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Megalakult a közös önkormányzati hivatal

Új bérlő az Ipari Parkban

Húsvéti miserend

Győriné dr. Czeglédi Márta Jászfényszaru Város Önkormányzatának polgármestere és Sári 
Ferenc (baloldali képen) Pusztamonostor Község Önkormányzatának polgármestere aláírta a 
Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodást.

A Jászfényszarui közös önkormányzati hivatal március elsejével kezdi meg működését.
A hivatal működésének jogszerűségét és szakszerűségét dr. Voller Erika (jobboldali képen) Jász-

fényszaru Város jegyzője biztosítja. Szöveg: jaszsagonline.hu · Fotó: Kubala Zsolt

2012 decemberében ismét egy új betelepült céggel gazdagodott az Ipari 
Park. A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. tulajdonában lévő 2010-ben 
épített 1848 m2 hasznos alapterületű üzemcsarnokot a Seong Ji Electro-
nics Hungary Kft. vette bérbe.

A koreai tulajdonban lévő cég 2009. április óta van jelen Magyarorszá-
gon, eddig Jászberényben, szintén egy bérelt létesítményben működtek. 

Csomagolással foglalkoznak, a Samsung Electronics Magyar Zrt. részére 
szállítanak be. A vállalat jelenleg 20 főt alkalmaz, akiket a jászberényi gyár-

ból hoztak magukkal. A vevő közelsége és a kedvező feltételek miatt döntöttek a Jászfényszaru-
ra történő áttelepedésben. A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.-vel 2012. december 7-én írták 
alá a 2 évre szóló bérleti szerződést.

Mészáros Anita, Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Nemzeti ünnepünk alkalmából

2013. március 14-én 16 órai

kezdettel emlékezünk az 1848/1849-es 
forradalom és szabadságharc

eseményeire a Petőfi-szobornál.
Az emlékezést ünnepi műsor követi

a művelődési házban.
A rendezvényre mindenkit

szeretettel várunk.
A szervezők

Nagycsütörtök, Nagypéntek,
Nagyszombat: a szertartások este 7 órakor
  kezdődnek.

Csütörtök: este 10 óráig virrasztás
  a templomban.

Pénteken: délután 3 órakor Keresztút.

Szombaton: egész nap nyitva a templom;
  Szentsír látogatás.

Vasárnap
és hétfőn de.: 11 órakor ünnepi szentmise.

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
felvételt hirdet

Projekt munkatárs (1 fő)
munkakör betöltésére.

További információ:
www.jic.hu

TalálkozzunkTalálkozzunk
a Petőfi-szobornál!a Petőfi-szobornál!
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A Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkáját 
szeretném röviden bemutatni az ügyiratfor-
galom és az önkormányzat képviselő-testüle-
te és bizottságai tevékenységével kapcsolatos 
statisztikai adatok tükrében. 

Az ellátott feladatok statisztikai adatokkal 
történő ismertetése előtt néhány mondattal 
ismertetném a hivatal működésének jogsza-
bályi alapjait.

Az önkormányzatok polgármesteri hivata-
lainak tevékenységét az Alaptörvény alap-
normáin túl a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény szabályozza.

A képviselő-testület által létrehozott pol-
gármesteri hivatal az önkormányzat működé-
sével, valamint a polgármester vagy a jegyző 
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntés-
re való előkészítésével és végrehajtásával kap-
csolatos feladatokat látja el.

A polgármesteri hivatal alapvető feladatai
· Ellátja az önkormányzati testületi szervek-

hez (képviselő-testület, bizottság) kapcsolódó 
adminisztrációs feladatokat, az önkormány-
zati képviselők munkájának segítését, a ve-
zetést segítő törzskari funkciókat, valamint a 
belső munkaszervezési igazgatási teendőket.

· Előkészíti és végrehajtja a testületi szervek 
önkormányzati döntéseit, a polgármester irá-
nyítása és a jegyző operatív vezetése mellett.

· Ellátja a központi állami szervek megbí-
zásából az önkormányzat számára hatáskört 
megállapító jogszabályok végrehajtásaként az 
államigazgatási feladatokat, vagyis előkészíti 
döntésre az államigazgatási ügyeket és gon-
doskodik e döntések végrehajtásának meg-
szervezéséről.

· Ellátja az államigazgatási ügyek azon cso-
portját, amely címzettje a jegyző vagy kivéte-
les esetben az ügyintéző.

A polgármesteri hivatal belső működési 
rendjét az ügyrend tartalmazza. Az ügyrend-
ben a Képviselő-testület jóváhagyta a hivatal 
szervezeti tagozódását, munkarendjét, és ügy-
félfogadási rendjét.  

A magasabb szintű jogszabályokon kívül az 
Ügyrenden és az SZMSZ-en túl a kötelező 
helyi belső szabályzatok, valamint önkor-
mányzati rendeletek határozzák meg mun-
kánk során az eljárási rendet.

Ügyiratforgalom
A hivatalban folyó munka nagyságrendjét 

részben az ügyiratforgalom mutatja be.
A hatósági statisztikai adatszolgáltatás 

szerint 2012. évben iktatott ügyiratok szá-
ma 11.272 db volt.

Az ügyiratforgalmon felül a személyes ügy-
félforgalom is jelentős, sokszor fordulnak 
hozzánk személyesen, illetve telefonon infor-
mációért az ügyfelek.

Az ügyiratok ágazati megoszlása 2012

Pénzügyek 3570 
Egészségügy 21
Szociális igazgatás 1250
Környezetvédelem, építésügy,
 kommunális igazgatás 669
Közlekedés, hírközlés 138
Vízügyi igazgatás 35
Önkormányzati, igazságügyi
 és rendészeti igazgatás 2274
Lakásügyek 65
Gyermekvédelem,
 gyámügyi igazgatás 1229
Kereskedelmi igazgatás 72
Földművelésügy, állat- és növény
 egészségügy 124
Munkaügyi igazgatás 60
Önkormányzati
 és általános igazgatás 1225
Közoktatás, közművelődés 411
Sportügyek 7
Honvédelem, polgári védelem,
 katasztrófavéd. ig. 122

Döntések száma (határozatok és végzések)
A 2012. évi 11.272 db ügyiratból 5.742 

esetben történt döntés, ami az összes ügy-
iratforgalom 51%-a. Az érdemi döntést 
tartalmazó határozatokkal az ügyfelek részére 
valamilyen jogot, vagy kötelezettséget, illetve 
ellátást állapítottunk meg, vagy pedig utasí-
tottunk el. 

A döntések részletezése
A 5.742 döntésből 4.941 db államigazga-

tási hatáskörben, 801 döntés pedig önkor-
mányzati hatáskörben lett kiadva.

Az államigazgatási ügyekben hozott dönté-
sekből 4.372 jegyzői hatáskörben lett kiadva. 
Ebből 1.639 db szociális igazgatásban, 1.234 
db adóügyi igazgatásban. 

Az önkormányzati hatósági ügyekben ho-
zott 801 db döntésből 596 db ugyancsak 
szociális ügyben, a 205 db pedig gyermekvé-
delmi, illetve gyámügyi ügykörben született.

Az összes önkormányzati hatósági ügy kö-
zül 2012. évben 744 esetben bizottság, 57 
esetben a polgármester átruházott hatáskör-
ben döntött. 

Másodfokú eljárások
A jegyzői hatáskörben hozott államigaz-

gatási ügyben 5 esetben nyújtottak be hatá-
rozat ellen fellebbezést a kormányhivatalhoz. 

A másodfokon eljáró hatóság 2 esetben 
helyben hagyta, 1 esetben megsemmisítette, 
2 ízben pedig a megsemmisítéssel egyidejű-
leg új eljárásra utasította az első fokú dön-
téshozót.

Önkormányzati hatósági ügyben a bi-
zottság által átruházott jogkörben hozott 
első fokú határozatok ellen nem történt fel-
lebbezés. 

A képviselő-testület működésével kap-
csolatos feladatok

A Polgármesteri Hivatal feladata a képvise-
lő-testületi és a bizottsági ülések előkészķtése, 
továbbá az ülésekről készült jegyzőkönyvek 
elkészķtése és felterjesztése törvényességi el-
lenőrzésre a Kormányhivatalhoz.

2012. évben a testület 37 alkalommal tar-
tott soros, és soron kívüli ülést, és egy íz-
ben közmeghallgatást. Ebből 21 esetben volt 
zárt ülés. A Képviselőtestület az üléseken 29 
rendeletet fogadott el, és 591 határozatot 
hozott. A rendeletek és határozatok külön 
nyilvántartása folyamatosan történik, a több-
ször módosított önkormányzati rendeletek 
egységes szerkezetbe foglalásával együtt. Az 
egységes szerkezetbe foglalt rendeleteket a 
községi honlapon és az Önkormányzati Mi-
nisztérium által működtetett központi helyen 
is megjelentetjük.

Az önkormányzat bizottságai
· Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bi-

zottság 33 ülést tartott, ebből 12 esetben 
zárt ülést, melyen összesen 299 db hatá-
rozatot hozott.

· Szociális, Egészségügyi, Idősügyi és Val-
lásügyi Bizottság 18 ülést tartott, melyen 
összesen 765 db határozatot hozott.

· Környezetvédelmi, Mezőgazdasági, Köz-
biztonsági Bizottság 5 ülést tartott, me-
lyen összesen 20 db határozatot hozott.

· Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bi-
zottság 6 ülést tartott melyen összesen 36 
db határozatot hozott.

Beszámolómban a statisztikai adatok köz-
lésével egyrészt a hivatalban folyó munka 
nagyságrendjét, másrészt annak sokféleségét 
igyekeztem bemutatni. Minden egyes ügytí-
pus mögött jogszabályok sokasága áll, ame-
lyek gyakran változnak. A jogszabályváltozá-
sok folyamatosak, de kiemelkedően magas 
számban általában az év végén jelennek meg, 
és általában már január 1-től alkalmazni kell. 

Előzőekből is megállapítható az, hogy a 
polgármesteri hivatal egyre növekvő követel-
ményeknek kell hogy megfeleljen. A techni-
kai feltételek megléte csak az alapját képezi 
a korszerű ügyintézésnek, amihez elenged-
hetetlen a dolgozók folyamatos képzése és 
önképzése. A Polgármesteri Hivatal vezetése 
alatt megszerzett tapasztalataim alapján úgy 
érzem, hogy a hivatal dolgozói a legjobb tu-
dásuk és több éves gyakorlatuk során meg-
szerzett szakértelemmel látják el feladatukat. 
A hivatali munkát igyekszünk hatékonyan, a 
lakosság közmegelégedésére és a Képviselő-
testület munkáját elősegítve végezni. 

Törekszünk az államigazgatási, valamint az 
önkormányzati feladataink szakszerű és jog-
szerű ellátásának biztosítására.

Dr. Voller Erika jegyző

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2013/02 3

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. év-
ben tartott 56 ülésén 591 határozatot hozott és 29 önkormányzati 
rendeletet alkotott. A novemberi és decemberi hónapban, illetve a 
2013 januárjában született döntések közül néhányat az alábbiakban 
olvashatnak.

Megszavazásra került az a kezdeményezés, mely szerint a törvény 
erejénél fogva önkormányzati tulajdonba kerülő, korábban a helyi 
mezőgazdasági termelő szövetkezet által használt külterületi földutak 
földhivatali átjegyzése mielőbb történjen meg.

A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma 3974 
altéma kódszámú felhívására „IV. Béla király mellszobrának elké-
szítése és felállítása” címmel benyújtott pályázat megvalósításához 
1.333.500 Ft saját forrás került biztosításra. A pályázat összköltségve-
tése 4.445.000 Ft, támogatási igény 3.111.500 Ft.

A Képviselő-testület decemberben úgy döntött, hogy költségveté-
sében a céltartalékok terhére 7.400.000 Ft-ot elkülönít a Hatvan és 
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Köz-
hasznú Korlátolt Felelősségű Társaság cégnevű gazdasági társaságban 
való tulajdonszerzésre, amely által a jövőben a helyi hulladékszállítást 
kívánja megoldani. 

Megállapította, hogy a „Jászsági hagyományokból építkező díszí-
tő tűzzománc elkészítése az új polgármesteri hivatalba” címmel kiírt 
hirdetmény nélkül induló közbeszerzési eljárásban a legkedvezőbb és 
érvényes ajánlatot a Sisa és Társai Kft. tette. Mindek értelmében az el-
járás nyerteseként Sisa József jászberényi ötvös-iparművész műve fogja 
a Városháza dísztermét ékesíteni.

Az Önkormányzat jónak látta a kerékpárút meghosszabbítását az 
Orion ABC-től a 32-es főút és 3106-os út kereszteződésében található 
körforgalmi csomópontig, melynek tervezésével az EPLY Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft.-t bízta meg nettó 725.000 forint összegért. 

A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében az Önkormányzat 
a helyi általános iskolával kapcsolatosan a közoktatás és a művészeti 
alapoktatás fenntartását megállapodásban átadta a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központnak, ugyanakkor az iskola üzemeltetését a vá-
ros továbbra is biztosítja.

Bevezetésre került a Polisz Komplex Költségvetési Gazdálkodási 
Rendszer a Polgármesteri Hivatalban és az intézményekben, melynek 
megvalósítása érdekében a Képviselő-testület elfogadta a Magyar Köz-
igazgatás fejlesztési Zrt. alkalmazás-szolgáltatás igénybe vételére vo-
natkozó ajánlatát.

A Szabadság út menti fákra 2012. június 10. napjára virradóra el-
követett rongálás gyanúsítottja a bűncselekménnyel okozott sérelem 
jóvátételét többszöri felhívás ellenére sem teljesítette, így közvetítői 
eljárás az ügyben megszűnt, és a Jászberényi Városi Ügyészség vádat 
emelt az elkövető ellen.  

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete együtt-
működési megállapodást kíván kötni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzattal, valamint a térség más települési önkormányzatai-
val a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus megalapozá-
sára irányuló előtanulmány készíttetésére. 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 
Bau-Vertikál Építőipari Kft. ajánlatát a Rimóczi Kastély mellett lévő 
parkolót és a közutat összekötő burkolatlan szakasz, valamint a Kör 
Diszkont másik oldalán lévő terület térburkolatának elkészítésére 
bruttó 2.179.643 forint értékben.

A törvényi előírásnak megfelelően Jászfényszaru Város Önkormány-
zata és Pusztamonostor Község Önkormányzata 2013. március 1-től 
közös hivatalt hoz létre, a két település polgármesteri hivatala Jász-
fényszarui Közös Önkormányzati Hivatal néven kerül törzskönyvi 
bejegyzésre.

Az Önkormányzat fenntartói jogkörében eljárva kinyilvánította 
szándékát, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Házba a Városi Könyv-
tár intézményt 2013. áprilissal beolvasztja, amely így Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Városi Könyvtár néven fog működni, melynek 

intézményvezetői tisztségére pályázat került kiírásra. „Egészségügyi 
alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése”címmel 
pályázat került benyújtásra a Jászfényszaru Deák Ferenc utca 1. szám 
alatti Egészségház korszerűsítésére. A Képviselő-testület a projekt 
megvalósításához 246.667.879 forint önerőt biztosít, a támogatási 
igény 60.000.000 forint.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megürese-
dett Jászfényszaru 3. számú háziorvosi körzet folyamatos betegellátá-
sának biztosítása érdekében a Deák út 1. szám alatti orvosi rendelő-
ben a szakmai minimumfeltételeknek megfelelő rendelőt alakított ki, 
döntött a helyettesítési díj mértékéről, és ezzel kapcsolatban felhívást 
hagyott jóvá a háziorvosi álláshely betöltése érdekében.

dr. Sándor Mátyás

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Mező-
gazdasági és Közbiztonsági Bizottsága a közlekedés biztonságosabbá 
tétele érdekében felkéri a tisztelt lakosságot, hogy amennyiben isme-
retes előttük olyan, a város közigazgatási területén található útszakasz, 
kereszteződés, vagy más közterület, amely a közúti közlekedés bizton-
ságát veszélyezteti, arról tegyen bejelentést a Polgármesteri Hivatal 
részére a „titkarsag@jaszfenyszaru.hu” email címen, postai úton vagy 
hivatali munkaidőben a 57/522-170 /104-es mellék/ telefonszámon 
2013. március 31. napjáig.

A beérkezett bejelentések kivizsgálását követően az önkormányzat 
a zavartalan közlekedésben megnyilvánuló közösségi érdek teljesebb 
megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg fogja tenni. 
Együttműködésüket előre is köszönjük.

Sándor Sándor bizottsági elnök

Tájékoztató önkormányzati döntésekről

Felhívás
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Mindenki elkezdheti…, avagy babatorna 1-3 éves csöppségeknek

Szépkorú köszöntése

Manapság nagyon fontos szerepe van annak, hogy mindennapi éle-
tünkben helyet kapjon a sport, a mozgás, különösen akkor, ha nem 
csak az egészségünket szolgálja, de remek közösségformáló hatása is 
van. Legyen az joga, Zumba, aerobic, foci, de említhetném a kis cso-
portokban történő esti kocogást, vagy hosszú sétákat. Miért maradná-
nak ki ebből a legkisebbek?

Valószínűleg sokan nem tudnak róla, pedig már jó ideje és nem utol-
só sorban ingyenesen működik Jászfényszarun a művelődési házban 
a babatorna., Szentirmai Orsolya szakértő pedagógus vezetésével. A 
játékos, kötöttségek nélküli, mégis szisztematikusan felépített foglal-
kozások az 1-3 éves kisgyerekek részére nyújtanak izgalmas, mozgással 
teli élményt. Azon gyermekek is, akik épp csak megtanultak járni, de 
azok is, akik hamarosan az óvoda kötelékében élik mindennapjaikat, 
nagy élvezettel vesznek részt Orsi néni foglalkozásain. Vannak igazi 
„feladatok”, de a részvétel önkéntes. Mindig akad néhány gyermek, 
aki anyuka, vagy nagymama segítségével esetleg a nélkül, de már lelke-
sen végzi a különféle ügyességi feladatokat. Mások eközben egyénileg 
játszadoznak, szemlélődnek, bár végül mindig együtt „dolgozik” az 
általában 6-10 főből álló kis csipet-csapat. A számtalan mozgáskoordi-
nációt és egyensúlyérzéket fejlesztő játékelem mellett a közös munkát 
hangulatossá teszik a különféle dalok és mondókák is. A kíváncsi és 
mozgékony gyerekek nagy örömmel próbálják ki pl. a trambulint, az 

ugráló- és egyéb labdákat, köteleket, karikákat, gurulós deszkát, vagy 
a „hintalovat”. Mindig nagy kacagás övezi a színes ejtőernyő-rázást, 
amikor tucatszám repkednek a piciny labdák. Igaz, a babatorna elsőd-
leges célja maga a mozgás, de szerintem mindenek előtt kitűnő alka-
lom arra, hogy gyermekeink megtanuljanak más gyermekekkel együtt 
élni, létezni, hozzájuk alkalmazkodni, a játékokon osztozkodni. Így, 
óvodába készülvén ez nagy előny számukra. A közösség változik, hi-
szen a gyerekek megnőnek: néhányan hamarosan meg is kezdik az 
óvodát, mások viszont épp most csatlakoznak a csoporthoz.

Szeretettel várja Orsi néni csoportja az újabb kispajtásokat és szüle-
iket, nagyszüleiket! A foglalkozások minden csütörtökön 10 órakor 
kezdődnek.  Kép és szöveg: Tanczikó-Ruis Beatrix (szülő)

Rimóczi Pálné Juhász Erzsébet február 14-én ünnepelte 90. születés-
napját. Az önkormányzat részéről Lovászné Török Magdolna, a Szoci-
ális, Egészségügyi, Idős- és Vallásügyi Bizottság Elnöke adta át Orbán 
Viktor, Magyarország miniszterelnöke által aláírt emléklapot.

Kép és szöveg Morvayné Palócz Éva



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2013/02 5

Jászfényszaru a „pályázatok világában” is helytáll

Az életkorom okán bátorkodom már-
már szinte történelmi kérdéssel kezdeni 
írásomat: gondoltunk volna, úgy negy-
ven évvel ezelőtt azt, hogy egy mozgal-
mas élet elkerülhetetlen részévé válik a 
pályázás?

Pályáztunk, pályázgattunk akkor is, ki 
ezért, ki azért. Én mondjuk a focicsapat-
ba kerülésért, a matek jegyért, a leányzó 
kegyeiért, jó ülőhelyért a moziba vagy a 
színházba. Még a végén kiderül, hogy 
micsoda pályázati élet volt akkor is! Na 
jó, amikor „azokról az időkről” beszé-
lünk, kiegyezhetünk a „pályázgatásban”.

Mára a pályázatírás világában hatalmas 
cégek nőttek fel, mellettük számtalan 
kisebb műhely szolgálja ki az igényeket. 
Mindennek természetes előzménye az a 
pályázati rendszer, amelyet az uniós és 
hazai források felhasználására alakítottak 
ki, és amely nyomán a fejlesztéspolitika, 
a pályázás nélkülözhetetlen részévé vált 
egy város életének.

Jászfényszarun a Polgármesteri Hivatal-
ban működő projektiroda az egyik szer-
vezeti egysége a pályázatok előkészítésé-
nek, összeállításának, és benyújtásának. 
Utóbbi mondatban nagyjából megjele-
nik az iroda tevékenységének egyik része, 
amely a gyakorlatban nagyon kemény, 
sokszor idegtépő munkát jelent. Sikeres 
pályázatot követi a projekt, a pályázat-
ban szereplő elképzelések megvalósítása. 
A projektiroda ebben a szakaszban is ko-
moly feladatot lát el, hisz a végrehajtás-
ról gondoskodó menedzsment munkáját 
támogatja. A projektiroda a programok 
és beruházások zárását követő, általában 
öt éves fenntartási időszakban jelentkező 
feladatokat teljes körűen elvégzi.

Minden bizonnyal összetett okokra 
vezethető vissza Jászfényszaru dicséretes 
helyzete, ami a dinamikus gazdasági tel-
jesítményben, az infrastruktúra fejlődé-
sében és nem utolsó sorban a közösségi 
élet gazdagságában, termékenységében 
figyelhető meg. „Messziről (Jászapátiról) 
jött emberként” bizton állíthatom, hogy 
több évtizedes következetes, jó érzékkel 

megszervezett, áldozattal végzett munka 
jutalma az a lehetőség, egyben felelősség 
is, amely birtokában Jászfényszaru a vilá-
got sanyargató válság idején is fejlődési 
pályán maradhatott.

Jászfényszaru Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete január 30-ai 
ülésén hallgatta meg a város 2012. évi 
pályázatairól szóló jelentést.

Az önkormányzat az elmúlt évben 
összesen 20 db pályázatot nyújtott be 
főpályázóként vagy együttműködő part-
nerként: ebből 10 db pályázat részesült 
kedvező elbírálásban, 9 db pályázat el-
lenőrzés vagy bírálat szakaszban áll, 1 db 
pályázatot elutasítottak.

A kedvezően elbírált 10 db pályázat 
összesen 969.529.174 Ft támogatást 
jelentett, amelyhez a saját forrásként 
308.968.317 Ft-tal járulunk, az összér-
ték 1.278.497.317 Ft.

Az elmúlt évben „elutasított” pá-
lyázatok közül kettőt 2011-ben, egyet 
2012-ben nyújtottunk be, tervezett 
bruttó 1.115.656.251 Ft bekerülési 
költséggel és 1.035.916.538 Ft támo-
gatási igénnyel. Az ellenőrzés vagy bí-
rálati szakaszban lévő pályázatokat 
kivétel nélkül 100%-os, 422.033.978 Ft 
támogatással nyújtottuk be, önerőt nem 
kellett biztosítani.

A 2012-ben megvalósuló pályáza-
tok közül kiemelkedik a „Jászfény-
szaru városközpontjának értékmeg-
őrző megújítása” című projekt több 
mint hétszázezer forint, és a „Szociális 
városrehabilitáció és lakossági integ-
ráció Jászfényszaru fejlődéséért” című 
projekt több mint négyszázezer forint 
költséggel. Az előbbi projekt a tervek 
szerint 2014. január végére befejeződik, 
az utóbbi projekt keretében a tervezett 
emlékmű 2013-ban készül el és ran-
gos eseményként várjuk az átadását. Az 
Alvégben birtokba vehették a szabad-
időparkot és a közösségi házat, a város-
központban pedig látványos részéhez 
érkeznek a beruházások.

Kistérségi együttműködéssel, 
59.907.792 Ft-ból épült fel a városköz-
pont új buszvárója.

Az iskolai és óvodai tehetséggondo-
zásra, gyermekkönyvtár informatikai 
fejlesztésre három projektnek köszön-
hetően 34.019.055 Ft-ot költhettünk. 
Ugyancsak humán fejlesztés valósult 
meg az „Első lépés” keretében, több 
mint 51 millió forintból.

Az MVH-LEADER program összesen 
9.326.308 Ft-tal támogatta a Tarlófesz-
tivál megrendezését, Népi játékok és 
népi viseletek elkészítését, valamint a 
„Pihenj aktívan” pályázatnak köszönhe-
tően kerékpárok, horgász- és teniszfel-
szerelések beszerzését.

Az elmúlt év eredményei között szere-
pel, hogy az iparvágány kiépítési-, és az 
agglomeráció (Jászfényszaru, Puszta-
monostor) szennyvízelvezetési felada-
tainak előkészítésére két pályázaton 
nyertünk közel 60.000.000 Ft-ot.

A Belügyminisztérium támogatásával 
27.147.316 Ft-al csökkentettük a szoci-
ális városrehabilitáció projekt önerejét.

A városközpontba tervezett IV. Béla 
király szobrának elkészítéséhez 
2.500.000 Ft támogatáshoz jutottunk a 
Nemzeti Kulturális Alapból.

A START munkaprogramot 26 fő 
foglalkoztatásával 34.000.000 Ft összegű 
támogatásból valósítottuk meg.

A végéhez közeledő uniós támogatá-
si ciklusban Jászfényszaru hatékonyan 
és eredményesen kivette részét a forrá-
sok felhasználásából. Az eredmény jól 
látható, de azért, ha megengednek egy 
érdekes vonatkoztatást: „Ezek olyan dol-
gok, amelyet a városlakó általában nem 
érzékel pontosan, azért, mert a minden-
napjainak a részét képezi, éppúgy, mint 
a gyermek növekedése. A családtagok 
szinte észre sem veszik, de az egy év után 
visszatérő rokon vagy ismerős rácsodál-
kozik, milyen hatalmasat nőtt a gyerek, 
már meglett emberré vált”.

Nem gondolom, hogy nem ismernek 
rá a sorokban saját városukra, de az eset-
legesen kételkedők kérdezzék csak meg a 
visszatérőt vagy az átutazót!

A megépült utak, járdák, parkok, bér-
lakások, az épülő városközpont, a kultu-
rális programok, a színvonalas oktatás, 
a szociális törődés, az aktív civil élet, és 
a kibontakozó tervek egyben a jövőt is 
kínálják Jászfényszarun. Ennek jegyében 
készül a Város a 2014-2020. közötti uni-
ós költségvetés támogatási forrásainak 
pályázására és hatékony felhasználására.

Illés Péter projektiroda munkatárs

A pályázás
életünk részévé vált

Lépéselőnyben

Napirenden
a pályázatok
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A szerepjáték óvodás gyermek életében
Ha a kisgyermekek játékát megfigyeljük, gyakran találkozhatunk a 

„mintha” játékkal. A szerepjáték során az óvodások olyan történéseket 
játszanak el, melyek rájuk nagy hatással vannak. Ezek a dolgok után-
zásra késztetik a gyermekeket, s a játék, az ismétlés során feszültség-
csökkenést, örömérzést okoznak számukra.

A szerepjáték okai lehetnek:
· cselekvési vágyból vagy érzelmi okból a szerepvállalás szempontjá-

ból egyelőre betölthetetlen szerepek eljátszása (pl.: anya, apa sze-
repben szeretne főzni, kalapálni a gyermek)

· érdekes, kellemes élmények újrajátszásának a kívánsága (pl.: nya-
ralás, állatkerti kirándulás)

· késztetés arra, hogy az új ismereteiket alkalmazni tudják (pl.: köz-
lekedéssel, posta-, boltlátogatással kapcsolatos élmények feleleve-
nítése)

· elfojtott indulatok, titkolt érzelmek eljátszása, kiélése, mely aztán 
megnyugvást okoz (pl.: haragszik a felnőttre, mert valamit nem 
tehetett meg, amit szeretett volna)

· mesealakokkal való szerepazonosulási vágy, mely szintén 
félelemlevezető hatású lehet (pl.: ő a herceg, aki legyőzi a hétfejű 
sárkányt)

A szerepjáték fejlődésének különböző szintjei vannak. Kisóvodás 
korban a manipuláció okozza a fő örömet a szerepjátékban a gyerme-
keknek. Szeretné a felnőtt életét utánozni, ezért ezt főzőcske közben 
például edények kipakolásával, almareszeléssel, tésztagyúrással teszi. 
Maga a tevékenykedés számára sokkal fontosabb a szerepnél, illetve a 
történésnél. A 4-5 éveseknél már a szerepjátékban nem a manipuláció 
fontosságáé a fő szerep, hanem a közben használt tárgy teszi érdekessé 
a játékot. Ezért a szerepeket a játék közben használt tárgyak sugallják 
számukra. Tehát aki kezében a „hallgató” van, ő az orvos; aki pedig 
köténykében van, ő a pincér stb. Csak ezen a fokon jöhet létre az a le-
hetőség, hogy egy autót egyszerre két sofőr is vezet, az ebédet egyszerre 
több anya főzi. A nagy óvodások szerepjátékában már a szerep iránti 
érdeklődés a fő jellegzetesség. Például csak akkor lehet valaki orvos, 
ha vannak betegei is, vagy akkor lehet pincér, ha vannak vendégek az 
étteremben. A szerepeknek megvannak a sémáik, viselkedési rituálé-
ik, amikhez a játékban részt vevő gyermekek szerepük játszása közben 
ragaszkodnak. (Például csak az ebéd megfőzése után ebédelhetnek.) 
Ebben az életkorban a gyermekek szívesen játsszák el az óvodában 

megismert meséket is. Minden fejlődési szinten csak akkor érzik a 
gyermekek magukat elégedettnek, ha megvalósulnak a játék fenti kö-
vetelményei. A gyermekek szerepjátékát figyelve sokszor a felnőtt egy 
„tükörbe” pillanthat bele. A felnőttek, a példaképek beszéde, mozgása, 
viselkedése tükröződhet a gyermekek játékában. Nagy a felelősség: mit 
mondunk, milyen kifejezéseket használunk, milyen a metakommuni-
kációnk, hogyan reagálunk egyes szituációkban, mert ez a minta fog 
megjelenni a „tükörben” is. (Felhasznált irodalom: B. Méhes Vera: Az 
óvónő és az óvodai játék Tankönyvkiadó, Bp. 1982.)

Kép és szöveg: Kovácsné Papp Andrea

2012. 11. hó 24-én 15-órakor általános iskolai osztálytalálkozót tar-
tottunk a 40 éves évforduló alkalmából. Megnéztük a régi iskolánkat, 
ami már szépen felújított, mécsest gyújtottunk a pedagógusok emlék-
művénél. Az osztályfőnöki órán, amit Jászfényszarun a Pap Kastélyban 
tartottunk megemlékeztünk az elhunyt osztálytársainkról. †Bozsik 
András, †Mezei Aranka, †Molnár József, †Nagy Imre, †Rusai Tamás 
emlékére egy-egy mécses égett. Majd vacsora és hosszas beszélgetés 
volt, hiszen 15 éve találkoztunk utoljára.

A fotón látható: Virág István osztályfőnök, Both Éva, Czeglédi Kata-
lin, Dugonics Ildikó, Pál Ilona, Török Klára, Gyurkovics István, Lajkó 
Sándor, Marton László, Palócz Imre, Palócz Miklós, Rusai László, Tö-
rök Ferenc. Palócz Miklós

Ismét egy egyszerű sütemény receptet pró-
báltam ki és ajánlok az olvasók figyelmébe. 
Sütés nélkül, könnyen, gyorsan elkészíthető.

Hozzávalók a tésztához: 50 dkg háztar-
tási keksz, 5 evőkanál kakaópor, 3 evőkanál 
baracklekvár, 1 evőkanál rum(aroma), 5 dkg 
vaj, 5 evőkanál porcukor, kb. 3 dl tej

a krémhez: 3 dl tej, 3 evőkanál liszt, 1 teáskanál vaníliakivonat, 5 
evőkanál porcukor, 5 dkg vaj, 15 dkg kókuszreszelék

a tetejére: 10 dkg étcsokoládé, 1 kávéskanál olaj
Elsőként célszerű a krémet elkészíteni, mert annak hűlnie kell. Eh-

hez a lisztet simára keverjük a tejjel, hozzáadjuk a kókuszreszelék felét 
és folytonos keverés mellett sűrűre főzzük. Ha kihűlt, ízesítjük a va-
níliával (én vaníliakivonat helyett egy csomag vaníliáscukrot tettem 
bele), belekeverjük a cukrot, a vajat és a maradék kókuszreszeléket.

A tészta hozzávalóit összedolgozzuk annyi tejjel, hogy jól formáz-
ható masszát kapjunk. Három részre osztjuk és porcukorral megszórt 
deszkán a tepsi méretének megfelelő lapokat nyújtunk. Ajánlott tepsi 
méret kb. 20x30 cm.

Az első lapot a tepsibe helyezzük, megkenjük a krém felével, rátesz-
szük a második lapot, erre kenjük a maradék krémet, majd a harma-
dik lappal befedjük. Gőz fölött megolvasztjuk a csokoládét az olajjal 
és rákenjük a sütemény tetejére. Néhány órára hűtőbe tesszük, majd 
kockákra vágva tálaljuk. Kép és szöveg: Karizs Evelin

OsztálytalálkOzó
1972-ben végzett 8 a osztály

Ízhasáb – Zebra kocka

A Holle anyó című mese dramatizálása

„Mintha” játék bábokkal
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Ismét állt a bál...

...jó értelemben persze, 2013. évének jégbontó havában, az első 
szombati napon. Az alsó tagozatos osztályok ekkor rendezték 
maszkabáljukat a művelődési házban.

Címszavakban a benyomásokról:
 – időzítés: vízkereszt és hamvazószerda között,
  tehát „idején”,
 – lelkesedés: rengeteg aprája és szüléje,
 – ötletgazdagság: kiapadhatatlan, bővizű fantáziakút,
 – szülői segédlet: csillagos ötös.

Több éves tapasztalatunkat alátámasztva most is meggyőződhet-
tünk arról, hogy – bár a lecke évről-évre fel van adva – megfelelő 
gyermeki és szülői lelkesedéssel bármilyen fantasztikus, eddig nem 
(vagy máshogy) szereplő ötlet megvalósítható és életre kelthető jel-
mezkészítés terén.

Az állandó zsűrinek folyamatosan rettentő nehéz a feladata, sőt, 
talán rájuk vár a leghálátlanabb szerep: összevetni, mérlegelni, 
dönteni, s a rengeteg nagyszerűből csak néhányat kiemelni.

Aki pedig ritkán (vagy sohasem) ér el helyezést, kesergésre annak 
sem lehet semmi oka. Mert a beöltözés, a jelmezzel azonosulás él-
ménye – bármekkorát is változott és változik a világ! – ma is fontos 
és betölti szerepét: ha csak néhány órára is, de tündérré, boszor-
kánnyá, varázslóvá, autóvá, robottá, méhkirálynővé..., azaz mássá 
válni, mint ami egyébként, belépve ezzel egy mesevilág és forgatag 
kellős közepébe, kizökkenni a hétköznapok egyhangúságából és a 
mindennapos kisebb-nagyobb problémákból. Mindez  nemcsak 
é l m é n y, hanem g y e r m e k i s z ü k s é g l e t is.

Ehhez igyekszünk évről-évre lehetőséget teremteni „vén farsang 
anyókával” – no meg a nélkülözhetetlen szülőkkel, kiknek mun-
káját, felajánlásait ezúton is köszönjük!

Jövőre folytatjuk! Szka · Fotó: Pál Alíz

A maszkabáli forgatag ugyanaz és mégis más

Szellemes

Ha akarom gitár...
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Helyenként még a telet idézte, de a farsangi hangulat színességét is 
magában hordozta az a farsangi délután, melyre öt intézmény diákjai, 
növendékei látogattak el. Volt ének, zene, tánc, farsangi álarc, táncház 
és disco, egyszóval minden, ami belefért…

A színpadon változatos műsorszámok szórakoztatták a lelkes ifjú kö-
zönséget, és az őket felkészítő, elkísérő felnőtteket. Énekes, táncos és 
prózamondó produkciók mutatkoztak be, ám nemcsak a repertoár, 
hanem az előadók életkora is széles skálán mozgott. A kicsiny óvodá-
soktól egészen a nyolcadikos, sőt gimnazista korú tanulókig minden 
gyermek, fiatal birtokába vette néhány percre a színpadot. A délután 
első produkciója egy kedves karácsonyi dal volt, amit Hornyák Bog-
lárka énekelt. Őt a boldogi óvoda legkisebbjei követték, akik a „Ba-
romfiudvar táncát” hozták el, és arattak vele nagy sikert. Hozzájuk 
hasonlóan a Szivárvány Óvoda Pillangó csoportjának Dzsungeltán-
ca is beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A mókás „Banyatánc” is 

szerethető produkciónak mutatkozott, ahogyan Patkós Vivien dala 
is, aki egy népszerű téli sztárról, Rudolfról énekelt. A Kotán Csenge-
Hornyák Boglárka-Patkós Vivien alkotta lány trió is szépen zengte a 
Hull a hó című dalt. Nem okoztak csalódást a helyi művészetoktatási 
intézmény szintetizátor tanszakos diákjai: Pál Bence, Simon Roland 
és Kovács Viktória sem, akik modern zeneműveket alkalmaztak szin-
tetizátorra. Ennek megfelelően felcsendült a Lambada, a Pattogatott 
kukorica és a híres Quimby sláger is, Most múlik pontosan címmel. A 
könnyed dallamok után Zách Klára balladáját mondta el Dósa Vivien, 
aki elsőként lépett színpadra a jászágói általános iskola diákjai közül. 
A ballada komorságát a társastáncosok műsorszáma kiválóan oldotta, 
hiszen produkciójukban a klasszikus táncot és a modern hip-hopot 
egyszerre jelenítették meg. A fényszarui színjátszók Kutya-macska 
küzdelem című előadása is valós állapotokat tükrözött, csak a történet 
háttere volt más. A szalagavatók hangulatát idézte a boldogi Berecz 
Antal Általános Iskola tanulóinak keringője. A táncos előadást köve-

tően megtudhattuk, mi a különbség az anya és a szülő között Zágor 
István azonos című művéből, melyet Németh Tünde tolmácsolt. A 
színpad a továbbiakban is az ágói diákoké maradt, akik két táncos 
produkciót hoztak a farsangi forgatagra. Őket az Iglice követte, akik 
nagy-nagy sikerrel mutatták be erre a napra készített „Kicsit másképp” 
című koreográfiájukat, ami a néptánc és egy híres Queen melódia lát-
ványos színpadi randevúja volt.

Az előadás után a tombolasorsolás következett. A minden fellépőt 
megillető farsangi álarcok ekkor kerültek csak igazán az érdeklődés 
középpontjába, ugyanis a számmal ellátottak gazdája nyert egy kisebb 
ajándékcsomagot. Az est még ezután sem ért véget, hiszen először já-
tékos táncház, később pedig diszkó várta a diákokat, kicsit és nagyot 
egyaránt. A jókedvű délután 19 órakor zárult. A több intézményt 
megmozgató rendezvény a Tanórán kívüli együttműködések erősíté-
se Jászfényszaru térségében című, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0191 
projekt keretén belül valósult meg a Petőfi Művelődési Házban.

Kép és szöveg: Pál Alíz

2013. február 9-én tartotta a Szi-
várvány Óvoda hagyományos far-
sangi bálját a művelődési házban.

A gyermekek bemutatkozása után 
az óvó nénik és dajka nénik meg-
lepetés műsorukkal a vadnyugati 
életet idézték meg. Nagyon sok 
tombola felajánlást kaptunk, melyet 
ezúton is köszönünk a kedves szü-
lőknek. A fődíjat, egy tortát, Kovács 
Emma és Borbély Noémi szüleinek 
köszönhettük. Köszönet illeti Szabó 
Erzsébetet, az általános iskola taná-
rát, aki évek óta biztosítja számunk-
ra a terem díszítését.
Földvári Edit · Fotó: Menyhárt Éva

Farsangi sokadalom
a művészet jegyében

Itt a farsang, áll a bál…
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Tömegverekedésnek látszó akciók egy 
furcsa labdával a focipályán. Az avatat-
lan szem ezt látja, ha amerikai focimecs-
cset néz. Abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy eme látványos sportág 
jászfényszarui képviselőjével beszélgethe-
tünk. Pethő Ferenc kilenc évvel ezelőtt vett 
részt egy edzésen, azóta játszik a Budapesti 
Farkasok csapatában. 

Mit kell tudnunk az amerikai footballról? 
Kérem, mutassa be röviden ezt a sportágat!

Az amerikai football a tengerentúlon a leg-
népszerűbb sportág, és a szuper bowl a világ 
legnézettebb sporteseménye. Európában és 
a szomszédos államokban komoly, immár 
20-25 éves hagyománya van a sportágnak, 
és több ezres mozgató ereje a nézők számát 
tekintve. Hazánkban már 9 éve működik szö-
vetségi keretek között ez a rendkívül összetett 
sport. A játék célja a területszerzés. 11 táma-
dó játékos arra törekszik, hogy azt a bizonyos 
tojás alakú labdát átjuttassák a TD vonalon. 
Az ellenfél 11 védő játékosának pedig az cél-
ja, hogy ez ne történjen meg! Ennél termé-
szetesen sokkal bonyolultabb a történet, de 
nagyon sok oldal szabályismertető és jó pár 
meccs megnézése szükségeltetik, hogy az em-
ber nagyvonalakban átlássa ezt a sportot.

Ez a különös sportág nem rendelkezik túl 
nagy hagyományokkal Magyarországon. 
Honnan az indíttatás, mióta, hol/milyen csa-
patban űzi ezt a sportágat?

Magyarországon, mint már említettem, 8-9 
éve játsszák az amerikai footballt. Jelenleg 3 
liga van nálunk. Van egy HFL névre hallgató 
kiemelt bajnokság, valamint 1. és 2. osztályú 
bajnokság, illetve vannak csapatok, melyek 
kisebb tornákon és terembajnokságokon 
indulnak. A mi csapatunk, a Budapesti Far-
kasok, a HFL bajnokságon kívül egy CEFL 
névre hallgató közép-kelet-európai bajnok-
ságban is indul! A magyarországi csapatok 
száma kb. 20-30 egyesületre, csapatra tehető.

Az én amerikai foci pályafutásom is lassan 
9 éve kezdődött el. Egy egyetemi évfolyam- 

találkozó alkalmával pár barátom említette, 
hogy Pesten alakult egy amerikai football 
csapat, FARKASOK néven. Miért nem me-
gyek le, nekem biztos menne, hisz előtte 12 
évig atletizáltam, az alkatom megvan. Ka-
lapácsvető voltam, és az ifi válogatottságig 
jutottam. Bár jászfényszarui gyerek vagyok, 
de akkor még Pesten laktam. Tetszett a meg-
előlegezett bizalom, no meg a játék is szim-

patikusnak tűnt. Így hát egy barátommal, 9 
évvel ezelőtt elmentem az első edzésemre, és 
innentől már nem volt visszaút! Az edzők, 
a csapat, a légkör és természetesen a játék is 
magával ragadott! Gyorsan rájöttem, hogy ez 
nem csak arról szól, hogy nagydarab emberek 
egymásnak szaladnak, és törik a csont, ha-
nem ez sokkal több annál! Minden méretű 
embernek megvan a szerepe, pozíciója. Persze 
fontos az erőnlét és a kondi. Ahhoz, hogy az 
ütközések, blokkok során az ellenfél a földre 
kerüljön, kevés az ügyesség, fontos szerepe 
van az erőnek és a gyorsaságnak is. Az edzők-
nek is hatalmas szerepük van ebben a stra-
tégiai játékban. Hozzánk ugyancsak 9 évvel 
ezelőtt egy amerikai edző érkezett Lee Hlavka 
személyében. Ő választotta ki a pozíciómat 
a csapatban, már az első napokban. Nem 
vitatkoztam, mivel egy 30-40 éves tapaszta-
lattal rendelkező edző csak tudja, hogy mi a 
jó nekem és a csapatnak! Tehát én a támadó 
egységben kaptam helyet, a falban. A támadó 
falat 5 ember alkotja, én a bal oldali GUARD 
vagyok. A feladatom, feladatunk az irányító 
és a futó emberek védelme. Magyarán én, mi 
teremtjük meg annak a lehetőségét, hogy si-
keres legyen a passz vagy a futás. Az én pozí-
ciómon játszókat csak szürke eminenciások-
nak hívják, ugyanis a külső szemlélő sokszor 
csak az elkapókat, irányítókat veszi észre. Ha 
mi jó munkát végeztünk, az alap!

Eddigi eredmények és további tervek?

Természetesen nagyon nagy és fontos szerep 
a miénk. Talán ezért ért az a megtiszteltetés, 
hogy a 2012-es évben Magyarországon az 
év legjobb sportolójának választottak ame-
rikai football sportágban. Az előbb elmon-
dottak alapján különösen nagy elismerésnek 
érzem ezt a címet, melyet a magyar csapatok 
edzőinek és az egyesületek vezetőinek leadott 
szavazatai alapján érdemeltem ki. Tudni kell, 

hogy jelenleg Magyarországon amatőr körül-
mények között működik ez a sport, sokszor 
profi hozzáállást megkívánva. Sokan, köztük 
én is, sok időt, energiát és pénzt fektetnek 
ebbe a sportba. Ezért az ilyen típusú visz-
szaigazolások nagyon sokat jelentenek a szá-
momra! Az előző évben (2011) az egyesüle-
tünktől kaptam meg az OFFENS MVP, azaz 
a legértékesebb játékosnak járó címet! Továb-
bá 2010-ben a IV. CELLECT aréna kupán 
választottak a legjobb támadó játékosnak, 
valamint az előző években még kétszer lett a 
támadó falunk, melyben benne voltam én is, 
a csapat legjobb támadó egysége. Csapatunk 
ötször indult a magyar bajnokságban, mind 
az ötször sikerült győzni, legutóbb 3-4000 
ember előtt lett bajnok a csapat. Tehát öt-
szörös magyar bajnoknak is mondhatom 
magam! Kétszer játszottunk döntőt a CEFL 
közép-kelet- európai ligában, de sajnos mind 
a kétszer 1 ponttal alul maradtunk a szerb 
riválisunkkal szemben. Így maradt az ezüst, 
de ez is nagyon fényesen csillog! A sérülések 
és a körülmények sokszor hátráltatnak, de 
idén még egy évnek nekifutok! Szeretném, ha 
újra meg tudnánk védeni a magyar bajnoki 
címünket, valamint szeretnék a dobogó leg-
fölső fokára is fölállni a CEFL bajnokságban. 
De talán a legnagyobb álmom, a 2013-ban 
tervezett első magyar amerikai football válo-
gatottba való bekerülés.

Sugár Istvánné

Erő, gyorsaság!
a magyarországi amerikai football legjobb sportolója: Pethő Ferenca magyarországi amerikai football legjobb sportolója: Pethő Ferenca

A csapattársakkal a mérkőzés előtti percekben

Pethő Ferenc a díjátadó után
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Sorozatunk e havi számában Berényi 
Ferenc nyugalmazott általános iskolai 
tanár, önkormányzati képviselő, bizott-
sági elnök visszaemlékezését közöljük 
szerkesztett formában, mely elhangzott 
a tanítóink emlékére 2012. szeptember 
1-jén rendezett ünnepségen.

Első emlékeim homályosak egy fiatalem-
berről, aki gyerekeket toborzott a vásártér-
re a mai sporttelep akkor még bekerítetlen 
és focizásra alkalmas részére, hogy aztán 
megszerettesse velünk ezt a játékot. Akkor 
még csak a jól értesültek tudták a titkot, 
hogy ősztől tanítani fog a Kastély iskolá-
ban. Éppen a Ratkó-korszak gyermeklét-
száma indokolta, hogy a Pap kastélyban is 
tanításra alkalmas termeket hozzanak létre 
a 3. és 4. osztályos tanulókkal. Én akkor 4. 
osztályosként Szabó László tanító bácsi-
hoz kerültem, míg a 3. osztályosokat Pén-
zes Miklós tanító bácsi tanította. A tanulás 
mellett elsősorban a szüneteket szerettük, 
mert néha hosszabbak voltak a szokásos 
10 percnél, főleg ha belemelegedtünk a 
játékba, ami a fiúknál elsősorban a focizás-
ból állt. Megtanított a fair play játékra, a 
grundfoci egyszerű szabályainak betartásá-
ra. Nagyon vigyázott ránk, soha senkit nem 

rúgott meg, amit különösen azután tartok 
nagy eredménynek, hogy amikor tanárként 
néha beálltam a felső tagozatosok közé fo-
cizni, nagyon kellett figyelnem arra, hogy 
ne okozzak sérülést. A tanórákon ügyelt a 
tananyag elsajátítására. Megértő, türelmes 
volt, de ha elégedetlen volt velünk, akkor 
elmaradt a foci. Ilyen eset volt például kör-
nyezetismeretből Szolnok város jellemzése. 
Aztán, számunkra váratlanul, behívták ka-
tonának, amit mi gyerekek sehogyan sem 
értettünk. Felső tagozatban egyik kedvenc 
tantárgyunk volt a gyakorlati foglalkozás, 

melyet nekünk Szabó László tanár bácsi 
tanított. A foglalkozásokról sok kellemes 
emlékem maradt meg, hiszen szinte min-
denkor megdicsért legyen az ásás, kapálás, 
gyakorlati műhelymunka stb., kivéve a sző-
lőmetszésért. Bevallom, hogy ezt a mai na-
pig sem tanultam meg. Amikor 1975-ben 
Jászfényszarura költöztünk, Szabó Laci 
kolléga közvetlensége is nagyban segítette 
a beilleszkedésünket. Akkor még nem tud-
tuk, hogy a 80-as években 8 éven át együtt 
lesznek igazgatóhelyettesek a feleségem-
mel. Az akkori nagyközség sportjának első 
számú felelőse volt, csekélyke anyagiak jár-
tak érte. Az Ő futball iránti alázata is köz-
rejátszott, hogy Csécse után Jászfényszarun 
is belekóstoltam ebbe az életbe. Olyan 
edző volt, aki rendszeresen értékelte játé-
kosait, megpróbálta kihozni belőlük a leg-
többet, úgy hogy azt még nem szenvedték 
meg. Toleráns volt, bírta a gyűrődést, mert 
a focihoz és oktatáshoz akkor is mindenki 
értett Jászfényszarun. Amikor önkormány-
zati képviselőként dolgoztunk együtt, már 
nehezebben közlekedett, mégis igyekezett 
mindig vidám hangulatot teremteni.

Kedves Szabó Laci! Ha látnád a jelenlegi 
közoktatás, illetve sport helyzetét ebben 

az országban, vagy éppen Jászfényszarun, 
most is találnál néhány megfelelő szót, 
mellyel megmosolyogtatnál bennünket. 
Így marad az emlékezetünkben és szívünk-
ben a személyed.

Csirke Béla tanító bácsi követte a negye-
dik osztályban, az előbbiekben méltatott 
Szabó Lászlót. Ő egy kicsit távolságtar-
tóbb volt. Kialakított egy-egy tantárggyal 
kapcsolatban olyan követelményrendszert, 
amely a felső tagozatban biztos alapnak 
számított. Ő volt az osztályfőnököm a 8. 
év végéig. Mit szerettem benne? A sok-sok 

fejszámolásos feladatot, a sok visszafelé kö-
vetkeztetést, a beugratós, tréfás feladatokat, 
amelyekkel megszerettette velem a szám-
tant, amit ma matematikának mondunk. 
Mindig, mindenkit szeretett volna bevon-
ni az órai munkába. Nem engedett senkit 
leszakadni, lemaradni. Ennél a tantárgynál 
ez különösen fontos volt, mivel nagyobb 
értéke volt akkor a szakmunkás bizonyít-
ványnak, mint ma. Nem hagyta szó nélkül, 
ha kicsit kiengedtünk. Kedvenc szavajárá-
sa volt „Még nem jött el a lazsálás ideje!” 
Szigorú fegyelmet tartott, nem sajnálta 
rá az időt. 1993. árpilis 3-án a városava-
tó napján az esti hálaadó szentmise végén 
odajött hozzám, és kezet fogtunk. „Hála 

Istennek, hogy ezt is megértük” – mondta. 
Tanárként, családapaként, méhészként is 
példamutatóan élt. Gyerekszerető, szigorú 
és igazságos volt. Az évfolyam-találkozók-
ra általában nagyon készült. 2003-ban is 
a régi idők emlékei után örömmel beszélt 
a családjáról, az unokákról. A 2013-as ta-
lálkozónkat a mennyországból kell, hogy 
lássa, hiszen a mi emlékeinkben Ő nagyon 
jó ember volt.

A jelenlévők közül sokan mély fájdalom-
mal és nagy szeretettel emlékezünk visz-
sza Kasza Ilona tanító nénire. Ő két évig 
1983-tól 1985-ig tanított Jászfényszarun. 
Pályakezdő pedagógusként nagy terveket 
szövő, lelkiismeretes, határozott, szigorú, 
gyermekszerető pedagógusként él emléke-
inkben. Innen került Pusztamonostorra, 
ahol szintén alsós tanítóként dolgozott, 
majd később igazgatóhelyettesként tette a 
dolgát. A több mint 20 éves pusztamonos-
tori munkája során jó kapcsolatot épített 
ki a kollégákkal, szülőkkel és a gyermekek 
is szeretettel emlékeznek rá. Tragikusan fi-
atalon, mindössze 44 évesen érte a halál. 
Még ma is mindössze 50 éves lenne. Nem 
tudjuk a választ, miért csak ennyit kapott 
a sorstól.

Szerkesztette: Tóth Tibor
Fotó: Berze Lászlóné Vityuka

A tanítókra emlékeztek

Az ünnepség résztvevőinek egy csoportja

Berényi Ferenc
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A Fényszaruiak Baráti Egyesülete szere-
tettel vár minden érdeklődőt - a húsz évvel 
ezelőtt ezen a napon átadott városi címre 
emlékezve – április 2-án (kedd) 18 óra 30 
órakora Rimóczi-kastély megújult udva-
rán tartandó Főtéri nosztalgia koncert-
re. Eső estén a rendezvény a művelődési 
ház nagytermében kerül megtartásra.

Az est folyamán Molnár György har-
monikaművész és koncert zenekara, 
Horoscsák Veronika és Nádas György 
szólisták lépnek fel.

Molnár György első hangszeres leckéit 
nagyapjának köszönheti, majd kiváló taná-
rai: Herrer Pál és Tabányi Mihály segítették 
zenei fejlődését.

Így vall magáról és zenekaráról: „A har-
madik születésnapomra kaptam meg első 
hangszerem, ezzel kezdődött minden, az-
óta az életem része a zene és a művészet.” 
„A koncerteken nincsenek korosztályok, 
minden látogató élvezi műsorukat. Célom 
igazi zenei értékek közvetítése úgy, hogy 
közben a közönség remekül szórakozzon.”

Több versenygyőzelem után az 1999-es 
év szólistája, 2000-ben pedig az Országos 
Harmonikaverseny kategória győztese lett. 
Eddigi pályafutásának csúcspontja volt, mi-
kor egy szakmai bizottság döntése alapján 
2002-ben átvehette a nemzetközi Lyra díjat 
a Budapesti Kongresszusi Központban.

A Harmonika Virtuózai Koncertsoro-
zat 2000-ben indult hódító útjára, mely-
nek megalkotója maga a zenekar vezetője 
és szólistája Molnár György volt. Célja a 
hangszer méltó helyre emelése a hazai zenei 
életben. Ennek megvalósításában Koncert-
zenekara segíti, melybe a szakma legkivá-
lóbb zenészei tartoznak.

A Koncertzenekar két vendégművészt is 
hoz Jászfényszarura, egyikük Horoscsák 
Veronika, aki a Bergendy Szalonzenekar 
énekesnőjeként és Fenyő Miklós vokalis-
tájaként vált népszerű előadóvá! Minőségi 
jazzt énekel, sok szép és ismert melódia 
megszólaltatása mellett.

Akinek pedig ez nem lenne elég, második 
vendégművészként Nádas György is jelen 
lesz, aki most nem humoristaként lép szín-
padra, édesapja, Nádas Gábor csodálatos 
szerzeményeit adja elő, melyeket garan-
táltan mindenki énekelni tud, legyen akár 
idős vagy fiatal!  

A koncerten szerepelnek musette kerin-
gők, sanzonok, bravúr polkák, magyar 
örökzöldek, koncert és előadási darabok, 
swingek, magyaros egyvelegek, latin dalla-
mok és igazi meglepetés számok is.

A koncertzenekar megalakulása óta szinte 
valamennyi jelentős magyarországi város-
ban fellépett, mindenütt teltházak fogadták.

Bízunk benne Jászfényszarun a be-
lépőjegy nélküli programot telt udvar 
fogadja. 

A mini projekt a „Jászfényszaru Város-
központjának értékmegőrző megújítá-
sa” városrehabilitációs projekt keretében 
elkülönített Városközpont Programalap 
(JFSZ-5.1.1/FVR-2012) támogatásával a 
Kulturális programcsomag az „Ezerarcú 
művészet – vigadalmak a főtéren” című 
JFSZ-5.1.1/FVR-2012-02 azonosító szá-
mú pályázati támogatásból valósul meg. 

Tóth Tibor

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete szere-
tettel vár minden irodalmat kedvelő érdek-
lődőt 2013. április 5-én (péntek) este 18 
órakor a Rimóczi-kastély nagytermében 
tartandó magyar költészet napi városi ren-
dezvényünkre. 

Az est vendége: Parti Nagy Lajos (Szek-
szárd, 1953.október 12.) Kossuth-díjas 
magyar költő, drámaíró, író, szerkesztő, 
kritikus. 

Közreműködik: Dankó Hajnalka vers-
mondó és Ézsiás László Vörösmarty-díjas 
versmondó. Az esten beszélgetés közben 
megismerjük Parti Nagy Lajos munkássá-
gát, műveiből részleteket olvas fel és több 
verse is elhangzik.

Tóth Tibor

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete szere-
tettel vár minden érdeklődőt egy külön-
leges estére 2013. március 28-án (nagy-
csütörtökön) a városunk templomában 
18 órakor kezdődő „Keresztfánál” című 
nagyböjti zenés áhítatra. A hatvanperces 
Keresztfánál c. nagyböjti áhítati műsor-
ban együtt készülhetünk fel Jézus Krisztus 
feltámadásának ünnepére. Bűnbánatot 
gyakorolhatunk imáinkkal, melyben meg-
tisztulunk, könyörgünk és áldozatot válla-
lunk, kifejezve ezzel az ember Isten iránti 
szeretetét- mindezt zenével. Bach, Handel, 
Mozart, Gounod, Albinoni, Pergolesi dal-
lamaival kísérhetjük végig Jézus szenvedé-
seit a kereszthalálig. Szabó Krisztina ének-
művész és a Príma díjas duó Gonda László 
zongoraművész, Báder Ernő prímás, he-
gedűművész tolmácsolásában igazi zenei 
áhítatban lesz részünk. A mini projekt a 
„Jászfényszaru Városközpontjának érték-
megőrző megújítása” városrehabilitációs 
projekt keretében elkülönített Város-
központ Programalap (JFSZ-5.1.1/
FVR-2012) támogatásával a Kulturális 
programcsomag az „Ezerarcú művészet - 
vigadalmak a főtéren” című JFSZ-5.1.1/
FVR-2012-02 azonosító számú pályázati 
támogatásból valósul meg.

Tóth Tibor

HÚSZ ÉVES A VÁROS

Főtéri nosztalgia est

Keresztfánál – nagy-
böjti zenés áhítat

„Parti Nagy” est a 
magyar költészet napja 

alkalmából
A feldebrői Árpád-kori templomban (2012)
Báder Ernő, Gonda László, Szabó Krisztina

Jakab Tibor fotóművész felvétele
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Most csatlakozzon!Húsz éve város
Jászfényszaru

szemelvények
Hónapról Hónapra

feBruár
1993. februári Mi újság Fényszarun? 3. 

oldalán olvashattuk: Még tart a Pap-kas-
tély épületének átalakítása, ez azonban 
nem akadályozza az itt dolgozó 11 varró-
nőt a munkában. December elejétől fo-
lyamatosan dolgoznak. Egyelőre belföldi 
piacra készítenek síoverallokat, szabadidő-
ruhákat több fazonban, és tavaszi jellegű 
konfekcióárut. A MOTEX Bt. tervei sze-
rint márciustól külföldi megrendelésre is 
dolgoznak majd.

Ugyanezen oldalon olvashattuk: meg-
kezdte üzemszerű termelését a Termo-
technika faipari részlege. Február elsejé-
vel saját felhasználású termék előállítása 
kezdődött meg. A további új berendezések 
létrehozásával rövid időn belül – még na-
gyobb létszámban – bonyolultabb készáru 
is elhagyhatja az üzemcsarnokokat.

Az 5. oldalon szintén gazdasági hír: A 
„Jászfény” KFT. nyelvi labor berende-
zéseinek sorozatgyártását kezdte el 1993. 
január hónap folyamán. A prototípus be-
rendezések fa és fém részeit a gyár dolgozói 
rövid határidőn belül készítették el, mun-
kájuk minőségével és nem utolsósorban 
versenyképes árkalkulációval nyerték el a 
gyártási jogot, hogy a sorozatgyártás meg-
kezdődhessen.

Ugyanezen oldalon az önkormányzat 
hírei között szerepelt: A testület a gázfej-
lesztési hozzájárulás mértékét ingatlanon-
ként 1993. évre vonatkozóan 25.000 fo-
rintban határozta meg.

1993. február elsején az önkormányzat 
közmeghallgatást tartott. Ezt követően a 
képviselő-testület elfogadta Jászfényszaru 
költségvetését 124 millió 627 ezer forint 
bevétellel és ugyanennyi kiadással.

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása 
alapján Jászfényszaru állandó lakóinak szá-
ma 1993. január 1-jén 6004 fő volt.

A 6. oldalon Fénydiszkó, avagy szóra-
kozás kulturáltan, biztonságosan címmel 
megjelent cikkből tudhattuk meg, hogy 
február 26-án, pénteken este 9 órakor 
megnyitja kapuit a művelődési házban a 
FÉNYDISZKÓ. Az európai színvonalú 
szórakozást garantálja a legmodernebb 
számítógép vezérelte fénytechnika, a Gary 
típusú hangtechnika, az igényesen válo-
gatott „menő” zenei anyag. A szolid, 100 
forintos belépődíj is azt tükrözi, hogy 
hosszú távú befektetésről van szó. A disz-
kó minden héten pénteken és szombaton 
este 9 órától másnap hajnal 3 óráig üzemel. 
Minden szombaton délután 5 órától este 
9-ig TINI-DISZKÓ lesz (16 éves korig), a 
belépődíj 50 forint.

Szemelgetett: Tóth Tibor

Elindult a Színjátszók Baráti Köre (SZIBAKÖ) szabadidős 
programja a Szent József Szabadidőpark Közösségi Házá-
ban. A versmondó kör foglalkozásaira minden pénteken 
16.30-kor várjuk az érdeklődőket. 

A színjátszó kör próbáira minden szombaton 16 órakor 
kerül sor. Kovács Tímea rendező várja azon fiatalok és felnőt-
tek jelentkezését, akik szeretnének egy produkcióban szerepel-
ni. Még most csatlakozhat! Hozza ismerőseit is!

Jelentkezés és bővebb információ: Kovács Tímea 06-70/701-
8187, vagy személyesen a foglalkozásokon.

A következő drámás játszóházat március 2-án, szombaton 14 órakor tartjuk.
A program a „Szociális városrehabilitáció Jászfényszaru fejlődéséért” projekt keretében 

elkülönített Alvég Programalap (JFSZ-5.1.1/SzVR-2012) támogatásával valósul meg.
Katinka · Fotó: Tanczikó Attila

A farsangi bálhoz kapcsolódva már harmadik alkalommal hirdetett pályázatot a Szivár-
vány Óvoda közössége. Az idén a házikó, a vár, a kuckó témájában készültek el az alko-
tások. Szülők és gyerekek közös munkálkodásából szebbnél szebb pályamunkák érkeztek. 
Sokféle technikával dolgoztak. Volt fából, papírból, hungarocellből, dobozokból, mézes-
kalácsból készült házikó. A kiállítás újdonsága, hogy az általános iskola elsősei is küldtek 
be munkákat. Óvodánkból 39 gyermek vehette át az elismerő oklevelet, és birtokolhatja 
az „Építőmester” címet. Földvári Edit · Fotó: Menyhárt Éva

Az én váram, az én házam, az én kuckóm
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Hiányozni fogtok
Február 2-án, szombaton reggel tragikus hírre ébredt a város. Az éjszaka folyamán halálos autóbaleset történt. Városunk két fiatal 

lakója, Ördög István és Tamus Péter életét vesztette. A február 12-i és 15-i temetésen szinte az egész város kísérte őket fájó szívvel utolsó 
útjukra abban a reményben, hogy ők fiatalon is teljes életet éltek: szerettek és őket is szerették.

ÖRDÖG ISTVáN ZOLTáN (1990-2013)

1990. szeptember 9-én született, Budapesten. Gyermekéveit Jász-
fényszarun töltötte, általános iskolai tanulmányait is itt végezte. Már 
gyermekkorában aktívan tagja volt minden gyermekközösségnek 
és szinte minden érdekelte: mezőgazdasági munkák, gépek, honis-
meret… Otthonosan mozgott a tájházban a nyaranta megrendezett 
Honismereti, Helytörténeti táborban. A Hittanos táborban eltöltött 
napokra is emlékezve, felötlik és a Mesetáborból is sokaknak ismerős 
lehet. Pirospozsgás arcú, mosolygós gyermek volt: ilyennek ismertem. 

Cseperedve elkerült hazulról, Szolnokon tanult tovább. Középfokú 
tanulmányait a Szolnoki Műszaki Szakközépiskola Jendrassik György 
Gépipari Tagintézményében végezte. A középiskolás évek alatt tanul-
mányai elismeréséül vándorkupát is elnyert, valamint a megyei fizika 
versenyen is győzelmet aratott. Szolnokon érettségizett és végezte el a 
technikumot. Örömét lelte a szerelésben és nagy biztonsággal végzett 
minden erőgépet igénylő munkát. Amit szeretett, azt igyekezett tanul-
ni, így több szakmát is magáénak tudott: a fogyóelektródás hegesztő, 
gépi forgácsoló (esztergályos), CNC forgácsoló szakterületen is járatos 
volt. Szolnoktól gépgyártás technológiai technikusként búcsúzott. 

A közben férfivá cseperedő fiatal útja Kecskeméten folytatódott, ahol 
a Kecskeméti Főiskola Gépészeti és Automatizálási Műszaki Főiskolai 
Karára nyert felvételt, 2012 nyarán. A tanulás mellett sok örömét lelte 
a munkában is. Az elmúlt év őszétől a KÉSZ Ipari Gyártó Kft-nél 
dolgozott. Gyermekkora óta a családi gazdaságban való tevékenykedés 
töltötte ki napjait. Szeretett dolgozni: hegeszteni és az állatok körül is 
szívesen sürgött-forgott. 

Korán megmutatkozott, lóhátra termett ifjú. Nem ismeretlen az a 
kép sem, mikor lóháton egy-egy kései órán a határt járta, de a hu-
szárság és a fogathajtás is vonzotta. Nyaranta a Tarlófesztiválon láttuk 
gyakran. Szeretett vadászni is és minden a természethez kapcsolódó 
eseményben részt vállalt, de több hobbija is volt. Szívesen töltötte 
idejét régi gépekkel és újak tervezésével, szerette a zenét és a barlangá-
szat is vonzotta. A hagyományőrzést szívügyének tekintette. Szívesen 
sportolt: kedvenc sporttevékenysége az erőemelés és a Calisthenic volt. 
Tudjuk, mit szeretett, de milyen volt? Segítőkész, önzetlen és kedves. 
Maradjon meg így emlékezetünkben.

TAMuS PÉTER (1986-2013)

Jászberényben született 1986. szeptember 22-én. Az általános iskolát 
Jászfényszarun végezte, majd a mátrafüredi Vadas Jenő Erdészeti Szak-
képző Iskolában folytatta tanulmányait, ahol sikeresen leérettségizett. 
Az iskolai évek során megszerzett ismereteit a gyakorlatban hasznosí-
totta, erdészetben kezdett el dolgozni, az ehhez szükséges szakképesí-
téseket megszerezte. 2011-ben városőrként helyezkedett el Jászfény-
szarun, miközben jeles eredménnyel elvégezte a közterület-felügyelői 
képzést Budapesten. 2012. március 1-től közterület-felügyelőként 
dolgozott. Eközben elkezdte az erdésztechnikusi képzést. Mindennapi 
munkája mellett a családi gazdáságban szüleit segítette. Édesapja ha-
lálát követően megválasztották az Erdőbirtokossági Társulat elnökévé, 
ahol eredményesen helytállt.

A középiskolai évek alatt vadászvizsgát tett, a Jászfényszarui Földtu-
lajdonosi Közösség megalakulásával egyidőben kezdett vadászni. Az 
évek folyamán a vadászat a hobbijává vált. Nemcsak az itthoni vadá-
szatokon vett részt, hanem a Bükkben és a Mátrában is szívesen pró-
bálkozott nagyvad elejtésével. Nagy büszkeséggel töltötte el, amikor az 
év elején sikerült egy vaddisznót puskavégre kapnia.

Lovak iránti érdeklődése akkor kezdődött, amikor a család vendégül 
látta tanyájukon a Nagykátáról érkező huszárokat.

16 évesen a Szűcs Mihály Huszárbandérium tagjává vált. Első év-
ben betyárként, később huszárként láthattuk őt helyi rendezvényeken. 
Szabadidejében szívesen lovagolt barátaival az erdőben. Huszártársai-
val járta az országot, számos csatabemutató és lovas rendezvény részt-
vevője volt. Közreműködött a nemzetközi hagyományőrző kapcsola-
tok ápolásában. 

A család tulajdonában lévő tanyán kezdett el megismerkedni a fogat-
hajtás rejtelmeivel. 2009-ben az első jászfényszarui fogathajtó verseny 
egyik szervezőjeként és versenyzőjeként mutatta meg tudását. Néhány 
alkalommal vidéki versenyeken is szerencsét próbált. 

Rengeteg elfoglaltsága mellett mindig jutott ideje a barátaira. Sze-
retett főzni, karaokézni, sportolni. Szívesen vett részt közösségi mun-
kákban, segítkezett a Tarlófesztivál előkészületeiben, a lovas pálya ki-
alakításában és a fogathajtó verseny szervezésében. Szándékát fejezte ki 
a bejegyzés alatt álló Fényszarui Fiatalok Egyesületének munkájában 
való részvételre.

Személyében egy önzetlen, kedves, segítőkész, közösségi embert is-
mertünk meg.

Városunk szinte minden lakója ismerte őket, hirtelen haláluk sokak számára nagy fájdalmat okozott. Jóságukra, szeretetükre örökké 
emlékezni fogunk. Pál Alíz és Karizs Evelin
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ÉpítÉsz szemmel

Atlanta
Atlanta Georgia állam fővárosa, hatalmas repülőtérrel, óriási ipari 

üzemekkel. Egykor az észak és dél közti polgárháború heves harcai 
zajlottak itt. A város fontos szerepet játszott a feketék egyenlőségi jo-
gainak kivívásában: sokáig a rabszolgatartás, s a nagybirtokos termelés 
helyszíne volt, a 20. században pedig Martin Luther King innen in-
dította el a fekete-mozgalmat. Atlanta jelenleg Amerika fejlődő, erős 
városai közé tartozik, több nagyvállalat székhelye. Déli fekvésének 
köszönhetően mindig kellemes az időjárás. Atlanta tipikus amerikai 
nagyváros, sok felhőkarcolóval, az autók áradata hatsávos autópályá-
kon özönlik a belváros irányába, ahol az irodaházak, éttermek és szó-
rakoztató központok vannak.

Olimpiai Park (Olympic Park)
A város központjában van az Olimpiai Park, ahol 1996-ban fellob-

bant az olimpiai láng. A 21 hektáros terület közepén egy csodálatos 
szökőkút található, amely minden órában bemutat egy kis koncertet 
és érdekes vízi játékot.

A park területén rengeteg kompozíció őrzi az olimpia egy-egy em-
lékezetes pillanatát, vagy a részt vevő országok zászlóit. Az olimpiai 
kiválóságok neveit például betonba öntve olvashatjuk, ez a két hatal-
mas oszlop emlékeztet az 1996-os ötkarikás játékok legeredményesebb 
sportolóira.

Coca-Cola Kiállítás (World of Coca-Cola)
Az olimpiai park szomszédságában található a Coca-Cola Kiállítás. 

A kóla történetét, a leghíresebb reklámokat és a termékeket egyaránt 
meg lehet ismerni a gyárlátogatáson, amelynek végén ki lehet próbálni 
a különböző országokban gyártott termékeket, és a látogatók is elké-
szíthetik saját kreációjukat. Csak néhány tömbnyire innen, 1886-ban 
John Pemberton itt építette az első Coca-Cola gyárat. Aztán két ügy-
véddel kialakította a mai franchise-rendszer alapjait, és elindították a 
ma már több mint kétszáz országban kapható üdítőt világkörüli útjára.

Georgia Aqarium
Ez a legnagyobb aquarium a világon, Bernard Marcus adománya 

volt a városnak (250 millió dollár). 500 különböző fajt tartanak itt 
számon, 120.000 példánnyal. A tenger élővilágát testközelből figyel-
hetjük meg: megsimogathatjuk a tengeri moszatokat, korallokat, rá-
jákat, a fejünk fölött megannyi érdekes haltípus és hatalmas cápák 
úsznak el.

CNN székház
A legnagyobb médiavállalat, a CNN stúdióiba a földszinten meg-

váltott belépőjegy ellenében lehet bejutni. Szigorú biztonsági ellen-
őrzések után majdnem egy órás sétát lehet tenni. Ez az az épület, ami 
soha nem alszik. A működő stúdiókon kívül megtekinthető az időjá-
rási szoba, a hírszerkesztő szoba, valamint betekintést nyerhetünk a 
különböző beszélgetős műsorok díszletei közé is.

Kép és szöveg: Berze Éva, okleveles építészmérnök
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Ebben a tanévben kezdődött el az osztálydekorációs verseny, melyen 
minden felsős osztály részt vesz. Mindig az évszaknak megfelelő deko-
rációval kell készülni, és a zsűrinek valami figyelemfelkeltőt mutatni. 
A mi osztályunk, a 7. a sem marad ki ebből az érdekes versengésből. 
Az első két fordulón már túl vagyunk. Az őszi fordulón a 8. b vitte el 
a díjat, most pedig mi. Az első fordulóra is nagyon készültünk, de a 
másodikkal lett sikerünk. Nálunk az egész osztály részt vesz a díszí-
tésben, de a legtöbbet osztályfőnökünk, Vargáné Dobák Tünde fog-
lalkozik vele. Az utolsó pillanatban is jönnek még az ötletek, amivel 
szebbé varázsolhatjuk termünket. Osztályunkban különlegességnek 
számít a plafonról lelógó 18 varjú és a két valódi korcsolya a falon. 
Először a zsűri végigjárja az osztályokat, majd pár napi gondolkodás 
után döntést hoz. Az eredményt a DÖK-gyűlésen mondják meg. Ha-
talmas öröm volt számunkra, amikor az osztálytársunk közölte, hogy 
MI NYERTÜNK! A következő fordulóra is nagyon készülünk, és kí-
váncsian várjuk a győztest.

Pál Zsófia és Holló-Szabó Réka 7. a

2013. január 19-én felvételi vizsgára mentek a 8.-os diákok. Nagyon 
sokat készültünk erre a napra, rengeteg előkészítőn vettünk részt, me-
lyet köszönünk tanárainknak. Mindenki maga dönthette el, melyik 
középiskolában írja a felvételit. A vizsga két részből áll: matematikából 
és magyarból. Mindkét tantárgy megírására 45 perc állt rendelkezé-
sünkre. 10-10 feladatot kellett megoldanunk ez idő alatt. A többség 
szerint az idén a magyar könnyebb volt, mint a matek.

Én (Noi) a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában írtam a 
felvételit. Az iskola teli volt izguló diákokkal. A gyerekek több terem-
ben voltak, és hozzám egy kedves tanár került. Én (Dóri) pedig Jász-
berényben, a Lehel Vezér Gimnáziumban írtam a felvételit. Az iskolá-
ban nagyon sokan voltak, több csoportra osztottak minket. Egy kicsit 
mindenki izgult, de egy nagyon kedves tanár felügyelt minket. Még 
aznap délután megtalálhatóak voltak az interneten a megoldások, így 
mindenki megtudta nagyjából, hogy sikerült neki. Körülbelül január 
végére mindegyik iskolába bemehettünk megnézni a kijavított lapo-
kat, és megtudtuk a pontos eredményt. A végleges felvételt áprilisban 
fogjuk megtudni. Reméljük, szeptembertől mindenki abban a közép-
iskolában fogja folytatni tanulmányait, amelyiket elsőnek megjelölt.

Harangozó Dóra, Pető Noémi

A DÖK (Diákönkormányzat) minden hónap egyik szerdáján gyű-
lést tart, amelyen az évi iskolai programokat beszélik meg. Ezeken a 
gyűléseken mindenki elmondhatja az iskolai programokhoz tartozó 
véleményét, kérdését. A véleményeket, kéréseket, ajánlatokat meghall-
gatjuk és döntést hozunk, a végén pedig szavazással döntjük el az adott 
téma sorsát mint ahogyan a képen is látható. Minden osztályból van 
egy-két képviselő, aki megjelenik a gyűléseken, majd körbeadunk egy 
jelenléti ívet, amit aláírnak, ezzel megerősítve azt, hogy tényleg jelen 
voltak az adott gyűlésen. Összességében jól szoktak telni ezek az „ösz-
szejövetelek” és nem alakult még ki vitahelyzet.

Kép és szöveg: Pető Fruzsina

A jászfényszarui sakkcsapatot 5 fő képviselte a versenyen. Egy kor-
csoportban versenyeztek a gyermekek, alsós, illetve felsős kategóriá-
ban. Most nehezebb dolguk volt, mint máskor, hiszen az 1. osztályos 
gyermekünk 8. osztályossal is sakkozott. Mivel csapatunk alsó tagoza-
tos gyermekekből állt, ezért nehéz feladat hárult rájuk, ráadásul a lány 
és fiú kategória is egyben volt. Ennek ellenére maximálisan helytálltak, 
és szép eredmények születtek.

Nyers Dániel:1. hely (összetettben 3.)
Kovács Lilla:3. hely (összetettben 6.)
Külön dicséret illeti a kicsiket (Nyers Lili, Tóth Anna, Balázs Léna), 

akik a nagyok között is szépen helytálltak. Nyersné Cserháti Katalin
Fotó: Kovácsné Nagy Katalin

Nyílt napokat szervez ismét az általános iskola, hogy a szülők be-
tekinthessenek az osztályokban folyó munkába. Az alsó tagozatban 
március 5-én, a felsőben pedig március 6-án lesz lehetősége az érdek-
lődő szülőknek erre.

A tavaszi szünet 2013-ban március 28-tól április 2-ig tart. A szünet 
előtti utolsó tanítási nap 27. /szerda/, a szünet utáni első tanítási nap 
április 3. /szerda/.

A tavaszi hulladékgyűjtésre április 5-6-án kerül sor. Kérjük azokat, 
akik az iskolásoknak szeretnék felajánlani papír- és fémhulladékukat, 
hogy erre az időpontra készítsék elő! Köszönjük!

A hagyományos Művészeti Est Gálaműsorát április 26-án, pénte-
ken rendezzük meg a művelődési házban, melyre szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt.

Jászfényszaru Város Óvodai Intézményének dolgozói tanulmányi 
úton voltak az újhartyáni Német Nemzetiségi Óvodában. Az intéz-
ményvezető kalauzolásával megtekintettük a 2009-ben átadott korsze-
rű épületet, majd szakmai tapasztalatcserével zárult a nap.

Földvári Edit · Fotó: Csépány Miklós

Ez nem csak egy tanterem… Szadán voltak sakkozóink

Felvételi vizsga

Iskolai apró-cseprő

Látogatás Újhartyánban

DÖK gyűlés



16 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2013/02

Kézműves ajándékok cseréltek gazdát a téli hónapokban két 
ország, két megyéje: az angliai Durham megye és Jász-Nagykun-
Szolnok megye között. A csomagbontás videokonferencia ke-
retében zajlott, február 12-én 14 órakor, a jászfényszarui Városi 
Könyvtárban.

A megyei vezetők üdvözlőjét követően a résztvevő nyugdíjas csopor-
tok a csomagokat kibontották és üzeneteket váltottak. A jókedvű net-
találkozón az ajándékok készítése során alkalmazott technikák módját 
és érdekességeket is megosztottak egymással.

A konferencián részt vett Dr. Csoór György, a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Közgyűlés alelnöke, a rendezvénynek helyt adó könyvtár 
és a megyei könyvtár dolgozói és a hímzőkör tagjai. Az angol partne-
rek Linda Marshall, a Durham Megyei Tanács elnökének szobájában 
gyűltek össze a konferencia idejére.

2012 év végén mindkét megyében kézműves termékek készültek. 
Jászfényszarun az Ismerkedés a Jász hímzéssel rendezvény keretén be-
lül, ahol fiatalok bevonásával nyugdíjasok, jászsági szűcshímzéssel dí-
szített könyvjelzőt, keszkenőt és tarisznyát varrtak, amit postára adva 
juttattak el az angliai megyébe.

A két megye tizennégy éve ápol hivatalos kapcsolatokat egymással 
és az elmúlt időszakban számos projektet valósítottak meg közösen. 
A 2012-es közös programot a Europe Direct North East és a Europe 
Direct Szolnok az „Aktív idősödés és generációk közötti szolidaritás 
éve” jegyében rendezte, melynek az egyórás videokonferencia volt a 
záróakkordja. A cikk a www.jnszm.hu közleménye alapján készült.

Kép és szöveg: László Cecília

December hónapban bemutattuk a legidő-
sebb, de annál aktívabb könyvtárlátogatóin-
kat, akik évtizedek óta hálás és kitartó olvasó-
ink. Ebben a hónapban pedig a legkisebbeket 
mutatjuk be: Bollók Zalánt és Tanczikó Za-
lánt. Mindketten 2010-es születésűek, és már 
most rengeteget „olvasnak”. Hogy mit? Ma-
rék Veronikát, Bartos Erikát, Zdenek Millert, 
Thomast. Kinek mi a kedvence. A három év 
alatti apróságok babaolvasójegyet kapnak, 
melyet Marék Veronika kedves illusztráció-
ja díszít. A babaolvasó program országosan 
2010-ben indult, azzal a nem titkolt céllal, 
hogy a gyerekek minél hamarabb megszeres-
sék a könyveket és az olvasás élményét, hogy 
hozzászokjanak a könyvtári hangulathoz. A 
Városi Könyvtár folyamatosan arra törekszik, 
hogy minél több kis olvasóból neveljen nagy 
olvasót, aki folyamatos és aktív látogatója 
marad az intézménynek. Köszönjük a kedves 
szülőknek, hogy támogatják ezen törekvé-
sünket!

Nagy Ildikó

„…és maradok ez úton, míg csak élek, töretlen hittel ember és magyar.”
(Wass Albert)

Jászfényszaru 4. alkalommal kapcsolódik be az országos felolvasások 
sorába, ezúttal is Hangosiné Réz Mária kezdeményezésére, a Városi 
Könyvtár közreműködésével. A helyszín a Rimóczi kastély volt, ahol 
február 15- én 18 órától vártuk azokat, akiknek ma is fontos a Wass 
Albert hagyatéka, akik felolvasni, vagy csak egyszerűen hallgatni vágy-
tak. Elsőként meghallgattunk Hegedűs Gergely András köszöntőjét, 
majd verseket és prózai műveket, valamint más magyar nyelvű iro-
dalmi alkotást is, amely szellemiségében kapcsolódott az esthez. Fél 
kilenckor közös imádsággal kapcsolódtunk össze a többi felolvasó 
helyszínnel. A könyvtár állománya a rendezvény kapcsán, a hagyomá-
nyoknak megfelelően egy újabb Wass Albert kötettel (Magyar mon-
dák 3. kötet) gyarapodott. Köszönjük a felajánlást Hangosiné Réz 
Máriának! Nagy Ildikó · Fotó: Pál Alíz

Angol-magyar csomagbontás Fényszarun

Wass Albert felolvasó est 2013

A Városi Könyvtár legfiatalabb olvasói

Tanczikó Zalán Bollók zoltán
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Január végén a JVSE Női kézilabda csapatával egy meghívásos te-
remtornán vettünk részt az azóta „Berki Krisztián Sportcsarnoknak” 
keresztelt létesítményben, Kókán.

Érkezésünkkor többünkbe felmerült, hogy vajon a kistelepülésként 
ismert Kókának ilyen jól megtervezett létesítményei vannak, akkor mi-
lyenek lesznek a mieink és főként mikor? Remélem, egy év múlva már 
mi is otthon fogadhatjuk az ellenfeleket, ami óriási pluszt jelentene a 
csapatnak. Jól látszik, hogy egy kistelepülés életében is milyen nagy 
lehetőségeket szabadított fel egy komoly létesítmény, aminek eredmé-
nyeként a kókai sportolók a Pest megyei sportélet elismert szereplőivé 
váltak, csak azért mert mertek nagyot álmodni… Ha pedig ott meg-
érte, akkor nálunk ez a kérdés szerintem fel sem merülhet a jövőben.

Na de vissza a tornához!
Kókával, ha korábbi években játszottunk, akkor a mérkőzés több-

nyire már az első félidőben eldőlt, és a végén tucatnyi góllal vertek 
minket. Talán erre számítottak a tornán is, hogy bemelegedjenek az 
utánunk következő Tápiószentmártoni kézilabda klub csapata elleni 
mérkőzésre.

Ha erre számítottak, akkor jól megleptük őket, hiszen egy teljesen 
új harcmodort és játék stílust gyakorolunk az elmúlt hónapokban, 
melynek eredményeként a mérkőzés alatt többnyire mi vezettünk és 
a Kóka kapaszkodott az eredmény után. Gyorsan támadtunk, dina-
mikusan fejeztük be az akciókat, majd agresszívan, de sportszerűen 
védekeztünk. Az ellenfél kikérte idejét mindkét játékrészben, hogy 
rendezze sorait, több módon is megpróbálták feltörni védekezésünket, 
melynek lényege a gyors visszazárás és a védekezésbe történő cserékkel 
való erősítés volt.

Kókába több, magasabb osztályt is megjárt kiváló játékos lépett pá-
lyára, akik mérkőzéseket tudnak eldönteni. Ez a mérkőzés végén is így 
lett sajnos. A hazai közönség által buzdított csapat egyik meghatározó 
tagja, Szilágyi Noémi egymás után háromszor is be tudott találni a 
végén, amiben sajnos egy kicsit mi is hibásak voltunk védekezésben, 
így az ellenfél, megfordítva a találkozót, győztesen léphetett tovább.

Nem szomorkodtunk ennek ellenére, mivel a játék parádés volt, az 
ellenfél is csak dicsérni tudta játékunkat.

A torna végén még egy örömhír ért minket, ugyanis kapusunk, De-
meter Dóra kapta a torna legjobb kapusa elismerő oklevelet.

Bravó lányok, csak így tovább!
Gere Ferenc

Mint azt megszokhatták, néha sűrűbben, néha ritkábban, de időről 
időre beszámolunk a helyi női labdarúgó-csapat eredményeiről. Ez al-
kalommal a Csapat (igen, így nagy kezdőbetűvel, mert tagjai minden 
körülmények között ehhez méltóan viselkednek) sikeres fordulója után 
különös örömmel tesszük ezt, na de ne is szaladjunk ennyire előre.

A tavaly nyári regionális füves kispályás bajnokság 4. helyezése és az 
ezúttal télen teremben lebonyolított II. Szent Erzsébet kupa 3. helyezé-
se után a Csapat más vizekre evezett – az eddigi 5+1 felállásos kispályás 
megmérettetések után most futsalbajnokságba neveztünk. Na, nem 
rögtön az NB I.-be, inkább ide, a 35 km-re lévő Apcra, ahol regionális 
teremtorna indult. Ennek „A” osztályában négy, a füves bajnokságból is 
ismerős csapattal (Hatvan, Gyöngyös, Buják, Apc) és két eddig általunk 
nem ismerttel (Héhalom, Dorogháza) mérkőztünk meg, fordulónként 
3 meccset játszva. A bajnokság 6 játéknapból áll (összesen 42 meccs), 
de mivel nem játszott minden nap mindenki, így csapatonként 4 for-
dulóval lehet számolni (ami 12 meccs). A futsal egyébként nem csak a 
szabálytalanságok megítélésében, szankcionálásában tér el a hagyomá-
nyos kispályás focitól, de maga a labda is kisebb és kevésbé pattan fel, 
ezzel is gyorsítva és látványosabbá téve a játékot. Az pedig az apci pálya 
sajátossága, hogy oldalt palánkos, így a labda, az alapvonal elhagyását 
leszámítva, mindenhol játékban marad. Az első meccsen, januárban 
az ismeretlen játékerőt képviselő Héhalom ellen 4:0-s vereséggel kezd-
tünk, s mivel ők aznap más csapatra még nagyobb gólarányú vereséget 
mértek, így a meccsünket is annak tekintetében kell értékelni, hogy 
Héhalom jó eséllyel pályázik a bajnokság első két helyének valamelyi-
kére. A második meccsen Buják ellen már javítani tudtunk a mérlegün-
kön, a nyári füves bajnokságban nehezen megfogható csapatot ezúttal 
1:0-ra, Sulyok Flávia góljával megvertük. Aznapi harmadik meccsünket 
a néha már mumusnak tűnő Hatvani Lokomotív ellen vívtuk. Fordu-
latos meccsen 2:0-s vezetés után végül is 3:3-as eredménnyel zárult ez 
az összecsapás (gsz.: Berényi Éva, Sulyok Flávia, Juhász Nikolett). Így 
ha három pontot nem is, de egyet elhoztunk. Az első fordulóból te-
hát – ugyan nem olyan leosztásban, mint ahogy előre gondoltuk, de 
– 4 pontot hoztunk haza. A második fordulóra baljós eseményektől 
sújtva indult útjára a csapat az apci csarnokba február 9-én. Az első 
mérkőzésünket az ellen a gyöngyösi csapat ellen játszottunk, akikkel 

mostanában felváltva nyertük az egymás ellen vívott mérkőzéseket, mi 
több, meccs előtt még meg is jegyeztük, hogy ez most a mi körünk lesz. 
Az elgondolást már csak valóra kellett váltani, amihez Sulyok Flávia és 
Juhász Nikolett 1-1 góllal járult hozzá. Gyöngyösi AK – Kolibrik 1:2.

A második meccset a másik ismeretlen csapat, Dorogháza ellen vív-
tuk. Ugye nem kell újra megemlítenem az első fordulós meccset a 
Héhalom, mint ismeretlen csapat ellen? Nos, ez a meccs lett a nap 
meglepetése, de most pozitív értelemben. A Csapat ilyen nagy arányú 
győzelmet tétmeccsen mostanában nem aratott. Tavaly előtt Tura el-
len volt egy 25:1-es győzelem, ó, az de régen is volt… Most viszont 
Kolibrik – Toldi DSZSE 7:0! Sulyok Flávia 5 gólt lőtt, Juhász Niko-
lett és Berényi Éva még eggyel-eggyel besegített, és Gajdics Anikó is 
bőszen ostromolta az ellenfél kapuját, főképp a második játékrészben, 
ám a gólszerzés ezúttal elmaradt. Természetesen a gólszerzők mellett 
ne feledkezzünk meg Kisnémet Nóri fáradhatatlan védőmunkájáról 
sem, aki most is, mint már oly sokszor, pihenés nélkül játszotta vé-
gig mindhárom meccset, és megannyi gólhelyzetet akadályozott meg 
gyors közbelépéseivel. E csodálatos győzelem, na és persze pár perc 
pihenő után várt még ránk egy csata a házigazda (és e bajnokság meg-
nyerésére jó eséllyel pályázó) Apci Amazonokkal. Az Amazonok a sok 
keresztmozgásos játékukkal és takarásból lőtt lövésükkel a mérkőzés 
elején vezetést szereztek, amire Sulyok Flávia villámgóljával gyorsan 
tudtunk is válaszolni, de pár perc múlva ismét kaptunk egy gólt. Ezt 
már Juhász Nikolett sem hagyta szó nélkül, szemfüles góllal egyenlí-
tett, így lett 2:2. A félidő előtt azonban ismét vezetést szereztek az apci 
lányok, amivel – mint a második félidőben kiderült – nem sikerült 
már lépést tartanunk, sőt, még növelni tudták előnyüket, így egy nagy 
iramú mérkőzésen 5:2 arányban vereséget szenvedtünk. Azonban a 
második fordulót tekintve így sincs szégyenkezésre semmi ok, hiszen 6 
pontot begyűjtöttünk a már meglévő 4 mellé, és külön öröm, amikor 
a Csapat nem elégszik meg 1-2 gólos vezetéssel, hanem tovább ontja 
magából a gólokat. Itt szeretném felhívni minden kedves fociszerető 
lány, asszony figyelmét, hogy van lehetőség csatlakozni hozzánk. En-
nek legjobb módja a pénteken 19:00-tól a kis iskolában tartandó edzé-
sen való aktív részvétel. Bárkit, aki focizni szeretne, szívesen látunk!

Berényi Melinda csapattag

Teremtorna után, bajnokság előtt

Kolibri hírek
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Emlékezés

BERÉNYI LáSZLÓ
halálának 5. évfordulójára.

„Mérhetetlen fény ragyogjon Néked!
Pihenj az ég ligetében!”

Szerető családod

GYáSZHíR
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték,

hogy Édesanyánk,

FELSőBÉNYI JáNOSNÉ,
született

NAGY MáRTA
(Nagy Bertalan volt községi adóügyi jegyző és Hunyady-Búzás 

Emma leánya) 2013. február 7-én, életének 88. évében türelemmel 
viselt hosszú betegség után, szentségekben megerősítve elhunyt.

Temetésére 2013. február 22-én 13.30-kor került sor a Budapest 
Farkasréti Temetőben, római katolikus egyházi szertartás szerint.”

Gyászolják: Lányai Márta és Johanna, vejei Gábor és László, 
unokája Viktória, férje László és gyermekeik Bernadett, 

Johanna és Gellért, keresztlánya Judit és fiai Péter és Balázs, 
rokonok, barátok és ismerősök.

Emlékezünk

ZSáMBOKI IMRE
halálának 6. évfordulójára.

„Mint gyertyaláng, lobban el az élet,
Gyors folyóként suhannak az évek,
Még fájó emlékként a múlt dereng,

De a szív, az soha nem felejt.”
Szerető feleséged és családod

Emlékezés

KOLLáR SáNDOR
halálának 13. évfordulójára.

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, Csak egy sugarat hagytál, az emlékeket.
Bennünk él egy arc és végtelen szeretet, Amit tőlünk soha, de soha, senki el nem vehet.

Hiányodat feldolgozni nem lehet, Csak próbálkozunk élni nélküled!”
Szerető családod

Fájdalomtól megtört szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik unokánk, gyermekünk, testvérünk

ÖRDÖG ISTVáN ZOLTáN
temetésén megjelentek, gyászunkat munkájukkal, véradással,

segítséggel, részvét nyilvánítással enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Tamus Péter
és Ördög István Zoltán

emlékére

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek,

akik édesapánk, nagyapánk, testvérünk,

VARGA JáNOS
tetőfedő mester

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot 
hoztak, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

CSERHáTI PáL
halálának 1. évfordulójára.

„Nem élt belőle több és most sem él,
és mint fán sem nő egyforma két levél,
a nagy időn sem lesz hozzá hasonló.”

(Kosztolányi Dezső)

Gyászoló családja

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

NAGY ISTVáN
halálának 1. évfordulójára.

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
Ahol megpihen dolgos két kezed.

Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen, szerényen,
Jóságos szíved nyugodjon békében.
Emlékeddel szívünkben maradtál,

Számunkra Te soha meg nem haltál.”
Szerető családod

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki

TAMuS PÉTER
1986-2013

temetésén részt vett,
együtt érzett velünk gyászunkban.

A család

A búcsú mindig fáj, a fájdalom mindennél elviselhetetlenebb
Két ifjú test az éjszakában, telve álmokkal, örökre elveszett,
Két Édesanya gyászolja méhének legszentebb gyümölcsét
Két Család, sok rokon, barát s ismerős vesztette el életének egy részét.

Borzalmas és szörnyű, gyászol egy egész város
Gyertyák gyúlnak, mécsesek égnek, könnyezik az égbolt,
„Miért?”-ek, „Hogyan?”-ok, „Miért pont ők?”
Sokan kérdezik az égre nézve a Mennyei Teremtőt.

Ki megváltatik, s Urunk Paradicsomába nyer bebocsájtást
Jobbat s szebbet nem kívánhat senki más,
Fájnak most e szavak, még tán a gondolat is megtépázva öl
Urunk karjaiba vette e két ifjú lelket, onnan figyelnek, Megváltónk mellől.

Mit Isten adott, elvész egyszer, az élet törékeny, semmi nem örök
Megváltani szeretetével e két fiatalt a Mi urunk tán túl hamar jött,
Részvétem a Családoknak s mindannyi Szeretteknek
Isten adjon erőt fájó, reszkető lelketeknek! Krizsán Évi

Januári anyakönyvi hírek
SZÜLETETT: Cserháti Izabella (Káposztai Zsuzsanna), Fias Zóra 
 (Morvai Dóra), Katona Péter (Györfi Marianna), Kiss János
 (Zombori Marietta), Potemkin Patrik (Zsólyomi Viktória).
HÁZASSÁGKÖTÉS: nem volt.
ELHUNYTAK: Balázs József (44), Jáger Béláné Farkas Piroska (88), 

Jáger Mihály (89), Jáger Sándor (73), Király Dezső (76),
 Mezei Pálné Laczkó Aranka (81), Péter Józsefné Dobák Ilona (81).
 Bittner Sándor (64), Juhász János (46), Mészáros Pál (68),
 Nagy Antalné Nagy Ilona (86), Rácz Lajosné Baranyi Matild (68).
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Jászberény, nagykátai út 1. · t.: 57/415-242
Jászapáti, istván király út 49. · t.: 57/441-003

www.tebatuzep.hu

Építő- És tüzelőanyag áruházak

Tisztelt jászfényszarui lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy előzetes időpont egyeztetés alapján 

édesapám lakásán (Jászfényszaru, Fürst S. u. 12.)

ÜGYVÉDI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATOK.
Dr. Tóth Zoltán – ügyvéd – Telefon: 06-20/544-5206

ifj. Pál János vállalja
hőszigetelt ajtók, ablakok,

illetve beltéri ajtók készítését,
görcsmentes, rétegragasztott,
hossztoldott borovi fenyőből.

Igény szerint felület kezelve, beépítve.
Továbbá vállalja egyéb asztalos munkák készítését

(bérgyalulás, fűrészelés stb.)
Elérhetőség: 5126 Jászfényszaru, Dobó István út 77.

Tel.: 06-30/464-9190

Komplett

magánfogászati
rendelés
Jászfényszaru,

dózsa gy. u. 14. sz. alatt.

Fény Dental
Fogászati Centrum KFt.

időpont-egyeztetés
telefonon vagy személyesen. 

tel.: +36-30/947-7453

Külsős orvostól
fogtechnikai munkát vállalunk.

Jó minőségű
pálinkafőzés

rövid határidővel,
kedvező áron Jászfényszarun.

Tel.: +36-30/523-1248
Ugyanitt szikvíz-készítés,

kis- és nagyfogyasztót kiszolgálunk!

ADÓBEVALLáSOK KÉSZíTÉSÉT,
ADÓTANáCSADáST,

ADÓHATÓSáGI KÉPVISELETET VáLLAL:
GÓDORNÉ NAGY ESZTER adótanácsadó

KONTROLL-DIAGNOSZTIKA KFT · Tel.: 30/432-1616

Ezotériával kapcsolatos tanfolyam indul!
Szeretettel várom az érdeklődőket és jelentkezőket!

Tel.: 06-20/950-3940 ARTECHO 2002 Bt. vállal

· felelős műszaki vezetést,

· műszaki ellenőrzést,

· költségvetések, árajánlatok készítését,

· építész engedélyes és kiviteli tervek készítését.

TóTH SzABOlCS épíTéSzméRnök
Tel.: 30/325-4684 · E-mail: szabolcs.toth1@gmail.com

Boldog Bartók Béla úton 2009-ben épült családi ház 
eladó!

Az ingatlan három szobás nappalis kitűnő elosztá-
sú épület, melyet az épített kandalló, a padlófűtés és a 
Purmo radiátorok tesznek meleg otthonná. Az épület „A” 
energetikai besorolású, magas felszereltségű. Minden 
szobában és a nappaliban telefon, internet és kábeltévé 
csatlakozási lehetőség van. Az ingatlan és a lakók biz-
tonságáról Paradox biztonsági rendszer gondoskodik. A 
garázs burkolt, fűtött, és szekcionált motoros kapuval van 
ellátva. Az udvar parkosított, melyen található egy kerti 
faház és fúrt kút is.

az ingatlan ára: 18.800.000 Ft
Tel.: 06-20/828-8997, vagy 06-20/216-7164

Duna hungária Építőanyag
–kereskeDő csoport tagja

Csempék  .....................  790 Ft/m2-től
Padlólapok  ..................  990 Ft/m2-től
45x45 padlólapok  ....  1.990 Ft/m2-től

Basic csemperagasztó
980 Ft/zsák
Flex csemperagasztó
2.590 Ft/zsák

Fautánzatú
fagyálló
greslap

1.990 Ft/m2

Beltéri luc 
ajtók már

27.000 Ft-tól

Szaniterek, szilikonok,
csaptelepek, fürdőszoba bútorok, kerámia 
WC-k, kerámia mosdókagylók.
Fugázó anyag már 1.600 Ft/csomagtól

Beltéri farost 
ajtók már

11.900 Ft-tól

Fa és
műanyag 

nyílászárók!
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Vizes ügyek – A szolgáltató tájékoztatója
Tisztelt Felhasználó!
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Kelet-Magyarország térsé-

gében jelenleg mintegy 300 000 felhasználó ivóvíz ellátását biztosítja.
2013. január 1-től kezdődően Jászfényszaru településen a közüzemi 

(ivóvíz) szolgáltatás biztosítása társaságunk, Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Üzemigazgatóságához tartozik.

A februári vízdíjszámlák mellé 2 példányban mellékelten megküldjük 
a közműves ivóvízre vonatkozó közüzemi szolgáltatási szerződésünket, 
a 2011. évi CCIX. törvény 51.§ (13) bekezdésére hivatkozással. 

Kérjük, ellenőrizzék a szerződésen lévő adatokat, eltérés esetén a hi-
bás adatok módosítását, illetve a hiányzó személyes adatok beírását 
kérjük pótolják.

A szerződés egy, a fogyasztó aláírásával ellátott példányát kérjük 
a kézhezvételtől számított nyolc napon belül Társaságunkhoz el-
juttatni szíveskedjen.

Amennyiben a szerződésben foglaltakkal valaki nem ért egyet a szer-
ződés kézhezvételét követő 15 napon belül központi ügyfélszolgála-
tunkon egyeztetést kezdeményezhet.

A fogyasztó által aláírt szerződés egy példányának Társaságunkhoz 
történő visszajuttatására az alábbi lehetőségek közül választhat:  

1.  Átadja a helyi ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársunknak.
2. Postai úton elküldheti a jászfényszarui kirendeltségünkre, esetleg  

 a központi ügyfélszolgálatra továbbíthatja.

Ügyfélszolgálataink elérhetőségei:
• Jászfényszarui ügyfélszolgálat:
 5126. Jászfényszaru Dózsa Gy. u. 22. 

Telefonszám: Durucz Szabina
 06 (70) 457-22-92 
 Ügyfélfogadás rendje:
 Hétfő: 8-16-ig,
 Szerda: 8-16-ig és Pénteken: 8-12-ig
• Központi ügyfélszolgálat:
 5000 Szolnok Kossuth Lajos út 5.
 Telefonszám: (56)422-522/127 mellék
 Ügyfélfogadás rendje: Hétfő-csütörtök: 8-15 óráig 

Hibabejelentés telefonszám szennyvíz ügyben: 06 (70) 935-64-
12; ivóvíz ügyben: 06 (70) 935-64-11

A vízmérők leolvasását havonta végezzük, a közüzemi díjak számlá-
zása is havonta történik. 

Választható fizetési módok: elsődlegesen a díjbeszedőnél, valamint 
átutalásos fizetési móddal. 

Azon felhasználók, akik korábban csoportos beszedés útján telje-
sítették fizetési kötelezettségüket, a szolgáltató változást a számlá-
jukat vezető pénzintézetnél kell jelenteniük. Az új megbízásnál hi-
vatkozásként a vízdíjszámlán található felhasználó azonosítót kell 
szerepeltetni, amely J-vel kezdődő, 6 karakterből álló azonosító.

Aki nem tudta vízdíjszámláját a vízdíjbeszedőnél rendezni, akkor azt 
megteheti a VÍZTORONYNÁL, minden hónap utolsó szombatján 
08:00–10:00-ig. K Ö S Z Ö N J Ü K !

Mi újság Fényszarun? · Jászfényszaru város lapja
Kiadja: Jászfényszaru város Önkormányzata

A szerkesztőbizottság elnöke: Bordásné Kovács Katalin
Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Címfotó: Farsangi móka (Pál Alíz).
Lapzárta minden hónap második hétfője

A szerkesztőség címe: Városi Könyvtár, 5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.
Mobil: 06-30/3488-935 · E-mail: miujsag@jaszfenyszaru.hu

http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990. · ISSN 1417-894X

Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft. · Nyomda: Signal-Print Kft., Jászberény
Tel.: +36-57/500-960
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Orvosi ügyelet: ....................................................... (+36)-37/341-040
Mentők:  ........................................................................................ 104
Tűzoltóság:  .................................................................................. 105
Rendőrség (Jászberény): ............................................................. 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): .................................. (+36)-57/422-138,
                                             ...................... mobil: (+36)-70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Pető Ferenc):  ..................  (+36)-30/324-5688
TIGÁZ – hibabejelentés:  ........................................ (+36)-80/300-300
Falugazdász:  ....................................................... (+36)-30/3922-602
Vízmű – hibabejelentés munkaidőben: ...................(+36)-57/422-631

munkaidőn túl: ..........................................(+36)-70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet munkaidőben: ..... 423-938 és (+36)-70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés:  ..................................... (+36)-40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon:  ..............424-046, vagy 
                                                                        ...... (+36)-30/244-1456
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Közterület-felügyelő: ..............................................(+36)-30/611-3472

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Apróhirdetések

Virgonc tábor kicsiknek és nagyoknak!

Kulcsmásolás Jászfényszarun egész nap! József A. u. 35.
·

Idős néni gondozását vállalom hozzám költözéssel is.
Tel.: 06-30/646-0950

·
Kis utánfutó eladó. Jászfényszaru, Mező u. 19.

·
Nagy méretű utánfutó egy év műszakival eladó.

Érdeklődni: Jászfényszaru, József A. u. 12.
·

Jászfényszarun a Damjanich utcában 3 szobás,
összkomfortos parasztház eladó.

Érd.: 06/30/401-3984
·

Jászfényszaru központjában a Vasvári Pál utcában összkomfortos
amerikai konyhás 4 szobás, 120 négyzetméteres családi ház eladó.

Érd.: 06-30/401-3984

FESTőI KÖRNYEZETBEN,
A ZALAI-DOMBSáG SZíVÉBEN ELHELYEZKEDő

BáZAKERETTYÉN 2013. JúLIuS 2-9-IG.

Programajánló: utazás a zalai tájak, erdőségek között 
kanyargó Kisvasúton, strandolás a közeli, gyönyörű környezetben 
fekvő Termálfürdőben, kirándulás Nagykanizsára, Zalaegerszegre, 
a festői szépségű Kistolmácsi tóhoz, séta a Budafapusztai Arboré-
tumban, számháború, sok-sok játék, foci, kézműveskedés, tábortűz 
és dalolás, vetélkedők, beszélgetés és relaxálás, bátorságpróba, éjszakai 
túra, diszkó, Virgonctánc... Szeretettel várunk barátaitokkal az is-
kola új táborába! Garantáljuk, hogy élményekben gazdag, vidám, 
szórakoztató, tartalmas hetet töltünk el együtt!

Jelentkezés korlátozott számban! 
Irányár: 27.000 Ft

Bővebb információ: Lovászné Török 
Magdolna igazgatóhelyettesnél, tábor-
vezetőnél a Kisiskolában, a 424-204-es 
telefonszámon vagy a 30/557-5023 mobilszámon.
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