógyító munkájáért.
A gyászoló család

Emlékezés
édesapánk, Bali lászló
halálának 21. évfordulójára
és édesanyánk, Ézsiás Erzsébet
halálának 5. évfordulójára.
„A múltba visszanézve valami fáj,
Akiket szerettünk, nincsenek már.
Így múlik el az egész életünk,
Fájó szívvel csak emlékezünk.”

Szerető családjuk

Emlékezés

kollár sándor
„A Jóisten éltesse égi éltedet.”

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Dugonics lajos
temetési szertartásán megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak.

halálának 11. évfordulójára.

„Lelked csendesen messzire szállt,
Nincs a világon oly veszteség, ami ennyire fáj.
Hiába keresünk, hiába várunk,
Nélküled vigaszt soha nem találunk.”

Szerető családod

Szerető családja

Emlékezés

Nagy nándor

Emlékezés

halálának 29. és felesége

zsámboki imre

Dávid Piroska

halálának 4. évfordulójára.
„Búcsú nélkül eltávoztál tőlünk,
Nem hallottuk utolsó sóhajod.
Fáradságos életeden át
Miénk volt minden gondolatod.
Mindent megtettél értünk, Halál lett a vége.
Kérjük az Úr Jézust, vegyen kegyelmébe.”

Szerető feleséged és családod

Emlékezés

JÁNOSI ISTVÁN
halálának 20. évfordulóján.
„Feledni soha nem fogunk, a sors bármerre vezet.
Emléked szívünkbe véstük, a szív pedig soha nem feled.”

Testvérei és testvérei családja

emlékezés

Tusor jános

halálának 6. évfordulójára.
„Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,
s míg élünk, őrizzük őket.”

Szerető fiuk és a rokonság

A Trianoni Kereszt nyomában
Társadalmi kezdeményezésre az önkormányzat is támogatja a Trianoni Emlékmű felállítását az eredeti helyszínen, a „Trianonnál” (32-es
főút, körforgalom mellett). Kérésre két művész, Szabó Imrefia Béla,
és Szpisják Pál is készített tervet, amelynek képeit lapunk hasábjain
is közzétesszük. Műleírást, bővebb információt városunk honlapján
(www.jaszfenyszaru.hu) találnak. Véleményüket, javaslataikat kérjük,
juttassák el az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

halálának 2. évfordulójára.

„Lelked csendesen messzire szállt,
Nincs a világon olyan veszteség, ami ennyire fáj.
Hiába keresünk, hiába várunk,
Nélküled vigaszt soha sem találunk.”

Szerető feleséged, két fiad, két unokád
Köszönetet mondunk a rokonoknak, ismerősöknek,
szomszédoknak, barátoknak, akik szeretett férjem,

SÁNDOR MIKLÓS
gyászmiséjén, temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
Szerető felesége és a gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, ismerősöknek,
szomszédoknak és mindazoknak, akik

pál béláné Ézsiás Anna
temetésén rész vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Szabó Imrefia Béla terve

Szpisják Pál terve

Mondja el javaslatát személyesen!
Várom mindazokat, akik a régi Trianoni keresztről információval
rendelkeznek, és a tervezett új emlékművel kapcsolatban javaslatuk
van, a polgármesteri és országgyűlési képviselői fogadóórával egyidőben, február 25-én és március 25-én, pénteken, 15-17 óráig a
Városháza földszinti tárgyalójában.
Berényi Ferenc
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
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Ingyenes szemvizsgálat

Tüzelő és építőanyag

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

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

akció!
Ahány éves, annyi % kedvezmény
a keretből
(vékonyított lencse vásárlása esetén)
• Nyugdíjas kedvezmény –30%
• Szemüvegkeretek –20%, –30%
• Lencsék –20% kedvezmény
Üdülési csekket elfogadunk!
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig

Márciusi programok

a Petőfi Művelődési Házban
2011. március 5. 9,30 óra
JÁSZKUN VILÁG – 2011. GYERMEK ÉS
IFJÚSÁGI MŰVÉSZETI SZEMLE
2011. március 6. 9,00 óra
Béke Horgászegyesület közgyűlése
2011. március 19. 11,00 óra
FORMÁCIÓS TÁNCOK
RÉGIÓS SEREGSZEMLÉJE
2011. március 26. 10,00 óra
történelmi emléknap –
LUMINA CORNU
16 év feletti diákokat keresünk jászfényszarui munkakörbe azonnali munkakezdéssel. Tel.: 06-30/9580-925

Szerkesztőségi fogadóórák
januártól pénteken: 9 – 11 óráig
Cím: Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.
Tel.: 06-30/3488-935
Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja
Kiadja: Jászfényszaru város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság elnöke:
Bordásné Kovács Katalin
Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné
Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta
A fejlécen látható fotót Karizs Evelin készítette.
Lapzárta minden hónap második hétfője
A szerkesztőség címe:
Városi Könyvtár 5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.
Mobil: 06-30/233-6954
E-mail: miujsag@jaszfenyszaru.hu
http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990.
ISSN 1417-894X
Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.
Nyomda: Signal-Print Kft. Jászberény
Tel.: 57/500-960

építőanyag

áruházak

– kereskedő csoport tagja

NAGYMÉRETŰ CSEREPEK – Hihetetlen TONDACH-akció!
– SATURN

155,- Ft/db

– JUPITER

155,- Ft/db

LEIER tégla utánakció!
– 30 NF

230,- Ft/db

– 38 NF

280,- Ft/db

BRAMAC cserép Natura: 171,- Ft/db

Fenyőfűrészáru széles választékban 52.000 Ft/m3-től
Gerenda, padló, deszka, tetőléc
Csempék már 990 Ft/m2-től!
Az akciók a készlet erejéig tartanak!
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

állandó programok a Petőfi Művelődési Házban
A Vakok és Gyengénlátók Klubja – 2011.
év folyamán minden hónap második szerdáján délelőtt 10 órától tartja összejöveteleit a
Petőfi Művelődési Ház földszinti klubtermében.
Általános Iskola és BLNT Jászfényszarui
Drámapedagógiai Műhelye – január 22-től
havonta, többségében a hónap utolsó szombat délutánján Önismereti Klub. Havonta
műhelyfoglalkozások, táboros megbeszélések
áprilistól kéthetente.
Városi Könyvtár – márciustól havi rendszerességgel felolvasóestek.
A Petőfi Művelődési Ház Fehér Akác Nép-

dalköre – hetente hétfőn délután 5 órakor
tartja próbáit.
A Petőfi Művelődési Ház Őszirózsa Nyugdíjasklubja – hetente péntek délután 2 órakor tartja összejöveteleit.
A Petőfi Művelődési Ház Őszikék Nyugdíjasklubja – minden hónap 3. csütörtökjén
délután 4 órakor tartja összejöveteleit.
Dúdoló – 2-3 éves babáknak hetente kedd
délelőtt 10 órakor a Petőfi Művelődési Házban.
Babatorna – 2-3 éves babáknak hetente
csütörtökön délelőtt 10 órakor a Petőfi Művelődési Házban.

Januári anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK: Hornyák Anna (Lakatos Melinda), Kis Gergő (Balog Judit), Sándor Jázmin
(Sándor Mónika).
HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.
ELHUNYTAK: Farkas Bertalanné Horváth Magdolna (80 é.), Kovács Ferdinándné Budai
Teréz (96 é.), Lénárt Sámuelné Pál Erzsébet (88 é.), Sándor Miklós (72 é.), Zsámboki Imre 78
é.), Zsámboki László (80 é.).

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Orvosi ügyelet: 06-37/341-040
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Tűzoltóparancsnok (Jászfényszaru): 06-30/974-5690
Rendőrség (Jászberény): 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): 422-138, mobil: 06-70/330-7626
TIGÁZ: hibabejelentés 06-28/430-488
Falugazdász: 06-30/392-2602
Vízmű: hibabejelentés munkaidőben 57/422-631, munkaidőn túl 06-30/275-3350
Szennyvíz-ügyelet: 423-938 (munkaidőben) és 06-30/429-4195
ÉMÁSZ: hibabejelentés 06-40/28-28-28
Kleopátra Patika: Szabadság út 40. Telefon: 424-046 vagy 06-30/244-1456

12

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2011/02

Akkreditált pedagógus továbbképzés Jászfényszarun
2011. február 3-4-5-én, Jászfényszarun az
iskola tantestületének érdeklődő tagjai számára szerveztük meg „A tehetség felismerése és gondozása: tehetségfejlesztés a mindennapi pedagógiai gyakorlatban” c. 30
órás akkreditált pedagógus-továbbképzést.
(OKM –1/86/2010). A képzési szolgáltatást
a Didaktikai Műhely biztosította, a finanszírozásra az IPR keretéből került sor. Az IPR
program lehetővé teszi nem csak a felzárkóztatást, hanem a tehetséggondozást is, ezért
választottunk most olyan képzési témát,
amely elsajátításával „más szemmel
nézzük” gyermekeinket, hogy találjuk
meg bennük azt a kis szikrát, amelyet
lángra tudunk lobbantani.
Álmodjunk egy iskolát – „Olyat,
ahová örömmel jönnek a gyerekek,
ahol a pedagógusok számára biztosított
a szakmai kiteljesedés, olyat, amellyel
a szülők elégedettek, s a szakma is elismeri, elfogadja azt. Hisszük és valljuk,
hogy minden gyermek egy tehetségígéret, melyet úgy kell „csiszolgatni”,
ahogy a kagyló teszi ezt a belekerült
homokszemmel. Ha így cselekszünk
mi is, az eredmény egy csodálatos
igazgyöngy lesz, mely egyedi, ritka, a
világ legértékesebb képződménye”.
Amiről hallottunk, amit kipróbáltunk a
tréningen:
Bevezető beszélgetés, bemutatkozás, ismerkedés – Elvárások, aggályok.
Fogalmi háttér – Mi a tehetség? Ki a tehetséges ember?
A tehetség definíciói, fajtái; a meghatározások szemléletbeli különbözősége. A tehetség
komponensei. A sors-faktor értelmezése. Tehetség és társadalom.
Tehetség-diagnosztikai eljárások – Tehetségek azonosítása. Összegzés.

Tehetségfejlesztő programok – Az iskolai
tehetségfejlesztés 3 formája. Tehetségfejlesztő
programok az iskolákban. Tehetségfejlesztő foglalkozások tanórán kívül. Szegregáció
vagy integráció? Tehetséggondozó intézkedések 4 csoportja.
Gazdagító programok metodikája – Tantervi mátrix. Gazdagító program tervezése, a
tervezés lépései. Az elkészült gazdagító programok bemutatása.
Alulteljesítő és tanulási zavarokkal küzdő tehetségek – Az alulteljesítők és tanulási

Megjött a várva várt e-mail. Hozzácsatolva
sok-sok melléklet, amely családfánkat tartalmazza. Kedves távoli rokonom huszonöt év
elszánt munkával rajzolta, növesztette ezt a
fát. Gyökerei visszanyúlnak egészen 1033ig. Legalul a Bokon név szerepel. Gyorsan
utánanézek a neten, vajon ki volt Bokon?
Néhány perces keresgélés után megtalálom.
Szent István királyunk egyik ispánja. Róla
nevezték el a Bakonyt. Egy szűk emberöltővel az államalapítás után létezett egy ősöm,
akinek génjeit én is magamban hordozom.
Beleborzongok a gondolatba. Ezer év kellett
ahhoz, hogy egy vékony hajtás óriási fává
terebélyesedjen. Ágai térben és időben oly
messzire nyúlnak, hogy azt a képzelet is csak
nehezen tudja követni. Az egyik ág végén ott
kell rügyet bontson az én családom is.
Sokáig keresgélünk gyermekeimmel. Lapozgatunk a sok-sok tábla között. Olvasgatjuk a neveket, évszámokat. Találgatjuk,
egy-egy név, évszám mögött milyen emberi

A mi hőseink* – részlet

zavarral küzdők azonosításának lehetőségei.
Az alulteljesítők és tanulási zavarral küzdők
azonosítása a gyakorlatban. Válhat-e megvalósult tehetséggé (talentummá) egy tanulási
zavaros, alulteljesítő tehetségígéret? A fejlesztés lehetőségei.
Tanácsadás, egyéni fejlesztés – Tanácsadás
lépései. A felkészült tanácsadó jellemzői. A
tanácsadás gyakorlata.
A pedagógus szerepe a tehetségfejlesztésben – A megváltozott pedagógus-szerep.
Tehetséges tanár Ön? A tehetséges tanár profilja.

sors, életút húzódhat meg. Végre megleljük
azt, amit kerestünk. Megtaláljuk nagyanyám
nevét. Ettől a törékeny asszonytól ered a mi
életünk is.
A nyarakat nála töltöttem kisgyerekkoromban. Az esti tv-maci meséknél sokkal izgalmasabb történeteket mesélt. Először azt hittem, ezek is csak afféle kitalációk, a képzelet
szülöttei. Aztán, ahogy nőttem, rájöttem, a
történetek szereplői egyszervolt hús-vér emberek. Az én elődeim. Néhány elsárgult fotó
is előkerült. Furcsa ruházatú, hajviseletű nők
és nagy bajuszú férfiak néztek velem szembe
mereven, komolyan. Ettől még inkább érdekelni kezdett a dolog. Újabb és újabb történeteket kértem esténként, amelyeket éjszaka
aztán továbbálmodhattam. Fényes paripákon
vágtató huszárokról, csillogó karddal a gonosz ellen küzdő vitézekről, szomorú szemű
kisasszonyokról szóltak álmaim. Gyermeki

Kreativitás és tehetségfejlesztés – A kreativitás szintjei. A kreatív személyiség jellemzői
A kreativitás fejlesztésének lehetőségei.
Összegzés, rendszerezés.
A képzés trénere Bakonyi Anikó, aki Várpalotáról érkezett hozzánk, középiskolai magyar
szakos tanár, egyben a program és a kiosztott
segédanyagok, füzet készítője is.
A Műhely szolgáltatásával, a tréner szakmai
vezetésével való elégedettségünket tükrözte
az is, hogy a sok munkánk, elfoglaltságunk
(és fáradtságunk) ellenére a maradék szabadidőnkben végig jelen voltunk – voltak
az érdeklődő pedagógusok. Köszönhető a trénernek és a téma érdekességének.
Megtapasztaltuk, át kell értékelni a hagyományos módszereinket
– „ugyanazon folyó egyik partjáról
át kell lépni a másik partra s egészen
másképp látjuk ugyanazt a vidéket”.
Megtapasztaltuk (már a tréningen
is) azt, hogy milyen sok munkával jár
ez a szemléletváltás s mennyire nem
egyszerű, hiszen a hagyományos pedagógusképzés még ma is csak itt-ott
érinti elméletben az új módszereket s
a gyakorlatot nekünk kell megvalósítani. A megváltozott társadalmi, gazdasági
körülmények között a család ma már egészen
mást tud (vagy nem tud) biztosítani a gyermekeknek, ezért a pedagógus felelőssége igen
nagy, s az oktatási intézmény külső kapcsolatai is egyre fontosabbak, számtalan lehetőséget kínálnak.
„Ha van valami, ami sokkal ritkább,
mint a tehetség, az a tehetség felismerésének képessége” (Robert Half )
Kép és szöveg:
Kovács Béláné Pető Magdolna
IPR menedzsment vezetője
fantáziám olyan tulajdonságokkal ruházta
fel őket, amely csak a mesehősök sajátja. Ma
már tudom, igazi hősök voltak ők. Életüket a
történelem alakította. Sorsuk egyedi és megismételhetetlen.
Ez a gyermekkori emlék már nagyon elhalványult. Ha nem érkezik meg a családfa,
talán el is vész anélkül, hogy továbbadhassam gyermekeimnek. A képeket - több más
emlékkel együtt - örökségül kaptam. Most
izgatottan figyelem gyermekeimet, milyen
őszinte kíváncsisággal nézegetik hajdanvolt
őseink képmását, tárgyait.
Végül négy dolog kelti fel érdeklődésüket.
Egy újság 1902-ből, egy kopottas régi napló, egy kifakult szalaggal átkötött vékonyka
levélcsomag és egy fénykép. Mindent tudni
szeretnének róluk.
Szarka Gáborné Judit
*A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar
Írószövetség 2009. évi pályázatán nívó díjjal
jutalmazott alkotás.
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Hobbi, munka, élmény
Beszélgetés a vadásztársaság elnökével
Városunkban két vadásztársaság működik,
ebből a fiatalabbik az idén lesz ötéves. Jászfényszarui Földtulajdonosi Közösség a hivatalos nevük. A társaság elnökét, Tamus Bélát
kérdeztem, aki 1990 óta aktív vadász.
– Mióta működik ez a vadásztársaság?
A vadászati törvény változása hozta létre a
társaságot, amely földtulajdonhoz köti a vadászati jogot. Egy-egy társaság 10 évre kapja

számukra a működésükhöz. A viszonyunk
együttműködő, baráti. Hivatalosan a társaság
2007. március 1-jétől működik. 18 taggal
rendelkezünk, ebből 16 vadász, 2 nem vadász
és 2 hivatásos vadászt alkalmazunk.
– Mire lehet vadászni városunk körül?
Területünkön az őz a legjelentősebb vad,
fácán, nyúl és dúvad, ami rókát, vaddisznót
jelent, gyakran kerül terítékre.

Ördög János, Ézsiás János, Dobák László, Tamus Béla – elnök, Tamus Péter, Pethő Ferenc,
Takács Marianna, Karizs Pál, Győri Ernő Gábor, Kasza Viktor – vendég – Archív fotó
– az utóbbi évek válsága bizonyára hozzátok is
meg engedélyét, a hatvani vadászokkal alabegyűrűzött. Miből tartja el magát a társaság?
kult másik vadásztársaságnak 2007. február
Tagdíjakból és vendég vadászatok szerve28-án lejárt a vadászati joga. Így született az
zéséből jutunk bevételhez. Ez a feladat még
az igény, hogy a fényszarui vadászok saját
nagyobb odafigyelést, összetartást igényel az
földjükön vadászhassanak. Városunk gazdáiösszes tagtól, fontos, hogy ezek a vadászatok
tól megszereztük a földjeinkre szóló vadászati
sikeresek legyenek, a vendégek visszatérjenek,
jogot. Szerencsére nagyobb gazdák is csatlajó hírünket vigyék.
koztak a társaságunkhoz vadászként. Békében
– Mekkora volt a legnagyobb trófea, ami a
váltunk ki az előző csapatból, sőt 980 hektár
terület hírnevét erősíti?
földterületet átadtunk, ami szükséges volt

Vadászbálon jártunk
Immáron IV. alkalommal került megrendezésre a Jászfényszarui Földtulajdonosi Közösség vadászbálja, amit a sikeres vadászati szezon zárásaként rendeznek meg minden évben a vadászok.
Idén a rendezvény a Régi Kaszinó épületében zajlott február 5-én, szombaton este. Terítékre
került nagyon finom fácánleves, ízletes őz- és szarvaspörkölt, nagyszerű sültek, köretek. Majd
pedig a vacsora végén minden vendég egy nagy szelet igazán finom csokis süteményt fogyaszthatott desszertnek.
A sok fogás után mindenki igyekezett megszabadulni pár kalóriától. Egyesek táncra perdültek,
amelyhez Szóláth László szolgáltatta a zenét egész este és éjszaka. Mi ketten is neki indultunk,
hogy „lemozogjuk” a vacsorát. Árultuk a tombolát, de még ezzel nem értek véget teendőink: mi
húztuk ki a szerencsés számokat. A nyertesek közül volt, aki egy-egy üveg itallal tért haza, más
bicskát nyert, és volt olyan is, akinek egy Fényfogat-csomag ütötte a markát. Az I., II. és III. díj
egy őzbak, őzsuta és egy őzgida kilövése volt. A nyertesek megelégedve fogadták a felajánlott és
a vadásztársaság által megvásárolt ajándékokat.
A tombolasorsolást követően töltött káposztát fogyaszthatott mindenki kedvére, azután pedig
kezdődhetett a hajnalig tartó mulatozás.
Nagyon jól éreztük magunkat! Reméljük jövőre is ilyen élményekben lesz részünk!:)
Balla Helga és Horváth Boglárka

561 gr volt, ami a 2010-es évben került
kilövésre, ezzel a megyei listán 5. helyezést
értünk el.
– Az elmúlt esztendő időjárási viszontagságait
hogyan vészelte át a vadállomány?
A fácánokat az esős időjárás megviselte, a
terület bejárásokon tapasztalták ezt a tagok,
melyet folyamatosan végeznek egész évben. A
nyúlállomány a körülményekhez képest javuló tendenciát mutat, két éve nem fogunk be
nyulat és csak 3 nyúl lőhető egy vadász számára egy évben a fölszaporítás érdekében. A
tagok nem csak lövik a vadat, etetik is a terület állományát, a két hivatásos vadász mellett
besegítenek ebbe a munkába. A takarmányt a
közösség gazdálkodó tagjainak felajánlásából
oldjuk meg. Így a téli etetés biztonságosan és
korrektül megoldott.
– Akkor nem csak szórakozás vadásznak lenni?
A munka és a természet szeretete, védelme
ezek is jellemzői a jó vadásznak. Figyel közvetlen környezete tisztán tartására, az illegális
szemétlerakók ellen mi is küzdünk.
– Hogyan készülnek a vadászok az idényre,
mire lehet most lőni?
A fácán vadászata hamarosan véget ér,
amit az őz követ, a dúvad – róka, vaddisznó
– egész évben lőhető. A vadászok érvényes orvosi, fegyvertartási engedéllyel és lőtéren való
gyakorlással készülnek.
– Vaddisznó? Jól hallottam?
Igen, az utóbbi évben területünkre tévedt,
váltó vadként nyomait többször megtaláltuk.
– Miként történik egy vadászat a határban?
Éves ütemterv készül őszre, ami tartalmazza a helyszínt, előtte a találkozó helyét,
és hogy mire vadászunk. Ettől eltérni nem
lehet, a rendőrség bármikor felügyelheti ezt.
A vadászok teljes felszerelésben vadászjegy és
engedélyekkel a zsebükben, puskával a kezükben indulhatnak, miután balesetvédelmi
oktatásban részesültek, amit jegyzőkönyvben
rögzítenek. A vadászmester, Ördög János beosztja a felhajtókat, akik pozícióba állnak és
indulnak. Az elállókat, akik lezárják a hajtás
szakaszát, így bejárva egy kör alkotta területet. A lelőtt vadat a hajtók begyűjtik, kutya
segíti őket.
– Hány vadat lőhet itt egy vadász?
A 3 db nyulat már említettem, 1 db őzsutát
egy évben, 2 db fácánkakast vadászatonként,
ha sikerül ennyit lőni.
– A vadászat végét itt is terítékkel „ünneplik”?
Igen, a hajtás végén terítékkel tisztelik meg a
lelőtt vadat, mint az a fényképen látható, majd
a vad szétosztásra kerül a résztvevők között.
– Mit jelent számodra ez a tisztség?
Hobbit, munkát és élményekben gazdag
kikapcsolódást nyújtó tevékenységet, ami
közösséget kovácsol össze fiatalnak, idősnek
egyaránt.
Mezeiné Folyó Angéla
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Új helytörténeti kiadvány
Megjelent a „XIX. századi természeti és kulturális örökségek megőrzése Jászfényszarun” címet viselő kiadvány. A 28 oldalas füzet a Kiss
József Helytörténeti Gyűjtemény épületének
bővítése kapcsán pályázati pénzből került kiadásra. Dióhéjban összegzi Jászfényszaru rövid történetét az őskortól az ismételt (1993)
várossá válásunkig. Láthatjuk benne a XIX.
század végéig felépült helyi épületek, építmények fotóit, így a r. k. templomét, a Szent
Család-szoborét (műemlékek), a régi Városházáét, a Felső-temetői Kálvária kápolnáét.
Cél volt méltatni és bemutatni az utókor
számára Kiss József tanár több mint 3 évtizedes helytörténeti, honismereti munkásságát.
A leírtak az 1968. december 17-én megnyílt
első néprajzi kiállítástól napjainkig követik a
múlt örökségének megőrzése érdekében történt fontosabb eseményeket.

XIX.
természeti
örökségek
Jászfény

századi
és kulturális
megőrzése
szarun

Az 1984. november 16-án átadásra került Helytörténeti Gyűjtemény berendezett
helyiségeinek leírását olvashatjuk, fotóit is
láthatjuk a kiadványban, továbbá tudósítás olvasható a FÉBE által kezdeményezett
1993. október 30-án megtartott névadó és
emléktábla avatási ünnepségről. Közli a Falumúzeum fennállásának 30 éves évfordulója tiszteletére 1998. december 5-én a FÉBE
által szervezett helytörténeti konferencia

programját, az esemény fotóit. Tájékoztat
a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény 25
éves jubileuma tiszteletére gyűjtött tárgyi, és
írásos emlékekből rendezett kiállításról és díj
átadó ünnepségről, amely 2009-ben a Város
Napján történt.
Összegzi a gyűjtemény épületének pályázat
útján történt bővítését: közösségi rendezvényekre alkalmas tér 35,4 m2, a kiállítótér 26,1
m2 területtel bővült és 9,3 m2 területű zárt
eszköztároló létesült. A tavasszal megépülő
udvari közösségi kemence, és a bográcskályha együttesének vázlattervét is tartalmazza a
kiadvány. A Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél évente megvalósuló programokról
tájékoztat, négy fotóval illusztrálja az elmúlt
két évben megtartott Múzeumok éjszakája rendezvényt. Két és fél oldalon képpel
és leírással mutatja be a „Turisztikai értékek
hasznosítása Jászfényszarun” címet viselő 56,2
milliós projektet.
Az épület használatával kapcsolatban fontos információkat közöl, amelyet itt is közzé
teszünk: rendszeres nyitva tartás szombatonként 15 órától 17 óráig, illetve előzetes
bejelentés alapján is látogatható. Időpont
egyeztetés Pető Lászlóné Sándor Katinál a
Somogyi Béla út 29. szám alatti lakásánál.
Telefon: 06/57 423 615, mobil: +36/30 937
5042. A gyűjteménynél megvalósuló programokkal kapcsolatban információ, egyeztetés a +36/30 337 3336 mobil számon Tóth
Tibornál. A füzet hátlapja a Jászfényszarura
látogatóknak ad útbaigazítást.
A tájékoztató füzethez a gyűjteményt
családilag történő megtekintés alkalmával
díjmentesen lehet hozzájutni. A kiadványt
összeállította és szerkesztette: Tóth Tibor. A
Jászfényszaru történetét ismertető rész Kiss
József, Langó Péter és Lantos Péter írásaiból
került összeállításra. Szakmai lektor: Hortiné dr. Bathó Edit etnográfus. Anyanyelvi
lektor: Kotánné Kovács Tímea. A fotókat
készítették: Berze Lászlóné Bp., Farkas Mónika, Karizs Evelin, dr. Palla Gábor, Tamus
Angéla, Tanczikó-Ruis Beatrix és Tóth Tibor.
A felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta
Jászfényszaru város polgármestere. Nyomdai
munkák: ROSENTAL Nyomdaipari Kft.
Gödöllő.
Tóth Tibor

A jászfényszarui tanyák bejárásáról
A külterületi tanyák bejárására, azonosítására önkormányzatunk részéről került sor
2011. 01 – 02 hónapban.
Egyrészt cél volt az elsőként tanyán élő lakosok, idősek meglátogatása, felmerülő problémák rögzítése, amely előterjesztésre kerül a
képviselő-testület részére.
Jelzés a tanyák megközelítéséről azon helyeken ahol, magas a talajvíz.
Felmérés történt a dűlőút javításról területileg, tanyák villamosításáról és egyéb észrevételek is feljegyzésre kerültek.

Helyrajzi szám azonosításra kerültek a külterületi tanyák, ingatlanok.
2010-ig nyilvántartott 197 tanya, 2011. 01.
és 02. hónapban jelenlegi nyilvántartás szerint és külterületi térkép szerint azonosítva:
66
lakott tanya		
lakatlan tanya		
46
hétvégi tanya		
54
romos tanya		
13
megszűnt tanya		
18
A terület bejárást, és az azonosítást végezte
Kisbalázs István városőr.

I. világháborús
helyi emlékek
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
„Jász-Nagykun-Szolnok megye a nagy háborúban” címmel pályázatot hirdet. A pályázat célja
az I. világháború időszakában (beleértve a hadifogság időszakát is) keletkezett fénykép, tárgyi
emlék, bármilyen dokumentum (tábori lap,
napló, igazolvány, oklevél, kitüntetési okirat
stb.) összegyűjtése.
Az érdeklődők bővebb információt a www.
jaszfenyszaru.hu városi honlapon olvashatnak.
A tárgyi, az irat és fénykép emlékekből készülő
pályázatok összeállításában a Városi Könyvtárban a könyvtárosok, vagy a Rimóczi Kastélyban
Tóth Tibor szívesen közreműködnek. A megyéhez küldendő anyagok leadásának határideje
2011. július 31.
A tavaszi megyei, vagy kellő számú tárgyi emlék esetén helyi kiállításhoz az anyagok másolatát használjuk fel.
Tóth Tibor

Területi képviselet
a látássérültekért
Bizonyára sokan tudják, hogy településünkön
működnek civil szervezetek. A Vakok és Gyengénlátók Klubja is közéjük tartozik. Jászfényszarun és Pusztamonostoron lakó tagtársakból
alakultunk, a Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei
Egyesület tagcsoportja vagyunk. Klubvezető
váltás történt 2011 januártól. Horváth Lukácsné Magdi néni átadta Varga Józsefné Víg Zsuzsannának a tevékenységet.
Az első foglalkozást 2011. 01. 12-én tartottuk
a Petőfi Művelődési Ház klubtermében, amit
minden hónap második szerdáján de. 10 órakor kezdünk. Az év első találkozóját jóízű beszélgetéssel töltöttük. A Klub vezetőjeként már
két fontos fórumon vettem részt: január 26-án a
Megyei Egyesület elnökségi ülésén majd január
31-én a helyi Civil Fórumon. Az ott elhangzott
információkból állítottam össze a foglalkozások
témáját s az éves programot. Mindezt megvitattuk a tagtársakkal. Szempillantás alatt el is telt
a délelőtt.
Miért is írtam főcímnek a Területi képviseletet? Az Egyesület 2010 évben megtartott közgyűlésén bizalmat kaptam a jelölő bizottságba.
Ezt követően múlt év májusában felkértek egy
működési stratégiai tanfolyam elvégzésére. A
költséget az egyesület pályázati összegből finanszírozta. Területi megbízó levelet vehettem
át, mely felhatalmaz a látássérült emberek érdekképviseletének ellátására, ami önkéntes tevékenység. Tagjainkat két alkalommal levélben
értesítettem működésünkről, s ami újdonság:
2011 évi tag bélyeget is árusíthatok. Felhívom
a látássérült emberek figyelmét, problémáikkal
bizalommal fordulhatnak hozzám. Rohanó életünkben nagyon fontos számomra a segítőkész
összetartás és a sérült emberek összetartozása!
Mindehhez szükség van a folyamatos kapcsolattartásra. Igyekszem havonta tájékoztatást adni
a klub tevékenységéről olvasóinknak. Ezúton
köszönjük meg a csoport nevében Horváth Lukácsné Magdi néni eddigi munkáját. Kívánunk
jó egészséget, hosszú éveket a körünkben!
Varga Józsefné Víg Zsuzsanna
terület-felelős és klubvezető
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Gyûjtõk és gyûjtemények
XII. Pártáskosbor – Vanda
Az orchideák virága tulajdonképpen mindig álomszép. A virágajkak és a virágszirmok,
valamint a sarkantyúk néha földön kívüli
lények hatását keltik. A pártáskosbor virágai
a feltűnő, egzotikus virágok közé tartoznak.
Néhol a virágszirmok csíkosak, máshol foltosak, megint más virágok pedig pöttyösek.
Színük a világoskék és a kékeslila között változhat. Ez utóbbi szín az orchideák esetében
igazi különlegességnek
számít.
Közös jellemzőjük,
hogy egy-egy száron mindig több
nyílik, illatuk pedig
nagyon kellemes.
A pártáskosbornak mintegy 60-70
faja ismert. Ezek
elsősorban Ázsia
trópusi területein,
Indiában, Kínában,
Indonéziában és a Fülöp-szigeteken honosak.
Hazájában szinte minden pártáskosbor fán
lakik.
A tápanyagokat és a nedvességet hosszú,
erős léggyökereikkel veszik fel. Ezt a tényt
természetesen figyelembe kell vennünk, ha
ilyen orchideát a lakásban szeretnénk nevelni. Sok más orchideával ellentétben a pártáskosbor nem nevel ál-gumót, és kimondott
nyugalmi időszakra sincs szüksége. Fontos,

Kivis-krémes sütemény

hogy ismerjük orchideánk pontos latin nevét, ugyanis csak ennek ismeretében tudjuk
eldönteni, hogy télen a meleget vagy inkább
csak a szobahőmérsékletű helyiséget kedveli.
Minden fajra igaz azonban, hogy a lakásban
tartott növények magas páratartalmat igényelnek.
Az orchideák mindig lágy vizet igényelnek. A víz lágyítása vegyi anyagok nélkül is
megoldható,
ha
például éjszakára
tőzeggel
töltött
zacskót lógatunk az
öntözővízbe (100 g
tőzeg 6-8 liter vízhez elegendő). A
tőzegzacskót akár
három-négy alkalommal is felhasználhatjuk. Ültessük
a növényt speciális
orchideaföldbe,
vagy édes gyökerű páfrány gyökérzete, rostos
tőzeg, fakéreg és faszéndarabkák keverékébe.
A legtöbb esetben a pártáskosbor léckosárba
kerül. Ha a növényt cserépben szeretnénk nevelni, alakítsunk ki a cserép alján megfelelő
vízelvezető réteget. A növényt csak háromvagy négyévente kell átültetnünk. Legyünk
ilyenkor nagyon óvatosak, ugyanis ha a gyökerek megsérülnek, a növény elpusztulhat.
Czeglédi Gabriella

REJTVÉNY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ízhasáb

Hét pettyes ...bogár.
Ebből a zöldségből készítünk halloween-kor lámpást.
Vörös bundájú, ravasz, erdei állat.
A rövid ellentéte.
Ebből a gyümölcsből készül a bor.
A nagymamák szoktak így sálat, pulcsit „készíteni”.
Ezt csinálja a kutya, ha „beszél”.

A decemberi rejtvényünk helyes megfejtése: Karácsony.

Hozzávalók:
1,5 csomag korong alakú babapiskóta, 500
ml tejföl, 250 ml habtejszín, 100 g porcukor,
10 g zselatin, 50 g baracklekvár, 6 db kivi.

Elkészítés:
Kettesével ragasszuk össze lekvárral a babapiskótákat, néhányat azonban tegyünk
félre. Egy kerek, kb. 20 cm átmérőjű tálat
béleljünk ki háztartási fóliával. A kiviket hámozzuk meg és vágjuk kb. fél centi vastagságú karikákra. Rakjuk ki velük a tál alját.
A tejfölt keverjük el a habbá vert tejszínnel
és a porcukorral. A zselatint kb. 5 percig áztassuk 50 ml hideg vízben, főzzük fel, de ne
forraljuk! A felolvadt zselatint öntsük a tejszínes masszához és keverjük sűrű krémmé. A
tálat felváltva töltsük meg a tejszínes krémmel
és a babapiskótával, a maradék kiviszeleteket
is közéjük téve. Az utolsó réteg babapiskóta
legyen! A tejszínes bombát tegyük hűtőbe kb.
4 órára, majd borítsuk ki egy tálra, végül díszítsük ki a félretett babapiskótával.
Fotó: Karizs Evelin

Mesetábor • Regetábor • Fantáziatábor
Király leszek Moneyland-ben
Tábor a tavalyi áron!
a zempléni Pusztafalun, az Öregbence Turistaházban
2011. július 3-10-ig, vasárnaptól-vasárnapig 8 nap 7 éjszaka
Az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola és a BLNT Jászfényszarui Drámapedagógiai Műhelye
az idén 14. alkalommal hirdeti meg
drámajátékos komplex művészeti táborát.
Érdeklődni:
az iskolában Lovászné Török Magdolnánál /57/424-204/ és
a polgármesteri hivatalban Tóthné Basa Évánál /57/422-002/ lehet.
A jelentkezést 2 x 5000 Ft (februárban és márciusban)
előleg befizetésével a férőhelyek betöltéséig időrendben fogadjuk el.
Az előleget lemondás esetén nem áll módunkban visszatéríteni!
A tábor várható összköltsége jászfényszarui diákoknak 32.000 Ft,
amely havi részletekben is törleszthető a júniusi szülői értekezletig.
Programízelítő:
Kormosbába, Mellyecske,		
A pénzcsinálás művészete
Füzér, Hollóháza, Széphalom		
Különleges játékok
„Tanulmányút” Szlovákiába		
Zoopark, mászófal, tóka
Rákóczi nyomában Kassán		
Éjszakai romantika
Túrák, kirándulások, strandolás
Az első millió...
Szeretettel várunk!
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A z 1% felajánlásáról

A Penczner Pál Közhasznú Alapítvány közleménye

Tisztelt Támogatónk!
Az alapítvány létrehozója Penczner Pál festőművész (1916–2010) Jászfényszaru Város
Díszpolgára. A 10 ezer dolláros alaptőkével
induló alapítvány 3 fős kuratóriummal működik.
Az Alapítvány célja a Jászfényszarui Általá
nos Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intéz
mény és Szakképző Iskola támogatása. Az
Alapítvány célja, hogy a fenti iskola szervezete,
ellátottsága tovább fejlődjön. Ezen cél elérése
érdekében a szakmai munka feltételeinek megteremtését, fejlesztését eszközök beszerzésével
támogatja. Az Alapítvány „Penczner Pál Díj”
elnevezéssel támogatja az iskola tanulóit. Az
Alapítvány iskolai rendezvényeket is támogat.
Az Alapítvány, kutatási ösztöndíjat biztosít az
intézményben dolgozó, illetve azzal szakmai
kapcsolatban álló szakemberek részére az intézményben folyó kutatások elvégzésére. Iskolai kiadványok elkészítését és kiadását támogatja. Az
Alapítvány céljának elérése érdekében az alábbi
– a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
CLVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) és a
vonatkozó jogszabályok keretei között, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére
irányuló – közhasznú tevékenységet végzi: a.)
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Törvény 26.§ c., 4.); Az Alapítvány a
fentiekben felsorolt közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot is ellát – alapfokú nevelés, oktatás – amely az 1990. évi LXV. törvény

8. § alapján a helyi önkormányzat feladata,
ezért annak ellátása megalapozza az alapítvány
közhasznúságát.

Az alapítvány céljainak megvalósítását alap
tőkéjének kamataiból és adományokból fedezi. A 2008 és 2009. évi összesen 80 014 Ft
1%-os felajánlását kiegészítve a művészeti
iskolában tanuló tehetséges diákoknak
tandíj, illetve ösztöndíj támogatást nyújtottunk összesen 124 000 Ft értékben. Köszönjük a felajánlásokat!
Az elmúlt években 94  500 Ft összegű támogatást adott már az alapítvány a művészeti
iskolában tanulóknak. Így összesen 218 500
forinttal segítettük a tehetséges, több művészeti ágban is sikeresen tanuló diákok tandíjának kifizetését. A Penczner Pál Díjasokat
összesen 100 000 Ft jutalomban részesítettük. Két kiemelkedő munkát végző művészeti csoport kapott munkájához összesen
150 000 Ft támogatást. Az oktatást segítő
tárgyi eszközökre 150 000 Ft-ot költöttünk.

Penczner Pál alapító halála után, a jogi
ügyek elintézéséig kicsit szünetelt az alapítvány munkája.
Új kuratórium kapott megbízást a munka
folytatására. Elnök: Berze Éva, tagok: Dr.
Menyhártné Mészáros Zsuzsanna és Szabó
Lászlóné. A felügyelő bizottság elnöke: Bognár Zita, tagjai: Beszteri Lászlóné és Zsámbokiné Dugonics Krisztina.
Az alapítvány a diákok támogatása mellett,
ebben az évben rajzpályázatokat hirdet, kiállításokat rendez, kiadványokat készít, művészeti tábort szervez. Az alapítóra emlékezve,
Memphishez csatlakozva június 15-én először megrendezi a Penczner Pál Nap-ot.
Az 1996. évi CXXVI. törvény értelmében
Ön intézkedhet a 2010. évre befizetett személyi jövedelemadója egy százalékának közcélú felhasználásáról.
Mi az Ön teendője, ha alapítványunkat
kívánja támogatni? Az adóbevallásában szereplő bevallási pótlap (EGYSZA) kitöltésé
vel ajánlhatja fel a 2010. évi SZJA 1%-át a
Penczner Pál Közhasznú Alapítványnak,
melynek adószáma: 18838879-1-16
Kérjük, amennyiben arra érdemesnek tartja alapítványunkat környezetében, családja
körében szerezzen további támogatókat az
Alapítványnak. (5126 Jászfényszaru, Szabadság út 32. e-mail: pencznerpal.alapitvany@
hotmail.com, honlap: http://pencznerpal.
net6as.hu/
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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 a szakmai programjainkhoz, résztvevői voltak a népfőiskolai rendezvényeknek – pl.:
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,
• ha programjaink, képzéseink segítették szakmai, emberi fejlődését;
• ha Ön vagy ismerőse emberi támogatást,
• ha szervezete, csoportja, vállalkozása szakmai segítséget kapott tőlünk;
• ha kiadványainkat, publikációinkat hasznosnak találja;
• vagy egyszerűen egyetért a közösségi céljainkkal;
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

Tisztelt Támogatóink!
A jászfényszarui amatőr színjátszók, élükön Kovács Andrásné Rozika
nénivel, 2008-ban határozták el, hogy egyesületet alapítanak a további
működés segítése érdekében.
Az alapszabály szerint az egyesület célja, hogy eszközeivel segítse a
Napsugár Gyermekszínpad, és a Fortuna Színjátszó Együttes működését, fejlődését. Fő tevékenysége a drámajáték és színjáték gyakorlása,
azokból magas színvonalú előadások létrehozása, a produkciókkal való
tájolás. Az egyén és a társadalom kulturális igényeinek kielégítése a
drámajáték, a színjáték, és azok társművészeteinek segítségével.
Az elmúlt 38 év gyakorlatának megfelelően a továbbiakban is folytatni szeretnénk eddigi munkánkat, és ehhez kérjük minden színjátszást szerető segítő támogatását.
Ez évben is ápolni szeretnénk a meglévő magyarországi és határon
túli kapcsolatainkat, valamint egy új, egész estét betöltő, több rövidebb
jelenetből álló előadás bemutatását tervezzük, amelynek első darabját
már láthatták, akik a 2010. december 29-i nosztalgia találkozónkon
részt vettek. Ez a program beharangozója volt a 2012-ben megrendezésre kerülő, a 40 éves évfordulónkat ünneplő rendezvénynek.
Kérjük Önöket, hogy támogassák személyi jövedelemadójuk 1%ának felajánlásával Egyesületünket!
A SZIBAKÖ Egyesület adószáma: 18842425-1-16
Tanczikó Attila

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság közleménye

Színjátszók Baráti Köre Egyesület
közleménye

