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„Gyújts magadból
éltető fényt!”
Szeretettel meghívom
régi és leendő új véradóimat február 16-án
(csütörtök) 12-16 óráig tartandó városi

VÉRADÓNAPUNKRA
a központi rendelőintézetbe.
Az önzetlen segítséget
előre is megköszönve, várlak benneteket.
Kővágó Jánosné
Városi Vöröskereszt titkára

Óvodai FARSANG

Ára: 150,-Ft
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Közmeghallgatás 2012!
Jászfényszaru Város Önkormányzata 2012. február 15-én (szerdán) 16,00 órakor

KÖZMEGHALLGATÁSRA
a Művelődési Ház nagytermébe meghív minden jászfényszarui lakost.
Napirend:
• 2012. évi költségvetés bemutatása
• folyamatban lévő, benyújtott és elnyert pályázatok, fejlesztési tervek, elképzelések
• aktuális tájékoztatás
Aki nem tud részt venni, de bármilyen észrevétele, javaslata van, az a közmeghallgatást megelőzően kérjük, írásban jutassa el a polgármesteri hivatalba, vagy a képviselő-testület tagjaihoz,
hogy véleménye, javaslata elhangozhasson a közmeghallgatáson!
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Adventi Kávéház

„Elérkezett február
Óvodánkban áll a bál.
Február, február,
Óvodánkban áll a bál.”
/T. Miklós Zsuzsanna: Farsangi bál/

Illusztráció – Fotó: Kisbalázs Zoltán

Városunk Óvodai Intézménye februárban
rendezi farsangi mulatságait.
Először a Szivárvány Óvoda február11-én,
majd a Napsugár Óvoda február25-én rendezi meg farsangi bálját a művelődési házban.
Részletes információért forduljatok a csoportok óvónőihez.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Óvodai Intézményünk közössége

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság és a Petőfi Művelődési Ház közösen rendezte meg
az Adventi Kávéház programját. A nagy érdeklődéssel kísért műsorban közreműködött Bajtala
Emese hárfaművész és Faragó Csilla fuvolaművész. Az Adventről, a zenés együttlétről Kaszainé
Ocskó Györgyi a népfőiskola titkára emlékezett meg.
Fotók: Pető István

Fogadóóra
Tisztelt Választópolgárok!
Dr. Szabó Tamás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei I.sz. Választókerületének országgyűlési képviselője ezévben is várja a lakosságot
minden hónap utolsó péntekén fogadóórájára 15-17 óráig a jászfényszarui polgármesteri hivatal földszinti irodájába. (Az első félévben
január 27., február 24., március 30., április 27., május 25. és június
29. napokon.)
Polgármesteri Hivatal

Helyi ügyekben nemcsak havonta!
Az országgyűlési képviselő úr fogadóórájával egyidőben Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármesterasszony is várja a lakosságot a hivatalban. Helyi ügyekben azonban nem kell megvárniuk a fogadónapot,
hiszen jelzéseikkel, kérdéseikkel, problémáikkal, a közösséget érintő
javaslataikkal az év bármely ügyfélfogadási napján várja Önöket a polgármesterasszony.
Polgármesteri Hivatal
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Szakértelem és összefogás:

jelentős fejlesztések településünkön
Jászfényszaru fejlődésének meghatározó
állomásához érkeztünk az idei év kezdetén. Két beruházásunk hosszú előkészítő
szakasz után a megvalósulás kapujába ér
a támogatási szerződés közelgő aláírásával.
Az előbbi megállapítás annyi pontosításra
szorul, hogy a két pályázat más-más életutat megtéve várja a következő nagy lépést.
A „Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása” projekt fizikai
megvalósítását idén tavasszal kezdjük meg,
amit a „Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért” című projekt vonatkozásában 2011
áprilisában megtettünk. Utóbbi az „Alvég”
városrészben már jól látható, a terület rendezésének, utak, járdák, árkok felújításának, építésének eredményei
nyomán rá sem lehet ismerni a környékre, ráadásul a látványos beruházások még hátravannak.
Megújuló városközpontunk
A funkcióbővítő projekt keretében
a Szabadság térhez szorosan kötődő
épületeket, közterületeket újítunk
fel, új épületeket építünk a Jászfényszaru Város Önkormányzata, a
Cserháti és Társa Kft. és a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. alkotta konzorciumi együttműködés keretében.
A pályázatunk 471.070.419 Ft összegű
támogatásban részesült, az elszámolható
költség összege 708.055.367 Ft.
„Diszkont üzlet felújítása és
bővítése” projektelemmel 2012
márciusában indul a funkcióbővítő
fejlesztés a Cserháti és Társa Kft.
megvalósításában. A beruházást
2012 novemberére befejezzük, mely
során az üzletházat felújítjuk, új üzleteket és raktárt építünk.
A tervek szerint áprilisban kezdődő
három beruházásnak önkormányzatunk a gazdája. Az „Üzletház építése a volt Pedagógus Ház helyén”
beruházás nyomán három üzlethelyiségből álló, összesen 387,71 m2 hasznos
alapterületű szolgáltató tér építése 2013
januárjában fejeződik be. A „Városháza
megújítása” eredményeként az év végével
vehetjük birtokba a felújított, a városközponti képbe illeszkedő impozáns épületet.
A „Régi Kaszinó Vendéglő felújítása és
bővítése” projektelemmel erősítjük az egységes, jász építészeti hagyományokat őrző
belvárosi arculatot, az eddigi szolgáltatásokat többek között konferenciateremmel,

cukrászdával bővítjük. A „Multifunkcionális közösségi udvar, rendezvénytér
kialakítása a Rimóczi-kastély udvarán”
és a „Főtér zöldterületi rendezése” fejlesztéseket 2012. október és 2013. június
között valósítjuk meg. A „Városgondnokság (GAMESZ) számára ügyfélszolgálati
iroda kialakítása” keretében a városháza
mellett lévő, jelenlegi „kínai üzlet” helyén
új ügyfélszolgálati irodát építünk. A 2012
decemberében kezdődő és 2013 júniusában befejeződő beruházással az önkormányzat megteremti az ügyfélbarát, gyors
ügyintézés feltételeit.
Jelenleg folyik a közbeszerzés a jövőbeni
kivitelezők kiválasztására.

A projekt első beruházása, a megújuló diszkont

Az „Alvég” városrész új arculata
A szociális városrehabilitáció projektet
404.836.702 Ft elszámolható összköltséggel, 344.111.193 Ft támogatással valósítjuk meg.

zenész emlékmű, valamint egy Közösségi Ház teszi teljessé a szabadidőparkot.
A projekt keretében térfigyelő rendszert,
szelektív hulladékgyűjtő szigetet építünk,
és három szociális bérlakást alakítunk ki a
területen.
Ezt a fejlesztést is konzorciumi együttműködés keretében valósítja meg az önkormányzat. A konzorciumi partner a
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft, amely a
„funkcióbővítő” projekthez hasonlóan a
menedzsment feladatokat látja el és működteti a projekteket támogató, eredményeit erősítő rendezvények, programok
megvalósítását szolgáló programalapot.
Fényszaru lakosságával a lakosságért, Fényszaruért
A projektek talán legnehezebb, de
annál szebb feladatai közé tartoznak
a fejlesztések elfogadását, eredményeinek, fenntarthatóságainak erősítését szolgáló úgynevezett „soft”
elemek, amelyeket a „programalapok” eszköztáraival hajtunk végre.
A tervezett 23 program, rendezvény
közül az első tavasszal indul, az
utolsó pedig 2013 júniusában zárul. Minderről folyamatosan tájékoztatjuk
városunk lakosságát, és várjuk aktív közreműködését.

Csapatmunka új funkcióban
Az elmúlt két évben a Mi Újság Fényszarun? szinte minden számában foglakoztunk a két nagy pályázattal. A
projektek nem csak uniós források
lehívását, fejlesztések megvalósítását jelentik, hanem nagy részben
humánerőforrások összehangolását,
hatékony munkaszervezést is.
Miért is volt nyert ügye a városnak?
Mert egy jól előkészített, a helyi ötleteket, véleményeket és igényeket
tükröző pályázatot nyújtottunk be.
Emlékezzünk csak, a helyi lakosság,
A városközpont ékessége: pavilon a kastélyudvarban
a kedves olvasóközönség, idejét nem
kímélve töltögette az igényfelmérő
Az „Alvég” városrészben az elmúlt közel kérdőíveket, türelemmel tette meg javaslaegy év alatt végrehajtott fejlesztések ered- tait a fórumokon.
ményeivel elégedettek lehetünk. A folytatásban befejezzük az utak, járdák, árkok
A sikereink megkoronázásához az eddigi
felújítását, építését. A több mint tízezer együttműködésre a jövőben is szükségünk
négyzetméter területű szabadidőpark egyik lesz, hogy a szakértelem, az együtt dolgozás
látványeleme a már kialakított záportó. A eredményeként az egykori álmokat valóra
tavasszal induló új beruházás eredménye- váltsuk, ékes példáját szolgáltatva a fényként létrejövő játszóterek, mászófal, kerék- szarui összefogásnak.
pár és gördeszkapálya, sétányok, ligetek,
Illés Péter
piknikező hely és a futballpálya, cigányprojektiroda munkatárs
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A gazdálkodó szervezetek és vállalkozások figyelmébe

A kötelező regisztrációról és a kamarai hozzájárulás megfizetéséről
Az Országgyűlés 2011. november 21-én
elfogadta az egyes adótörvények és az azzal
összefüggő egyéb törvények módosításáról
szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi
CXXI. törvény módosítását.
A kamarai törvény módosítása három
lényeges változást tartalmaz.
2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek
(egyéni vállalkozások, társas vállalkozások)
kötelesek:
• kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,
• a kamarai közfeladatok ellátásához
évente 5.000 Ft kamarai hozzájárulást
fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a
tagdíjból),
• a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat
(tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti
partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.
A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként me-

zőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és
az agrárkamarákra nem terjed ki a hatálya.
Lényeges továbbá, hogy a kamarai tagság
továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.
A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, a már
működő vállalkozások pedig a hatálybalépést követő 60 napon belül, legkésőbb
2012. március 1-ig kötelesek a székhely
szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.
A bejelentés módja
Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver elkészültéig (2012. január vége) a vállalkozások a kamarai honlapról kinyomtatható adatlap kitöltésével és cégszerű
aláírás után postai úton, a székhely szerint
illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához címezve, illetve személyesen, a székhely szerint illetékes kamarák ügyfélszolgálati irodáiban nyújthatják be regisztrációs
kérelmüket.

Pályázati felhívás
helyi civil szervezeteknek

Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver elkészültéig a nyilvántartásba vételhez
szükséges regisztrációs adatlap beszerezhető a kamara ügyfélszolgálatain:
5000 Szolnok, Verseghy park 8. II. em.,
5100 Jászberény, Thököly u. 22.,
valamint a kitöltési útmutatóval és tájékoztatóval együtt letölthető a kamara honlapjáról.
A benyújtott nyilvántartásba vételi
kérelmek csak az 5.000 Ft-os kamarai
hozzájárulásnak a területi kereskedelmi
és iparkamara erre a célra elkülönített
10800014-90000006-13082832 számú
bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők. Az összeg átutalásánál
a közlemény rovatba feltétlenül kérjük
feltüntetni a kérelmező adószámát és a
„kamarai hozzájárulás” szöveget.
A banki átutalás mellett lehetőség van az
ügyfélszolgálatokon történő készpénz-befizetésre is.
További információt a kamara honlapján találhatnak: www.jnszmkik.hu.
Dr. Voller Erika
aljegyző

Boldog új évet!

Jászfényszaru Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi civil
egyesületek, csoportok közérdekű tevékenységet végző (oktatási,
kulturális, közművelődési, művészeti, ifjúsági, egészségügyi, szociális, sport és egyéb) helyi szervezetek részére, Jászfényszaru érdekében, jászfényszarui közösségben kifejtett tevékenység részbeni
finanszírozására.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó megnevezését, képviselőjének elérhetőségeit (cím,
telefon, e-mail), tevékenységének főbb adatait, a támogatás
utalásának helyét, számlaszámát,
– a pályázott cél részletes leírását, megvalósításának költségigényét, saját erő vállalását, a résztvevők, érintettek számát, stb.
Az önkormányzat eredménytelennek nyilvánítja azon szervezetek pályázatát, amelyek az elmúlt évi támogatás felhasználásáról
határidőre, 2012. január 31-ig nem számolnak el. Az elszámolás
a támogatás felhasználásáról készített szakmai, tartalmi és pénzügyi beszámolót tartalmazza, amelyhez csatolni kell a záradékolt
számlák és bizonylatok hitelesített másolatait is.
A pályázatokat 2012. február 21-ig kérjük benyújtani Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez.
Cím: Jászfényszaru, Szabadság tér 1. A pályázat eredményét a pályázóval írásban közöljük, és a helyi lap hasábjain közzé tesszük.

Szerkesztőségi fogadóórák
a Rimóczi Kastély (Pince) épületében
minden pénteken 9–11 óráig.
Telefon: +36-30/3488-935

Január 1-jén 17 órakor került sor a művelődési házban
a teltházas Új évi gálakoncertre. Fotó: Karizs Evelin

AVE fogadóórák
Időpontok 2012. év első felére a művelődési házban:
Január
9-én: l4–16 óráig
Február l3-án: l4–16 óráig
Március 12-én: l4–16 óráig
Április
2-án: 14–16 óráig
Május 14-én: l4–16 óráig
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Első lépések Jászfényszarun – Mi történt a hét hónap alatt?
A projekt kezdetétől (2011. június 1.) került sor a menedzsment és az adminisztrációs tevékenység kialakítására, a célcsoport
toborzására és bevonására – kérdőívek,
egyéni interjúk készültek, összesen 143
főt szólítottunk meg, majd kiválasztottuk a célcsoportot (45 fő). A bevont személyekről egyéni adatlapok, feljegyzések

30-40 év közötti 18%, 40 és 50 év közötti
42% és 50 év feletti 11%.
A 2011. szeptember 15-i Információs
napra meghívtuk a célcsoport tagokat és a
tartaléklistán szereplőket, ahol tájékoztattuk a résztvevőket a projekt állásáról, az orvosi vizsgálatról, a képzések, tanácsadások
ütemezéséről. A célcsoporttagok kezdő tan-

(állapotfelmérés, probléma feltárás, diagnóziskészítés), majd egyéni fejlesztési terv
készült, amelyek tartalma folyamatosan
bekerül az informatikai rendszerbe. Ezt a
felületet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat biztosítja a pályázók részére – a szociális
ellátó rendszer „kísérleti” felülete, várhatóan ehhez hasonló kerül majd bevezetésre a
hivataloknál.

szercsomagot kaptak. Az orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálatok megszervezésére 2011. szeptember. 15-től került sor.
2011. november 17-én az oktatás nyitóprogramjával kezdődött a képzés. A
képzési csomag közbeszerzési eljárása lezajlott. Ezt megelőzően a tanácsadásokra
és egyéb tevékenységekre árajánlatokat
kértünk, majd szerződéseket kötöttünk.
Az egyéni és csoportos tanácsadások október 20-tól kezdődtek. A projekt első harmadában
a tanácsadások a terv szerint valósultak meg: jogi tanácsadás
két alkalommal csoportos, majd
egyénileg történt; képzési és foglakoztatási tanácsadás az írás,
olvasás, szövegértés, és számolási
készségek írásos felmérése készült, majd szóbeli elbeszélgetésre került sor. Az állapotjavító
tanácsadás csoportos és egyéni formái
erősítették egymást. Együttműködővé és
érdeklődővé váltak a csoporttagok. Többen
beszámoltak arról, hogy a képzés és a rendszeres találkozás, a „csoportban levés” segíti
őket a szorongás leküzdésében, jobban érzik magukat, amióta ide járnak. Pszichológiai tanácsadásban örömmel fogadják
a segítséget. Munkaerő-piaci tanácsadás
négy alkalommal 5-5 órában, csoportban
történt, 18 fő egyéni tanácsadásban is részesült.
A közbeszerzési eljárást követően a képzések, tréningek november 17-én indulhattak el, ahol a képzést lebonyolító intézmény

A 2011. július 29-én tartott nyitókonferencián a meghívott célcsoporttagokon,
a főpályázó, a konzorciumi partner és civil
szervezetek, vállalkozók képviselőin túl a
lengyel testvérváros delegációja vett részt.
A projektvezető és a szakmai vezető mutatta be a projektet, Farkas Flórián, az ORÖ
elnöke, Kökény Kálmán, megyei FKB elnök is megosztotta gondolatait.
Az esetmenedzser az addigi tapasztalatairól számolt be – munkatapasztalattal nem
rendelkező, fiatalok aránya 20%; a 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők
aránya több mint 13%; a nők aránya 78%;
életkor szerinti megoszlás 30 év alatti 29%,

fenntartója is részt vett, s a tájékoztatón túl
megtörtént az előzetes tudás-és készségszintfelmérés is. A résztvevők megismerték a képzés konkrét menetét, felépítését,
követelményrendszerét. E félévben december 20-ig minden nap zajlott a képzés a következő témakörökben: önkéntességre való
felkészítés, OKJ-s képzés targoncavezető és
takarító szakmákban, kulcskompetenciák
fejlesztése, önálló életvezetési készségek
erősítése, álláskeresési tréning. A témák között az alapozó jellegűek kerültek előtérbe.
Az oktatásban a jelenlét eddig több mint
90%-os volt. A következő félévben tovább
folytatódnak a képzések.
A képzések ideje alatt igény szerint biztosítottuk a gyermekfelügyeletet. Ez átlagban eddig nyolc gyermeket érintett.
A 2011. évi utolsó képzési nap végén került sor a támogatások kifizetésére – a résztvevők a pályázat finanszírozásában képzési
támogatást kaptak. A kis karácsonyi ünnepség keretében sokan megfogalmazták,
mennyire fontos nekik ez a képzés nemcsak
az ismeretek bővítése, hanem a közösséghez tartozás miatt is. A projekt működéséről a résztvevők pozitívan számolnak be. A
képzők dicsérik a csoportokat. Csak kevés
és indokolt hiányzás tapasztalható, élnek a
projekt adta lehetőségekkel.
November 22-én külső partnereink (JIC,
Gondozási Központ, Általános Iskola,
Munkaügyi Központ) bevonásával munkáltatói fórumot tartottunk, amelyre a
helyben és a környéken működő munkáltatókat, vállalkozókat hívtuk. A 30 fő érdeklődőnek ismertettük a projektet, a képzések
tartalmát. Kértük segítségüket a célcsoport
tagok majdani foglalkoztatásában.
A konzorciumi partner – Bedekovich
Lőrinc Népfőiskolai Társaság – a pályázatban rögzített négy program akkreditációs anyagát elkészítette és benyújtotta
NSZFI FAT-hoz, az akkreditációs eljárás
ezzel a folyamattal elkezdődött.
Sok munkával, erőfeszítésekkel teli félévet tudhatunk magunk mögött – bízunk
abban, hogy a következő időszak majd
meghozza a további várt eredményeket is.
Kép és szöveg:
Kovács Béláné Pető Magdolna
projektvezető
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A beszéd a lélek ruhája
II. Szakmai konferencia a TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0182-es számú pályázatán belül
2011. december 15-én, csütörtökön a Városi Könyvtár mint
szakmai megvalósító konferenciát tartott, immár második alkalommal a pályázatban közvetetten érintett célközönség, a pedagógusok számára.

A szakmai délután meghívott vendége Rédai Etelka oligofrénpedagógia - logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, a Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény munkatársa volt. Előadása sokfelé elágazott, az
alábbi témákat érintve:
– Gyermekeink nyelvi kifejezőkészsége a társadalmi változások
tükrében
– Miért beszédhibás az óvodás korosztály nagy része?
– Modern civilizációs világunk ártalmai

Felhívás!
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete – saját
technikai eszközeivel és az önkormányzat személyi támogatásával – hozzákezdett a várostörténeti szempontból fontos (a településről
készült vagy ahhoz kapcsolódó) videó felvételek digitalizálásához.
Felhívással fordulunk az intézmények
vezetőihez, civilszervezetekhez, magán és
jogi személyekhez: kérjük, hogy akiknek
birtokában van jászfényszarui eseményt,
programot, városképet megörökítő videokazetta, az bocsássa rendelkezésünkre.
A kazettát a Rimóczi Kastély toronyszobájába kérjük leadni legkésőbb február 10-ig.
Digitalizálás után a kazettát visszaadjuk. Aki
a kazettával együtt egy üres DVD lemezt is
lead, az a kazetta tartamát DVD-én megkapja. Az összegyűjtött anyagokat időrendben
katalogizáljuk, a honlapon közzétesszük, így
a régi események megőrzésre kerülnek. Tervezzük továbbá azt is, hogy Jászfényszaru város honlapjára a későbbiekben heti váltással
egy-egy digitalizált eseményt felteszünk. A
felvételek megnézésével az események újból
átélhetők, illetve a fiatal korosztály megismerheti azokat. Segítő közreműködésüket előre is
köszönjük.
Tóth Tibor

– A kisgyermekkori beszédhibák olykor nem is egyértelmű okairól, társadalmi problémákról, amelyek beszédtechnikánkat is
nagyban befolyásolják, komoly látleletet adva gyermekeink
ebbéli állapotáról
Szeretettel, őszinte, lelkiismeretes gondoskodással beszélt munkája nehézségeiről, nem feledve megmutatni a megoldási formulákat sem. Szép beszéde, a magyar nyelv tisztaságának megőrzésébe
vetett hite reményt adott a jelenlévőknek is, valamint tudatosította, hogy tenni kell a dolgunkat még akkor is, ha sziszifuszi munkának is tűnik.
Az előadás után kérdések feltevésére is volt lehetőség, majd tapasztalatcserére és beszélgetésre is.
Az előadáson a partnerintézmények dolgozói is részt vettek, valamint azok a munkatársak, akik munkájuk során szintén szembekerülnek ezekkel a problémákkal (gyermekorvos, gyermekjólét,
gyámhivatal stb.).
Eredményes és termékeny délutánt zártunk egy vacsora kísére
tében.
A további három konferencia témája is hasonlóképpen fog illeszkedni a „Partnerségen alapuló iskolabarát programok megvalósítása Jászfényszaru térségben” pályázatban megjelölt tevékenységekhez. Ezekre az alkalmakra március elején, áprilisban és júniusban
kerül sor.
Kép és szöveg: Nagy Ildikó
könyvtáros – projektmenedzser
Városi Könyvtár

Meghívó a XIX. FÉBE bálra
A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége február 18-án, szombaton este 6 órai
kezdettel Jótékonysági műsoros estet és bált rendez a Petőfi Művelődési Házban.
Fővédnök: Lengyel Boldizsár Megyei Prima Díjas újságíró.
Díszvendég: Kovács Andrásné pedagógus, a Magyar Kultúra Lovagja.
Műsorvezető: Zsámboki Zsolt, műsorvezető, szerkesztő.
A műsorban fellépnek többek között: Barócsi József és partnere tánc, Dobák Attila
énekes, ifj. Báder Ernő hegedűs, Berczeli Endre zongoraművész, Ézsiás László Vörösmarty-díjas versmondó, Gonda László zongorista- előadóművész, Miller Zoltán
színész, énekes, Pál Hajnalka énekes, Szabó Krisztina énekművész.
Vacsora és éjféli étkezés: Vágó Tibor specialitásai.
Nyitótánc: helyi Művészeti Alapiskola növendékei.
Sztárvendég: Kovács Kati Liszt Ferenc-díjas előadóművész,
közreműködik Koncz Tibor zongorista, zeneszerző.
Zene: a miskolci VIDIA zenekar.
Bálszépe választás.
Tombola felajánlást, jótékonysági célra köszönettel elfogadunk.
Eddigi támogatók: Prof. Dr. Dobák Miklós és családja Budaörs, Saturnus Kft. Budapest,
Bali Kft. Jászfényszaru, Tusor Kft. Jászfényszaru, Berze Lászlóné Budapest.
A belépőjegyek asztalfoglalással helytől függően 4.500–6.500 Ft.
Sétálójegy: 2.000 Ft (21 órától jogosít belépésre és étkezést nem tartalmaz.)
Előzetes helyfoglalás és vásárlás Tóth Tibornál a Rimóczi Kastélyban.
Telefon: +3630/337-3336

	

Építész szemmel
A környezettudatos szemlélet mára „divat” lett. A klasszikus környezetbarát építési
anyagok körében egyre másra jelennek meg
az újdonságok, ilyen a „szalmabála-ház” is.
Házaink sokféle anyagból épülhetnek fel, de
csak keveseknek jut eszébe, hogy szalmabálát
alkalmazzon az építés során. Pedig igen kézenfekvő anyag, mivel a mezőgazdaságnak
köszönhetően tömegével áll rendelkezésre az
országban szinte bárhol, és igen kedvező áron
juthatunk hozzá.
A szalmaház szalmabálákból készült, kívülbelül agyagvakolattal burkolt épület, amelynek mechanikai stabilitását a fa vázszerkezet
biztosítja. A szalma az épület falának, esetleg
födémének fő alkotóeleme, a szalmabála 55
cm széles, erre jön rá kívül 3, belül 2 réteg tapasz, amellyel a végleges falvastagság elérheti
a 65-70 cm-t is. Hőszigetelése két és félszer
jobb, mint amit a jelenlegi rendeletek a lakóházakra előírnak. A 2x5 cm-s agyagréteggel,
45 cm vastagságú szalmabálával készült fal
hőátbocsátási tényezője mindössze 0,2 W/
m2K, miközben a hagyományos épületekre
előírt érték 0,45 W/m2K, mivel a szalmabála egy olyan természetes anyag, amelynek a
hőszigetelő képessége, anyagszerkezetének
köszönhetően, a legmodernebb hőszigetelő
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Szalmabála-ház
anyagokéval vetekszik. A szalmaház építése
nem terheli a környezetet, mivel főként megújuló anyagokból épül fel, a szalmán kívül
általában például: kő, agyag és fa. A szalmaházban a közfalak vagy kőből, vagy vályogból
készülnek, a szalma nem jó hőtároló, de a
belső falak igen, így a szalma jól szigeteli házunkat kívülről, a vályog pedig egész nyáron
megőrzi bent a hűvös levegőt. Ez egyrészt a
kiváló hőszigetelő tulajdonságának köszönhető, másrészt a napsütés hatására a szalmában lévő nedvesség elkezd párologni, ami hőelvonással jár, így a belső hőmérséklet mindig
alatta marad a külsőnek. A szalmából készült
házak így télen-nyáron kellemes komfortérzetet biztosítanak. A kiváló hőszigetelési, és
hőgazdálkodási tulajdonságoknak köszönhetően a beruházási költségek is alacsonyabbak,
mint más tipikus épületeinknél, a fűtési költség minimális, kisebb fűtőtestre, kazánra lesz
szükségünk.
Szalmából építhetők önálló házak, valamint
két- és háromszintes épületek – akár közösségi célokra is. Megfelelő technológia alkalmazásával élettartamuk azonos a hagyományos
építésű házakkal. A szalma élettartama annak
nedvességtartalmától függ, a kellően alacsony
(max. 18-20%) nedvességtartalmú szalma

lényegében korlátlan ideig fennmarad károsodás nélkül. A legidősebb szalmaházak közel
száz évesek, és ma is használatban vannak.
Az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés a
szalmabála-házakkal kapcsolatban, azok tűzállósága. A szalma önmagában igen tűzveszélyes anyag, de bálázva már kevésbé gyúlékony.
A Kanadai Nemzeti Kutatási Tanács tesztelte
a bevakolt szalmabálák tűzbiztonságát, és azt
tapasztalták, hogy tűzbiztosabbak, mint a
hagyományos építőanyagok (fa-gipszkarton
kombináció). Az európai tesztek is hasonló
eredményeket mutattak, Magyarországon
az EMI laboratóriumában végeztek tűzteszteket, a bálafal 45 percig állt ellen az 1000
°C-os tűznek. Jelenleg teljes körű engedéllyel
egyetlen hazai cég rendelkezik. A szalmabála építési célú felhasználására vonatkozó
követelményeket az A-1/2008 Építőipari
Műszaki Engedély (ÉME) tartalmazza. Magyarországon ez a cég dolgozta ki a szalmaház
építésének megbízható módszerét, amelynek
betartásával az épületek az egyéb házakkal
azonos komfortfokozatúak és élettartamúak
lehetnek. Így szalmaház csak ennek a cégnek
a közreműködésével építhető, engedélyeztethető.
Berze Éva, okleveles építészmérnök

Edelényben jártunk
Mint arról márt hírt adtunk, a 2011-es
nyári mesetábor gazdálkodási témáját kissé
enyhítendő az utolsó estére tett jótékonysági
bálra vendégeket vártunk. Az edelényi Fogyatékosok Otthonának 6 lakója jött el kísérettel és vették át felajánlásainkat a „bál” után.
Mint azt Svidróné Németi Ibolya, az intézmény vezető pedagógusa elmondta, meglepte
őket ez a gesztus, örömmel jöttek. Később
megtudtuk azt is, hogy a táborozó gyerekeknek köszönhetően jól érezték magukat,
sokáig beszéltek a kirándulásról az otthon
maradottaknak.
Talán innen jött az ötlet, hogy lehetne folytatás. November elején az újabb jótékonysági
felhívást hirdettünk meg és 44 család juttatta el felajánlását a hónapban. Több, mint fél
teherautó telt meg zsákokkal, dobozokkal.
December 10-én, vasárnap Csuzz Antal felajánlását kihasználva hajnalban indultunk
hárman az átadásra. Egyre elszorultabb gyomorral haladtunk az intézmény felé. Azt tudtuk, hogy mintegy 220 enyhe és középsúlyos
fokban sérült értelmi fogyatékos lakója van
és nem szoktak szervezetten felajánlásokat
kapni. Már messziről, a teraszról integettek,
vártak minket. Izgatottan toporogtak, amíg a
teherautó tolatott, a ponyva lekerült, és nagy
örömmel vitték fel a zsákokba, dobozokba
elhelyezett ruhákat, játékokat, könyveket az
imaszobába. Mi azt láttuk, hogy jó helyre

kerülnek az ajándékok és bizony elkelnek. A
kipakolás után beszélgettünk egy kicsit.
A 19 éve ott dolgozó főnővér kérdésünkre
elmondta, régebben alig „lézengett” lakó a
hétvégén. Most, szinte senkit nem visznek
haza, sőt, látogatni sem jönnek a hozzátartozók. Ennyit változott a világ.
A visszaúton azt hiszem, mindannyian átgondoltuk panaszkodásainkat, problémáinkat, és talán egy rövid időre el is törpültek
a mieink ahhoz, amit láttunk. Valószínűleg
többször kellene hálásnak lennünk azért, ha
egészségesek vagyunk mi is és a családunk
tagjai is. Észre sem vesszük, ami megadatott
nekünk. Lassan, de elindult a diskurzus a hazafelé úton. Mindenesetre nekünk négyünknek ez az advent egy kicsit más lett ettől az
úttól. Álljon itt a felhívásban közzétett pár
soros idézet köszönetképpen azoknak a családoknak, akik adományaikat eljuttatták a
kisiskolába (ha valaki véletlenül kimaradt,
bocsánatot kérek):
Sándorné Tóth Éva, Sőregi Hajnalka, Kurunczi Gábor, Fábián Gáborné, id. Varga
Imre, Dombi Áron, Bukó Jánosné, Szilágyi
Dominik, Nádudvariné Jáger Judit, Basa
Lászlóné, Basa Éva, Péter Lászlóné, Czecsulics Ferencné, Dombiné Pásztor Ivett, Görbe
Bence, Urbancsik Gáborné, Dobosné Eötvös
Krisztina, Harangozóné Jáger Ildikó, Bali
Gáborné, Penczner Sándor, Kuruncziné Be-

rényi Júlia, Szalainé Varga Erzsébet, Berze
Anna, Baliné Bazsó Mária, Tarnai Lászlóné,
Póta Lászlóné, Kovács János, Lovászné Török
Magdolna, Langó János, Ézsiásné Pál Mária,
Nyersné Cserháti Katalin, Ocskóné Langó
Gizella, Dr. Kocsis András, Kővágó Jánosné, Tamusné Barna Valéria, Bali Nándorné,
Langó Gabriella, Bordás Júlia, Varga Ildikó,
Csuzz Antal, Nagy Lászlóné, Nagy Jánosné,
Fózer Tiborné.
„Azért van síró, hogy vigasztald,
az éhező, hogy teríts neki asztalt.
Azért van seb, hogy bekösse kezed,
vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
Azért van annyi árva, üldözött,
hogy oltalmat nyerjen karjaid között.
Azért roskadnak mások lábai,
hogy terhüket te segíts hordani.
Az irgalmat kínok fakasztják.
Mélység felett van csak magasság.”
(Bódás János)
Külön köszönet illeti Csuzz Antalt a szállításért, Fózer Tibornét és Nagy Lászlónét a
szállításban való közreműködésért, a kisiskola
technikai dolgozóit Péter Lászlóné Marikát,
Varga Ildikót, Bali Nándornét a csomagok
fogadásáért és a szállíthatóság előkészítéséért.
B. É.
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Hulladékféleségek – veszélyes hulladékok
Napjaink egyik legfontosabb környezeti
problémája a környezet szennyezése. Az
egyik legsúlyosabb szennyező elem a hulladék. A hulladékok kétféleképpen tudnak
szennyezni: egyrészt nagy mennyiségükkel
hatalmas területeket fednek el, másrészt
pedig a nem veszélyes/veszélyes besorolás
alapján a veszélyes hulladék kategóriába
soroltak környezetre és emberre kifejtett
hatásukkal.
Ezzel el is jutottunk mai témánkhoz, a
veszélyes hulladékokhoz. Azokat a hulladék anyagokat, amelyek minőségüket
tekintve az emberi egészségre, életre, élővilágra, környezetre közvetlenül vagy közvetve károsító hatást váltanak vagy válthatnak
ki, veszélyes hulladékoknak nevezzük.
A háztartásokban, mindennapi életünk
során rengeteg veszélyes anyagot tartalmazó terméket használunk. Ezek közül a
fontosabbak:
• takarítószerek, fényezőszerek
• festékek és oldószereik
• kártevőirtók-, gyomirtók és göngyölegeik
• gyógyszerek, betegápolási hulladékok
• gépkocsi használat közben használt vegyi anyagok, pl: gépjármű ápolószerek
• vegyes cikkek (fénycsövek, izzók, elemek, körömlakklemosó, néhány kozmetikum, elektronikai készülékek stb.)
Ezek a veszélyes anyagot tartalmazó, háztartásban használatos termékek használatuk
során és hulladékként egyaránt rengeteg
problémát okozhatnak. Egyrészt használat
közben veszélyt jelentenek az egészségre,
másrészt a szükségtelenné váló mennyiség
vagy göngyölegeik (csomagolása, flakonja,
stb) veszélyeztetik környezetüket, így a mi
környezetünket is.
Feltehetjük a kérdést, hogy mitől lesz
egy hulladék veszélyes?
Egy anyag akkor minősül veszélyesnek,
ha olyan tulajdonságokkal (kémiai, biológiai, radioaktív, stb.) rendelkezik, ami
miatt az emberre, az emberi egészségre, a
környezetre káros lehet. A veszélyes hulladékok sajátossága, hogy sok veszélyes
hulladéknak egyszerre több ilyen ártalmas
tulajdonsága is van. Ezek közül a főbb veszélyességi kategóriák:
• Vannak a gyúlékony, tűzveszélyes anyagok. Legfőbb tulajdonságuk, hogy lángra lobbannak, ha bizonyos hőmérsékleten szikrával vagy tűzzel érintkeznek.
Otthonunkban fellelhető gyúlékony, tűz
veszélyes anyag a körömlakklemosó, a
festékoldó és a hajlakk is többek között.

• Egy másik igencsak veszélyes kategória
a robbanó vagy robbanásra képes anyagok: Ezek szerkezete könnyen felbomlik, és kapcsolatba lép a környezetében
lévő anyagokkal. A robbanás mellett
mérgező gázok is képződhetnek. Otthonunkban található robbanó vagy
robbanásra képes anyag például néhány
rágcsálóirtó szer.
• Egyik leggyakoribb veszélyes anyag a
mérgező anyag: Ezek sérülést, azonnali vagy hosszú távú egészségkárosodást,
betegséget vagy halált okozhatnak. Sajátosságuk, hogy nemcsak az emberre
lehetnek veszélyesek, hanem a környezetbe kerülve az ott élő élőlényekre is.
Némelyik anyag a táplálékláncba bejutva rendkívül komoly pusztítást végezhet egy életközösségben. Háztartásunkban található mérgező anyagok többek
Termék
		

Termékben lévő
veszélyes összetevő

zetessége, hogy a szervezetbe bejutva
daganatot okoznak, vagy a daganat
előfordulásának gyakoriságát megnövelik. Lakásunkban ilyen anyagokkal találkozhatunk például egyes légfrissítők,
szőnyeg- és kárpittisztítók vagy éppen
bizonyos fertőtlenítőszerek alkalmazása
során is.
• A veszélyes anyag egyik kategóriája a
fertőző anyag. Ezek önmagukban is
életképes mikroorganizmusokat vagy
azok toxinjait (mikroorganizmusok által termelt anyag) tartalmaznak, amelyek betegséget okozhatnak az emberben vagy más élőlényben.
Kérdésként fogalmazódhat meg bennünk, hogy hogyan károsítják az egészségünket ezek a veszélyes anyagok?
(Lásd táblázat.)
Egészségkárosítási hatás

fertőtlenítőszer
fenolok
			

mérgező, gyúlékony, keringési, légzőszervi
vagy szívműködésbeli problémát okozhat

kőolajszármazékok

benzin, gázolaj

erősen gyúlékony, néhány közülük rákkeltő

légfrissítők

formaldehid

rákkeltő, mérgező

padló- és bútortisztító
dietilén-glikol
			

mérgező, a központi idegrendszert támadhatja,
vese- és májelégtelenséget okozhat

lefolyó-,
sósav
WC-tisztító szerek		

mérgező, lenyelve égési sérüléseket,
szövetkárosodást, halált okozhat

folttisztítók
		

maró hatású, irritálja a bőrt,
a szemet és a légzőszerveket

perklór-etilén,
ammóniumhidroxid

fehérítők
nátriumhidroxid
			

között a festékoldók, a kerti vegyszerek
vagy bizonyos tisztítószerek is.
• Egy következő kategória a maró hatású
anyag. Ez, érintkezve a bőrrel, roncsolja az élő szövetet, vagy más típusnál a
fémet, fát, stb. A maró hatású anyagok
savasak vagy lúgosak. Otthonunkban
maró hatású anyagok például a fürdőszobai tisztítószerek vagy a kádtisztító
vegyszerek.
• Vannak az úgynevezett irritáló anyagok, melyek a maró hatású anyagoknál
lényegesen enyhébbek. Ezek a bőrrel,
nyálkahártyával érintkezve gyulladást
okozhatnak. Háztartásban többek között ilyen lehet a fertőtlenítőszer, a
folteltávolító vagy éppen a vécécsésze
tisztító.
• Egy következő fajtája a veszélyes anyagoknak a karcinogén, más néven rákkeltő anyagok. Ezek legfőbb jelleg-

maró hatású, égéseket okozhat,
ammóniával keverve halálos gázt fejleszt

Jó, az egészségkárosító hatásukat most
már ismerjük, de hogyan szennyezik a
környezetet?
Jelenleg Magyarországon a veszélyes
háztartási hulladékok döntő többsége a
szeméttelepekre vagy égetőkbe kerül. Közvetlenül ürül a talajra, ahonnan szennyezi
a talajvizet és magát a talajt és élőlényeit,
vagy eltűnik a lefolyóban, ahonnan a szennyvízülepítőbe vagy a csatornába kerül.
Komoly veszélyt jelentenek a környezetre.
A régi szemétlerakó telepek nem voltak
védelemmel ellátva, amikor kijelölték őket,
azaz nincsenek kiépítve kellő műszaki védelmet biztosító szigetelőszerkezettel, így
az egyes anyagok kikerülhetnek a környezetbe. Az eső, hó és egyéb csapadékformák
szabadon bejutnak és keverednek a szeméttel, így a veszélyes anyaggal is. Ha a veszélyes anyag vízben oldódó, mindenhova eljut, ahová a víz csak viszi. Ha nem oldódik
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vízben, akkor a vízben lebegve változtat
helyet. Ez a szennyezett víz leszivárog a
szeméten keresztül a talaj mélyebb rétegeibe, hacsak nem ütközik valamilyen akadályba. A talajvízben pedig messzire eljut
a szennyezés helyétől, például a kertekben
nevelt konyhakerti növényekbe is fel tud
szívódni a vízzel, s utána emberi fogyasztásra kerülhet.
A hulladékégetőket felszerelik mérő- és
ellenőrző eszközökkel, amelyek a szennye
zőanyagok mennyiségét mérik és rögzí-

feldolgozására találták ki, a veszélyes háztartási hulladék eredeti formában hagyja el
a rendszert, ezzel veszélyezteti az élővizeket
és talajvizeket.

keresztül. Ezek a vegyületek lebomolhatnak, vagy olyan mértékben felhígulhatnak,
hogy többé nem jelentenek veszélyt a természetre.

Mi a helyzet az elemekkel?
Nagy odafigyelést igényelnek az elemek,
az úgynevezett szárazelemek. A bennük
lévő anyagok a veszélyesek. Sokan úgy vélekednek, hogy egy pici elem mit árthat a
környezetnek. Azonban sajnos ez a valóságban nem így van! Rendkívül veszélyes

Mit csináljunk a veszélyes hulladékkal?
A veszélyes hulladékokat mindig külön
kell gyűjteni az egyéb hulladéktól, biztonságos helyen kell tárolni őket. Hulladékudvarokban vagy egyéb, a veszélyes hulladék
gyűjtésére specializálódott helyeken kell leadni, ahol speciális gyűjtőedényekbe kerülnek, amelyek meggátolják a szennyeződés
természetbe kerülését. A veszélyes hulladékokat az elszállításig zárt helyen tárolják.
Ártalmatlanításukat, elhelyezésüket csak a
megfelelő szakértelemmel rendelkező cégek végezhetik.
A veszélyes hulladékok egy része újrahasznosítható, egy másik része speciális
égetéssel ártalmatlanítható, a maradékot
pedig biztonságosan megépített veszélyes
hulladéklerakóban kell tárolni.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Orvosi ügyelet: .............................................................................................. (+36)-37/341-040
Ment k:. .............................................................................................................................. 104
T zoltóság:.......................................................................................................................... 105
T zoltóparancsnok (Jászfényszaru):. ......................................................... (+36)-30/974-5690
Rend rség (Jászberény):..................................................................................................... 107
Rend r rs (Jászfényszaru):
........................................ (57)/422-138, mobil: (+36)-70/330-7626
TIGÁZ – hibabejelentés: . .............................................................................. (+36)-80/300-300
Falugazdász: ............................................................................................... (+36)-30/3922-602
Vízm – hibabejelentés munkaid ben:
................................................................. (57)/422-631
munkaid n túl:. ................................................................................(+36)-30/275-3350
Szennyvíz-ügyelet munkaid ben:.................................................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

tik. A szennyezőanyagok közül néhányat
azonban nehéz kimutatni. Az égetés során
keletkező magas hőmérséklet hatására gázzá alakul, és a hulladékégető kéményén át
távozik a környezetbe. A levegőbe került
higany visszajut a tavakba, forrásokba és
talajvízbe, ahonnan aztán bekerülhet a
táplálékláncba. Az égetés után fennmaradó
hamu szintén tartalmazhat veszélyes kémiai anyagokat.
A lefolyóba öntött veszélyes hulladékok a
szennyvízülepítő és szennyvíztisztító rendszerbe kerülnek. A sok lefolyótisztító, valamint a lúgot és erős fehérítőt tartalmazó
tisztítószerek lassítják a természetes tisztító
folyamatokat, mivel elpusztítják a víz tisztításához szükséges baktériumokat. A baktériumok nélkül bizonyos kórokozók sértetlenül kerülnek ki a rendszerből. Mivel
ezeket a rendszereket nem kémiai anyagok

ólmot (ezen elemeket hallókészülékeknél,
fényképezőgépeknél használhatjuk), higanyt (ezen elemeket a játékoknál, zseblámpában, stb. használhatjuk), kadmiumot (ezen elemeket háztartási gépekben
használhatjuk) tartalmaznak.
Meddig marad veszélyes a veszélyes
háztartási hulladék?
Az, hogy egy veszélyes anyag milyen sokáig marad aktív a természetben, az attól
függ, hogy bomlékony vagy nem.
Ha az anyag nem bomlékony, akkor hosszú időn keresztül változatlan marad. Az
ilyen anyagok vándorolnak a táplálékláncban, felgyülemlenek az élőlények szöveteiben. Ilyenek a nehézfémek is, melyek nem
bomlanak le a természetben.
A lebomló kémiai anyagok, a természetben fizikai és kémiai változásokon mennek

Mit csináljunk, hogy kevesebb veszélyes hulladék képződjön, keletkezzen a
háztartásunkban?
Leghatékonyabb módszer a veszélyes
hulladékok keletkezésének megelőzése. A
háztartásokban használatos veszélyes anyag
helyettesíthető valamilyen biztonságosabb anyaggal. Az eldobható elemek helyett használhatunk tölthető akkumulátor
elemeket vagy hálózati adaptert. Sokféle
gyógyszer helyett alkalmazhatunk gyógynövényeket. Szúnyog- és rovarölő szerek
helyett részesítsük előnyben a szúnyoghálót, a légycsapót és a légypapírt. Bizonyos
növények illóolajai elriasztják a rovarokat
(pl. levendula, stb.). Ecetet pedig használhatunk vízkőoldó helyett. Habár ezen szerek hatékonysága talán nincs olyan, mint
a boltban kapható vegyszereké, azonban
környezetkímélőbbek és az emberi egészségre sem ártalmasak.
Urbán Csaba
Jászfényszaru GAMESZ

Vigyázzunk együtt
városunk
tisztaságára!

A boldogi út mentén ismét gyűlik a szemét. – Fotó: Tamus Péter

Hiába küzd a GAMESZ az illegális szemétlerakás ellen, mégis vannak, akik így
akarnak megszabadulni a felesleges háztartási hulladéktól. Ennek felszámolásában
kérjük a lakosság segítségét. Aki látja, hogy
valaki a városban vagy határában szemetet
rak le, kérjük, azonnal jelezze Tamus Péter
városőrnek a 06-30/7541340-es telefonszámon!
Tamus Péter
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Drámapedagógiai oktatás Nagyváradon

Félév-zárás

Tizennegyedik alkalommal szervezett képzést pedagógusoknak a
Nagyváradi Drámaműhely a Szent László Óvodában január első
hétvégéjén. A kétnapos tanfolyam megnyitóján az óvoda vezetője,
Szabó Emese és Rusz Csilla, a tanfolyam főszervezője köszöntötte
a megjelenteket. Ezek után Pető Csilla parlamenti képviselő méltatta a Nagyváradról induló drámapedagógiai mozgalom meghatározó szerepét a mindennapi oktató-nevelői tevékenység területén. A mostani találkozóra is több mint 110 érdeklődő pedagógus

Január 16-án kézhez kapták az általános iskola tanulói félévi bizonyítványukat. Ki örömmel, megkönnyebbüléssel, ki pedig ígéretekkel, fogadalmakkal nyújtotta át szüleinek az értesítőt. Pontosan öt hónap van még év végéig, addig számtalan lehetőség van a
szépítésre, javításra, akinek ez szükséges. Most a szeptember óta
eltelt időszak mérlegét húztuk meg: ki hogyan birkózott meg a
tantárgyi követelményekkel, milyen szinten sajátította el a számára
kínált tudásanyagot, készségeket. Diákok, szülők és pedagógusok
számára is fontos információkat közöl a félévi bizonyítvány. De
nem csupán a szöveges értékelés és az érdemjegyek mutatják az elmúlt félév eredményeit. Elsőtől nyolcadikig nagy munkát végeztek
gyermekeink tanítóik, tanáraik segítségével. A legkisebbek például
már nagyon sok mindent el tudnak olvasni és 7-ig már igen jól számolnak! Nyolcadikosaink pedig nagy erőkkel készülnek a január
21-i központi felvételire.
De a második félévben sem fogunk unatkozni!
Amik várnak ránk:
Február 4.
Az alsó tagozat hagyományos farsangi bálja a művelődési házban.
Március 7-8. Nyílt tanítási napok.
Április 5-10. Tavaszi szünet.
Április 20.
Művészeti iskola jótékonysági estje
Április 20-21. Hulladékgyűjtés
Június 4.
A Nemzeti Összetartozás Napja
Június 11-12. Diákolimpia
Június 16.
Ballagás és évzáró ünnepély
Kis és nagy diáknak, szülőknek és nevelőknek is további jó munkát kívánunk!
Kovács Lászlóné

Téli galéria a Napsugár oviban

érkezett Erdély teljes területéről. A résztvevőket üdvözölte még
Szatmári Szabolcs, a Partiumi Egyetem rektora és Soós Sándor,
a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Bihar megyei elnöke. A köszöntőbeszédek után rögtön kezdődött az első előadás,
amelyet Bíró Gyula, a Szent István Egyetem keretében működő
gyakorlóiskola és óvoda igazgatója tartott meg. A játékos, jellemformáló, önismeretet adó, közösségi élményt nyújtó programok
mindkét nap este nyolc óráig tartottak. A számos foglakozás vezető
közt ott volt színjátszó egyesületünk szakmai irányítója, az Erdélyi
drámapedagógia mozgalom egyik elindítója, Kovács Andrásné Rozika néni, aki Philemon és Baucis a hitestársi hűség jelképe címen
tartott elgondolkodtató, olykor megható előadást.
Tanczikó Attila
A SZIBAKŐ elnöke

A Süni csoport a galéria megnyitón. Fotó: Langó Miklósné

Ismét Wass Albert felolvasó est
Jászfényszaru ismét csatlakozott a Wass Albert felolvasó rendezvényekhez. A Rimóczi Kastély halljában idén 2012. február
24-én, péntek este 6 órakor találkozunk a Városi Könyvtár és
a BLNT Jászfényszarui Drámapedagógiai Műhelye szervezésében!
A rendezvény sikere érdekében kérünk mindenkit, hogy jelezze
részvételi szándékát, és a felolvasandó mű tekintetében egyeztessen a szervezővel! Mindenkit szeretettel várunk!
Jelentkezés és bővebb információ:
Hangosiné Réz Mária – Tel.: +36-20/319-0446
E-mail cím: rezmariajfsz@gmail.com
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A Peres tanyától a Városházáig
Egy lokálpatrióta életútja – II. rész

kétszer 30 perces séta, 5 percre csökkent. fényszaruért. Ezek túlnyomó többségét teljesen
Így utólag visszagondolva, úgy volt jó, társadalmi munkában végzed.
Miért ez a ragaszkodás?
ahogy a sors akarta. Jellemző is rám, soha
Ez is igazolja, nem vagyok egy sértődős
nem bántam meg semmit, amit egyszer
kimondtam vagy tettem, ahhoz mindig fajta. Igyekeztem úgy élni: „ha megdobnak
tartottam magam. Mindennek van előnye kővel, dobd vissza kenyérrel!” Személyem
és hátránya is. Nem foglalkozott senki a bizonyítja azt, hogy eljáró dolgozóként is
béremmel, a jutalmammal, nem függtem lehet szívvel, lélekkel önzetlenül dolgozni
1989 őszén egy csapásra munkanélkü- senkitől, legfeljebb én tettem másoknak
önzetlenül szívességet. A korai kelés, az
livé váltál. Ezt hogyan élted meg?
Munkanélküli nem lettem csak a munka- utazás persze idővel fárasztó. Igaz, már vagy
adóm szűnt meg. A tsz-ben akkor volt vál- 10 éve Jászberényben dolgoztam, de betás, így ott nem is próbálkozhattam. Más szélgetések során kiderült számomra, töbmunkáltatóhoz sem fordultam helyben. ben még akkor is úgy tudták, gondolták,
Igaz, engem sem kerestek meg. A magam Fényszarun, a városházán dolgozom. Ezekügyével soha nem törődtem, másoknak ben az években a Jász Múzeumon keresztül
bekapcsolódtam Jászberény
közéletébe is. Ennek előzménye, hogy 1968-69 között az
iskolától délutánonként egy
éppen folyó mezőgazdasági
kiállítás teremőri feladatára
jelöltek ki a múzeumba. Ott
tanultam meg írógépen írni.
Ismerős volt számomra a közeg. Szívesen kapcsolódtam be
2000. szilveszterén a Teknősbéka című kabaréa városvédők munkájába, és
jelent főorvos szerepében Tanczikó Attilával
később nálunk is igyekeztem
és Ocskó-Sós Imrével.
hasonló feladatokat felvállalni,
A II. Honismereti, helytörténeti táborban Berze László
FÉBE-tag, a táborok egyik főszervezője kosárfonással ismerteti kezdeményezni. Így újultak
meg keresztek, a Nepomuki a szülőhelyért. Sokat megkaptam: „se kua gyermekeket. (1997)
Szent János szobor, gyarapo- tyád, se macskád, ráérsz”, meg „te kerested
azonban – nem elvtelenül – mindig segí- dott Jászfényszaru számos köztéri alkotás- magadnak”. Valóban nem kötelező közösségi munkát végezni, bár én úgy gontettem. Úgy érzem, ekkor ezt kaptam visz- sal.
Ha értékelni kellene a közösségi munkádat, dolom, a közalkalmazott, a köztisztviselő,
sza a sorstól. Bementem Jászberénybe a két
fővel működő álláskeresők irodájába, ahol az a rendszerváltás után még aktívabb, tar- az önkormányzati képviselő nem hangozrögtön kiközvetítettek a FOTK Kisállat- talmasabb lett. Folytattad az 1973-ban elkez- tathatja ezt a szemléletet. Az adófizetők
feldolgozó Üzembe, a Szelei útra. Az előző dett színházlátogatások szervezését. A családok pénzéért a munkaköri feladaton túl is van
héten megüresedett munkaügyi csoportve- örömteli (születés, esküvő) és szomorú
zetői állásra azonnal felvettek. Még aznap (temetés) eseményei kapcsán köszöntő
délután leszámoltam és másnap már Jász- és búcsú beszédeket mondtál. Közberényben dolgoztam. Édesanyámmal este reműködtél a gáz településre történő
közöltem – akivel semmit nem érzékeltet- bevezetésének szervezésében, a várostem az egészből –, holnaptól Jászberényben sá válás előkészítésében, az ünnepség
dolgozom. „Korábban kezdek, de hama- lebonyolításában. 1993-ban előkészírabb is jövök haza.”– mondtam. Másnap 4 tője és alapító elnöke lettél a Fényszaóra 50 perckor kimentem a ruházati bolti ruiak Baráti Egyesületének. A helyi
(ma CBA), buszmegállóba. Kényelmetle- Lakásszövetkezetben elnöki tisztséget
nül éreztem magam, azt hittem, mindenki vállaltál, TIT-tag, Vöröskereszt tag,
engem néz. Egy idő után mindent elfogad, 2008-től a Jászsági Kistérségi Helyi
megszokik az ember. Úgy gondoltam, azt a Közösség Egyesület elnökségi tagja A Tanítók emlékművének avatásakor Tóth Tibor összegzi
néhány hónapot kibírom, majd csak akad vagy, részt veszel a térségi Leader pá- a kutatások eredményeit. Mellette az alkotók: Tóásó Tibor
lyázatok kiírásában és bírálatában.
itthon is munkahely és haza hívnak.
kőszobrász és Szabó-Imrefia Béla szobrászművész
2001-2006-ig az Országos Város
díszpolgárunk. (2002)
A néhány hónapból mennyi is lett?
18 és fél év. Hét év után megkeresésre és Faluvédők Szövetsége Választmáa városközpontban működő AUTOE- nyának tagjaként, előtte a Jászok Egyesületé- kötelességünk, és akkor még nem szóltam
LEKTRO Kft. munkaügyi előadója, biz- nek ügyvivőjeként munkálkodtál. 1998-tól a példamutatásról. Nekem örömet és sikertonságtechnikai ügyintézője lettem. Ide a mai napig nagy felelősséggel és aktivitással élményt jelentett, ha másoknak tartalmas
már a 6 óra 10-es busszal utaztam és a napi önkormányzati képviselőként is dolgozol Jász- foglalatosságot, programot biztosítok, vagy
2011. december 10-én több évtizedes
jászfényszarui közösségi munkájáért
Lehelkürt–elismerésben részesült Tóth
Tibor. Januári lapunk megjelenésekor
tölti 60. évét. Ezen kerek évforduló kapcsán folytattuk beszélgetésünket immár
az elmúlt 22 évről.
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egyáltalán közösségben vagyok. Az igénytelenség, az érdektelenség nem jellemezhet
egy diplomás embert.
A FÉBE az elmúlt 18 évben szinte önálló intézménnyé vált és nagyban a személyedhez kötődik.
Az első megállapítással egyetértek, a másodikkal részben. A FÉBÉ-nek évente 5-8
millió Ft közötti bevétele és kiadása van,
ebben egy forint személyi jellegű kifizetés
sincs. A fenti összegek a programok, rendezvények és a működés költségei. A bevétel közhasznú tevékenységből, pályázati

A 60 éves a mozi című filmtörténeti rendezvényen Ádám Klára (Sutyi szerepét játszotta
a Megfagyott gyermek című 1936-os filmben)
dedikálja a meghívót Hortiné Dr. Bathó Edit
múzeumigazgatónak. (1997)
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megköszönjem minden magán vagy jogi
személynek, aki az elmúlt 45 évben közvetlenül vagy közvetve segítette közösségi
munkámat.
Mit emelnél ki tevékenységetekből?
Büszke lehet a 260 fős közösség arra, hogy
a városban sok helyen letette névjegyét az
utókor számára. Hagyományokat hoztunk
vissza, újakat teremtettünk, sok területen
példát mutattunk és mutatunk. Létrehoztuk és gondozzuk a „Jászfényszaruért”
Alapítványt. Hét helytörténeti jellegű kiadványt, hat érmet, CD fényképalbumot
és kilenc képeslapot adtunk ki. 1994-ben
mi kezdtük el a képzőművészet népszerűsítését, 1995-ben a Borostyán klub megalakításával a társastánc megismertetését
és megszerettetését a fiatalokkal. Ezzel
megalapoztuk a művészeti alapképzés beindítását. A Jászságban, de az országban is
példanélküli, hogy négy kitüntetést is alapítottunk a közösségi munka erkölcsi elismerésére, amelyet eddig 165 fő és közösség
kapott meg. Támogattuk egyházi szobrok,
keresztek, a templomi orgona felújítását.
Kiss József, Dr. Hortáver József és Dr.
Sándor Imre tiszteletére emléktáblákkal,
2008-ban városunk első írásos említésének 575. évfordulója tiszteletére jubileumi
bronz domborművel díszítettük középületeinket. A Tanítók emlékműve avatására
felkutattuk és meghívtuk a Jászfényszarun
valaha tanító pedagógusokat. Tizenhat
honismereti tábort, tizennyolc jótékonysági bált, három-három konferenciát és találkozót, számtalan kiállítást, ismeretterjesztő
előadást, megemlékezést, kirándulást szerveztünk. Öt évig üzemeltettük a Teleházat,

Az V. FÉBE-bál koronázás előtti pillanatai Molnár József táncpedagógussal és az első bál szépével, Dr. Pap Anikóval. (1998)

pénzből, tagdíjból, adományból és évi 300
ezer Ft körüli önkormányzati támogatásból tevődik össze. Minden közösséget elsősorban a vezetője fémjelez, de önkéntesek
segítése nélkül egy személy nem sokat tud
elérni. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy

A fényszarui újságban sok cikkben találkozunk a neveddel nemcsak azért, mert szervezőként érintett vagy, hanem egyéb kulturális
eseményről is tudósítasz. Felvállaltad a Régi
Idők tanúi rovatot, amelyben komoly helytörténeti kutatómunka előzi meg a riportokat.
Hogyan van időd a publikálásra is?
Vallom, mindenkinek arra van ideje,
amire időt szán. Általában éjszaka írok,
akkor jönnek a legjobb gondolatok. Az

A VII. FÉBE-bál díszvendégével,
Csomor Csilla színművésznővel. (2000)

elmúlt évben együtt vettünk részt egy 50
órás újságírói képzésen. Az ott tanultakat
is igyekszem hasznosítani. Nem könnyen
szülök meg egy-egy cikket, igényes vagyok a tartalomra, a hitelességre is. Négy

A PHARE Mikro projekt zárásaként tartott XXI. század lokál
patriotizmusa Jászfényszarun című konferencián Ráday Mihály tartja
korreferátumát. Mellette Staár Istvánné Dobák Zsuzsanna, Nagyné Kiss
Mária és Gubicz András, akkor regnáló Jász-kapitány. (2001)

jelenleg a Civil háznak vagyunk a gesztora. Az egyesülethez három önálló csoport
tartozik. A Színházba járók baráti csoportjának több mint 170 színházi előadást
szerveztünk. Az egyesület tevékenységéről
három diplomamunka készült.

Jászsági évkönyvben, egy-egy megyei és
országos közművelődési kiadványban, valamint a Redemptio újságban is jelentek
meg írásaim. Megalkottam a FÉBE és az
alapítvány 15 éves történetét, valamint egy
önkormányzati kiadványt. A www.febe.hu
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honlapon több mint háromszáz írásom
olvasható. Írásban interjút most adok életemben másodszor. 1975-ben egy megyei
szövetkezeti interjú kötetben, mint fiatal, 8
oldalon keresztül válaszoltam a különböző
szakmai és ifjúsági mozgalmi kérdésekre.
Említetted a földesi újságírói és településmarketing tanfolyamot. Te mindig képezted
magad. A szőlész-borász mesterség megszerzését követően 1971-ben leérettségiztél, 1974ben képesített könyvelő lettél, majd 1978ban megszerezted a közép-, 1982-ben pedig
a felsőfokú munkaügyi szakképesítést. 1991ben felsőfokú személyügyi, majd 1993-ban
munkavédelmi szakképesítés következett.
2000 után az új trendeknek megfelelően következtek a Készségfejlesztési és kommunikációs kompetenciatréning (2006), a Partner a
partnerségben képzés - kistérségi fejlesztések,
projektfejlesztés (2007) és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Település marketig
és média tanfolyama (2010)
Munkádat 12 alkalommal ismerték el
kitüntetéssel, többek között: a Nagyközségi
Tanács Társadalmi Munkáért Ezüst jelvénye (1973), a KISZ KB három legmagasabb
kitüntetése (1974-80), a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója – MÉM miniszteri kitüntetés (1975), a Hazafias Népfront Országos
Tanácsa Kiváló Társadalmi Munkás kitüntetés (1983), a Jászfényszaruért Kitüntető
Emlékérem (1997), a Déryné Emlékplakett
(1997), a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetés – Magyar Köztársaság
Elnökétől (2003).
Melyikre vagy a legbüszkébb?
Úgy gondolom, mindre, egyet sem szégyellek, egyet sem kértem, amit adtak, elfogadtam. Van köztük szakmai
munkáért és közösségi, társadalmi munkáért kapott elismerés.
Aki járt már nálam, láthatta,
mind az üveges vitrinben van
elhelyezve. Nyilván nem ezért
dolgoztam. Nekem legtöbbet az
jelent, ha gyalog vagy kerékpárral megyek az utcán és fogadják
a köszönésemet, vagy a keresztnevemen szólítanak. Sajnos már
a fiatalabb korosztályból nem
ismerek mindenkit, ezért sok
embert nem tudok a nevén szólítani.
Sokat dolgoztál fiatalokkal, a szakmai
munkád során is sok tapasztalatot szereztél, milyen tanácsot adnál nekik?
A fiatalokkal való foglalkozás végigkísérte eddigi pályámat. Talán ezzel pótoltam,
hogy nekem nincs saját gyermekem. Igaz,
néhány „fogadott gyereket” őrzök a szívemben. Régen is, ma meg különösen a
szorgalmat, kitartást, a sokoldalúságot, a
kezdeményezőséget értékelik a munkálta-
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tók. Azt becsülik meg, azt ismerik el, aki
folyamatos önképzéssel több területen is
alkalmazható. Hozzá kell szokni, hogy
univerzálisnak kell lenni, illetve a tanultak
gyorsan elévülnek, szakmák, tevékenységek
szűnnek meg, újak jönnek létre. Egy szakmával, egy diplomával, de úgy gondolom,
még kettővel sem lehet egy életen át bol-

Mundérba bújva. A 90-es évek második felében
Dobák Gábor volt a „jobbkeze”. Ő segítette
a számítógép ismeretei bővítését is. (1998)

dogulni. Az élethosszig való tanulás nem
csak szólam, hanem már most kőkemény
valóság. Egy-két idegen nyelv ismerete nélkül nehéz lesz boldogulni. Magam példáját
említve, autodidakta módon, 44 évesen
tanultam meg a számítógépet kezelni, azóta minden írást, levelezést magam bonyolítok, de előtte tudtam gépírni, telexezni.

Családi fotó Lara unokájával 2011 karácsonyán.

Tanulni, tapasztalatokat szerezni másoktól,
főleg idősebbektől lehet, íróasztalnál ülve
csak ellustulni tud az ember.
Nagyon boldog voltam, amikor túl az ötvenen rátaláltál életed párjára. (Kicsit nehezményeztem is, hogy pont Neked nem
szervezhettünk szép esküvőt pedig te mennyi
fiatalnak tetted még örömtelibbé ezt az ünnepet!) Aggódtunk is néhányan, hogyha elköltözöl, mi lesz nélküled a közösségi munkákkal?.
Aztán maradtál.

Győzött a közügy? Hogyan tudjátok
ápolni így a kapcsolatotokat?
Mindig a munkának éltem és az 50. születésnapom kapcsán rádöbbentem, hogy
eddig nem is foglalkoztam a magánéletemmel. Ettől kezdve nyitott szemmel jártam, próbálkoztam. Ágival is egy közösségi
munka révén találkoztam Sümegen, a városvédő országos konferencián.
Párommal mindketten a Vízöntő
jegyében születtünk, amelyre többek között az jellemző, hogy a ragaszkodás mellett szereti megtartani önállóságát, függetlenségét. Ezért nem okoz gondot ez a 35
km-es távolság. Az ő családja Gyöngyösön
él, engem a családom és tevékenységem
Fényszaruhoz köt, így átmenetileg elfogadtuk ezt a helyzetet.
45 éves munkaviszony és közösségi
munka után mostantól nyugdíjas vagy.
Sejtem, unatkozni nem fogsz, mik a terveid?
A magánéletemre, a boldogságunkra
szeretnék több időt fordítani, különösen
most, hogy megszületett a leány unokánk.
Közösségi munkám is lesz bőven. Eredményes Leader pályázat esetén két könyvet
szeretnék kiadni, ez önmagában elég lenne
2012 évre. Itt vannak az évenként visszatérő programok, a színházszervezés, az önkormányzati uniós pályázatok közösségi,
úgynevezett „soft” elemeinek a megvalósítása is. Nagy álmom a Fényszaru lexikon
kiadása. Még nem is említettem a nagyszámú lemez, magnó- és videokazetta, a fotó,
az irat-gyűjteményem rendszerezését és a
településünk XIX – XX. századi múltjának
kutatását. Tervezem fiatalkori hobbim, a
bűvészet terén néhány szakkönyv
átlapozását, hogy Lara unokámnak tudjak majd néhány új trükköt is bemutatni. A barátaimra
is szeretnék egy kicsit több időt
szentelni, az utóbbi években erre
kevesebb időm jutott.
Ha egy mondatban össze kellene foglalni a hitvallásodat,
mi lenne az?
Van sok kedvenc idézetem és
van idézet gyűjteményem is sok
neves magyar és nemzetközi személyiségtől. Egy Abraham Lincoln idézettel válaszolok erre a kérdésedre:
„A legvégén nem az fog számítani, hogy
mennyi év volt életedben, hanem, hogy
mennyi élet volt éveidben.”
Az olvasók nevében kívánom, hogy terveidet legyen időd és energiád megvalósítani,
mert az nem csak Neked, hanem Jászfényszarunak, az itt élőknek is jó lesz.
Boldog 60. születésnapot!
Katinka
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Mit rejt a csomag?
2011. 12. 19-én délután a gyermekjóléti szolgálat karácsonyi ünnepségére meghívtuk azokat a gyermekeket és szüleiket, akik az év
folyamán rendszeresen együttműködtek velünk.

„Ha elmúlik karácsony,
A szeretet lángja halványabban ég,
De ha vigyázunk rá, nem alszik ki még.”
Karácsony a Gondozási Központban

Figyelő tekintetek
A hangulatos műsorról több fellépő gondoskodott. Tóth Julianna 6.
c. osztályos tanuló karácsonyi- és népdal csokrot adott elő hegedűn.
Ezután Bújdosó Katalin és Nagy Ildikó könyvtárosok olvastak fel két
csodaszép mesét. Végül Jáger Jánossal együtt énekelték kicsik és nagyok a közismert gyermekdalokat.

A karácsonyi ünnep és az azt megelőző készülődés minden évben
fontos esemény. Nincs ez másként az idősek otthonában sem. Sőt! Az
itt élőknek még fontosabb. Hiszen többségük már egész napos felügyeletre szorul az egészségi állapota miatt, amit a családjuk munka
mellett már nem tudna biztosítani számukra. Sajnos vannak olyanok
is, akiknek már nincs közeli hozzátartozójuk, vagy csak nagyon ritkán
látják a családjukat év közben. Ezért fontos, hogy nekik is bensőséges
ünnep legyen a karácsony.
Ennek megteremtésében szerencsére sokan segédkeznek. Az óvodások minden évben egy kis műsorral, és apró ajándékokkal kedveskednek az időseknek. A vallás gyakorlása az itt élők számára is fontos, de
az évek előrehaladtával már nehezebben mozognak, ezért Kiss Gábor
esperes plébános látogat el hozzájuk évente többször is. Karácsony
előtt beszédével segítette az ünnepre való ráhangolódást. A Szent Család is minden évben betér az Otthonba. Így volt ez az idén is. Szinte
minden napra jutott látogató. Itt voltak Kocsisné Horti Monika és
Sándorné Tóth Éva barátaikkal és tanítványaikkal. Az ünnep színesebbé tételéhez ajándékaikkal hozzájárultak még a Samsung, Mohi
Housam, a Kukta Bt. és Martonné Terike néni.

Boldog mosoly
A délutánt az ajándék- és a mikulás csomagok szétosztásával fejeztük
be, hiszen az izgő-mozgó gyermeksereg már csak erre várt. 23 család
40 gyermekének tudtunk így örömet szerezni. Az ilyenkor hagyományos bejgli mellett szaloncukorral „édesítettük” meg a családok közelgő ünnepét.

Vajon mi lehet benne?
Köszönjük a szép műsort a szereplőknek, a tárgyi felajánlásokat,
anyagi támogatást pedig az intézményeknek és a magánszemélyeknek:
Jászfényszaru Város Gondozási Központjának az anyagi támogatást, az
iskolának a novemberi Focigála alkalmával gyűjtött felajánlásokat, Donnertné Zsuzsa néninek a sok-sok szaloncukrot, Csizmarik Gyulának és
Donnert Klaudiának a mikulás csomagokat, játékokat, könyveket.
Gyermekjóléti Szolgálat
Szöveg és fotók: Kovácsné Pető Katalin

A fenyőfát a lakók közösen díszítették fel. A karácsonyi vacsora sem
maradhatott el, melyet az idén is az itt dolgozók készítettek az időseinknek, majd az intézmény vezetője Kiss Jánosné Piroska köszöntötte
őket. Ez alkalommal megtisztelt bennünket látogatásával Lovászné
Török Magdolna, aki az Önkormányzat jókívánságait és ajándékait
hozta el. Valamint beszámolt arról, hogy rövidesen már egy új, szebb,
tágasabb intézménybe költözhetnek lakóink. Vendégünk volt még
Gorcsakovszki Györgyné Manyika, akinek hangja betöltötte az étkezőt, és Pető Lászlóné Katika, aki hol vele dalolt, hol pedig citerán
kísérte. Időnként mindenki bekapcsolódott, és együtt énekeltek velük.
Egy-egy nótával még könnyeket is csaltak az idős szemekbe. Kati néni
ajándék mézeskalácsai pedig szemet gyönyörködtetőek voltak. Így lett
meghitt az ünnep.
Városunkban biztosan vannak olyan idősek is, akiknek a karácsonyi
készülődés nem ilyen mozgalmasan telik. Szeretnénk, ha tudnák, hogy
őket is szívesen látjuk. Nem csak az ünnepek alkalmával, hanem a hétköznapokon, a foglalkozásaink alkalmával is. Az Otthon kapui nyitva
állnak mindenki számára!
A következő karácsonyig békés, boldog új évet kíván a Gondozási
Központ minden dolgozója!
Szöveg: Rigó Krisztina · Fotó: Fricz Erzsébet
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„Ha elmúlik karácsony,
És legszebb titkát nem árulja el,
Az új csodára egy évig várni kell.”
Karácsonyváró Pásztorjáték
a Napsugár Óvodában
Minden évben a karácsonyi ünnepkör részeként Betlehemes játékkal
örvendeztetnek meg bennünket óvodánk nagycsoportosai. Ezúttal is
nagyon ügyesek voltak a nagycsoportosok. A gyerekeket Dobák Zsuzsi
és Jáger Melinda óvónénik készítették fel, akik felelevenítették a hajdanvolt pásztorok karácsonyi szokásait.
Ilyenkor meghívjuk óvodánk volt dolgozóit is, akik a gyerekekkel
együtt tekintik meg a nagyok játékát. Ezúttal nagy meglepetésben volt
részünk, mert Zsámboki Zoltánné Margit óvónéni hegedűjátékéval
kedveskedett nekünk.

Pásztor Nórika öleli meg a dédi mamáját.
Már évek óta hagyomány, hogy a Napsugár ovis nagycsoportos gyerekek pásztorjátékkal örvendeztetik meg az Idősek Otthonában élőket. Ez így volt ebben az évben is. Ezúttal a Mókus csoportosok játékát
nézhették meg az ott lakó idősek. Minden ilyen alkalom nagy öröm
számunkra, mert az idősek szemében látjuk a szeretetet, akik nagyon
várnak bennünket. Mi pedig annál nagyobb odaadással és tisztelettel
vesszük őket körbe.
Dné Kati
Fotók: Dobák Ágota Zsuzsanna

Visszapillantó
Karácsonyvárás a Szivárvány óvodában
Óvodánkban a december a karácsony várás jegyében telik el. Ünnepi
díszbe öltöztek a csoportszobák, mézes sütemény illata szállt, titkos
ajándékok készültek.
Elsőnek a Süni csoportosok vendégelték meg szüleiket, nagyszüleiket. Versekkel, dalokkal köszöntötték őket, amikor kopogtak a
csoportszoba ajtaján. „Szabad-e elmondani a karácsonyi köszöntőt?”
– topogott az ajtóban egy kis csapat. Köszönet jár nekik. Kiss Bélának,
Vigh Miklósnak és Vígh Pálnak, akik egy remek hangulatú pásztor
játék főszereplői voltak.

Én még emlékszem, hogy óvodásként, milyen sokat hallgathattam
ezt a hangszert Margit óvónénitől. Feléledtek a régi emlékek, és nagyon örülök annak, hogy ennyi év után újra hallhattam, és velem
együtt hallhatták a mostani óvodások is.
Az óvodások játékával és Margit néni hegedűjátékával sikerült ráhangolódnunk az ünnepre.
Szöveg: Dné Kati · Fotó: Langó Miklósné

Az időseket köszöntötték

„A karácsony itt vagyon, üdvözöljük hát nagyon.”
Felnőttek játéka a Süni csoportban. Fotó: Földvári Zsófia
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„Hosszú téli éjszakán harangszóval érkezik,
Angyalszárnyon, csendben száll tovább.
Három napig jók vagyunk, sőt emberségesek,
Istenem, hadd legyen egész évben ilyen a világ!”

Karácsonyra várva...
Már régi szokás a Napsugár Óvodában, hogy a csoportok Karácsony
előtt szerveznek egy szülőkkel együtt töltött kellemes délelőttöt. A szeretet ünnepének közeledte arra késztetett bennünket is, hogy hívjuk
meg a szülőket egy kis beszélgetésre, közös játékra, ünnepváró tevékenykedésre az óvodánkba.

Kis manók a Katica csoportból. Fotó: Földvári Edit
A Katica csoportba egy Manó érkezett, aki elveszítette a hangját,
kis manóvá változtatva a gyerekeket kérte segítsenek neki énekelni,
verselni, mondókázni.

A Csiga-biga csoport betlehemes játéka

A Pillangó csoport angyalkái. Fotó: Földvári Edit
Az estét a Katicák mézes sütemény készítésével zárták. A nagyobbak
– a Pillangó csoportosok és a Csiga-biga csoportosok – betlehemes
játékkal köszöntötték az egybegyűlteket.
Földvári Edit

Mivel a gyerekek nagyon szeretnek sütkérezni, nem volt kérdés, hogy
valami finomság készítése lesz a fő tevékenység a különleges délelőttön. A Süni csoport eltervezte hát, hogy mézeskalácssütést rendez!
Ügyes dajka nénink gyúrta a tésztát, a szorgalmas gyerekek pedig
mézeskalács sütőformák segítségével gyűjtötték a tepsibe a fenyőfa-,
holdacska-, csengettyű-, szívecske...stb. figurákat. Rájöttünk, milyen
igaz a mondás: „Sok kéz hamar kész!” A mézeskalácsokat mákkal, zizivel, színes díszítő cukorkával szépítettük. Amikor kisültek a kalácsok,
boldogan és elégedetten kóstolgattuk a még ropogós ünnepi süteményt... Közben a karácsonyi hangulat fokozása érdekében duruzsolt
a zene a háttérben...
Akinek kedve szottyant, díszíthetett szegfűszeges narancsot, amit
utána haza is vihetett dekorálni, illatosítani az otthonát. Akinek volt
kedve, nyírhatott, ragaszthatott ablakdísz-hópelyhecskéket is. Aki pedig jól elfáradt a munkában, szabadon játszhatott a csoportszobában
vagy akár színezhetett karácsonyfát az ábrázoló sarokban.
Nagyon kellemesen, családias hangulatban telt el ez az Adventi délelőtt, mindannyian jól éreztük magunkat. Köszönjük a szülők támogatását, s azt, hogy időt szakítottak a programunkra.
Reméljük, mindenkinek nagy élmény volt ez a pár órás együttlét, s
ez által is sikerült egy kicsit közösen lelkileg ráhangolódnunk a közeledő karácsonyi ünnepekre!
Kép és szöveg: Kovácsné Papp Andrea
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Mit üzent a kis fenyő?
Három napig jók vagyunk, sőt emberségesek,
Istenem, hadd legyen egész évben ilyen a világ!

Karácsonyi hangulatban

Tanmesének is nevezhetnénk azt a B. Radó Lili által írt történetet
/A három fenyőfa/, mely néhány tanító néni közreműködésével kelt
életre, s került 2011 decemberének utolsó tanítási napján a kisiskola
színpadára – jelképesen pedig az iskolai karácsonyfa alá, amit díszbe
öltöztetve az előző években is köszöntöttünk.
Örök idők óta ad töprengésre, tanulságok levonására okot a jó és a
kevésbé jó, vagy éppen rossz (gonosz) jelenléte, különféle megnyilvánulásai életünk ezernyi színterén, ahol igencsak jelen vannak megfigyelőként gyermekeink is.

Az első lépés projekt 2011. évi utolsó képzési napján Kovács Béláné
Pető Magdolna projektvezető értékelte az első félévet. Kis karácsonyi
ünnepség keretében Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester és Nagyné
Kiss Mária osztotta meg gondolatait a csoport tagjaival. Fotó: Pál Alíz

A Művészeti Iskola zenetagozatának karácsonyi koncertjén
a fiatalok misztériumjátékkal elevenítették fel
a karácsony este történetét. Fotó: Pál Alíz

Adni jó!
Adni jó bármit, amit a szeretet vezérel. Azt gondolom, ennél fontosabb dolgunk nincs, mint ezt a gondolatot és cselekvő tettek csíráit
elültetni a gyerekek szívében. Ebben segítettek az Idősek Otthonának
lakói, akik életük alkonyán sok emlékkel a szívükben tudtak nyitottan
és őszinte örömmel fogadni bennünket az adventi időben. Az ünnepre
készülő öregeket a 8. a osztály lelkes diákjaival és néhány felnőttel
közösen látogattuk meg s igyekeztünk dalokkal, versekkel, kézműves
munkáinkkal megajándékozni őket. Igazi ajándék volt látni és hallani
a velünk együtt éneklő, mosolygó vagy éppen sírdogáló idős embereket, akik hálásan köszönték meg az apró figyelmességet.
Advent a várakozás ideje. Mindenki vár életében valamilyen csodára. A csoda mindenkinek mást jelent. Számomra csoda volt látni az
egymásra figyelő öregeket és kamaszokat, akik kis időre közel kerültek
egymáshoz és kölcsönösen ajándékká válhattak egymás számára. Köszönöm!
K.H.M.

Érdemes a mai világban segítőkésznek, érzékenynek, kedvesnek, jóindulatúnak lennünk fizetség vagy ellenszolgáltatás nélkül is? – teszik
fel a kérdést sokan, s vallják, hogy nem; fordítják el fejüket méltatlan
helyzet, segítendő, gyámolításra szoruló embertárs vagy állat láttán, s
ilyesfajta közönnyel sajnos pedagógusként is többször szembesülünk
az iskolában.
Ám mindig ott van ellensúlyként a másik pólus, a segíteni akarás,
a mások gondjai iránti őszinte érzékenység és empátia, egy-egy jó szó
vagy mozdulat (gyakran nem is lenne szükség többre!), s a szeretet
egyéb megnyilvánulásai, melyet szerencsénkre sokan képviselnek még,
hozva szüleik, nagyszüleik jó példáját, nem beállva a kétkedők hosszú
sorába.
Jónak lenni, jót tenni jó: az embernek lelki szükséglete!
Mert mi is lenne a magára maradt, parttalan, átfagyott kismadárral,
ha nem lenne több kis fenyő, aki ágai közt megmelengeti?!
Szka
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Boldog születésnapot!

Balázs Lehel Bulcsút 9. születésnapja,
Balázs Emese Zselykét, Balázs Zille Lellét 2. születésnapjuk
alkalmából sok szeretettel köszöntjük!
Mama, Papa, Seri, Anya és Apa

Szépkorú köszöntése
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A szülésznő
30 év munka, 30 év házasság
Hol volt, hol nem volt, volt
egyszer egy kislány, aki elindult megvalósítani az álmait.
Vannak emberek, akiknek nincsenek álmaik, de neki kettő is
volt. Az egyik, hogy szülésznő
lesz, a másik, hogy családanya.
Sajnos csonka családban nevelkedett, de az édesanyja és a
saját erejéből sikerült megvalósítani terveit. Céljai eléréséhez
csak az akarata és a tudása volt
meg. Iskolái elvégzése után a
hatvani kórházban kezdte el
hivatását. Földöntúli boldogság volt számára, amikor az
első csecsemőt a kezében tarthatta, akinek a születésében
segédkezett.
Utána jött a második, a századik és a sok századik. Egy szép napon a saját családjába is beköszöntött a gólya. Egy gyönyörű kisfiúval ajándékozta
meg az élet. Öt év múlva egy újabb kisfiúval gyarapodott a család. Mint
egészségügyi dolgozó törekedett a képzettségének tudásának gyarapítására
annak érdekében, hogy a rábízott szülőanyáknak minél könnyebb és fájdalommentesebb legyen a szülése.
Manapság egészségügyi menedzserként és szülész főnővérként végzi
munkáját.
Mi, a családja, megpróbáljuk mindenben segíteni a munkáját. Sajnos ez
nem mindig sikerül. Esténként felváltva csörög a vonalas és a mobiltelefon,
mindig Őt hívják különböző nőgyógyászati és szülészeti problémákkal.
Csodálom a segítőkészségét és a tenni akarását. Amikor egy várandós
anyuka felhívja telefonon, és csak annyit mond: „Manyika, szülünk!”
– akkor Manyika fürgén és boldogan készülődik, azután várja az autót és
sietnek a kórházba, hogy újra egy új élet születhessen. Sokszor zaklatom
azzal, hogy kapcsolódjon be a város egészségügyi életébe is. Nem veszem
észre, hogy sokkal jobban benne van, mint gondolnám.

Az elmúlt év végén, az ünnepek előtti napokban köszönthettük
Szászi Imrét 90. születésnapja alkalmából, további jó egészséget
kívánva. Imre bácsi legszívesebben a honvédségnél eltöltött időkre
emlékezik vissza. A mai napig sokat olvas és kerékpározik.
Morvainé

Decemberi anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK: Szántai Kis Jázmin (Sárközi Krisztina),
Bukó Lajos (Bari Melinda).
HÁZASSÁGot kötöttek: Kanalas János és Rafael Marianna,
Tóth Richárd és Pabar Andrea.
ELHUNYTAK: Cserháti István (81 é.), Jánosi Antalné Harangozó
Ilona (81 é.), Koczka Antalné Kaszab Mária (75 é.),
Kurunczi Sándorné Bódizs Margit (95 é.), Menczel György (76 é.),
Molnár Miklós (74 é.), Szalai Pálné Tamus Erzsébet (83 é.).

Felhívás
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott, vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól
ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf. 182 · Telefon: 06 (1) 342-63-55
E-mail: info@cchr.hu
· Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Ha a városban végig megyünk az utcán, mindig találkozunk olyan kisbabával, akinek születésében Ő is segédkezett.
Boldog emberek azok, akiknek teljesülnek az álmaik. Úgy érzem, Ő egy
boldog ember, és remélem, hogy a sok csecsemő mellett ehhez én is hozzájárultam. Nagyon örülök, hogy harminc éve részese lehetek az életének.
Azon gondolkodom, hogy az az újszülött, akiről a bevezetőben beszéltem,
már 30 éves lehet. Manyika hozzájárult sok-sok család boldogságához és
a magyarság gyarapodásához. Ő A SZÜLÉSZNŐ csupa nagybetűvel. Azt
szeretném, hogy ez a történet egy jó példa lenne a fiatal generáció részére.
Eddig tartott a mese, és aki ezt lejegyezte, harminc éve szerető férje:
Miklós
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Téli veszélyek
A téli hideg idő beálltával veszélyben a hajléktalanok és a fűtetlen lakásban élők, figyeljünk oda rájuk!
Bár a köztudatban a fagyhalált gyakran a
hajléktalan emberek problémájaként említik,
a valóságban a kihűléses haláleseteknek kevesebb mint egyötöde következik be közterületen, a szabadban – az esetek kétharmadában
az illető otthonában fagy meg.
A legveszélyeztetettebbek a kistelepülésen
élő időskorúak, közülük is elsősorban az alacsony jövedelműek.
Az idős személyek többsége nem rendelkezik olyan jövedelemmel, mely minden
esetben megfelelően fedezné a rezsiköltségek összegét. Éppen ezért alig fűtött, esetleg
fűtetlen lakásban is kénytelenek élni, mely
bizonyos idő után az egészségi állapot romlásához vezet.
Kérjük a hozzátartozókat és azokat az
állampolgárokat, akik közelében idős személyek élnek, hogy látogassák gyakrabban
őket, és próbálják meg felhívni figyelmüket
a veszélyekre. Próbálják meg biztosítani idős
hozzátartozójuk részére az alapvető ellátást,
főként akkor, ha a betegségéből kifolyólag
nem tudja elhagyni a házát. Amennyiben
erre nincs lehetőség (pl. távolabbi településen
él a hozzátartozó), vásároljanak be elegendő
tűzifát, élelmiszert, gyógyszert, stb., ami biztosítja néhány napig az ellátásukat.
A kihűlés megelőzésében fontos szerepet
játszanak a személyes szolgáltatást nyújtó
alapellátások, a megfelelő jelzőrendszer (ami
magában foglalja a különböző egészségügyi
és szociális ellátást nyújtó intézményeket), a
rendszeres családlátogatás, valamint a megfelelően célzott, hatékony pénzügyi támogatás
(akár tüzelőtámogatás, akár lakásfenntartási
támogatás formájában).
A rendőrség – a jelzőrendszer részeként
– a társszervekkel közösen felhasznál minden
rendelkezésére álló eszközt, valamint együttműködik a közszolgáltatást végző szervekkel
és a civil szervezetekkel.
A kihűlés megelőzése érdekében a szolgálatot teljesítő rendőr haladéktalanul gondoskodik a sérült, illetve a krízishelyzetben lévő
személy mentővel történő elszállíttatásáról,
továbbá felvilágosítást ad a karitatív szervezetek szolgáltatásairól.
Az állami intézményeken és civil szervezeteken túl az egyes állampolgároknak is nagy
szerepük lehet abban, hogy a kihűléses haláleseteket megelőzzük. Mindenki segíthet, ha
több figyelmet fordít a környezetében élőkre,
elsősorban a magányosan élő idős emberekre
és az utcára szorult hajléktalanokra.
Amennyiben tudnak olyan emberről, akit
akármilyen okból kihűlés veszélyeztethet,
kérjük, tegyenek bejelentést az ingyenesen
hívható 107-es, vagy a 112-es telefonszámokon, ill. jelezze a lakóhely szerint illetékes önkormányzatnak!
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
5000 Szolnok, Baross G. út 39.
Telefonszám: 56/501-654, Fax: 56/501-600

Beszéljünk őszintén, íme a Punnany Massif!
1994-ben (igen, tényleg 18 évvel ezelőtt)
találkozott két srác, barátok lettek. Történt
aztán 2003-ban, hogy útjára indították a
Kész Face partysorozatot és rádiósműsort,
ahol a hazai hiphop előadók apraja-nagyja
megjelent. Vezették és szervezték a műsort,
de közös zenekészítésről szó sem volt még
ekkor. Aztán jött Fankadeli, aki felkérte őket,
hogy hozzanak össze egy számot a Minden
kincsem című albumra. Ezután Wolfie (Farkas Roland, az egyik alapító) csinált volna
egy szóló-lemezt, ahol a zenét Rendben Man
(Felcser Máté, a másik alapító) intézte volna. A közös munka közben pedig kiderült:
megy ez nekik, nem is akárhogy, lehet, hogy
folytatniuk kéne, és így született meg a Punnany Massif. Ez egy jamaicai nyelven, szabad
fordításukban annyit tesz, hogy nőkedvelő
csoportosulás, nem tudom, elhiszem, nem

megújuló és kísérletező, ahol hangszerként
szerepel az igazi, eredeti és utánozhatatlan
zenejátszó.
A másik főcél, hogy a szöveg mindig témaorientált maradjon, de ami mindig a legfontosabb, hogy ne önfényezésről szóljon az
egész, az úgysem érdekel senkit (reméljük).
Az irányelveket kitűnően tartották a – már
említett – 2010-es ShenKick című albumukon is. Ezen a dupla CD-s lemezen van például a Hétvégre, ami minden buli előtt, de
unalmas hétköznapok alatt is ajánlott, a Nincsen Zsé, ahol köntörfalazás nélkül beszélnek
a mai felszínesség okozta problémákról, a kicsit lágyabb hangvételű Elfogyni az ölelésben,
vagy a Csönded vagyok, ami az eredeti Cseh
Tamás dalt, a 30y-ból jól ismert Beck Zoli
feldolgozását és a dal Punnany-féle értelmezését ötvözi.

értek jamaicaiul. A zenekar alapítói pécsiek
és a központ még ma is az maradt.
Ketten voltak, a szárnybontogatáson túl,
egyre jobb szövegeket írtak, egyedi, új, önálló
stílusuk alakult ki, ami akkor teljesedett ki
igazán, amikor a két MC-hez (MC= master of
ceremonies, a szövegmondók, ha úgy tetszik,
rappelők) csatlakozott egy DJ is, méghozzá a
magyar hiphop történetének első mixkazettáját készítő Zsigabá (Fekete Zsigmond). Aztán
jött DJ Stika (Harmati Balázs), a hangszeres
zenészeket pedig nem kellett sokáig keresni,
a barátaik között akadt bőven. A zenekar bővült Gergővel, a hegedűbűvésszel, csatlakozott Meszi és Iványi Szabolcs vokállal, utóbbi
gitárral is, Kerekes Kornél nagybőgővel, Bolbach „Deepy” Gábor billentyűsként szállt be,
az elmaradhatatlan basszust és dobot Kerekes
Balázs és Zentai Péter adja. A ShenKick készítésekor csatlakozott egy ifjú pécsi DJ is, RNold (Piszkár Bálint), a hazai DJ-versenyek
rendszeres dobogós helyezettje.
Először a Hangulat című számuk jelent
meg egy válogatás albumon, a Nightchild kiadó gondozásában, majd két hónapos közös
munka után elváltak útjaik. 2006-ban elkészítették önálló albumukat, a Körkorképet,
amin saját nézőpontjukon keresztül mutatják
be a hétköznapokat. Olyan zenét akartak alkotni, ami nem sablonos, nem kiszámítható,

A tavalyi SunKick EP-n 8 új szerzemény
található, rajta az Élvezd, ami a legrosszabb
pillanatban is boldogságot tölt az emberbe,
felhívja a figyelmet az apró értékekre, a mindennapokban elhanyagolt részletekre.
További információkat találhattok a
www.punnanymassif.hu weboldalon,
ahol az együttes „Genezisét” egyedülálló
formában olvashatjátok, vannak képek, elérhetőségek, CD-t is itt rendelhettek.
Hozzánk legközelebb február 4-én koncerteznek a budapesti Dürer Kertben, a további helyszínekről és időpontokról az együttes Facebook oldalán is tájékozódhattok.
Youtube-on a PunnaMass csatornán ontják a
videókat, itt az új Pécs Aktuál klipp is fent
van már.
Az együttes dalait mindenkinek ajánlom, a
zene jó, a szöveg kiváló, az egész felejthetetlen. Érdekes világkép, reális, minden dalszöveg szókimondó, őszinte. Zárásképp pedig itt
az egyik kedvenc szövegrészletem az Élvezd
című dalból:
„Élvezd hogy látsz, szagolsz, érzel, kelsz,
fekszel, hogy a szeret rád mosolyog ezerszer,
élvezd az illatot ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el rabmadár.”
Petelen Kitti
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A kultúra estje
2012. január 21-én este a Magyar Kultúra Napjának előestéjén nagy létszámú színházat szerető közönség előtt Tóth Tibor,
a FÉBE elnöke, önkormányzati képviselő a következők szerint
emlékezett az ünnepre:
Tisztelt Kultúra szerető és pártoló Jászfényszarui közönség!
Hölgyeim és Uraim!
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg, január 22én annak emlékére, hogy a kézirat tanulsága szerint Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.
1993 óta az oktatással, a pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat
is ekkor adják át. Így külön köszöntöm a kultúrával és oktatással
foglalkozó jelenlevő közalkalmazottakat.
Városunkban a 90-es évek elején kulturális programok keretében
emlékeztek meg az intézmények a Magyar Kultúra napjáról. Ez a
hagyomány a 90-es évek közepén elhalt, majd 2006-ban a Fényszaruiak Baráti Egyesülete, mint döntően kulturális és hagyománnyal
foglalkozó közhasznú szervezet ismét kezdeményezte városunkban
a kultúra napjának megünneplését. A kultúrának számos területe
azon belül sok ága van. Jászfényszaru a színjátszásban évszázados

fokon biztosítja. Az állami normatívát jelentős saját erővel egészíti
ki. Az elmúlt időszakban a 45. születésnapra megújult kívül belül
a kultúra háza Jászfényszarun a Petőfi Művelődési Ház. Ebben az
évben mind két szinten a szociális blokk teljes felújítására, a nyílászárók, kicserélésére kerül sor, a színjátszók örömére a színészi
öltözők is az eredeti funkciójukat szolgálja. Ebben az évben a Fürst
Sándor út felújításával a ház parkolási körülményei is kedvezően
fognak alakulni.
2012 és 2013 években a főtér rekonstrukció az északi városrész
felújítási program keretében, számos kulturális program kerül

megrendezésre a civilek és az önkormányzat részéről. Éljenek a
lehetőséggel, a kultúra úgy tudja betölteni szerepét még jobban
városunkban, ha az igény felkeltés megmutatkozik a cselekvő részvételben.
A városban működő civil szervezetek is sokat tesznek a kultúráért, a hagyomány örökítéséért. A lakosság egy része maga is részese a kultúra helyi alakításának, formálásának, míg mások ezekből

hagyománnyal rendelkezik, ezért választottuk a kultúrának színjátszás területét. Évről évre egy-egy színházi előadást hozunk helybe a színházat szerető Jászfényszarui közönség számára.
2006-ban és 2007-ben egy-egy budapesti társulatot láttunk vendégül, még 2008-tól immáron ötödik alkalommal a Jászárokszállási Görbe János Színjátszó Egyesületet hívjuk meg egy zenés vígjáték bemutatására, ezzel ünnepelve a Magyar Kultúra Napját.
Kölcsey Ferencnek, a Himnusz költőjének tömör üzenete ez:
„Hass alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”
A kultúra él. Változik, alakul. És ami az igazi lényegét jelenti: a
kultúra alakít.
A kultúra gondolkodásra és válaszadásra késztet, tehát a kultúrának ereje van.
A kultúra nem rombol, hanem épít, gazdagít. A kultúra maga
hat, alkot, gyarapít.
És fordítva: aki hat, alkot, gyarapít, az kultúrát teremt.
A kultúra élet. Az egyéneknek és a közösségnek pedig élet minőség. Nem létezik kultúra hit, vagy ha úgy tetszik életbe vetett
bizalom nélkül.
Jászfényszaru Város Önkormányzata mindig nagy gondot fordított a településen a kultúra lehetőségeinek megteremtésére, támogatására. A tárgyi és személyi feltételeket mindig egyre magasabb

merítenek a maguk számára erőt a mindennapok nem könnyű
feladatainak megoldásához. A kulturált emberfő jobban boldogul,
jobban alkalmazkodik a kihívásokhoz, egyszerűen mondva boldogabban, kiegyensúlyozottabban él.
A 15 éves jubileumát ünneplő Görbe János Színjátszó Kör nagy
sikerrel mutatta be Jászfényszarun Murice Hennequin-Pierre Veber-Nádas Gábor-Szenes Iván: Elvámolt nászéjszaka című három
felvonásos zenés vígjátékát, amelynek képeit láthatják az oldalon.
Szöveg: Tóth Tibor
Kép: Karizs Evelin
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A Don-kanyar felől...
„...Megsárgult tábori levelet esténként
olvassák, minden áldott sorát százszor
megcsókolják. Megfakult fényképeket
sorba nézik, könnybe lábad szemük, szívük újra vérzik. Legyen ez a halálkanyar
örökké átkozott, mit sok százezer magyar
(Antóni Sándor)
vére áztatott...”
Ezen az évfordulón most rájuk, a Doni
Hősökre emlékezünk, akiknek kezébe a
történelem adott fegyvert. Apáink, nagyapáink és dédapáink voltak, akik elestek
a szörnyű télben, akik ott pihennek orosz
földben, a hótakarók alatt. Az iskola nevében, a 8. c osztály tanulói január 12-én,
pontosan hatvankilenc évvel a katasztrófa
után, lerótták tiszteletüket a hősök előtt.
Koszorúval és mécsesekkel emlékeztünk
erre a szörnyű eseményre.
Egy kis kitekintő a múltba:
„...1943. januárjában – hatvankilenc évvel ezelőtt – sűrű pelyhekben esett a hó messze

Oroszországban. A Don folyó nagy kanyarjában, elszabadulni készült a pokol... A szörnyű hidegben, megfelelő ellátás és fegyverzet
hiányában honvédeink puskára fagyott kezekkel várták a szovjetek támadását.
Nagy vér- és anyagi veszteségek ellenére
sem sikerült az oroszokat átűzni a Don keleti partjára. A nagy kanyarban, Uriv-nál és
Scsucsje-nál megvetették lábukat.
Csapatainknak ezen a szakaszon sem elegendő felszerelése, sem fegyverzete, sem tartalékai nem voltak egy ilyen jellegű támadást
megállítani.
A szovjet támadás az uriv-i hídfőből, 1943.
január 12-én indult.
9.30-kor, heves tüzérségi és Sztálin-orgona
pergőtűzzel kezdődött.
Mire a nap bíborvörös köntösében nyugvóra tért, a szovjet csapatok 6-10 km-es mélységben behatoltak állásainkba...
A 2. hadsereg parancsnoksága még nem
tartotta kritikusnak ezeket a fejleményeket.
Másnap, január 13-án indított ellentáma-

dásunk azonban sikertelennek bizonyult.
Az egész térségben, többszörös túlerőben támadó szovjet csapatok, egy hét leforgása alatt,
majdhogy megsemmisítették 2. magyar hadseregünket. 1943. február közepéig veszteségünk elesettekben, sebesültekben és fogságba
esettekben 120.000 fő volt.
Katonáink hiányos fegyverzettel, jóformán
nehéz fegyverek és páncéltörők nélkül, kiéhezve, kimerülve és agyonfagyva, mégis vitézül harcoltak a támadók ellen...”
A nagy kanyar környékén most is hull a
hó, nagy pelyhekben, mint hatvankilenc
évvel ezelőtt. Ezen az évfordulón, mintha
hallani lehetne a puskaropogást, az ágyúk
dörejét és a sebesültek hörgését, a haldoklók utolsó sóhaját a nagy kanyarban. Aztán, csak az Észak-keleti szél muzsikál...
Rájuk gondolunk, a Doni Hősökre, a
holtakra, az élőkre, a hozzátartozókra, az
egyre távolodó időre, amikor a „Csendes
Don”–nál élet-halál harcát vívta a 2. magyar hadsereg.
Bólya Kitti, 8. c

Prédikációs gondolatok – ahogy én hallottam
2011 adventjében három este tartott
lelkigyakorlatot Kiss Gábor atya. Értékes gondolataiból osztok meg néhányat
a kedves Olvasókkal: átadom, ahogy én
hallottam és értelmeztem, kevés helyen a
saját véleményemet is hozzátettem.
A lelki gyakorlat fogalmát ismertetve elmondta, hogy a pap a gondolatokat adja, a
hallottakból nekünk kell otthon békességben, elcsendesedve, félre téve a gondjainkat
„csemegézni”. Csemegézni, szemezgetni,
melyik gondolatból mit tudunk magunkévá tenni.
Szellemi életünk alapjait az érzelem, az
értelem és az akarat adja. Érzelmei az állatoknak is vannak, de értelem, vagyis, hogy
képesek vagyunk a megismerésre, és akarat, tehát, hogy képesek vagyunk döntést
hozni, már emberi privilégium. Nagyon
fontos, hogy a képességen túl igényünk
is legyen a megismerésre, és jó döntéseket
tudjunk hozni. Az tehát, hogy ezeket a képességeket hogyan használjuk, az már a mi
felelősségünk és tudatosságunk.
Az élő Egyház három motívumra épül.
Ezek a következők:
1. Az apostoli igehirdetés, tanúságtétel
2. A Liturgia, azaz az Isten dicsőítése
3. A szeretetszolgálat
A három este tulajdonképpen e témák
köré csoportosult a mondanivaló is. A
többször emlegetett háromlábú asztal példája szerint bármelyik láb, ha hibádzik, akkor bizony borul az asztal, nem működik,
azaz a mi esetünkben: bármely motívum
hiányzik, nem születik meg az élő Egyház.

Napjainkban a megkereszteltek kb. 5 %-a
jut el a templomba, de ez még mindig nem
jelenti azt, hogy ő keresztény.
(Saját élmény: az őszi testvérvárosi delegáció tagjaként láthattam, hogy Zakliczyn-ben vasárnaponként négy mise van,
a templom telve, és a kihangosításnak
köszönhetően még a templomkertben is
álldogál hallgatóság. És hétköznapokon is
van három mise. Ezek után elgondolkodtam, a szellemi élet alakulása mennyire más
is lehet ilyen vallási alapokat kapva?)
Kereszténynek lenni azt jelenti: Krisztust
követni, TUDATOSAN, mindenben. Ő a
tökéletes példakép.
A második este a Liturgiáról, azaz az Isten dicsőítéséről hallottunk gondolatokat.
A vallásos formákról esett szó, mint például a keresztvetés, a térdhajtás-hódolat, a
keresztelés, az áldás, az áldozás, az áldozati
adomány, stb. A külső formának a belső
tartalmat kellene segíteni, erősíteni, ha
mára ez is nem üresedett volna ki. Kezdjük
talán saját magunk megfigyelésén. Megszokott automatizmus-e, amit csinálunk
(keresztvetés, térdhajtás, áldozás,... ), vagy
tartalom van mögötte? A TUDATOSSÁG,
az odafigyelés elengedhetetlen élő hitünk
alakításában. Csendes megjegyzéssel szembesülhettünk, hogy életünkben – főleg a
közép és fiatalabb korosztálynál – eltűntek a vasárnapok. A bevásárlóközpontok,
üzletek nagy része nyitva van, pedig az ott
dolgozóknak is van családja, és Európában
sok helyen zárva tartanak. A legtöbben
ilyenkor próbáljuk a heti elmulasztott feladatainkat, munkáinkat pótolni. Meglen-

ne a hozadéka, ha vasárnaponként többet
tudnánk törődni a lelki életünkkel, fejlődésünkkel, aki nem gondolja így, legalább
törődne többet az emberi kapcsolataival.
Harmadik este a rövid ismétlés és összefoglalás után a szeretetszolgálatról volt szó.
Mit jelent ez? „Szeretetből jót cselekedni,
feltételek nélkül.” Egyénileg még csak-csak
tesszük, de közösségileg kevésbé. 1984 óta
lenne elvárás a jövedelmünk 1 %-ának
a felajánlása (a tizedhez képest ez nem is
olyan sok) az Egyháznak, amiből el lehetne
indítani a valódi, kézzel fogható segítséget
a rászorulók felé (azóta elhangzott információ, hogy kb. 400 ember egyházadója
folyik be évente átlagosan). A mai adokveszek, adok-kapok világban a feltétel
nélküli szeretetszolgálat sok embernek
idegenül hangzik. Természetesen a saját
szükségleteink kielégítése után tegyük a
jót, és ha van rá lehetőség, közösségben.
Ez a tevékenység igazán figyelemfelhívó lehetne a működő katolikus közösségeknek.
Reményeink szerint hamarosan a mi egyházunknál is elindul majd ez a szolgálat.
Szó esett arról, hogy működik a gonosz is.
Sok az élősködő, a hiéna, olyanok, akik el
is várják az önzetlen segítséget (és néha ki is
nevetnek érte). Tudjunk tehát különbséget
tenni! A másik ember önzését ne szolgáljuk ki! Nagyszerű példaként előttünk áll
a Szent Családból József alakja, ahogyan
önzetlenül szolgálja Máriát és Jézust egy
életen át. A közelgő karácsonyi ünnepek
előtt szép szimbólummal zárta Gábor atya
a háromestés elmélkedést.
B.É.
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Az erdők védelmében
Szezonális házalás
A fűtési szezon közeledtével ezen a vidéken is megszaporodik az illegális fakitermelések, falopások száma, ilyenkor számtalan
házaló kínál olcsó tüzelőt gyanútlan embereknek. Az utcákon lassan haladó platós tehergépkocsiról szinte tálcán nyújtják a nagy
üzlet lehetőségét. Sajnos a legtöbb esetben
a fát engedély nélkül termelik ki az erdőből, ami önmagában jogsértő cselekmény.
A vevők viszont csak akkor szembesülnek a
kedvezőnek tűnő üzlet következményeivel,
amikor a rendőrség lefoglalja a bűncselekményből származó árut.
Általános tapasztalat, hogy a hihetetlenül
kedvező áron kínált „termékből” az értékesítés során sokkal kevesebb mennyiséget
adnak át az árusok, így megkárosítva a vevőket. További veszélyeket rejt magában,
hogy a tűzifa bepakolása során (amit 2-3
ember végez), lehetőség nyílik a lakóház
szemrevételezésére, ahonnan egy alkalmas
pillanatban különböző értéktárgyakat,
készpénzt tulajdoníthatnak el.
Fentiek okán javasoljuk, hogy lehetőség
szerint a régi megszokott, ill. ellenőrzött
helyről (pl. Tüzéptelepről) vásároljuk meg
a téli tüzelőnket.
Fatolvajok,
illegális fakitermelők
A tapasztalat az, hogy előfordul a kis mennyiségben, saját használatra, szabálysértési
értékre történő fakivágás és eltulajdonítás, de egyre gyakoribbá válik az eladásra
szánt nagyobb mennyiségű fa kitermelése
is, amellyel esetenként több százezer forintos kárt okoznak az erdő tulajdonosainak,
kezelőjének. Kétféle esettel találkozhatunk,
az egyik, amikor lábon álló fákat vágnak
ki, ezzel nemcsak anyagi, hanem ökológiai kárt is okozva, másfelől az erdészet által
szabályosan, tervszerűen kitermelt készletet
„lovasítják meg”, akár teherautóval is.
Az alkalmi fatolvajok a kistelepüléseket
járva árulják is a lopott portékát. Aki tőlük vásárol tűzifát, maga is bűncselekmény
elkövetőjévé, orgazdává válik, ugyanakkor
könnyen lehet bűncselekmény sértettje is,
mivel több esetben előfordul, hogy az árus
a fa valódi értékénél sokkal több pénzt kér,
vagy a mérés alkalmával csal.
Tűzifa vásárlása előtt minden esetben
győződjenek meg az eladó becsületességéről, kérjenek az áruról származási igazolást.
A 2009-ben módosított új erdőtörvény
nyomán az erdész megállíthatja, visszatarthatja a falopáson rajtakapott tolvajt.
Továbbá a kivágáshoz használt eszközt is
jogában áll elvenni.
Emelkedtek a büntetési tételek is. 1 köbméter lopott fa után 30 ezer forint erdővé-

delmi bírságot kell fizetni. Ezen túl pedig
az erdész feljelentését követően szabálysértési eljárás indul az elkövetővel szemben.
Továbbá, ha védett területen követték el
a lopást, akkor természetkárosítás címen
akár börtönbüntetést is kaphat a tolvaj.
Elzárással is sújtható a szabálysértő
Az elkövetők elrettentő erővel bíró, szigorú bírósági ítéletekre számíthatnak a
módosított szabálysértési törvény következtében is.
2010. augusztus 19-től akár 150 ezer
forintos pénzbüntetéssel vagy elzárással is
büntethetővé váltak azok, akik húszezer
forintot meg nem haladó értékű lopást követnek el.
Az elzárás legrövidebb időtartama 1 nap,
leghosszabb pedig 60 nap, ha viszont az
elkövetőt ugyanabban az eljárásban több
elzárással sújtható szabálysértés miatt is
felelősségre vonják, akkor az elzárás maximális időtartama 90 nap.
A szabálysértési törvény módosulása a fiatalkorúakkal szemben is lehetőséget bizto-

sít elzárás büntetés kiszabására, amelynek
maximumát a felnőtt korúakra kiszabható
mérték felében, 30 napban határozza meg,
halmazat esetén 45 nap.
A szabálysértési törvény alkalmazásában
fiatalkorú az, aki a szabálysértés elkövetésekor a tizennegyedik életévét betöltötte, de
a tizennyolcadikat még nem.
Az elzárással is sújtható szabálysértés
elkövetőjét a rendőrség tettenéréskor a
gyorsított bírósági eljárás lefolytatása érdekében őrizetbe veheti, akkor is, ha ugyan
a helyszínről elmenekült, de a rendőrség a
jogsértés elkövetésétől számított 48 órán
belül elfogja.
Például eddig is eljárás indult a lopott fát
biciklijén haza toló felnőttek ellen, viszont
most azonnal 60 nap elzárást kaphatnak.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
5000 Szolnok, Baross G. út 39.
Telefonszám: 56/501-654
Fax: 56/501-600

Mit rejt a ládafia? II.
Jászfényszaru első óvodája Szűcs Mihály
főbíró egykori lakóházában volt, mely később Kis P. István tulajdona lett. Az épület
helyén ma a CBA üzlete van. A felvétel

Középen: Márkus Mária óvónő. Mellette
állnak: Kis P. Piroska, Csáki Margit.
Alsó sorban ülnek: Csákány Veronika,
Koncz Nóra, Kővágó Margit.

ennek az óvodának az udvarán készült egy
műsor alkalmával valószínűleg 1938-ban.
A fiúk magyaros parasztviseletben láthatók. A lányok is jórészt magyaros ruhába
öltöztek.
Balról jobbra, felső sorban állnak: Dugonics József, Pető István, Lajkó István,
Farkas László(?), Harmath László, Koncz
Kázmér.
Középső sorban ülnek: Lehotai János, Pető
Aranka, Harangozó Hajnalka, Deák Irén,
Tanczikó Mária, Pető Ferenc(?) Imre(?).

A képet Meleg Imréné Csákány Veronika
bocsátotta rendelkezésünkre. Köszönjük
szívességét.
Kérjük kedves olvasóinkat, hogy az
újraindult rovathoz küldjenek szerkesztőségünkbe (Rimóczi Kastély Pince), vagy
a Rimóczi Kastély toronyszobájába jászfényszarui eseményekről, helyszínekről,
épületekről régi képeket, érdekes családi
felvételeket.
Farkas Kristóf Vince
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak és ismerősöknek, akik

DOBÁK JÁNOSNÉ Juhász Mária
temetésén részt vettek, sírját a szeretet virágaival borították
és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

KURUNCZI SÁNDORNÉ
Bódizs Margit
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, fájdalmunkat enyhíteni próbálták.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak,
munkatársaknak, ismerősöknek, akik

BORBÉLY KÁROLY
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
Emlékezés édesapám,

KOVÁCS FERDINÁND
halálának 29. évfordulójára és édesanyám

BUDAI TERÉZ

Megemlékezés

Meleg Emánuel
17 éve elhunyt és felesége,

CSERHÁTI MÁRIA
10 éve elhunyt szüleinkre.
„Ők már ott vannak, ahol nincs fájdalom,
csak örök béke és nyugalom.”
A szerető család
Emlékezés

NAGY NÁNDOR
halálának 30. és felesége,

DÁVID PIROSKA
halálának 7. évfordulójára.
„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell,
akit szeretünk, azt nem feledjük el.”
Szerető fiuk és a rokonság

TÖRÖKNÉ HARMATH ILONA
halálának 14. évfordulójára emlékezünk.
„Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sosem kértél, csak adtál,
Te, aki annyira élni akartál,
Elfelejteni Téged nem lehet,
meg kell tanulni élni nélküled.”
Szerető családod

halálának 1. évfordulójára.
„Feledni soha nem fogunk,
a sors bár messze is vezet.
Emléketek örökre szívünkbe véstük
a szív pedig soha nem feled.”
Szerető lányotok és családja
„Nehéz az életet élni nélküled,
mert Te voltál a jóság és a szeretet.
Elvitted a fényt és a meleget,
csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.
Elfeledni Téged soha nem lehet,
csak muszáj megtanulni élni nélküled.”
Fájdalommal emlékezünk

DEMÉNY TIBOR
halálának 5. évfordulóján.
Szerető családja
Emlékezés

DOBÁK JÓZSEF
21 éve és neje,

RIGÓ ANNA
9 éve elhunyt szüleinkre.
„Életetek munka volt, szeretet és jóság.
Síri álmotok legyen az örök megnyugvás.”
Lánya, fia és családjuk

Köszönjük együttérzését mindenkinek, akik

TÖRÖK JÁNOS
gyászmiséjén, temetésén részvétükkel
és virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
Emlékezés szüleinkre,

BITARÓCZKI JÓZSEF
halálának 43. évfordulójára és neje,

MISINKÓ MARGIT
halálának 10. évfordulójára.
Aludjatok, áldott jó szüleink, békében
pihenjetek. Míg tart a végtelen.
A szerető család és unokák
Emlékezés

KUN JÓZSEF
halálának 6. évfordulójára.
„Ez a gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz már a magas égben.
Ki vigyázol ránk onnan fentről,
Lelkünkhöz szólsz a végtelenből.”
Szerető szülei
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Emlékezés

NAGY ISTVÁN
halálának 60. évfordulóján.
„Megállunk a sírod előtt, s könnyezünk. Szomorú szívvel Rád emlékezünk.”

Felesége, fia és családja
Emlékezés

BARANYI JÓZSEF
halálának 11. évfordulójára.
„Az élet múlik, de az emlékek élnek, s míg élünk, őrizzük őket.”
Szerető családod

TŰZELŐANYAGOK
széles választékban!
Hasogatott akác 2.500/q
Hasogatott vegyes 2.200/q
Fabrikett (40kg/zsák, hamu 1-2%)

2.000/zsák

Emlékezés

VERES IMRÉNÉ
szül. Magyar Erzsébet
özv.

halálának 1. évfordulóján.
„Végleg elmentél hosszú utadra, hangod nem halljuk többé soha.
Életed munka volt és szeretet, amíg élünk elfelejteni nem lehet.
Fájó szívünk fel-felzokog érted, örökre szeretünk,
nem feledünk Téged.”
Keresztlánya és családja
Emlékezés

CSÁKI IMRE
halálának 4. évfordulójára.
„Múlhatnak órák, napok, hetek, évek,
nincs pillanat, melyben
ne fájna a szívem érted.
Veled együtt volt teljes az életem.
Hogy elmentél, elvittél mindent,
ami szép volt az életben.

Szívemben helyedet nem pótolja semmi,
míg e földön élek, nem foglak feledni.
Még a síron túl is a hideg hant alatt,
a szívem örökké a tiéd marad.
Tiéd a nyugalom, miénk
a könny és a fájdalom.”

Szerető feleséged, fiad, menyed
Emlékezés

BALÁZS TIHAMÉRNÉ
halálának 3. évfordulójára.
„Nem fogjuk már elgyengült kezed,
nem simogatjuk őszülő fejed.
Örök álom zárta le a Te drága szemed.”
Emlékezés

BALÁZS TIHAMÉR
halálának 21. évfordulójára.
„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet.
Bennünk él egy múlt, egy végtelen szeretet.
Bárcsak még itt lennél, s foghatnánk kezedet.
Bárcsak még éreznénk jóságos szereteted.”
Szerető fiuk, menyük és családja
Születésének 100. évfordulója alkalmából

Kalodásfa

25.900/db
Szenek: Lengyel szén, Cseh barna,
Ledvicei dara, Lignit, Német brikett
Jászberény, Nagykátai út 1. · Tel.: 57/415-242
Jászapáti, István király út 49. · Tel./fax: 57/441-003 · E-mail: tebatuzep@pr.hu
Jászladány, Kossuth L. u. 8. · Tel.: 57/454-007

Ingyenes szemvizsgálat

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.

akciók!
• Nyugdíjas kedvezmény –30%
• Multifokális lencsék –30%
		
• Keretek –30%, –40%
Komplett szemüvegek már 9.000 Ft-tól!
Szeretteinek ajándékozzon szemüvegutalványt!

Nézzen be hozzánk, hogy jobban lásson!
Üdülési csekket elfogadunk!

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig

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

DAJKÓKER

DIVATÁRU, KIEGÉSZÍTŐ, ILLATSZER
Parfüm, Krém, Kozmetikum, Divatékszer, Bőráru, Táska, Ruházat...

Tóth Sándor

FEBRUÁRI AKCIÓ – Női és Férfi ruhák
10-20% kedvezménnyel!

kovácsmesterre emlékeznek

Jászfényszaru, Fürst Sándor út 10. (Az OPTIKA mögött.)
Nyitva tartás: kedd-péntek: 9:30-tól 17-ig, Szombat: 9-től 12-ig

(1912-1978)

gyermekei, unokái, dédunokái.

MESSZIRE NE MENJEN, VÁSÁROLJON A DAJKÓKERBEN!
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Tüdőszűrés

Sporthírek

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2012. évi tüdőszűrő vizsgálatot
2012. február 27-től (hétfőtől) 2012. március 14-ig (szerdáig) végzik Jászfényszarun.

Elkezdte felkészülését felnőtt labdarúgó csapatunk. Januárban teremben készül a csapat,
mivel január 29-én Jászberényben megyei teremlabdarúgó kupán szerepelünk. Tasi Zoltán
személyében új edzője van csapatunknak, az ő
irányításával készülnek a fiúk. Zoltán UEFA-A
licenszes képesítéssel rendelkezik, játékos pályafutása nagy részében a jászberényi csapat alapembere volt, majd egyesületünkben is játszott
két évet. Edzőként a jászberényi felnőtt és utánpótlás csapatoknál tevékenykedett. Sok sikert
kívánunk munkájához!
Utánpótlás csapataink is tornatermi edzésekkel készülnek, U11 és 13-as csapatunk a szolnoki Kolláth Béla Emléktornán szerepel januárban.
Örömteli, hogy útjára indult a JVSE honlapja!
Régi óhajunk teljesült a téli szünetben, hiszen
immár naprakész információk szerezhetők csapatainkról, a www.jaszfenyszaruvse.hu oldalon.
A honlap létrehozásáért köszönet illeti Jáger
Jánost, aki létrehozta és karbantartja weboldalunkat!
Szurkolóink februárban láthatják csapatunkat
felkészülési mérkőzéseken, de ezek pontos időpontja még nem ismert. Honlapunkon erről is
tájékozódhatnak az érdeklődők, valamint a játékoskeretben történő esetleges változásokról is.
Vitány Szabolcs
Mozogjanak sokat!

Szűrés helye: Központi Orvosi Rendelő (Deák F. u. 1.)
Szűrővizsgálat időpontjai:		
Hétfő:
12.30 – 16.30 óráig
Kedd:
8.30 – 12.30 óráig
Szerda:
12.30 – 16.30 óráig
Csütörtök:
8.30 – 12.30 óráig
Péntek:
8.30 – 12.30 óráig
Utolsó szűrési nap: 12.30 – 16.00 óráig (2012.03.14.)
FIGYELmükbe ajánljuk!
Kérjük, hogy vigyék magukkal a személyi igazolványukat és TB kártyájukat.
A szűrés nem kötelező, azonban kérjük, hogy egészségük érdekében a vizsgálaton megjelenni szíveskedjenek.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szűrés a 40 év felettieknek (1972-ben és az azt megelőzően születetteknek) térítésmentes, ajánlott, a 40 év alatti lakosok részére térítésköteles
és beutaló szükséges. A vizsgálat díját (előreláthatóan 861 Ft) postai csekken kell befizetni, melyet a szűrés helyszínén kérhetik, beutaló bemutatása ellenében.
A 18 év alattiak szűrésénél beleegyező nyilatkozat aláírása végett szülő/gondviselő megjelenése is szükséges!
Kérésre a Tüdőgondozó Intézet a vizsgálati leletet felbélyegzett boríték ellenében lakcímre postázza.
Polgármesteri Hivatal
A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft felvételt hirdet

PROJEKTASSZISZTENS (1 fő),
valamint

Jászfényszaru, Szabadság út 69.

ÉRTÉKESÍTÉSI- ÉS MARKETING VEZETŐ (1 fő)
munkakör betöltésére.

További információ: www.jic.hu

Palántakeltetést vállalok!
Csépány László • Jászfényszaru Árpád u. 1.

Tel.: 06/30/287-5649
Garázsban tartott Opel Astra (1992) 8 hónap műszakival eladó.
Törve nem volt, sárvédő íveken kisebb rozsdafoltok láthatók.
Gyári fényezésű, korához képest szép állapotú, 140.000 km-t futott.
Tel.: 06/30-431-8492

1.) A kutya másik elnevezése.
2.) Mátyás király címerében szereplő madár.
3.) Olyan gyümölcs, amiből minden nap
kötelező elfogyasztani legalább egyet.
4.) Ütős hangszer.
5.) Hajatlan ember (tar).
6.) „a felhők fölött mindig kék az …”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szolgáltatásaim: szemöldök és szempilla tartós
festése, szemöldök igazítás • arc és dekoltázs maszszázs, kezelés minőségi kozmetikai termékekkel •
gépi kezelés (ultrahang, vio, vákuum, bioptron,
arcvasaló, galván) • testkezelés • gyantázás • paraffinos kézápolás • fülbelövés • sminkelés, műszempilla, Swarovsky köves díszítés.

Újdonság!
24K arany és kollagénes arckezelés
Tavaszi tisztító kezelések
ajándék hydroabráziós kezeléssel!
Nyitva tartás: hétfőtől–szombatig.

Bejelentkezés: +36-70/233-2543
Zsólyomi Nikolett elektrokozmetikus

Rejtvény
Ebben a hónapban, egy a városunkhoz közel fekvő település nevére találtok, ha megfejtitek a rejtvényt. Előző számunk megfejtése
Bugyogó volt. Ez egy hangutánzó szó. A víz
bugyogó hangját idézi, kevésbé ismert név.
Az 1883-as kataszteri térképen a Galga medreként szerepel.

Kleopátra Kozmetika
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