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Talentumok találkozója

„Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet...”

Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális,
Egészségügyi, Idős és Vallásügyi Bizottsága
szeretettel meghívja településünk
minden kedves nyugdíjas, és idős lakóját
2011. december 10. (szombat) 16.00 órakor
kezdődő műsoros karácsonyi délutánra
a Petőfi Művelődési Házba.
A műsorban fellépő művészek:
Szentendrei Klára nóta énekesnő, Fazekas József
nóta énekes, Farkas Bálint előadóművész,
Bálint Emese énekes, színésznő.
Az est fővédnöke:
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester asszony
Ünnepeljünk együtt azokkal, akik a legtöbbet tették családjukért, embertársaikért, településünkért!
Lovászné Török Magdolna

Szociális,Egészségügyi, Idős és Vallásügyi Bizottság Elnöke

Ünnepi miserend
Adventben, 2011. november 29-től hétfő és szombat kivételével reggel 6 órakor hajnali szentmise
lesz a templomban.
Karácsony
December 24-én 23 óra 30-kor Pásztorjáték,
éjfélkor ünnepi szentmise a templomban
December 25-én Karácsony napján 11 órakor
ünnepi szentmise a templomban
A templom ezen a napon 17 óráig nyitva lesz.
December 26-án Karácsony második napján 11
órakor szentmise a templomban.
A temetői kápolnában december 25-én és 26-án
nem lesz szentmise.
December 31- én 17 órakor Hálaadó szentmise a
templomban.
2012. január 1-jén 11 órakor Újévi ünnepi szentmise a templomban.
A kápolnában ezen a napon nem lesz szentmise.

Adventi Kávéház!
Rendezők:
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
Petőfi Művelődési Ház
Időpont: 2011. december l8. l5 óra
Helye: Petőfi Művelődési Ház
Közreműködik:
Bajtala Emese – hárfaművész
Faragó Csilla – fuvolaművész

Az október 30-ai Talentum találkozón több
kiscsoportos beszélgetés zajlott. Itt olvasható
egy összeállítás arról, hogy a városfejlesztés
szekció milyen kérdéseket taglalt.
Amiben a város döntéshozóinak kulcsszerepe van: véleménykülönbségek kezelése; a város műszaki-emberi aspektusai; a saját ötletek
keresztülvitele (ki áll mellé a döntéseknél)
Jászfényszaru város jelenlegi gazdasági
programja (fő csapások, amellett ami csak
akkor tűnik fel, ha nincs, vagy nem működik
megfelelően: út, víz, csatorna, stb.):
– napenergia hasznosítása, napelem farm,
függetlenül az országos hálózattól (heteken
belül eldől) – geotermikus kút próbafúrásai
meg lettek rendelve – felújítások az általános
iskolákban (elkészültek)
– közös bölcsőde-óvoda zöldmezős beruházással – sportcsarnok (uszodával vagy a
nélkül) – új idősek otthona – munkahelyet is
teremt (két alternatíva: a.) klasszikus koncepció 50 fő + várólista; b.) „fecskeház” koncep-

ció, lakótelep jellegű, nem teljes kihasználtság
esetén lakás fiatal családoknak) – város rehabilitáció, parképítés (2011-2012) – újabb
betelepülő vállalat az ipari parkban (2012 végéig kb. 200 új munkahely) – Jászfényszaru
honlapjának továbbfejlesztése – saját „mini”
TV stúdió kialakítása – kihasználatlan közösségi helyek hasznosítása – helyi szakemberek
bevonása a kidolgozandó projektekbe – az általános iskolában tehetséggondozó program
kidolgozása – a turizmus, gyógyturizmus fellendítése a fogathajtó verseny és a termálvíz
beruházással – disznóvágás, hurkatöltő fesztivál ötlete.
Visszajelzéseket, ötleteket, véleményeket
szívesen fogad az Önkormányzat a tervezett
bölcsőde-óvoda és sportcsarnok létesítésével
kapcsolatban, az óvoda egyik megtekintett
mintája az újhartyáni Német Nemzetiségi
Óvoda (www.gyermekvarovoda.hu).
Palócz Zoltán
(A találkozó további részletei a 2-3. oldalon.)

Új képviselői megbízás Jászfényszaru Város
Önkormányzat Képviselő-testületében
A Képviselő-testület azzal a kéréssel fordult a Helyi Választási Bizottsághoz, hogy
a lemondott képviselői hely betöltésével
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. A Választási Bizottság a törvényben foglaltaknak
megfelelően előírja, hogy a kislistás választások esetében a megválasztott képviselők
után a legtöbb szavazatot kapott jelölt lép a
megüresedett helyre – megtette a szükséges
intézkedéseket.

A legtöbb szavazatot Dr. Kocsis András
kapta, aki úgy nyilatkozott, hogy nem vállalja
a képviselőséget.
A következő legtöbb szavazatot Tóth Norbert kapta, aki a képviselői megbízást vállalta.
A 2011. november 9-én tartott Képviselőtestület ülésén Tóth Norbert átvette megbízó
levelét, letette az esküt és megkezdte munkáját a testületben.
Polgármesteri Hivatal
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Ismét találkoztak a város
tálentumai
Második alkalommal rendezték meg a Tálentum Találkozót, október 30-án, délután 15 órai kezdettel a „Kisiskola” színháztermében, ahol a város fiatal értelmiségéből ötvenen gyűltek össze.
A délután folyamán a település életét meghatározó személyek
előadását hallgatták meg, majd kiscsoportos beszélgetések során
együtt tervezgették Jászfényszaru jövőjét, a városfejlesztés, a szabadidő eltöltés és a családalapítás témaköreit körüljárva.

ilyen sok tehetség rejtőzik. Majd saját életútját mutatta be és azon keresztül adott útmutatást a jelenlévő fiataloknak, amely így foglalható
össze: „Tisztességgel jusson előre, ne más hátán taposva! Tisztességgel
valósítsa meg álmait!”
Majd Palócz Zoltán előadása következett „Mitől jó egy város?”
címmel. Az előadó szerint a fenntarthatóság, a megtarthatóság és a
kreativitás a „jóság” három legfőbb pillére. Felsorolásából az állítását
alátámasztó példák kibontása sem hiányzott: legyen Jászfényszarun is

Ötvenen gyűltek össze

A szervezők
Az első percekben Tóth Julianna énekszóval, a Csángó Himnusszal
köszöntötte a megjelenteket, majd a szervezőség (Bordás Borbála, Farkas Mónika és Pető Gábor) nevében Bordás Borbála mondott rövid
köszöntőt.
Néhány perccel később átadta a szót Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármesternek, aki így kezdte beszédét: „Nekem minden álmom
teljesült.” Majd „hosszú” nyitóbeszédet mondott, a résztvevők aktív
közreműködésével, ugyanis az, a beszéd rövid interjúk sorozatából állt
össze, amelyben a Hogy hívnak? Hol? Mikor? Mit végeztél? Milyen
idegen nyelveken beszélsz? Kérdéssor megválaszolásával kellett bemutatkozni.

Akik ott voltak
A fiatalokat köszöntő „felnőttek” részéről szólalt meg később Tóth
Tibor, a FÉBE elnöke, aki a találkozók lebonyolításában vállalt szerepet. Néhány perces megszólalásában a város fiatal értelmiségének
korábbi találkozóiról és a találkozók megszületésének körülményeiről
számolt be, így az Értelmiségiek Találkozójáról (2006) és az első Tálentum Találkozóról (2010).
A ráhangoló nyitópercek után a délután az előadásokkal, melyet dr.
Torzsa István és Palócz Zoltán tartottak, majd a kiscsoportos tematikus beszélgetésekkel folytatódott.
Elsőként dr. Torzsa István, volt koreai-magyar nagykövet szólalt meg,
aki a bemutatkozásokat hallva úgy fogalmazott, hogy a „helyi X-Faktor”-ban érzi magát és örömét fejezte ki, hogy a város szülöttei között

Dr. Torzsa István és felesége
megújuló energiaforrás, legyen olyan csapat, mely főállásban foglalkozik az integrált városfejlesztéssel és a szabadidő hasznos eltöltéséhez is
adott tanácsot. Előadásában a későbbi Workshop-ok témáiból szemezgetett és csinált kedvet azokhoz.
Némi szünetet követően, kiscsoportos beszélgetések kezdődtek az
alábbi témakörökben: Városfejlesztés, avagy mitől jó egy város?, Szabadidő Jászfényszarun és A mai fiatalok lehetősége a családalapításra,
az önkormányzat szerepvállalása.
A három témakörnek megfelelően az érdeklődők egy órányi időtartamban ötleteltek arról, miként lehetne Jászfényszarut a mostaninál is
még élhetőbbé tenni.
A közös eszmecserével végződő, jókedvű, tartalmas és szellemi muníciókat is átadó délután 18 óra után, Tamás Menyhért XIX. századi
ráolvasójával végződött.
Pál Alíz

Szekcióülések
A családalapítás lehetőségei Jászfényszarun
Az önkormányzat szerepvállalása.
A fenti témában 12 fős csoportban beszélgettünk, melyben gyakorló
anyukák, anyaságra készülők, friss házasok és a téma iránt érdeklődő
fiatalok vettek részt, valamint a koreai nagykövet felesége is csoportunkhoz csatlakozott. Fózerné Marika védőnő vezetésével megvitattuk
a család szerepének fontosságát, feladatait, összetartásának lehetőségeit, megosztottuk a saját életünkből szerzett tapasztalatokat, majd a
családalapítás lehetőségeiről, feltételeiről beszélgettünk.
Érdeklődve hallgattuk a nagykövet úr feleségének beszámolóját a
Koreában eltöltött esztendőkről, melyből megtudtuk, mennyire fon-
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tos a koreaiak számára az ősök és hagyományaik tisztelete, gyermekeik
magas színvonalú – bevett gyakorlatként – külföldi iskoláztatása.
A beszélgetés a továbbiakban négy téma körül csoportosult: munkalehetőség, lakás, oktatás és közbiztonság. A családalapításhoz szükséges a biztonságos anyagi háttér, amihez sok esetben elengedhetetlen
az édesanya munkavállalása. A felszólalók szerint ebben nagy segítség
lenne részmunkaidős munkahelyek teremtése. Javaslatként felmerült,
hogy az önkormányzat, mint a munkáltatók tárgyalópartnere, képviselje a tárgyalások során ezt az igényt. Ehhez kapcsolódott a felszólalók
másik konkrét javaslata az óvodai nyitva tartás meghosszabbításáról,
ami megkönnyítené az anyukák munkába lépését.
Az önálló élet elindítása mindig nehéz. Önkormányzati bérlakások
építésével segíthetné a város a fiatal házasok első lépéseit.
Örömmel hallottuk, hogy az önkormányzat megnyert egy pályázatot, ami alapján bölcsőde létesülhet városunkban. Ez egyrészt segítheti
az anyukák munkába lépését, másrészt – mivel bölcsődét csak 10000
fő feletti városban kötelező működtetni – az óvodával, az iskolával
és a művészeti iskolával együtt egy nagyváros lehetőségeit biztosítja.
Nagyon fontos, hogy a családon kívül milyen körülmények között töltik gyermekeink idejüket, ezért az oktatási intézmények támogatása,
fejlesztése, városunk közbiztonságának növelése mind olyan terület,
amelyek támogatásával az önkormányzat hathatósan ösztönözheti a
családalapítást, családok letelepedését.
A résztvevők a város vonzerejeként kiemelték a közösség összetartó
erejét, gyökereink ápolását, a valahová tartozás családias hangulatát,
amelyet sokszínű civilszféra valósít meg, ezek ösztönzésével szintén a
családok komfortérzetét, a városhoz kötődését erősíthetjük.
Kotánné Kovács Tímea
Szabadidő Jászfényszarun
A szabadidő felhasználása, a kulturált szórakozási lehetőség szervezett formában van jelen a településen. Rengeteg szervezett program
van a legkisebbektől a legidősebbekig. A probléma nem ezekkel a lehetőségekkel van, hanem a spontán formákkal. A csoport egy témát
járt körül, amely évek óta folyamatosan egy kérdésre korlátozódik: a
fiatalok spontán szórakozási lehetőségeire.
Az alapkérdés:
• Ha én, mint fiatal szombaton el akarnék menni szórakozni helybe, akkor milyen lehetőségeim vannak?
		 Mivel heterogén a fiatalság összetétele, nem ugyanazok az igények.
A közösséghez való tartozás segít, egy hely kell, ahol az adott társaságok összejöhetnek. Aztán, ha jól érezte magát, keresi újra azt az élményt és közeget. A cél az eszközzel így kezd összeérni. Nem diszkó,
hanem presszó kell, ahol tematikus esték vannak pl. karaoke, jazz,
borkóstoló.
		 Az eddigi lehetőségek sajnos különböző okok miatt megszűntek.
Olyan ötlet kellene, amely megvalósítható és egyezik az elvárások-

Beszélgetés a családalapításról

Vérbeli kiscsoportos megbeszélés
kal. Beülős helyre lenne szükség, ahol spontán társasági élet alakulna ki, egy bejáratott hely, ahová el lehet járni bármikor, külön
szervezés nélkül.
		 A főtér rekonstrukció tartalmaz erre vonatkozó terveket. Egy éttermet presszó résszel, amire igény is van, és ha az igény feltöltődik
tartalommal, akkor a fenntarthatóság is megvalósul.
		 A fiatalok régi vágya válna ezzel a megoldással valóra.
Nagy Ildikó · Fotók: Pál Alíz

A munkák tavasszal folytatódnak
Jászfényszaru Város Önkormányzata, mint projektgazda sikeres
pályázatot nyújtott be „Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért” címmel.
Ennek keretében 2011. április 4-én elkezdték az Alvég utcáinak
aszfaltozását, a csapadékvíz-elevezetés kiépítését és a környező terület rendezését.
Tájékoztatjuk a jászfényszarui lakosságot, hogy augusztus közepéig elkészült a beruházás körülbelül 70 %-a fennmaradó rész
esetében viszont a meglévő engedélyes terveket módosítani kellett. Tekintettel arra, hogy az új tervek és engedélyek elkészítése
jelentős időt vesznek igénybe, bár a tervek kiadására sor került a
munkálatokat az időjárási körülmények miatt tavasszal folytatják tovább. Ennek megfelelően szerződésmódosításra kerül sor a
kivitelező Magyar Aszfalt Kft-vel a kivitelezés véghatáridejét illetően. A jelentkező pótmunkák elvégzésre is közbeszerzési eljárás
keretében kerül kiválasztásra a kivitelező.
Ezt követően a projekt keretében megvalósuló szabadidőpark
kialakítására kerül sor, továbbá a projekt megvalósítása során a különböző kulturális és szabadidős programok szervezéséről („szoft”
elemek) folyamatosan tájékoztatjuk majd a lakosságot. A projekt

befejezési határideje 2013. VI. 30. A programalapból finanszírozott, civil szervezetek által szervezett fenti kiegészítő szoft elemek,
a szabadidős és kulturális programok megvalósulása a tervek szerint nem tolódik, mivel a projekt egészére vonatkozó kivitelezési
határidők még így is tarthatóak.
Projekt azonosító:

ÉAOP-5.1.1/A-09-2F-2011-0002

Kedvezményezett neve:

Jászfényszaru Város Önkormányzata
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

Közreműködő Szervezet: ÉARFÜ Nonprofit Kft. ROP
Közreműködő Szervezet
4025 Debrecen, Széchenyi utca 31.
Bordás Borbála, marketing menedzser
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
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Megtettük az első lépéseket
„Első lépések Jászfényszarun”. Ezt a nevet viseli a Jászfényszaru Város Önkormányzata és konzorciumi partnere a Bedekovich
Lőrinc Népfőiskolai Társaság közös, nyertes pályázata, melynek
nyitókonferenciáját 2011. július 29-én, majd a célcsoport részére
az információs napot 2011. szeptember 15-én tartottuk.
A konferencia sajtótájékoztatóval indult – Kovács Béláné Pető Magdolna projektvezető, dr. Tárai Éva szakmai vezető és Kaszainé Ocskó
Györgyi, mint szakmai segítő – közreműködésével.

a program egészét. A személy elhelyezkedését gátló, alapvető mentális
problémáinak kiküszöbölésében is segítenek. A program megvalósulása során a szakképzésbe való bekapcsolódást segítik, valamint az egyén
nyomon követése folyik, az azt követő 6 hónapban.
Az információs napon a projekt résztvevői tájékoztatást kaptak a
programról, megismerték a különböző oktatási formákat – tanácsadások, képzések, tréningek –, átvettek egy-egy oktatáshoz szükséges
csomagot (írószerek, füzetek, dosszié) és megtudták az orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálatokra történt beosztások időpontjait. Folya-

A köszöntő Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestertől hangzott el.
A rendezvénynek vendége volt Farkas Flórián, a FIDESZ országgyűlési képviselője, az Országos Roma Önkormányzat elnöke, aki beszé
dében a nyertes pályázatot üdvözölte.
A pályázat célja „az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező,
munkavállalásukban korlátozott emberek önálló életvitelének, foglal
koztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása, illetve a kép
zési programokba való bekapcsolódás elősegítése, egyéni fejlesztési
terveken keresztül”- hangzott el. A projekt együttműködő partnere az
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, támogató intézmények
– szakértelmükkel, intézményi hátterükkel: Jászfényszaru város Gondozási Központja – Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat, Jászfény
szaru Ipari Centrum Kft. (mint esetleges helyi foglalkoztató), Általános
iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola.

matosan kerülnek lebonyolításra az egyéni és csoportos tanácsadások,
mint pl. jog-, pszichológiai-, képzési és foglalkoztatási, mentálhigiénés
és munkaerőpiaci tanácsadás, amelyeket jól felkészült, szakirányú végzettséggel és gyakorlattal rendelkező oktatók tartanak. Megtörténtek
az orvosi vizsgálatok is – amely a résztvevők számára ingyenes. A tudósítás megjelenésekor már a felkészítő képzések is zajlanak.
A projekt team tagjai (Bordásné Kovács Katalin – szakmai vezető;
Kerékgyártó Zsuzsanna – esetmenedzser; Nagy Márta – esetmenedzser; Kaszainé Ocskó Györgyi – szakmai segítő; Pető Erika – szakmai

A program megvalósulás során személyre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv készül, és az abban megfogalmazott esetkezelési lépések
valósulnak meg. Így a szociális, állampolgári, munkavállalói és önálló
életviteli készségek erősítését irányozzák elő, a tanulási- és munkamotivációt erősítik, a kulcskompetenciákat fejlesztik, az álláskeresés,
munkavállalás, tanulás során kialakult rossz beidegződéseket próbálják
megváltoztatni, valamint mentális állapotjavító programok is alkotják

segítő; Mezei Zsolt – kapcsolattartó; Tamus Mária pénzügyi vezető;
Kovács Béla – konzorciumi partner képviselője) mindent megtesznek,
hogy a program zavartalanul lebonyolításra kerüljön.
Kovács Béláné Pető Magdolna
projektvezető
Fotók: Kovács Béláné Pető Magdolna, Pető István
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Zene-Maraton
„Lehet egy dal, vagy ritmus vagy zaj,
Egy árva hang egy jel.
A zene az kell, hogy ne vesszünk el,
Hogy mégse adjuk fel.”
Minden esztendőben október 1-jén a zenét ünnepeljük. Iskolánk ezt
a napot ebben a tanévben összekapcsolta a DÖK olimpiára felkészítő
programjával, így idén Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójára is
emlékezve egy egész napon át, október 28-án reggel 8-tól este 8-ig sokféle, színes program keretében lehetőségünk volt valamennyiünknek
észrevenni, mennyire átszövi életünket a muzsika. Délelőtt az osztályok együtt és külön-külön is elénekeltek 1-1 dalt, minden órán a zene
valamilyen módon „bevonult” a tananyagba és még a szünetekben is
igyekeztünk a muzsika sokféleségét (klasszikus, népi) megmutatni.
Az iskolában ebédelők számára a jó hangulatot Halász Judit, az Alma
együttes és az ifjúság körében kedvelt énekesek dalai teremtették meg.
Délután a kisiskola színház termében a zenét tanuló diákok hangversenyét hallgathattuk meg, majd a Liszt-vetélkedővel és a Z-Faktorral
folytatódtak az események. A zsűri döntéséig még az éhségünket is
csillapíthattuk, volt vajas és zsíros kenyér, szomjoltásra finom tea. Az
eredményhirdetés után a nap zárásaként karaoke várta még a dalolni
vágyókat.
Élmény volt ez a nap. Sokféle stílusban sokan vállalkoztak arra, hogy
megmutassák magukat. Jó volt látni azokat, akik a zene segítségével
merték megmutatni igazi énjüket. Jó megbizonyosodni arról, hogy a
helyes önismeretnek és az ez irányú segítségnek mennyire helye van a
mai oktatásunkban és a legjobb dolog megtapasztalni, hogy sokfélék

vagyunk és egy jó ügy érdekében mindenki a saját talentumát, segítségét adva egymásnak örömöt adhatunk. Köszönet mindenkinek, aki
segített ajándékká és ajándékozóvá válni!
„A zene az kell, mert körülölel
És nem veszünk majd el.
Ami fontos az, hogy úgy legyen,
Az, hogy mindenki másmilyen.
A zene is csak ettől igaz,
A dal csak így lesz szép!”

K.H.M. · Fotó: Jenes Fruzsina

Sakkozók Fényszarun
Másodszor került sor Jászfényszarun országos sakkversenyre a II.
Jászfény Kupa keretében október 22-én, melynek ismét az Iskola adott
otthont. Már előző nap egy kis lelkes szülői csapat sakkozóinkkal, segítőinkkel az előkészítő munkákat végezte estig: tornaterem berendezése a versenyre, dekorálás, csomagok, ajándékok becsomagolása, díjak kikészítése. Szombat reggel már 8 órától érkeztek a nevezők, akiket
kedves fogadtatással és a büféből kiáramló finom illatokkal /hála a
szülőknek/ vártunk. 9 órától Fazekasné Havrán Bettina vezetésével kis
népi táncosaink nyitották meg fergeteges táncukkal a versenyt. Polgármester asszonyunk, Győriné Dr. Czeglédi Márta buzdító szavai után
már kezdődhetett is az első forduló 4 korcsoportban 70 versenyzővel.
Délután 2 órakor lett vége /a „túlélő” csomagoknak hála nem korgott
még a hasunk/ a 7. fordulónak, mely után már mindenki nagyon várta a végeredményt. Az első 3 versenyző jutalma érem volt, az első 6
helyezett értékes tárgyjutalmat, oklevelet is kapott, minden résztvevő
emléklapban és egy kis csomagban részesült. Nagyon szép eredményeket ért el Jászberény, Eger, Karcag, Nagykáta, Hatvan, Füzesabony
és nem utolsó sorban Jászfényszaru. Az érmeket, jutalmakat polgármester asszonyunk adta át a versenyzőknek. Jászfényszarut az alábbi
tanulók képviselték: Nyers Lili - óvodás, Kovács Lilla - I. kcs., Nyers
Dániel, Berényi Levente, Kovács Tamás, Balázs Lehel, Garas Ede - II.
kcs., Szücs Levente - III. kcs., Czakó Patrik, Kovács Dániel - IV. kcs.
Aranyérmesünk lett: Kovács Lilla, ezüstérmes: Czakó Patrik, bronzérmeseink: Nyers Lili és Kovács Dániel. Berényi Levente 6. helyezett,
Szücs Levente 10. helyezést ért el, a többiek a középmezőnyben végeztek. Köszönet Gáspár Imre bácsinak, aki lelkesen és eredményesen
készíti fel gyerekeinket a versenyekre. Ez a verseny nem jöhetett volna
létre, ha nem lettek volna lelkes, segítőkész szülők, adományozók, és
akik bármilyen formában hozzájárultak a verseny eredményes megrendezéséhez.
Támogatóink voltak: Általános Iskola, DÖK, Sakkozó Ifjúságért
Alapítvány, Jászfényszaru VSE, Penczner Pál Közhasznú Alapítvány,
Tóth Anna, Takarékszövetkezet, Jáger János, Gyula Butik, Dr. Ka-

kas Tünde, Kleopátra Gyógyszertár, Szilveszter Julianna – Állateledel
Szaküzlet. Segítőink voltak: Berze Lászlóné könyvtáros, Szabó Erzsébet, Mészárosné Dobák Ildikó, Vargáné Dobák Tünde, Cserháti Tamás, Fekete Imre, Fábián Bence és a sakkozó gyerekek szülei.
Kép és szöveg: Fáczán Izabella
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A felajánlott adó 1 %
felhasználása
A „Jászfényszaruért” Alapítvány a
2009. évi személyi jövedelemadó 1 %ából 890.659 Ft-ot kapott, melyet az
APEH 2010 szeptemberében utalt az
alapítvány számlájára. A fenti összegből
2011 évben 879.158 Ft-ot használt fel,
a következő célokra; ösztöndíj támogatásra
400 eft-ot, a nyári táborokra 200 eFt-ot, a
múzeumok éjszakája rendezvényre 90 eFtot, a véradók megbecsülésére 45 eFt-ot, az
általános iskolai jó tanulók jutalmazására
74 eFt-ot, szakdolgozat támogatására 15
eFt-ot, Liszt Ferenc Jubileumi Emlékérem verőtőkéjéhez 35 eFt-ot, jótékonysági
tombola felajánlásra 20 eFt-ot. 2012 évre
11 eFt-ot tartalékba helyezett. A felajánlóknak ezúton is köszönjük az SZJA 1 %ának a „Jászfényszaruért” Alapítvány javára
történő rendelkezését.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a
2009. évi személyi jövedelemadó 1 %ából 20.227 Ft-ot kapott, melyet az
APEH 2010 szeptemberében utalt az egyesület számlájára. Az egyesület az összeget
a 2011. október 18-én megtartott LISZT
EST költségének részbeni fedezéséhez
használta fel. A felajánlóknak ezúton is
köszönjük az SZJA 1 %-ának a FÉBE javára történő rendelkezését.
Tóth Tibor

Támogatások
a 2010. évi adó 1 %
felajánlásokból
A „Jászfényszaruért” Alapítványnak
– melyet a Fényszaruiak Baráti Egyesülete
1994-ben alapított – az Adó- és Pénzügyi
Ellenőrzési Hivatal a 2010. évi személyi
jövedelemadó 1% felajánlásokból összesen
677.206 Ft-ot utalt ki szeptember hónap
ban. A Fényszaruiak Baráti Egyesületének
– a gyűjtést alapítványának végzi, melyet
51 fő 1993-ban alapított – az Adó- és
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a 2010. évi
személyi jövedelemadó 1 % felajánlásokból
összesen 48.619 Ft-ot utalt ki szeptember
hónapban.
A rendelkező magánszemélyeknek köszönjük a felajánlást. A felhasználásról
2012-ben a helyi újságban és a honlapon
tájékoztatjuk a közvéleményt.
Tóth Tibor

Oktatás
az iskolaotthonban
Ebben a tanévben elindult az iskolában
az iskolaotthonos oktatás. Ez a „régi-új”
oktatási forma egyszer már bizonyította
hatékonyságát. Mind a nevelők, mind a

szülők körében népszerű volt. De legnagyobb nyertesei a gyerekek, mert a tanítási
órák között lehetőségük nyílik pihenésre, játékra és az osztályközösség is jobban
összekovácsolódik.
Igaz, hogy délutánra is jut tanóra, de ezek
főleg készségtárgyak (rajz, technika, testnevelés). A gyerekekkel két tanító néni foglalkozik. Közöttük megoszlanak a tanórák
is. Délelőtt 10 órakor van nevelő váltás. Ez
azért jó, mert a gyerekek a művészetis foglalkozásokra is igény szerint eljárhatnak.
A házi feladat tanulása során pedig a két
nevelő egymás munkáját is figyelemmel kíséri és segíti.
Másik előny, hogy a táskát csak hét végén
viszik haza. Hét közben csak a tolltartót és
az olvasókönyvet hordják egy kis táskában.
Minden leckét, gyakorlást az iskolában nevelői felügyelettel végeznek.
Mivel az osztály egy homogén csoport,
ezért sokkal hatékonyabban működnek a
nevelési, oktatási módszerek.
Penczner Sándorné
Tóthné Takács Ilona

A kéttanítós modell
Három évvel ezelőtt zöld utat kapott
iskolánkban egy új módszer: a kéttanítós
modell. Akkor még csupán kísérleti jelleggel indult egy első osztályban.
A bevezetés nem titkolt célja az volt,
hogy az alapkészségek elsajátítása a tanulók
számára minél zökkenőmentesebb legyen.
A módszer lényege, hogy bizonyos tanórákon két tanító egyszerre van jelen. Felváltva vezetik az óra egyes feladatain keresztül
a gyerekeket, az órák nagyobb részében a
megsegítő pedagógus a háttérben segíti az
arra rászoruló tanulókat.
Így minden kisgyermek az egyéni szükségletei alapján kaphat egyéni segítséget
akkor és abban, amiben kell. Nem véletlenül nevezik ezt „az előre menekülés stratégiájának” is.
A módszer beválását az is mutatja, hogy
jelenleg már minden első és második osztályunk így működik. A szülők is örömmel
fogadták az újabb megsegítés lehetőségét.
Első osztályban heti hat órában, második
osztályban pedig heti négy órában folyik ez
a fajta differenciált óraszervezés.
Sok lehetőséget rejt ez a modell, többek
között az egyéni képességek fejlesztésére,
felzárkóztatásra, hosszabb mulasztás utáni
hiányok pótlására is. A két pedagógus szoros munkakapcsolatban tervezi és szervezi
az órákat, munkájuknak mindenképpen
összehangoltnak kell lennie.
Ismét egy újabb módszert merítettünk
a tanulást-tanítást segítő eszközrendszer
elemei közül, hogy gyermekeink sikerél
ménnyel gazdagodva tanulják meg az olvasás, írás, számolás alapjait.
Kovács Lászlóné

A Diákönkormányzat
éves programtervezete
2011/2012.
„AZ OLIMPIA ÉS A SPORT ÉVE”
A Diákönkormányzat az idei tanévet a
2012-es londoni Olimpia tiszteletére a
sport jegyében szervezi. A sportprogramok
mellett azonban hagyományos rendezvényeinkre is sor kerül.
Szeptember
		 Éves programok tervezése.
		 Sulirádió indítása.
30. Hulladékgyűjtés
Október
1. Hulladékgyűjtés
3. Madáretető készítés (április 27-ig)
6. Megemlékezés a sulirádióban:
		 Aradi vértanúk
14. DÖK-klub (zene, játék)
21. Filmklub
28. Zene maraton a Zenei Világnap
alkalmából. (8.00-20.00): Hangverseny, daléneklő verseny, karaoke
November
1. Éremtervezés a Diákolimpiára
		 (december 10-ig)
9. Olimpiai totó (november 23-ig)
25. 24 órás foci jótékonysági gyűjtéssel
December
Mikulás rendezvények
2. (9.) Korcsolyázás Jászberényben
16. Kézműves délután (ajándékkészítés
		 időseknek)
Január
		 Báli előkészületek
28. Jótékonysági bál
Február
3. (10.) Farsangi DÖK-klub.
		 Belépés csak jelmezben!
1. Minifilm rendező verseny
meghirdetése (max. 3 fős csapatok)
Téma: sport, testnevelés, olimpia
24. Elkészült filmek bemutatása,
		 értékelése, díjazása
Március
14. Rejtvény: Magyar olimpikonok
23. (30.) Duatlon (futás-kerékpár)
Április
2. Rajzpályázat a „Madarak és fák
		 napja” alkalmából (április 27-ig)
13. Görkori és gördeszka verseny
20–21. Hulladékgyűjtés
Május

2. 3D-s alkotások készítése
		 (szobor, makett) az olimpiáról
30. A Kihívás Napja. Délután: nem
olimpiai sportágak és minden más…
azaz bemelegítés az olimpiára!
Június

8. „Bolondballagás”
11–12. Diákolimpia

Kovács Lászlóné
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Mezőgazdasági termelők és állattartók figyelmébe
Tisztelt Termelők!
Az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet alapján
adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget
kell tenniük 2011. december 31-ig mindazoknak akik:
– A háztartás igényeit meghaladó mértékben állattartást folytatnak, függetlenül attól,
hogy nitrátérzékeny területen van-e a telep.
– Mindenkinek, aki állattartással nem foglalkozik, de a mezőgazdasági tevékenysége során nitrátérzékeny területen gazdálkodik.
Az adatszolgáltatást az 59/2008. (IV.29.)
FVM rendelet 6. számú mellékletében található adatlap kitöltésével kell végrehajtani. A tavalyi évtől az adatszolgáltatási
kötelezettséget a saját ügyfélkapuval rendelkező gazdálkodóknak elektronikusan
is lehet teljesíteni, az adatlap adattartalmá-

Ismét segíthettünk!
Jászfényszaru Város Önkormányzata nevében a Családsegítő Szolgálat az előző évhez
hasonlóan ismét sikeresen pályázott a Gyermekétkeztetési Alapítvány 2011. évi EU Intervenciós Élelmiszersegély programban támogatott alapélelmezési cikkekre.
Ebben az évben, két fordulóban vehettünk
át adományt. A II. fordulóra 2011. november
7-én került sor. Ezen a napon összesen 2.294
kg tartós élelmiszert oszthattunk szét 250
család között. Az egyes csomagokba spagetti,
instant sült tésztaétel, krémmel töltött keksz
és liszt került.
Az élelmiszercsomagban részesülők az alapítvány által meghatározott rászorultsági kategóriák alapján (létminimum közelében élők
és kisnyugdíjasok) kerültek kiválasztásra.
Az élelmiszerek Jászfényszarura történő szállításában Annus Gábor vállalkozó nyújtott segítséget. Köszönettel tartozunk még Czeglédi
Péter sofőrnek, a GAMESZ dolgozóinak, akik
a lepakolásban segítettek, és a Gyermekjóléti
Szolgálatnak, akik a csomagok elkészítésében
és osztásában működtek közre. Pető Erika
családgondozó

Karácsonyi képeslapon…
A Gyermekétkeztetési Alapítvány az adakozóknak gyermekek által rajzolt karácsonyi képeslapon szeretne köszönetet mondani a támogatásukért. Ezen terv megvalósulásában a
Napsugár Óvoda nagycsoportosai és az Általános Iskola napközis tanulói is segédkeztek.
Köszönet az alkotóknak, az óvó néniknek és
a napközis tanító néniknek a gyönyörű rajzokért!
Gyermekjóléti Szolgálat

Pontosítás
Előző lapszámunk 10. oldalán a Kalapgyári
dolgozók találkozójáról szóló tudósításban
tévesen közöltük Dr. Nagy László, volt gyárigazgató nevét. Elnézést kérünk.
A szerk.

val megegyező elektronikus adatszolgáltatás
keretében az ebből a célból működtetett
elektronikus felületen keresztül, amely a Hivatal honlapján az alábbiakban részletezettek
szerint érhető el.
A honlap felső menüsorában a Nyomtatványok/E-nyomtatványok menüpont alatt
találhatóak az elektronikusan beküldhető
nyomtatványok valamint a kitöltéséhez szükséges keretprogram (ÁNYK). A honlap felső
menüsorában a Nyomtatványok/Xml feltöltő
menüpont alatt a táblatörzskönyv szoftverek
által generált (honlapon korábban közzétett) xml fájl tölthető fel. Meghatalmazást
kizárólag az XML feltöltő program használatakor kell elektronikusan kitölteni és a
kinyomtatott példányt a Hivatal részére az
alábbi címre megküldeni: MgSzH 1525, Bu-

dapest Pf: 30.
Az adatszolgáltatási kötelezettség az elmúlt
gazdálkodási évre, tehát 2010. szeptember 1.
és 2011. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozik. A kitöltött adatlapot 2011. december 31-ig kell a telephely/ székhely szerinti
illetékes megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatóságára beküldeni.
(5000 Szolnok, Vízpart Krt. 32.)
Az adatlap beszerezhető:
www.mgszh.gov.hu, www.kolcsonosmegfeleltetes.hu, www.agrarkamara.hu honlapokról, illetve a falugazdászoktól vagy a kamarai
tanácsadóktól.
Törőcsik Anikó
Agrárkamarai tanácsadó
+36-30/325-7807

Pályázati felhívás 8-18 éves fiatalok számára
Tedd ismerté magadat és városodat!
A Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungária Nostra) 20. alkalommal hirdeti meg a
„Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért” című országos pályázatát.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 1994-től
tagegyesülete a szövetségnek.
Mit gondolsz? Mit Látsz? Mit szeretnél?
Mire vagy büszke?
1. Melyik az a nevezetes épület, emlékmű,
szobor, népi emlék, síremlék, épített vagy természeti érték a lakóhelyeden, településeden,
amelyre a legbüszkébb, vagy és amit barátaidnak is megmutatnál?
2. Melyik az a régi használati tárgy, megőrzésre érdemes ipartörténeti vagy közlekedési
emlék közvetlen környezetedben, amit szeretnél, ha mindenki megismerne?
Kérdezd meg nagyszüleidet is, és írd meg,
fotózd, vagy rajzold le nekünk, mi kiállítjuk!
Ha a fenti témák közül valamelyik megtetszett, úgy mutasd be, hogy azt megértse és
megismerje a legjobb barátod is, meg aki tőled távol a „net” előtt ül. A szüleid a másik
szobában, vagy akár egy arra tévedt turista,
akinek te mesélsz először ezekről a dolgokról… Bátran fogalmazd meg gondolataidat
akár képzőművészeti alkotásban, akár versben, prózában akár egy CD-re rögzített zenei
alkotásban.
Az írásos pályamunkáknál nem könyvszagú
leírásokat várunk, hanem önálló megfigyeléseket, önálló véleményeket. Az írásos pályaművek terjedelme 5-15 A/4-es oldal lehet
mellékletek nélkül. A pályaművek értékét növelhetik a témához kapcsolódó fotók, rajzok,
térképvázlatok. A képzőművészeti pályázatok
tetszőleges technikával (rajz, festmény, batik,
tűzzománc, linó- és fametszet, makett, stb.)
készülhetnek.
Pályázni lehet egyénileg és csoportosan is. A
pályázatok elbírálása korcsoportonként, kategóriánként és témakörönként külön-külön

történik. A pályázatokon kérjük olvashatóan
a témakör sorszámának, a pályázó nevének,
iskolája nevének, címének, vagy lakcímének,
életkorának feltüntetését!
A pályázatokat 2012. január 31-ig a Városés Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra)
1126 Budapest, Szoboszlai u. 2-4. címre kell
elküldeni. A díjazottak között sok értékes
könyv és játék kerül szétosztásra.

A 2011 évi pályázati eredményhirdetés a Budapesti Történeti Múzeum Barokk csarnokában, a díjakat átadja Ráday Imre a szövetség
elnöke és dr. Katona Tamás történész.
Fotó: dr. Fülöp István
A díjátadó ünnepség a Budai Várban, a Budapesti Történeti Múzeumban 2012. áprilismájusban lesz.
A pályázati felhívás teljes terjedelemben a
www.jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenyszarusuli.hu, www.febe.hu honlapokon olvasható.
A pályázati felhívást közétette:
Tóth Tibor
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Kárpátalja itt, Kárpátalja ott! – avagy, a misszió folytatódik
Az elmúlt évi kárpátaljai látogatásunk során megegyeztünk
vendéglátóinkkal, hogy amennyiben lesz rá lehetőségünk, ebben
az évben viszonozzuk a szíves fogadtatást. Önkormányzatunk
a külkapcsolati keretéből, a Színjátszók Baráti Köre Egyesület
pályázata révén biztosította számunkra a szükséges anyagi fedezetet, s így már csak a sziszifuszi szervezőmunka maradt ránk.
Számos elveszett levél, néhány félre értelmezett e-mail után végre
összeállt a program és az idelátogatók névsora, ami sajnos még az
utolsó pillanatban is változott, mivel két tanulónak nem sikerült
vízumot szereznie. Vendégeinknek éjjel kettőkor kellett kelniük
ahhoz, hogy kisbusszal, személyautókkal átkelve a határon eljus-

sanak Vásárosnaményig, s onnan vonattal tovább utazva nyíregyházi és szolnoki átszállás után fél egyre eljussanak a jászfényszarui
vasútállomásra, ahol mi már egy kis delegációval vártuk őket. A
kölcsönös üdvözlések és a Flamingóban elfogyasztott ebéd után
egy kis városnézés következett Tóth Tibor „honismereti-vezetésével”. Megnéztük az Ipari Parkot, településünk néhány fontosabb
intézményét, a tájházat, a művelődési házban működő könyvtárat. Rövid sétával elgyalogoltunk a városháza előtti térre, ahol természetesen szó esett a „funkció-bővítő” pályázat kapcsán várható
fejlesztésekről is, majd a Rimóczi Kastély megismerését követően
a Kis Iskolában fejeződött be a délutáni programunk. Ide vártuk
öt órára az áldozatkész házigazdákat, akik két éjszakára családjukba fogadták messziről jött vendégeinket. Kis pihenő és felfrissülés
után hét órára várt bennünket Szakali János, iskolánk igazgatója
a Nagy Iskola ebédlőjében, aki néhány lelkes kolléganőjével és
kollégájával, finom vacsorával kedveskedett a főleg tanárokból és
diákokból álló delegációnak és vendéglátóiknak. A vacsorát követően végigsétáltunk az iskolán és ízelítőt kaptunk a XXI. század oktatási módszereiből egy interaktív tábla néhány lehetséges,
oktatást segítő felhasználási módjának gyakorlati bemutatásával.
Az este befejezéseként rögtönzött népdaltanuláson és táncházon
vehettünk részt, ami csaknem éjfélig tartott. A következő napot
Gödöllőn töltöttük vendégeinkkel, ahol először a művelődési
központot látogattuk meg. Itt egy vasút-modell kiállítás apró csodáiban gyönyörködhettünk, majd megnézhettük a többi látogató
elől elzárt színháztermet, melyben egykor a Fortuna Együttes is
tartott emlékezetes előadásokat. A Városi Múzeum megtekintése
előtt rövid szabad programot „engedélyeztünk” vendégeinknek.
Ebéd után következett gödöllői fő programunk a Grassalkovich
Kastély meglátogatása, ahol minden aktuális kiállítást sikerült
megnéznünk. Visszaérkezésünk után kis levegővétel a hivatalban,
majd mindannyian meghallgattuk az ünnepi szentmisét és az
azt követő, vendégeinkre is nagy hatással lévő ünnepi műsort,
amely után közösen vonultunk át a Polgármesteri Hivatalba, ahol

vendégeinkkel együtt részt vettünk az hagyományos ünnepi Képviselő-testületi ülésen. A vasárnap szinte teljesen a búcsúzkodás
jegyében telt. Elköszöntek egymástól az „egyhétvégés” családok
tagjai és kikísérték szeretteiket az aktuális buszmegállókba. Beutaztunk Jászberénybe megmutattuk kárpátaljai barátainknak a
jászok jelképét, a Lehel kürtjét a városi múzeumba. Itt többen
fényképezkedtek együtt Jászfényszaru szülötte, Zilahy Zoltán
szobrászművész alkotásával, az egykor a jászberényi Apponyi téren álló Lenin szoborral (egy kis nosztalgia). Rövid főtéri séta
után már indulhattunk is a vasútállomásra, és ismét átélhettük az
elválás kicsit szomorkás, meghitt perceit, pedig tudtuk néhányan
hamarosan ismét találkozhatunk egymással.
Folytatva kárpátaljai missziónkat, csaknem két héttel később,
november 4-én 10 órakor indultunk kis delegációnkkal, Kovács
Andrásné Rozika nénivel, lányával Kovács Tímeával és Kun Rékával viszontlátogatásra. Az út hossza kilométerben könnyen kiszámolható, de nem egyszerű meghatározni az időt. Itt persze
nem az időjárásra gondoltam, hiszen egy medencében élünk,
hanem arra, hogy a határon való átkelés időtartama mindig meghatározhatatlan. Most éppen kilenc autóval előttünk, közel két
órát vártunk az Ukrajnába történő bebocsátásra a számítógépes
rendszer meghibásodása miatt. Kora este, negyed öt lett mikor
üdvözölhettük egymást az előző évi fellépésünk helyszínén az
iskola igazgatójával, és a többi vendéglátónkkal. Csak részükről
volt kérdés, hogy pihenünk, vagy indulunk Beregszászra, Kárpátalja egyetlen magyar nyelvű színházába a Tekéntetes Úr című
előadást megtekinteni. Igazán kár lett volna elmulasztani a lehetőséget, hisz a társulat jókedvű játékával, sok ötlettel, poénnal, mozgással tette feledhetetlenül színessé az előadást. Gáton
vendéglátónknál, Király Katalinnál a finom helyi ételekből készült vacsora (borscs leves, ludaskása) elfogyasztása közben már a
másnapi tréningre készültek Rozika néni és Timike. A szombati,
a drámapedagógia módszereibe betekintést nyújtó előadáson a
helyi és környékbeli pedagógusok, óvónők, tanítónők, tanárnők
vettek részt, több mint húszan. A program megnyitója, mint

mindig szertartásos ráhangolódás, aztán semmi lazítás, a hallgatók sem hallgathatnak, beszéd, mozgás, helyzetgyakorlatok,
szóval mindenféle játék, ami egyáltalán nem játék, hiszen eszköz
a tanítás színesebbé tételére. Módszer, az azt jól használó pedagógus kezében. Az időközben szétváló csoportok a zárásra ismét
egyesültek, és közösen zárták a mindenki számára fárasztó, mégis
eredményes napot. Azután ismét búcsúzkodás, mint két héttel
ezelőtt. Együtt vagyunk és ezután is együtt leszünk csak a távolság választ el minket egymástól.
Kép és szöveg: Tanczikó Attila

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2011/11	

Pályázati felhívás
A Jászfényszaru, Bercsényi út 2/c. szám alatti költségalapon meghatározott lakbérű bérlakás bérbeadására
Bérbeadó:
Városi Önkormányzat Képviselőtestülete
Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Képviselője: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
A meghirdetett lakás:
2 db szoba, konyha kamraszekrénnyel, előtér, fürdő, gardrób, terasz,
összesen: 50,93 m2. Összkomfortos, egyedi víz- gáz- elektromos fogyasztásmérővel rendelkezik. A lakbér mértéke a pályázati kiírás
időpontjában: 408 Ft/m2/hó, amely a képviselő-testület döntése
alapján változik minden év január 1. napjával.
A lakás megtekinthető: 2011. december 5., 10–12 óráig és 15-16 óráig
A pályázat – beérkezésének határideje: 2011. december 9., 14 óra
– elbírálásának határideje: 2011. december 14.
Pályázati feltételek
• pályázhat minden, önálló jövedelemmel rendelkező természetes
személy, aki Jászfényszarun szabad rendelkezésű, életvitelszerű lakhatásra alkalmas, a méltányolható lakásigény alsó mértékének megfelelő lakástulajdonnal nem rendelkezik.
A lakásigény alsó mértéke az igénylő és vele együtt lakó családtagok
számától függően a következő:
– egy-két személy esetében: egy lakószoba;
– három személy esetében: másfél lakószoba;
– négy személy esetében:
kettő lakószoba
• a lakás határozott időre, legfeljebb 5 évre vehető bérbe
• három havi bérleti díjnak megfelelő mértékű kaució fizetési kötelezettség vállalása a pályázat eredményességének előfeltétele.
Előnyben részesülnek az elbírálás során:
• Akik a leghosszabb időre (legtöbb hónapra) járó lakbér egy összegben történő megfizetését vállalják, és a szerződéskötéssel egyidejűleg
megfizetik.
• A magasabb mértékű kaució megfizetésére ajánlattevők.

Sporthírek
Befejeződött a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság őszi küzdelemsorozata. Csapatunk kissé elmaradt a várakozásoktól, hiszen valamennyien bíztunk abban, hogy olyan helyen végez a csapat a téli
pihenő előtt, ami reményt ad a „tavaszi hadjáratra”, azaz bajnoki cím
kivívására. Nos, csapatunk az 5. helyen zárta az őszt, 4 ponttal lemaradva a második helyezett csapat mögött, de soknak tűnő 10-el az éllovas Nagykörű után. Maradva a példánál, huszáros hajrára lesz szükség,
ha jövőre ismét a megyei élvonalban szeretnénk szerepelni.
Eredmények:
JVSE – Jászalsószentgyörgy
Zagyvarékas – JVSE
JVSE – Jászjákóhalma

0-4
1-2
2-3

G: Jáger P., Urbán N.
G: Szakali M., Bazsó Z.

Ifjúsági csapatunk is 5. helyen zárt a bajnokságban, mivel utolsó
három mérkőzéséből csak Jászjákóhalmát tudta térdre kényszeríteni,
Kirják Sándor góljával.
Serdülő csapataink még nem vonulhatnak pihenőre, számukra még
van hátra néhány forduló. U16-os csapatunk jelenleg az ötödik helyen
áll, de amennyiben bepótolja elmaradt mérkőzéseit, akár a dobogón
is telelhet. Ehhez nem kell mást tenni, mint legyőzni Jászboldogházát,
és az éllovas Jászkisért!
U13-as fiaink az előkelő második helyen állnak, igaz még két forduló
hátra van az őszből. Mindenesetre nagy önbizalommal készülnek a
srácok, szépen csillogna az őszi ezüst, ők is tudják!
Mozogjanak sokat!
Vitányi Szabolcs

• Azok a pályázók, akik Jászfényszarun kívánnak letelepedni (lakás
előtakarékossági szerződéssel, építési telekkel, építési engedéllyel,
lakásvásárlási előszerződéssel stb. rendelkeznek)
• Fiatal házasok (mindkét fél 35 éven aluli), kisgyermekes családok
• Pályakezdő fiatalok
• Jászfényszarun munkahellyel rendelkezők.
A bérlakás birtokba vehető: 2012. január 2.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyes adatait és hozzájáruló nyilatkozatát ezen adatok kezeléséhez; lakás és életkörülményeinek bemutatását; nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeknek
megfelel, azokat elfogadja; valamint azt, hogy mennyi ideig tart igényt
(amennyiben kevesebb, mint 5 évre).
A pályázatokat írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal címére (Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) A borítékra rá kell
írni a pályázó nevét, lakcímét, és azt, hogy „bérlakás pályázat”.
Mellékelni szükséges:
– a munkáltató igazolását az igénylő munkaviszonyának fennállásáról, előző három havi jövedelméről
– az együttköltöző családtagok nevét, születési adatait, rokoni kapcsolat
megnevezését, foglalkozását, előző három havi jövedelemigazolását
– nyilatkozatot · meglévő ingatlantulajdonról
		
· a vállalt bérleti díj összegének előre történő
			 megfizetéséről
		
· a kaució fizetési kötelezettség vállalásról,
			 megfizetéséről
– fiatal házasok esetében – amennyiben nem Jászfényszarun kötöttek
házasságot – a házassági anyakönyvi kivonatot
– amennyiben az igénylő lakás előtakarékossági szerződéssel, építési
telekkel, építési engedéllyel, lakásvásárlási előszerződéssel rendelkezik, az arról szóló igazolást.
Jászfényszaru, 2011. november 9.
Győriné dr. Czeglédi Márta sk.
polgármester

Kedves Nagymamák,
Anyukák, Nénik!
A Védőnői Szolgálat várja azoknak a jelentkezését, akik szívesen
vállalnának alkalmanként vagy folyamatosan,
rövidebb hosszabb időre gyermekfelügyeletet.
A Védőnői Szolgálat vállalja
a családok közötti közvetítést.

Bővebb információ
személyesen,
vagy telefonon
a 06-57/422-268
számon.

Októberi anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK: Horváth Richárd (Mészáros Zsuzsanna), Sápi Amanda
(Varga Mónika).
HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.
ELHUNYTAK: Cserháti Ferenc (58 é.), Kui Albert (57 é.), Nagy
Sándorné Cserháti Anna (88 é.), Tóth Sándorné Ézsiás Mária (83 é.).
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Egy találkozó margójára
A hatvanas évek végén, Jászfényszarun a nők foglalkoztatása jelentette a legnagyobb gondot. A község
vezetői elsősorban egy varroda letelepítésében gondolkodtak. A településen több képzett varrónő volt.
Ipartelepítés
Jászfényszarura
Dr. Nagy László visszaemlékezése
Hogyan talált egymásra Jászfényszaru
és a Kalapgyár? A választ Dr. Nagy László a gyár akkori főmérnökének, későbbi
igazgatójának visszaemlékezéséből kapjuk meg.

mogatta, vidéki telephely létesítésével.
Így került kapcsolatba Bukó Sándorral,
aki beruházóként a vidéki ipartelepítést
intézte. Szolnok megyében kijelölt területekre jelentős támogatást biztosítottak.
Javaslatára megnézte a mezőtúri fejlesztési lehetőséget. A látogatás után találkozott a Szolnok megyei Tanács VB. Titkárával, Dr. Kuti Györggyel, aki elmondta

A csoportkép a Hortáver háznál a hetvenes évek elején készült
Balról jobbra haladva: Deák Sándorné, Harangozó Bertalanné, Telek Sándor, Nagy Istvánné,
Palócz Miklósné, Bali Lajosné, Mészáros Károlyné, Kun Józsefné, Dugonics Sándorné,
guggol Koczka Zsuzsanna

gyár Jászfényszarun ipart. A község nem
tartozott a támogatott területhez, így a
megye nem támogathatta a beruházást.
Dr. Kuti György ebbe nem tudott belenyugodni, így javaslatára átmentünk Dr.
Soós István gazdasági elnökhelyetteshez.
A tárgyalás során több lehetőséget mérlegeltek, de megoldás nem született. Dr.
Kuti György, aki Jászfényszaru választott
megyei tanácstagja is volt, telefonon felhívta a községi tanács elnökét, hogy gépkocsiba ülve mennek Fényszaruba, hogy
hátha megoldást találnak.
Török Sándor nagy örömmel fogadta a delegációt, mert az ipartelepítést, a
munkalehetőség megteremtését a község
vezetői is akarták. A beszélgetés során
kiderült, hogy anyagilag a helyi tanács
nem tud segíteni. Dr. Soós István segítőkészen átnézte a község költségvetését és
két jelentősebb összeget talált, amelynek
finanszírozását a megye át tudta vállalni.
Az így felszabadult pénz a beruházást
szolgálhatta.
Dr. Kuti javaslatára Török Sándor vál
lalta, hogy a gyár részére a szükséges
telket képletes összegért biztosítják. A
megbeszélések után Török Sándor tanácselnök megmutatta a község szélén
lévő területet, itt épülhet majd a gyár.
Bár az így kialakult lehetőség még nem
érte el a megye más területén kapható
támogatási szintet, de már mérlegelésre
alkalmasnak látszott.
A gyár részéről előnyösnek tűnt a központhoz való közelség, a rendelkezésre
álló helyi munkaerő.
A kezdetekről
Turú István kutatása alapján

Dugonics Sándorné csoportvezető a műbőrkalap körül a vágását végzi.
A fotókat Dugonics Sándorné bocsájtotta rendelkezésünkre.

A Kalapgyár 1969-ben Budapesten
három telephelyen öreg épületekben,
elavult berendezésekkel működött. A
felügyeleti miniszter a korszerűsítést tá-

a megyei területi és támogatási lehetőségeket. Bukó Sándor és Dr. Kuti György
is jászfényszarui születésűek voltak, így
felvetették, hogy miért nem telepíthet a

Turú István – 1974-től megszűnéséig
a helyi Kalapgyár vezetője volt – kutató
munkába kezdett, hogy az üzem 15 éves
történetét összeállítsa. A volt kalapgyári
dolgozókkal beszélve vetődött fel az ötlet, hogy a kezdetektől vagy hosszú időn
át ott dolgozók részvételével találkozóra
kerüljön sor. A szervezés oroszlán részét
Turú István vállalta magára. Szeptember
30-án 11 órakor a Városháza dísztermében létre is jött a találkozó. Mint egy 40
fő fogadta el a meghívást, köztük voltak
a budapesti központban dolgozó egykori
vezetők, így Dr. Nagy László, Bakos Rudolf kalapgyártás ágazatvezető, Keskeny
Ferenc bőr ágazatvezető, Lányi Árpád
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konfekció ágazatvezető, Csongrádi András MEO vezető, Százados Zoltán főművezető, Gyügyei Attila műszaki vezető. A
kollektívát, mint volt dolgozó is, Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester köszöntötte. Kiemelte a Kalapgyár szerepét
az ipar jászfényszarui megteremtésében,
melynek kedvező hatását (munkalehetőség, fejlesztés) máig élvezik az itt élők.
Turú István beszédében a jó közösségi
szellemet, az összetartozás fontosságát
emelte ki, melyet igazol a találkozó kezdeményezése, illetve létre jötte is.
A találkozó a Homok-tanyai iskolánál,
a volt Vadászháznál (önkormányzati tulajdon) közös bográcsban főtt ebéd elfogyasztásával folytatódott. Azt követő baráti beszélgetés során még sokáig idézték
fel a közösen megélt munka és közösségi
élményeket.
Turú István kutatása alapján idézzük fel
a kezdeteket, hol és mikor, milyen munkával kezdődött el a Kalapgyár története
községünkben.
A község vezetői – Török Sándor, Kolozs
János VB. titkár és a költségvetési üzem
vezetője, Nagy József – megnézték a Kalapgyár budapesti telephelyeit és megtudták, mit akar a gyár először letelepíteni.
Innen kezdve, viharos gyorsasággal zajlottak az események. A Községi Tanács a
volt orvosi lakást (Hortáver ház) biztosította a varrodai üzem beindításához. A
gyár vezetői megbízták a tanácsnál dol-
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gozó Réz Sándornét a dolgozók toborzásával. Olyan munkaerőket kerestek,
akiknek varrógép rendelkezésre állt és az
alkalmas volt a kalapgyári tevékenységhez. A varrógépek felülvizsgálatát Mészáros István, a gyár főműszerésze végezte el
valamennyi jelentkező lakásán. A varrónők 5 Ft-os órabérrel lettek felvéve. A
varrógépek után némi géphasználati díjat fizetett a gyár.
1969. május 26-án elkezdődött a munka a Dózsa György úti ingatlanban. Akik
az elsők között vették fel a munkát: Bércesi Jánosné, Cseszkó Nándorné, Dobos Istvánné, Fónagy Sándorné, Gódor
Józsefné, Jenes Jánosné, Kovács Magdolna, Palócz Miklósné, Pál Béláné, Pál
Istvánné, Pető Sándor, Rimóczi Jánosné,
R. Nagy Jánosné, Tóth Andrásné, Tóth
Lászlóné, Török Jánosné és Zsólyomi
Margit. Budapestről megfelelő szakember gárda jött le, ők fogadták a munkát
kezdő dolgozókat. Két termék a szövetés a műbőrkalap részgyártása kezdődött
el. Mindkét terméknél csak részműveleteket végeztek Jászfényszarun. Az itt
összevarrt idomokat Budapesten készre
gyártották.
Egy hónapi munka után kiderült, hogy
a felvett dolgozók sokkal összetettebb
feladatok elvégzésére is alkalmasak. A
gyár vezetői a műbőrkalap-gyártás letelepítése mellett döntöttek. Az új feladathoz alkalmassá kellett tenni az ingatlant.

Bővítették az épületet, felújították az
elektromos hálózatot. A világítást korszerűsítették. A dolgozóktól két hét Pestre járást kértek, amiből aztán két hónap
lett, mivel a felújítási munkák elhúzódtak. Az épület átalakításával csak október végére végeztek a műszakiak. Ekkor
kezdődhetett meg a gépek letelepítése. A
megnövekedett feladatokhoz folyamatosan vettek fel új dolgozókat. Így került
felvételre két frissen érettségizett fiatal,
Cseszkó Magdolna bérszámfejtőnek,
Pál Mária minőség ellenőrnek tanult
be. A műbőrkalap formázásához férfi
munkaerőre volt szükség, erre a munkára Dobos Istvánt, Harangozó Antalt és
Rimóczi Pált alkalmazták. A varrógépek
működésének biztosítására szükséges
volt egy varrógép műszerész betanítása.
Tóth Károly Óbudán és a Gizella úton
tanult be a szakmába. A szabászathoz
Szabó Sándor szakembert vették fel. A
gyár az otthoni varrásra bedolgozói hálózatot alakított ki. Pető Sándor és Pál
Béláné művezetői kinevezést kapott.
A megnövekedett feladatok és az ehhez
kialakított létszám miatt 1970 januárjától a telephelyen két műszakban dolgoztak. Az itt készült műbőrkalapok teljes
egészében szovjet exportra kerültek.
A kinti üzem megépítése és termelésbe
való bekapcsolása már egy új fejezete a
gyár történetének.
Tóth Tibor

A kalapgyári dolgozók első találkozójának résztvevői 2011. szeptember 30-án a Vadászháznál. Fotó: Pál Alíz.
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Hét LEADER pályázat városunkból
20 millió Ft értékben
A Vidékfejlesztési Minisztérium 76/2011.(VII.29.) rendelete határozta meg a 2011-2013 közötti időszak Leader eljárás és támogatás
új feltétel rendszerét. A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete (JKHK) elnöksége, közgyűlése a fenti rendeletben meghatározottak szerint vizsgálta felül a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáját (HVS).
Az egyesülethez szeptember hónapban 104 projekt javaslat érkezett
be a jogosult 17 jásztelepülésről. A JKHK Helyi Bíráló Bizottsága (HBB) valamennyi projekt öletet a HVS-hez való illeszkedőnek
ítélte. Szeptember 30-cal megnyílt az ügyfélkapu, melyen keresztül
elektronikusan november 15-ig lehetett beadni a meghirdetett tíz
célterületre a már jóváhagyott projekt javaslat alapján – a részletesen
kidolgozott és kötelező mellékletekkel ellátott – a támogatási kérelmeket, pályázatokat.
A településünkről Jászfényszaru Város Önkormányzatától
három, a Fényszaruiak Baráti Egyesületétől kettő, Római Katolikus Egyházközségtől, a „Jászfényszaruért” Alapítványtól
egy-egy projekt javaslatot fogadott be a HBB. Október hónapban elkezdődött a pályázatok részletes kidolgozása, együttműködő
partnerek keresése, árajánlatok beszerzése és egyéb csatolandó dokumentumok kitöltése.
Jászfényszaru Város Önkormányzat a hagyományőrző programok és a jász identitás rendezvények keretein belüli célterületre,
az V. Tarlófesztivál költségeire, amely 2012. augusztus 4-én lesz
2.987 eFt-ra; a szabadidős és sporttevékenységek szolgáltatások fejlesztés célterületre sport eszközökre 2.513 eFt-ra; a természeti és
kulturális örökség megőrzése célterületre népi játékok eszközeire
1.608 eFt-ra adott be pályázatot.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a jászsági nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése
célterületre, a FÉBE tevékenységének bemutatása és megőrzése az
utókor számára kapcsolódó eszközökre 378 eFt értékben, a természeti és kulturális örökség megőrzése célterületre a Jászsági lokálpatrióta közösségeket bemutató kiadvány megjelentetésére 2.702 eFt
értékben készített el pályázatot.
A Római Katolikus Egyházközség a természeti és kulturális
örökség megőrzése célterületre, a Szentcsalád szobor (műemlék)
felújításának költségére 2.261 eFt összegre pályázott.
A „Jászfényszaruért” Alapítvány a természeti és kulturális örökség megőrzése célterületre, helytörténeti kiadvány megjelentetésére 3.971 eFt-ra nyújtott be pályázatot.
Kedvező elbírálás estén 16,4 millió Ft Európai Uniós forrással
lesz gazdagabb településünk. A projektek megvalósításának összege a saját erőt is figyelembe véve megközelíti a 20 millió forintot. A
nyertes pályázati értesítéstől maximum 24 hónap áll rendelkezésre a
pályázati célok megvalósítására.
Dicséret illeti a projektiroda munkatársait, a projekt gazda képviseletében dolgozókat, a LEADER HACS Jászapáti munkaszervezetének tagjait és vezetőjüket Mihályi Mónikát, akik minden
segítséget megadtak, hogy 45 nap alatt a hét pályázat a megadott
határidőre elkészüljön.
Tóth Tibor
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Kistérségi versenyen
A Berecz Antal Általános Iskola Boldogon a budapesti állatkert
fennállásának 145. évfordulója alkalmából újra megszervezte hagyományos állatok világnapi vetélkedőjét. A kistérségi versenyen 2011.
szeptember 29-én a környező települések 8 általános iskolájának tanulói mérték össze biológiai tudásukat, közöttük volt a mi iskolánk
is. Vidáman, nagy izgalommal készültünk a megmérettetésre. A tanulásnak meglett az eredménye.

Jászfényszaru csapata 1. helyen végzett. A verseny zsűrielnöke, dr.
Orbán Zsófia, a MÁTSZ elnök asszonya adta át az okleveleket és
ajándékokat. Fődíjként csapatunk tagjait 2011. október 2-án egész
napos kirándulásra vitték Budapestre. Ott részt vettünk az állatok
világnapi felvonuláson, majd egy állatkerti sétán. Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat.
A győztes csapat tagjai: Csató Daniella 6. c, Garas Alexandra 6. c,
Tóth Julianna 6. c, Lénárt Levente Zsolt 6. c,Sánta Patrik 6. c.
Felkészítő tanár: Tóth Sándorné

15 éves jubileumi koncert
1996-ban két hatvani zeneiskolai
művésztanár Szabó Krisztina énekművész (édesanyja jászfényszarui születésű) és Mezei Rita (anyai ágon jász
származású) zongoraművész Chamber
Art Voices (kamara művészet hangjai)
néven közös alkotó közösséget alapított, amely október 19-én a hatvani
Ady Endre Könyvtár nagytermében
tartotta 15 éves jubileumi koncertjét.
A teltházas közönség G. F. Handel,
D. Scarlatti, A. Dvorák, F. Chopin, G.
Puccini, Kodály Zoltán és Bartók Béla
Szabó Krisztina
műveit halhatta. A válogatás az elmúlt
tizenöt év legszebb darabjait ölelte fel. A művészetet komplexen
értelmezik, korcertjeiknél a zene, a lírai költészet összhangjára is
törekszenek. Műsorukat most Balassa Bence (Szabó Krisztina tanítványa) két verssel és Burján Viktor (Mezei Rita tanítványa) virtuóz
zongorajátékával színesítette. A közönség szűnni nem akaró vastapsa
jelezte, igény van a színvonalas komolyzenei koncertekre.
A két művész a jubileum kapcsán közös CD kiadását tervezi az
elmúlt évek zenei terméséből. A jubileum alkalmából gratulálunk, a
következő 15 évhez sok sikert kívánunk.
Tóth Tibor
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Építész szemmel
Első hallásra talán kicsit furcsa szóössze
tétel a magyar fülnek, de meg fogjuk szokni ugyanúgy, mint passzívház, az ökologikus építészet, napház kifejezéseket.
Évszázadokkal ezelőtt az épülettípusok
három részre tagozódtak. A várak, paloták az uralkodók lakhelyéül szolgáltak, a
templomok a közösségi érintkezés helyszínei voltak, a lakóházak pedig az egyszerű emberek élőhelyei. Később megjelentek a városok, azokban a többszintes
épületek, és idővel üzletek is épültek.
Csőhálózat viszont ekkoriban igen ritkán fordult elő bennük. A technika, az
ipar fejlődésével párhuzamosan megjelent az a törekvés is, hogy a lakóhely
egyre inkább olyan otthonná váljék, ami
kényelmes, meleg, tehát a pihenés színtere. Az élet másik felét a munka töltötte
ki, amelynek célja az alapszükségletek
kielégítésének megteremtése, profán
megfogalmazással: azért dolgozunk,
hogy eltarthassuk a családot és a lakóhelyül szolgáló épületet a hozzátartozó infrastruktúrával. Keresetünk a rezsire és a
megélhetésre fordított összegeket jelenti.
Napjainkra mind az energia mind építőanyagok ára magasra szökött, a lakásunkkal, házunkkal szemben támasztott
követelményeink nem kevésbé. Mindez
oda vezet, hogy otthonainknak egyre
szebbeknek, kényelmesebbnek, biztonságosabbnak kell lenniük amellett, hogy
energiafogyasztásunk is jelentősen csökkenjen. Ezt a látszólag súlyos ellentétet
oldhatja fel az építészet és az épületgépészet összefogása.
A bioklimatikus építészet már nem
csak a lakótér és a szociális helyiségek,
vagy a tárolók elrendezésével foglalkozik, hanem az építészet tárházával elősegíti az optimális energiafelhasználást, a
kényelem növekedésével, a komfortérzet
emelésével párhuzamosan. A bioklimatikus építészet figyelembe veszi elsősorban
a Nap járását, de az uralkodó szélirányt,
a domborzati viszonyokat, az épület
mellett helyet kapó egyéb létesítmények
(pl. medence) adottságait is. Kialakítható olyan épület, amelynek beruházási
igénye nem nagyobb egy hagyományos
épületnél, azonban élhetőbb, energiatakarékos, kényelmesebb. Alapvető szükséglet a kiváló hőszigetelés, hiszen ezen
belül a fal már lehet akár vasbeton, vagy
akár fémszerkezet is. A hőszigetelés feladata tehát az, hogy az épület belső terét hőtechnikailag függetlenítse a külső
tér hőmérsékleti viszonyaitól. A falak
feladata a belső tér mechanikus elhatá-
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Bioklimatikus építészet
rolása a külső tértől, a felső szintek és
tetőszerkezet megtartása. Különleges
formák, alakzatok képezhetők, ám bármilyen is az, a hőszigetelés csökkenti a
fűtési és hűtési energia-szükségletet. A
második legfontosabb az épület tájolása
és a tájolásnak megfelelő falrészek kialakítása, a nyílászárók elhelyezése. Dél felé
kell néznie a nagyobb hőigényű helyiségeknek, az északi oldalon kell helyet kapnia a kamrának, a tárolóknak, amelyek
a legalacsonyabb hőmérsékletet igénylik.
A WC-nek nem szabad hidegnek lennie,
ez rossz beidegződés, üljön 16-18 fokban
az, aki szeret vacogni! Hasonló módon a
nagy üvegfelületek a déli részen, egészen
kis ablakok az északi falon legyenek. A
harmadik dolog a passzív hőnyerési eljárások, amelyeknek az a célja, hogy a fűtési és szellőztetési igényt a lehető legkevesebb külső energiamennyiséggel lehessen
kielégíteni. A passzív (null-energiás)
házak igen kicsi fűtési energiát igényelnek, ám szellőztetésre hővisszanyerő gépet kell alkalmazni. Passzív hőnyerő a
télikert, ami a déli homlokzat elé kerül
s mintegy levegős napkollektor aktívan
részt vesz a fűtésben, szellőztetésben.
Továbbfejlesztett különleges megoldás a
Trombe-fal, amely nem télikertként, hanem fűtő és szellőztetőműként működik.
A nyitható üvegfelület mögött egy vastag fűtőfal található, amelyen alul-felül
nyitható-zárható szellőzőnyílások kaptak
helyet. Ezen nyílások nyitási-zárási kombinációjával szabályozható a fűtés és a
szellőztetés. Alkalmazható a talajban elhelyezett légcsatorna a nyári hűtésre és a
téli előfűtésre. Ez mintegy talajkollektor
a kb. 2 méter mélyen viszonylag állandó hőmérsékletet használja fel az előbb
említett feladatra. Egy különleges módja
a világítási energiamennyiség csökkentésének a fénycsatornák, amelyek hideg
napfényt juttatnak az épület belsejébe.
Működésük egyszerű, a napfény egy a
tetőn elhelyezett üvegfelületen, tükrös
belső felületű csövön jut az épület mennyezetében elhelyezett üvegfelületen
keresztül a beltérbe. Az aktív hőnyerők
lehetnek levegős napkollektorok fűtésre,
folyadékos napkollektorok használati
meleg víz előállítására és fűtéskiegészítésre, geotermikus hőszivattyúk szintén
ezekre a feladatokra, de az automatikus
redőnyök is idetartoznak, amelyek a belső és külső hőmérséklet összehasonlítása
révén, vezérléssel önállóan zárják és nyitják a napsütés útját. Ide sorolható még
a motorokkal működtetett árnyékoló

hőszigetelő fal is, ami az automatikus
redőnyökhöz hasonlóan működik éjjelre
elzárva a hőkiáramlás útját. Sok eszköz
fellehető még az épületeink jobbátételéhez, fontos, hogy az építészek és az épületgépészek is merjenek nagyot álmodni
jövőnk érdekében.

Egy számomra kedves példa Leucából,
Dél-Olaszországból, Bart Conterio olasz
építész munkája, a G-M ház.
Berze Éva
okleveles építészmérnök
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Liszt Ferenc Jubileumi Emlékérem

Színházlátogatás

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete – Jászfényszaru Város Önkormányzata és a „Jászfényszaruért” Alapítvány anyagi támogatásával – a Liszt Ferenc emlékév alkalmából Jubileumi Emlékérmet adott ki.
Az érem ünnepélyes bemutatójára az október 18-án megtartott
Liszt-est keretében került sor. Az érem tervezését, a gipszminta elkészítését az egyesület tagja, Szabó Imrefia Béla szobrászművész, városunk díszpolgára felajánlásként tette. Az érem Szegeden, Szabó Géza
ötvösmester éremverdéjében készült.

A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre 2011. december 17-én (szombat) du. 13 órai indulással, különjárati autóbusszal Budapestre a
Magyar Színházba szervez látogatást. A színházbarátok Szép Ernő:
LILA ÁKÁC c. szerelmi históriát nézhetik meg két részben. Az előadás útiköltséggel együtt 3.300 Ft/fő összegbe kerül. Jelentkezés:
Tóth Tibornál a +36-30/337-3336 mobil-, vagy este az 57/422-871
vonalas telefonon. Az előadásról, a szereposztásról bővebben a www.
febe.hu honlapon lehet olvasni.
Tóth Tibor

Alaptörvény asztala
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA felállításával kezdődő program következő állomásához érkezett. 2011. november 3-ától lehetőség nyílt a Magyarország Alaptörvénye – Díszkiadás című album megrendelésére az Alaptörvény
Asztalánál.
Az album ára 10.000 Ft.; postaköltség: 1.080 Ft + ÁFA.
Az új érem folytatása (a sorozat negyedik érméje) a 2005-ben kiadott József Attila, a 2009-ben kiadott Kazinczy Ferenc és a 2010ben kiadott Erkel Ferenc Jubileumi Emlékéremnek.
Az érem előlapján Liszt Ferenc időskori képe, a portré körül a
Rákóczi-induló kottaképe, a portrétól balra kézjegye, születése és
halálának éve látható.
A hátoldalán Jászfényszaru római katolikus temploma, alatta a település jelenlegi címere, a „Jászfényszaru Város” felirattal. A szövegmezőt osztja az 1831-es várospecsét, amelyet az akkori mezővárossá
nyilvánítás alkalmából készítettek, s ennek felirata: „Jászfényszaru
várossa petsétje 1831.” Mindkét oldal pereme gyöngysorral szegélyezett.
A 42,5 mm átmérőjű érem nemes ajándék és maradandó érték.
Megrendelhető Tóth Tibornál a +36/30-337-3336 telefonon, vagy
személyesen a Rimóczi Kastélyban a következő változatokban: bronz
3.000 Ft, ezüstözött fényes vagy ezüsttel platinázott bronz 4.000 Ft,
aranyozott bronz 5.000 Ft, ezüst (Ag925/33,6gr) 20.000 Ft.
Az érem árában a tartódoboz is szerepel.
Tóth Tibor

Színházi előadás a Magyar Kultúra
Napja alkalmából
A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be
a Himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta január
22-én ünnepeljük A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete az ünnep előestéjén 2012. január 21-én (szombaton) este 17 órakor a Petőfi Sándor Művelődési
Házban megemlékezést, azt követően színházi előadást szervez.
A jászárokszállási Görbe János Színjátszó Egyesület előadásában
bemutatásra kerül Maurice Hennequin-Pierre Veber-Nádas GáborSzenes Iván: Elvámolt nászéjszaka című zenés vígjáték.
Az előadásra a belépőjegyeket december 16-tól elővételben 800,
1200, és 1600, Ft-os áron lehet megvásárolni.
A jegyek kaphatók: Takarékszövetkezeti Fiókban, Hangosiné
Réz Mária (422-156, 20-3190446), Görbe Jánosné Amálka (423348, 30-5807793), Kővágó Jánosné Kati (422-923), Lukács Pál
(423-286, 20-5146377), Tóthné Basa Éva szervezőknél (422-002),
de a 30-3373336 telefonon Tóth Tibornál is megrendelhető.
Tóth Tibor

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

CSERHÁTI FERENC
Temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkat enyhíteni próbálták.

A gyászoló család

„Csak az hal meg, akit elfelednek,
Örökké él, kit nagyon szeretnek.”
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett férjem, édesapánk

JUHÁSZ JÁNOS
temetésén részt vettek,
vagy gondolatban osztoztak fájdalmunkban.
Külön köszönetet mondunk
dr. Palencsár Csaba házi orvosnak.

A gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk feleségem,

ZSÓLYOMI IMRÉNÉ
KOVÁCS KLÁRA
halálának 1. évfordulójára.
„Elmúlt 54 év jóban-rosszban Veled,
Egy gyászos, szomorú is, Nélküled.
Rád emlékezünk! Hiányzol nagyon!
Jóságos szíved nyugodjon békében.
Isten Veled.”

Gyermekeink és az ő családjaik

Emlékezünk

DR. KISS FERENCRE,
az 1 éve elhunyt szeretett édesapánkra.

Szerető családja
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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.

Karácsonyi akciók!
• Nyugdíjas kedvezmény –30%
• Multifokális lencsék –30%
• Keretek –30%, –40%
• Komplett szemüvegek akár 7.000 Ft/db!
Szeretteinek ajándékozzon
szemüvegutalványt!
Nézzen be hozzánk, hogy jobban lásson!
Üdülési csekket elfogadunk!

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig

Új bolt Jászfényszarun!
DAJKÓKER

DIVATÁRU, KIEGÉSZÍTŐ,
ILLATSZER
Parfüm, Krém, Kozmetikum, Divatékszer,
Bőráru, Laptoptáska, Oldaltáska, Iskolatásk,
Női ruházat, stb.
Jászfényszaru, Fürst Sándor út 10.
(Az OPTIKA mögött.)
Nyitva tartás: kedd-péntek: 9:30-tól 17-ig,
Szombat: 9-től 12-ig
MESSZIRE NE MENJEN,
VÁSÁROLJON A DAJKÓKERBEN!

Fenyőfavásár!
2.000 Ft/db

Jászfényszaru, Aradi u. 7

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 Földvári Edit 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.: +36-57/500-960
www.artander.hu · www.nyomdasz.hu

építőanyag

áruházak

– kereskedő csoport tagja

Tűzifák, szenek

Lengyel kazánszén,

nagy választékban!

Német brikett,

Kalodás bükkfa: 25.900/kaloda

Dúsított dara,

Fabrikett: 500/10 kg doboz

Barna szenek,

Lignit,

valamint
akác és vegyes tűzifa
folyamatosan kapható
hasogatva
és gurigázva!
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
Tisztelt jászfényszarui lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy előzetes időpont egyeztetés alapján
édesapám lakásán (Jászfényszaru, Fürst S. u. 12.)

ügyvédi tevékenységet folytatok.
Dr. Tóth Zoltán – ügyvéd – Telefon: 06-20/544-5206

Gyermekjóléti Szolgálat
Fogadóóra:
HÉTFŐ · ················· 8-12 Turjányi Annamária · ··············· 13-16 Kovácsné Pető Katalin
SZERDA·················· 8-12 Kovácsné Pető Katalin ············· 13-16 Turjányi Annamária
PÉNTEK·················· 8-12 Kovácsné Pető Katalin ············· 8-12 Turjányi Annamária
KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN NINCS FOGADÓÓRA.
Az alábbi problémákkal fordulhat hozzánk:
· gyermeknevelés: tanácsadás, közvetítés egyéb ellátókhoz
(szakorvos, pszichológus, jogi képviselő stb.)
· tankötelezettség teljesítése: igazolatlan hiányzás, közvetítés pedagógus-szülő között
· családi konfliktus: családon belüli bántalmazás, kapcsolati krízisek
· várandósággal kapcsolatos problémákgyermekek jogán járó ellátások, támogatások
(gyes, anyasági támogatás, családi pótlék, rgyvk, rgyvt)

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: .............................................................................................. (+36)-37/341-040
Mentők: . .............................................................................................................................. 104
Tűzoltóság: .......................................................................................................................... 105
Tűzoltóparancsnok (Jászfényszaru): . ......................................................... (+36)-30/974-5690
Rendőrség (Jászberény):..................................................................................................... 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru):........................................ (57)/422-138, mobil: (+36)-70/330-7626
TIGÁZ – hibabejelentés: . .............................................................................. (+36)-80/300-300
Falugazdász: ............................................................................................... (+36)-30/3922-602
Vízmű – hibabejelentés munkaidőben: ................................................................. (57)/422-631
munkaidőn túl:..................................................................................(+36)-30/275-3350
Szennyvíz-ügyelet munkaidőben: .................................................423-938 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
Plébánia (Jászfényszaru): ................................................................................06-30/3460-366
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Pályaválasztás 2011.
2011. november 8-án rendezték meg az idei ankétot „Pályaválasztási kiállítás, fórum és
műhelybeszélgetés” címmel a Petőfi Sándor Művelődési Házban, délután 15 órai kezdettel, melyen a város lehetséges „beiskolázási” térségéből 19 középfokú oktatási intézmény
mutatkozott be. A délután folyamán a pályaválasztás fontosságáról és a tehetséggondozásról „Tehetséggondozás – Arany János Programok” címmel műhelymegbeszélésre került
sor, melyet Tolnai József, az Arany János Programiroda Vezetője irányított. A rendezvény
a „Partnerségen alapuló iskolabarát programok megvalósítása Jászfényszaru térségében”
nevet viselő pályázat programsorozatába ágyazódott.
A kiállítás már délután elkezdődött, ahol
számos különböző módon csalogatták az iskolák a lehetséges tanulóikat standjukhoz.
Volt robot, vetítéses bemutató, érmek-kupák,
elismerések tucatjai, hogy a szem is segítsen
döntést hozni, de hogy az agy sem pihenjen
ebben a kérdésben, néhány középiskola helyi, már gimnazista tanulóit aktivizálta, hogy
a száraz tények helyett csábítgassák ők fiatalabb diáktársaikat. Látvány, figyelem felkeltés
és információ dömping minden téren; a döntéshozatalhoz minden kell.
Az Arany János Programokról
A műhelymegbeszélésen először a Tolnai
József, az Arany János Programiroda vezetője mutatta be néhány szóval az Arany János
Programokat.
A program egy komplex rendszerként működik, három pilléren nyugodva: a 2000 óta
működő Arany János Tehetséggondozó Programon, 2004 óta zajló Arany János Kollégiumi Programon és a 2007/2008-as tanévben
indult Arany János Kollégiumi- Szakiskolai

Programon. Összességében elmondható,
hogy az Arany János Programok a magyar
közoktatás rendszerében eredményesen, a
hozzáfűzött reményeket megvalósítva működnek.
Előadásában az oktatási törvény módosítása
miatt beálló változásokról is esett szó és arról, hogy abban a tehetséggondozás kiemelt
jelentőséggel bír. Tolnai elmondta, hogy az
Oktatásért Felelős Közalapítvány helyét az
adó 1%-okkal is támogatható Wekerle Sándor Alapkezelő veszi majd át.
Kiemelte, hogy a tehetséggondozásra a jövőben egyre több anyagi forrásból lehet meríteni és a résztvevők megtudták, hogy megalakult a Sajátos Nevelési Igényű gyermekekkel
foglalkozó és a Roma Tehetségsegítő Tanács.
A Roma Tehetségsegítő Tanács (RTT) jogi
szervezeteként megalakult a Roma Tehet-

ségsegítő Közhasznú Egyesület (RTKE).
Az Egyesület és a Tanács között hamarosan
együttműködési megállapodás jön létre a feladatok megosztásáról, a két szervezet közös
működéséről.
Majd folytatódott a műhelymegbeszélés,
Gönczi Sándor, az egri Szilágyi Erzsébet
Gimnázium igazgatója és Brahmi Ilona, a
Szolnoki Városi Kollégium Pedagógiai igazga
tóhelyettese megszólalásával. Mindketten az
Arany-program gyakorlati megvalósulásáról
tartottak rövid, tapasztalatokon és megfigyeléseken alapuló beszámolót.
Pályaválasztási fórum
A délután, a műhelymegbeszélést követően
információs fórummal folytatódott és zárult
is egyben, melyen a megjelent 19 oktatási
intézmény Jászberénytől kezdődően Budapesten, Szolnokon, Mátrafüreden keresztül,
egészen Egerig bezárólag, mindegyike bemutatkozott.
A rövid, 5-7 perces ismertetőkben a jelentkezés praktikus tudnivalóiról (mennyi osztály

indul a, milyen specializációk választhatók,
milyen az iskola képzési rendszere, nyílt napok időpontjai, felvételi követelmények, az
iskola együttműködése a felsőoktatási intézményekkel, stb.) értesültek a szülők és a
diákok.
A fórum után lehetőség nyílt az középiskolák képviselőivel, vezetőjével személyesen is
elbeszélgetni, egyeztetni.
A nagy érdeklődéssel kísért pályaválasztási
információs nap szervezését a helyi általános
iskola pályaválasztási felelőse (Kovács Béláné
Pető Magdolna) és a Városi Könyvtár (Bujdosó Katalin, Nagy Ildikó) végezte, a nyolcadikos osztályok osztályfőnökei (Dr. Kocsisné
Horti Monika, Fáczán Izabella, Nagy Józsefné) segítségével.
A rendezvény 19 óra után néhány perccel
ért véget.
Kép és szöveg: Pál Alíz

Déjá Vu,
most már ők is így éreznek
Két tinédzser alkotó, rengeteg téma, színes és fekete-fehér felvételek. Ezt látták a
látogatók. Akik az objektív túloldaláról
vették észre mindezt: Menyhárt Éva és Jenes Fruzsina.
2011. november 16-án zárta kapuit a Déjá
Vu címmel nyílt fotókiállítás, melyen a két
ifjú fotós munkáit mutatták be. Az október
17-ei megnyitóra mintegy ötven ember jött
el és tekintette meg a portrékat, természetfotókat és helyenként drámai felvételeket. Az
alábbiakban a két alkotó portréja olvasható.
Menyhárt Éva
1992-ben született Hatvanban, születése
óta Jászfényszarun él, általános iskolai tanulmányait is itt végezte, ám jelenleg Miskolcon,

a Szemere Bertalan Szakközépiskola ötödéves
diákja, alkalmazott fotográfus szakon. Fiatal
kora ellenére már 11 éve foglalkozik vizuális
kultúrával. Eleinte a festészet, majd a fotózás keltette fel érdeklődését. Három önálló
kiállítása volt, Jászfényszarun és Jászberényben. Első fotós sikerét 2006 nyarán érte el,
a Magnum fotópályázaton, ahol fődíjjal jutalmazták. 2011-ben, a kiskunfélegyházi III.
nemzetközi fotópályázat versenyén a legjobb
47 ember munkái között Évi képei is szerepeltek.
Jenes Fruzsina
1998-ban, született Hatvanban, születése
óta Jászfényszarun él, általános iskolai tanulmányait Jászfényszarun végzi, 8.c osztályos
tanuló, a képző- és iparművészeti ággal csupán csak 3 éve foglalkozik, mandiner nélkül,
a kezdetektől csak fotózással. Azért szeret fotózni, mert érdekli, hogy az általa befogadott

látványt hogyan tudja a képek erejével úgy
visszaadni, hogy az másnak is azt az üzenetet hordozza, mint neki. 2011. júniusában, a
Penczner Pál emlékére nyitott fotókiállításon
az ő képei is szerepeltek. A jövőben is szeretne fotózni, hogy saját látásmódját e téren is
megmutathassa.
Pál Katalin Alíz
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Szelektív hulladékgyűjtés – szelektív hulladékgyűjtő szigeteken…
Komolyan gondoljuk?
A jövő egyértelműen a szelektív hulladékgyűjtést és a képződött hulladék hulladéklerakástól való eltérítését irányozza elő törvényi
szinten is. Fogalmazhatunk úgy is, hogy az
emberiség annyi hulladékot „termel”, hogy
abba a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszert (a képződött hulladék több mint 90%át hulladéklerakókban eltemetjük) tartva egy
idő után annyi lesz a hulladék, hogy már
nem tudjuk úgy elhelyezni, hogy ne okozna
környezetszennyezéssel fenyegető problémát,
vagy ha el is lehet helyezni, azt csak jelentős
költséggel. A képződött hulladék hulladéklerakótól való eltérítéséhez egy összetett, komplett hulladékgazdálkodási rendszer szükséges.
Ezen hulladékgazdálkodási rendszer egyik
alapja a szelektív hulladékgyűjtés, melynek
egyik eleme a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken történő gyűjtés.
Jászfényszaru településen jelenleg hét helyen van kihelyezve szelektív hulladékgyűjtő
sziget, mely helyeit már a 2011. augusztusi
újságszámban bemutattam.
A szelektív hulladékgyűjtő sziget lényege,
hogy egy kiépített, kibetonozott „szigeten”
4 db hulladékgyűjtő edényzet van elhelyezve
úgy, hogy minden edényzet más-más hulladékfajta gyűjtésére ad lehetőséget. Jászfényszaru esetében ez – lakossági igény mentén
– egy hulladéktípusra, a műanyagra korlátozódik. Ez azt jelenti, hogy a 7 db sziget
mindegyikén a kihelyezett négy-négy db.
hulladékgyűjtő edényzet mindegyike műanyag gyűjtésére ad lehetőséget.
Ezen tények és eredmények mentén/mellett
két igen fontos és szembetűnő negatívumot
kell kiemelnem.
Elsőként a szelektív hulladékgyűjtés tisztasága tűnik fel egy-egy, a szelektív hulladékgyűjtő szigetről való hulladék elszállításkor.
Azon tény mentén, hogy nagyon ritka az,
ahol ezen a szigeteken történő gyűjtés 90%os tisztaság felett van (az adott hulladékféleség mellett más egyéb hulladékféleség is kerül
az edényzetbe, pl: műanyagot gyűjtő edényzetben papír, fém, stb… van), Jászfényszaru
70-80 % körüli tisztasággal gyűjt szelektíven. Ez évszaktól függő, hiszen nyáron jóval
több műanyag palack kerül az műanyagot
gyűjtő edényzetbe, az egyéb hulladékféleség
mennyisége az átlagos körül marad, így a
százalékos megoszlása jobb. Azonban egy, a
közelmúlt eseménysorozata mindenképp kiemelésre kell, hogy kerüljön. Sajnos negatív
hírként! Egyes szigeteken az edényzetbe már
több alkalommal is csirke tetemeket dobott
valaki. Gondosan becsomagolva, oszló csirketetemeket. Ez mind a mellet, hogy nagyon
kellemetlen szagot ad, az ürítő járat az egész
rakományát (ez több település szelektíven
gyűjtött műanyag hulladékát jelenti) a válogatás és hasznosítás helyett a lerakóra kénytelen vinni. Kvázi mintha nem is gyűjtöttünk
volna szelektíven!
Két kép, mely egyike mutatja az egyik
edényzetben talált zacskóba csomagolt csir-

ketetemet, másika pedig a műanyagot gyűjtő edényzetben lévő hulladékféleségeket (a
műanyag mellett beledobott üveg, fém sörös
dobozok kb.: 50% körüli gyűjtési tisztaságot
eredményeznek).

Második eset, amikor a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékét nézzük. Sajnos
vannak lakosok, akik a zsákban, szatyorban
vagy egyéb módon a lakossági hulladékot a
saját kukája helyett a szigetekre viszi ki. Ott
pedig az edényzet mellé helyezi vagy egyszerűen kiborítja azt oda. Ez a település képét
jelentősen rombolja, esztétikai szempontból
az egyik legrondább látványt nyújtja. Ha szél
van, az az egész utcában szétszórja a szemetet,
esetleges kóbor vagy kóborló ebek pedig széthurcolják azt.
Íme egy kép, mely 2011. november 11-én
készült az Ady Endrei szelektív hulladékgyűjtő szigetnél:

A képek magukért beszélnek. Egy jó érzésű
ember megbotránkozik rajta, undorral szemléli. Az emberek nem egyformák, és vannak,
akik ezeket megteszik, kárt okozva ezzel a
környezetnek, a környék lakosságának, az
önkormányzatnak (hiszen valakinek össze
kell szedetnie és fizetnie az elszállításáért, ártalmatlanításáért), a városnak.
Mindezen fent leírt és képekkel bemutatott
helyzet egy kis lakossági odafigyeléssel jelen-

tősen javítható. Azok, akik ezeket csinálták
és csinálják, továbbra sem fognak változtatni
szokásukon. A gyűjtőszigetek környékén lakók és azok környékén közlekedő emberek
segítsége elengedhetetlenül fontos ezen probléma megoldásában! A Polgármesteri Hivatal
és a GAMESZ munkatársai már csak a megtörtént esethez tudnak kimenni akár több
napos késéssel információ hiányában, bízva
abban, hogy az elkövető személyére való utaló nyomokat találnak. Ez sajnos nagyon ritka
esetben vezet eredményre. Ezért fontos a környéken lakók segítsége, akik hallhatják vagy
láthatják, kik és mikor helyezik az oda nem
való hulladékot a gyűjtőedénybe, vagy mellé.
Ha valaki látja vagy hallja, és azt azonnal jelzi
a GAMESZ-nak, „forró nyomon” elindulva
az elkövetőt jobb esetben pár órán belül ki
lehet deríteni.
Amennyiben egy-két elkövetőt így sikerül
azonosítani, és megkapja a megfelelő büntetését, biztosan visszább fog szorulni az ilyen
szándékos károkozás.
Arra kérem a lakosokat, fogjanak össze, picit legyenek éberebbek, és ha azt látják, hogy
valaki hulladékot helyez az edényzetek mellé
vagy hallják, hogy abba oda nem illő hulladékot tesz, rögtön szóljanak, telefonáljanak nekünk. Ne próbáljanak saját maguk intézkedni, szóljanak nekünk! Ezen figyelmességgel a
lakosok saját környezetük tisztán tartásáért
sokat tudnak tenni.
Urbán Csaba
Jászfényszaru GAMESZ

Hulladékudvar – avagy
egy sokoldalú hulladék
leadási lehetőség
A szelektív gyűjtési rendszer egyik fontos
eleme a hulladékudvar. Sokszor alkalmazzák a
szelektív gyűjtési módszerek egyik elemeként.
A hulladékudvar szakképzett személyzet által
működtetett, önálló, zárt átvevőhely. Zártsága kerítéssel való körbe kerítéséből adódik.
A hulladékudvarok részben azoknak a hulladékoknak az átvételére szolgálnak, amelyek
a háztartási gyűjtőedényekben nem helyezhetők el, illetve azokra, melyeket a lomtalanítási
akciók során sem szállítanak el.
Így az elkülönítve gyűjtött másodnyersanyagokon kívül itt lehet leadni a nagydarabos hulladékokat (lomokat, mint például a
megunt bútor, vagy elektronikai eszközöket
is), kisebb, a lakások bontásánál, átalakításánál keletkező hulladékokat (csak lakossági
mennyiségben), és a háztartási veszélyes hulladékokat.
Mindenképp kiemelendő, hogy csak lakossági hulladékokat fogadnak. Minden
behordás esetében rögzítik a behordó lakos
nevét, lakcímét, a hulladékok mennyiségi és
(folytatás a 18. oldalon)
minőségi adatait,
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(folytatás a 17. oldalról)
és a hasznosító vagy ártalmatlanító telephelyre történő elszállításig ezeket elkülönítve
tárolják.
Hogyan is néz ki egy hulladékudvar?
A hulladékudvar mára már elfogadott hulladékgyűjtési egység. Méreteit nem egy hulladéklerakó telep méreteihez kell hasonlítani,
hanem sokkal inkább egy néhány száz négyzetméteres ingatlanéhoz.
A hulladékudvar kialakításánál figyelembe
kell venni a település szerkezetét, a könnyű
megközelíthetőséget (jó minőségű útról való
megközelíthetőség), a működtetéshez szükséges közműcsatlakozások meglétét, a közelséget, a bekeríthetőséget.
Mindezek mellett jelentős szerepet játszik
a hely meghatározásában a regionális hulladékhasznosító létesítmények elhelyezkedése
és megközelíthetősége a hulladékudvar szemszögéből. Nagy városok belvárosaiban általában a sűrűn beépített területeken, a főútvonalakról nyíló mellékutcákban helyezik el.
Külső városközpontokban az önkormányzati
hivatalok, intézmények, bevásárlóközpontok
környékén alakítják ki. Kisvárosok esetében
– mint Jászfényszaru is – egy, a lakosság által
többféle közlekedési eszközzel is jól megközelíthető helyszínre kell építeni. A hulladékudvarok területigénye a gyűjtőedények számától, nagyságától, a kiegészítő létesítmények
területétől függ.
Általános szabály, hogy a gyűjtőedények területének tízszerese kell egy hulladékudvar kialakításához. (Minimálisan 400 m2.) Nagyon
fontos elem, hogy a lakosság és a környezet
biztonsága ne kerüljön veszélybe.
A hulladékudvarokat szilárd burkolattal,
térvilágítással kell ellátni. A szilárd burkolat
alatt csapadékvíz és csurgalékvíz (csurgalékvíznek nevezzük a behordott hulladékból,
vagy annak vízzel történő érintkezéséből
visszamaradó folyékony állagú folyadékot)
elvezetésének kiépítése szükségszerű a környezet kímélésének és óvásának érdekében. A
hulladékudvar a lakosság részéről megközelíthető személygépkocsival, utánfutóval, 3,5
tonnánál kisebb tehergépkocsival, kerékpárral és természetesen gyalogosan is.
A hulladékudvarban nyílt téren konténerekben tárolják a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmú zöldhulladékokat és az
építési, bontási hulladékokat. A veszélyes
hulladékokat fedett helyen (fedett-zárt területen vagy konténerben) vagy nyílt téren
(kettős falú, zárható gyűjtőedényben) lehet
tárolni. A hasznosítható hulladékokat fedettzárt vagy fedett-nyitott területen célszerű elhelyezni.
A bekerített hulladékudvarok őrzéséről a
fenntartó gondoskodik. Erre megfelelő módon képzett személyzet végzi a biztonságos
átvételt és nyilvántartást.
A megépített hulladékudvarok közül egy
Miskolcon (az AVE által létesített hulladékudvar képe), ezek a konténerek a kisebb méretű hulladékok szelektív gyűjtésére és ideiglenes tárolására szolgálnak.

vörösréz, növényvédő szerrel szennyezett
anyagok, motor-hajtómű- és kenőolaj hulladékok):

Ugyanitt sitt gyűjtésére szolgáló konténer:

Pécsen a hulladékudvar tervezésének fázisában látványterv a hulladékudvarról:

Említett hulladékudvarban nagyméretű
lom gyűjtésére konténer (bútorok):

Veszélyes hulladékok gyűjtése zárt tárolón
belül (a képen kiégett fénycsövek, növényvédelmi szerek és étolajos flakonok):

Kisebb hulladékok szelektíven gyűjtve és
ideiglenesen tárolva (akkumulátorok, olajjal szennyezett anyagok, réz, aluminimum,

A lakosság számára egyértelmű tájékoztatás
történik a nyitvatartási időről, és a befogadható hulladékok listájáról. Ez lehet a helyszíni kifüggesztés mellett helyi újság, honlap,
minden háztartásba eljutó szórólap, stb… . A
hulladékudvarok megfelelő működtetése érdekében, az optimális kialakításon és terület
kihasználáson kívül, a lakók szabadidejét is
figyelembe vevő nyitva tartást kell meghatározni és rendszeres, részletes információkkal
kell ellátni őket.
A hulladékudvarban összegyűjtött hulladékot az üzemeltető időről időre elszállítatja a
feldolgozó vagy ártalmatlanítási létesítménybe, annak fajtájától függően. Így a hulladékudvar egy gyűjtő és osztályozó funkciót lát el,
de hosszabb idejű tárolás és egyéb hulladékelőkezelési vagy lerakási folyamat itt nem valósul meg.
A hulladékudvarba csak szelektíven, egymástól külön gyűjtve szállíthatók be az alábbi
hulladékféleségek:
· másodnyersanyagok (papír, üveg, műanyag-flakon, fólia, fémhulladék, fém italosdoboz, fahulladék, textilhulladék, zöldhulladék, stb…),
· darabos hulladékok (gumiabroncs, háztartási tárgyak és berendezések, elektronikai
hulladékok, stb…),
· lakossági veszélyes hulladékok (szárazelem,
akkumulátor, gyógyszer, festék- és lakkmaradékok csomagolóeszközeikkel, sütőzsírok, növényvédőszer-maradékok, fénycső
és izzó, stb…),
· lakossági építési, bontási hulladékok (csak
kis mennyiségben).
Urbán Csaba
Jászfényszaru GAMESZ
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Szüreti bál a Napsugár Óvodában
2011. október 29-én került megrendezésre a Napsugár Óvoda Szüreti Bálja. A bálra
nagy izgalommal készülődtünk, gyerekek
óvónénik, dajkanénik egyaránt.
Az ősz folyamán minden csoport eljutott
valahová szüretelni. Volt olyan csoport, aki
szőlőt szüretelt, de almaszedésen, dióverésen
is gyűjtögették az élményeket a gyerekek, amit
ezt követően rajzaikban, festményeikben jelenítettek meg. A szorgos kis kezek munkáiból
kiállítást rendeztünk a művelődési házban, a
szülők legnagyobb örömére, hiszen minden
szülő legnagyobb büszkesége, ha a saját gyermekének a munkáját láthatja. Legalább ilyen
izgalommal készültek a csoportok műsorai is.
A legkisebb Ficánka csoportosok az őszi zivatart idézték esernyős táncukkal, a Méhecskék
falevéllé változtak, a Süni csoportos gyerekek
egy igazi kanásztáncot mutattak be annak
rendje és módja szerint, a legnagyobb Mókus
csoportosok pedig a szüret hangulatát idézték
fel játékukkal. Mindezt követően következett
az óvónénik és dajkanénik közös meglepetés
tánca, ami az idén is nagy sikert aratott.
A műsor után a színpadra invitáltuk a ma
már nyugdíjas dolgozóinkat is, valamint mindenkit, aki valamikor a mi óvodánkba járt és
ma már mint szülő hozta el a kicsi gyermekét
a bálba. Közösen elénekeltük az „Újra itt van
a nagy csapat” c. dalt, és jószívvel emlékez-

tünk az együtt töltött évekre. Ezt követően
kezdődött a tánc, majd a tombolahúzás. A
büfében az Üvegtigris Büfé szorgoskodott, a
táncos lábú gyermekeket pedig Oláh Rudolf
szórakoztatta. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik valamilyen

50. házassági

60. házassági

évforduló

évforduló

formában (belépőjegyek megvásárlásával,
támogatói jegyekkel ill. tombolatárgyak felajánlásával) támogatták gyermekeinket, így
varázsolva mindannyiunknak egy nagyon
szép és emlékezetes estét.
Dné Kati

Szépkorú
köszöntése

60. házassági évfordulójukat ünnepelték
november 11-én
Csúz Lajos és Bálint Magdolna.
Ebből az alkalomból jó egészséget, boldogságot
kívánnak sok szeretettel lánya, fia, menye, veje,
unokái és dédunokái.

Borbély János és neje,
Kovács Terézia
november 4-én ünnepelte
50. házassági évfordulóját.
Ebből az alkalomból köszöntötték őket
gyermekeik és unokáik.

60. házassági
évforduló

Nagy Ferenc és Czeglédi Margit
2011. 11. 11-én
ünnepelték 60. házassági évfordulójukat.
Nagyon sok szeretettel köszönti őket
lányuk és családja

Október hónapban az önkormányzat
90. születésnapja alkalmából
Mészáros Györgyné Budai Annát
köszöntötte. Annuska néni az élet legnagyobb
értékének a nagy családját tartja, a hosszú élet titka
is a gondoskodásuknak, szeretetüknek köszönhető.
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Vidám pillanatok a Szivárvány Óvoda bulijáról és a Márton-napi vásárról
Ovibuli
2011 november 19.
Petőfi Művelődési Ház

Márton-nap.

A fotókat Morvai Dóra készítette.

Ilyen volt...

Fontosnak tartjuk, hogy a kicsik megismerkedjenek a régi idők szokásaival, hagyományaival. Jeles
napjaink közeledtével a naphoz kapcsolódó, arra
jellemző népi mondókákat, játékokat, verseket,
tevékenységeket tervezünk. Rajzolunk, ragasztunk,
festünk, libákat készítünk, különféle technikákkal.
Beszélgetünk a régi idők időjóslásairól a naphoz
kapcsolódó hiedelmekről. „Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.” – ennek jegyében figyeljük meg milyen az idő
odakinn. A nagycsoportosok körbe járnak az óvodában, ők így köszöntik Márton napját versekkel,
mondókákkal, dalokkal.
„Aki Márton napján libát nem eszik, egész évben
éhezik” – tartja a mondás. Mi is tarjuk magunkat
ehhez, így nem maradhat el a libazsíros kenyér kóstolása sem.
Földvári Edit

Ilyen lett...

A három hónap alatt megújult Körösi Csoma Sándor utca és a Dugonics utca. Fotó: Tóth Szabolcs

