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Adófizetési határidõk
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság ﬁgyelmét,
hogy az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő I. félévi adókötelezettségek határideje az alábbiak szerint alakul:
– magánszemélyek kommunális adója,
építményadó, helyi iparűzési adó beﬁzetési
határideje: 2010. március 15.
– gépjárműadó beﬁzetési határideje:
a határozat jogerőre emelkedését követő
15. nap (a határozat a közlést követő 16.
napon emelkedik jogerőre)
– talajterhelési díj beﬁzetési és bevallási
határideje: 2010. március 31.
Amennyiben a beﬁzetési határidő utolsó
napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a
munka szünetel, a határidő a legközelebbi
munkanapon jár le.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a beﬁzetésre
szolgáló csekkeket a ﬁzetési értesítéssel,
gépjárműadóban a határozattal, talajterhelési díj esetében pedig a bevallási nyomtatvánnyal kézbesítjük. Amennyiben a beﬁzetési csekket legkésőbb a fenti határidő
letelte előtt 15 nappal nem kapják kézhez,
kérjük, szíveskedjenek bennünket ügyfélfogadási időben (hétfőn, szerdán 8-12 óra
és 13-16:30 között, illetve pénteken 8-12
óra között) a Polgármesteri Hivatal földszint 9. irodájában felkeresni!
Adóügyintézők

Ünnepeljünk együtt!
2010. március 15-én 17 órakor a Petőﬁ-szobornál az általános iskola
szervezésében megemlékezés és koszorúzás lesz az 1848. március 15-ei
forradalom és az 1848-49-es szabadságharc eseményeire.
Az ünnepi szónok Gyetvai László, iskolánk és a Lehel Vezér Gimnázium
volt diákja, a Jász Íjász csapat alapító tagja. Ezt követően a művelődési ház
színpadán Illyés Gyula: Szalmabábok lázadása című drámájának feldolgozását láthatják Tóthné Klippán Hedvig rendezésében, felnőtt színjátszók
előadásában.
A megemlékezés zárásaként a Magyar Sajtó Napja és a Mi újság Fényszarun? című helyi lap 20 éves jubileuma alkalmából a Városi Könyvtár
és a lap szerkesztősége A Mi Újságunk című kiállítás megnyitójára hívja a
résztvevőket a művelődési ház földszinti termébe.
Az ünnepi megemlékezésre, rendezvényekre várjuk városunk minden
polgárát!
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Fényszarui bálok és bálozók most és régen...

Január 30-án volt az iskolások jótékonysági bálja, amelyen ez a fotó készült. (Részletek: 2.
oldal) Február 6-án óvodások farsangi mulatságát tartották (ld. 16. oldal), de régen is voltak
bálok Jászfényszarun (ld. 4. oldal).
Fotó: Karizs Evelin

Véradás
2010. március 4-én 12,00-16,30 óráig véradás lesz az orvosi rendelőben.
Szeretettel várjuk a régi és új véradókat.
Kővágó Jánosné
Városi Vöröskereszt titkára
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Tizenöt év távlata
„Kedves vendégeink!
Tizenöt éve az első iskolabált hármas céllal indítottuk:
Közösségalakítás: A gyermekek az osztályfőnök segítségével heteken át beszélgetnek, tervezgetnek, készülnek a megmérettetésre,
majd együtt örülnek vagy sírnak az eredményhirdetés után. Szülők
és pedagógusok kötetlenül beszélgetnek, megismerik egymást, és így
sokkal hatékonyabban tudnak később együtt dolgozni a gyermekek érdekében. Nem elhanyagolható a harmadik cél sem: anyagi segítség a
kitűzött célok eléréséhez.
Ezek a célok most is aktuálisak.”
Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Szakali János igazgató a XV. Jubileumi Iskolabált.
Az első bált 1996 áprilisában tartottuk. Azóta hagyománnyá vált,
hogy január utolsó szombatján rendezzük évről évre. Az eltelt tizenöt
év alatt megközelítőleg 4000 tanuló lépett a művelődési ház színpadára, hogy énekkel, tánccal, vidám jelenettel, verssel vagy egyéb, a
személyiségéhez illő műsorszámmal kápráztassa el a közönséget. A jó
hangulatú estéken szülők, rokonok, pedagógusok és barátok tapsolhattak a jól sikerült produkcióknak. A művészeti iskola elindulása előtt ez
volt az egyetlen fórum, amely a nagyobb iskolai közösségek számára
is szereplési lehetőséget nyújtott.
Minden bál sikerét több hónapos munka és készülődés előzte meg.
Az átpróbált délutánokon az osztályközösségek baráti társaságokká
kovácsolódtak, számos felejthetetlen emléket téve a résztvevők tarsolyába. Ezeket az emlékeket felidézhették a jelenlévők az idei bálunkon
azon a fotókiállításon, amely a tizenöt év emlékezetes pillanatait örökítette meg. A kész produkciókat a decemberi Ki mit tud?-on mutathatták
be az osztályok, minden alkalommal nehéz döntés elé állítva a zsűrit,
hiszen számtalan kiváló produkció közül kell kiválasztani azt a néhány
szerencsést, akiknek jutalma az iskolai bálon szereplés. A hosszú évek
alatt több pedagógus is felkarolta a műsor szervezését: Berze Lászlóné,
Szabó Lászlóné, Tóthné Klippán Hedvig, dr. Kocsisné Horti Monika.
Az idei jubileumi műsort a művészeti iskola növendékei adták.
A bál megszervezése hagyományosan a Diákönkormányzat feladata: Berze Lászlóné, Polgár Dániel, Török Imréné, Kovács Lászlóné
fogta össze ezt a meghívók megszerkesztésétől a másnapi takarításig.
Hosszú évek óta a rendezvény kreatív dekorációja Szabó Erzsébet
munkáját dicséri.
Jótékonysági bál lévén az est sikerén túl a bevétel a Diákönkormányzat költségvetését gazdagítja, amelyből az a tanév programjait támogatja, ezáltal minden gyermek részesül belőle egy-egy csoki, pizza
vagy tartalmas előadás formájában.
Köszönjük mindazoknak a pedagógusoknak, technikai dolgozóknak
és szülőknek a segítségét, akik évek óta önzetlenül hozzájárulnak a
bál lebonyolításához, akár egy műsor betanításával, akár a szereplők
megvacsoráztatásával, akár a terem berendezésével, és a művelődési
ház dolgozóinak, hogy munkájukkal tevékenyen hozzájárulnak az est
lebonyolításához. Köszönet minden magánszemélynek, intézménynek,
cégnek a tombolafelajánlásokért, és mindenkinek, aki támogatói jegyet
vásárolt, illetve a báli belépőt megvásárolta.
Kívánunk minden bálozni szeretőnek és magunknak is még sok hasonló tizenöt évet!
Kotánné Kovács Timea, Kovács Lászlóné
Az archív felvételeket Berze Lászlóné bocsátotta rendelkezésünkre.
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KÖZMEGHALLGATÁS 2010
Az önkormányzat szervezésében közmeghallgatásra került sor 2010. február 3-án.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester,
Dr. Gedei József országgyűlési képviselő,
Jászberény város polgármestere, Győri
János alpolgármester és Mészáros László
címzetes főjegyző tájékoztatóját követően
hozzászólásokra került sor.
A polgármester bemutatta a város 2010.
évi költségvetési-tervezetét, tájékoztatta a
hallgatókat a folyamatban lévő projektekről, aktuális fejlesztésekről.
A település tervezett bevétele 1 milliárd
952 millió 674 ezer forint. Ebből az ún.
működési kiadások 957 millió 206 ezer
forint (ezek fedezik például az intézmények, település-fenntartás költségeit az
önkormányzat alkalmazásában engedélyezett 165 dolgozó közreműködésével).
Az önkormányzat ún. felhalmozási kiadásai 799 millió 513 ezer forint összegben
került tervezésre (ez az összeg a fedezete
például a különböző fejlesztéseknek, azok
pályázati önerejének).
Az önkormányzat folyamatban lévő projektjeinek, pályázatainak száma fölszaporodott, és még további ilyen irányú munka
várható ebben az évben (együttműködésben a gazdasági, társadalmi, civil szféra
szereplőivel).
Az önkormányzat célja, hogy a város
valamennyi útja szilárd burkolatú legyen.
Ennek keretében a Viola, Liliom, Bajza,
Szikra, a Vasvári egy szakasza, a Vörösmarty, Kismalom, és Táncsics utcák kiépítésére az év első felében sor kerül. Ezt követően a még fennmaradó utak kiépítése a
terv. A már meglévő utak állagmegóvása,
árok, padka, vízelvezetés folyamatos feladat. Így a Bethlen Gábor út felújítása még

az év első felében megvalósul pályázati
forrás felhasználásával, hasonlóképpen az
Orvosi Rendelő (Deák Ferenc út) mögötti
játszótér is.
A már bezárt dögkút rekultivációja, a
Nagyiskola felújítása, a Polgármesteri
Hivatal szervezetfejlesztési programja, a
könyvtári szolgáltatás fejlesztése, a művelődési ház előtti/melletti tér megújítása, a
Vásártér és Lehel-tó melletti rekreációs
célú fejlesztések, beavatkozások ez évben
elkezdődnek és befejeződnek.

Fotó: Karizs Evelin

Az önkormányzat benyújtotta pályázatát
a József A., Fürst S. utak szélesítésére és
felújítására, a templom mögötti autóbuszváró és tér rekonstrukciójára. A város részt
vesz a funkcióbővítő város-rehabilitációs
pályázaton, épített és szellemi örökségünk
védelme érdekében jelenleg a Tájház megújítása, a Tarlófesztivál megrendezése szerepel a programokban.
Dr. Gedei József hozzászólásában méltatta a város elért eredményeit, valamint
tájékoztatta a közmeghallgatás résztvevőit, hogy Jászberény város önkormányzata
törekszik a Szt. Erzsébet kórház költség-

vetésének egyensúlyára a jász települések
segítő közreműködésével.
Győri János alpolgármester, a Gamesz
műszaki-vezetője biztosította a jelenlévőket
a város biztonságos és minőségi vízellátásáról: a Szabadság úti fő gerincvezeték 2009.
évi cseréjét követően, a tervek már a vízvezeték meghosszabbításáról is szólnak (jelentős céltartalék biztosítja a vízellátási feladatot). A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését
követően már 60%-os a rákötési arány. Az
egyetlen ritkán lakott Virág úton is igény
esetén biztosítható a csatorna kiépítés.
Mészáros László címzetes főjegyző felhívta a ﬁgyelmet, hogy állampolgári kötelezettségeknek eleget téve április 11-én,
majd 25-én szavazati jogukkal élhetnek a
település szavazásra jogosult lakói az országgyűlési választásokon. A tűzoltó szertárnál működött szavazó helyiség a Papkastélyba kerül át. A választói névjegyzék
közszemléjére február 10. és 17. között
lévő időintervallum áll rendelkezésre. A
helyi választási iroda (Polgármesteri Hivatal földszint, az Okmányirodával szemben)
a lakosság rendelkezésére áll.
A hozzászólások és kérdések a lakosság
komfortérzetének fokozására irányultak.
Így a lakóövezet melletti zajhatás csökkentésére, az időjárás okozta kényelmetlenségek (kerékpárút hó eltakarítása) feloldására, a település főútjának tehermentesítésére
(a kamionforgalom csökkentése), a gyalogátkelőhelyek és parkolóhelyek kiépítésére.
Az önkormányzat a terveibe beépíti a felvetett problémák megoldását.
Önkormányzat

A szerkesztőség közleménye: az elfogadásra
kerülő költségvetési rendelet későbbi lapszámunkban részletesen bemutatásra kerül.

Összefoglaló a Képviselő-testület
január hónapi ülésein hozott döntéseiről
Kiválasztásra került 8 db lakóutca útburkolat építése című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Colas Út Zrt (Eger), vállalási ár:
60.625.580.- Ft + ÁFA.
Meghatározta a testület a köztisztviselői
teljesítmény követelmények alapját képező 2010. évi célokat.
Elfogadta Jászfényszaru Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, ezen belül az
Antiszegregációs tervet, kijelölt akcióterületek és Jászfényszaru Városközpontjának értékmegőrző megújítása Előzetes
Akcióterületi Tervét, határozatot hozott
Városfejlesztési társaság létrehozására,
továbbá a „Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása” című
Észak-Alföldi Regionális Operatív Program keretében meghirdetett „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések”
elnevezésű ÉAOP-2009-5.1.1.D kódszámú
pályázat benyújtásáról, saját erő elfogadá-

sáról. A benyújtott pályázat tartalmazza
üzletház építését a volt pedagógus ház helyén, a Régi Kaszinó vendéglő felújítását
és bővítését, a diszkont üzlet felújítását és
bővítését, a városháza megújítását, a városgondnokság számára ügyfélszolgálati
iroda kialakítását, multifunkcionális közösségi udvar, rendezvénytér kialakítását
a Rimóczi kastély mögött, a főtér zöldterületi rendezését, parkosítást, parkolók
kialakítását a városközpontban, parkolók
kialakítását a diszkont üzlethez.
A Héra Alapítvány energiatámogatási összege 36 család részére 315.000.- Ft,
melynek 10%-át, 31.500.- Ft-ot a Képviselő-testület költségvetésében biztosítja.
Jászfényszaru Város Önkormányzat
Képviselő-testülete háziorvosi állás betöltésére ismételt pályázati kiírás közzétételét jóváhagyta.
Közösségi közlekedés fejlesztés címmel
a központi autóbusz megálló felújítási költ-

ségének saját erő kiegészítését tárgyalta és
hozott döntést.
Jóváhagyta a Bethlen Gábor út útfelújítás közbeszerzési eljárás eredményhirdetését, nyertes ajánlattevő a HE-DO
Kft. (Pálosvörösmart), vállalási ár bruttó
12.737.500.- Ft, valamint a Nagy iskola
bővítésének felújítása közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.
Meghívott vendége volt a testületnek Dr.
Kakas Tünde fogszakorvos, aki a megüresedett fogászati körzet helyettesítési feladatait vállalta.
Jászfényszaru Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a módosított 1990. évi
LXV. Törvény – a helyi önkormányzatokról – 22-24. §-ai alapján Szabó Lászlóné
képviselőt (Jászfényszaru, Ifjúság út 13.)
az Ifjúsági és Sport Bizottság, továbbá a
Településfejlesztési Bizottság tagjának
megválasztotta.
Czeglédi Gabriella
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RÉGI IDŐK TANÚI

Beszélgetés Bözsi nénivel a helyi báli szokásokról

egyletnek és Havasi Panni néni tanítónk az
Ady Endre úti lakásán kerestem meg Dobák
egyleti bálra egy táncot tanított be nekünk.
Pálné Berze Bözsi nénit, hogy beszélgessünk
Ő harmóniumon kísért bennünket. 15 évesen
arról, hogyan is szórakoztak a településen a
nagy izgalommal készültem az első bálra.
ﬁatalok 70 évvel ezelőtt. Szüleimtől tudom,
Természetesen akkor gardedám* nélkül ﬁatal
akkor is voltak ifjúsági közösségek, színjátlány nem mehetett nyilvános szórakozóhelyre
szó csoportok és 1937-től a moziﬁlm vetítése
így bálba sem. Engem édesanyám kísért el,
is elkezdődött a Nagyvendéglőben. A Fortuemlékszem, az egyenruhánk egy szoknya és
na Együttes által 1983-ban összegyűjtött régi
egy pruszlik** volt. Még emlékezetesebb szászínjátszós képek többségén Bözsi néni és
momra, amikor későbbi férjem – aki asztalos
férje, Páli bácsi is látható volt. Most farsang
szakmát tanult ki – meghívott a számomra
van, a bálok időszakát éljük.
első iparos bálba, és az Öreg Gönyével (FarElső kérdésem, hogy is bálozott régen a
kas Gyula) elhúzatta nekem a „Csak egy kisfényszarui ﬁatalság?
lány van a világon…” nótát. Azt követően
A településen két, szórakozásra is megfelelő
minden iparos bálon részt vettünk.
nagyságú kocsma épület volt, ahol közösségek, egyletek farsang idején
táncmulatságot rendezhettek.
Az úgynevezett alsó kocsma
a mai Rózsa tér keleti oldalán a húszas évek közepén
épült, a községé volt, az én
időmben Kovács Sándor üzemeltette, 1953-ban zárt be. A
másik a mai étteremként üzemelő Kaszinó (Nagyvendéglő), melyet 1926-ban Bontus
Gyula épített és húszévi adómentességet kapott a községtől az üzemelésre. Mindkét
helyen korábban is kocsmák
üzemeltek, azok helyére került felépítésre az új nagyobb
és modernebb épület. A táncmulatságok szilvesztertől a
húsvéti nagyböjtig tartottak.
Emlék egy kedélyesen eltöltött báli estéről 1940 II 3
Az első táncos rendezvény
Hogyan szerveződött akkor egy bál?
az újév napján a béres bál volt. Ennek oka
Első feladat volt, hogy a rendező közösség
az volt, hogy a béresek egész esztendőre el
kibérelje a helyiséget. Megegyeztek a kocsvoltak szegődve és újévre 2-3 napra haza jömárossal, hogy egy vagy két kupa saját bort,
hettek a családhoz, utána visszamentek a gazegy liter pálinkát vihetnek be. Majd engedélyt
dákhoz. A legelőkelőbb bál a községi bál volt,
kértek Jászberényből a rendőrségtől a rendezahol a községházi tisztviselők, tanítók, az
vény megtartására. A teremdíszítés a szüreti
orvos, gyógyszerész és hasonló közéleti bebált kivéve nem volt szokás. A bálra mindenosztásban dolgozók, nagygazdák vettek részt.
ki szépen felöltözött, kicsinosította magát.
Általában jótékony célja is volt ennek a bálA leányok többségében világos ruhában, a
nak, valamilyen közösségi célra ajánlották fel
legények sötét öltönyben, nyakkendőben jea bevételt. Minden év február első vasárnaplentek meg. A rendezvényre volt báli belépő,
ján, mert akkortájt szombaton még dolgoztak,
amelyik leánynak már volt udvarlója a ﬁú ﬁígy vasárnap tartották e rendezvényeket, volt
zette belépőjét. A teremben a fal mellett körbe
a másik igen rangos bál az iparos bál. Jászlócák, székek voltak ahol a gardedámok és a
fényszarun sok iparos család élt és dolgozott.
táncra fel nem kért leányok foglaltak helyet.
A katolikus leány-, legényegylet is rendezett
A táncolni jól tudó lányokat és a csinosakat
bált. Ha valamelyik vasárnap üres volt, akkor
egymástól lekérve egész este, éjjel táncoltata kocsma bérlője rendezett mulatságot. A baták a ﬁúk. Akkor az volt a szokás, hogy ha
tyus bál fogalma máig fenn maradt, ami azt
valaki felkért egy leányt táncolni, amíg egy
jelentette, hogy a tálba aprósüteményt, fánmásik legény le nem kérte, addig táncolni kelkot egy másikba sült húst, disznótorost tettek
lett a felkért leánnyal. Persze voltak lányok,
és bekötötték egy szalvétába, majd a bálon
akiket senki nem kért fel, a lócán ültek egész
egymást kínálták a hozott étkekkel. A ﬁúk,
este, arra mondták, hogy „petrezselymet árulakiknek volt otthon saját termés, egy deminak”. Minden kocsmának külön cigányzenezson bort hoztak. A farsang farkán a három
kara volt, az alsó kocsmában Radics Árpád, a
napos mulatságot is a kocsmáros rendezte, az
Nagyvendéglőben az „Öreg Gönye” zenekara
vasárnaptól kedd este 23 óráig tartott, ekkor a
játszott. A zenekartól lehetett nótát rendelni.
harangok jelezték: vége a vigadalomnak.
Egy zenészfeleség kosárból narancsot, almát
Bözsi néni emlékszik az első báljára?
árult, a legények egy-egy szemet vásárolHogyne, mintha ma lett volna, pedig 74 év
hattak szívszerelmüknek. A teremben asztalt
telt el azóta. A 6 elemi után a 3 ismétlőt is el– kivéve a községi és az iparos bált – nem tetvégezve én is tagja voltam a katolikus leány-

tek, így akkor vacsorás bálok nem voltak, legfeljebb virslit lehetett venni a kocsmárostól.
A söntésben bort, nagy ritkán sört, rövid italt,
málnát árultak. A ﬁúk leginkább fröccsöt (bor
és szódavíz), a leányok málnát fogyasztottak.
Általában éjfélkor volt tombolasorsolás, a
rendezők vettek apró „csecse-becsét” (könyv,
naptár, emléktárgy), melyet a megvásárolt és
kihúzott tombolaszelvénnyel lehetett megnyerni. A mulatságok egy, két óráig esetenként
hajnalig tartottak. Ha a ﬁú haza akarta kísérni
a számára kiválasztott lányt, erre engedélyt
kellett kérni a gardedámtól. Igenlő válasz esetén hármasban sétáltak a lányos házhoz, ahol
a kapuban elköszöntek egymástól.
Hogyan lehetett akkor táncolni tanulni?
Táncolni tanulni akkor is a
tánciskolában lehetett, Hatvanból járt ki a táncoktató.
Télen hetente 2-3 este tanultuk a csárdást, tangót, angolkeringőt, a hét végén pedig
az össztáncon gyakoroltunk.
Az idősebb korosztálynak
milyen foglalatosság volt
farsang idején?
Télvíz idején több szabadidő volt, főleg a gazdálkodóknak. A férﬁak eljártak
a gazdakörbe beszélgetni,
az olvasókörben az olvasni
tudó az újságból felolvasta
a nagyvilág híreit, erről folyt
a diskurzus***. A forralt bor
mellett előkerült a kártya, a
citera, ezzel múlatták az időt és szórakoztak
a maguk kedvére.
Bözsi néni előhozta a fényképes dobozt, sokáig néztük a régmúlt és közelmúlt fényképpel
megörökített emlékeit. Közösen kiválasztottunk egy 70 évvel ezelőtt, a Nagyvendéglőben az iparos bál alkalmából készült fényképet, melyen az ülő hölgyek között jobbról a
harmadikként Ő, háta mögött bálozó partnere,
későbbi férje: Dobák Pál látható. Sokat sejtető, Bözsi néni által írt gondolat olvasható a
kép hátlapján „Emlék egy kedélyesen eltöltött
báli estéről 1940 II 3.”
Bözsi néni kedélye, kedvessége, mosolya
hetven év után is változatlan. Köszönöm a
beszélgetést, köszönöm, hogy a régi idők tanújaként az újság hasábjain megörökíthettük
a település fontos társadalmi eseményét, a
farsangi bált. Bözsi néninek – a legﬁatalabb
unokája is túl van már az első bálján – kívánjuk, hogy jó egészségben és ilyen szellemi
frissességben a dédunokája farsangi bálját is
megérje.
Tóth Tibor
*
gardedám: hölgykísérő, idősebb nő (édesanya, keresztanya, nővér), aki régen „jó házból való” ﬁatal lányokat társaságba, bálba,
nyilvános helyre elkísért, és ott felügyelt
rájuk
**
pruszlik: mellény népi megnevezése
***
diskurzus: beszélgetés, társalgás, párbeszéd
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Választás 2010
Tisztelt választópolgárok!
Önök már megkapták a választói névjegyzékbe történő felvételről szóló
értesítőt, valamint a képviselőjelölt
ajánlásához szükséges ajánlószelvényt.
Jelöltet ajánlani az ajánló szelvény
kitöltésével és a jelöltnek – vagy megbízottjának – történő átadásával lehet
2010. március 19-éig. Jelölt az lesz, aki
750 db érvényes ajánlást összegyűjt a választókerületben lakó választópolgároktól. Egy választópolgár csak egy jelöltet
ajánlhat. Amennyiben az ajánlószelvény
kitöltését elrontották, a helyi választási
irodától lehet kérni annak cseréjét.
A helyi választási iroda a polgármesteri hivatal „régi” épületében működik,
vezetője Mészáros László címzetes főjegyző.
Abban az esetben, ha a választópolgár a
szavazás napján külföldön tartózkodik,
a Magyar Köztársaság nagykövetségén
vagy főkonzulátusán szavazhat. Ennek
érdekében a lakcíme szerinti jegyzőnél
kell kérnie a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét személyesen vagy
meghatalmazott útján, illetve ajánlott
levélben úgy, hogy az legkésőbb 2010.
március 19-én megérkezzen.
Fontos tudni, hogy a választás első
fordulójára külföldön 2010. április 4-én
(az amerikai kontinensen április 3-án)
a második fordulóra pedig a hazai választással megegyezően április 25-én (az
amerikai kontinensen április 24-én) kerül
sor.
Abban az esetben, ha Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik
a szavazás napján, igazolással szavazhat,
melyet személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. április 9-én 16 óráig kell
kérnie, ajánlott levélben pedig úgy, hogy
az április 6-áig megérkezzen a lakóhely
szerinti jegyzőhöz. Fontos tudnia, hogy
bármelyik fordulóra kér igazolást, azt a
fenti időpontig teheti meg. A két forduló
között igazolást nem lehet kérni! Az igazoláson szerepel, hogy melyik településen élhet szavazati jogával, valamint annak a szavazóhelyiségnek a címe, ahol
szavazatát leadhatja.
Jászfényszarun az igazolással szavazásra kijelölt szavazóhelyiség a 2. számú, a
régi (sárga) iskola.
Előző havi lapszámunkban hírt adtunk
arról, hogy a 4. számú szavazóhelyiség
címe megváltozott, az alábbiakban
közöljük a településen működő szavazókörök címét, valamint területi beosztását.

Eötvös, Kassák, Kölcsey, Rosenberg hp.,
Marx, Deák, Vajda, Rajk, Károlyi utak,
valamint Szabadság út páros oldala 82.
házszámtól végig és páratlan oldala 79.
házszámtól végig.

6. számú szavazókör:

„Új” általános iskola, Szabadság út 32.

SZAVAZÓKÖRÖK
JÁSZFÉNYSZARUN
1. számú szavazókör:

Rimóczi Kastély, Szabadság tér 18.
Ehhez tartozik:
Bajcsy-Zs., Tompa M., Viola, Liliom,
Akácfa, Budai-Nagy A:, Csaba,
Vörösmarty, Tavasz, Honvéd, Bajza,
Lehel, Virág, Ady E., Kismalom,
Táncsics, Arany J., Dugonics, KőrösiCs., Zöldfa utak, és a Rózsa tér

2. számú szavazókör:

„Régi” (sárga) iskola, Szabadság út 2.
Ehhez tartozik:
Szabadság tér, Szentcsalád tér, Dózsa
Gy., Madách, Attila, Kiss E., Kossuth
L., Nyár, Damjanich u. 12-38 és 27-45
házszámig, Bethlen G., Szabadság út 224 és 1-19 házszámig, Bacsó B., Katona
J., Ságvári E., Búzavirág, Tiszavirág,
Szegfű, Nefelejcs és Vörösrózsa utcák

3. számú szavazókör:

Művelődési Ház, Fürst S. u. 1.
Ehhez tartozik:
Széchenyi, Vasvári, Huszár, Szikra,
Fürst, Szivárvány, Dobó K., Móricz Zs.
utak, valamint a Szabadság út 21-77
házszámig

4. számú szavazókör:

Pap Kastély, Szabadság út 77.
Ehhez tartozik:
Árpád, Hunyadi, Hámán K., Petőﬁ S.,
Árvíz, Vásárhelyi, Bercsényi, Sallai,
Corvina, Kilián Gy. utak, a Dobó I. út 28 és 1-37 házszámig, valamint a Bocskai
tér.

5. számú szavazókör:

Orvosi rendelő, Deák F. u. 1.
Ehhez tartozik:
Orion, Televízió, Hangsugárzó, Zrínyi,
Dobó I. út 10-20 és 39-101 házszámig,
Mező, Wesselényi, Kinizsi, Aradi,

Ehhez tartozik:
Samsung tér, Jókai, Ifjúság, Csokonai,
Fecske, Gyöngyvirág, Pipacs, Gólya,
Rákóczi, Kozma, Álmos, Csalogány,
József A., Somogyi B. utak, a Szabadság
út 26-80 házszámig, Damjanich u. 2-10
és 1-25 házszámig, valamint a külterületi
tanyák.

A szerkesztőség közleménye
A 2010. évi parlamenti választások
eredményes lebonyolítása érdekében
esélyegyenlőség megvalósítására törekszünk. A képviselőjelöltek bemutatkozására, programjuk ismertetésére lehetőséget biztosítunk lapunk márciusi
számában. A szöveg terjedelme A/4-es
lapon (3 cm-es margót tartva) 12 pontos
betűvel gépelve legfeljebb 40 sor lehet.
Kizárólag a hivatalos jelöltek választási
anyagát tesszük közzé, amelyet 2010.
március 22-ig kérünk a szerkesztőség
címére (Mi Újság Fényszarun? Szerkesztősége – Városi Könyvtár, 5126
Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.) eljuttatni
nyomtatott formában, a szerző (képviselőjelölt) kézjegyével ellátva. A határidőre
leadott szöveget díjtalanul, változtatás
nélkül közöljük.
Ezen túlmenően választási kampánycikket ﬁzetett hirdetés formájában sem
jelentetünk meg, választási propaganda
anyagot az újságunk betétlapjaként nem
terjesztünk.
Mi Újság Fényszarun? Szerkesztősége
Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.
Telefon: 06/30/233-6954,
e-mail: konyvtar.fenyszaru@gmail.com

A Petőfi Művelődési Ház
közleménye
A művelődési ház tájékoztatja a pártok
képviselőit, hogy a választási kampány
ideje alatt intézményében egy kistermi
(20-30 fő) és egy nagytermi (200-300 fő)
rendezvényre előzetes egyeztetést követően díjmentesen biztosít lehetőséget.
Az igényeket két héttel a rendezvény
előtt kérjük bejelenteni.
Petőﬁ Művelődési Ház
Jászfényszaru, Fürst S. u. 1. Telefon:
57/422-137

6

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2010/02

A súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményei (2. rész)
4) Parkolási igazolvány:
Parkolási igazolványra jogosult az, aki
– súlyos mozgáskorlátozott,
– látási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos,
illetve autista,
– 2001. július 1-jét megelőzően vaknak,
vagy a magasabb összegű családi pótlékra
jogosító betegségekről és fogyatékosságokról
szóló rendelet szerint vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi
fogyatékosnak, vagy autistának minősül, és a
minősítést szakvéleménnyel igazolja.
Az igazolvány birtokosa (illetve az őt szállító jármű vezetője) a KRESZ-ben meghatározottak alapján az alábbiakra jogosult
– egyes behajtást tiltó jelzőtáblánál a tilalom
ellenére behajthat, ha uticélja a jelzőtáblával
megjelölt úton van, vagy csak ezen az úton
közelíthető meg,
– a járdán a járművével akkor is megállhat,
ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel
nem engedi meg,
– járművével olyan helyen is várakozhat,
ahol azt várakozást jelző tábla tiltja,
– ellenőrző óra vagy jegykiadó automata
működtetése nélkül is várakozhat, korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben. (A kijelölt rakodóhelyre vonatkozó
rendelkezés azonban a mozgáskorlátozottat
szállító járműre is vonatkozik.)
Fontos tudni:
Az igényt formanyomtatványon, lakóhely
szerint illetékes okmány-irodánál kell benyújtani. A formanyomtatványhoz ugyanitt lehet
hozzájutni. A kérelemhez csatolni kell a jogosultsághoz szükséges orvosi szakvéleményt,
valamint egy darab igazolványképet.
Orvosi szakvélemény:
A súlyos mozgáskorlátozott személynek a
háziorvos által kiállított szakvéleményt kell
benyújtani, mely szerint közlekedő-képességének vizsgálata során pontjainak száma 7
vagy annál több.
– A látási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos,
illetve autista személynek az ORSZI orvosi
bizottságának szakvéleményét kell benyújtani
a súlyos fogyatékosság minősítéséről.
– A 2001. július 1-jét megelőzően vaknak
minősített személynek a területi vezető szemész által kiállított, a vakok személyi járadékát kérelmező nyilvántartási lapot kell benyújtani.
– A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról

szóló rendelet szerint vaknak, gyengénlátónak, mozgásszervi, értelmi fogyatékosnak
vagy autistának minősülőnek (törvényes képviselőjének) a szakorvos által kiállított Igazolást kell benyújtani a tartósan beteg, illetőleg
súlyosan fogyatékos gyermekről.
Az igazolvány érvényességének időtartama
a kiállítás napjától számított 3 év. Amennyiben a már említett orvosi szakvélemény kötelező felülvizsgálatot ír elő, az igazolvány
érvényességének időtartama megegyezik a
szakvélemény érvényességének időtartamával. A jogosultság további fennállása esetén
az igazolvány érvényessége újabb 3 éves időtartamra, illetve a szakvélemény érvényességének megfelelő időtartamra meghosszabbítható. A jogosult részére 5 éves időtartamra
állítják ki az igazolványt, ha a kérelemhez
mellékelt szakvélemény szerint a jogosult állapota végleges. Az érvényességi idő leteltével az igazolvány érvényességét további 5
évvel újabb szakvélemény bemutatása nélkül
meghosszabbíthatják.
Fontos tudni továbbá:
– A igazolványt a jármű szélvédője mögött
úgy kell elhelyezni, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából
látható legyen.
– Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult
személy felszólítására ellenőrzés céljából át
kell adni.
– Az igazolványban foglaltak adat-tartalmát,
érvényességét, jogszerű használatát a rendőrség és a közterület-felügyelő ellenőrizheti.
– A jogosultat szállító jármű vezetője az
igazolvány által biztosított kedvezményekkel
csak a jogosult szállítása esetén élhet.
– Az igazolvány nem adható át az arra jogosulatlan személynek.
– A kedvezményeket az Unió országaiban is
igénybe lehet venni.
Érvénytelen az igazolvány akkor, ha a jogosult meghalt, érvényességi ideje lejárt, a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó
adatok megállapítására alkalmatlan, meghamisították, az Okmányiroda az Igazolvány
visszavonását a nyilvántartásba bejegyezte.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a közlekedési kedvezmények igénybevételéhez
szükséges nyomtatványok a Polgármesteri
Hivatalban rendelkezésre állnak. A közlekedési kedvezményekkel kapcsolatban felmerülő egyéb kérdéseikkel készséggel állunk
rendelkezésükre.
Polgármesteri Hivatal

Színházi ajánlat
A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre
2010. április 18-án (vasárnap) du. 13 órai
indulással, különjárati autóbusszal Budapestre, a Thália Színházba látogatást
szervez. Molnár Ferenc–Zerkovitz Béla:
Doktor úr című zenés bohózatát lehet megnézni.

Főbb szereplők: Földes Tamás, Kalocsai
Zsuzsa, Faragó András, Szombathy Gyula,
Kékkovács Mara, Peller Károly, Lehoczky
Zsuzsa, Benkóczy Zoltán.
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: Tóth
Tibornál 30-337-3336 mobil- vagy este a
57-422-871 vonalas telefonon lehet.

A fórumokról
Február 12-én 16 órakor a Városháza
Dísztermében megalakult Jászfényszarun
az Esélyegyenlőségi Fórum, mely kezdetekben a helyi Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv (olvasható a www.jaszfenyszaru.hu
honlapon) végrehajtásáért tevékenykedik
és koordinálja annak éves felülvizsgálatát.
A fórum elnöke az Oktatási, Kulturális Bizottság mindenkori elnöke, jelenleg Zsámboki Sándor. Tagjai hivatalból a közoktatási
intézmények vezetői, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei, a diákönkormányzat képviselője, a kisebbségi önkormányzat, gyermekjóléti szolgálat képviselői, valamint
minden olyan civil szervezet képviselője
és magánszemély, aki kész munkálkodni
az esélyegyenlőség megvalósulásáért városunkban. Megválasztották a település közoktatási esélyegyenlőségi felelősét Kovács
Béláné Pető Magdolna személyében, aki
az iskolában is vezeti az integrációs munkát. Várhatóan az idén elkészül a település
esélyegyenlőségi terve is, amely újabb feladatokkal bővíti majd a fórum munkáját.
A február 12-én 17 órakor megtartott hagyományos év eleji Civil Fórumon huszonegyen egyeztettek a település 2010. évi tervezett rendezvényeiről. Rövid tájékoztatás
hangzott el az aktuális pályázati lehetőségekről. Jászfényszaru éves rendezvénytervét is hamarosan megtalálják a város honlapján.
Katinka

Vállalkozók figyelmébe
Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség kistérségi munkatársai 2010.
március 8-án (hétfőn) 14 órától 17 óra
között a Jászfényszarui Polgármesteri Hivatal (Szabadság tér 1.) emeleti irodahelyiségében várják az érdeklődő vállalkozókat.
Fazekas Éva és Hajnal Gitta havi rendszerességgel a vállalkozásfejlesztési pályázati
lehetőségekről ad felvilágosítást, tanácsadást fogadóóra keretében.
A továbbiakban minden hónap második
hétfőjén azonos időpontban és helyen várja
a mikro-, kis- és középvállalkozókat.
Bővebb információ: E-mail: eva.fazekas@umpont.hu, mobil: 06-30-9868034
Tóth Tibor

Fotókiállítás
Zsámboki Richárd az idei januári számban már említett fotókiállítása most Jászfényszarun is megtekinthető a művelődési
ház földszinti kiállítótermében március 5éig. A fotóműhely közös, Hagyományok,
Emberek kiállítása továbbra is megtekinthető ugyanitt az emeleti folyosón.
Tóth Tibor
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Támogatott önkormányzati beruházások
Európai uniós támogatásból, illetve hazai forrásokból megvalósuló fejlesztések állásáról
Nagy-iskola pályázat
Mint köztudott „A »Nagy Iskola« komplex fejlesztése, a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése, valamint a hátrányos
helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók
esélyegyenlőségének megteremtése érdekében” című, ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-20090013 azonosító számos regisztrált nyertes
pályázatunk Támogatási Szerződése 2010.
január 29-én aláírásra került Önkormányzatunk, illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Nonproﬁt Kft. részéről. A projekt elszámolható költsége 264 057 260,- Ft, melyből a támogatás mértéke ennek 90%-a, de
legfeljebb 237 651 534,- Ft. Jelenleg zajlik
a közbeszerzési eljárás, aminek lebonyolítója az Építőipari Beruházási és Ingatlanhasznosító Kft. (6000 Kecskemét, Csányi
János krt. 12.). Az ütemterv szerint március
22-én történik meg az ajánlatok bontása, az
eredményhirdetés után húsz nappal, április
22-én lehet megkötni a szerződést, s így
május elején indulhat az építkezés, ami reményeink szerint a következő tanév kezdetére be is fejeződik.
„Dögkút” rekultiváció
Az előzőhöz hasonló, kétfordulós pályázat keretében zajlik az ÉAOP-5.1.2/C-2f2009-0004 azonosító számos regisztrált
Jászfényszaru állatihulladék-emésztő verem (dögkút) rekultivációja” elnevezésű
projekt, melyet szintén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogat, s képviseletében
az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonproﬁt Kft., mint
közreműködő szervezet jár el. A projekt elszámolható költsége 8 094 988,- Ft, amiből
a támogatás 89,326741%, azaz legfeljebb
7 230 989,- Ft. Itt már 2010. február 10-én
megtörtént az ajánlatok bontása, jelenleg a
hiánypótlás folyik, a pályázók nyertesével

történt szerződéskötés után haladéktalanul
megkezdődhet a tényleges kivitelezés.Ateljesítési határidő: 2010. június 30.
Útfelújítás
Önkormányzatunk 11 553 452,- Ft támogatást nyert az Észak-Alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácstól a Bethlen Gábor út
felújítására. A támogatási intenzitás 50%.
Ennél a projektnél már lezajlott a közbeszerzési eljárás, melynek nyertese a HEDO Kft. (3261 Pálosvörösmart, Hagyóka
u. 1.) bruttó 12 737 500,- Ft ajánlati árral,
ami azt jelenti, hogy a támogatási összeg
egy részét nem tudjuk igénybe venni, pedig
több utcában szükség lenne még felújításra, hogy csak a már két évben is pályázott
Kilián György utat említsük. A kivitelezési
munkák március idusán kezdődnek, és április végére be is fejeződnek.
Játszótér
Szintén az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácstól nyertünk 3 939 171,- Ft
támogatási összeget a Deák Ferenc utcai
játszótér felújítására, bővítésére. A támogatás intenzitása 75%. Erre a beruházásra már
megkötöttük a vállalkozási szerződést a
majdani kivitelezővel (Játszva Okosodj Ovi
Centrum, 5100 Jászberény Vásár tér 6.).
Amint az időjárás engedi, megkezdődik az
építkezés, a befejezés határideje május 31.
Hivatalfejlesztés
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint
támogató az Államreform Operatív Program keretében „A polgármesteri hivatalok
szervezetfejlesztése” tárgyban felhívást
tett közzé, melyre ÁROP-1.A.2/A-20080225 azonosító számon nyertes pályázattal rendelkezünk. Az elszámolható költség
9 890 000,- Ft, melyből a támogatás 92%,
azaz legfeljebb 9 098 800,- Ft, aminek
92,39%-a , vagyis 8 406 500,- Ft az Európai

Unió Európai Szociális Alapjából, 7,61%-a.
vagyis 692 300,- Ft a Magyar Köztársaság
központi költségvetéséből származik.
„Madárles”
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által támogatott „Turisztikai értékek
hasznosítása Jászfényszarun” című nyertes
pályázatunk nettó elszámolható költsége
44 949 658,- Ft, amihez (mint az a Közmeghallgatás óta ismertté vált) az MVH
Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága határozata alapján 24 904 913,- Ft nettó
kiadásra jutó támogatást kapunk. A projekt
megvalósítására ez év folyamán kerül sor,
jelenleg a közbeszerzési eljárás lebonyolítójának a kiválasztása folyik.
Művelődési ház környékének felújítása
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Közösségfejlesztési akciók Jászfényszarun – II. ütem”
című, ÉAOP-5.1./E-09-2009-0005 jelű pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője 49 642 240,- Ft
összegű támogatásra érdemesnek ítélte,
82 218 588,- Ft elszámolható összköltség
mellett. A támogatási szerződés előkészítésével egy időben zajlik a közbeszerzési
eljárás lebonyolítójának a kiválasztása,
annak érdekében, hogy még ebben az évben megújulhasson a művelődési ház előtti
park, és egy újabb játszótér épülhessen a
területhez szorosan kapcsolódó eddig kihasználatlan Vasvári Pál úti önkormányzati
tulajdonú telken.
Tanczikó Attila műszaki előadó

Amíg nem késő
Amint azt mindenki tudja, minden évben
ebben az időszakban kerül sor az éves elszámolásokra az ÉMÁSZ-nál és a TIGÁZnál is. Az elszámoló számla megérkezésekor sokakat érhetnek meglepetések az
elszámolási összeg láttán. Sajnos az egyre
gyakoribb munkahely elvesztések miatt
egyre több fogyasztónak jelent nehézséget
a tartozás kiegyenlítése. Ezúton szeretnék
egy kis tájékoztatást nyújtani azok számára, akik valamilyen oknál fogva nem tudják
egy összegben beﬁzetni a csekket.
Mindkét energia szolgáltató lehetőséget
nyújt védendő fogyasztók nyilvántartásába való felvételre azon rászorulók részére,
akik valamilyen rendszeres támogatásban
részesülnek a helyi önkormányzattól (pl.,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

lakásfenntartási támogatás, aktív korúak ellátása, ápolási díj) valamint akik a Magyar
Államkincstártól fogyatékossági támogatást kapnak.
A védendő fogyasztók nyilvántartásába
vétel a rászoruló energiafogyasztóknak
nagyobb mozgásteret biztosít a számlatartozások kiegyenlítésére. Részletﬁzetési
kedvezményt vagy ﬁzetési haladékot adhat,
amit minden esetben a fogyasztónak írásban kell kérelmeznie az illetékes regionális központnál vagy személyesen a területi
ügyfélszolgálati irodában.
A részletﬁzetési kérelemben mindenféleképpen célszerű meghatározni azt az öszszeget, amivel a részleteket ﬁzetni tudják,
illetve azt az időszakot, amikor biztosan
be tudják ﬁzetni a csekket, mert a részletﬁ-

zetési lehetőség addig él, amíg a megadott
határidőre a csekkek kiegyenlítésre kerülnek. Ellenkező esetben egy összegben kell
kiﬁzetni a tartozást.
A szolgáltatások kikapcsolásának elkerülése érdekében célszerű a felszólító levelek megérkezése előtt, még időben kérni a
részletﬁzetést.
A kérelmek megírásában illetve a további lehetőségek megismeréséhez segítséget nyújt a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat (Rimóczi Kastély, Szabadság tér
18. Tel.: 424-239). Szolgálatunknál védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételhez szükséges kérelemnyomtatványt
is tudunk biztosítani. Forduljanak hozzánk
bizalommal!
Mezei Erika családgondozó
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A szélenergia hasznosítása
Napjainkban egyre több szó esik a szél
energiájának lakott környezetben való hasznosításáról, a szélenergia egyike a leginkább
költségtakarékos megújuló energia-forrásoknak. Minden energiatermelésnek vannak környezeti hatásai, azok, amelyeket a szél okoz,
minimálisak. A szélfarmok közelében élők, látogatók szeretik ezek
jelenlétét, dán felmérések szerint
a lakosság 75%-a támogatja a további telepítéseket. A szélturbina
és szélfarm tervezők elővigyázatosan minimalizálják az olyan hatásokat, mint a hang, láthatóság, árnyék, vibrálás és elektromágneses
zavarás. A szélerőmű nem pörög,
hanem forog. A madarakra gyakorlatilag semmilyen hatással nincs,
sőt a ragadozó madarak előszeretettel használják megﬁgyelőhelyül.
A szélerőmű nem csak környezetbarát technológia, de elősegíti a
kisrégiók autonomitását, energia
szempontú függőségmentességét.
A szélenergiát különböző típusú
gépek képesek hasznosítani, ezeket méret,
felhasználási terület, megtermelt energia fajtája, stb. szerint lehet csoportosítani.
Hasznosítási lehetőség alapján három fő kategóriába sorolhatjuk:
1. Szélkerekek
2. Kis teljesítményű, vagy mikro-szélturbinák
3. Nagy teljesítményű szélerőművek
A családi házas kertvárosi övezetek, tanyás
területek esetében elsősorban csak a szélkerekek, illetve a kis teljesítményű szélgépek
jöhetnek számításba.
Szélkerekek: Ezek a viszonylag egyszerű
berendezések mechanikus energiát állítanak
elő, amelyet elsősorban víz szivattyúzására
használnak. Különböző fémekből készülnek,
amelyek rendkívül ellenállóak a különféle

időjárási viszonyoknak. A rotor lapát anyaga
alumínium, míg a tartószerkezet általában
acél. Magasságuk 5-15 m, a lapátok száma
18-30 között változhat a mérettől és így a
teljesítménytől függően. A szélirányba való
fordulásról a szélkerék tengelyére erősített

függőleges vezérsík gondoskodik. Hazánkban
ezek a szélgépek a legelterjedtebbek, főleg az
alföldi térségeken.
Kis teljesítményű, vagy mikro-szélturbinák: A kis szélturbinák elektromos áramot
állítanak elő, toronymagasságuk 5-30 m, a
rotor lapátok hossza általában 0,5-3 m, teljesítményük néhány 10 kW-ig terjedhet, amely
teljesítmény elegendő energiát szolgáltat egyszerűbb berendezések üzemeltetésétől kisebb
gazdaságok ellátásáig. A turbinák lapátjai
korábban fából, illetve fémből készültek, ma
már inkább üvegszálból, kevlárból, karbonszálas anyagból. A gépek általában 2-3 m/s
szélsebességnél kapcsolnak be, biztonsági
okokból pedig 25 m/s-nál automatikusan kifordulnak szélirányból és leállnak. A turbina
által megtermelt elektromos áramot egy in-

verter (átalakító) segítségével a tulajdonos
közvetlenül felhasználhatja. Abban az esetben, ha a turbina több elektromos áramot termel, mint amire az adott pillanatban szükség
van, illetve ha nem fúj a szél, két széles körben elterjedt megoldást alkalmazhatnak. 1.) A
„felesleges” többlet energiát akkumulátorokban tárolják, például ha
a ház messze esik az elektromos
hálózattól (tanyás területek). 2.)
A megtermelt és fel nem használt
elektromos energiát a villamos hálózatba visszatáplálják.
Szélerőművek: Ezeket a hatalmas gépeket elsősorban vidéki,
mezőgazdasági területekre telepítik, bár az utóbbi időben már városi körülmények között is láthatóak.
Névleges teljesítményük 100 kW 3 MW között változhat. Méreteiket
tekintve is jelentősek, magasságuk
meghaladja a 40–120 m-t, a rotor
átmérője a 30-60 m-t is elérheti.
Németországban, Dániában a földdel rendelkező farmerek önkéntes
alapon szövetkezetekbe tömörülve saját földjeiken valósítanak meg szélerőműves beruházásokat, a turbina által megtermelt áramot
pedig közvetlenül értékesítik az áramszolgáltatónak. A szél energiáját sikeresen aknázzák
ki főleg Ausztria keleti felében is.
Hazánk első áramszolgáltatói hálózatba integrált szélerőműve 2001 tavaszán épült fel,
Budapesttől 59 km-re délre, a Duna partján
fekvő Kulcs községben. A termelt energiát
földkábelen szállítják el és a helyi áramszolgáltató 20 kV-os középfeszültségű hálózatába táplálják. A szélerőmű egy éves működése során
1250000 kWh villamos energiát állít elő, amely
kb. 750 család éves energiaigényét fedezi.
Következő számunkban a biomassza hasznosításáról olvashatnak.
Berze Éva, okleveles építészmérnök

Befektetői konferencia Jászfényszarun
A Jászfényszaru Ipari Park munkatársai január 26-án, kedden délelőtt mutatták be azt az
üzemcsarnokot, melyet – részben vagy egészben – 2010 II. negyedévétől vehetnek majd
bérbe a vállalkozások. Az Ipari Parkot működtető Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 2007ben döntött úgy, hogy a gazdaság fejlesztését,
a vállalkozókat új üzemcsarnok építésével segíti. Ezáltal egy-egy cég könnyebben vághat
bele munkájába, a bérlés után pedig a későbbiekben akár beruházást is megvalósíthat Jászfényszarun, így teremtve munkahelyeket. Az
1848 négyzetméteres korszerű üzemcsarnok
– az Észak-alföldi Operatív Program pályázatának támogatásával – hamarosan elkészül. A
projekt megvalósításának teljes költsége 265
millió 147 ezer forint. Ennek mintegy 50%a a pályázati támogatás. A látogatás során az
érdeklődők a raktárterület bérlésével kapcsolatos kérdéseikre is választ kaptak. Szó esett
arról is, hogy az ipari park – ahol jelenleg 12

cég mintegy 2000-2500 embernek ad munkát
– újabb 10 hektáros területtel bővül, ahol már
zöldmezős beruházásra is lehetőség lesz.
A bemutatót követően konferenciát rendeztek „Üzleti lehetőségek a Jászfényszaru Ipari Parkban” címmel a Rimóczi Kastélyban,
ahol a jelenleg elérhető infrastruktúrával, a
szolgáltatásokkal, az új csarnokba telepíthető tevékenységekkel is megismerkedhettek a
gazdasági szakemberek. Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármester köszöntője után dr. Csorján Balázs, az ITD Hungary Zrt. Észak-alföldi régióvezetője a befektetői telephelyekkel
szembeni elvárásokról beszélt. Fazekas Éva,
az Észak-alföldi Régió jászberényi kistérségi
koordinátora a 2010-es év ÉAOP gazdaságfejlesztési lehetőségeit ismertette, ezek között kiemelten a telepfejlesztési, ipari parkok
fejlesztését segítő pályázatokat, de szó volt a
klaszterek létrehozását, beszállítói hálózatokat ösztönző projektekről is. A vállalkozások

kétlépcsős megtelepedését segítő projekt és
a jászfényszarui ipari park jövőképe Versegi Lászlónak, a Jászfényszaru Ipari Centrum
Kft. vezetőjének előadásából bontakozott ki.
A terveikben a terület bővítése mellett további
raktár építése szerepel. Egy vállalkozói házat
is építeni terveznek, ahol 8-10 irodahelyiség,
4-6 műhely és konferenciaterem kialakítása is
lehetséges.
A konferencia egyik célja éppen az volt,
hogy az érdeklődők számára információkkal
szolgáljanak, s ha más tevékenységek végzésére mutatkozik igény, akkor távlatos elképzeléseiket ehhez igazítsák. Az egyedülálló
vállalkozásösztönző, a kis- és középvállalkozások indulását segítő jászfényszarui kezdeményezés iránt élénk érdeklődés mutatkozott
meg a keddi konferencián. A rendezvényről
beszámoltak jászsági, megyei és országos lapok, televíziók, számos internetes oldal.
Zsámboki Sándor
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Gyermekvédelem óvodás kortól
A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó intézmények egységes rendszert alkotnak
abból a célból, hogy elősegítsék a gyermek
családban történő nevelkedését, továbbá veszélyeztetettségének megelőzését és megszüntetését. A gyermekvédelmi rendszerhez
tartoznak a nevelési-oktatási intézmények,
az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények, a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi
gyermekorvos, a gyermekjóléti szolgálat,
rendőrség, ügyészség, bíróság (ezek az úgynevezett: jelzőrendszer tagjai).
Az óvodáknak, iskoláknak a legfontosabb
partnerük a gyermekjóléti szolgálat, amelyhez jelzéssel kell élniük a gyermek veszélyeztetettsége esetén. A jelzőrendszer feladata
hatósági eljárást kezdeményezni, ha a kiskorú bántalmazását, súlyos elhanyagoltságát,
vagy egyéb más veszélyeztető okot állapítanak meg, valamint akkor is, ha a gyermek
önmagát veszélyezteti. A veszélyeztetettség
fogalmát meglehetősen nehéz meghatározni
és pontosan körülírni. E körbe tartozik minden olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény, amely a kiskorú testi, értelmi, érzelmi
vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza. Az óvodák, iskolák ﬁgyelemmel
kísérnek minden olyan helyzetet, állapotot,
körülményt, amely miatt a gyermek veszélyeztetettsége bekövetkezhet, vagy már be is
következett. A veszélyeztető körülmény számos okra visszavezethető. Veszélyeztetheti a
kiskorút a családjának helyzete, amely lehet
szociális helyzet, állapot, a család működésében rejlő ok, a szülők magatartása. Előfordulhat, hogy a gyermek „rossz társaságba
keveredik”. Előállhat a veszélyeztetettség az
óvodai, iskolai közösségi élet hiányosságaira
visszavezethetően is.
Az óvodákban, iskolákban tevékenykednek
a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök,
akik a pedagógusokkal karöltve végzik tevékenységüket és segítik a gyermekjóléti szolgálat munkáját. Településünkön az óvodákban Mezeiné Folyó Angéla, és Réz Ferencné,
az iskolában Nádudvariné Jáger Judit látja
el a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősi feladatokat. Ők azok, akik a nevelőkkel együtt
első körben kapcsolatba a lépnek a családdal
a problémák felderítése és orvoslása céljából.
Családlátogatásra mennek, keresik a gondok
okait, és igyekeznek megoldásokat találni
rá. Tájékoztatást nyújtanak arról, hogy adott
esetben milyen intézményeket kereshetnek fel
problémájukkal a gyermekek és szüleik. Indokolt esetben, ha már ők nem tudnak többet
tenni az ügy érdekében, kezdeményezhetik
az intézmény igazgatójánál, hogy értesítse a
gyermekjóléti szolgálatot a veszélyhelyzetről.
Kezdeményezhetik a polgármesteri hivatalnál
a rendszeres, vagy rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény, támogatás megállapítását.
A gyermek, tanuló veszélyeztetettségének
megszüntetése alapvető kötelezettsége minden olyan szervezetnek, amelyik a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódik. Ebből
következően a gyermekek családban történő
nevelkedésének elősegítése, a kiskorú, a tanuló veszélyeztetettségének megelőzése és
megszüntetése érdekében együttműködési és

tájékoztatási kötelezettség terheli a jelzőrendszer tagjait.
A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek
érdekeit védő személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával segíti a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését,
a kialakult veszélyeztetettség megszűnését.
Feladatai közé tartozik a tanácsadás, vagy az
ezekhez való hozzájutás megszervezése, valamint a jelző rendszer működtetése. A családgondozók, Turjányi Annamária és Bollókné
Ferencz Magdolna nem csak a megelőzésben
kapnak fontos szerepet, hanem a már kialakult
veszélyhelyzet megszüntetésében is. Fontos
tevékenységük a családgondozás, a családban
jelentkező működési zavarok ellensúlyozása.
Figyelemmel kísérik a gyermekek szociális
helyzetét, veszélyeztetettségüket. Mezei Erika családgondozó pedig többségében azoknak a családoknak nyújt segítséget, ahol már
nincsen kiskorú. Az óvodák és a gyermekjóléti szolgálat közös célkitűzése annak elérése,
hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket minél korábban elvigyék szüleik az
óvodába. E célból kormányrendelet is született és bevezetésre került az óvodáztatási
támogatás. Megállapításához viszont olyan
feltételeket szab a jogszabály, melyek miatt
sajnos Jászfényszarun elenyésző azoknak a
gyermekeknek a száma, akiknek ezt a támogatást meg lehetett állapítani. (Pl. legalább
napi 6 órát az óvodában kell töltenie a gyermeknek, az igazolt és igazolatlan mulasztások
együttes száma nem haladhatja meg az óvodai
nevelési napok 25%-át, a szülőnek nem lehet
magasabb az iskolai végzettsége a 8. általánosnál stb.)
A családgondozók, az óvodák és az iskola
közös feladata az is, hogy az igazolatlan távolmaradások csökkenjenek. Az óvodának 7
nap igazolatlan mulasztást már jeleznie kell
a település jegyzőjének. Az iskolának pedig
a 10. igazolatlanul mulasztott óra után kell a
jelzését megtenni esetleg szabálysértési eljárás lefolytatását kezdeményezni.

A jegyző védelembe veheti a gyermeket
abban azt esetben, ha a veszélyeztetettségét a
szülő más segítő szolgáltatások igénybevételével nem tudja, vagy nem akarja megszüntetni. A védelembe vétel kényszerintézkedés, az
eljárás megindulása előtt minden lehetséges
egyéb, a kiskorú veszélyeztetettségét megszüntető intézkedés lehetőségét ki kell meríteni. Lényege az eljárásnak, hogy a szülői
neveléssel összefüggő feladatok segítéséhez a
jegyző családgondozót rendel ki és ha szükséges, különböző intézkedések megtételét
írja elő a gyermek, illetve szülő számára. A
határozatban kötelezheti a szülőt arra, hogy
gyermeke vegye igénybe az óvodai nevelést,
a napközis foglalkozást, az iskolaotthonos nevelést – oktatást, illetve kollégiumot, keresse
fel gyermekével a családvédelemmel foglalkozó szervezetet, a kiskorút vigye el egészségügyi szolgáltatásra stb. A jegyző magatartási szabályokat állapíthat meg a gyermek
részére valamely kifogásolt magatartás megszüntetése érdekében.
Előfordulhat, hogy a gyermek veszélyeztetettsége akkor sem szűnik meg, ha a jegyző
védelembe vette. Ha nem volt eredményes a
védelembe vétel, további intézkedések megtételére is szükség lehet. Gyámhatósági eljárás
keretében nyílik lehetőség arra, hogy a gyermekvédelmi gondoskodás keretében megszüntessék a gyermek családi környezetben
történő nevelését. Ez a hatósági intézkedés
együtt járhat azzal, hogy a gyermeket a gyámhatóság „kiemeli” addigi környezetéből és
más alkalmas családtagnál, vagy ennek híján
gyermekotthonban, nevelőszülőnél helyezi
el. Természetesen nem ez a célja a jegyzőnek,
a gyámhivatalnak, de amennyiben a fentebb
leírt megsegítések nem vezetnek eredményre,
nem megfelelő sem a szülő, sem a gyermek
együttműködése és a súlyos veszélyeztetettség fennáll, meg kell tenni ezt a lépést is. A
gyámhatóság feladata a gyermek mindenek
feletti érdekének szem előtt tartása.
Molnár Ferencné
gyámügyi ügyintéző

Január 29-én Jászfényszarun ülésezett az MKKSZ Megyei Titkári Tanácsa.
Beszámoló a 10. oldalon. Fotó Ruis Bea
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Köszönetet mondunk rokonainknak, barátainknak,
ismerőseinknek, és a szomszédoknak, akik

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

CSÚSZ LÁSZLÓ
gyászmiséjén, temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.

temetési szertartásán megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkat
enyhíteni próbálták.

Felesége, lányai és a gyászoló család

A gyászoló család

KIS ANTAL

Köszönetet mondunk
rokonainknak, barátainknak, ismerőseinknek
és a szomszédoknak, akik

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

özv. PETŐ ISTVÁNNÉ
Cserháti Erzsébet
temetési szertartásán megjelentek,
sírjára virágot, koszorút hoztak, fájdalmukban osztoztak.
Pető Ottó és családja

özv. BOTH JÓZSEFNÉ
Kovács Ilona
gyászmiséjén, temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Kollár Sándor
halálának 10. évfordulójára emlékezünk.
„Lelked, mint fehér galamb csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb Te leszel,
Utat mutatsz, mert a szívünkben örökké létezel.”

Szerető családod

Tusor János
halálának 1. évfordulójára emlékezünk.
„Elcsitult szíved, mely értünk dobogott.
Pihen áldott kezed, mely értünk dolgozott.
Tiéd a csönd, a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom.”
Szerető felesége, ﬁai és unokái

Zsámboki Imre
halálának 3. évfordulójára emlékezünk.
„Lelked csendesen messzire szállt,
Nincs a világon oly veszteség, ami ennyire fáj.
Hiába keresünk, hiába várunk,
Nélküled vigaszt soha nem találunk.”

Édesapánk, BALI LÁSZLÓ
halálának 20. évfordulójára,
Édesanyánk

Szerető feleséged, lányaid, vejeid és négy unokád

ÉZSIÁS ERZSÉBET

halálának 4. évfordulójára emlékezünk.

Pintér Sándor
halálának 20. évfordulójára emlékezünk.
„Örökre elmentél, már hiába várunk.
Végső otthonodban nyugalmat kívánunk.”

Szerető családja és unokái

„Egy pillantás volt búcsúzáskor, s halvány mosolyuk,
ameddig csak élünk, arra gondolunk.
Végleg elmentek hosszú útjukra,
hangjukat nem halljuk már többé soha.
Ha könnycsepp gördül végig arcunkon,
felnézünk az égre, mert hiányoznak nagyon.”

Szerető családjuk

Érdekképviselet a közszférában
2010. január 29-én (péntek) 10 órai kezdettel Jászfényszarun ülésezett az MKKSZ
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Titkári Tanácsa. A résztvevőket Győriné dr Czeglédi
Márta polgármester köszöntötte. A rendezvényen részt vett Mészáros László címzetes
főjegyző, aki bemutatta a települést az ideérkező vendégeknek.
Fehér József, az MKKSZ Főtitkára tájékoztatta a jelenlevő 40 érdeklődőt az aktuális szakszervezet politikai feladatokról, az
MKKSZ köztisztviselőket-, közalkalmazottakat érintő érdekképviseleti lépéseiről az
érdekegyeztetésben, azok keresetekre gyakorolt hatásáról, a kafetéria rendszer kialakításának jogi-, pénzügyi kereteiről. Kiemelte a
szakszervezet megﬁatalításának fontosságát.

Boros Péterné, Újszász város jegyzője, az
MKKSZ főtitkár helyettese, a tanácskozás
levezetője beszélt a megyei feladatokról és
helyzetről, a tagszervezési kampány eddigi
eredményeiről, az alapszervezetek jogszerű
működését segítő új dokumentum minták elkészítéséről. Bemutatkoztak a Martfűn megalakulni készülő új alapszervezet képviselői.
Élénk párbeszéd alakult ki a szakszervezet
helyi és országos szerepéről.
A Régi Kaszinóban elfogyasztott ﬁnom jászsági ételspecialitások után egy kis idegenvezetéssel egybekötött sétán és a templomban
bemutattam a település múltját, civil életét, a
tájházban és Pető Lászlóné lakásán pedig ennek tárgyi emlékeit is megtekinthették az érdeklődők. Bízunk benne, hogy hasznosítható

tudással és kellemes élményekkel tértek haza
vendégeink szerte a megyébe és Budapestre,
s magukkal vitték a fényszarui emberek vendégszeretetét.
Katinka

Köszönet a sok éves
támogatásukért!
A múlt havi számunkban az idősek karácsonyáról szóló cikkből kimaradt egyik állandó
támogatónk, melyért ezúton is elnézést kérünk! A Fényszaruiak Baráti Egyesülete
hosszú évek óta segíti pénzbeli, és tombola
ajándékokkal az idős, nyugdíjas emberek részére megrendezésre kerülő Idősek karácsonyát. Így történt ez 2009-ben is!
Vígné Zsámboki Ildikó műsorszervező
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Ingyenes szemvizsgálat

TÜZELŐ és ÉPÍTŐANYAG
ÁRUHÁZAK

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

Akciónk: Ahány éves,

annyi % kedvezmény
vékonyított lencse rendelése esetén!

• Szemüvegkeretek –20%, –30% kedv.
• Szemüveglencsék –20% – 30% kedv.
• Multifokális lencsék
(távoli-munka-olvasó egyben) –20% kedv.
További ajánlatunk: • Tokok, kiegészítők,
kontakt lencsék, kontakt ápolók, kész olvasók
Nézzen be hozzánk,
hogy jobban lásson!
Nyitva tartás: H-P.: 9-16.30 óráig

A Jászfényszaru
Ipari Centrum Kft.
pályázatok, fejlesztési projektek
előkészítéséhez és
megvalósításához

Schiedel kémény akció!

Lambéria akció!

SR Ø 18

1790 Ft/m2 helyett

5,6 m

1590 Ft/m2

176. 000 Ft helyett

Laminált parketta
1590 Ft/m2 helyett

120000 Ft

1390 Ft/m2

Osb lap akció!
6mm 2000 Ft/tábla
Hazai és import szenek nagy választékban!

Nagyobb mennyiségben ingyenes kiszállítás!
JÁSZBERÉNY, Nagykátai út 1. T.: 57/415-242, 57/415-006
JÁSZAPÁTI, István király út 49. T./fax: 57/441-003, 57/440-356
JÁSZLADÁNY, Kossuth L. u. 8. T.: 57/454-007
E-mail: tebatuzep@pr.hu

Családi házak, melléképületek, kerítések tervezése,
adótanácsadás, adóbevallások készítése.

Kontroll-Diagnosztika KFT.
Telefon: 30/432-1616

munkatársat keres.
Érdeklődni:
www.jaszfenyszaruiparipark.hu

Szerkesztőségi fogadóórák
Hétfőn: 14 – 17 óráig
Pénteken: 9 – 12 óráig
Cím:
Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.
Tel.: 06-30/233-6954
MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN?
Jászfényszaru város lapja
Kiadja:
Jászfényszaru város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság elnöke:
Bordásné Kovács Katalin
Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné
Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta
Lapzárta minden hónap második hétfője
A szerkesztőség címe:
Városi Könyvtár 5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.
Tel./fax: 57/422-265 Mobil: 06-30/233-6954
E-mail: konyvtar.fenyszaru@gmail.com
http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990.
ISSN 1417-894X
Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.
Nyomda: Signal-Print Kft. Jászberény
Tel.: 57/500-960

Rendezvények a művelődési házban – MÁRCIUS
5-én Ifjúsági Hangverseny
6-án DISCO
12-én 20 éves a Mi újságunk kiállítás megnyitása
14-én Béke Horgászegyesület közgyűlése

11-én Gyermekelőadás – Hamupipőke
13-án Történelmi emléknap – Lumina
Cornu
27-én Országos Asztali Torna – Lumina
Cornu

2010. januári anyakönyvi hírek
SZÜLETETT: Riegg Boldizsár (Ács Evelina)
HÁZASSÁGKÖTÉS: nincs adat.
ELHUNYTAK: Ágoston Pálné Rimóczi Terézia (85 é.), Berényi Nándorné Réz Mária
(79 é.), Cserháti Vencel (75 é.), Deák Imre (96 é.), Főglerné Kolozs Marcella (90 é.), Pető
Istvánné Cserháti Erzsébet (78 é.), Rékasi Károly (78 é.).

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Orvosi ügyelet: 06-37/341-040
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Tűzoltóparancsnok (Jászfényszaru): 06-30/974-5690
Rendőrség (Jászberény): 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): 422-138, mobil: 06-70/330-7626
TIGÁZ: hibabejelentés 06-28/430-488
Falugazdász: 06-30/392-2602
Vízmű: hibabejelentés munkaidőben 57/422-631, munkaidőn túl 06-30/275-3350
Szennyvíz-ügyelet: 423-938 (munkaidőben) és 06-30/429-4195
ÉMÁSZ: hibabejelentés 06-40/28-28-28
Kleopátra Patika: Szabadság út 40. Telefon: 424-046 vagy 06-30/244-1456
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Tél a tanyán
Ebben a szuper, mobilis világban a mai
ﬁatalok el sem tudják képzelni, hogy őszülő halántékú szüleiknek hány lépcsőfokot
kellett megtenniük, mikorra kialakították
saját egzisztenciájukat. A tanyasi élet viszontagságai még nehezebbé tették iskolába járásunkat.
Az 1960-as években a
tél jobban megrázta hófátylát és nem volt ritka
a fél méteres hó sem.
Iskoláskorom a Peres-tanyai iskolához kötődik,
ide jártunk három testvéremmel. Az iskolába sült
krumplival a zsebünkben
indultunk, ami megsült a
reggeli fűtéskor. Nagyon
emlékszem a kemence tüzére, amit szalma
kévékkel varázsoltunk
szikrázóvá. A sült krumpli kettős célt szolgált:
melegítette a kezünket a
két kilométeres sétán a
ropogó hóban, másrészt
tízóraiul szolgált, ha maradt addig belőle.
Többen mentünk, bevártuk egymást a dűlőúton. A nagyobbak mentek elöl, kitaposták az utat a kicsiknek.
A tanyasi iskolában 1-4. osztály tanult,
Fónagy László, Mészáros Tivadar, Sztojkov

Erzsébet vezetésével, akik nagyon gyerekcentrikus pedagógusok voltak. A szünetek
rövidek voltak, számítva a korai sötétedésre, előbb hazaengedtek bennünket. Hazafelé is többen mentünk a hosszú úton, megállva egy nagy tónál, ahol csúszkáltunk a
jégen, vagy fakutyáztunk.

Hazaérve gyorsan megírtuk a leckét, mert
a petróleumlámpa fényénél nem igazán lehetett tanulni. Ez a lámpa volt a fényforrás,
ami lógott a gerendából, az udvari jószágok
etetésénél pedig viharlámpát használtunk.
A tanulmányainkat az ötödik osztálytól a

városi iskolában folytattuk. Itt is megvolt a
gyalogtúránk, mert a vasútállomásig télen
gyalog, nyáron kerékpárral jártunk, és onnan busz hozott be az iskoláig.
Boldog gyermekkorunkat szegénységben
éltük át. Gazdálkodó szüleink a létfenntartáshoz szükséges élelmet az asztalra tették,
ugyanis mindent megtermeltek és fel is használtak, de ennél többre nem
telt. A lisztből kenyeret,
a tejből vajat, túrót, tejfölt készítettek.
Téli estéken összejöttek
a szomszédok, az asszonyok csigát (levestészta)
készítettek, a férﬁak kukoricaháncsot puhítottak
és nyírvesszőből a kosárfonást készítették elő.
A gyerekek kártyáztak,
malmoztak.
Nem volt lehetőségünk
órákon át a számítógép
előtt ülni, mert csak az
akkori kornak megfelelő játékok álltak rendelkezésünkre. Mégis
voltunk legalább olyan boldogok, mint a
mai kor gyermekei.
A fénykép 1957-ben készült, Mészáros Tivadar tanítói pályafutásának első évében.
Szilágyi Jánosné

Középiskolásaink országszerte
Egy évvel ezelőtt, a felvételi megírása
után álltunk mi is a nagy kérdéssel szemben: vajon felvettek? Azt hiszem elég sok
diák nevében boldogan kijelenthetem:
igen, felvettek. Két volt évfolyamtársamat
Kaszai Marcit és Sass Laurát kérdeztem
meg, hogy milyen az új suli, hogy tetszik
az ottlét.
Marci Egerben folytatja tanulmányait a
Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban, Laura pedig egészen Nyíregyházáig
utazott álmai középiskolájába, a Művészeti
Középiskola és Kollégiumba. Mindketten
nagyon szívesen beszélgettek velem az új
iskoláról és az ottani tapasztalataikról.
Mik az első élményeitek?
– Az első nap görcsben volt a gyomrom.
Amikor vége lett az évnyitónak, felmentünk az osztályterembe, bejöttek a felsőbb
évesek és elmondták, hogy miben kell suliba járnunk. A ruhánkra „nagymamabugyit”
kellett felvennünk, a hajunkat meg wc-papír-guriga-tekercsbe raknunk. A második
héten kezdődött a kötelező szakmai tábor,
ahol minden este vetélkedő, buli, ... és sor
került az elsősök avatására is, ami nagyon
vicces volt. Például: fekvőtámasszal ki
kellett nyalni a Nutellát a pelenkából, foghagymakrémmel kimosni a másik száját,

bekötött szemmel etetni a másikat, felüléssel telefújni a luﬁt levegővel, hogy az
kidurranjon... – meséli széles vigyorral az
arcán Laura.
– Az első napok nagyon jól teltek, megismerkedtem a kollégistákkal. Az iskola 2.
hetében szerdán 8 órára már gyakorlatra
mentünk. Először cukrászok voltunk. 3 havonta változik a gyakorlat típusa. A mi esetünkben ez a trió a cukrász-pincér-szakács.
A cukrászgyakorlatok felejthetetlenek.
Megismerkedtünk az édes és sós sütemények készítésének rejtelmeivel. Jelenleg
pincérkedem. Egyik héten elméleti óráink
vannak, a másik héten viszont felszolgálunk
az Agria étteremben, amire természetesen
jegyet is kapunk – közli velünk Marci.
Ki és mi hiányzik nektek itthonról?
– Az itteni tanárok, köztük a tánc- és a
zene tanáraim is – vágja rá rögtön Marci.
– Természetesen a barátok, a szüleim, kutyáim és a cicáim. És nagyon hiányoznak
még az itthoni tanárok. Sokszor eszembe
jut, amit annyiszor elmondtak nekünk:
„Visszasírjátok még Ti ezt az iskolát.” És
milyen igazuk lett… – válaszol Laura.
Mindketten folytattátok a táncot. De mivel „újítottatok be”?
– Én úszni járok Egerben az ottani haverokkal, mert ez nem olyan sport, ahol ki-

mehetne a térdem, mint azon a bizonyos
kosár-meccsen – meséli nekünk mosolyogva Marci. (Sportnapi-évvégi kosármeccs
2008-ban.)
– Nekem pedig a tánc kitölti minden időmet, így én most csak azzal foglalkozom
– hangzott Laura válasza.
Mindketten elég messzire mentetek. Meséljetek még az utazásról.
– Az utazás számomra nagyon jó, imádok utazni. Vonattal járok: InterCity-vel
megyek Szolnokig, onnan meg személyvonattal. Most télen nem a legjobb volt a közlekedés, mert elég sokat késtek a vonatok
és órákat kellett várnom. De nem egyedül
vártam, elvoltunk egymással – osztja meg
velünk élményeit Laura.
– Én buszozok Egerbe és vissza. Legtöbbször alszom a buszon – válaszol Marci is.
Köszönöm, hogy válaszoltatok a kérdéseimre. Az biztos, hogy Ti nagyon élvezitek az
új sulit…
– Mi nagyon szívesen válaszoltunk a kérdéseidre – fojtja belém a szót Marci –, csak
annyit szeretnék még elmondani, hogy nem
az fog minősíteni az életben, hogy milyen
iskolába jártál, mert egy szakmunkás, vagy
egy szakközepet végzett ember is lehet kulturált, művelt.
Horváth Boglárka
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Ha az elvált szülő
nem fizet...
A gyámhivatalt az utóbbi időben egyre többen keresik meg a gyermektartásdíj állam
általi megelőlegezésével kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy a lakosság széles körét érintheti a téma, továbbá a vonatkozó jogszabály
rendelkezései módosultak, az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni erről a lehetőségről.
A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezését kérheti a gyámhivataltól:
– akinek a részére a gyermektartásdíjat a bíróság jogerős ítélettel megállapította,
– a kötelezett hat hónapon keresztül nem ﬁzeti a gyermektartásdíjat, vagy a ﬁzetett tartásdíj nem éri el annak az összegnek az 50%-át,
amit ﬁzetnie kellett volna ez alatt az időszak
alatt,
– a gyermektartásdíjra jogosult kérte a bíróságon az elmaradott tartásdíjak végrehajtását
és a végrehajtás nem vezetett eredményre,
– a gyermeket gondozó családban az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét
(ez az összeg 2010-ben: 57.000.- Ft).
A kérelemhez csatolni kell a jogerős bírósági
ítéletet, a végrehajtási lapot, a nemleges foglalási jegyzőkönyvet, valamint jövedelmekről
szóló igazolásokat, nyilatkozatot, a bevételek
és kiadások igazolásaival együtt. Az állam a
bíróság által megállapított alapösszeget előlegezi meg, ami a kérelem benyújtásának napjától a feltételek fennállásáig, de legfeljebb
három évig folyósítható. Lényeges változás,
hogy egy alkalommal, további három évre
ismételten elrendelhető a gyermektartásdíj
állam általi megelőlegezése, függetlenül attól, hogy a korábbi években a megelőlegezett
gyermektartásdíj adók módjára behajtása járte eredménnyel.
Kérjük, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében a tájékoztatásban foglalt dokumentumokat az eljárás megindítása előtt szerezzék be.
Harmath Tímea

ÍZHASÁB

Havas háztető
7 tojásból a megszokott módon
piskótát sütünk. (Normál tepsiben
– kb. 25 x 35 cm)
Krém: 25 dkg Rama-margarint 20 dkg porcukorral és 1/2 dl rummal vagy pár csepp
rum-aromával kikeverjük. Félretesszük.
20 dkg darált háztartási kekszet kb. 3dl tejbe beáztatunk és 15-20 dkg darált dióval öszszekeverjük, majd hozzáadjuk a margarinos
krém 2/3-ad részét. Jól kikeverjük.
A kihűlt piskótát megkenjük a maradék margarinos krémmel (1/3-ad rész). Ennek a tetejére pedig rákenjük a kekszes-diós keveréket.
Végül 10 dkg kókuszreszelékkel megszórjuk.
Célszerű egy egész éjszakára hűtőszekrénybe tenni, hogy az ízek összeérjenek. Hosszú
(cukrász) szeletekre szeleteljük.
Sokak kívánságára tettem közkinccsé ezt a
receptet, mert nagyon ﬁnom, mutatós sütemény. Jó étvágyat kíván hozzá:
Rohács Attiláné Erika
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A Városi Könyvtár hírei

Örömmel jelentjük, hogy 2010. február 8-ától
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Könyvtári Szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó-Expressz”
című pályázat (kódszám: TIOP-1.2.3-08/012008-0035) jóvoltából már él a nyilvános internetes szolgáltatás a Városi Könyvtárban, és
4 felhasználói géppel állunk az olvasók rendelkezésére. A könyvtár internet vonalát az Informatikai és Hírközlési Minisztérium a KözHáló
Program keretében biztosítja, a Köznet használata ingyenes.

Új könyveink:
Óvodásoknak:
Kispipi és kisréce (lapozó)
Este van, este van (lapozó)
Franklin kíváncsiskodik, Franklin világgá
megy
Móra Ferenc: Sétálni megy Panka
Középiskolásoknak:
John Ajvide Lindqvist: Hívj be! (Vörös Pötytyös könyvek)
Sohonyai Edit: Engem szeress!; Gólyaregény;
Macskaköröm
Muriel Barbery: A sündisznó eleganciája
Kertész Erzsébet: Négylevelű lóhere; Szamóca-lányok
Szépirodalom felnőtteknek:
James Ellroy: Szigorúan bizalmas
Závada Pál: Idegen testünk; Kulákprés
Thomas Hardy: A kék szempár
Ildikó von Kürthy: Mikor hívsz már, te gazember…
Schaffer Erzsébet: Hol nem volt
Janikovszky Éva: Ráadás; Felnőtteknek írtam

Shawn Levy: Paul Newman
Tracy Chevalier: Isten teremtményei? Leány
gyöngy fülbevalóval
Tisza Kata: Magyar pszicho
Greg Iles: Isteni sugallat
Danielle Steel rajongók ﬁgyelmébe ajánljuk,
hogy az írónő 15 – könyvtárunkból még hiányzó
– alkotását is megtalálhatják a polcokon februártól!
Szakirodalom:
Biblia gyermekeknek
Dr. Zrinszky László: Tájékozódás, tanulás, tudás
Falus Iván: Didaktika (Elméleti alapok a tanítás tanulásához)
Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata
Kállai Ernő- Kovács László: Megismerés és
elfogadás (Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21. század iskolájában)
Dr. Balogh László: Pedagógia pszichológia az
iskolai gyakorlatban
Klein Sándor: Gyermekközpontú iskola
Demeter Lázár Katalin: Játszótárs (Drámajátékok és kreativitás a fejlesztőpedagógiában)
Teveli Mihály: Kémények és szellőzők; Teherhordó falazatok
Keresztszemes hímzések
Simon István: A Formula-1 60 éve
Dr. Deák István: Az apróvad és vadászata Erdélyben; A nagyvad és vadászata Erdélyben
Pascal Durantel: A vadászat enciklopédiája
Hernádi Sándor: Az olvasás bűvészete
Nyugat-képeskönyv: fotók, dokumentumok a
Nyugat történetéből
Tarján Tamás: Nyugat 100+1
2010. januárjától az alábbi folyóiratok is megtalálhatóak, kölcsönözhetőek könyvtárunkból:
Amelie (volt Fürge ujjak), Éva (női magazin),
Family (keresztény családmagazin), Képmás
(családmagazin), 33+1 vicc (rejtvényújság),
I(fjúsági)M(agazin), Anyák Lapja, National Geographic Kids, Mozinet, Shape (egészségmagazin), Kerti Kalendárium, Piknik (válogatás).
Nagy Ildikó

Márciusi népszokások
Egyházi név: Böjtmás hava
Régi magyar név: Kikelet hava
Március 4. Kázmér napja – Baranyában patkányűző nap. Ilyenkor kell utánanézni, hogy a
patkányok nem telepedtek-e meg az istállókban
vagy a házban, és ez a nap a legalkalmasabb arra,
hogy onnan a gazda kihajtsa a rágcsálókat.
Március 12. Gergely napja – A Gergely-járás az iskoláskorú gyermekek országosan ismert, színjátékszerű játéka. A nap ünneplését IV.
Gergely pápa rendelte el 830-ban. Elsősorban
köszöntő, adománygyűjtő célja volt. A diákok
ezekből az adományokból teremtették meg a tanulásukhoz szükséges anyagi feltételeket. Ezen
a napon vetélkedőket, diákpüspök-választást
és felvonulásokat rendeztek. Gergely napjához
időjárás- és termésjóslás is kapcsolódott. Ismert
mondás, miszerint ha ezen a napon esik a hó:
„Megrázza még szakállát Gergely.”
Március 18. Sándor napja – A néphit szerint
az első meleghozó nap. „Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget.” Bizonyos vidékeken a zab és árpa vetésére legalkalmasabb
napnak tartották.

Március 19. József napja – A gyermek Jézus
gondviselőjének, Józsefnek az ünnepe. A három
jeles nap közül (Sándor, József, Benedek) szokásokban és hiedelmekben a leggazdagabb József
napja. E naphoz fűződik az időjárás- és természetjóslás, sőt a haláljóslás is. Erre a napra várják
vissza a gólyákat, a fecskéket, és a méheket is
ekkor eresztik ki. A Mura vidéken a marhákat is
kihajtják a legelőre. Azt tartják, amilyen az idő
Józsefkor olyan lesz nyáron a szénahordáskor
is. Ha az égen szivárvány látható, jó lesz a búzatermés. Ide kapcsolódik ez a kedves mondás:
„Fecskét látok, szeplőt hányok!”
Március 21. Benedek napja – A bencés rendet
alapító Szent Benedek ünnepe. Benedek napján
zsírt és fokhagymát szenteltek, amelynek gyógyító erőt tulajdonítottak. A csillagászati tavasz
kezdete.
Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony
napja – Jézus Szentlélektől való fogantatásának
a napja. Az évszázados megﬁgyelésekre alapuló
népi bölcsesség szerint ezen a napon indul meg
igazán a mezők növényeinek növekedése, ekkor
érdemes gyümölcsfát oltani, szemezni.
(forrás: internet)
Zsámboki Richárd
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RENDŐRSÉGI HÍREK
Tisztelt Lakosság!
Engedjék meg, hogy ismét
aktuális, Önöket érintő gondolatokat fogalmazzak meg, amellyel tájékoztathatom a
közvéleményt, és felhívhatom ﬁgyelmüket
a városban a közelmúltban történt eseményekre.
Az idei év februárjában megrendezett lakossági közmeghallgatás alkalmával több
észrevételt is intéztek felém a résztvevő
lakosok. Az észrevételek rávilágítottak az
embereket foglalkoztató közrenddel kapcsolatos véleményekre. Voltak olyan lakosok, akik a nyilvánosság előtt, míg mások
a rendezvényt követően fogalmazták meg
véleményüket. Érezhető volt számomra,
hogy az emberek érzékenyek a városukban
működő rendészeti tevékenység színvonalára.
Több pozitív, biztató hangvételű, illetve
építő szándékú hozzászólás is elhangzott.
Elsősorban közlekedés biztonságának javításával kapcsolatos igényüket fogalmazták
meg a hozzászólók, ezek megoldására kiemelt ﬁgyelmet fordítunk munkánk során.
A Rendőrőrs idei évi tevékenységére hatással lehet, hogy a Jászberényi Rendőrkapitányság egy összetett pályázati felhívást
tett közzé a tavalyi év során, ennek keretében pályázati lehetőség adódott a Jászfényszaru rendőrőrs állományába történő
jelentkezésre is. Az országos pályázat több
hivatásos rendőr érdeklődését felkeltette,
és amennyiben esetükben pozitív kimenetelű döntés születik, a Jászfényszaru városban dolgozó rendőri létszám bővülése valósulhat meg. A létszámbővüléssel egyenes
arányban lesz növelhető a közterületi jelenlét, ami a város közbiztonsága tekintetében
jelentős eredményekkel párosulhat.
Az év kezdete sem múlt el bűncselekmények elkövetése nélkül városunkban.

Több esetben értek el munkatársaim eredményeket a bűncselekmények felderítése
érdekében végzett munkájuk során. Egy
esetben több személyből álló ﬁatalkorú társasággal szemben jártak el, akik egy betörést követtek el egy helyi lakos sérelmére.
A helyszínről való távozásuk során kerültek elfogásra.
Másik alkalommal két jászfényszarui
lakos eltulajdonított kerékpárját sikerült
Jászberényben lefoglalni, az ottani vasútállomáson. Az elkövetők a Jászberényig tartó
utat vonattal tették meg a lopott kerékpárokkal, a Jászfényszarui vasútállomástól. A
kerékpárok eltulajdonításakor nem volt nehéz az elkövetők dolga, hiszen a járművek
lezáratlan állapotban voltak, csak a helyi
járőrök gyors reagálása, adatgyűjtése segített az esetek felderítésében.
Az idei – talán a megszokottnál hosszabbra nyúlt – téli évszakra jellemző sajátosságokra legyenek ﬁgyelmesek a hétköznapok
során. Az utak, és a járdák esetenként rendkívül csúsznak, legyenek óvatosak miután
a közúti forgalomba bekapcsolódnak. Tapasztalható több helyen a városban a járdák
hótól, jégtől történő elégtelen tisztítottsága,
lehetőség szerint tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a járdák biztonságosabbak legyenek. Szükség esetén segítsük
mozgásban korlátozott szomszédok előtt
ezt a tevékenységet, előttük is végezzünk
jégmentesítést.
A hideg idő tartóssága folytán kérem, éljenek jelzéssel hatóságunk felé abban az
esetben, ha olyan személyről van tudomásuk, akinek egészsége tüzelő hiánya vagy
más okok miatt veszélyben van.
Köszönöm megtisztelő ﬁgyelmüket!
telefon: 107, 06 57/422-138, 06/70/3307626
Terenyi Imre r. hdgy.

GYÛJTÕK ÉS GYÛJTEMÉNYEK
VII. Dendrobium
Vesszőkosbor
Ázsiában honos növény.
Tenyészhely: a világos helyet kedveli, de
semmiképpen ne tegyük tűző napra. Nagy
páratartalomra van szüksége, ezért növénycsoportba állítsuk, vagy rendszeresen permetezzük lágyított- vagy esővízzel. Mivel
sok Dendrobium faj létezik, egyesek a meleget kedvelik, mások pedig a hűvöset. Feltétlenül tudnunk kell milyen faj vagy hibrid
a mi növényünk, e szerint tartjuk meleg
(20-25 °C) vagy hűvös (18 °C) helyen.
Gondozás: a növény földje sosem száradhat ki és nem is tocsoghat vízben. Nyáron
2-3 naponként öntözzük, télen ritkábban - a
hőmérséklettől függően, amelyen tartjuk.
Átültetni a növekedési szakasz kezdetén
lehet speciális orchidea ültető közegbe,
mikor a cserepét kinőtte. Ez általában 3-4
évenként következik be.
Tápoldatot csak a növekedési időszakban
kaphat kéthetenként. A tápanyagot a töménysége felére kell csökkenteni.
Növényvédelem: ha túl öntözzük gyökerei elrothadnak. Takácsatka és tripsz támadhatja meg meleg és száraz levegő esetén.
Szaporítás: tősarjakkal lehetséges, amit
magunk is könnyen elvégezhetünk, de vigyázzunk, hogy a lehető legkevésbé sértsük meg a lég- és talajgyökereket.
A Nobile-típusú Dendrobium hibridek
Jellegzetességük a hosszú, fás szár, és a
hosszúkás levelek tövében megülő sok-sok
fehér, vagy lila virág. Ezek a hibridek mérsékelten meleg tartást igényelnek. Nyáron
kertben tarthatók, ilyenkor bőségesen lehet
locsolni, és hetente egyszer tápozni őket
magas nitrogén tartalmú tápanyaggal, a
gyári előírásnak megfelelően. Késő nyáron
(folytatás a 15. oldalon)

Sporthírek
Rövid téli pihenő után január közepén
megkezdte felkészülését felnőtt és ifjúsági
csapatunk. A vezetők a téli szünetben sem
dőlhettek hátra, mivel a kiesés szele megérintette csapatunkat, így elkerülhetetlen
volt egy-két poszton megerősíteni a keretet. Kifejezetten hiányposztokra történt az
erősítés, így a tavasszal kék-fehérben játszik a védő Kónya Viktor (előző csapata:
Nagykáta), a középpályás Lukács Márton
(Tiszakécske), valamint a támadó szekciót
erősítendő Nagy Gábor (Gyöngyöshalász)
és Nagy Róbert (Jászladány). Jelenleg térdsérüléssel bajlódik Bojtos Norbert, aki műtét után lábadozik, valamint Szászi Gábor,
akinek remélhetőleg nem ilyen súlyos a
sérülése. A szakvezetésnek kettős feladata
lesz a tavasszal: egyrészt elérni a biztos

bennmaradást, másrész segíteni az ifjúsági
csapatból kiöregedett tehetségeink beépülését az első csapatba. A keret becsületesen
dolgozik a nehéz pályaviszonyok ellenére,
több mint húsz labdarúgó dolgozik azért,
hogy a február 28-i szezonnyitón a kezdőcsapat tagjaként futhasson ki a pályára.
Szurkolóink tájékoztatására közöljük,
hogy az első négy mérkőzését hazai pályán
játssza csapatunk:
február 28. 14:00 JVSE – Mezőtúr,
március 07. 14:30 JVSE – Nagyiván,
március 14. 14:30 JVSE – Jászapáti,
március 21. 15:00 JVSE – Abádszalók,
melyekre szeretettel várjuk szurkolóinkat.
Az utánpótlást érintő hír, hogy 1995-ös,
és 2000-es korosztályunk Szolnokon vett
részt rangos teremtornán Januárban, kará-

csony előtt pedig Egerben. Fiataljaink remekül helyt álltak, még sportiskolai csapatot is sikerült legyőzniük, bár nagy hátrány
számukra, hogy versenyméretű teremben
sosem készülhettek.
Örömteli, hogy tavasszal rangos sorozatnak lesz részese a Jászfényszaru VSE
2000-es korosztálya. A gödöllői Főnix ISE
rendezésében kupasorozat indul, a BVSC,
Budakeszi Akadémia, Dunaharaszti, Tököl
és az említett két csapat részvételével. Minden csapat rendez egy fordulót, ahol vendégül látja a többi csapatot. A mi rendezésünk
éppen május 1-re esik, így feltételezhetően
szép számú közönség előtt szerezhetnek
életre szóló élményt ifjú labdarúgóink.
Jó szurkolást kívánunk a tavaszi idényre!
Vitányi Szabolcs
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NÁLUNK MINDIG TÖRTÉNIK VALAMI...
Mackónap a Napsugár Óvodában
Valahol a
nagyváros szélén, egy kicsiny, 4 csoportos óvodában a legnagyobb,
– Méhecske – csoportos gyerekek és óvónénijük elhatározták, hogy „Mackó kiállítást”
és „Medvenapot” rendeznek. Az ötletet a
Gyertyaszentelő-napi /február 2./ időjóslat,
és a tavaszvárás adta. Mackó úr, ha kibújik a
barlangjából, kinn marad-e vagy visszafordul
még tovább aludni?

Ébredezik már a medve,
álmos szemét törülgetve.
Busa fejét nagy gond nyomja,
nincsen néki rádiója.
Így, hát honna tudja meg
Meddig tart még a hideg?!
Néphagyományaink részét képezik a néphittel kapcsolatos ismeretek is. Az ezekkel
való foglalkozást már óvodáskorban elkezdjük. Éppen ezért mindig találunk lehetőséget,
hogy játékos módszerekkel, közös játékokkal,
mesékkel, versekkel, időjósló rigmusokkal
gazdagítsuk a gyermek sokoldalú tudását.
Február 2-án, Gyertyaszentelő napján, a
néphit szerint e napon ébred fel először téli álmából a medve, kijön barlangjából és megné-

(folytatás a 14. oldalról)
és ősszel a virágzás megindulásának elősegítésére káliumban és foszforban gazdag
műtrágyával folytassuk a tápoldatozást.
Télen hűvös helyen teleltessük. Vannak
olyan hibridek, amelyek ilyenkor ledobják
a leveleiket, de tavasszal új hajtásokat hoznak, és a levéltelen szárakon is fejlődnek
virágbimbók. Fényigényes növények! Főleg télen, és télutón, amikor a virágbimbók
fejlődésnek indulnak, igénylik a megfelelő
fénymennyiséget. Mindenképpen világos
helyen teleltessük. Télen, hűvös helyen
csak nagyon keveset öntözzük, és egyáltalán ne tápozzuk.
Május végétől kikerülhetnek a kertbe,
vagy a teraszra, de a tűző naptól óvni kell a
Dendrobiumokat. Megfelelő gondozás esetén magasra (90 cm – 1,20 m) nőnek és a
virágaik gyakran illatosak.
Czeglédi Gabriella

zi, milyen az időjárás. Ha süt a nap, és meglátja a saját árnyékát, megijed tőle és visszabújik
a helyére, ha hideg, szürke téli időt tapasztal,
akkor kint marad, s ez azt jelenti, hogy jön
hamarosan a várva várt tavasz!
A gyerekek már hét elejétől nagy lelkesedéssel hozták az oviba a kedvenc otthoni
plüssmackójukat, hiszen nagy napra készültünk. Az óvodai játékok közé felsorakozott a
macik népes serege is.
Volt a vendég gyülekezetben brummogó,
beszélő, éneklő, lustizó és több csak némán
mosolygó maci, mégis
mindenkinek természetesen a sajátja volt
a legszebb!!!
A
mackósereglet
elrendezése
közben
számláltak,
mértek,
összehasonlítottak a
gyerekek, – melyik a
legnagyobb, legkisebb,
van-e ugyanakkora,
ugyanolyan kinézetű,
színű, melyik a legpuhább. Találgatták,
melyik mivel lehet kitömve. Ők döntötték
el, milyen csoportosításba rendeződjenek el
a mackók a kiállításra. Amikor mindennel
elkészültünk, áthívtuk a kiscsoportosokat a
„Mackókiállítást” megtekinteni és zsűrizni.
Ők is elcsodálkoztak, hogy milyen sokféle
plüssjátékot sikerült összegyűjtenünk! Ki
is választották a számukra legkedvesebbet,
egy nagyobb méretű barnamackót, így ő lett
a mackókirály. Meg is koronáztuk a Brumit
nyomban, a kisgazda legnagyobb örömére,
hiszen hazavihette a csillogó-villogó trófeát!
Hogy a többi gyerek se szomorkodjon, mindenki kapott egy kis apróságot ajándékba a
szorgos gyűjtőmunkája elismeréseként… A
kicsiket pedig megkínáltuk mackó málna-

szörppel, amit nagyon szívesen fogyasztottak
el.
Ez a nap a mackók körül forgott, hiszen
tízórai után arcfestés segítségével macikká
válhattunk, hozhattunk az oviba otthoni játékmackót, gyurmamacikat készíthettünk, ehettünk mézzel locsolt gyümölcssalátát, ihattunk
mackó málnaszörpöt, hallhattunk mackós
mesét, verset, éneket, rendezhettünk egy igazi
mackókiállítást és szépségversenyt. A programok után lerajzoltuk kedvenc „vendégovisainkat”, s még a Micimackó kalandjai mesébe
is belepillantottunk egy kis időre. Mindezek
után pedig sütkérezhettünk a gyertyaszentelői
napsugárban, hiszen egy kis időre mi is kibújtunk a meleg, biztonságos „barlangunkból”.
Nagyon izgalmasan, tartalmasan és játékosan telt el ez a február eleji didergős délelőtt,
ami sikeréhez természetesen a kedves szülők
is hozzájárultak. Köszönjük nekik is a segítséget!

Kép és szöveg: Kovácsné Papp Andrea
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Március idusára, lélekmelengetőnek
„A ﬁatalság reformlakomát akart tartani.
Az ellenzék márcz.
12-diki gyűlésében
Irinyi József” a
Tizenként
pont
„országgyűlés elébe
terjesztésére feliratot
készitett, mellyben kimondák, hogy kivívásáért mindent készek
áldozni. „A bécsi események (Március 13)
hirére azonban a ﬁatalság
nem akarva tovább is „a
formák életölő korlátai közt maradni.” Így
„márcz. 15-én – a 12 pontot, a sajtó fölszabadítása által életbe léptetni határozá. Landerer
és Heckenast nyomdája elébe ment. E jelenet
kicsinyben képe volt az egész forradalomnak.
Ottan egy sajtót lefoglalt” s két nyomtatvány;
a 12 pontot é a Nemzeti Dalt „készitteté el”.
„A mozgalmat az nap délutánján a ﬁatalság
folytatá. Első tette volt a 12 pontnak a múzeumban letétele. A városházhoz ment onnan,

hol a rendfentartása végett egy 14 tagból .álló
bizottmány kinevezésével foglalkozának. Elhatározák a király- és nádornál az országgyűlés Pestre áttételét szorgalmazni, az elfogott
Táncsics Mihált börtönéből kiszabaditni.
Hasztalan próba volna leirni az öröm mámorát. Táncsis ﬁákerének lovai kifogattak s
az ifjuság húzta azt Pestre. Estve a nemzeti
színházban Bank bánt adták. Betolongott a tömeg s a szinházi rendet akadémiára változtatá. Másnap Budapest meginneplé szerencsés
kezdetű forradalmát, a békés átalakulást, mint
nevezek, első lánczszemétegy ötnegyedéves
véres küzdelemnek. A két város fényesen kivilágittaték. Háromszínű zászlót lobogtatott
majd minden ablak, s majd minden ablakból
hófehér kezek nemzeti szalagrózsákat, vagy
virágokat hánytak alá.”
Így emlékezett meg minderről Szilágyi Sándor, 1850-ben.
Napjainkra ebből a heves, mindent elsöprő
diadalt arató ifjú erőből csendes, otthon ülő
vagy tiszteletteljes ünnep vált. Ám ez nem lehet és nem is kell, hogy gátja legyen annak,
hogy szívből, akarva és teljes lelkükkel ünne-

peljük mindazt, amit értünk tettek. Hogy egy
olyan Magyarországunk legyen, amiben te és
én egyenlők legyünk, hogy idegen honba ne
vigyék ﬁainkat katonának vagy… meghalni.
Szabadságunkért, hogy szólhassunk, hogy találkozhassunk, hogy írhassunk, ahogy írom
ezeket a sorokat, nektek, írom neked.
Így leírva olyan kevés, mitöbb közhelyes,
hogy szabadság (mikor a korlátlan liberalizmus dívik s teremt divatot), hogy sajtószabadság (amikor olyan lapot veszel, amilyet csak
vágysz), hogy gyülekezési és vallásszabadság.
Ugye, milyen „pici” dolgok ezek? Valójában
nekünk picik, vagy „csak” természetesek?
Ezen el kell gondolkodnunk. Álmaink és vágyaink nem azok, mert századunk okán nem
lehetnek azok, mint egykoron voltak. Egynek azonban meg kell maradnia: a tűznek, a
vágynak, az akaratnak és a léleknek. Meg kell
maradnunk annak, aminek születtünk s tettek
bennünket őseink: büszke magyarnak! Kérlek, aki ezt olvasod, próbáld a régi lélekkel és
az új tűzzel újra átélni azokat az eseményeket,
melyeket, most Március idusán ünneplünk!

Pál Katalin Aliz

Matekórán

Állt a bál

Matematika órán a testekkel foglalkoztunk 5. osztályban a Testek, 6.
osztályban a Tengelyes tükrözés témakörében. A gyerekek kockákból,
téglatestekből és hengerekből „építkeztek”, amelyeket ők maguk készítettek el a hálójukból. 5. osztályban még csak ezekből a testekből készítettek különböző „dolgokat” pl.: kamiont, templomot. 6. osztályban
pedig már tengelyesen tükrözték a testeket.
Körzővel, vonalzóval szerkesztettek különböző térhatású rajzokat is
minkét osztályban.
A gyerekek munkáit az iskolában A TESTEK mini kiállításon lehetett
megtekinteni.
Kép és szöveg: Balog Zsuzsa

A Szivárvány óvoda közössége 2010. február 6-án farsangi mulatságot rendezett a művelődési házban. Műsor, tánc, büfé, tombola színesítette az eseményt. Elsőként a gyerekek mutatkoztak be. Versek dalok
kíséretében mutatták meg magukat a színpadon. Színes jelmezekbe
öltözve mindenki az lehetett, ami szeretne.
A kislányok elővették a kopogós cipőket, hosszú ruhákat, pillangószárnyakat, koronákat. Volt köztük néhány boszorka is. A ﬁúk a szuperhősök bőrébe bújtak. Batman, Pókember, kalóz Jack, Rocky jelent
meg egyszerre a színpadon. Láttunk még állatmese hősöket, hóembert,
rendőrautót, bohócot.
„Ha unod már a szárazföldi patkány létet, az egész napos láblógatást...” – ezekkel a szavakkal keresett Morgós Jack kapitány matrózokat Hurrikán nevű hajójára. A jelentkezők (az óvónénik) megmutatták
rátermettségüket, alkalmasságukat, hogy ismerik a matróz élet minden
csínját-bínját. „Ússz és evezz!” – tudnak úszni. „Előttem van észak…”
ismerik az irányokat. Kezük nyomán csillog-villog a hajó.
Ez a délután a szülők segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg.
Köszönet a jelmezekért, a ﬁnomságokért, a tombola felajánlásokért,
hogy helyt álltak a ruhatárban, a büfében.
A Szivárvány óvoda dolgozói
Fotó: Kovácsné Király A.

