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A kemence ünnepe
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete kez
deményezésére, a Jászfényszaruért Alapít
vány, az Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub, és
a Színjátszók Baráti Köre csatlakozásával
2011. augusztus 20-án délután 15.00
órakor a Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél (Somogyi Béla u. 24.) hagyományteremtő céllal a kemence ünnepét
rendezzük meg. Az új udvari kemence
avatása kapcsán a hagyományos kenyérda
gasztást, majd sütést mutatjuk be, melyre
szeretettel várjuk az érdeklődőket. A be
mutatót Galicza István, a Fejedelmi Pék
rend alapító tagja, élelmiszeripari mérnök
– tanár vezeti.
Tóth Tibor

Kettős
jubileumi emlékezés
Dr. Hortáver Józsefre és Koltay Józsefre.
Jászfényszaru Város Önkormányzata, a
Római Katolikus Egyházközség Jászfény
szaru, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete,
2011. szeptember 4-én (vasárnap) ün
nepséget tart. Születésének 125. évfordu
lója alkalmából Dr. Hortáver József köz
ségi orvosra, valamint születésének 100.
évfordulója napján Koltay József kántorra
emlékezünk. Mindketten sok évtizeden
keresztül tevékenykedtek az itt élőkért,
Jászfényszaru elismert és megbecsült pol
gárai voltak.
Az ünnepség 10.00 órakor a Felsőtemetői Kápolnában szentmisével kezdődik. Az Istentiszteletet követően 11.00
órakor a kápolna falán elhelyezett emléktáblánál koszorúzásra kerül sor. Az
ünnepség a Dózsa György út 13. sz. alatt
lévő házon elhelyezett Orvosok emléktáb
lájánál folytatódik, és 11.30 órakor pedig
itt lesz koszorúzás. Az ünnepségen a két
család hozzátartozói, leszármazottai is jelen
lesznek. Szeretettel várjuk Jászfényszaru la
kosságát a jubileumi emlékezésre.
Tóth Tibor
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Ünnepi előzetes
Augusztus 19-én szeretettel várja az önkormányzat
városunk minden polgárát a hagyományos ünnepségre!
15.45 Gyülekező a Petőfi Művelődési Házban:
16.00 Városi ünnepség, ahol a helyi kitüntetések átadására kerül sor.
Közreműködnek a Jártató Táncegyüttes, Nagy Judit énekes.
18.00 A Redemptio emlékezete – ünnepi műsor a Jászsági Hagyományőrző Egylet
valamint a Jártató, a Barkóca és az Árendás néptáncegyüttesek előadásában.
Zenés ünnepi felvonulás a művelődési háztól a Városházáig.
Városháza előtti színpadon:
18.50 Újkenyér átadása, Győriné dr. Czeglédi Mária polgármester asszony köszöntője.
19.00 Régi Posta Zenekar koncertje.
20.00 A Világzenei díjra jelölt Kerekes Band koncertje.
21.00 A Víz Utcai Regruták „Ahogyan mi szeretjük…” című műsora,
kísér a Dűvő Zenekar.
22.00 Tűzijáték
Augusztus 20-án
Reggel ünnepi szentmise a templomban.
15 órakor a Kemence ünnepe
a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény udvarán.

Samsung nap Jászfényszarun

A Samsung nap hivatalos rendezvényei mellé sikerült egy kis meglepetést is becsempészni. A város
néző kisvonatozásra indult vendégeket, a Samsung vezetőit, családtagjaikat, meghívott vendégeiket
a tájházban lelkes csapat fogadta. A vendégek megismerkedhettek a tájházzal, megnézhették a város
múltját, jelenét és terveit bemutató kiállítást, megkóstolhatták a magyar borokat, gyümölcsöket,
süteményeket – köztük a legnagyobb sikert aratott rostélyos kalácsot.
Fotó: Szabó Adél
A Samsung napról képes beszámoló újságunk 13. oldalán található.
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Táborokról színesen
A Penczner Pál Alapítvány művészeti táborában
2011. június 22–24.
A Penczner Pál Alapítvány kuratóriuma még februárban elhatározta, hogy
júniusban megrendezi első művészeti táborát. Az elmúlt években több diáknak
adott az alapítvány tandíjtámogatást és egyéb segítséget tanulmányaihoz. Ebben
az évben célunk az volt, hogy minél többen részesüljenek a támogatásból. Ha
csak rövid időre is, de szerettünk volna segítséget nyújtani a szülőknek is a gyer
mekeik szünidős programjához. Három napra biztosítottuk a gyerekek nyári el
foglaltságát, szabadidejük tartalmas eltöltését. A táborban lehetőséget kínáltunk
több kézműves ág illetve művészeti ág kipróbálására. A szervezőmunka kezdetét
vette. Pályázatot írtunk az önkormányzathoz, támogatást kértünk a lebonyolí
táshoz. Végül is 40.000 Ft összeggel járult hozzá, melyet ezúton is köszönünk
a gyerekek nevében is. Köszönjük az elmúlt évi 1%-os felajánlásokat is, melyet
szintén a táborra fordítottunk. Ennek összege: 62.234 Ft volt.

Meghirdettük a tábort, a szülőknek külön levelet küldtünk. Felkértük a fog
lalkozást vezetőket, segítőket. Megrendeltük, megvásároltuk a szükséges eszkö
zöket, anyagokat. Összesen 40 diák jelentkezett a táborba. Június 22-én reggel
kicsit izgatottan készültünk a tábor első napjára. A regisztráció (minden reggel
más színű „belépő” karszalagot kaptak a gyerekek) után, Szabó Lászlóné ku
ratóriumi tag megnyitotta a tábort és elkezdődtek a foglalkozások. Mindenki
szabadon választhatott a felkínált lehetőségek közül: agyagozás, szövés, fonás,
batikolás, gyöngyfűzés, festés, rajzolás, korongozás, kőfestés. A foglalkozások
mellett lehetőség volt sakkozásra, filmnézésre, kivetítőn követhető tánctanu
lásra, focizásra, ping-pongozásra, strandolásra. Csütörtökön csülközésre és

moldvai tánc tanulására is sor került, mely nagy sikert aratott a felnőttek és
gyerekek körében egyaránt. A táborozó gyerekek blogot is készítettek, ahol bár
elég kevesen, elmondták véleményüket a napi programokról, és ide töltöttük
fel a fényképeket is. A tábor első napján mindenki kapott egy fehér pólót és
ezt batikolták. Ez lett a mi egyen pólónk. Ugyancsak az első napon, mindenki
kapott egy dobozt, ahová az elkészült „termékeit” gyűjthette. A foglalkozásokat
csak a napi háromszori étkezés szakította meg. Köszönet a szakácsoknak és
segítőiknek az igazán finom ételekért. A palacsintának, lángosnak és a görög
dinnyének különösen nagy sikere volt. Az egész tábort áthatotta a nyugalom,
derű és mosolygás. Második nap a nagy melegre való tekintettel, 3 órás fürdő
zésre módosítottuk a délelőtti programot. Természetesen ezt nagy örömmel
fogadták a gyerekek. Senkivel nem volt semmilyen probléma, szervezetten zök
kenőmentesen zajlott a tábori program, ha felmerült valamilyen megoldandó
feladat, rögtön jött valahonnan a segítség. Mindenki azon fáradozott, hogy

ez a három nap igazán jól sikerüljön. A segítők között voltak, akik egy láda
paprikát, egy nagy szatyor uborkát, vagy éppen egy vödör meggyet is hoztak.
Minden támogatásnak nagyon örültünk, hiszen a létszámból is látszik szinte
annyi felnőtt dolgozott a tábor sikeréért, mint amennyien a gyerekek voltak.
Köszönet minden segítségért! Önkéntes munkájuk nélkül a tábor megvalósít
hatatlan lett volna.

Balogh Zsuzsanna, Banya István, Berze Éva, Berze Lászlóné, Bujákiné Szabó
Anita, Ézsiásné Róka Mária, Fáczán Izabella, Fónagyné Vitai Mária, Gáspár
Imre, Jenes Fruzsina, Kiss László, Kiss Lászlóné, Kiss Lászlóné Bali Ágnes, Kiss
P. János, Koscsák Róbert, Lajkó Anita, Lajkóné Tanczikó Tünde, Menyhárt
Éva, Mészárosné Dobák Ildikó, Nagy Natália, Nagyné Faragó Mária, Nagy
Józsefné, Nagy Tiborné, Papp Péterné, Pálné Pádár Anikó, Pencznerné Me
legh Mária, Pluhár Ervin, Sebők Éva, Szabó Zsóka, Szakali János, Szász Anita,
Spisják Pál, Szabó Lászlóné, Szakali Márk, Tamus Éva, Varga Dorottya, Var
gáné Dobák Tünde, Vaszicsku Zoltánné. Táborzáró koncert: Jáger János, Rácz
Gábor, Sárközi Viktor.

Harmadik nap uzsonna után elindultunk a művelődési házba. A gyerekek az
elkészített tárgyaikat a már előre felcímkézett dobozokba gyűjtötték, és ezek
kel felszerelkezve értünk át a nagyterembe. Itt mindenki saját maga kiállította
a szebbnél szebb alkotásait. Amíg várakoztunk, Fáczán Izabella vidám közös
játékkal hangolta a gyerekeket jókedvre. Lassan megérkeztek a szülők is. Sza
bó Lászlóné kuratóriumi tag összegezte a 3 nap eseményeit és lezárta a tábori
foglalkozásokat. A gyerekek megmutatták alkotásaikat szüleiknek, majd ezután
együtt megnéztük a Régi parasztházak c. kiállítást, melyet az alapítvány koráb
ban hirdetett meg. Este 7 óra után kezdetét vette a koncert, melyen felléptek,
Jáger János, Rácz Gábor és Sárközi Viktor. A felnőtteknek nagyon tetszett a
zene, amit hallottunk, a gyerekek a koncert második felében – mikor is a nekik
szóló dalok szólaltak meg – minden eddigi hangulatot felülmúlva, énekeltek,
táncoltak, a szülőket, pedagógusokat is bevonták lelkesedésükkel. Ilyen jó han
gulatban búcsúztunk el az első művészeti tábortól. A gyerekek kívánsága az
volt, hogy jövőre legalább 5 napig tartson s ezt talán vehetjük a siker jelének!?
Információk még a táborról:
http://pencznerpal.net6as.hu
http://artcamp.jaszfenyszarusuli.hu
http://www.jaszfenyszarusuli.hu
Berze Éva, a Penczner Pál Alapítvány kuratóriumának elnöke
Fotók: Berze Lászlóné
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Táborokról színesen
A FÉBE XVI. Honismereti és helytörténeti tábora
2011. június 27. – július 2.
Verőfényes, napsütéses reggelre ébredtünk. 8-kor találkoztunk a gyönyörűen
rendbe hozott TÁJHÁZ udvarán. Nyüzsgő gyerekcsapat vette birtokba a játé
kokat. A bemutatkozások után átbeszéltük a hétre tervezett programot. Tervbe
vettünk egy szolnoki, egy gödöllői kirándulást és egy strand napot Jászberény
ben. A tábor fő témájául választottuk a Jászfényszarun valaha lakott és itt élt
zsidóság történetének feldolgozását. Mindenki kapott egy jegyzetfüzetet, tollat,
hogy az utunk során látottakat, hallottakat le tudjuk jegyzetelni.
A feldolgozást az alsó temetőben kezdtük a II. világháború áldozatainak em
lékművénél. A márványtáblába vésett nevekből tudtuk meg, kik nem jöttek
vissza – néma főhajtással tisztelegtünk emlékük előtt –, megkerestük a teme
tőben azok síremlékeit, akik a háború után visszatértek, és itt élték le életüket.
Kutató munkánk során felkerestük, és le is fotóztuk azokat az épületeket ahol
valaha laktak, üzleteik voltak. Találkoztunk olyan idős emberekkel, akik még
ismerték a családokat, jártak boltjaikban, fatelepeiken, varrodáikban...

középső helyiség a hercegi váró – bordó kárpit és tapéta – jobbra Erzsébet
királyné várója (a sárga szalon), balra Ferenc József várója (a zöld szalon). A két
világháború között Horthy Miklós kormányzó használta az épületet. A gyö
nyörűen felújított Királyi Váróból múzeumi kiállító helyet, kávézót, és turiszti
kai centrumot alakítottak ki. Ebéd után a Városi Múzeumot tekintettük meg.

Az 1760-as években Grassalkovich Antal építette fogadó céljára ezt a barokk
épületet, amelyben ma a múzeum működik. A négy állandó kiállítás képet ad
arról, hogy az őslakos református földművelők, a katolikus iparosok, az izraelita
kereskedők, és a művésztelepen élők hogyan alakították, gazdagították a város
képét. A történeti, a képző- és iparművészeti, a természetrajz és vadásztörténeti,
a magyar cserkésztörténeti kiállítás kápráztatott el bennünket. Hazatérve még
a tájházban fogadtuk Ézsiás Istvánné Tecike nénit, élmény volt hallgatni elő
adását, visszaemlékezését.
Beszélgettünk Dobák Pálné Bözsike nénivel, ő nagyon sok családot ismert.
Mindenki elismeréssel szólt róluk, nagyon kedves, barátságos, segítőkész embe
rek voltak. Nagyon szerették a gyerekeket – boltjaikba betérve, mindig kaptak
apró édességet.
Másnap Szolnokra kirándultunk, ahol egy nagyon szép napot töltöttünk el.
Megnéztük a – ma már képtárként működő – Zsinagóga épületét. Megcso
dálhattuk kívülről és belülről egyaránt. Átmentünk a Tiszán átívelő nemrég
átadott gyaloghídon, egy nagyon szép sétát tettünk a Tisza parton, láttuk a
gyógyfürdő épületét is. Ebéd után a Damjanich Múzeum kiállítását tekintettük
meg. Nagy élményt jelentett a „Kunok és Jászok a magyarok között” állandó
kiállítás.
„Jöttünk napkeletről” – a Kunok és Jászok bejövetele, a tatárjárás kora.
Korabeli ruhákba öltözhettünk be, fel lehetett próbálni a harcosok sisakját,
kézbe venni kardját. Kipróbálni a kalodát, a pellengért...
A múzeumlátogatás után elmentünk a levéltárba. Itt nagyon értékes doku
mentumokat, ott őrzött régi jászfényszarui pecsétnyomókat, okiratokat láthat
tunk. Szemtanúi lehettünk az anyakönyvi bejegyzéseknek: kik azok az embe
rek, akik már Jászfényszarun születtek.
Szerdára strandolás volt tervezve, igaz szakadó esőben indultunk útnak a jász
berényi strandra, de olyan csodálatos időnk lett, nagyon szuper medencék és
egy felejthetetlen nap lett a végeredmény.
A következő napon Gödöllőt vettük célba. Először felkerestük az Izraelita
Kegyeleti parkot. A régi zsidótemetőt hozták rendbe, itt állítottak fel az ál
dozatok neveivel kőbe vésett emlékművet, egy idézetet szeretnénk megosztani
Önökkel:
„TESTVÉR,
KIT EGYKOR ELKÜLD HOZZÁNK A MESSZE FÖLD,
ÉLŐ TESTVÉR, KI ELJÖSSZ, HOGY SÍRUNK MEGJELÖLD,
DE SÍRUNK NINCS, CSUPÁN NEVÜNK ŐRZI E TÁBLA,
TESTVÉR, MIRE GONDOLSZ ELŐTTE ÁLLVA...”
Innen mentünk a – mostanában felújított és átadott – Királyi Váró épületét
megtekinteni. 1867-ben kapta meg Ferenc József és Erzsébet királyné koro
názási ajándéknak a GÖDÖLLŐI KASTÉLYT és uradalmat, s ettől kezdve
rendszeresen vonaton utazott ide a királyi pár és kísérete. Ezért szükségessé
vált egy új váró építése. 1882-ben épült meg neoreneszánsz stílusban. A tágas,

Pénteken még a gyűjtő munka folytatása, fotózás és a meglévő anyag leraj
zolása, majd Pető Zoli és Farkas Kristóf Vince előadása következett. Az ebéd
a tájházban volt. A menü: meggyleves, sóletbab, majd Petőné Katika rostélyos
kalácsa zárta a sort. A nap zárásaként minden gyerek készített kelt tésztából egy
barheszt, gyönyörűen megfonták, megkenték, mákkal meg lett szórva és úgy
kisütve. Mindenki a saját készítésű kalácsát a végén jóízűen elfogyasztotta.
A hét zárásaként Jásziványba a XVII. Jász Világtalálkozóra utaztunk el. Sajnos
az időjárás nem kedvezett a rendezvénynek – többször eleredt az eső. Csak
elismeréssel szólhatunk a rendezvény szervezőiről. Mindent megtettek annak
érdekében, hogy jól érezzük magunkat.
Egy szép hetet zártunk, mely nagyon gyorsan elszaladt. Azzal búcsúztunk:
JÖVŐRE, VELETEK, UGYANITT.
A szülői hozzájárulást a „Jászfényszaruért” Alapítvány és FÉBE támogatá
sa egészítette ki. Köszönet a felnőtt kísérőknek, segítőknek: Baráth Imrének,
Nagyné Kiss Máriának, Varga Gábornénak.
Kép és szöveg: Berze Lászlóné Vityuka
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Csűravatás, sütés-főzés, vidámság
Harmadik alkalommal szerveztük meg Jászfényszarun a Múzeumok Éjszakáját
A Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény udvarán június 24-én
került megrendezésre a Városi Könyvtár és FÉBE szervezésében, a
művelődési ház, a Gamesz és a civilek együttműködésével a Mú
zeumok Éjszakája. Délelőtt még hétágra sütött a nap, délutánra
elromlott az idő.

A bográcsokban gölődin leves és pásztortarhonya főtt Petőné
Kati néni és Agócs Ferenc jóvoltából. Az esős idő ellenére meg
telt a tájház udvara, minden étel elfogyott, kellemes asztaltársasá
gok töltötték vidáman az estét. A süteménysütő vetélkedőre öten
neveztek. Az 1. helyezett Farkas Mónika Legényhódítója lett, a
második Hornyákné Borbély Melinda Vízenkullogója, a harmadik
díjat pedig Berze Lászlóné Vityuka Répa Rézi sütije nyerte.

17 órakor átadták a tájház bővítéseként a Leader pályázat és az
önkormányzat támogatásával kialakított közösségi és kiállító teret,
ahol Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester megnyitó beszéde
után Petőné Sándor Katalin, mint a helyi értékeket szívén viselő,
hagyományokat őrző személy vágta át a nemzeti színű szalagot.

Az este témája a jász humor, csalafintaság, ravaszság volt. Szere
pelt a műsorszámok között gyerek és felnőtt program egyaránt.
Tréfás vetélkedők, gyerekeknek kézműves foglalkozás, remek elő
adók humoros műsorszámai tarkították az estét. Ézsiás László ver
set mondott, Bereczky Szilárd jász kamukérós történeteket adott
elő, a borkóstolót (Karner Gábor mátrai borai) bordallal kísérte.
Helyi termékek bemutatkozására is volt lehetőség: tejtermék, füs
tölt és pékáru, égetett cukortorta, méz, mézeskalács, kézi készítésű
ékszer került ki az asztalokra.

Bordásné Katinka egész este közvetített minden eseményről, Kiss
Bandi remekül hangosított. A Napsugár Ifjúsági Színpad improvi
zációs műsora, Szabó Krisztina tanítványainak musicalcsokra, az
esti Iglicés táncház a tűz körül élőzenével – amelyet Tóth Mercé
desz és barátai biztosítottak –, és a Szent Iván éji tűzugrás fergete
ges hangulata ezt a rendezvényt is emlékezetessé tette.
Ez a nap se jöhetett volna létre önzetlen segítők nélkül, idén is
nagyon sokat segítettek abban, hogy ez az este gördülékenyen le
bonyolódjon. Hozták magukkal kedvességüket, szakértelmüket.
Szabadidejüket adták a közösségnek. Köszönet érte!
Nagy Ildikó

Új plébános Jászfényszarun
Ternyák Csaba az Egri Főegyházmegye főpásztora 2011. augusztus 1-jei hatállyal több személyi és szervezeti változásról döntött, me
lyekről részleteket az egri főegyházmegye honlapján találhat az érdeklődő. Városunkat érinti, hogy Csőke György plébános Jászfényszaru
ból Markazra kerül, míg a jászfényszarui plébániai új lakója Kiss Gábor atya lesz Erdőkövesdről. Forrás: www.eger.egyhazmegye.hu
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Iskolai előzetes
A nyári szünet utolsó hetei már az iskolára
való felkészülés időszaka. A pótvizsgákra au
gusztus 29-én hétfőn 9 órakor kerül sor. A
tankönyvosztás pedig a szállítástól függően
augusztus utolsó hetében lesz a Nagyisko
lában. Pontos időpontokat a bejárati ajtón
lehet majd megnézni. Az Önkormányzat az
idén is támogatja a tankönyvek árát, így azon
tanulók, akik nem jogosultak az ingyenes
tankönyv ellátásra, a következő kedvezmé
nyes árat fizetik: 1. osztály: 3500–4000 Ft, 2.
osztály: 4000 Ft, 3. osztály: 4000–5000 Ft,
4. osztály: 5000 Ft, 5. osztály: 7000 Ft, 6.
osztály: 6000 Ft és 7–8. osztály: 8000 Ft.
A tanévnyitó ünnepély augusztus 31-én,
szerdán 17 órakor lesz a Nagyiskolában.
Az első tanítási nap szeptember 1. csütörtök.
Iskolavezetés

Ismét segíthettünk!
Jászfényszaru Város Önkormányzata az
idei évben is sikeres pályázatot nyújtott be a
Gyermekétkeztetési Alapítványhoz. Az EU
Élelmiszersegély program I. fordulójában az
alábbi tartós élelmiszer adományokat vehet
tük át: 4 tojásos spagetti 896 kg, instant pa
radicsomos tésztaétel 306 kg és omlós keksz
357 kg: összesen 1559 kg mennyiségben.
A pályázat adminisztratív részét, az élelmi
szercsomagok összeállítását, és kiosztását a
Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti
Szolgálat családgondozói végezték.
Az élelmiszerek Jászfényszarura történő
szállításában Annus Gábor vállalkozó nyúj
tott segítséget. Köszönettel tartozunk még
Mészáros Tamás sofőrnek, a GAMESZ dol
gozóinak. Az adománnyal 250 rászoruló csa
ládnak tudtunk segítséget nyújtani. Az élel
miszercsomagban részesülőket az alapítvány
által megfogalmazott rászorultsági kategóriák
alapján választottuk ki. A névsor összeállítá
sában a helyi óvoda és iskola pedagógusai, a
szociális iroda ügyintézői, a védőnők is köz
reműködtek.
Családsegítő Szolgálat

Jászsági Civil Vándordíj
A Jászsági Civil Vándordíjat és a vele járó
200.000 forint elismerést második alkalom
mal a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaságnak ítélte oda „A Jászságért” Ala
pítvány Kuratóriuma.
A kuratórium a következő indok alapján
adományozta a díjat: „A társaság 1995 óta
tagszervezete a Jászok Egyesületének. A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság eddigi tevékenysége és benyújtott pályázata támogatásra
méltó, mert jelentős hozzájárulás a Jászság közösségi, szellemi arculatának formálásához. Az
általuk kiadott Pipafüst című havilap értékőrző
és értékteremtő kiadvány, mely rendszeresen hírt
ad az elszármazott jászok civil közéletéről is.”
Gratulálunk!

A Képviselő-testület döntéseiről
Jászfényszaru Város Önkormányzat Kép
viselő-testülete 2011. június 29-én soron
következő ülésen tárgyalt a KEOP-6.2.0/B
azonosító számú „Fenntarthatóbb életmódot
és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, ter
jedésüket elősegítő mintaprojektek” c. pályá
zat megvalósíthatósági tanulmány és összes
mellékletének elkészítésére az RVI Magyar
ország Tanácsadó Kft-t választotta (Budapest,
Fehérvári u. 179.) – 5.000.000.- Ft + ÁFA
ajánlati árral.
A szociális város rehabilitációs projekttel
kapcsolatos közbeszerzés lebonyolítására nyer
tes ajánlattevőnek választotta a Köz-Pálya
Kft-t 2367 Újhartyán, Monori u. 30. A Képvi
selő-testület a 2.800.000.- Ft + ÁFA ajánlati
árat 2011. évi költségvetésében biztosítja.
A Gólya, Szikra, Dobó Katalin és Kinizsi
Pál utca záportározók tisztítására a Fehér Kft
Alattyán, Déryné u. 32. ajánlatát fogadta el
5.249.300.- Ft + ÁFA összegben.
A közvilágítási hálózat bővítésének – Ber
csényi, Vasvári, Csaba, Kozma, Deák F. utcai
játszótér, Szivárvány út, Damjanich út – kivi
telezőjének választotta a Szamosvill Kft-t, az
ajánlati árat 1.340.000.- Ft + ÁFA-t a testület
jóváhagyta.
Jászfényszaru Város Önkormányzata szán
déknyilatkozatot fogadott el, mely szerint

több települési önkormányzattal együttmű
ködve konzorciumi/társulási formában pá
lyázni szándékozik a Környezet és Energia
Operatív Program „Települési szilárd hulla
dék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesz
tése” című, KEOP-1.1./B/10-11 kódszámú
pályázati felhívásra és a pályázati felhívás elő
írásainak megfelelően megalakulásra kerülő
társulás/konzorcium tagjaként a benyújtandó
pályázatban.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályá
zat elkészítése során felmerülő adatszolgálta
tási és együttműködési kötelezettségeknek a
határidők betartása mellett eleget tesz.
Rendeletet alkotott a 2011. évi költségvetés
módosítására, valamint a gyermekvédelem
helyi rendszeréről szóló 8/2004. (IV. 30.) ren
delet módosítására, mely szerint az Önkor
mányzat fenntartási körébe tartozó nevelési
oktatási intézményekben a napi élelmezési
térítési díjak ÁFA-val növelten a következők:
Óvodai ellátás egész napos 380.- Ft, csak
tízórai 114.- Ft, általános iskolai ellátás
egész napos 453.- Ft, ebéd 310.- Ft, csak tíz
órai 114.- Ft. A fogathajtó versenypálya terü
letrendezésére, bővítésére, díjugrató verseny
és más programok rendezésének alkalmassá
tételére 935.000.- forintot biztosított.
Czeglédi Gabriella

A „Közösségi közlekedés fejlesztése
a Jászságban” projekt jelenlegi állásáról
A Jászsági Többcélú Társulás szervezésében
egyeztető megbeszélést folytattunk a projekt
lebonyolításával, megvalósításával kapcsola
tos előttünk álló feladatokról.
A közbeszerzési eljárás lefolytatására kivá
lasztásra került a bonyolító cég a Jász-Nagy
kun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügy
nökség Közhasznú Nonprofit Kft., illetve a
műszaki ellenőrzést végző UTIBER Közúti
Beruházó Kft. A megbeszélésen részt vett a
pályázat megvalósításában konzorciumi part
nerként szereplő Magyar Közút Nonprofit
Zrt. képviselője Hutter Zoltán is. A közúton
végzendő munkálatokat a Közút külön fog
ja műszaki ellenőrizni (de csak az útépítéssel
kapcsolatos munkákat).
A közbeszerzést bonyolító cég vezetője Ka
rancsi Tamás kérte, hogy ismételten kerüljön

pontosításra a műszaki tartalom. A pontosí
táshoz szükséges, hogy a Többcélú Társaság
állítsa össze településenként a szükséges anya
got, amely 2011. augusztus hó 1-jéig meg
fog történni. Ezen anyag megküldésre kerül
a műszaki ellenőrzést végző UTIBER Közúti
Beruházó Kft. részére, amely áttekinti és vé
leményezni fogja.
Az esetlegesen felmerülő hiányosságokat te
lepülésenként szükséges megoldani minden
kinek és a hiányosságokat legkésőbb 2011.
augusztus végéig pótolni szükséges.
A közbeszerzési eljárás a tervek szerint ezt
követően fog elindulni és reményeink szerint
2011. december vagy 2012. januárjában sor
kerülhet a nyertes pályázó vagy pályázók ki
választására is.
Morvay Ferenc

Eredményes NCA pályázat
A Nemzeti Civil Alapprogram Észak-alföldi
Regionális Kollégiuma által 2011. január 10én megjelentetett, NCA-EA-11 kódszámú, a
„Civil szervezetek működésének támogatása”
elnevezésű pályázaton, a Fényszaruiak Baráti
Egyesülete 220.000 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült. Az egyesület részéről
2011. július 14-én a támogatási szerződés alá

írásra került. A kapott támogatásból négyhavi
könyvelési szolgáltatást, honlap fenntartást,
3-3 havi bankköltséget, mobil és internet dí
jat, valamint postaköltséget tudunk fedezni.
A támogatással 2011. szeptember 30-ig el
kell számolni.
Tóth Tibor
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A rangot viselni
„A rangot viselni, a hatalmat használni
lehet, viszont a tekintélyt és a megbecsülést ki kell hozzá érdemelni.” (Ciceró)
A Mi Újság Fényszarun? hasábjain szere
tettel köszöntöm Jászfényszaru valamennyi
lakóját.
Megköszönöm a Képviselő-testületnek a
bizalmat, hogy Jászfényszaru város aljegy
zőjévé történő kinevezésükkel a pályázók
közül személyemet tisztelték meg. Eskü
tételemet követően 2011. június 1-jétől
álltam munkába, és Mészáros László cím
zetes főjegyző távollétében helyettesítő dr.
Gócza Tamás jászkíséri jegyzővel együtt
működve kezdtem meg a közigazgatási
feladatok ellátását. A helyettesítési megbí
zás június 30-án lejárt, így július 1-jétől a
törvény erejénél fogva aljegyzőként látom
el a jegyzői feladatokat, bízva a főjegyző úr
mielőbbi visszatérésében.
Bemutatkozásommal röviden ismerte
tem szakmai célkitűzéseimet is. Dr. Voller
Erika vagyok. Jogász, igazgatásszervező és
üzemgazdász végzettséggel rendelkezem.
25 éves közigazgatási gyakorlatom során
17 éves jegyzői vezetői tapasztalatot szerez
tem. Alattyánon 12 évig, Jászteleken 5 évig
a község jegyzőjeként, közben 2005-ben a
főállás mellett közel egy évig Pusztamonos

toron helyettesítő jegyzőként dolgoztam. A
Jászság településeinek jegyzői és aljegyzői
által létrehozott Jászsági Jegyzőklubnak
2001 óta vagyok a vezetője. A klub leg
utóbbi foglalkozását Jászfényszarun tartot
tuk, melyről külön cikkben tájékoztatom a
tisztelt olvasókat.
Családommal Jászberényben élek. Két

gyermekem van. Beáta 24 éves informati
kus közgazdász, Csaba 19 éves, a Magyar
Táncművészeti Főiskola hallgatója.
A közigazgatási munkát mindig is szol
gálatnak tekintettem, az ügyfélbarát köz
igazgatási szemlélet erősítése továbbra is

A tudományok magyar nagyjai
A magyar Nobel-díjasok közé tartozó – ta
lán e cikksorozat előző szereplőinél kevésbé
ismert – tudósunk a világ számára Philipp
E. A. von Lenard néven vált ismertté. Lé
nárd Fülöp 1862. június 7-én Pozsonyban
született. Ugyanitt jár iskolába, a magyar
nyelvű főreál iskolában tanul. A tehetséges
és szorgalmas diákra csakhamar felfigyeltek
a tanárok, elsősorban Klatt Virgil, akivel ké
sőbb tudományos kérdésekben is együttmű
ködött. Felsőfokú tanulmányait Budapesten
kezdte, majd Berlinben és Heidelbergben
fejezte be. Rövid ideig Eötvös Lóránd tanár
segédje is volt, ezt követően azonban haláláig
Németországban élt. 1886-ban rövid ideig
még Heidelbergben dolgozott, majd a bonni
egyetem professzorának, Heinrich Hertznek
(1857–1894) lett az asszisztense.
1893-ban Lénárd olyan katódsugárcsövet
épített, amelynek vékony alumínium lemez
ből készített „ablaka” volt, azon a helyen, ahol
a katódsugár eléri a cső falát. Az elektronok
a Lénárd-ablakon kilépnek a szabadba, így
tanulmányozásukhoz a korábbiaknál lénye
gesen tágabb lehetőség nyílt. Maga Lénárd
elsősorban a katódsugarak abszorpcióját és
ionizáló hatását vizsgálta, a Lénárd-féle ka
tódsugárcső pedig a kísérletezők egyik leg
hasznosabb eszközévé vált.
1894-ben a breslaui, 1895-ben az aacheni,
1896-ban a heidelbergi, 1898-ban kieli és

elengedhetetlen. Célom az állampolgárok,
ügyfelek megelégedésére végezni a hatósági
és önkormányzati munkát a város intenzív
fejlődése érdekében.
A jogszabályokban meghatározott felada
tok jogszerű, szakszerű és eredményes ellá
tása mellett fontosnak tartom a hatékony
együttműködést és jó kapcsolat kiépítését
a képviselő-testülettel, a polgármesterrel,
a bizottságokkal, a kisebbségi önkormány
zattal, az önkormányzat intézményeivel, a
hivatal köztisztviselőivel és nem utolsósor
ban a jászfényszarui lakossággal.
Remélem, hogy az apparátus közremű
ködésével törvényesen, hatékonyan, és
ügyfélcentrikusan látjuk majd el a közigaz
gatási munkát. Kiemelt célom az integrált
városfejlesztési stratégiai célokat megvaló
sító projektek elvárásoknak megfelelő sza
bályszerű és szakszerű lebonyolítása. Bízom
benne, hogy a város érdekében eredményes
munkasikereket tudunk majd elérni.
Munkám során szeretném bizonyítani,
hogy lelkiismeretes kiállással, tisztességgel
és becsülettel szolgálom meg a kinevezé
semmel kapott bizalmat, és méltó lehetek
a Jászság egyik legintenzívebben fejlődő
városa aljegyzői tisztségének betöltésére.
Tisztelettel: Dr. Voller Erika aljegyző

Lénárd Fülöp

végül a 1907-ben a heidelbergi egyetem pro
fesszorává nevezték ki és folytatta kísérleteit.

Az elektronok anyagon való áthaladásának
magyarázatára kidolgozta az anyag ún. „dy
namida”-elméletét. E szerint az atom belsejé
nek csak egy kis tartománya átjárhatatlan. Ezt
a részt igen intenzív erőtérnek, dynamidának
képzelte el. Az ő elmélete volt a Rutherfordféle atommodell alapja.
Lénárd folytatta Hertz munkásságát a fény
elektromos hatás vizsgálata terén is. Ez az

a jelenség, amikor fémekből fény hatására
elektronok lépnek ki. Lénárd mérései sze
rint a kilépő elektronok sebessége csak a fém
anyagától és a megvilágító fény frekvenciájá
tól függ, annak erősségétől nem.
Mérései több tekintetben ellentmondtak az
addig ismert elméleteknek, ezt a problémát
később Albert Einstein tudta megoldani, ő
ezért kapta fizikai Nobel-díját. (Kis túlzással
azt is mondhatnánk, hogy Einstein nem ka
pott volna Nobel-díjat Lénárd Fülöp mun
kássága nélkül.)
A Magyar Tudományos Akadémia 1897ben választotta levelező tagjává, ekkor még
biztosan magyar állampolgár volt. 1901 és
1905 között minden évben javasolták a díjra,
melyet 1905-ben ítélték oda neki a katód
sugaras vizsgálatokra alapozott atommodell
jéért. 1907-ben az Akadémia tiszteletbeli
tagjává választotta. Köszönőlevelét „hazafias
üdvözlettel” fejezi be, de ekkor már valószí
nűleg nem volt magyar állampolgár. 1909ben, az egyetem Fizikai Intézetének vezetése
mellett, az újonnan alapított Radiológiai
Intézet igazgatását is elvállalta. Rövid ideig
Eötvös Loránd tanársegédje volt, ezt köve
tően 1931-ben nyugalomba vonult, és halá
láig Németországban élt. Messelhausenben,
1947. május 20-án halt meg.
Forrás: Internet
Zsámboki Richárd
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Kreativitás, gazdasági, vállalkozói lelkesedés, tanulás
Államtitkári látogatás Jászfényszarun
Dr. Becsey Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium külgazdaságért felelős államtitkára – aki 2010 decemberében adta át az
önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru Ipari Centrum Kft-nek az „Év Ipari Parkja” díjat – Si Ho Jang, a Samsung
Elektronics Hungary elnöke, Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármester és Versegi
László ügyvezető meghívására 2011. június
27-én Jászfényszarura látogatott.

retében a város díszpolgárai és a szakértők
jelenlétében a polgármester asszony köszön
tötte a résztvevőket. Tájékoztatást adott a
város jelenlegi helyzetéről, és ismertette az
ez alkalomra készített városfejlesztés iránya
it tartalmazó kétnyelvű kiadványt. Kiemelte
a városközpont megújulását célzó ingatlanfelújítási és bővítési terveket (Régi Kaszinó,
Kör diszkont, Városháza, Városgondnokság
épületei). Érintette a szociális város-rehabi

Az államtitkár először a Samsung Magyar
Zrt. jászfényszarui gyárában tett látogatást
kíséretével, ahol a cég vezetése a vállalatot
bemutató, átfogó prezentációval várta a ven
dégeket, majd megmutatták az üzemet a
résztvevőknek. A Samsung vezetői kérték az
államtitkárt, hogy továbbítsa a kormány felé
a vasúti felüljáró és az iparvágány létesítésé
nek szükségességét. A vasúton szállított kon
ténerek fogadása érdekében a jászfényszarui
vasútállomás fejlesztése is indokolt. A 32-es
számú főút felújítását és az M0-ás körgyű
rű befejezését is szorgalmazták a vezetők.
Nagy segítséget jelentene a Samsungnak, ha
Jászfényszarun meghonosodna a műszaki
továbbképzés és ide járhatnának a cég mun
kavállalói. Fontos, hogy a gyár versenyké
pessége megmaradjon, a foglalkoztatottság
és a termelési kapacitás pedig növekedjen.
Ezen célok eléréséhez az állam különböző
ösztönzőkkel és támogatásokkal tud hozzá
járulni, ami nemcsak a Samsungnak, de a
városnak és ipari parkjának is nagy előrelé
pést jelenthetne.
Ezután a Jászfényszaru Ipari Centrum
Kft. irodája előtt a cég ügyvezetője, Versegi
László mutatta be az Ipari Parkot. Beszélt
a jövőbeli elképzelésekről, többek között a
Vállalkozói Ház és a raktárépület terveiről.
Az ügyvezető jelezte, hogy a pályázati rend
szerek átalakítása nagyban segítené a későb
bi projektek hatékonyabb és gyorsabb kivi
telezését. Megtekintették az önkormányzat
által új projektként tervezett Solar Park léte
sítésének lehetséges helyszínét is.
A Városháza Dísztermében folytatódott a
program, ahol képviselő-testületi ülés ke

litációs projekt feladatait és látványterveit
(Szabadidőpark, Cigányzenész emlékmű),
továbbá az Ipari Park komplex fejlesztésé
nek paramétereit. Beszélt a jelenleg futó na
gyobb projektekről (Solar Park, vízelvezetés
stb.) és a jövő nagyobb terveiről (Óvoda,
Idősek Otthona, Sportcsarnok építése).
Becsey Zsolt államtitkár meghallgatta azt a
projekt elképzelést is, amely iparvágány léte
sítését, vám- és szolgáltató épületek kialakí
tását foglalja magában. A fejlesztés megvaló
sítása esetén közvetlen vasúti összeköttetése
lenne az ipari parknak, így Budapest helyett
helyben történne a vasúton szállított konté
nerek lerakodása. (Jelenleg többek között
Budapesten történik a beérkező alkatrészek
elvámolása, majd a konténereket közúton
szállítják Jászfényszarura, ami jelentős több
letköltséget és környezetterhelést okoz.)
Az önkormányzat folyamatosan figyelem
mel kíséri a pályázati lehetőségeket, hogy a
tervezett fejlesztések mielőbb megvalósul
hassanak. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy
a Jászfényszaruhoz hasonló, menedzser
szemléletű, nyitott önkormányzatokra
van szükség. Olyanokra, amelyek aktívan
úgy fejlesztenek és pályáznak különböző
projektekre, hogy közben szem előtt tart
ják a lehetőségeiket és egyben a határaikat
is, így nem adósodnak el, biztosítani tudják
a megvalósult beruházások működtetését,
fenntartását. A helyi kisvállalkozások segíté
se, inkubálása a települések fontos feladata.
Megemlítette, hogy Magyarország kitörési
lehetőségét a magas hozzáadott értéket ter
melő feldolgozóiparban, az élelmiszeripar
fejlesztésében látja, és az erre irányuló befek

tetések támogatására ösztönözte a megjelent
szakértőket. Bízunk benne, hogy az önkor
mányzat és az önkormányzati cég által terve
zett beruházások a jövőben ösztönzően hat
nak a befektetési kedvre településünkön. Az
államtitkár kiemelten hangsúlyozta a hazai
beszállítók fontosságát, mivel az pozitívan
befolyásolhatja Jászfényszaru gazdaságát és
egyúttal a magyar versenyképességet is.
Az ülés utáni sajtótájékoztatón Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármester megerősítette,
hogy az önkormányzat a lakosság elvárásai
nak szeretne megfelelni. Ezt szolgálja a jelen
leg futó 28 európai uniós projekt is, amelyek
illeszkednek a további fejlesztési tervekhez.
Becsey Zsolt a kérdésekre válaszolva el
mondta, hogy megnyugtatta, amit Jászfény
szarun látott. Elismerően szólt arról, hogy a
város a fejlesztések ellenére sem adósodott el
és megőrizte innovációs képességét. Ez ki
magasló teljesítmény. A település fejlesztési
tervei illeszkednek a kormány elképzelései
hez. Elsődleges, hogy meg kell termelni a
gazdaságban a pénzt és csak azt lehet to
vábbi fejlesztésekre költeni. Nem elég, ha az
önkormányzat csak szolgáltat. A város gaz
dálkodásának több lábon kell állnia. Nyitni
kell az agrárium felé. A következő 5-6 év ki
bontakozása a külföldi piacra jutás feltétele.
Egy település életében a legnagyobb tar
talékot a humán szféra jelenti. Lényeges,
hogy a tenni akaró fiatalok itt maradjanak.
Véleménye szerint a duális szakképzés és a
reálképzés felé forduló felsőoktatás beindu
lása után 2-3 évvel már érzékelhető pozitív
változások következhetnek be a fiatalok fog
lalkoztatásában. Jelenleg nem úgy hasznosul
az oktatásra fordított költség, ahogyan kel
lene. Hazánkban a gyakorlati képzésre kell
helyezni a hangsúlyt.
Jászfényszarunak fontos a Samsung és az,
hogy tartsa a foglalkoztatást, új innovációs
technikákat alkalmazzon. Olyan megújuló
energiák hasznosítása a cél, amelyek segítsé
gével hosszútávon támogatás nélkül is meg
tudunk élni. A minisztérium célja többek
között nemcsak a tőkebevonás, hanem a kisés középvállalkozások, a kistérségek tőkeex
portra történő kijutásának segítése is.
A helyi iparűzési adó kérdése még nem dőlt
el. Azt reméli, hogy amely városok képesek
voltak az elmúlt időszakban vagyont produ
kálni, takarékoskodni (mint Jászfényszaru
is), azok nem járnak rosszul.
Arra a kérdésre, hogy mit üzen Jászfény
szaru lakóinak, lapunk olvasóinak, Becsey
Zsolt a következőket válaszolta: Pozitív
élmény volt számára látni, hogy dolgos em
berek élnek itt. Legyen kreativitásuk, gazdasági, vállalkozói lelkesedésük. Azt a
terméket, tudást hasznosítsák, ami itt fellelhető. A fiatalok tanuljanak, mindenki
legyen képes alkalmazkodni a változó kihívásokhoz, mindig tudják „meddig ér a
takarójuk”.
Bordás Borbála
Fotó: Katinka
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Európa a polgárokért
Testvérvárosi találkozó 2011-ben
Jászfényszaru civil szervezetei, a város
képviselői kölcsönös meghívásra több
alkalommal vesznek részt egymás kultu
rális programjain. Szakmai tapasztalatok
cseréjének lebonyolítására, az anyagi ter
hek csökkentése miatt pályázatot nyúj
tott be és nyert Jászfényszaru Város
Önkormányzata.
A nyertes program megvalósításába
két testvérvárosunkat vontuk be: a len
gyelországi Zakliczyn és a romániai Bors
településeket, ahonnan várjuk a delegá
ciókat. A találkozó időtartama: 2011.
július 28 – augusztus 2. A támogatás
összege: 7940,64 euró.
Tervezett programok során a résztve
vők betekintést kapnak az aktuálisan
zajló pályázati programokba, a magyar
és jászsági kulturális és gasztronómiai ha
gyományok értékeibe. „Jó gyakorlatok”
bemutatásával, a kölcsönös tapasztalatok

cseréje valósul meg. A találkozó résztve
vői bekapcsolódnak egy ma már hagyo
mányos helyi rendezvény, a Tarlófeszti
vál programsorozataiba, megismerhetik
a helyi lakosok a kulturális és népzenei
értékeiket (pl.: kézműves bemutató,
néphagyományok).
A résztvevők ismereteket kapnak a
szomszédos kistérségek oktatásához és
felnőttképzéséhez kapcsolódó uniós fej
lesztésekről is. A szomszédos kistérsé

gekbe is látogatást tesznek: Farmoson
– Vízparti élet háza, Természetvédelmi
oktatóközpontban, illetve Gödöllőn
– ismereteket kapnak az Európai Unió
2011 első félévi soros magyar elnökség
eseményeiről és a kulturális örökség ér
tékeiről.
A résztvevők megoszthatják egymással
az európai uniós csatlakozás utáni hét
köznapok tapasztalatait. Megismerik a
különböző fejlesztéseket Jászfényszaru
gazdasági és humán szférájában. Meglá
togatják a helyi intézményeket, megis
merkednek az egyházközség életével.
A program során több alkalommal is
lehetőség nyílik a helyi lakossággal való
találkozásra, tapasztalatcserékre, a régi s
új ismerősökkel a beszélgetésekre.
Kovács Béláné Pető Magdolna
civil referens

„Első lépések Jászfényszarun”

MUNKÁT KERES?
DOLGOZNA, DE…
... nincs megfelelő végzettsége?
...	segítségre szorulna a munkavállalásra
való felkészülésben?
...	nem rendelkezik megfelelő tapaszta
latokkal az álláskereséshez?
...	családi vagy egészségügyi problémák
gátolják?
... drágák a képzések?

SEGÍTHETÜNK?
Jászfényszaru Város Önkormányzata
nyertes pályázati projektje keretében,
szakképzett oktatók, tanácsadók közre
működésével, személyre szabott szolgál
tatásokkal várjuk Önt Jászfényszarun. A
programban a Bedekovich Lőrinc Népfő
iskolai Társaság konzorciumi partner.

SZOLGÁLTATÁSAINK:
·	Tájékoztatás a programhoz való csatla
kozásról (lehetőségek, feltételek)

·	a munkavállalást akadályozó és segítő
tényezők teljes körű feltérképezése
· egészségügyi ellátáshoz jutás segítése
·	munkára való felkészítés – felzárkóz
tató, pályaorientáló, életvezetési készsé
gekre felkészítő, fejlesztő programok
·	csoportos és egyéni fejlesztés, egyénre
szabott fejlesztési és szolgáltatási terv
készítése
·	alapkészségek fejlesztése, OKJ-s képzé
sek
·	felkészítés munkavállalói szerepre, ta
nácsadás munkahely kereséséhez

A PROGRAM INGYENES!
A projekt az Európai Unió támogatásá
val, az Európai Szociális Alap társfinan
szírozásával valósul meg. A megvalósítás
időtartama: 2011. június 1. – 2012. no
vember 30.
A pályázati program célja: az alacsony
foglalkoztatási eséllyel rendelkező, mun
kavállalásukban korlátozott emberek
önálló életvitelének, foglalkoztatható
ságának és társadalmi integrációjának
javítása, illetve a képzési programokba
való bekapcsolódás elősegítése, egyéni
fejlesztési terveken keresztül.
Jelen pályázati kiírás célcsoportja le
het az a személy, aki a projektbe történő

bevonásának időpontjában 18. életévét
betöltötte, illetve a rá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt 5 éven belül el nem éri;
akik
·	munkanélküli ellátásban nem részesü
lő regisztrált álláskeresők (munkaügyi
központ igazolása) vagy
·	inaktív emberek (a célcsoporttag írás
beli nyilatkozata); és
·	alacsony iskolai végzettségűek, vagy
elavult, nem piacképes szakképzettség
gel, végzettséggel rendelkeznek.
Elérhetőségeink, ahol jelentkezéseiket
továbbra is várjuk:
Mezei Zsolt kapcsolattartó; Mezei Eri
ka szakmai segítő; Nagy Márta esetme
nedzser: 06-57-424-239;
Kaszainé Ocskó Györgyi védőnő/szak
mai segítő: 06-57-422-268;
Kerékgyártó Zsuzsanna esetmenedzser,
a munkaidő alatt személyesen is a Rimó
czi Kastélyban.
A projekt szakmai vezetője: Dr. Tárai
Éva.
Kovács Béláné Pető Magdolna
projektvezető
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Építész szemmel
Zöldtetők

Jászfényszarun a megyei kormánymegbízott volt
a Jászsági Jegyzőklub vendége

Az építészet terén világszerte terjed a zöld
tetők trendje. Van, hogy csak befüvesítik,
vagy virágokat ültetnek rá, de egész fák is nő
hetnek a házak tetején.
A növényekkel beépített háztetős építkezés
például Norvégiában több évszázados hagyo
mány. A középkori norvég házak javarészt így
készültek, és a vidéki városok építészetében
egészen a 18. századig jelen volt, de az iparo
sodás következtében egyszerűbbé vált a cse
réptetős megoldás. A 19. század végére szinte
teljesen eltűntek a gyönyörű, kerttel fedett
házikók, de szerencsére néhány évtizeddel ké
sőbb pár rendíthetetlen norvég hagyomány
őrző rájött, milyen szép, és még környezeti
szempontból is hasznos tradíciót hagyott el
nemzetük. Így megpróbálták feleleveníteni
a nemzeti sajátosságot. Kisebb városokban,
és vidéki nyaralóházak kivitelezésénél már
odafigyeltek a növényekkel való beépítésre.
A zöldtetők egyre inkább a figyelem közép
pontjába kerülnek világszerte és szerencsére
már hazánkban is.
A növények az életfolyamataik során széndi
oxidot kötnek meg, oxigént szabadítanak fel
és vizet is párologtatnak, így kedvező mikro
környezetet teremtenek: kiegyenlített hőmér
séklet, magasabb pára, alacsony portartalom.
Az alacsony hőingadozás az épületekre nézve
is kedvező, hiszen kisebb a hőmozgásból ke
letkező igénybevétel, ezáltal megnövekedik a
szerkezet élettartama. A zöldtetők javítják az
épület belső klímáját is, télen fokozzák a hő
szigetelő képességet, nyáron a párolgás miatt
hűtik a szerkezetet. Ezek a tetők a város kli
matikus javításán túl a csapadékhasznosítás
ban és a zajcsillapításban is jelentős szerepet
játszhatnak.

A Jászsági Jegyzőklub a közelmúltban
Jászfényszaru Városháza dísztermében tartotta legutóbbi ülését. Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármester, Mészáros László címzetes főjegyző, és dr. Gócza Tamás helyettesítő jegyző, mint házigazdák fogadták a
Jászság településeinek jegyzőit, aljegyzőit
és a Klub meghívott vendégeit.

A növényzettel telepített tetőket két nagy
csoportra osztjuk, extenzív tetők és intenzív tetők. Az átmenet a két csoport között a
gyakorlatban ritkán húzható meg élesen, de
a funkciót tekintve alapvető különbség fi
gyelhető meg. Az intenzív tetőknél a kertet a
használati igényhez formáljuk, az extenzívnél
a helyi ökológiai adottságok figyelembevéte
lével alakítjuk ki a vegetációt. Extenzív tetők
létesítése főként ökológiai szempontok alap
ján történik, a növényzetet helyezi előtérbe.
A tető a kialakított utakon és tipegőkön kívül
emberi tartózkodásra nem alkalmas. A réteg
vastagság általában 10-15 cm.
(folytatás a 12. oldalon)

A Jászság 18 településének jegyzői és al
jegyzői által közel 20 éve működő Jászsági
Jegyzőklub rendezvényt személyes jelenlété
vel megtisztelte dr. Lengyel Györgyi megyei
kormánymegbízott, dr. Német Mónika a
Kormányhivatal hatósági főosztályvezetője, és Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti
főorvos.
Hagyomány már, hogy az önkéntes szer
veződésként létrehozott Jegyzőklub tagjai
időszakonként összeülnek szakmai megbe
szélésre. A klubfoglalkozások célja a szakmai
együttműködés elősegítése, az önkormányza
tok jogszerű és szakszerű munkájának egy
séges joggyakorlat alkalmazásával történő
biztosítása.
A klub megalakulása óta
kötetlen szervezeti formában
biztosítja a jegyzők, aljegyzők
szakmai eszmecseréjét. Az
összejövetelekre általában ne
gyedévente kerül sor, váltako
zó helyszínekkel, mely egyben
lehetőséget nyújt a házigazda
önkormányzat településének
megismerésére is.
Igyekszünk ezen alkalmak
ra aktuális témát keresni, és
hozzá olyan előadót megnyer
ni, aki a téma szakavatottjaként hatékonyan
elősegítheti egységes jogértelmezésünket és
jogalkalmazásunkat. Rendszeresen meghív
tuk a megyei önkormányzat és a közigaz
gatási hivatal munkatársait, a térségünket
lefedő dekoncentrált szervek vezetőit, illetve
a továbbiakban is fontosnak tartjuk konzul
tatív jellegű tanácskozásainkra meghívni a
Kormányhivatal szakembereit, akik részvéte
lükkel és kistérségi értekezletükkel a jegyzői
feladatok jogszerű ellátásához nyújthatnak
iránymutatást. Úgy gondoljuk, hogy a köz

vetlen kapcsolattartásra ez a módszer kiváló
an alkalmas, és tartalmas eszmecserével igen
hasznosan kamatoztatható.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a klu
bunk fontos szakmai műhelye a kistérségi
együttműködésnek is. Közreműködésünkkel
elősegíthetjük a Jászsági Többcélú Társulás
eredményes munkáját, a hatékony önkor
mányzati döntések előkészítését,
illetve azok szakszerű végrehaj
tását.
A Jászfényszarun megtartott
rendezvény szakmai részében
dr. Lengyel Györgyi megyei
kormánymegbízott a területi
államigazgatási reform végrehaj
tásával kapcsolatos feladatokról
tartott előadást. Ezt követően
dr. Német Mónika a Kormányhivatal hatósági főosztályvezetője tájékoztatta a kollégákat az
időszerű hatósági feladatokról,
majd pedig Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos az
aktuális népegészségügyi feladatokról beszélt.
Az érdemi szakmai munka után a Klub
tagjai elbúcsúztatták a nyugállományba vo
nuló kollégákat, Jászberény város főjegyzőjét
Dr. Forgács Istvánt, aljegyzőjét Dr. Kiss
Andrást, és Jászapáti város aljegyzőjét Hudra Györgynét. Az újonnan megválasztott
jegyzők, aljegyzők bemutatkozását követően
a házigazda Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester és Mészáros László címzetes
főjegyző idegenvezetésével rövid városnéző
séta során megtekintettük a főtér nevezetes
ségeit, melynek keretében a polgármester
ismertette a vendégekkel a város funkcióbő
vítő beruházásának terveit, mely jelenleg az
önkormányzat legnagyobb projektjét képezi.

A közeljövőre nézve tervezzük a megyei
jegyzőklubok részvételével egy szakmai ren
dezvény megtartását is Jászfényszarun. Az
értekezlet egyik előadója a Jegyzők Országos
Szövetségének Elnöke, Dr. Nánási Éva Gödöllő város címzetes főjegyzője lesz, aki az
előzetes személyes tárgyalások során elfogad
ta Jászfényszaru város polgármesterének és
a Jászsági Jegyzőklubnak meghívását, illetve
felkérését.
Dr. Voller Erika aljegyző
Jászsági Jegyzőklub vezető
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Rendõrségi aktualitások

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Strand-szarkák
A nyári kánikulában nagy tömeget vonzó vízpart,
a strandok, uszodák környéke jellemzően egyben a
„strandszarkák” vadászterülete is.
A hatalmas tumultusban megszokott látvány, hogy valaki felkap egy tás
kát és a kijárat felé indul vele, mint ahogy az is, ha épp egy hátizsákban
matat, habár lehet nem is a sajátja.
Sajnos minden szezonban akad a kínálkozó lehetőségre váró tolvaj és az
azt megteremtő személy szerepére is jelentkező, pedig a gyakran nem kis
bosszúságot okozó esetek könnyedén elkerülhetőek lennének némi oda
figyeléssel.
A legjobb védekezés a megelőzés.
A táskára terített törölköző nem védi meg értékeinket, használjuk az ér
tékmegőrzőt.
A csomagokra felváltva vigyázzunk.
A parkoló autókban ne hagyjunk látható helyen táskát, értéket, azokat
inkább a csomagtartóban helyezzük el.
Ne vigyünk magunkkal nagyobb mennyiségű készpénzt.
Ne viseljünk olyan ékszert, vagy karórát, amit a vízbemenetel előtt le
kell vennünk.
A strandoláshoz nem feltétlenül szükséges, feltűnő és értékes használati
tárgyakat egyszerűen hagyjuk otthon.
Szerezzünk be olyan tokot, tasakot, ami vízhatlan, így pénzünket egyéb
értékeinket magunkkal tudjuk vinni akár a vízbe is.
Az eljárások többségében nehézséget okoz, hogy a sértettek legtöbbször
csak távozáskor veszik észre a bűncselekményt és az elkövetőről is csak
a legritkább esetben van információjuk, így szemtanúk hiányában nehéz
felderíteni a lopást.
A strandok nem vállalnak felelősséget az őrizetlenül hagyott értéktárgya
kért, melyre általában a hangosbemondó is figyelmeztet.
Amennyiben bűncselekmény sértettjévé válik, kérjük minél előbb tegyen
erről bejelentést a legközelebbi rendőrkapitányságon és vegye igénybe az
áldozatsegítő szolgálat segítségét.

Bringabiztonság
Néhány jó tanács a kerékpárlopások megelőzésére
Jól látható, forgalmas helyen zárják le kerékpárjaikat, olyan helyen, ahol
a gyalogos forgalomnak legalább minimális visszatartó ereje van a tolva
jokkal szemben!
A tartozékokat, mint pl.: sebességmérő órát, lámpát, kulacsot, pumpát,
illetve mindazt, ami mozdítható a kerékpárról, vegyék le és vigyék ma
gukkal! Ezek a tartozékok ugyanúgy értéket képviselnek, vigyázniuk kell
rájuk!
Jegyezzék fel kerékpárjaik azonosításra alkalmas jellemzőit, ismertető
jegyeit (típus, vázszám, méret, szín, felszerelések, sérülések stb.)! Az el
tűnt kerékpárt a rendőrségnek ezen ismertető jegyek alapján van módja
felkutatni.
Gravírozással, illetve az egyre elterjedtebb, ún. mikropontos jelölési rend
szer alkalmazásával egyedi azonosító jelekkel is elláthatják kerékpárjaikat.
Használjanak jó minőségű, masszív zárat! A lakat (zár) lehetőleg olyan
legyen, amely a vázat és a kerekeket is átéri! A kerék és a váz legyen mindig
együtt, egy stabil tárgyhoz (pl. fa, kerékpártároló, korlát stb.) rögzítve!
Amennyiben kerékpárját ellopták, a lehető legrövidebb időn belül érte
sítse a rendőrséget a
107-es, illetve a 112-es segélykérő telefonszámon.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
5000 Szolnok, Baross G. út 39.
Telefonszám: 56/501-654, Fax: 56/501-600

„Küzdöttél, de már nem lehet,
A csend ölel át és a szeretet.”

Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak,
ismerősöknek, szomszédoknak és mindazoknak, akik

LOVÁSZ DÉNES
gyászmiséjén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait
helyezték, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

FÁBIÁN ISTVÁN
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkat enyhíteni próbálták.
A gyászoló család

Borbély László
halálának 10. évfordulójára emlékezünk.
„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
Ahol megpihen dolgos két kezed.
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben, szerényen.
Jóságos szíved nyugodjon békében.
Emlékeddel szívünkben maradtál,
Számunkra Te soha meg nem haltál.”

Szerettei

Emlékezés

Pál István
halálának 2. évfordulójára.

„Olyan szomorú mindig egyedül lenni,
Valakit mindig hiába keresni.
Valakit várni, ki nem jön el többé,
Valakit szeretni szívből és örökké.”

Szerető feleséged, gyermekeid

Júniusi anyakönyvi hírek
Júniusban nem született kisbaba.
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Bukó Péter és Mészáros Tímea.
ELHUNYTAK: Bak Ferenc (71 é.), Both Sándor (79 é.), Győri
Imre (81 é.), Langó Istvánné Kovács Klára (98 é.), Lovász Dénes (76
é.), Oroszi Jánosné Gergely Magdolna (80 é.), Palócz Mária (73 é.),
Peczuk István (86 é.).

Nyári helyettesítés a gyermek körzetben
Augusztus 01. Hétfő

15–16 ó.

Augusztus 11. Csütörtök 13–14 ó.

Augusztus 02. Kedd

13–14 ó.

Augusztus 12. Péntek

9–10 ó.

Augusztus 03. Szerda

16–17 ó.

Augusztus 15. Hétfő

15–16 ó.

8–9 ó.

Augusztus 16. Kedd

13–14 ó.
10–11 ó.

Augusztus 04. Csütörtök

Színház Szolnokon! Foglalja le most!
Az október 8-i, szombat esti Imádok férjhez menni című parádés szereposztásban színre kerülő előadásra jegyek még korlátozott számban előjegyezhetők Bordásné Kovács Katalinnál (422-002). Az igényeket most
lehet jelezni, de a 2300–2800 forintos jegyeket csak augusztus végéig kell
kifizetni.
Katinka

Augusztus 08. Hétfő

15–16 ó.

Augusztus 17. Szerda

Augusztus 09. Kedd

13–14 ó.

Augusztus 18. Csütörtök 13–14 ó.

Augusztus 10. Szerda

10–11 ó.

Augusztus 19. Péntek

13–14 ó.

Augusztus 22-től Szeptember 02-ig 8–9 ó.
Türelmüket és megértésüket kérve, köszönettel: Dr. Kocsis András
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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.

építőanyag

áruházak

– kereskedő csoport tagja

KÉSZBETON AKCIÓS ÁRON:
c8-24fn 11.400,-/m3

FENYŐFŰRÉSZÁRU

ZALAKERÁMIA

50.000,-/m -től

csempék

DELTA FA nyílászárók

padlólapok

Beltéri fa-, farostajtók

+ajándék

Kasza bejárati ajtók

Minőségi zsindely

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!

Charvat zsindely 1790,-Ft/m2-től

3

akció!
• Nyugdíjas kedvezmény –30%
• Keretek –30%, –40%
• Fényre sötétedő lencsék –30%
• Multifokális lencsék –50%
• Komplett szemüveg már 7000 Ft/db
Üdülési csekket elfogadunk!
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig

Apróhirdetés
KIADÓ összkomfortos, konvektoros csalá
di ház, kaució letétele szükséges. Ugyanitt
ELADÓ hosszú parasztház nagy telekkel.
Telefon: 06-57-422-622
Augusztus 6–20 között szabadság miatt
Dr. Kovács Terézia helyettesít a Deák Ferenc téri rendelőben. Dr. Palencsár Csaba
Kérjük Jászfényszaru lakosait, hogy két
évente jelentkezzenek háziorvosuknál felül
vizsgálatra.
Jászfényszaru házi orvosai
Az AVE-Heves Városfenntartó Kft.
a művelődési házban tartja fogadóóráit a
következő időpontokban:
Augusztus 8. 14 óra
Szeptember 12. 14 óra
Október 10. 14 óra

Szerkesztőségi fogadóórák
a Rimóczi Kastély (Pince) épületében
minden pénteken 9–11 óráig.
Telefon: +36-30/3488-935
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 Berze Lászlóné Vityu készítette.
Lapzárta minden hónap második hétfője
A szerkesztőség címe:
Városi Könyvtár 5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.
Mobil: 06-30/3488-935
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
www.artander.hu, www.nyomdasz.hu

JÁSZBERÉNY, Nagykátai út 1. T.: 57/415-242, 57/415-006
JÁSZAPÁTI, István király út 49. T./fax: 57/441-003, 57/440-356
E-mail: tebajaszbereny@gmail.com, tebatuzep@pr.hu

Keskeny nyomtávú erőgéppel munkát vállalok!
Ásógépezés, talajmarózás, tárcsázás, szárzúzás, altalajlazítás,
kombinátorozás. Tel.: 06-30/289-8158

Szalmabála vásárlók figyelmébe
A IV. Tarlófesztivál bálakompozícióihoz felhasznált bálák kedvezményes értékesítésére kerül
sor. Az ép bálák 2011. augusztus 8-án és 9-én délelőtt 8 és 12 óra, valamint 16 és 18 óra között
a helyszínről elszállíthatók. A bála árát a Tarlófesztivál támogatására kell befizetni.
Tóth Tibor

Óvodai, iskolai étkeztetésre beíratás a GAMESZ-nál
augusztus 22-től
Óvoda tízórai: 114 Ft/nap
Óvoda egész nap: 380 Ft/nap
Iskolai tízórai: 114 Ft/nap
Napközi: 453 Ft/nap
Csak ebéd: 110 Ft/nap
Kedvezményre jogosító határozat bemutatása szükséges.

Fogadóóra
A Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyalójában minden hónap utolsó péntekén 15.00
órától 17.00 óráig várja az érdeklődőket Dr. Szabó Tamás országgyűlési képviselő és
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester.

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
Fény Patika: Szentcsalád tér 13. Telefon: 522-460
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Jászberényi Nyár
augusztusi program ajánlója
Szabadtéri Színpad augusztus 5-én (péntek)
20.30 órakor
Eisemann Mihály – Dalos Zoltán – Baróti Géza:
Bástya Sétány 77 – zenés vígjáték 2 részben
DMK Ifjúsági Ház, Sportcsarnok,
Belvárosi Általános Iskola udvara, Bercsényi út
augusztus 6-án (szombat) 8.00–15.00 óra
XXIV. Nemzetközi mézvásár és
Méhésztalálkozó
Állat és Növénykert augusztus 6-án (szombat)
21.00–24.00 óra
Állatkerti éjszaka
Electrolux Lehel Kft. melletti füves pálya
augusztus 6-án (szombat) 8.00–19.00 óra
IV. Amatőr fogathajtó verseny
Szabadtéri Színpad augusztus 7-én (vasárnap)
20.30 óra
Jászmagyarok Együttes koncertje
Református templom augusztus 9-én (kedd )
18.00 óra
Ifjú Muzsikusok Estje
Főtér, Szabadtéri Színpad, Margit-sziget, Víz u.
augusztus 10–14.
XXI. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár
Városi Görkorcsolyapálya
augusztus 13. (szombat)
Jász-Kupa Nemzetközi Görkorcsolya Verseny
Szabadtéri Színpad augusztus 26. (péntek)
20.30 óra
Kárpátia koncert
Főtér augusztus 27 (szombat)
9.00–19.00 óra
Vadásznap
Déryné Művelődési Központ díszterme
augusztus 27–28. (szombat-vasárnap)
Vadászati kiállítás
Összeállította: Tóth Tibor

Építész szemmel
(folytatás a 9. oldalról)
Egy jól működő extenzív kertben olyan
növényeket kell alkalmaznunk, amelyek jól
tűrik a szárazságot, és minimális az ápolási
igényük. Az intenzív tetőn a természetes kert
tel azonosan, majdnem minden dísznövény
alkalmazható, így szinte korlátozás nélkül
telepíthetünk évelőket, fűféléket, sőt még
kisebb fás szárú növényeket is. Ezen tetők jel
legzetes elemei a pihenőkertek, nagyméretű
virágedények, kerti tavak, gyepfelületek, kis
ebb fák, de előfordulnak remek példák zöld
séges kertek kialakítása is. Intenzív kerteket
csak 10 fokos lejtés alatt készíthetünk, mert
itt fokozottan fennáll az erózió veszélye. Az
intenzív tetőkertek a legértékesebb zöldtető
formák, rendszeres ápolást és öntözést, táp
anyag-utánpótlást, és gyomtalanítást igényel
nek, így az építési és karbantartási költsége is
a legmagasabb.
Berze Éva, okleveles építészmérnök

Szigetmonostoron járt az Iglice
Idén – a korábbi évekhez képest rendhagyó
módon – Szigetmonostoron tartotta az Igli
ce Gyermeknéptánc Együttes hagyományos
edzőtáborát.
A június 19-i reggeli indulásra kisebb-na
gyobb bőröndökkel érkeztek a táncosok. A
szállásunkat – amely később elnyerte vala
mennyiünk tetszését – busszal közelítettük
meg. Már megérkezésünk napján próbákon
vettünk részt. Ebéd után előbb a nagyok bir
tokolták a próbatermet, akik mezőkölpényi
táncokat tanultak Péter Szilárdtól és Havrán
Bettinától. A nagyok után a kicsik következ
tek a táncban. Nekik Kozma Márk és Don
kó Brigitta tanítottak dél-alföldi táncokat.
A fárasztó próbák után mindenki örömmel
fogyasztotta a vacsorát. A vacsora után egy
vetélkedőre hívtak minket Szilárdék.
Egy átlagos nap a táborban: 7:30-kor éb
resztő, 8-tól reggeli. Délelőtt a nagyok pró
báltak, amíg a kicsik Berényi Ágnessel gyön
gyöt fűztek, hajcsatot készítettek, hennával
festettek, vagy éneket tanultak. Fél egytől
ebédeltünk, majd ebéd után egy helycserés
támadással a kicsik megrohamozták a pró
batermet, a nagyok pedig mentek Ágihoz.

A délutáni próbák után megvacsoráztunk,
vacsora után pedig kezdetét vette az igazi já
ték és szórakozás. Minden este vetélkedők és
csapatversenyek várták a táncosokat.
Az edzőtábor – szokásához híven – nagyon
jól telt. Bár az időjárás miatt csak egyszer
voltunk strandon, azt hiszem ez még sem
okozott senkiben lelki sérüléseket. Rengete
get nevettünk, szórakoztunk és táncoltunk.
Persze a legjobbakkal is megesik, hogy vala
mi nem sikerül olyan jól. Így volt ez Kozma
Márkkal is, aki külső lábas, „fent” hangsúlyos
forgás helyett belső lábas, „lent” hangsúlyos
forgást tanított. De mikor észrevette az iga
zán apró bakit, azonnal korrigált. Így semmi
baj nem történt, hiszen: „csak átismételtük” a
másik fajta forgást.
A tábor menetében többen is segítettek:
két lelkes nagymama, Berényi Ágnes, Donkó
Brigitta, valamint Fazekas László és Kozma
Márk. Mivel Brigi és Laci még hivatalosan
nem voltak „iglicések”, így egy avatást is meg
ejtettünk a tábor folyamán.
Reméljük jövőre is hasonlóan jól érezzük
magunkat, akár hol is tartjuk majd a tábort.
Horváth Boglárka

Már városunkban is hódít a zumba…
Jászberény, majd Hatvan után végre itthon is
adottak a lehetőségek mindenki számára, aki
kipróbálná ezt az igazán hatékony és jó hangulatú sportágat.
Mi is az a zumba? A zumba egy zsírégető
edzés, ami az aerobic, cumbia, salsa, me
rengue, mambo, flamenco, chachacha, rag
gaeton, samba, hastánc, valamint bhangra
kombinációja. Maga a szó a zumbear igéből,
kolumbiai szlengből ered. Azt jelenti „gyor
san mozogni, és szórakozni”. A latin inspirá
ciónak engedve a csípő és a törzs mozdula
tait kötelezően beemeli a mozgásanyagba. A
zumbában nincs hosszan tartó koreográfia,
amit meg kell jegyezni. Az autentikus, való
di zenék struktúráját megőrizve csökkenti az
edzésprogram monotonitását. Egy 60 perces
alkalommal kb. 600 kalóriát égethetünk el.
Ez egy intermitten tréning, ami azt jelenti,
hogy a pulzusszám állandóan változik. Na
gyon gyors és pörgős zene után egy lassabb
következik. A zumba kialakítása egy véletlen
nek és a kolumbiai származású Beto Pereznek
köszönhető. Az aerobik-edző és táncoktató
férfi egy aerobik órára menet otthon felejtette
a zenéit. Mivel csak a táncoktatáshoz szük
séges, vágatlan zenei anyaggal dolgozhatott,
rögtönöznie kellett egy merengue, salsa és
cumbia lépésekből álló edzést. Ezt az órát ne
vezhetjük a világ első zumba órájának. Perez
észlelte a lelkesedést a vendégein, ezért kifej
lesztette a zumba koncepciót.
Jászfényszarun Pethő-Czalbert Gabriella
tart zumba- és aerobicórákat.
Gabi, hol tanultál zumbát oktatni, és honnan
jött az ötlet, hogy zumbát oktass?

Már kiskoromtól kezdve foglalkoztam tánc
cal. Jazz balettre, és rock and roll órákra jár
tam. 8 éve van fitness edzői szakmám, ezzel
tanítottam már korábban aerobicot, és most
már zumbát is. A zumbát egy nagyon kedves
pesti ismerősömtől tanultam, majd elvégez
tem a Zumba Basic 1 magyarországi szerve
zésű tanfolyamot.
Kinek ajánlod ezt a sportot?
A zumba inkább tánc, mint aerobic. Így
mindenkinek ajánlom, aki fogyni szeretne,
közérzetjavításra vágyik, vagy csak egyszerű
en jól szeretné magát érezni.
Milyen felszerelés kell az órára?
Mindenképpen bő nadrágot, bővebb szabá
sú nagyobb pólót vegyen mindenki az edzés
re. És egy tornacipőt is dobjanak be, valamint
senki se felejtse otthon a jó kedvét!
Miért olyan kedvelt sport ez a zumba?
Egyrészt azért, mert könnyebb például az
aerobicnál, hiszen nincsenek megalkotott
fix koreográfiák. Minden számnak van egy
refrénje, amire egyfajta lépést kell táncolni,
de a többi inkább csak improvizáció és önfe
ledt tánc, szórakozás. Az alaplépéseket pedig
nagyon gyorsan el lehet sajátítani. Másrészt
pedig azért lehet ilyen népszerű, mert ez itt
valójában egy „bulióra”. Ide összejönnek az
emberek, mozgunk, táncolunk egy órát, jól
érezzük magunkat. Jó zenéket hallgatunk,
szórakozunk.
A magam részéről, én már alig vártam, hogy
mikor lesz már a környéken zumba-oktatás.
Amikor az első órán részt vettem, nagyon él
veztem. Csak ajánlani tudom!
Horváth Boglárka
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Samsung nap Jászfényszarun

2011. június 25-én a Samsung Electronics Magyar Zrt. Jászfényszarui
gyára az itt dolgozók nagy örömére ismét megrendezte a „Samsung Nap”ot, melyre tisztelettel meghívta Jászfényszaru város és a környező telepü
lések lakosságát is.
A rendezvény évek óta megszokott helyszíne a jászfényszarui sportpálya,
ahol a program megnyitójára mintegy 300 fő jászfényszarui diák érkezett
kerékpárral a nagyszínpad elé.
A pomázi Tűzoltó Zenekar előadását követően Fekete Csilla, Jáger János
és barátai zenés műsorát láthattuk, valamint a Szivárvány óvoda óvodásai
adtak elő gyönyörű dalokat.
A helyi óvodások fellépése után kezdetét vette a hivatalos megnyitó,
melynek során köszöntő beszédet mondott SiHo Jang, a Samsung Zrt.
elnöke, Suh Chung-Ha, a Dél-Koreai Köztársaság rendkívüli és megha
talmazott nagykövete, Győriné dr. Czeglédi Márta Jászfényszaru város
polgármestere.
Ezt követően a cégnél hosszú ideje dolgozók munkájának elismeréseként
törzsgárda jutalmak átadása következett. A hivatalos program zárásaként
a Samsung elnöke tombola ajándékok sorsolása után jó szórakozást, kelle
mes és emlékezetes napot kívánt minden résztvevőnek.
Emlékeztető a programokról gyermekeknek és felnőtteknek:
Samsung női foci mérkőzések, játékos vetélkedők dolgozók és gyer
mekek részére, Samsung Smart TV bemutató, bográcsos főző bemutató,
rendőr kutya bemutató, Lala bohóc műsora, bábjáték, koncert és mesejá
ték gyermekeknek, óriás mobil játszóház, felfújható lóverseny-pálya, mo
bil kalandpark, gördülő óriások, csocsó, sakk játék és oktatás, asztalitenisz,
szkander bemutató és játék, szituációs lövészet, arcfestők, karikaturisták,
népi kézművesek, távirányítós verseny autók, rally szimulátor, golf szimu
látor, jósok, horoszkóp készítők, autós iskola gyermekeknek, lovas edző
pálya, városnéző kisvonat, Non-Stop együttes, Irigy Hónaljmirigy, Jáger
János és barátai, Latin tánc show, Neoton Sztárjai koncert.
A kitűnő vendéglátásról a Vágó Bt. csapata gondoskodott.
Az egész napos programot a versenyek díjainak átadása valamint tom
bolasorsolás zárta.
A SEH jászfényszarui gyárának rendezvényén mintegy 5000 fő vett részt
ezen a napon.
Seh Jászfényszaru,
Fotók: Szabó Adél
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Penczner Pál Nap – 2011

Üzenet a múltból

A Régi parasztházak című kiállításról

A jászberényi Nagyboldogasszony templom
kriptájának titkai

Memphis városában 1995. június 15-én hivatalosan is kihirdették a
Penczner Pál Nap-ot. Alapítványunk 2011. június 15-én, egy kiállítás
sal emlékezett a tavaly elhunyt Penczner Pálra és művészetére.

A pályázatot három kategóriában hirdettük meg: rajz-fotó-makett,
a témája a településünkön található régi parasztházak. A diákok iga
zán lelkesek voltak, rengeteg szép alkotás érkezett be. A kategóriák
legjobbjait, illetve a legeredményesebb pályázót díjaztuk. A díjakat a
Penczner Pál Alapítvány biztosította, és a Petőfi Művelődési Ház is sok
szép könyvet ajánlott fel. A megnyitó napján sokan megtekintették a
gyerekek munkáit, és az iskola tanulóinak lehetősége volt szavazni,
az általuk legjobbnak ítélt pályázóra. A zsűri értékelte és jutalmazta a
legjobb alkotásokat, a kiállítás megnyitója alkalmával a díjak átadására
is sor került. Minden kategóriában indult és így a legeredményesebb
pályázónak járó díjat Kríger Konrád 7. b osztályos tanuló kapta. A rajz
kategória kiemeltjei: Borbély Evelin 6. b, Sápi Evelin 6. b, Papp Dal
ma 7. b, Mészáros Marianna 6. a, Borbély Viktória 3. c, Nyers Dániel
2. a osztályos tanulók. A fotó kategória győztesei: Jenes Fruzsina 7. c,
Szűcs Levente 4. c, Ferenczi Krisztofer 5. c osztályos tanulók. Délután
megtörtént a látogatók szavazatainak összeszámlálása is, a Közönség
díjas Jenes Fruzsina lett.
Az alapítvány felhívásához csatlakozott a Diákönkormányzat is.
Programjuk ezen a napon a
művészetekről szólt. Külön
böző állomásokon várták az
osztályokat, az egyik hely
szín a kiállításunk volt és
így már a délelőtt folyamán
több száz diák láthatta az
alkotásokat. A többi helyen
lehetett például táncolni,
Memphisről és Jászfény
szaruról képeket kirakni,
összevágott filmekből kel
lett minél többet felismerni
az informatika teremben,
graffitit festettek az osztá
lyok az iskola kerítésére,
akik pedig inkább mozogni
szerettek volna, kosárlab
dáztak az udvaron stb.
A hagyomány az örökség lelke. Nélküle az örökség pusztán tárgy
vagy természeti jelenség csupán. Ezen a napon a művészet játszotta a
főszerepet iskolánk életében. Méltóképpen emlékeztünk Pali bácsira
és csatlakoztunk Memphis városához a Penczner Pál Nap megszerve
zésével. Köszönet minden szervezőnek és résztvevőnek.
Külön köszönöm munkájukat, a kiállítás megszervezésében: Berze
Lászlónénak, Szabó Zsókának, Nagyné Faragó Máriának, és a műve
lődési ház dolgozóinak, a pályázatok zsűrizésében: Kiss Lászlónak, Se
bők Évának, Szabó Zsókának, Menyhárt Évának.
Berze Éva
Fotók: Berze Lászlóné, Pál Alíz

A Jász Múzeum és a Jász Múzeumért Alapítvány 2011. június 16-án
„Üzenet a múltból” című érdekes kiállításra invitálta a Jászság lakos
ságát. Az időszaki kiállítást Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató
ajánlotta a szép számban megjelenteknek a kiállítás megnyitóján. A
jászberényi Nagyboldogasszony templom kriptáját 1782. július 28-án
nyitották meg. Ezt követően ide temetkeztek Jászberény jeles polgárai,
s a közéletben jelentős szerepet játszó személyek és családtagjaik. A
kripta napjainkban is működik.

2007. februárjában a Jász Múzeum, a Iusta Temetkezési Szolgáltatás
irányításával, dr. Selmeczi László, dr. Szabó Géza, Papp Ildikó, Bren
ner Zsolt, dr. Bathó Edit és Bugyi Gábor közreműködésével sor került
a régi, már jeltelen kripta fülkék tudományos igényű feltárására. Ezt
követően állami szervek és magánszemélyek támogatása révén meg
kezdődött a tárgyi anyag konzerválása, és restaurálása is. Az előkerült
18–19 századi leletanyag rendkívül értékes információkkal szolgál a
korabeli életmódról, az öltözködésről, és a temetési szokásokról. Az
anyakönyvek révén megismerhetővé vált az ott nyugvók személye is,
akik felfedve titkaikat, bepillantást engednek számunkra a százötvenkétszáz évvel ezelőtti Jászberény életébe.
Az igen érdekes és az ilyen témában ritkán látható kiállítást 2012.
április 30-ig nézhetik meg az érdeklődők.
A Fényszaruiak Baráti Egyesületének honlapján www.febe.hu a jász
sági hírek rovatban teljes terjedelemben elolvasható az igazgatóasszony
kiállítást megnyitó beszéde, valamint a galériában a kiállításról 31 kép
látható.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

Ízhasáb
Legényhódító
Múzeumok éjszakája süteménysütő verseny
győztes receptje.
A nyertes sütit mogyoró helyett pirított mandulával készítettem.
Hozzávalók:
Tészta: 25 dkg cukor, 15 dkg Ráma margarin, 2 db tojás, 1 citrom reszelt
héja, 1 cs. vaniliás cukor, 50 dkg liszt, 1 cs. sütőpor, 3-4 ek. tej.
Töltelék: 12 dkg darált, pörkölt mogyoró, 12 dkg porcukor, reszelt cit
romhéj, 2 db tojás, 2 ek. morzsa.
A tetejére: 1 db tojás, 5 dkg mogyoró.
Elkészítés: A tésztához valókat annyi tejjel gyúrd össze, hogy lágyan
nyújtható tésztát kapj. A tésztacipót felezd el. Az egyik felét nyújtsd kisujj
nyi vastagra, fektesd egy kivajazott tepsibe. Az őrölt, pörkölt mogyorót
porcukorral, reszelt citromhéjjal, 2 tojással és a morzsával keverd el. Tedd
a tepsiben lévő tésztára. Borítsd be a másik tésztalappal. Kend meg felvert
tojással, villával itt-ott szúrkáld meg, hintsd rá a durvára darabolt mogyo
rót. Előmelegített sütőben 180 fokon 30–35 perc alatt süsd szép kívána
tosra. Négyzetes darabokra vágva, vaniliás porcukorral megszórva kínáld.
Mónika
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UNALOMŰZŐ
GYEREKEKNEK
Unatkozol?
Kedved lenne
kézműveskedni egy kicsit?
Ha igen, akkor szeretettel várunk
augusztus 11-én és 18-án csütörtökön,
hogy velünk töltsd a délelőttöt
„hajnali” 9 órától déli 12 óráig
a Rimóczi Kastély pincehelyiségében.
Ha tudsz, ollót hozz magaddal!
Gyermekjóléti Szolgálat

Fűszer- és gyógynövény
kert
a Szivárvány óvodában

A tavasszal kialakított kiskertet beültették a
Katica csoport gyermekei növényekkel. Ke
rült ide oregánó, citromfű, zsálya, rozmaring,
majoranna.
Fotó: Földvári Edit
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Orchidea kiállításon
Az idei kiállítás „sztárvendége” a szamu
rájok kincse, a japán szellő orchidea volt.
Ez az apró, szerény növény évszázadokon
keresztül a japán császárság legbecsesebb
növényének számított. Nagyra értékelték
kellemes illatát, és szép küllemét. Japánban
ezt a kis ékszert „Fu-ran-nak” – szellő or
chideának nevezték el.
Számos történelemkönyv utal e kis nö
vény és a szamuráj kultúra szoros kap
csolatára. A szamuráj harcosok ezért az
orchideáért megmászták a legmagasabb,
legveszélyesebb hegyormokat, kedvesük,
vagy a császári udvar iránti hódolatuk,
odaadásuk jeleként. A szamurájok nem
csak az életüket kockáztatták ezekért az
apró, kedves növényekért, de termesztet
ték is őket. Szemükben ez a gazdagság és
nemesség jelképe volt.
Azért, hogy megszerezzék, száz mérfölde
ket tettek meg veszélyes körülmények kö
zött, így a növény a bátorság és a hősiesség
szimbóluma is lett. A Neofinetia falcata, a
szellő orchidea még napjainkban is kiemelt
helyet foglal el a japán császárság botanikus
kertjeiben – egy másik, hősies kor emlékét
idézve.
A szellő orchidea azonban csak egyike
volt a fesztivál látványosságainak, ahol a
virágok szerelmesei az orchideatermesztés
legnagyobb hazai szakértőitől tudhatták
meg, hogyan kell gondozni növényeiket
– származzanak azok akár Japánból, akár
más, egzotikus vidékekről.

A megfáradt „utazókat” idén Teaház vár
ta, hogy kipihenhessék a kiállítás felfedezé
sének fáradalmait – egy kis tea és sütemény
segítségével –, vagy betekinthettek a szín
pad programjaiba: az orchideákról szóló
előadásokba, az ikebana bemutatókba,
vagy részt vehettek gyermekeikkel a családi
kvízeken.

Az idei kiállítás egyik meglepetése volt
Tátrai Zsuzsa Orchideák című, az orchi
deák tartásával, gondozásával foglalkozó
könyve. A mű először 2005-ben jelent
meg, amelyet 2006-ban utánnyomás kö
vetett. Mindkét kiadás fél éven belül el
fogyott, idén azonban ismét megjelent a
nagy sikerű mű, mely bővített, átdolgozott
formában kerül az olvasók elé, a kiállításon
pedig már megvásárolható volt a frissen
nyomtatott, színes-képes útmutató.
A fotó egyik új orchideámról készült, me
lyet megmutatok a kedves olvasóknak.
Kép és szöveg: Czeglédi Gabriella

Sporthírek

Sportolóink az elmúlt hónapban nyári pihenőjüket töltötték,
erőt gyűjtve az előttük álló szezonra. Labdarúgó csapatunk már el
is kezdte a felkészülést a 2011/12-es bajnoki évre. Több edzőmér
kőzés után az augusztus 6-i hétvégén Magyar Kupa mérkőzésen
szerepel a csapat, majd a bajnoki küzdelmek az augusztus 20-i hét
végén kezdődnek. A pontos menetrend még nem ismert.
Volt egy korosztály, akik számára a július jelentette az év fő attrak
cióját, mivel a 16 éven aluliakból álló csapatunk a szlovákiai Eper
jes városában szerepelt a Fragaria Cup elnevezésű rendezvényen.
Ez Európa keleti felének egyik legjelentősebb, de mindenesetre

legnépesebb utánpótlás rendezvénye, 20 ország 280 csapatával.
Olyan nagy múltú klubok gyerekcsapatai között szerepeltünk,
mint az FTC, a Celtic Glasgow, vagy a Dinamo Kijev. Sajnos, a
mi korosztályunk mezőnyének részvevői „okosan” kihasználták a
játékosok korának igazolása során kínálkozó kiskapukat, így a 19
csapatból a mi legénységünk volt súlyban és magasságban a legki
sebb! Ennek ellenére fiaink becsülettel felvették a kesztyűt, de va
lós esélyünk egy-két csapat ellen volt, akik hasonló súlycsoportban
voltak velünk.
A csoportmérkőzések alatt megmérkőztünk a lengyel Plock, a ro
mán FC Brasov és Pantelimon Bucuresti, a horvát Omis valamint
a szlovák Velky Saris csapataival. Reális győzelmi esélyünk csak a
Pantelimon és a Saris ellen volt, de szoros csatában alul marad
tunk. Így a 17-ik helyért játszottunk a lett Jekabpils Sporta Skola
ellen, ahol már kissé megtörve szenvedtünk 1-0 arányú vereséget.
A légkör és a szállás kárpótolta fiainkat, hisz egy 11 emeletes
egyetemi kollégium tízedik emeletén kaptunk szobákat. Itt mint
egy 1800 sportolóval laktunk együtt, mind-mind más országból.
Így közös nyelv az angol lett egy hétig, ami konyhaszinten ugyan,
de magabiztosan ment már mindenkinek az utolsó napokban!
A JVSE köszönettel tartozik mindenkinek, aki segítséget nyúj
tott az utazás lebonyolításában, legfőképpen Jászfényszaru Város
Önkormányzatának, Csuzz Antalnak és Szakali Jánosnak!
A nyári szünetben sem feledjék: mozogjanak sokat!
Vitányi Szabolcs
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A XVII. Jász Világtalálkozón jártunk
Július 1–2-án rendezték meg a XVII. Jász
Világtalálkozót Jásziványon, a Jászság legkisebb, mindössze 400 főt számláló településén.

A rendezvénysorozat keretein belül, a pén
teki napon elültették a „Jászok Fáját” és a
helyi művelődési házban kiállításokat nyi
tottak meg.
A szombati nap délelőttjén ünnepi főpapi
szentmisét celebrált dr. Ternyák Csaba egri
érsek, majd megtartották a jász települések
felvonulását. Ezt a díszünnepség követte,
melyen köszöntőt mondott Tari András pol
gármester, dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter és Pócs János országgyűlési képvise
lő, a rendezvény fővédnöke.

A díszünnepség keretein belül vette át a
Jászságért Díjat, a papi szolgálatát Jászapátin
töltő Kladiva Imre, római katolikus espe
res-plébános, címzetes kanonok, dr. Dobos
Lászlótól, a Jászok
Egyesületének ügy
vivőjétől. A díjat
először kapta egyhá
zi személy. Majd első
ízben adományozták
oda a Jásziványért
Díjat.
A
díszünnepség
keretein belül iktat
ták be az új jász ka
pitányt, Borbás Fe
rencet. Az ünnepség
végéhez közeledve a
XVIII. Jász Világta
lálkozó rendezésé
nek jogát kapta meg
Jászfelsőszentgyörgy,
majd történelmi képeket tekinthettek meg a
jászok múltjából.
Délután és este a szórakozásé volt a fősze
rep. Délután a jászsági települések művészeti
csoportjai mutatkoztak be, Jászfényszaruról a
Red&Black Tánccsoport műsorát tekinthette
meg a nagyérdemű. Az este folyamán a Mis
kolci Ütősök, Tóth Vera, Takács Nikolas és a
TŰZVARÁZSLÓK műsora szórakoztatott
időset-fiatalt egyaránt, végül a hosszúra nyúlt
napot utcabállal és tűzijátékkal koronázták
meg.
Kép és szöveg: Pál Katalin Alíz

Semmelweis nap
Köszönet a mindennapok szolgálatáért
Jászfényszaru Város Önkormányzata és
annak Szociális, Egészségügyi, Idősügyi és
Vallásügyi Bizottsága már az elmúlt évben
köszöntötte a Semmelweis nap alkalmából
az egészségügyi dolgozókat. Ebben az évben
a kormány július
1-jét az egészség
ügyi
dolgozók
munkájának elis
meréseként mun
kaszüneti nappá
nyilvánította.
A város vezeté
se június 30-án
a Rimóczi Kas
tély
Kávézójá
ban köszöntötte
Semmelweis nap
alkalmából váro
sunk jelenlegi és
nyugalmazott egészségügyi dolgozóit, gyógy
szerészeit, védőnőit. Az ünnepséget jelenlété
vel megtisztelte Dr. Szabó Tamás felső-jász
sági országgyűlési képvelő, Jászberény város
polgármestere, dr. Bálint Péter a Jászberényi
Szent Erzsébet Kórház ügyvezetője, orvos
igazgatója. Az ünnepség résztvevőit Lovászné
Török Magdolna bizottsági elnök köszöntöt

te, majd Győriné dr. Czeglédi Márta polgár
mester méltatta az ünnepeltek tevékenységét,
munkáját.
Alkalom nyílott arra is, hogy a polgármes
ter köszönetét fejezze ki dr. Bálint Péternek,
a Johannita Rend Magyar Tagozata tagjának,
akinek közbejá
rásával és köz
vetítésével – a
rend gyűjtésében
– februárban 10
millió Ft értékű
segélycsomag
érkezett
Jász
fényszarura. Kö
zel hétszázötven
család
kapott
csomagot. Kö
szönet képpen
Szabó Imrefia
Béla szobrász
művész által készített aranyozott Erkel Ferenc
Jubileumi Emlékérmet adott át a jászberényi
kórház ügyvezető, orvos igazgatójának. Szabó
Tamás pohárköszöntőjében kiemelte, hogy a
Jászberényi Kórház továbbra is a Jászság be
tegeinek gyógyulását szolgálja, ehhez a kor
mány támogatása biztosított.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

Kék Vonal:
a gyerekeket meg kell hallgatni!

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
1993-ban jött létre azzal a céllal, hogy a gye
rekeknek, fiataloknak legyen közvetlen lehe
tősége segítséget kérni, problémáikat, gondo
lataikat megosztani.
Mottónk 17 éve változatlan: a gyerekeket
meg kell hallgatni és a felnőtteket segíteni kell abban, hogy erre képesek legyenek.
Alapértékeink a gyerekközpontúság, a bizalom, a felelősség és az együttműködés.
A Kék Vonal minden munkatársa és ön
kéntese azért dolgozik, hogy a gyerekek va
lódi odafigyelést, elfogadást, a bajban segít
séget kapjanak. Hiszünk abban, hogy ehhez
a legjobb út az együttműködés, mert minden
felnőtt közös felelőssége, hogy a gyerekeknek
jobb legyen. Gyerekekkel foglalkozó szak
emberek számára anonim konzultációs szol
gáltatást nyújtunk Szakember – Szakember
Vonalunkon keresztül (telefon keddenként
10–14 óráig: 06-1/302-0944, e-mail: szak
emberek@kek-vonal.hu).
A 116111 Ifjúsági és Gyerektelefon, va
lamint a 116000 Eltűnt Gyerekek Segélyvonala a nap 24 órájában hívható bármi
lyen telefonhálózatból ingyenesen, anonim
módon. A 116111-es számon működik a
Kék Vonal Internet Helpline szolgáltatá
sa, amely konzultációs lehetőséget biztosít
internethasználattal, biztonságos netezéssel
kapcsolatban gyerekeknek és szüleiknek.
Szolgáltatásaink online is elérhetőek, e-mail
és chat konzultációt a honlapunk biztonságos
rendszerén keresztül vehetnek igénybe a rá
szorulók. A Gyerektelefonok kiemelt céljai a
gyerek- és fiatalkorban elkövetett öngyilkos
ságok, a gyerekbántalmazás, valamint a gye
rekek elszökésének, eltűnésének megelőzése
és a gyerekek biztonságos internethasználatá
nak lehetővé tétele.
Az ügyeletet napközben 100 órás alap
képzésünket elvégzett önkéntesek látják el.
Jelenleg közel 100 önkéntessel dolgozunk,
önkéntes programunk 2010-ben elnyerte az
Év Önkéntes Programja díjat.
Aktuális képzésünk szeptemberben kezdő
dik, melyre várjuk minden 20 és 60 év közöt
ti érdeklődő jelentkezését, aki kész meghall
gatni és telefonos vagy online konzultációval
segíteni a hozzánk forduló gyerekeket és fia
talokat. A képzésről, a kiválasztásról további
információ: onkenteskepzes@kek-vonal.hu
További információ az alapítványról, szol
gáltatásainkról az alábbi elérhetőségeken kér
hető:
e-mail: info@kek-vonal.hu
weboldal: www.kek-vonal.hu

