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A Magyar Kultúra Napja
Január 20-án Újszász lakossága a mûve-

lõdési házban ünnepelte a jeles napot. Az
ünnepség a mûvelõdési ház közösségi
munkatársai közremûködésével, Barta
Imréné intézményvezetõ beszédével kezdõdött.
„Január 22-ét – Himnuszunk születése
napját – legújabb kori történelmünk avatta a Magyar Kultúra Napjává. Ez az a nap,
amikor fõhajtással emlékezhetünk meg a
legfontosabb kincsünkrõl, arról, amely
jelzõjét és minõsítését adhatja a létünknek arról, amely megkülönböztet bennünket más népektõl.
Magyarországon a XVIII. században
két néphimnuszként énekelt vallásos dal
is elterjedt, sokan ismerték, tartalmát mélyen átérezték, egyetértettek vele. Régi
énekeskönyvekben megtalálható volt az
,,Ah, hol vagy magyarok tündöklõ csillaga" és a ,,Boldogasszony anyánk" kezdetû
ének; az egyaránt fontos fohászokat
együtt tudták énekelni.
A XIX. század elején hivatalos alkalmakkor Magyarországon is az osztrák
császárhimnusz csendült föl, mint az or-

szágot jelképezõ közösségi dal. De ebben
az idõben már gyakran felhangzott a Rákóczi-nóta vagy a Rákóczi-induló is, mint
a magyarság kifejezõje.
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-re keltezve írta meg a ,,Hymnus"-t. Azt a versét,
amely egymagában örökre megõrizte
volna a nevét, ha semmi mást nem is írt
volna. Irodalomtörténészek kimutatták,
hogy a költemény valószínûleg nem
egyetlen napon született. Egyes gondolatok, kifejezések föllelhetõk Kölcsey korábbi mûveiben, más gondolatok pedig a
még korábbi magyar irodalomban. A költõ kivételes érzékenysége tudta összesûríteni tökéletes tartalmi és formai egységbe mindazt, ami egy nép sok évszázados
történelmében fontos. A vers olyan érzelmi telítettségû, hogy egyesek pesszimizmust, mások egyenesen a jövõ további
eredményes harcaiban való bizakodást
olvasnak ki belõle.
1844. február 29. Bartay Endre, a Nemzeti Színház igazgatója pályázatot hirdet
a Hymnus megzenésítésére.
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Elsõ kézbõl
TAzisztelt
Olvasók!
év eleji munkánkat igencsak befolyásolta az a téli idõjárás, amelytõl már kicsit elszoktunk. A hónap eleji hóesés után
sok észrevételt kaptunk a hóeltakarítás
miatt. Leginkább hideget és nem meleget,
és több esetben jogos kérelmet, de sajnos
volt olyan is, amely nem méltó egy emberhez. A magam részérõl azt tudom
mondani, hogy mind a közszolgáltató,
mind a karbantartó csoport tagjai és közmunkásaink is megpróbáltak helyt állni.
Ez a helytállás a hétvégi munkavégzést és
a kora reggeli munkát takarja. Arról a
helyzetrõl, ami a hónap elején és a hónap
végén is kialakult, nem tehetünk, és megoldást sem nagyon találunk rá. Ez az ónos
esõ. Az év eleji havazás elõtt ónos esõ
esett, és hiába próbáltunk a sózással a havazás elõtt megfelelõ elõkészítést találni,
ez nem sikerülhetett. Általában -4 fok
alatt a most használt síkosság-mentesítés
nem hat, mivel ennél sokkal hidegebb
volt. Ami számomra nyugtalanító volt, az
az, hogy sokan kérdõre vonták a szerzõdött partnerünk hiányosságaként, hogy
nem idõben, nem megfelelõen és hány
millió forintért végezték ezt a munkát.
Ezt a magam és az õ nevükben is visszautasítom, és úgy látom, hogy az önkormányzat szempontjából mindenki megtette kötelességét, és jó munkát végzett.
Tisztelt Olvasók!
Ez a hónap nem egy a sok közül, amely
a melankolikus évkezdetet jelenti, hiszen
az idõjárás miatt sokaknak sok munkája
volt, többek között a hónap elején osztottunk ki közel 300 család számára tüzelõt
és tüzelési támogatást. A város önkormányzata igyekezett segíteni mindazoknak, akik igényeltek, vagy meglátásunk
szerint rászorultak erre a támogatásra,
melynek összértéke megközelíti a 4 millió
forintot. Köszönöm mindazoknak, akiket
arra kértünk, hogy ismerõseik körébõl jelezzék mindazokat, akik ilyen típusú támogatásra rászorulnak (civil szervezetek,
képviselõk, egyházak).
Tisztelt Olvasók!
A hónap során több olyan pályázat
elõkészítésében vettünk részt – és egy részében már döntött is a képviselõ-testület
–, amely lehetõségként elõttünk áll. Így
többek között döntés született a központi
gazdálkodásról kiírt pályázatról (ASP) illetve a Vidékfejlesztési Programban elérhetõ és a város számára szükségszerû fejlesztésekrõl is. A legközelebbi feladatunk
a Vidékfejlesztési Programban benyújtandó gépbeszerzési támogatás elõkészítése és benyújtása, mely egy általam már
rég elképzelt közös feladatként a
zagyvarékasi és a szászbereki önkormányzattal konzorciumban történik.
Polgármester társaim örömmel fogadták,
hogy Újszász Város Önkormányzatának
képviseletében elvállaltuk a konzorciumvezetõi szerepet, és minden olyan dolog-
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A nemzetközi teremlabdarúgó-torna megnyitóján
(Fotó: Fehér János)

A 90 éves Vachal Zoltánné köszöntése a Zagyvaparti Idõsek Otthonában
ban könnyen megegyeztünk, amely a
költség viselésérõl szól. Így várhatóan 20
millió forintos nettó értékû gépbeszerzést
tudunk megvalósítani, amely Újszász városának a következõ gépek beszerzését
teszik lehetõvé: 1 db MTZ traktor, 1 db
pótkocsi, 1 db sószóró, 1 db rakodóberendezés + villa, 1 db árokásó. A gépek
kezeléséhez szükséges szakember felvételét is vállaljuk.
A Vidékfejlesztési Programban lehetõségünk van terveink szerint könyvtárépületünk felújítására, illetve a Zagyvaparti Idõsek Otthona konyhájának részleges felújítására is. Szeretném ismételten
megemlíteni, hogy a Vidékfejlesztési
Programban megpályázott céljainkhoz a
városi önkormányzatnak 25 %-os önerõt
kell biztosítani.

Tisztelt Olvasók!
Nem várt, de számunkra felvállalt kötelezettségként jelentkezett az a probléma, ami a Rózsa Imre Középiskola és Kollégiumban jelentkezett a korábbi fejlesztések során kialakított fûtésrendszer felfüggesztése miatt. A felfüggesztés 5 cm-es
csavarokkal történt, mely az elmúlt idõszakban annyira elhasználódott, hogy a
csövek megfelelõ stabilitása megszûnt.
Ennek érdekében karbantartóink elsõ
ütemben a csövek és a gipszkarton borítás alátámasztásával oldották meg, hogy a
csövek ne okozzanak balesetveszélyt. A
korábbi kivitelezõvel egyeztetve – amely
már nem garanciális javítás – el tudtuk érni, hogy biztonságos megoldással a fûtési
csövek felfüggesztésre kerüljenek, illetve
a gipszkarton borítás is újra a megfelelõ
módon kerüljön elhelyezésre.
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Testületi ülés
Ú
jszász Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2017. január 24-én ülésezett,
melyen az alábbi napirendi pontokat
tárgyalták:

Új munkatársak: Csõkéné Berdó Judit, Szegõ János, Kovács Györgyi és Barta Gábor
(Fotó: Fehér János)

1) Az Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttmûködési Megállapodás felülvizsgálata
A képviselõ-testület a nemzetiségek
jogairól szóló törvény alapján az együttmûködési megállapodást minden év január 31-ig felülvizsgálja. A polgármesteri
hivatalban bekövetkezett személyi változások miatt a nemzetiségi önkormányzat
mûködési feltételeinek és gazdálkodásának eljárásai és dokumentációs részletszabályaira a jegyzõ új felelõsöket jelölt
ki,
mely
módosításra
került
a
megállapodásban.

Tisztelt Olvasók!
Örömmel számolok be arról, hogy a
hónap közepén homoktövis ültetvényünk tavalyi termését a BIOCONTROL
Kft. ismét bio minõsítésûnek találta. A tavalyi termésbõl ebben a hónapban mintegy 20 q-nyi homoktövis gyümölcsöt
adott el közel 1 millió forint értékben.
Tisztelt Olvasók!
Ebben a hónapban két nagyon örömteli családi rendezvényen vehettem részt,
amikor is két újszászi polgárunkat ünnepeltük 90. születésnapja alkalmából.
Violáné Kovács Erzsébetet családja körében
ünnepeltük. Ami számomra meglepõ
volt, az az ünnepelt nagyszerû egészségi
állapota és a világra való nyitottsága.
Vachal Zoltánné Erzsike nénit a Zagyvaparti Idõsek Otthonában szintén családja és
az intézmény dolgozói körében ünnepelhettük. El kell mondanom, és talán nem
árulok el nagy titkot, hogy Erzsike nénivel több mint 30 éve együtt dolgoztunk a
MÁV-nál Debrecenben. Nagyon köszönöm mindkét családnak a meghívást,
hogy ezen az igen szép ünnepen együtt
lehettünk velük.
Tisztelt Olvasók!
Januárban ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. Az idei rendezvény egy picit
különleges volt, eltért az elõzõektõl. Elsõsorban azért, mert a mûsort a mûvelõdési
házban dolgozók adták, másodsorban
pedig azért, mert az ünnepséget követõen megnyíló kiállítás az Újszászon élõ
hobbi alkotók: Mezõ Miklósné Évike,
Ulviczki Józsefné Magdika és Kézsmárki Karina munkáiból készült. Gratulálok nekik
is, a szervezõknek is. Azt hiszem, hogy picit közelebb hozták a kultúrát napjainkhoz, nem egy elvont mûvészi világot
láttunk, hanem a napi élet visszatükrözõdését.
Január 21-én nemzetközi teremlabdarúgó-tornát rendezett az Újszászi VVSE
labdarúgó-szakosztálya. Az újszászi gyõzelemmel végzõdött jó hangulatú tornán
nagy örömömre testvérvárosunk, Palics
csapata is részt vett

2) Beszámoló a 2016. évi képviselõ-testületi határozatok végrehajtásáról
A képviselõ-testület 2016-ban 15 nyílt
ülést, 7 zárt ülést és 1 közmeghallgatást
(városgyûlést) tartott. A nyílt ülések közül 6 soros, munkaterv szerinti, 9 soron
kívüli ülés volt, melyeken a testület 20
rendeletet alkotott és 160 határozatot
hozott.
A 20 rendeletbõl új, vagy újra szabályozott, és teljes terjedelmében tárgyalt 4 rendelet volt, 16 alkalommal módosító rendelkezést fogadott el. A rendeletek a költségvetéssel, a gazdálkodásról szóló beszámolóval, a szociális ellátásokkal, a szervezeti és mûködési szabályzattal, a háziorvosi, védõnõi körzetek kialakításával, az elsõ
lakáshoz jutók támogatásával, a közterület
használatával, intézményi nyersanyag
költség – étkezési térítési díj megállapításával, személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevételével, rendezési tervvel voltak kapcsolatosak.
A testület, mint minden évben, határidõben megtárgyalta a jegyzõi gyám- és
gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámolót, a belsõ ellenõrzési tervet és annak elõzõ évi tapasztalatait. Határidõben
megtárgyalta, és eleget tett a bölcsõde hatósági ellenõrzése során feltárt hiányosságoknak. Eleget tett a társulási tagságokból
eredõ kötelezettségének, fenntartotta,
vagy módosította az önkormányzat számára szükséges és megfelelõ együttmûködési megállapodásokat (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása, Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás). Kötelezõ napirendként tárgyalta az Újszászi
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött együttmûködési megállapodást, az
éves közbeszerzési tervet.
Az év során áttekintette és megtárgyalta a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központ, a
Zagyvaparti Idõsek Otthona, a polgármesteri hivatal, a városi Mûvelõdési Ház
és Könyvtár, a Városi Óvoda és Bölcsõde
– intézmények által ellátott feladatokról,
azok végrehajtásáról szóló beszámolókat,
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Tisztelt Olvasók!
Szeretném Önöket informálni arról,
hogy az év végével nem kevés személyi
változás történt a polgármesteri hivatalban. Nyugdíjba vonult Budai Pálné Zsuzsa
az adócsoportból, õ a 40 éves munkaviszonya után ment el tõlünk. Az adócsoportban dolgozni nem hálás feladat, hiszen adót általában nem nagyon szeretünk fizetni, de Zsuzsika ezt a munkát 17
évig végezte. Kívánom neki, hogy nyugdíjas éveit egészségben és boldogságban
élje meg, és ha a hivatal felé jár, keressen
fel bennünket, régi munkatársakat.
A másik távozó kollégánk Fehér Judit, a
város anyakönyvvezetõje, fejlesztési
munkatársa, a helyi újság fõszerkesztõje.
13 évig dolgoztunk együtt a város érdekében. Egy nagyszerû fiatalt ismertem
meg benne. Kívánom, hogy találja meg
helyét egy másik munkaközösségben, legyen továbbra is mindenre nyitott, és ha
kell, még képezze magát. Sok sikert
kívánok!
Néhány szót új kollégáinkról. Az adócsoportnál a korábban alkalmazott Barta
Gábor mellé Csõkéné Berdó Ildikó érkezett.
Az anyakönyvi részen Szegõ János szolnoki kolléga, illetve Kovács Györgyi újszászi
lakos pótolja a munkában Fehér Juditot.
Természetesen ez a személyi változás
elég soknak tûnik, de várhatóan februártól búcsúzunk majd a bölcsõde jelenlegi
vezetõjétõl, Tugyiné Barta Máriától és Zsigmond Ernõné Ibolya kisgyermekgondozótól. Az õ helyükre a polgármesteri hivatal
kiírta a pályázatot, melynek elbírálása
jelenleg folyamatban van.
Tisztelt Olvasók!
Ebben a hónapban is sok embertõl búcsúztunk, akik az evilági életet befejezték.
Minden családdal együtt érzek, bár pótolni halottainkat nem lehet. Búcsúzom
Rézsó Istvántól, családtagjaival együtt
érzek.
Molnár Péter
polgármester
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ÖNKORMÁNYZAT
döntés született az Újszászi Vörösmarty
Mihály Általános Iskola ingatlan és ingó
vagyonának ingyenes tulajdonba adásáról.
A 160 meghozott határozatból 23 db a
napirendek elfogadásáról szólt, melyek
tisztán ügyrendi döntéseket képeznek.
Jelentõs számban, 23 esetben döntött és
fogadta el a képviselõi tiszteletdíj felajánlásokat, azok célját és összegét.
Pályázat benyújtásáról döntött, vagy
folyó pályázatok helyzetérõl tárgyalt és
született határozat 14 esetben. A pályázatok határidõben benyújtásra kerültek,
döntés még nem született.
A 2016-os év döntései közül jelentõs
számban fordult elõ ingatlan ügyekkel
kapcsolatos elõterjesztés: ingatlan felajánlások, vásárlás, értékesítés. Sor került
a helyi építési szabályzat, rendezési terv
módosítására, az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadására.
A hulladékgazdálkodással kapcsolatosan sor került a közszolgáltató kiválasztására, és a 2017-tõl szóló szerzõdés megkötésére. A nem közmûvel összegyûjtött
háztartási szennyvíz esetében is megtörtént a közszolgáltató kiválasztása és a
szerzõdés is megköttetett.
Az egészségügyi alapellátás területén
a 2. számú fogorvosi körzet helyettesítéssel történõ ellátása tárgyában, a védõnõi
körzetek kialakítása ügyében született
döntés. Felülvizsgálatra került a Helyi
Esélyegyenlõségi Program.
A szociális ellátás, gyermekvédelmi
feladatok ellátását intézményi beszámolók formájában tárgyalta a képviselõ-testület, a jogszabályi módosításokból eredõ
helyi
rendeletek
módosítása
is
megtörtént.
Döntés született két tanuló Arany János Tehetséggondozó Programban történõ részvételérõl és támogatásáról, a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok alapján továbbtanulók támogatásáról. Két döntés
született a települési értéktárba történõ
felvételrõl, az újszászi lábtoll-labdázás és
az Orczy kastély (5052. Újszász, Akácfa út
90.) esetében. A képviselõ-testület véleményezte a Vörösmarty Mihály Általános
Iskola intézményvezetõi pályázatait, a
rendõrségi fõtanácsos kinevezését. 2016.
évben is döntött díjak adományozásáról.
A képviselõ-testület minden évben
megtárgyalja a közbiztonság helyzetérõl,
a tûzoltósági tevékenységrõl szóló beszámolókat, áttekinti az e területen közremûködõ szervezetek tevékenységét.
Önálló napirendként tárgyalta a közfoglalkoztatási program megvalósítását. A
helyi közösségi közlekedést érintõen egyrészt a támogatás meghatározásáról döntött a képviselõ-testület, valamint a helyi
autóbusz-közlekedés közszolgálati szerzõdéssel történõ ellátását pályáztatta,
illetve kiválasztotta a közszolgáltatót,
amellyel a szerzõdés megkötésre került.
A képviselõ-testület 2016. évben is módosította az intézmények alapító okiratait. Zárt üléseken döntött méltatlansági
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ügyekben, és elsõ lakáshoz jutók részére
felmentés megadásáról.
A határozatok végrehajtása folyamatosan és határidõben megtörtént. A benyújtott pályázatokkal kapcsolatban
döntés még nem született, a végrehajtás e
feladatok vonatkozásában akadályozott.
3) Újszász Városi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosításáról
A szabályzatban a jogszabályoknak
való megfelelése miatt a sport, a könyvtár
és a közmûvelõdési feladatok tekintetében a feladatellátás meghatározása az
alábbi adatokkal egészül ki: az önálló
szakmai egység neve, címe, székhelye, telefonszáma, e-mail címe, KSH és megye
kód, alapítás idõpontja, fenntartó megnevezése, önálló szakmai egység vezetõje,
nyitva tartás, államháztartási szakágazati
besorolás, közfeladat meghatározása.
4) Felhatalmazás a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
kódszámú támogatási kérelem benyújtására
és a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján az önkormányzatok egyes kötelezõ feladatainak
informatikai támogatása céljából kötelezõen csatlakozniuk kell a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató,
számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (ASP rendszer). Önkormányzatunk esetében a csatlakozás
idõpontja az önkormányzati adórendszer
esetében 2017. október 1., minden más
szakrendszer – iratkezelõ rendszer, önkormányzati települési portál rendszer,
elektronikus ügyintézési portál rendszer,
gazdálkodási
rendszer,
ingatlanvagyon-kataszter rendszer, iparés kereskedelmi rendszer, hagyatéki
leltár rendszer – esetében 2018. január 1.
Az ASP rendszerhez történõ csatlakozás megvalósítása érdekében Magyarország Kormánya KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
kódszámmal „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” címû felhívást
tett közzé az önkormányzatok részére,
melyben vissza nem térítendõ támogatásban részesíti a felhívás feltételeinek
megfelelõ önkormányzatokat.
A projekt keretében kötelezõen megvalósítandó tevékenységek a következõk:
– Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése;
– Mûködésfejlesztés és szabályozási
keretek kialakítása;
– Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez
kapcsolódó
feltételek
kialakítása;
– Önkormányzati szakrendszerek
adatminõségének javítása, migrációja;
– Oktatásokon történõ részvételhez
kapcsolódó utazás;
– Tesztelés, élesítés;
– Projektmenedzsment;

– Horizontális követelmények teljesítése;
– Kötelezõ tájékoztatás, nyilvánosság.
A támogatási összeg Újszász esetében
7 000 000 Ft. A támogatási kérelem benyújtása 2017. február 1. – 2017. február
28. között lehetséges. A képviselõ-testület
döntött a pályázat benyújtásáról, valamint a támogatási kérelem pozitív elbírálása
esetén
a
kedvezményezetti
kötelezettségek teljesítésérõl.
5) A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó támogatási
kérelemrõl
A Vidékfejlesztési Program keretében
kiírásra került a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erõ- és munkagépek
beszerzése” tárgyú pályázati felhívás.
Az önkormányzat Szászberek Községi
Önkormányzat és Zagyvarékas Községi
Önkormányzat részvételével közösen,
konzorciumi formában nyújtja be a támogatási kérelmet. A felhívás 2. célterületének keretében nyílik lehetõség utak karbantartásához szükséges erõ- és munkagépek beszerzésére. Újszász város részérõl 1 db MTZ 820.4 típusú traktor ACW
vonószerkezettel – mint erõgép -, valamint a hozzá illeszthetõ 1 db Metal-Fach
T-710/1 pótkocsi, 1 db Metal-Fach T-229
típusú homlokrakodó raklapvillával, 1 db
GEO SP hótolólap front felfüggesztéssel,
és 1 db Serie CL.550-M sószóró – mint
munkagépek – beszerzése valósulhat
meg.
A projekt keretében megítélhetõ maximális vissza nem térítendõ támogatás
összege konzorcium esetében 20 millió
forint, melyhez 25%-os önerõ biztosítása
szükséges. Az önerõ a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet tartalék során kerül
tervezésre. A pályázati felhívás egyik kötelezõ elemeként az önkormányzat nyilatkozik, hogy legkésõbb az elsõ kifizetési
kérelem benyújtásáig erõgépet kezelõ
személyzetet alkalmaz.
6) Képviselõi tiszteletdíjak felajánlása
Répási Csabáné Tóth Rozália képviselõ a
2017. január havi tiszteletdíját (25 000 Ft)
teljes összegben a Szent Márton Gyermekmentõ Szolgálat Közhasznú Alapítvány támogatására ajánlotta fel.
Dr. Szóró Magdolna képviselõ a 2017. január havi tiszteletdíjából 10 000 Ft-ot a
Fordulat
tánccsoport
támogatására,
40 000 Ft-ot pedig Kurcz Ádám gyógykezeléséhez
légsterilizáló
vásárlására
ajánlott fel.
Konka Csaba képviselõ a 2017. január
havi tiszteletdíjából 15 000 Ft-ot a Nosza
Mami tánccsoport támogatására ajánlott
fel.
Petrik Ferenc képviselõ a 2017. január
havi tiszteletdíját teljes összegben (25 000
Ft) az Ökomenikus Segélyszervezet számára a buszbalesetet szenvedettek támogatására ajánlotta fel.
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Felhívás javaslattételre
Újszász város kitüntetõ címeinek adományozására

ÚJSZÁSZI HÍRADÓ

Januári hírek a Zagyvaparti
Idõsek Otthonából

E
zúton hívjuk fel a tisztelt lakosság figyelmét, hogy Gyorsan elszaladt a 2016-os év utolsó pár napja is intézményünkÚjszász Város Önkormányzata által alapított Újszász Város ben. A karácsonyi készülõdés után szilveszteri hangulatúra változDíszpolgára; Pro Urbe Újszász emlékérem; Újszász Város
Sport Díj; Újszász Város Gazdasági Díj; Újszász Város Szakmai Díj és Újszász Város Kulturális Díj kitüntetõ címekre
2017. május 15. napjáig adhatják be javaslatukat a címenként
részletezett leírás szerint. A javaslattétel Újszász város polgármestere (5052 Újszász, Szabadság tér 1.) részére írásban
nyújtható be.
A javaslatnak valamennyi esetben tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy, illetve közösség nevét,
címét, valamint az elismerni kívánt tevékenység
ismertetését.
A kitüntetõ címek mindegyike posztumuszként is adományozható. A díjak átadására Újszász Város Napján kerül sor.
„Újszász Város Díszpolgára” cím
A cím olyan személynek adományozható, aki a helyi társadalmi életben a város és lakossága javára eredményes és sikeres tevékenységet folytatott, ezzel elnyerve a város lakosságának tiszteletét és megbecsülését.
„Pro Urbe Újszász” emlékérem
Az emlékérem személynek vagy közösségnek adományozható, aki, illetõleg amely a város fejlesztésében, a város
politikai és kulturális életében, a tudomány, a mûvészetek és
az irodalom, egészségügy, oktatás, nevelés, közmûvelõdés
terén kiemelkedõen eredményes és maradandó munkát
végzett.
„Újszász Város Szakmai Díj”
A díj olyan személynek vagy közösségnek adományozható, aki, illetõleg amely a városban oktatási, szociális, egészségügyi területen és államigazgatásban kimagasló szakmai
teljesítmény nyújt, nyújtott, munkájuk elismeréseként.
A polgármesteri hivatalnál az ott mûködõ érdekképviseleti szerv jelölése alapján a köztisztviselõk vonatkozásában a
jegyzõ, a közalkalmazottak vonatkozásában továbbá a vállalkozói jogviszonyban illetve Munka Törvénykönyve hatálya
alá tartozók esetében az intézményvezetõk javaslata alapján
a polgármester tesz elõterjesztést. Az intézményvezetõk javaslatuk megtételéhez kötelesek kikérni a kollektíva véleményét is. A nem önkormányzati foglalkoztatásban álló alkalmazottak esetében minden természetes és jogi személy tehet
javaslatot, mely alapján a polgármester tesz elõterjesztést.
„Újszász Város Sport Díj”
A díj olyan személynek vagy közösségnek adományozható, aki, illetõleg amely a városban kiemelkedõ sportteljesítményt nyújtott. A díj olyan nem újszászi, vagy újszászi származású személynek is adható, aki a város sportéletéért kiemelkedõ tevékenységet végzett.
„Újszász Város Gazdasági Díj”
A díj olyan vállalkozónak, egyéni cégnek, gazdasági társaságnak adományozható, aki, illetõleg amely a városban kiemelkedõen eredményes gazdasági tevékenységet nyújt. A
javaslat elbírálása során az az egyéni cég, vállalkozó, gazdasági társaság elõnyt élvez, amely gazdasági tevékenysége során a város és lakossága javára eredményes és sikeres
tevékenységet folytatott.
„Újszász Város Kulturális Díj”
A díj adományozható azon természetes személy, közössége, együttes számára, aki, vagy amely kiemelkedõ tevékenységével Újszász kulturális életét gazdagította, Újszász lakóinak mûvelõdését szolgálta.
Udud Róza
jegyzõ
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tattuk az otthon helyiségeit. Lakóink már nagyon várták az év utolsó ünnepségét. Felkérésünkre eljött hozzánk Varga János lakodalmas zenész, aki szintetizátorával és hangjával nagyon kellemes
hangulatot adott a nótázáshoz és a szórakozáshoz. Ezúton is
köszönjük neki a vidám talpalávalót.

Szilveszteri mulatság
Az idei esztendõ elsõ munkanapján, hagyományként Nyitrainé
Kiss Katalin igazgatónõ köszöntötte a dolgozókat, kedves, bátorító
szavaival közösen koccintottunk az új évre.
Január 6-a, vízkereszt napja. A napkeleti bölcsek ezen a napon
látták meg a jászolban fekvõ kis Jézust. Harmincéves korában pedig Jézust ezen a napon keresztelte meg a Jordán folyóban Keresztelõ Szent János. Errõl a keresztény ünneprõl csoportos foglalkozás
keretében emlékeztünk meg, majd a kollégák segítségével
lebontottuk fáinkat és az ünnepi dekorációt.
Újabb ünnepnapra is készülhettünk, hiszen egyik ellátottunk,
Vachal Zoltánné Erzsike néni január 18-án töltötte be 90. életévét. A
születésnap igazán családias hangulatban telt, köszönjük Molnár
Péter polgármesternek a részvételét. Ami ebben az esetben különösen fontos volt lakónknak, hiszen régi idõkre visszamenõ ismeretség az övék. Isten éltesse erõben, egészségben. A dolgozók és lakóink nevében kívánjuk, hogy még sok szép napot tölthessünk az
otthon falai között Erzsike nénivel.
Január 22-e a Magyar Kultúra Napja. Ez alkalomból az újszászi
mûvelõdéi ház hobbi mûvészek alkotásaiból szervezett kiállítást,
mely intézményünknek különösen hangsúlyos, mivel egyik dolgozónk, Mezõ Miklósné élelmezésvezetõ-helyettes képeit is megcsodálhatjuk a tárlaton. Szeretnénk ezúton gratulálni és további jó
egészséget kívánni az alkotáshoz.
Intézményünkben újabb szervezkedés veszi kezdetét, hiszen
hamarosan következik a farsangi idõszak, melyhez az idõseinknek
éppúgy kedve van, mint a fiatalságnak. Jelenleg felmérés alatt áll,
ki milyen jelmezbe, szerepbe akar bújni.
Eközben épületeink továbbra is szépülnek, a lakószobák még
komfortosabb érzést fognak biztosítani lakóinak, amit leginkább
majd nyáron fognak érezni. Januárban megkezdték a „B” épület
ablakainak redõnnyel való ellátását. Ez nem csak esztétikus látványt nyújt, de bízunk benne, hogy majd a nyári forróság is
elviselhetõbb lesz általa.
Intézményünk számos alkalommal kap kisebb-nagyobb adományt magánszemélyektõl, szervezetektõl, melyet mindig szívesen fogadunk és nagyon szépen köszönünk!
Nyitrainé Kiss Katalin
igazgató
és a mentálhigiénés csoport
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Lengyel-magyar kapcsolatok
Megjelent

Bali István Lengyel-magyar kapcsolatok
Jász-Nagykun-Szolnok megyében címû Lengyel, Magyar
két jóbarát együtt harcol s issza borát alcímû könyve. Az
igényes kivitelû, 390 oldalas 700 fotóval illusztrált magyar
és lengyel nyelven kiadott könyvben a 310. oldaltól a 319.
oldalig Krzysztof Madej és Patrycja Krupka Lengyel-magyar
testvérkapcsolatok a gyakorlatban, Kaló Istvánné Almafák
Lengyelországban és Fehér János Testvérvárosi barátsággal
kezdõdött és európai sportkapcsolattá fejlõdött címû írásai
olvashatóak az Újszász és Gmína Debica közötti tartalmas
együttmûködésrõl.

Hóban, fagyban is
tréningezhetünk kutyákkal

Könyv a lengyel-magyar kapcsolatokról

A nagy mozgásigényû kutyafajták, munkakutyák télidõ-

ben, hóban is igénylik, hogy kiszaladgálják magukat, illetve tréningezzenek.
De vajon mennyiben más a fagyos idõben történõ
edzés, mire kell ilyenkor ügyelnie a gazdának?
– Maga a téli idõ a kutyák munkakedvére nincs befolyással. Szeretik a havat, még azok a növendékek is nagyon élvezik, amelyek most találkoznak vele elõször. Szaladgálnak, játszanak benne, belefekszenek, harapdálják –
fejtette ki a német juhászkutyákat tenyésztõ újszászi Tiger
László, aki rendszeresen tréningezi állatait.
– A lábukra kell jobban odafigyelni jeges idõben, illetve
ha sózott úton vezetjük õket. A friss hóban nyugodtan szaladgálhat a kutya, az nem okoz semmilyen problémát, a
gond a jegesedéssel van. Ha a gyakorlópálya lefagyott, akkor
vagy
takarítsák
le
a
tréning
elõtt,
balesetveszély-mentesítsék, vagy pedig ne használják.
Nem jellemzõ, hogy a munkakutyák megfáznának, hozzászoknak a hidegben való mozgáshoz. De közvetlenül a tréning után én nem szoktam itatni õket, csak két-három óra
múlva. Kint hagyni sem célszerû nekik az itatót, befagy a
tál, én langyos vizet adok nekik napi két vagy három alkalommal – fejtette ki László.
– Az õrzõ-védõ munkánál figyeljünk arra, hogy a
csibészelésnél használt karok a tépõ résznél ne legyenek
fagyottak. Ahol a kutya megfogja, ott a nyálától átnedvesedik és jegesedik a hidegben. Jeges karra a kutya nem szívesen fog rá, mivel kemény, mint a vas. Ez a fogazatának sem
tesz jót, megsértheti, de a munka eredményességét is veszélyeztetjük, hiszen nem a szabályos fogást gyakorolja.
Ha nagyobb sétára megyünk, ajánlott úgy megválasztani
az útvonalat, hogy ne legyen jeges a terep. A kutya is elcsúszhat, ugyanúgy, mint az ember, és rándulás, de akár
ínszalagszakadás is lehet a vége, ha szétcsúsznak a lábai.
Hosszabb távon futtatni nem érdemes õket nagyobb hóban, két-három kilométer épp elég, mivel a hó is felsértheti, kidörzsölheti a lábukat, akkor is, ha nincs lefagyva. Ilyen
idõben nyilván nem tréningezünk annyit, de egy nagyobb
erdei séta is jó edzés a kutyáknak, ott nincsenek felsózva az
utak, szûz hó van, ez olyan terep, ahol szabadon futkoshatnak, játszhatnak kedvükre, és ezt meg is teszik.
Kovács Berta
Szoljon.hu 2017. január 25.
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Részlet a könyvbõl

Adománygyûjtési felhívás
A
JNK-Szolnok megyei Népmûvészeti Egyesület, melynek
újszászi tagjai is vannak, adománygyûjtésbe kezd a
tiszavárkonyi népmûvészeti alkotóház újraépítésére.
Szilveszter éjjelén leégett az alkotóház, mely közel három
évtizeden át a hagyományápolás, népmûvészeti értékek átadásának és a gondtalan kikapcsolódásnak a helyszíne volt.
Sok százan vitték az évek során magukkal a népi kézmûves
táborok színes emlékét. Mindez most a tûz martalékává vált.
Az egyesület rendkívüli közgyûlése úgy döntött, hogy
építsük fel újra a tiszavárkonyi népmûvészeti alkotóházat.
Ehhez szeretnénk támogatást kérni mindazoktól, akik
emlékeznek még az ott eltöltött órákra, napokra, és azoktól,
akik a jövõben szeretnék megismerni a népi kézmûvesség
csodás világát bemutató alkotóházat és a benne majd újrainduló tevékenységeket.
Kérem, amennyiben lehetõsége van rá, pénzbeli adományával nyújtson közvetlen segítséget az alkotóház újraépítéséhez!
Felajánlását, hozzájárulását az alábbi bankszámlára küldheti:
OTP Bank Zrt.: 11745004-21413926

Segítsen, hogy építhessünk!
JNK-Szolnok Megyei Népmûvészeti Egyesület
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Újabb Valódi Nemzeti
Konzultációs program

J
anuár 21-én délután egy újabb országgyûlési képviselõ volt az Újszászi Jobbik
vendége. A választókerületben elõször
vendégeskedõ Dúró Dóra, az Országgyûlés Kulturális Bizottságának és a Jobbik
Oktatási Kabinetjének elnökeként, valamint a „Valódi Nemzeti Konzultáció" oktatási témafelelõseként elsõsorban szakmai kérdésekre igyekezett válaszokat adni, de természetesen szót ejtett aktuális
politikai, közéleti témákról is.
Örömömre szolgál bejelenteni, hogy
alapszervezetünk életében elõször egy
internetes hírportál is tudósított fórumunkról, melynek részére képviselõasszony, és én is rövid interjút adtunk.
A tudósítás az alábbi linken érhetõ el:
http://videk.ma/2017/01/23/az-oktatashelyzete-magyarorszagon-faradt-pedago
gusok-tanitanak-faradt-gyermekeket-denem-csak-itt-van-gond/
Fontosnak tartom – ha már a helyi lakosság csak csekély mértékben érdeklõdik a Jobbik tevékenysége iránt –, hogy
minél nagyobb nyilvánosság elé tárjuk
nemzetépítõ – mentõ munkánkat. Érdekesnek tartom, hogy míg más településrõl több pedagógus is részt vett a fórumon, kérdeztek a képviselõ asszonytól,
sõt véleményt alkottak, addig a helyi közoktatás szereplõi közül senki nem
képviseltette magát.
Ennek ellenére a Jobbik helyi szervezete továbbra is tervez elõadásokat korrupció, migránskérdés, „Trianoni gyalázat”, valamint „1956” témákban, amelyekre már most tisztelettel meghívok
minden kedves olvasót.
Jöjjenek el, tegyék fel kérdéseiket –
mert nálunk lehet kérdezni –, mondják el
véleményüket, fogalmazzák meg kritikáikat – mert nálunk azt is el lehet mondani!
Tisztelettel:
Vásár István
az Újszászi Jobbik elnöke

Sorstársi
összejövetel
Januárban sajnos a csúszós út mi-

att elmaradt az összejövetelünk.
Csoportunk legközelebbi találkozója 2017. február 16-án (csütörtök)
14 órakor lesz a mûvelõdési házban.
Mindenkit szeretettel várunk.
Ulviczki Józsefné
csoportvezetõ

Dúró Dóra országgyûlés képviselõ Újszászon

Kertbarát hírek

2017. január 9-én tartottuk ez évi elsõ Tisztelt
összejövetelünket. Már hagyománynak
mondható, hogy ilyenkor pótszilvesztert tartunk. Így tettük ezt most is. Igaz,
az idõjárás nem volt valami kedvezõ, de
azért szép számmal jelen voltunk.
Az elnöki köszöntõ után pezsgõvel
koccintottunk mindenki egészségére.
Debreceni párost fõztünk, volt hozzá
mustár, torma és finom puha kenyér. Jóízûen elfogyasztottuk. Egy kis sütemény is került az asztalra, köszönet érte
tagtársainknak. Jó hangulatban telt el a
délután.
Elkészült a 2017-es munkatervünk,
amit minden tagtársunk megkapott.
Igyekszünk ennek megfelelõen végezni
munkánkat.
Január 20-án, a Magyar Kultúra Napja alkalmából Hobbi alkotók címmel festõ kiállítás nyílt. Nagyon szép mûsorral
kezdõdött az este. A kiállítás megnyitója
után megtekintette a közönség a képeket. Nagyon szép munkákat láttunk.
Örülünk, hogy Újszászon vannak ilyen
ügyes kezû emberek. Gratulálunk
Ulviczki Józsefnének, Mezõ Miklósnénak és
Kézsmárki Karinának a Fekete József Kertbarát kör tagjai nevében.
Azt kívánjuk, hogy még sok ilyen
szép munkával örvendeztessék meg a
lakosságot. Köszönet illeti a szervezõket
és a fellépõket önzetlen munkájukért.
Nagyon szép este volt.
Kertbarátok

2017. február

Vasutas Hírmondó
vasutas nyugdíjasok, szakszervezeti tagjaink, kedves olvasók!
A 2017-es év Hírmondójában tisztelettel köszöntöm Önöket!
Tagságunk december és január hónapban 10 fõvel növekedett. A tavalyi
évben sajnos négyen elhaláloztak, a létszámunk jelenleg 98 fõ. Várjuk a nyugdíjas vasutas kollégák jelentkezését,
akik még nem tagjai a szakszervezetnek
–, lépjenek közénk.
Ebben az évben elõször a nõnapi rendezvényünkön szeretnénk találkozni
tagjainkkal, 42 nõtagunk van.
Megkaptuk a 2017. évi tagkártya érvényesítõ bélyegeket, amit a bizalmiak
személyesen adnak át, és beszedik az
éves tagdíjat, ami 1500 Ft.
Ebben az idõszakban sokan felkeresik a fogadóóráinkat segélykérõ lapok és
az arcképes igazolványok érvényesítésével kapcsolatban. Fogadóórát minden
héten csütörtökön 9-10 óráig tartunk a
mûvelõdési házban, de bármelyik vezetõségi tagunk bármikor szívesen ad tájékoztatást.
Az alábbiakban néhány tájékoztatást
nyújtunk támogatásokról és kedvezményekrõl.
Támogatások – kedvezmények nyugdíjasoknak
– A nyugdíj összegétõl függõen adható támogatások:
A nyugdíjas személyek egyszeri segélye akkor vehetõ igénybe, ha valaki már
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a létfenntartását veszélyeztetõ élethelyzetbe került, és a havi jövedelme nem haladja meg:
- közeli hozzátartozójával való közös háztartásban a 75 ezer
forintot,
- egyedülállóknál a 85 ezer forintot.
Egyszeri segély évente egy alkalommal állapítható meg, a
maximálisan engedélyezhetõ összeg 15 ezer forint.
Méltányossági nyugdíjemelést akkor kaphat valaki, ha a havi bevételének összege nem magasabb 75 ezer forintnál.
Mindkét kérelem esetében az ONYF Központjához, a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz vagy a kérelmezõ lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes fõvárosi, megyei kormányhivatalhoz kell fordulni.
– Jövedelmi helyzettõl független támogatási formák.
Egyre több a századik életévét megélt idõs ember, számuk
megközelítõleg már 1100 felett van. A 90., a 95., a 100. és a 105.
életévüket betöltött aggastyánokat jubileumi juttatással köszöntik, és születésnapi pénzjutalomban részesülnek, betöltött
életévüknek megfelelõ összeggel.
A gyógyászati segédeszközök vásárlásához is lehet támogatást kérni: az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapján
elérhetõ a támogatott gyógyászati segédeszközök listája, a támogatás mértéke, illetve minden egyéb fontos tudnivaló. Kevesen tudják, hogy a gyógyászati segédeszköz kiváltásával kapcsolatos utazáshoz utazási költségtérítés is jár abban az esetben,
ha a segédeszközt a lakóhelyhez legközelebbi szaküzletben vásárolják meg. Ezen felül kölcsönzésre, vagy a TB által támogatott, rendeltetésszerûen használt, idõ elõtt meghibásodott termékeknél akár a javításra is lehet támogatást kérni.
Sok nyugdíjas tisztában van azzal, hogy utazási kedvezményre is jogosult, 65 év felett mindenkinek ingyenes a tömegközlekedés. Azok a 65 évnél fiatalabbak, akik saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban (özvegyi nyugdíj, árvaellátás), elõrehozott öregségi nyugdíjban, vagy rokkantsági ellátásban részesülnek, évente 16 alkalommal, kedvezményes
menetjeggyel utazhatnak.
Áldozatvédelem.
Az idõs emberek könnyebben válnak bûnözõk célpontjává,
hiszen egyszerûbb õket kihasználni, kevésbé tájékozottak, védtelenebbek, és fizikai erejüket tekintve is gyengébbek. Azokon,
akik ilyen helyzetbe kerültek, pénzügyi segély, valamint állami
kárenyhítés segíthet.
A pénzügyi segélyrõl a területi áldozatszolgálat méltányossági döntéssel határoz, ahol nem a szociális körülmények, hanem a bûncselekmény következtében kialakult helyzet a mérvadó.
A bûncselekményt követõ 3 munkanapon belül lehet azonnali pénzbeli támogatásért fordulni.
Állami kárenyhítésért azok folyamodhatnak a bûncselekményt követõ 3 hónapon belül, akik valamilyen erõszakos bûncselekmény áldozatává váltak, továbbá jövedelmi helyzetük
miatt támogatásra szorulnak.
Szabadidõs tevékenységekre, illetve kulturális programokra vonatkozó kedvezmények.
- Múzeumi belépõjegy kedvezmények (a 70. életévét betöltött személyeknek díjtalan)
- Könyvtári beiratkozási díjmentesség 70 év felett
- Kedvezményes bérlet- és jegyvásárlás a mozikban
- Jegyvásárlási kedvezmény a gyógyfürdõkbe és strandokra
- Színházi bérlet- és jegykedvezmény.
(Emberi Erõforrások Minisztériuma: „Információ idõseknek.”)
Vas Imre
ny. szakszervezet elnöke
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Tájékoztatás a PRAKTIKER kedvezményes napjairól
(Vasutas szakszervezeti tagoknak 10 % kedvezmény)
Február 9-12-ig
Március 9-12-ig
Április 6-9-ig
Május 11-14-ig
Június 8-14-ig
Július 13-16-ig
Augusztus 10-13-ig
Szeptember 7-10-ig
Október 12-15-ig
November 9-12-ig
December 7-10-ig.
Nyugdíjas Vasutas Szervezet

Jelentkezzen
polgárõrnek!
Köszöntjük a több mint ötvenezer polgárõr nevé-

ben. Szeretne biztonságosabb környezetben élni? Tegyen érte!
Magyarországon a Polgárõrség 25 éve járul hozzá a
közrend és a közbiztonság megszilárdításához, a bûnözés megelõzéséhez. Az Országos Polgárõr Szövetség és tagszervezetei stratégiai partnerei a Rendõrségnek, a Katasztrófavédelemnek, a települési önkormányzatoknak és más a közrend fenntartásában szerepet játszó rendészeti szerveknek. A Polgárõrség
kormányzati támogatásban részesül, tevékenységét
törvény szabályozza, tagjait a közfeladatot ellátó személyeknek járó kiemelt védelem illeti meg.
Ha szeretne a közvetlen lakó- és szociális környezetének értéket adó önkéntes munkát végezni, lépjen
be a Polgárõrségbe, várjuk jelentkezését!
Ha szeretne tenni:
– a közösségi bûnmegelõzésért,
– a biztonságosabb közlekedésért,
– a gyermekek és a fiatalok védelméért,
– a kiszolgáltatott helyzetben lévõ emberek támogatásáért,
– a környezetvédelemért,
– a katasztrófa helyzetek elhárításáért,
– a kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartásáért,
és hisz az önkéntes munka értékteremtõ erejében,
akkor köztünk a helye!
Az érdeklõdõk közvetlenül a lakóhelyük szerinti illetékes polgárõr egyesületeknél jelezhetik csatlakozási szándékukat, felvételük az általános szabályok szerint történik. További információ: www.opsz.hu
Újszászon jelentkezni lehet a polgárõr irodában, az
ujszasz.polgarorseg@gmail.com e-mail címen, illetve
a 30/621-08-79 telefonszámon.
Városi Polgárõr Egyesület

2017. február
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Maradjon az 1 %
Újszászon!
Az 1 % duplán számít!
Az elmúlt években sokan csatlakoztak
felhívásunkhoz, és jövedelemadójuk 1
%-át az Újszászon mûködõ alapítványok,
egyesületek javára ajánlották fel. Bízunk
benne, hogy most, amikor ismét döntenek az 1 %-ról, még többen támogatják a
helyi alapítványokat. Kérjük, adóbevallásukban ennek megfelelõen töltsék ki a
rendelkezõ nyilatkozatot.
Maradjon az 1 % Újszászon! Segítsük
mindannyiunk hasznára az itthon mûködõ egyesületeket, klubokat, alapítványokat!
Együtt Újszászért Egyesület
Adószáma: 18832361-1-16
Alapítványunk egészségmegõrzõ, szociális, oktatási és kulturális egyesület, mely
kiemelkedõen közhasznú szervezet.
Idõsekért Alapítvány 1997
Adószáma: 18833197-1-16
Az Alapítvány kiemelt céljai a Zagyvaparti Idõsek Otthonában élõk kulturális,
foglalkoztatási igényeinek színesítése,
életkörülményeinek javítása, a tárgyi
feltételek kiegészítése.
Magyar Lábtoll-labda Szövetség
Adószáma: 18827006-1-16
Célja a lábtoll-labda sportág népszerûsítése.
Újszász Városi Polgárõr Egyesület
Adószáma: 18830376-1-16
Célja: Újszász városban a bûnmegelõzés,
valamint a közrend és közbiztonság megszilárdítása.
Újszász Város Közbiztonságáért Közhasznú Alapítvány
Adószáma: 18840650-1-16
Célja: Újszász város közbiztonságának javítása. Rendõrség és a polgárõrség
támogatása.
Kiemelt közhasznú végzés száma:
Kny. 60.060/2006/6.
Nyilvántartási szám: 1062
Kiemelt közhasznú végzés dátuma:
2006. 09. 26.
Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszám:
70300053-11026998.
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Újszász 2000 Alapítvány
Adószáma: 18825482-1-16
Alapítványunk Újszász város mûvelõdéséért és sportjáért jött létre. Alapvetõ feladata támogatni az általános iskolát, a
szociális otthont, a sportolókat, sakkozókat, focistákat, az Újszászon mûködõ egyházakat.
Újszász Városi Vasutas Sportegyesület
Adószáma: 19866420-1-16
Célja: Újszász város sportéletének szervezése, a sport megszerettetése.
Vörösmarty Tanulmányi és Sportalapítvány
Adószáma: 18822087-1-16
Célja: Az oktatás feltételeinek javítása. A
tehetséges gyermekek támogatása.
„Megújulás” Alkoholizmus Elleni Klub
Adószáma: 18823765-1-16
Célja a kórházból kikerülõ rehabilitált alkoholbeteg utógondozásában való tevékeny részvétel, az alkoholizmus elleni
küzdelem, az öngyógyító életmentõ
tevékenység kifejlesztése.
Újszászi Énekszó Alapítvány
Adószáma: 18842913-1-16
Az Alapítvány célja: kulturális – mûvészeti tevékenység a zene területén. Kérjük, adója 1 %-ával támogassa alapítványunk munkáját!
Magyarországi Cigányok Európai Uniós
Szövetsége
Adószáma: 18838549-1-16
Bankszámlaszáma:
10404508-45043204-00000000
Célja: a hátrányos helyzetû roma lakosság segítése.
„Gyere segíts” Alapítvány
Adószáma: 18140194-1-16
Alapítványunk célja, hogy felkutatjuk és
támogatjuk azokat az Újszászhoz kötõdõ
nehéz sorsú embereket, gyermekeket,
családokat és idõseket, akik önhibájukon
kívül kimaradnak az állami támogatórendszerbõl. Az alapító okiratban az

Újszászon élõ és ide kötõdõ emberek életminõségének javításán túl a környezetvédelmet és az egészségmegõrzés segítését
is célként fogalmaztuk meg.
Újszászi 4 H Egyesület
Adószám: 18823318-1-16
Cím: 5052 Újszász Bajcsy-Zs. u. 16.
Célja: A városban mûködõ köznevelési
intézmények, egyéb szervezetek támogatása az egészségtudatos-, természet és környezetvédelemre -, egészséges életmódra-, hagyományápolásra-, szabadidõ hasznos eltöltésére, a szülõföld szeretetére nevelés terén. Programok támogatása, szervezése, együttmûködés az erre igényt tartó civil szervezetekkel, annak érdekében,
hogy elsõsorban a felnövekvõ nemzedéknek örök érvényû értékeket közvetítsünk.
Közhasznú gyermek és ifjúsági szervezet.
Újszászi Liliom Néptánc Hagyományõrzõ Egyesület
adószám.18224001-1-16
Az egyesület célja:
A hagyományos magyar népi mesterségek életben tartása, néptánc, népzene,
népmûvészeti hagyományok õrzése,
ápolása, széles körben történõ megismertetése, továbbadása és népszerûsítése.
Ha teheti, támogassa egyházunkat adója
1 %-ával. A Katolikus Egyház technikai
száma: 0011.
Újszászi Szent István Alapítvány
Adószáma: 18842982-1-16
Célja: az újszászi templom és temetõ mûködésének támogatása, segítése, a katolikus hitélet, hitoktatás, kultúra fejlesztése,
szociális tevékenység, családsegítés,
idõskorúak gondozása.
Számlaszáma: 70300053-11031631.
Újszász Városi Postagalambsport Egyesület R23.
Adószáma: 18830699-1-16
Célja: a postagalambok tenyésztése és
versenyeztetése.
Városi civil fórum

Rózsa Imre Alapítvány
Adószáma: 18828090-1-16
Célja: A hátrányos helyzetû, valamint a
tehetséges tanulók segítése.
„Szabadság“ Horgász Egyesület
Adószáma: 19867225-1-16
Célja: a horgászat népszerûsítése, az
újszászi horgászat szervezése, haltelepítés, környezetvédelem.

2017. február
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(Foltatás az elsõ oldalról)
A határidõ 1844. május 1. ,,20 arany pályadíjat tûz ki a legjobb népmelódiáért –
Kölcsey Ferenc koszorús költõnk’
,Hymnusára’ ének és zenekarra téve."
Megjelent a Honderü 1844. március 9-i
számában.
– Erkel Ferenc megírja a Himnusz zenéjét. Anekdotikus feljegyzés szerint az
idõs Erkel visszaemlékezése: ,,Csend van.
Ülök és gondolkodok: hát, hogy is kellene
azt a himnuszt megcsinálni? Elém teszem
a szöveget. Olvasom.
Megint gondolkodok. És amint így elgondolkozom, eszembe jut az én elsõ
mesteremnek a szava, aki Pozsonyban tanított. Azt mondta: fiam, mikor valami
szent zenét komponálsz, mindig a harangok szava jusson eszedbe. És ott a szoba
csöndességében megzendülnek az én fülemben a pozsonyi harangok. Áhítat száll
meg. A kezemet a zongorára teszem és
hang-hang után olvad. Egy óra sem telik
belé, megvan a himnusz..."
1844. augusztus 10. – a Himnusz elõször szólal meg nyilvános népünnepségen: az óbudai hajógyárban, a ,,Széchenyi" nevû gõzös vízrebocsátásánál.
1848. augusztus 20. – a Himnusz elõször szólal meg hivatalos állami ünnepségen, a budai Mátyás-templomban.
Míg az 1840-es évek végén ünnepi alkalmakkor felváltva vagy együtt énekelték a Himnuszt és a Szózatot, addig az ötvenes években a Himnusz lett a nemzeti
érzelmeket jobban kifejezõ népének.
A Himnuszt hivatalosan csak az
1949-es alkotmányt alapjaiban módosító
1989. évi törvény iktatta nemzeti jelképeink sorába. A 2012. január 1-jén hatályba
lépett alaptörvény alapvetésének I. cikke
kimondja: „Magyarország himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz címû költeménye
Erkel Ferenc zenéjével.”
A magyar kultúra napjáról való megemlékezés gondolatát ifjabb Fasang Árpád zongoramûvész vetette föl 1985-ben.
„Ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségbõl meríthetünk, és van mire büszkének lennünk,
hiszen ez a nemzet sokat adott Európa, a
világ kultúrájának. Ez az örökség tartást
ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában is.” A
Hazafias Népfront szervezte meg elõször
az évfordulós rendezvényeket 1989 januárjában.
Az ünnep alkalmából azóta a magyarság idehaza, a határokon túl és szerte a világban megemlékezik a magyar kulturális értékekrõl.”
A mûsort vers illusztrációk, Szacskó Levente gyönyörû éneke és az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 3. osztályos néptáncosai színesítették. A Himnuszt Gonda Adrienn adta elõ.
A hobbi festõk kiállítását Simon Ágnes,
az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános
Iskola pedagógusa nyitotta meg a következõ idézettel:

10

Barta Imréné mondott ünnepi beszédet. Mellette a mûsorban közremûködõ
Gonda Adrienn, Farkas Tibor, Bata Krisztina, Kaszonyi Viktória és Farkas Attila
(Fotó: Kovács Györgyi)

Az ünnepség résztvevõi
(Fotó: Kovács Györgyi)
„Magasra emeli a mûvészet az embert,
nemessé, csodálatosan széppé varázsolhatja lelkének minden rezdülését.”
Úgy gondolom, Gogol szavai tökéletes
módon leírják, hogy a mûvészet miként is
tud részévé válni az életünknek. Mind a
mûvészeknek, mind a csodálóknak. Komoly gondolatok, üzenetek átadására és
közvetítésére képes a mûvészet minden
ága. Képes a lelket ápolni, kezelni és fejleszteni egyaránt.
A mûvészet felelõsséggel is tartozik,
hiszen az ember lélektani, kulturális fejlõdéséért felel, mert az egyént itt érõ behatások az ember személyiségét formálni, finomítani tudja.
A festészetet talán úgy tudnám értelmezni, amely színvilágában, ecsetvoná-

saiban, kifejezõ erejében olyan érzéseket
és érzeteket képes közvetíteni a nézõ felé,
amelyet szavakkal nem tudunk elmondani, kifejezni. A szemet gyönyörködtetni, s
a szemet elvarázsolni nehéz feladat, hiszen sok inger éri a hétköznapokban is,
ellenben egy új világot tárni elé és megmagyarázhatatlanul lekötni a figyelmét
óriási kihívás, amelyre a festészet egyedüli módon képes.
Megtiszteltetés, hogy köszönthetem a
mai napon Ulviczki Józsefné Herczeg Magdolnát, Mezõ Miklósné Vakhal Évát és
Kézsmárki Karinát, akik lehetõséget adtak
arra, hogy munkáik által egy ilyen színvonalas és színes kiállításnak lehetünk
szemtanúi.
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gyorsan szárad, ezért aztán volt olyan alkalom, hogy egy nap
alatt három kép is elkészült. Számomra a festés jelenti a kikapcsolódást, a feltöltõdést. Amíg egy kép elkészül, teljesen csak az
van elõttem, megszûnik a külvilág, a gondok, a problémák eltûnnek. Úgy tûnik, lesz utódom is a családban, Luca nevû unokám nagyon ügyesen rajzol, érdeklõdve nézi, amikor festek,
szerintem már most nagyon jó érzéke van hozzá.”

Simon Ágnes
(Fotó: Kovács Györgyi)
Ulviczki Józsefné:
Újszászon született, itt él, nyugdíjas. Az Újszászi Híradó
munkatársa már 26 éve. 1999-ben megalakította Újszászon a
mozgássérültek csoportját, melynek jelenleg is vezetõje.
2003-tól 2016-ig volt a Városi Civil Fórum elnöke. 2010-ben önkéntes munkája elismeréseként Újszász Város Önkormányzata
Pro Urbe Újszász emlékérem kitüntetésben részesítette.
Így vall magáról:
„Soha nem gondoltam volna, hogy ezt megélem. Kiállítás!
Mindig mondják, hogy soha nem késõ elkezdeni. Jó példa erre
számomra Fehér Jánosné Sárika néni, aki 70 évesen kezdett el írni. Azt is tudom, hogy a kreatív elfoglaltság gyógyít.
Hogyan kezdtem el festeni? Az úgy volt, hogy 68. születésnapomra Zsófi lányoméktól festõkészletet kaptam ajándékba,
mondván: „Anya, fessél ki magadból mindent”.
Nagyon megörültem, hiszen már kislány koromban is szerettem rajzolni. Aztán a munka, a család, a háztartás töltötte ki az
idõmet, nem rajzoltam, nem festettem. Van ugyan két régebbi
kép, amiket 2000-ben festettem, de ezen kívül nem festettem.
A vásznaktól megijedtem, mondtam, rá se merek nézni,
nemhogy összemaszatoljam. Aztán rajzoltam. Elõvettem a gyerekeim régi vízfestékét, virágokat festettem. Az ajándékba kapott akrilfesték és a vászon csak izgatott, így elõvettem a legkisebb vásznat, és elkészült az elsõ „alkotás”. A napraforgó. Utána
már bátrabban nyúltam az ecsethez, jöttek a következõ képek. A
naplemente, a sárga csokor, a pillangó és a többi. Az interneten
elküldtem a lányaimnak, aztán az elsõ biztatást Gyüre Rozikától
kaptam, amiért nagyon hálás vagyok, majd másoktól, a családomtól.
Aztán érkezett az ajánlat Bartáné Katikától, hogy a magányosok karácsonyára kiállítást szeretnének rendezni. Ez a kiállítás
ugyan elmaradt, de a képeket közben bekereteztettem. A vásznakat helyben, a papírképeket Szolnokon. Ebben köszönöm Kovács Nándor segítségét, aki örömmel vitte-hozta a képeket.
Örömmel készültem erre a kiállításra, és bízom benne, hogy
még sok képet tudok majd festeni, és valóban „ki tudok majd
festeni magamból mindent”. Köszönöm Zsófika, hogy a kezembe adtad az ecsetet!”
Mezõ Miklósné:
Mezõ Miklósné Vakhal Éva 1957. szeptember 1-jén született.
Jelenleg a Zagyvaparti Idõsek Otthonában élelmezésvezetõ.
Idén lesz 15 éve, hogy özvegy. Két gyermeke közül Évi, unokájával a szomszédságában él, fia Miklós még otthon van vele. 13
éve kezdett el festeni, ebbõl 5 év esett ki, amikor minden szabadidejét unokájával töltötte. Hogyan is kezdõdött:
„Elõször verseket írtam, késõbb, ahogy vásárolni jártam, láttam, hogy lehet kész festõkereteket venni, amin már ki van feszítve a vászon. Elõször elõrajzoltam, ami az eszembe jutott, késõbb már csak spontán festettem. A szívem csücske mindig is a
tájak ábrázolása volt, de inkább a fantáziámban, képzeletemben
élõ tájakat, virágokat festettem. Akrilfestéket használok, ami
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Kézsmárki Karina így vall magáról:
„25 éves vagyok, Újszászra 12 éves koromban költöztem.
Mindig is szerettem rajzolni, már kiskoromtól kezdve érdekelt a
képzõmûvészet. Óvodás koromtól kezdve együtt hímeztem dédi mamámmal, együtt kötöttem nagymamámmal. Gimnáziumban rajz fakultációra jártam. Sok kreatív technikát kipróbáltam:
pirográfia, dekupázs, ékszerkészítés.
Gimnázium után a rajzolás háttérbe szorult. 2 évvel ezelõtt
ragadtam újra ceruzát, és beiratkoztam egy budapesti mûvészeti szakközépiskolába, ahol grafikusnak tanulok. Itt tervezõgrafikát, szabad kezes, illetve számítógépes rajzot oktatnak. Emellett
pedig a vasútnál dolgozom.
Kedvenc technikám az akvarellel festés, szeretem kombinálni ezt pasztellkrétával vagy filctollal, és ebben szeretnék még sokat fejlõdni. Nincsenek konkrét terveim a jövõre nézve, de egy
biztos, az alkotás része marad az életemnek.”
Azt gondolom, az ember életében sok dolgot tapasztal, évrõl
évre bölcsebb és tisztánlátóbb lesz. Ezek a jelek egy átlagos ember életében is könnyen észrevehetõk, de egy mûvész munkásságában látni igazán, ahogy az évek telnek felemelõ, elképesztõ
és lenyûgözõen éretté válik.
Képeiknek, alkotásaiknak bemutatása mindenkinek örömöt,
felüdülést, megnyugvást, kikapcsolódást fog jelenteni. Mindhármuknak köszönjük!
Barta Imréné

NOSZA MAMIK
és
Nosza Fiatalok
Jöjjenek el az újszászi
MÛVELÕDÉSI HÁZBA

2017. február 25-én
délután 1/2 5 órakor!
a 10 éves NOSZA MAMI TÁNCCSOPORT
2 órás GÁLAESTJÉRE
Fellépnek még:
Kertész Iván, a “Star Academy” döntõse,
Kátai Lilla, a “Star Academy” résztvevõje,
Tiszai Nagy Ildikó operetténekes,
Deák Lajos nótaénekes,
az Újszászról elszármazott énekesek
Bálint Erika, Bárdosné Ulviczki Györgyi,
táncosok és tánccsoportok.
Belépõdíj: 1000 Ft.
Elõadás elõtt 1/2 órával vásárolható

11

KULTÚRA

ÚJSZÁSZI HÍRADÓ

Felhívás!

Meghívó

Meghívó

A
z idén is szeretnénk a Nõnapra gobelin kiállítást rendezni. Várjuk a készí-

Szeretettel meghívjuk a város
lakosságát

tõk jelentkezését munkanapokon 8-17
óráig személyesen vagy a 366-401-es telefonszámon. Nemcsak azok jelentkezését várjuk, akik tavaly kiállítottak, bizonyára többen is készítenek gobelineket,
õket is szívesen invitáljuk. Szeretnénk
minél több új, még nem látott alkotást
kiállítani.
Várjuk a jelentkezéseket!

2017. március 10-én (pénteken)
17 órára

Újszász Város Önkormányzata
nevében szeretettel hívjuk és várjuk a
város lakosságát

Barta Imréné

GOBELINE KIÁLLÍTÁSRA

2017. március 10-én (pénteken)
17.30 órára
a mûvelõdési ház színháztermébe

a mûvelõdési ház színháztermébe.

NÕNAPI MULATSÁGUNKRA,

Az alkotások megtekinthetõk: 2017.
március 10-17-ig munkanapokon:
9.00-17.00 óráig,

melyen közremûködik Sülyi Károly
nótaénekes.

szombat-vasárnap: 14.00-17.00 óráig.

MEGHÍVÓ
A kultúrházak éjjel-nappal 2017.
Mindennapi hagyományaink – ezt tudjuk mi - címû programsorozat keretein belül a mûvelõdési ház hívja a város
lakosságát az alábbi programokra:
Február 11. szombat
15 óra Farsangolás az Újszászi Vörösmarty Mihály
Általános Iskola szervezésében
Február 12. vasárnap
15 órától helyi csoportok bemutatkozása: Nosza Mami,
Százszorszép Népdalkör, Senorok, Fordulat tánccsoport,
Dalma Dance klub, Kvint kör, Kisliliom néptánc csoport,
az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola néptánc
csoportja, Népi Díszítõmûvészeti Szakkör bemutatója és a
Fekete József Kertbarát kör kóstolója
15-17 óráig mesedélután az 1-es klubban
A programok helye: mûvelõdési ház nagyterme
Újszász, Szabadság tér 1.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
Városi Mûvelõdési Ház
és Könyvtár dolgozói

Ezt követõen élõzenés
táncmulatság!

Rajzpályázat
Az ORFK – Országos Baleset-megelõ-

zési Bizottsága gyermekrajz pályázatot
hirdet „Biztonságos közlekedés gyermekszemmel” címmel.
Az óvodás és általános iskolás gyerekektõl olyan kreatív rajzokat várnak,
amelyek a biztonságos közlekedést mutatják be az állatvilág felhasználásával.
A rajzokat három korcsoporttól várják: óvodásoktól (3-6 éves), valamint alsó tagozatos (7-10 éves) és felsõ tagozatos (11-15 éves) tanulóktól. A pályamûvek kizárólag A/4 vagy A/3 méretûek lehetnek. Az alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, lino, tus,
tempera, olaj, diópác, szénrajz.
A rajzokat a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Baleset-megelõzési Bizottsághoz kell eljuttatni (5000 Szolnok, Baross
u. 39.) az alkotó adatainak (név, életkor,
lakcím, iskola/óvoda neve és telefonos
elérhetõsége) feltüntetésével.
A beküldési határidõ:
2017. május 8.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Baleset-megelõzési Bizottság a legjobb alkotásokból korosztályonként 6 pályamûvet továbbít a második fordulóra az
ORFK - Országos Baleset-megelõzési
Bizottsághoz, ahol az 1. díj kategóriánként 1-1 kerékpár, 2.-6. díj kategóriánként tárgyjutalom.
Az országos díjátadó idõpontjáról a
díjazottakat a késõbbiekben értesítik.
Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Rendõrfõkapitányság
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A könyvtáros ajánlja
https://www.tehetsegkapu.hu/

A
tehetséges gyermek nagy öröm és nagyon-nagy felelõsség.
A https://www.tehetsegkapu.hu/ portál a tehetség felismerésében, fejlesztésében kíván segítséget nyújtani családoknak, pedagógusoknak,
intézményeknek, szakembereknek. Az oldalon
regisztrált fiataloknak fejlesztõ tréningeket is
ad. Lehetõvé teszi számukra a nekik legmegfelelõbb mentor megtalálását. A programban a
gyerekek kicsi koruktól egyetemi tanulmányaik
végéig vehetnek részt. Az Internet ezen a téren
is csökkentheti a lakóhelybõl eredõ hátrányt. Ez
a fejlõdési, fejlesztési lehetõség bárhonnan
elérhetõ!
Sz.B.A.

Támogatást nyert az
Erzsébet-programban?

A
zok a nyugdíjasok ill. fogyatékossággal élõk,
akik támogatást kaptak az Erzsébet-program
üdülési pályázatán, már foglalhatnak szállást.
Elõször azok, akik az elsõ negyedévben mennének el üdülni. Õk minél hamarabb tegyék ezt
meg. Azok pedig, akik áprilistól az év végéig
tervezik az üdülésüket, március 1. és április 30.
között foglalhatják le a szállásukat. A nagycsaládosaknak és a fogyatékos gyereket nevelõknek
majd késõbb nyílik meg ez a lehetõség. Szállást
foglalni
csak
elektronikusan
lehet
a
www.erzsebetprogram.hu honlapon. Azok,
akik a könyvtár segítségét kívánják igénybe
venni, kérjük, hozzák magukkal a pályázat
benyújtásakor alkalmazott felhasználó nevüket
és jelszavukat.

A föld koronája – a sarki fény
S
ok ember számára talányos, rejtélyes a sarki fény jelensége. Az északi féltekén
északi fény néven is ismert, de a déli sarknál is megtalálható. Protonok és elektronok által létrejövõ fényjelenség. A római hajnal istennõ, Auróra nevébõl alkották
a nevét (borealis - északi és australis – déli). A szakirodalom részletekbe menõen
írja le az égi látványosságot: „A töltött részecskék túlnyomóan a Napból származnak
(napszél), kisebb hányadukat a Naprendszeren kívülrõl érkezett részecskék teszik ki. A töltött részecskéket a földi magnetoszféra nagyrészt eltéríti, a mágneses pólusok körüli tartományban azonban bejutnak a légkörbe. A részecskék ütköznek a légkör atomjaival, ionizálják és gerjesztik az atomokat, a gerjesztett atomok fénykisugárzással térnek vissza alapállapotukba. A színkép látható tartományában elsõsorban az oxigén zöld és vörös, valamint
a nitrogénmolekulák kékes ibolya vonalai jelentkeznek, a sarki fény az ultraibolya tartományban is erõs. A jelenség 80–1000 km magasságban fordul elõ, leggyakrabban 100 km
magasságban figyelhetõ meg.” Koronaként veszi körül Földünket.

Sz.B.A.

Változatos formái, ívelt szalagjai állandóan változnak. A youtube csatornán
lehet megnézni filmeket, amelyek jól mutatják be az északi fényt. Mint minden
égi jelenségnek, úgy a sarki fénynek a hátterében is vannak népi hiedelmek: istenek kardjainak fénye okozza a sarki fényt. Régebbi megfigyelések alátámasztották, hogy amikor a fény nem zöldben, hanem lilás – pirosasban jelent meg, a
ritka és ijesztõ látvány az emberek hiedelmében a vérontás eljövetelét jelentette.
Egy héttel a francia forradalom kitörése elõtt vörös északi fény volt látható Skóciában és Angliában, és az emberek hatalmas seregek harcát vélték hallani és látni
az égen. A történelemkönyv lapjai igazolják ennek a valóságát.
Aki bakancslistát készít, annak érdemes célul tûznie ki egy izlandi vagy norvégiai utazást, hogy élõben, a város zajától távoli helyen, az éj leple alatt megfigyelhesse a sarki fényt.
Szabó Benjámin István
amatõr csillagász
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Hit- és erkölcstan,
vagy erkölcstan?
A
z alábbi – nagyon idõszerû – összefoglalás a
Váci Egyházmegye honlapján megjelent tájékoztatás rövidített és itt-ott módosított változata.
A történeti Magyarország többnemzetiségû, keresztény, túlnyomórészt katolikus
vallású állam volt. Az alapszintû hit- és erkölcsi ismeretek, az írás, olvasás, számolás
és a mûvészetek megismertetése évszázadokon át a templomokhoz kapcsolódó
iskolákban történt. A társadalom önképébe az egyházak természetszerûleg beletartoztak; a hívõ közösségek létezése, a vallási kultúra ápolása, az, hogy a pap a bölcsõtõl a koporsóig kíséri egy ember életét,
szóval az egyházak mûködése oly magától
értetõdõ volt, mint a levegõvétel. 1948-ig
az oktatási intézményeket döntõ többségében az egyházak tartották fent. A hitoktatók a tantestület tagjai voltak. Egy
2013-ban született törvény szerint újra van
hit- és erkölcstanoktatás az alapfokú állalmi oktatási intézményekben. Az ezzel
kapcsolatos tájékoztatást segíti az alábbiakban összegyûjtött szülõi kérdések és az
azokra adott válaszok gyûjteménye.
Alapvetõ információk
Valóban kötelezõ a hittan az általános iskolában? A tantárgy neve: kötelezõen választható hit- és erkölcstan (röviden: hittan), a másik választható tantárgy az erkölcstan. A „kötelezõ” jelzõ azt jelenti,
hogy a két lehetõség közül a választott tárgyat a tanuló, más tárgyakhoz hasonlóan
órarendbe illesztve tanulja, a többi tantárggyal egyenrangú tárgyként.
Ez egy vadonatúj tantárgy?
Az egyik legrégebbi tantárgy. 65 év szünet után 2013 õszétõl újra lehetõség nyílt
arra, hogy az oktatási rendszeren belül kötelezõ jelleggel kerüljenek oktatásra az
alapvetõ hit- és erkölcsi ismeretek, célozva
ezzel az egészséges értelmi és érzelmi fejlõdést.
Hetente hány órát jelent a kötelezõen
választható hit- és erkölcstan?
Hetente egy óra, ami évente összesen
36-37 órát jelent. Szeretettel ajánljuk a heti
második hittant is, amelyet az igényeknek
megfelelõen fakultatív óraként indítunk a
plébánián.
Melyik évfolyamon kell választani az
erkölcstan és a hit- és erkölcstan között?
Állami fenntartású általános iskolákban
az 1-8. évfolyamon, állami fenntartású hatévfolyamos gimnáziumokban pedig a 7-8.
évfolyamon.
Miért jó, ha a gyermekemnek a katolikus hit- és erkölcstan órát választom?
Az emberi életet végigkísérõ kérdések;
Honnan vagyunk? Mi a célja az életünknek? Hogyan lehetünk boldogok? Hogyan szerethetünk jól és hogyan szeretnek bennünket? Hová tart a világ? Miért
van fájdalom, betegség és agresszió a vi-
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lágban? Hogyan lehetek „igazi nõ”? Hogyan lehetek „igazi férfi”? Mik az idõtálló
és a talmi értékek? … mind-mind olyan
kérdések, amelyekre választ keresünk
gyermekkorunktól fogva. A Biblia a világ
legtöbb nyelvére lefordított és legnagyobb
példányszámban nyomtatott könyve. A
katolikus hit- és erkölcstan a Biblia történetein keresztül és egyházunk kétezer
éves történetének kincseibõl merítve válaszol a fenti kérdésekre. Túl azon, hogy az
alapmûveltségnek is szerves része a Biblia
ismerete, az egyes életkori sajátosságokat
figyelembe véve úgy világítunk rá a keresztény értékrendbõl fakadó hit nagyszerûségére, hogy közben tiszteljük a gyermek szabad akaratát. Építünk képzelõerejükre, felfedeztetjük velük egyediségükbõl fakadó értékeiket. A hittan integráló
tantárgy. Kapcsolódik szinte valamennyi
tanult ismerethez. A történelem, az irodalom, a zene, de akár a természettudományok és a képzõmûvészet felfedezésében is új távlatokat nyit meg, ha meglátjuk
benne azt a célszerûséget, amely végsõ soron az örök életre vezet.
Tanulnak-e olyan témákról a hittanon,
amely az erkölcstan tantárgynak is az
anyaga?
Igen, az erkölcsi nevelés a hit- és erkölcstan része. Az életkori sajátosságoknak megfelelõen, ábrákkal, képekkel, történetekkel, kisfilmekkel, hanganyagokkal,
dráma- és játékpedagógiai gyakorlatok segítségével érjük el, hogy a tanulók átéljék
azokat a helyzeteket, amelyekben az etikus viselkedés a társadalmi normák szerint elvárható. Az olyan erkölcstani szempontból is tanulmányozott témák, mint pl.
a család, a média, a barátok, a kortárs csoport hatása, a lelki egészség, testi-lelki tulajdonságok, értõ figyelem, elfogadás, empátia, stb. feldolgozásra kerülnek. Sokszor
még a felnõtteknek is nehéz eligazodni,
hogy mi a különbség az önzés és az önérvényesítés, az igazságosság és az irgalom,
a sztár és a hõs, a felelõsségvállalás és a
jogszerûség, az üzleti érdek és a tisztesség,
stb. között.
Mi a különbség az erkölcstan és a hit- és
erkölcstan között?
Rövid válasz: Elsõsorban a tanított ismeretek világnézeti megalapozottságában
van különbség. Az erkölcstan úgynevezett
„konszenzus etika”, világnézetileg semleges alapokon. A hit- és erkölcstanoktatásban az erkölcsi ismereteket a katolikus hit
alapjaira, a Bibliára és a kétezer éves keresztény hagyományra építve oktatjuk.
Hosszabb válasz: Minden ember alapvetõ tulajdonsága a természetfölötti felé
való nyitottság. A konszenzus etika bizonyos értelemben korlátozza és befolyásolja ezt a nyitottságot. Az egyéni szabadsághoz való jog köntösébe bújtatja a gyakorta
manipulációtól sem mentes szélsõségesen
liberális alapokra épülõ relativizáló etikai
álláspontokat. Az egyén szabadságának
valódi tisztelete, ha nem érdekekhez kapcsolt féligazságok mentén, sokszor a vonatkoztatási környezetbõl kiragadva vizsgálunk egy-egy kérdést. Pl. Az élet és az
élethez való jog kérdéskörén keresztül

vizsgálva ezt a jelenséget azt látjuk, hogy a
világûrben talált víz nyomaiból azonnal a
potenciális élet lehetõségére következtetünk, és egy szerves vegyület megtalálása
már világszenzáció lehet, miközben abortuszok millióit fogadjuk el minden évben;
jóllehet az élet jelenléte ebben az esetben
megkérdõjelezhetetlen valóság. A hit- és
erkölcstan oktatásában kerüljük a félreértelmezhetõ kettõsséget és a relativizálást.
Valami attól nem lesz erkölcsös, hogy sokan vallják magukénak és/vagy tartják elfogadhatónak. Profán példákkal; Nem
bízhatjuk a gyerekre, hogy mikor próbálja
ki az alkoholt, a dohányzást, vagy akár a
szexuális életet a személyiségi jogokra, a
személyes szabadságra való hivatkozással.
Valaki másét elvenni nem pusztán az eltulajdonított dolog anyagi értékének mértéke szerint erkölcsös, vagy nem. Nagy különbség van a természetvédelem és a teremtésvédelem között, mert míg az elõbbibe beleférhetnek üzleti/hatalmi szempontok szerinti engedmények, az utóbbi
objektív szempontok szerint közelíti meg
ezt a kérdéskört. Vannak olyan normák,
amelyeket a felnõtteknek el kell magyarázniuk a gyermekeiknek, mert ez nem
csak felelõsségük, de kötelességük is. A követõ nemzedékek iránti felelõsségünk a
nevelés. Az ismeretek átadásán – tehát az
értelmi nevelésen – túl rendkívül fontosnak tartjuk az érzelmi és a közösségi nevelés szempontjait is.
Mit kell tennem, ha katolikus hit- és erkölcstan órára szeretném a gyermekemet
járatni?
Amikor beíratja gyermekét az elsõ osztályba, akkor kell jeleznie ezt a szándékát
az iskolának. Amennyiben gyermeke a korábbi években nem hit- és erkölcstan órára
járt, de a jövõ évtõl szeretné, ha ezt a tantárgyat tanulná, akkor minden tanév május 20-ig kell jeleznie írásban ezt a szándékát az iskola felé.
Mit kell tennem, ha az elsõs gyerekem
részére a hit- és erkölcstant szeretném választani?
A beiratkozáskor, de legkésõbb április
30-ig kell nyilatkoznia az iskolában arról,
hogy melyik tantárgyat választja a gyermeke számára.
Ha erkölcstant választom az egyik évben, van-e lehetõségem a következõ évre
a hit- és erkölcstan órát választani a gyermekem számára?
Igen, mind az erkölcstanról, mind a felekezeti hit- és erkölcstanról van átjárás a
másik tantárgy felé. Május 20-ig kell jelezni az iskola felé a változtatási szándékot.
Ha a gyermekem nincs megkeresztelve, akkor is járhat hittanra?
Igen. A hit- és erkölcstan tantárgy választásának nem elõfeltétele, hogy a tanuló meg legyen keresztelve.
Kell-e fizetni a hit- és erkölcstan órákért
és a tankönyvekért?
Nem. Az erkölcstan helyett választható
hit- és erkölcstan óra az iskolai órarend része, így ingyenes. A második óraként – a
szakkörökhöz hasonló rendszer szerint
választható – fakultatív hit- és erkölcstan
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órák – bár nem az iskolai órarend részei – de szintén ingyenes alkalmak. A szükséges tankönyvekért és munkafüzetekért nem kell fizetni.
Jelent-e többletórát a gyermekemnek, ha a hit- és erkölcstant választjuk?
Nem. Az állami szabályzás szerint az erkölcstan, valamint a hit- és erkölcstan
órák egy idõben kerülnek megtartásra. Ettõl el lehet térni, ha az iskola és az illetékes egyházi jogi személy és a szülõk is egyetértenek az idõpont változtatásban. Ez
azt jelenti, hogy ebben az esetben, amikor a többieknek erkölcstan órájuk van, akkor a hittanos gyerekeknek „lyukasórájuk” van, és az õ hittanórájuk egy késõbbi
idõpontban kerül megtartásra.
Ugyanabban az idõpontban kell lennie a hit- és erkölcstannak, mint az erkölcstannak?
Igen. Elméletileg a két csoport számára külön idõpontban is szervezhetõ a tanóra, azonban a gyakorlatban, hasonlóan más tantárgyakhoz ez az óra is a hivatalos órarend részeként jelenik meg.
Ki tartja a hit- és erkölcstan órákat?
Egyházi felsõoktatási intézményben szerzett hitoktatói vagy hittanári, vagy
más, a hitélettel kapcsolatos felsõfokú képesítéssel rendelkezõ hittanár, esetenként a plébános maga.
Ki választja ki a hitoktatót egy iskolában?
Az iskola területe szerinti illetékes római katolikus plébániavezetõ (pap) ajánlásával az Egyházmegye megyéspüspöke. Csak olyan személy oktathat, akit a megyéspüspök írásban meghatalmazott.
Mik a hitoktatók alkalmazásának szempontjai?
Hitoktatóink megbízásánál nemcsak az iskolai végzettséget, hanem a pszichés
alkalmasságot és az emberi kapcsolatok terén mutatott jellemzõket is figyelembe
vesszük. Folyamatosan igyekszünk a legkiválóbbakat megbízni ezzel a felelõsségteljes feladattal. A hitoktatókat évente több alkalommal továbbképezzük, és munkájukat rendszeresen ellenõrizzük az iskolában is. „A prófétai hivatás a
katekétától (hitoktatótól) szilárd, egyházias lelkiséget, komoly doktrinális, módszertani felkészültséget és nagyon mély szeretetet követel Isten és a felebarátok
iránt.” (kivonat az Egyházmegyei Hitoktatási Szabályzatból)
Mit jelent, hogy integráló tantárgy?
A más tantárgyakban megszerzett ismereteket rendszerezõ, értelmezõ, kibõvítõ információkat kapnak. Az órák során a tanulók új ismeretei szervesen kapcsolódnak elsõsorban a történelem, magyar irodalom, ének, rajz és mûvészettörténet
órákon tanultakhoz.
Mit osztályoznak a hittanórán?
Hasonlóan más tantárgyakhoz, a hit- és erkölcstannak is van tanmenete és
meghatározott ismeretanyaga, amelynek elsajátíttatását célul tûzi ki. A tanultakat
a jól ismert módokon, felelésekkel, szintfelmérõk segítségével lehet ellenõrizni és
értékelni. A tantárgy jellegébõl adódóan viszont elsõsorban nem érdemjegyekkel
elismert „teljesítményre” akarjuk sarkallni a tanulókat, hanem szeretnénk kialakítani azt a nyitottságot és természetességet, amellyel egy normális embernek a világhoz viszonyulnia kell. Ezen szempont miatt a tanulók értékelésénél is igyekszünk az életben is használt kommunikációval érzékeltetni, hogy amit és ahogy
tesznek a tanultak alapján, az mennyiben szolgálja személyes életük és boldogságuk alakulását.
Mi a katolikus hit- és erkölcstan célja?
Egészséges gondolkodású, vidám, boldog gyerekek csoportban, közösségben
történõ oktatása és nevelése, azaz az istengyermeki lét megélésének a segítése.
Ennek része a Biblia és a keresztény szemléletmód, értékrend megismertetése.
Mindezek mellett a hit- és erkölcstan komplex célrendszerrel dolgozik, melynek része az értelmi, érzelmi és cselekvési szint fejlesztése különbözõ részterületeken is. „A katekézis célja, hogy a Szentlélek kegyelme által az embert elvezesse Jézus Krisztus személyéhez, aki által „a régibõl új emberré válik”; beavassa az Õ életébe, hogy „egészen bensõséges kapcsolatba kerüljön az Úrral”; közösségre lépjen
Jézus Krisztussal és általa az Atyával. Úgy éljen, gondolkodjon, döntsön és cselekedjen, mint Jézus Krisztus.” (kivonat a Katekézis Általános Direktóriumából)
Milyen a katolikus hit- és erkölcstan tantervének és taneszközeinek gyermekképe?
A gyermek, a Szentírás tanítása szerint, Isten ajándéka. A katolikus hit- és erkölcstan tanterve és taneszközei arra törekszenek, hogy a gyermek megérezhesse
annak a jelentõségét, hogy õ fontos Isten számára, aki hívja õt. Isten értékes gyermeke, akinek megvannak a maga lehetõségei és egyéni adottságai. Isten segítségével ezeket teljesen ki tudja bontakoztatni a közösség értékes és fontos tagjaként.
Minden kedves Olvasónak a bölcs döntéshez szükséges isteni segítséget kívánom, szeretettel:
Miklós János
plébános
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Egyszer véget ér az
emberi élet!
C
sendes tantermek, üres padok. Az asztalokon egy-egy szál virág. Emlékül. Véget ért,
nincs tovább, ennyi volt. Volt egyszer egy kirándulás. Szorgalmas készülõdés, csomagolás, utazás, néhány nap síelés, kirándulás, majd indulás
haza, hiszen hétfõn tanítás. Ám néhány kilométerre a szeretett magyar hazától megtörténik a
visszafordíthatatlan, végzetes baleset. Elnémulnak a telefonok, nincs többé ifjúkori, bimbózó
szerelem, már nem tudják anyunak, apunak elmesélni a sí tábori élményeket. Egy maroknyi
csapatnak már többet nem szól az órára hívó
csengõszó. Az iskola épülete elõtt pislákoló
gyertyaláng hirdeti némán, csendesen a gyász
perceit. Elárvult gyerekszobák, magányos
plüssmackók, együtt sírók nektek üzenem: „Ha
csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban,
minden embernél nyomorultabbak vagyunk.” (1Kor
15,19.)
Egy villanásnak tûnik az élet, pillekönnyûnek, ám az ezt kettémetszõ mély fájdalom
ólomszárnyú, súlyos fájdalmat végtelennek
érzi az ember. Ittzés János nyugalmazott evangélikus püspök nagyon szép hasonlattal így jellemzi ezt: „A bimbóból immár nem lesz virág, a
vesszõbõl immár nem lesz sudár fa, a sudár fa immár
nem fordul termõre, és a termõre fordult immár derékba tört. Enyhet adó lombja alatt nem pihenünk
meg, gyümölcse sem érik nekünk többé.”
Vigasztalásul szól Pál apostol: Ámde Krisztus
feltámadt a halottak közül. (1Kor 15,20.) A nagypénteki kereszt fájdalma a húsvéti dicsõséges
feltámadást eredményezte. Az ember élete fizikálisan hirtelen véget érhet, de az átszegezett
kéz megnyitotta számunkra a menny kapuját.
A sírgödör mélyébe tekintõ gyászolóknak, a koporsót kísérõknek, a síróknak és fájdalmukban
osztózóknak ez kell, hogy reménységet adjon.
A lélek most sivatag, és a sírhalmok felmagasodnak a fagyos földbõl. A lélek sivatagából a Feltámadott keze új hajtásokat hoz elõ: kegyelem
idejük véget ért az elhunytaknak, de hálás szívvel kell tekinteni az együtt töltött idõre a gyászolóknak. A mennyben nem lesz gyász, fájdalom. Nem lesznek már gyötrõ miért kérdések.
Lesznek viszont boldog találkozások, önfeledt
örömök. Sok temetõ kapujánál hirdeti a felirat:
Feltámadunk. Igen, egyszer újra találkozunk.
Özvegyek, árvák, gyászolók! Legyetek jó hírt hallók!
Kik gyászoltok és búcsúztok, végleg el nem váltok.
Találkozunk mi még velük,
A mennyben várnak ránk, ne feledjük. (Szabóné
Szabó Henrietta)
A szülõkért és a testvérekért, az özvegyért és
az árvákért, a nagyszülõkért, minden hozzátartozóért, barátokért, osztálytársakért, tanárokért,
minden megtört szívû gyászolóért. Adj választ
gyötrõdõ kérdéseinkre, add a te békességedet
nyugtalan szívünknek, cselekedj velünk atyai
akaratod szerint. Azokat, akik rendelésed szerint túlélhették a katasztrófát, õrizd meg a
visszakapott élet csendes békéjében magad
számára. URUNK, IRGALMAZZ NEKÜNK.
Szabóné Szabó Henrietta
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Újszászi gyõzelem a
XI. Nemzetközi
Teremtornán
A
z Újszászi VVSE labdarúgó-szakosztálya immár tizenegyedik alkalommal
rendezte meg hagyományos teremlabdarúgó tornáját, ahová az utóbbi évekhez
hasonlóan most is utánpótlás csapatok
kaptak meghívást. Vajdasági testvérvárosunk, Palics csapata tette nemzetközivé a
mezõnyt, akik ezúttal is fiatal, de ügyes
játékosokkal érkeztek. Jászkisér és Szászberek is jó játékerõt képviselt, míg a vendéglátó Újszászi VVSE a tavalyi tornához
hasonlóan most is két csapatot indított.
Földi János játékvezetõ sípszavára indult
útjára a labda, hogy az öt csapat
körmérkõzésén eldõljenek a helyezések.
A nyitómérkõzésen a Szászberek szoros csatában 3-2-re nyert Jászkisér ellen,
és ekkor még nem gondolták, hogy ezt a
végeredményt még kétszer megismétlik,
hiszen ugyanilyen arányban gyûrték le
Újszász második csapatát, illetve a
palicsiakat is. Az Újszász I. egy viszonylag
szorosabb meccsen verte Jászkisért (6-3),
de azután kiütötte a Palicsot (7-0), illetve a
fiatalabb újszászi csapatot is (9 -1). Utóbbiak viszont jó játékkal nyertek a
Jászkisér ellen (6-2), és mint utóbb kiderült, ez azt jelentette számukra, hogy elcsípték a dobogó harmadik fokát. A sorsolás szeszélye folytán a döntés az utolsó
mérkõzésre maradt, ahol a két pontveszteség nélküli csapat, Szászberek és
Újszász I. találkozott. Kemény, de
sportszerû meccsen gyõzött az Újszász I.
megismételve ezzel tavalyi sikerét.
Az eredményhirdetésen mindegyik
csapat kapott egy-egy kupát, ki kisebbet,
ki nagyobbat, illetve természetesen gazdára találtak az ilyenkor szokásos különdíjak is. Az elveszített kalóriákat egy jó
hangulatú vacsorán pótolták a torna
résztvevõi a jövõ évi viszontlátás reményében.

A tornagyõztes újszászi csapat
(Fotó: Fehér János)

Eredmények:
Szászberek – Jászkisér 3-2, Újszász II. –
Palics 2-2, Újszász I. – Jászkisér 6-3, Szászberek – Újszász II. 3-2, Újszász I. – Palics
7-0, Újszász II. – Jászkisér 6-2, Szászberek
– Palics 3-2, Újszász I. – Újszász II 9-1,
Jászkisér – Palics 3-2, Újszász – Szászberek 3-1
Végeredmény
1. Újszász I.
2. Szászberek
3. Újszász II.
4. Jászkisér
5. Palics

4
4
4
4
4

4
3
1
1
-

1
1

1
2
3
3

25-4
9-9
11-16
10-17
6-15

12
9
4
3
1

Különdíjasok:
Gólkirály: Tóth Nándor (Újszász I.) 6
góllal
Legjobb kapus: Nagyistván Ádám
(Szászberek)
Legjobb játékos: Dragan Todorovics
(Palics)
XI. Nemzetközi utánpótlás teremlabdarúgó torna (61 gól)

6 gólos: Tóth Nándor (Újszász I.)
5 gólos: Rézsó Péter (Újszász I.)
4 gólos: Dragan Todorovics (Palics),
Farkas Gusztáv László (Jászkisér)
3 gólos: Bezzeg Bence (Szászberek),
Paplanos Ádám (Újszász I.), Pesti Barnabás (Újszász II.), Szarvák Krisztián
(Újszász I.), Veréb Dániel (Újszász I.)
2 gólos: Fekete Tamás (Újszász I.), Juhász Dávid (Újszász I.), Juhász Roland
(Szászberek), Kanálos Róbert (Újszász
II.), Kovács Roland (Jászkisér), Serfõzõ
Gerzson (Szászberek), Sõti József
(Jászkisér), Szarvák Zsolt (Újszász II.)
1 gólos: Juhász Attila (Szászberek), Kovács Sándor (Újszász II.), Kozák Gábor
(Szászberek), Uros Tadics (Palics), Nagy
Szabolcs (Újszász II.), Soltész Dávid
(Újszász II.), Sziráki János (Jászkisér),
Szûcs Dénes (Újszász II.), Nemanja Vasics
(Palics), Veréb Viktor (Újszász I.), Vincze
Zoltán (Jászkisér).
Szilvási Ferenc

A nemzetközi torna résztvevõi
(Fotó: Fehér János)
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Kemény alapozás
Január 10-én kezdte el labdarúgócsapatunk felkészülését a szokatlanul korai, február 25-re tervezett tavaszi szezonkezdésre. A heti két teremben tartott és két szabadtéri
edzésen jó létszámban és maximális elszántsággal végzi a
csapat a munkáját. Edzõmérkõzést egyenlõre még csupán
egyet játszottunk a szolnoki mûfüvön, ahol 4-2-es vereséget szenvedtünk Törökszentmiklós csapatától (Góllövõk:
Rézsó Péter, Juhász Dávid). A továbbiakban megmérkõzünk
még Rákóczifalva, Jászkisér, Szajol és Tápiógyörgye csapataival is.
A játékoskeretben történtek kisebb változások. A nyáron igazolt Polgár Zoltán az egyedüli távozónk, érkezni viszont ketten is érkeztek. Rédei Csaba visszatért
Tápiószõlõsrõl, míg Juhász Dávid Ceglédrõl igazolt hozzánk. A terveink viszont változatlanok, a lehetõ legtöbb
pontot begyûjteni és minél elõbb végezni a bajnokságban. A tavaszi elsõ fordulóban, amennyiben az idõjárás és
a pálya állapota is engedi, Tószeg csapatát fogadjuk.

Edzés a hóban
(Fotó: Szilvási Ferenc)

Szurmai Tibor

Sakkhírek
Gyõzelem a rangadón
NB-II. Makó II – Újszász 5,5-6,5

Az NB-II-es csapatbajnokság 7. fordulójában igazi rangadóra

került sor, hiszen a 2. helyezett Makó tartalék együtteséhez látogattunk. Mindkét együttes a lehetõ legjobb összeállításban ült
asztalhoz, így szoros eredményre lehetett számítani.
A megnyitások után több táblán jobban álltunk, a középjátékban Molnár, Csízik és Varga elõnyét fokozatosan növelte, és
3 órai játék után gyõzelmet arattak. Sajnos, ekkor már látszódott, hogy elsõsorban az éltáblákon rosszabbul állunk, amely a
végjátékban vereségeket is jelentett. Szerencsére ifi táblásaink
jól játszottak, és Peredi, Inges szép játszmában gyõzött.
Összességében igazságos eredmény született, és továbbra is
nagy fõlénnyel (8 ponttal) vezetjük a tabellát Békés együttese
elõtt.
Gyõzött: Molnár, Varga, Csízik, Pásztor, Inges, Peredi
Döntetlenezett: Váradi
Vesztett: Simonyi, Muhari I., Czeglédi, Szíjjártó, Takács.
A bajnokság állása a hetedik forduló után:
1. Újszász 59,5 pont, 2. Békés 51,5 pont; 3. Makó II 50 pont; 4.
Karcag 48 pont; 5. Tóth László SE-II (Kecskemét) 45 pont; 6.
TÁKISZ (Kecskemét) 42,5 pont; 7. Gyula 40 pont; 8. Kiskunfélegyháza 37,5 pont; 9. Maróczy Géza SE-II (Szeged), Szentes 36,5
pont; 11. Meritum SE (Szeged) 35 pont; 12. Nádudvar 18 pont.

Az U11 csapat 3. helyezést ért el a Martfûn rendezett
teremtornán, melyen hét csapat vett részt. Martfû, Szajol,
Cibakháza, Rákóczifalva, Lurkó Focimánia, Szanda Focisuli,
Újszász. A csapat tagjai: álló sor balról jobbra: Kanalas
Krisztofer, Jánosik Ádám, Nagy Dániel, Antal Elemér edzõ,
Pomázi Róbert, Szabó Dávid, Rézsó Bence, Tóth Roland,
Györe Márk, Rézsó Marcell, Péter Gábor Imre. A torna
gólkirályaként: Pomázi Róbert különdíjat kapott

A szakosztály február havi programja:
02. 05. 09 óra megyei csb. Újszász II- Martfû
02. 12. 10 óra NB-II 8. forduló Újszász-Szentes
02. 26. 9. NB-II 9. forduló TÁKISZ SE (Kecskemét) – Újszász
A hazai mérkõzések helyszíne a mûvelõdési ház.

Négy gyõzelem és három döntetlen Varga László mérlege
(Fotó: Fehér János)

Varga László

2017. február
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Az 5-6. osztályos tollaslabdázók
(Fotó: Fehér János)

Vörösmarty Tollaslabda
Diákolimpia®
Három korcsoportban 67-en indultak a Tollaslabda Diák-

olimpia® iskolai fordulójában. A korcsoportok legjobbjai továbbjutottak a megyei döntõbe, amelyet február 11-én
Újszászon rendeznek.
Eredmények:
3-4. osztályos fiúk: 1. Makula Lajos 4. a, 2. Oláh Barnabás
4. b, 3. Komáromi Martin 4. b és Szentpéteri Tamás 3. a.
3-4.osztályos leányok: 1. Sallai Panna 4. a, 2. Oláh Lola 4.
b, 3. Pomázi Boróka 3. a és Novák Veronika 4. a.
5-6. osztályos fiúk: 1. Kökény Martin 6. c, 2. Fodor László
6. b, 3. Rab Alexander 6. b és Kaló László 6. b.

A mesterek

5-6. osztályos leányok: 1. Vincze Vivien 6. a, 2. Havacs Vivien 5. b, 3. Galambos Leila 6. a és Rafael Letícia 5. b.
7-8. osztályos fiúk: 1. Molnár Dániel 8. a, 2. Dániel Márk 8.
a, 3. Kanalas Márió 8. b és Kanálos Péter 7. a.
7-8. osztályos leányok: 1. Szaszkó Dorka 8. a, 2. Diós Letícia 8. a, 3. Ézsiás Zsófia 8. a és Bakó Lili 7. a.
V: korcsoport fiúk
1. Suki József 8. a.

Kick-box válogatottak
Újszászon
J
anuár 22-én Újszász adott otthont a Szász-fight-club által
megrendezett, a Zrínyi Miklós kick-box Akadémia edzõi által tartott küzdõtábornak.
A tréningeken, amelyeket Hirsch Viktor és Mucsi Sándor
edzõk tartottak. két-két órában gyakoroltak a résztvevõk. Az
edzõk a tréningeken célirányosan a küzdõtechikákra fektették a hangsúlyt. A versenyre történõ felkészülési technikák
gyakorlása, bemutatása volt a cél. A magyar válogatott által
alkalmazott technikákat, edzéselemeket hozták el a tábor
résztvevõinek.
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Az edzõtábor résztvevõi

A táborban a régióból három klub harcosai vettek részt: a
Szász-fight-club Újszász, a TVSE Mezõtúr (Bíró László tréner tanítványai) és Túrkevérõl Hajós Sándor tréner tanítványai.
Péter Tamás

2017. február
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Orvosi ellátás
Háziorvosok rendelési ideje
Dr. Batki Erzsébet: 552-004
Hétfõ: 14-18 óráig, kedd: 8-12 óráig, szerda: 12-16 óráig, csütörtök: 8-12 óráig,
péntek: 12-16 óráig
Dr. Szóró Magdolna: 366-101
Hétfõ: 12-16 óráig, kedd: 8-12 óráig, szerda: 14-18 óráig, csütörtök: 8-12 óráig,
péntek: 12-16 óráig
Dr. Matosevics Ilona: 366-272
Hétfõ: 8-12 óráig, kedd: 14-18 óráig, szerda: 8-12 óráig, csütörtök: 12-16 óráig,
péntek: 8-12 óráig
Dr. Karácson János: 366-880
Hétfõ: 8-12 óráig, kedd: 12-16 óráig, szerda: 8-12 óráig, csütörtök: 14-18 óráig,
péntek: 8-12 óráig
Dr. Nagy Valéria gyermekorvos Újszász, Szabadság tér 4. Telefon: 552-003.
Hétfõ: 13-16-ig, kedd: 8-11-ig, szerda: 13.30-16.30-ig, csütörtök: 8-11-ig, péntek
13-16-ig.
Szerdán 11-12.30-ig tanácsadás az Anya- és csecsemõvédelmi tanácsadóban.
Fogorvosi ellátás:
Erkel Ferenc út 3. szám alatti fogorvosi rendelõ rendelési ideje:
Hétfõ: 8.00–12.00 és 13.00-20.00 óráig
Kedd: 8.00–12.00 és 13.00-20.00 óráig
Szerda: 8.00–12.00 és 13.00-20.00 óráig
Csütörtök: 8.00–12.00 és 13.00-20.00 óráig
Péntek: 8.00–13.00 óráig.
Idõpontkérés rendelési idõben az 56/366-577 telefonszámon. Társadalombiztosítás által finanszírozott rendelés!
Dr. Ágotai Ede Újszász, Kossuth út 1. Telefon: 06-70/314-3876
Rendel: Hétfõ-kedd-csütörtök 7-13 óráig.
Fizikoterápiai rendelés:
A kertvárosi iskolában hétfõtõl péntekig: 8-12 óráig
Elõzetes idõpont egyeztetés: 06-20-228-4043.
A gyógyszertár nyitvatartási rendje:
Hétfõtõl péntekig de. 8-12-ig, du. 13-18 óráig
Szombat 8-12 óráig
A gyógyszertár telefonszáma: 552-062.
Orvosi ügyelet
A Szolnok, Tószegi út 21. szám alatt található orvosi ügyelet új épületbe költözött.
A központi orvosi ügyelet
helye: Hetényi Géza Kórház Sürgõsségi Betegellátó Osztály
Felnõttek számára:
Munkanapokon: 19.00-tól másnap reggel 8.00-ig.
Munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: 8.00-tól másnap reggel 8.00-ig.
A gyermekorvosi ügyelet:
helye: Hetényi Géza Kórház Belgyógyászati épület földszint
Munkanapokon: 19.00-tól másnap reggel 7.00-ig.
Munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: 7.00-tól másnap reggel 7.00-ig.
Területi „kijárós” ellátás:
Munkanapokon: 16.00-tól másnap reggel 7.00-ig.
Munkaszüneti, szabad- és munkanapokon: 7.00-tól másnap reggel 7.00-ig.
Mindkét ügyeleti szolgálat telefonszáma:
56/503-603
Fogorvosi ügyelet
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Dr. Abrakovics Dental Bt.
A sürgõsségi fogászati ügyeletet: Szolnok, Móra F. út 9.
Rendelési idõ: pihenõnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon 07.00–15.00
óráig.
Az ügyelet telefonos elérhetõsége: 56/429-937.

2017. február

Tisztelt újszászi
lakosok!
Szeretettel

várom Önöket továbbra is 2017-ben minden hónap
elsõ szerdáján 16.00-17.00 óráig a
Kertvárosi iskolában, minden hónap elsõ csütörtökén 16.00-17.00
óráig a polgármesteri hivatalban.
Konka Csaba
képviselõ

Idõsek nappali
ellátása
5052 Újszász, Bajcsy-Zs. u. 20.

Szolgáltatásaink:
Étkeztetés – napi egyszeri meleg étel a Szász Vendégházból, kiszállítással vagy elvitellel.
Házi segítségnyújtás – ápolási
feladatok, takarítás, mosás, bevásárlás, ügyintézés, segítõ beszélgetés.
Nappali ellátás (klub) – ünnepek megtartása, kirándulások, manuális foglalkozás, felolvasás, beszélgetés, különbözõ szabadidõs
tevékenységek.
Tájékoztatás kérhetõ munkanapokon 7-15 óráig a 20/336-4310
telefonszámon.

SZKTT Zagyva menti Integrált
Központ Család- és
gyermekjóléti szolgálat
Támogató szolgálat
Pszichiátriai betegek
közösségi ellátása
5052. Újszász, Bajcsy-Zs. út 20.
Tel.: 56/552-068.
Ügyfélszolgálati idõ:
Hétfõ: 8-12-ig, 12.30-16-ig
Kedd: –
Szerda: 8-12-ig
Csütörtök: 12.30 -16-ig
Péntek: 8-13-ig.
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Emlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
JAKUS LÁSZLÓ halálának
12. évfordulójára

Fájó szívvel emlékezünk
NAGY FLÓRIÁN halálának
10. évfordulójára

Fájó szívvel emlékezünk
BENCSIK FERENC halálának
4. évfordulóján

Elmentél tõlünk, mint lenyugvó nap,
De szívünkben élsz, s örökre ott maradsz.
„Kit szívünk õriz, az nem hal meg soha…”
Szeretõ családja
DOMBAI ANDRÁSNÉ (szül. Kecskés
Ilona) halálának 11. évfordulójára

Ha fejfád mellett ég a gyertya,
látjuk benne arcod,
odaföntrõl-messzeségbõl,
karod felénk nyújtod.
Vigyázol ránk most is tudjuk, ugyanúgy,
mint régen,
Drága jó anyánk,
sosem feledünk el téged.

Örökké szeretõ családod
HORVÁTH GYÖRGYNÉ szül. Kácsor
Erzsébet halálának elsõ évfordulójára
„Csak az idõ múlik,
feledni nem lehet,
szívünk örökké
õrzi emlékedet.”
HORVÁTH GYÖRGY halálának
40. évfordulójára
„Peregnek a napok,
múlnak az évek,
míg élünk, nem feledünk téged.”
Szeretõ családod: lányotok,
unokáitok és öt dédunokátok
KANYARÓ JÓZSEF halálának
10. évfordulójára

Szeretõ férjed, fiad, lányaid,
vejeid, unokáid
FARKAS SÁNDORNÉ szül. Bognár
Katalin halálának harmadik
évfordulójára

„Te a jóságodat két marékkal szórtad,
önzetlenül adtál jónak és rossznak.
Mindig egy célod volt, a családodért élni,
Ezt a halál tudta csak széttépni.”

Egy betegség megölte szívedet,
amelyben nem volt más, csak szeretet.
Pihenj, pihenj a csendes hant alatt,
Adja meg a túlvilág, amivel az élet
adós maradt.
Szeretõ családja
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Szeretõ feleséged, lányod, fiad, vejed,
menyed, unokáid és dédunokáid
NÉMETH JÓZSEF halálának 11.
évfordulójára

Múlik a tavasz, a nyár, az õsz, a tél,
Múlik az idõ, már oly rég elmentél.
Elmúlik az élet, ha akarjuk, ha nem,
Csak a fájdalom nem múlik itt a szívünkben.
S ha felnézünk a sötét csillagos égre,
Búcsút intve neked, nyugodj békében.
Szeretõ családod

Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell. Akit szeretünk, azt soha
nem felejtjük el.
Az élet megy tovább nélküled, de olyan már
sosem lesz, mint volt veled.
Emléked örökké õrizzük.
Menye és családja
KOVÁCS MIHÁLY halálának
3. évfordulójára

RÉZSÓ ISTVÁN halálának
28. évfordulóján

kegyelettel emlékezik:
Felesége, gyermekei, unokái
Fájó szívvel emlékezünk
SEBÕK ISTVÁNNÉ szül. Berki Ilona
halálának 12.,

Szeretõ családod és unokád
Fájó szívvel emlékezünk
FÖLDI JÁNOSNÉ szül. Szabó Margit
halálának 3. évfordulójára

„Egy könnycsepp a szemünkben érted él.
Egy gyertya az asztalon érted ég.
Egy fénykép, mely õrzi emléked,
s egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad.
Mindig velünk leszel, az idõ bárhogy is
halad!”

férje
„Virágerdõ sûrûjében, pihen egy szív csendesen,
Rég nem dobbant családjáért, messze vitted
Istenem. Álmainkban találkozunk, lelked vár
ránk odafent,
Hol uralkodik a hit, békesség és szeretet,
Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,
Mi örökké szeretünk és nem feledünk Téged.”
Gyászoló családja

SEBÕK ISTVÁN halálának
4. évfordulóján
Nem múlnak õk el, szívünkben éltek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Feledni valakiket lehetetlen csoda,
Mert akiket szeretünk, azt nem feledjük
soha.
Gyászoló család

2017. február
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Fájó szívvel emlékezünk
SZIRÁKI KÁROLY halálának
18. évfordulójára

SZÕNYI JÓZSEF halálának elsõ
évfordulójára

Hálás szívvel mondunk köszönetet
rokonoknak, szomszédoknak, ismerõsöknek, a vasutas szakszervezet
tagjainak, volt munkatársaknak, osztálytársaknak, az Újszász Városi Polgármesteri Hivatalnak és mindazoknak, akik drága férjem,
RÉZSÓ ISTVÁN

Elmúlt már 18 év, mióta nem látunk többé. Könnyes szemmel súgjuk: hiányzol
örökké.
Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki. Imádtad a családod, mindenkit szerettél, akkor
voltál boldog, ha örömet szereztél.
Meghalt egy lélek, mely élni vágyott, egy
áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Szeretõ feleséged és családod
SZÕLLÕSI JÓZSEF halálának
10. évfordulójára

„Elhagytad a házat,
amit úgy szerettél,
itt hagytál mindent,
amiért küzdöttél.
Olyan csend van így nélküled,
hogy szinte hallani,
amit még utoljára
akartál mondani.”
Szeretõ feleséged, gyermekeid és
családjuk
Újszász, Szolnok
VÁGÓ SÁNDOR halálának
6. évfordulójára

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak, fájdalmunkban
osztoztak.
Köszönetet mondunk dr. Szóró
Magdolna háziorvosnak és Jutka nõvérnek, Szabó Jánosnak és munkatársainak, Miklós János atyának, Klárika
kántornõnek.
A gyászoló család: édesanyja,
felesége, gyermekei,
menye és unokái

„Kérlek, hozd vissza,
csak egy kósza pillanatra,
mert azt akarom hinni,
hogy majd talán itt maradna.
Kérlek, hozd vissza,
csak hogy átöleljem
még egyszer, mert azt akarom
hinni, hogy ettõl felébred.”

Minden elmúlik, mint az álom
Elröpül, mint a vándormadár.
Csak az emlék marad meg a szívben,
Halványan, mint a holdsugár.
Szeretõ családod

feleséged és családod

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
rokonoknak, ismerõsöknek, szomszédoknak, mindazoknak, akik szeretett édesanyánk, nagymamánk,
dédink,

„Csillag lett, mert szívbõl szeretett,
S én úgy szerettem, ahogy csak lehetett.
Elment tõlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben ott marad.”
Szeretõ édesanyád, húgod és öcséd

Régebbi síremlékek felújítása
(csiszolás, betûvésés, betûfestés)
TÖRÕCSIK BÉLA
KÕFARAGÓ MESTER
Tel.: 06-30/249-3135
Este: 06-57/456-110

TÁNCZOS ISTVÁNNÉ szül. Szûcs
Mária
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak.
Köszönetet mondunk Miklós János plébános úrnak és Klárika kántornõnek, valamint Szabó János és
munkatársainak a gyászszertartás
lebonyolításáért.
„Olyan csend van így nélküled,
Hogy szinte hallani,
Amit még utoljára
Akartál mondani.” (Váci Mihály)
A gyászoló család

2017. február

készítése többféle színbõl.
Egyedi elképzelések megvalósítása
elfogadható áron

Soha el nem múló szeretettel:

Ifj. SZÕLLÕSI JÓZSEF halálának
42. évfordulójára

Minõségi gránit
síremlékek

Fontos
telefonszámok
Rendõrség:
Helyi rendõrõrs:
H-P: 8-16 óráig 06-56/366-333,
Munkaidõn kívül: 107 vagy 112
Polgárõrség:
Elnök: 06-30/621-0879
Este 20 órától éjjel 2 óráig:
06-30/621-0892
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Újszász könyve
Beharangozó

Várossá válásunk 20. évfordulójára az önkormányzat egy helytörténeti könyvet jelentet meg, amely felöleli településünk történetét a
kezdetektõl máig. Tartalmazza a volt és jelenlegi intézmények, szervezetek, épületek történtét, a mindennapi paraszti és munkás élet, a
gazdálkodás viszonyait, az Orczy család történetét és sok minden
mást.
A szerzõ, Jánoska Antal számos adattal, korabeli dokumentumokkal, fényképekkel teszi érdekessé a kiadványt. Szinte nincs tõsgyökeres újszászi lakos vagy elszármazott, aki ne találna a könyvben rá
vagy családtagjaira vonatkozó dokumentumot. Helyet kapnak a kötetben mendemondák, anekdoták, visszaemlékezések is.
A színes kiadvány nyomdaköltségeire elõfizetõket gyûjtünk. A
kedvezményes elõfizetési díj: 3 500 Ft. Akik 2017. május 31-ig befizetik
az elõfizetési díjat, azoknak a neve szerepelni fog a könyvben.
Az elõfizetés módja:
Átutalással vagy készpénzben – az Újszászi Takarékszövetkezetben - lehet befizetni az önkormányzat számlájára.
Számlavezetõ pénzintézet: Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
Számlaszám: 70300053-1541 0223
A „Közlemény” rovatban kérjük feltüntetni: „Újszász könyve” és a
lakcímet.
Aki számlát kér, jelezze igényét a polgármesteri hivatal pénzügyi
osztályán. A vidékieknek – igény szerint - utánvéttel postázzuk a kötetet. A helybeliek a megjelenés után átvehetik könyvüket a könyvtárban.
Arra kérjük a tisztelt lakosságot, hogy akinek Újszászról elszármazott rokona, ismerõse van, tájékoztassa õt a megjelenõ helytörténeti
kötetrõl.
Újszász Városi Önkormányzata

Anyakönyvi
hírek
Újszülöttek:
Duka János - Illés Ildikó Hajnalka
János nevû gyermeke;
Vidák Antal - Balog Alexandra
Lorina Fanni nevû gyermeke;
Serbán József - Balogh Szabina
Nadin Panna nevû gyermeke;
Turai Csaba - Szabados Erika
Csenge Zselyke nevû gyermeke;
Vidák Gábor - Balogh Barbara
Gábor nevû gyermeke;
Szarvák Norbert - Gilicze Katalin
Norbert nevû gyermeke
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Elhunytak:
Bálint Julianna 80 éves,
Akácfa út 90.
Farkas Jenõné Nagy Ildikó Erzsébet
49 éves, Rákóczi út 24.
Kiss László Roland 26 éves,
Nefelejcs út 16.
Mérész István 58 éves,
Mezõ út 26.
Nagy Ferenc 87 éves,
Akácfa út 90.
Nagy Jánosné Nagy Erzsébet 96 éves,
Akácfa út 90.
Rézsó István 70 éves,
Bajcsy-Zs. út 4.
Táncos Istvánné Szûcs Mária 89 éves,
Béke krt. 6.

Özv. Rézsó Istvánné szül. Kovács
Franciska január 3-án volt 90 éves

Apróhirdetés
Akusztikus gitárt vásárolnék. T.:
06-30/61-223-61.
Gázkészülékek javítása, beüzemelése, karbantartása, mûszeres ellenõrzése. Gáz – víz
– fûtésszerelés, javítás. Borics István gázszerelõ mester. Tel.: 06-30/911-1750, e-mail:
boricsistvan@t-online.hu.
Galambászati felszerelések eladók.
Ár megegyezés szerint. Érd.: hétvégenként
06-70/598-2902.
Figyelem! Akciós farsangi jelmez és kellék
vásár Szolnokon, Széchényi lakótelepi piac
mögötti DÁVID JELMEZ SZAKÜZLETBEN.
Tetõn fagyi tölcsér látható! Óriási a választékunk bölcsis, ovis, iskolás, felnõtt méretû jelmezekbõl. (Szuperhõsök, Elza is.) Nyitva:
mindennap 9-18 óráig. Térjen be és vásároljon olcsón! (zöldház melletti sétáló utcán.)
Állattartók figyelem! Az Újszász, Baross u.
13. szám alatti Virág- és vegyeskereskedés üzletemben kapható mindenféle táp és szemestakarmány valamint kiegészítõ vitaminok, sertésnek, nyúlnak, baromfinak, kutyának, macskának, kismadaraknak, halaknak, rágcsálóknak, teknõsöknek. Márciusban elõjegyzést felveszek csirkére, kacsára. Megérkeztek a zöldség, fûszer, virág vetõmagvak. Mûtrágya és talajfertõtlenítõ is kapható. Késõbbiekben kapható lesz: dughagyma, vetõburgonya, takarmány kukorica vetõmag. Ne feledje, nálunk
vasárnap is megvásárolhatja a termékeket.
Nyitva tartás: keddtõl – vasárnapig: de.
8-12-ig, du. 13-17-ig. Szeretettel várom régi
és új vevõinket: Czétényi Lászlóné.

"

Vágja ki ezt a szelvényt, és ha ez év december 18-ig eljuttatja hozzánk mind a
tizenkettõt, karácsonyi tárgynyeremény sorsoláson vehet részt!

Újszászi Híradó
XXVII. évfolyam 2. szám - 2017.febr. -

2017. február

