Jászfényszaru város lapja
2006. január

Emlékezés
a doni katasztrófa
áldozataira
Erről olvashatnak lapunk 4. oldalán.

Pályázati felhívás helyi
civil szervezeteknek
Jászfényszaru Város Önkormányzata
pályázatot hirdet helyi civil egyesületek,
közérdekű tevékenységet végző (oktatási,
kulturális, közművelődési, egészségügyi,
sport stb.) helyi szervezetek részére, Jászfényszaru érdekében, jászfényszarui közösségben kifejtett tevékenység részbeni
finanszírozására.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó megnevezését, tevékenységének főbb adatait
- a pályázott cél részletes leírását, megvalósításának költségigényét, saját erő vállalását, résztvevők, érintettek számát stb.
Az önkormányzat eredménytelennek
nyilvánítja azon szervezetek pályázatát,
melyek az elmúlt évi támogatás felhasználásáról határidőre, 2006. január 31-ig
nem számoltak el. Fontos tudni, hogy az
elszámoláshoz a tartalmi beszámolón túl a
felhasználásról szóló számlák másolatát
is csatolni kell.
A pályázatokat 2006. február 20-ig kérjük
benyújtani Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez.
Cím: Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
A pályázat eredményét a pályázóval
írásban közöljük, és a helyi lap hasábjain
közzé tesszük.

Közérdekû
tájékoztatás
A Képviselő-testület ülései nyilvánosak,
amelyen az érdeklődő lakosok jelen lehetnek.
A nyilvános testületi ülések időpontjairól
a Polgármesteri Hivatalnál lévő információs
tábláról tájékozódhat a lakosság.
A legközelebbi polgármesteri fogadóóra
várhatóan márciusban lesz. Az időpontot
februári lapszámunkban közöljük.

Ára: 85,– Ft

17. évfolyam 1. szám

Választás – 2006
Tájékoztató a választópolgárok számára
A Magyar Köztársaság Elnöke a soron következő országgyűlési képviselő-választások
első fordulóját 2006. április 9. napjára, második fordulóját 2006. április 23. napjára tűzte ki.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a helyi választási iroda a Városháza
földszintjén az Okmányirodával szemben levő helyiségben működik.
2006. február 6. és 10. között minden választásra jogosult értesítést kap arról, hogy a
névjegyzékbe felvették. A helyi választási irodában a választópolgárok február 8-15. között
ellenőrizhetik a névjegyzéken választójogosultságukat, amennyiben nem kapták meg az
értesítést.
A választásokkal kapcsolatos tudnivalókról a választási iroda munkatársaitól kérhetnek
bővebb felvilágosítást.
Mészáros László
a helyi választási iroda vezetője

A szerkesztõség közleménye
A 2006. évi parlamenti választások eredményes lebonyolítása érdekében esélyegyenlőség
megvalósítására törekszünk. A képviselőjelöltek bemutatkozására, programjuk ismertetésére
lehetőséget biztosítunk lapunk márciusi számában. A szöveg terjedelme A/4-es lapon (3
cm-es margóval) legfeljebb 40 sor lehet 12 pontos betűvel gépelve.
Kizárólag a hivatalos jelöltek választási anyagát tesszük közzé, amely anyagot 2006.
március 21-ig kérünk a szerkesztőség címére (Jászfényszaru, Fürst S. u. 1. Mi Újság
Fényszarun? szerkesztősége) eljuttatni. A határidőre leadott szöveget díjtalanul, változtatás
nélkül közöljük. Ezen túlmenően választási kampánycikket fizetett hirdetés formájában
sem jelentetünk meg, választási propaganda anyagot az újság betétlapjaként nem terjesztünk.
Mi Újság Fényszarun? szerkesztősége
Jászfényszaru, Fürst S. út 1. – Tel.: 422-265

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

Közmeghallgatás
2006. február 15-én 16 órakor a művelődési házban a képviselő-testület a 2006. évi
költségvetésről és aktuális feladatokról – közmeghallgatás keretében – tájékoztatót tart,
melyre tisztelettel meghívja a lakosságot.

Testvérváros-avatón
Január 5-én jászfényszarui delegáció utazott a lengyelországi Zaklyczin-be. Ezen a
napon került sor testvérvárosunk városavató ünnepségére, amelyen Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármester asszony köszöntőjében gratulált a település vezetőinek és lakosságának
az ünnepi eseményhez.
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„Nagyság és szerencse: két egészen különbözõ dolog, s mégis a sokaság e kettõt rendszerint összetéveszti.”
(Kölcsey Ferenc)

A Magyar Kultúra Napja
aláírásával jelent meg. Ebben olvasható a bírálóbizottság
döntésének indoklása és a rangos zsűri személyi összetétele:
„A’ Kölcsey Ferencz “Hymnus”-ára érkezett 13 népmelódiai
pályamű’ megbírálására, ‘s az illetőnek a’ 20 darab arany
pályadíj’ odaítélésére az igazgatóság által a következő t. cz.
urak kérettek és nyerettek meg, elnökül: Petrichevich Horváth
Lázár, jegyzőül: Nádaskay Lajos, bíráló tagokul: Binder
Sebestyén, Bräuer Ferencz, Keiszer Ferencz, Mátray Gábor,
Schindelmeyser Lajos, Winkler Angelo, Vörösmarty Mihály
és alulírt... A’ pályaművek közt több igen jeles találtatik, ‘s
kritikán alatti egy sincs.
- A’ 20 darab arany jutalom egyhangúlag az első szám alatti,
‘s következő jeligés pályaműnek ítéltetett oda: >Itt az írás
forgassátok - Érett ésszel józanon. Kölcsey
Ez az egyes számú jeligés pályázat az előző évben bemutatott Hunyadi László című opera szerzőjének, Erkel Ferencnek (1810-93) alkotása volt. Ebben az értelemben 1844.
június 15-ét nevezhetjük a magyar Himnusz születésnapjának.
Erkel díjnyertes műve mellett hat pályamű kapott dicséretet,
- többek közt az előző esztendőben a Szózat sikeres megzenésítésével első díjat nyert Egressy Béni is. (Az ő Himnuszzenéjének kottája 1999 végén került elő.)
Forrás: Ivasivka Mátyás Nemzeti himnuszunk históriája
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte
be a Himnusz megírását.
Sugár Istvánné

Kitüntetés

Kölcsey Ferenc (1790-1838), a reformkori irodalmunk és
költészetünk egyik legnagyobb alakja 1823. január 22-én
vetette papírra a Hymnus, a Magyar nép zivataros századaiból című költeményét.
Élve az internet adta lehetőségekkel, utánajártunk, hogyan
is született meg a magyar Himnusz. A kutatás eredményét
röviden az alábbiakban tesszük közzé.
„Bartay Andrásnak, a pesti Nemzeti Színház igazgatójának,
megbecsült zeneszerzőnek, pedagógusnak, tankönyvírónak
támadt az az ötlete, hogy az osztrákok Gott erhalte-ja, a britek
God save the King-je példájára a magyaroknak is legyen
néphimnusza. A pályázatot Garay János (egykori pécsi
ciszterci diák) lapjának, a Regélő Pesti Divatlapnak 1844.
március 3-i számában hirdette meg. Ebből idézünk:
„...ez évben 20 arany pálya díjt tűz ki a’ legjobb népmelódiáért - Kölcsey Ferencz koszorús költőnk Hymnusára ének
és zenekarra téve... Beküldésének határnapja 1844. május 1ső
napja...”
Amint olvashatjuk, „népmelódiára” volt igény. Az igazán
jó nemzeti himnusznak tehát nem csupán szépnek, zeneileg
értékesnek, hanem a tömegek által is könnyen énekelhetőnek
kell lennie.
A zsűri 1844. június 15-én hozta meg döntését. Ez – nagyjából azonos szöveggel – a Honderű és a Regélő Pesti Divatlap
másnapi számában, Szigligeti Ede színházi „titoknok” (titkár)

A Magyar Kultúra Napja alkalmából idén 71 fő részesült az
oktatási miniszter által adható szakmai elismerésben. Közülük
15-en kaptak Németh László-díjat, amely azoknak az általános
iskolai oktató-nevelő munkát végző tanároknak adományozható, akik a gyermekek harmonikus személyiségfomálásában huzamos időn át kiemelkedő munkát végeznek. Erre
a kitüntetésre Jászfényszaruról Kovács Andrásné találtatott
méltónak. Kovács Andrásné pedagógus 1972 óta dolgozik
településünkön. 2006-ban lesz 50 éve, hogy a pedagógusi
hivatást lámpásként gyakorolja. Az oktatás-nevelés, a művészetpedagógia, a drámapedagógia és ennek népszerűsítése
terén végzett kiemelkedő munkát. Ezek elismeréseként január
23-án a Néprajzi Múzeumban vette át a Németh László-díjat.

Kiállítás
A Magyar Kultúra Napja alkalmából január 22-től február
22-ig könyvkiállítás lesz a Városi Könyvtárban. A polcokról
az olvasóasztalokra kerülnek a magyar kultúra legszebb
hagyományait bemutató kézikönyvek, verses kötetek.
Szeretettel várják az érdeklődőket! Lapozgassanak, olvasgassanak!

Színházi elõadás
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete az idei kultúra napja
tiszteletére színházi programot szervez a Petőfi Művelődési
Házban. Az előadás február 11-én 17 órakor kezdődik. A
Vidám Múzsa Színpad előadásában bemutatásra kerül
Vaszary János Bubus című kétfelvonásos vígjátéka. A darabban Jakus Tímea is szerepel, aki több éven keresztül – versés prózamondásával – hozzájárult Jászfényszaru kulturális
rendezvényeinek sikeréhez.
Az előadásra jegyek korlátozott számban kaphatók. Információ a 06/30/3373336 –os telefonszámon kérhető.
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Mit kell tudni a
Jászsági
Támogató
Szolgálatról?
A Jászsági Többcélú Társulás ez év első
napjával útjára indította első saját intézményét, a Jászsági Támogató Szolgálatot.
Az új intézmény munkáját 22 fő képzett
szociális és egyéb szaktudású szakember
végzi. Az intézmény szervezeti struktúráját
– a kistérség földrajzi kiterjedése miatt – 3
illetve 4 telephellyel hozták létre. 3 telephelyen működik a támogató szolgáltatás, míg
4 telephelyen van jelen a közösségi ellátás.
A Szolgálat feladata kettős: egyrészt
segítséget nyújthat a fogyatékkal élők mindennapi életéhez; másrészt pedig a pszichiátriai betegek számára adhat támogatást.
A Társulás célja a jászsági lakosok életkörülményeinek javítása az emberi méltóság
tiszteletben tartása mellett, elősegítve az
önálló életvitelt. Elérhetővé kívánjuk tenni
a fogyatékos emberek számára azokat a
szolgáltatásokat, amelyekkel teljesebbé
válhat az életük, szeretnénk hozzájárulni a
depresszióval küzdő embertársaink állapotának javulásához. A Szolgálat minden jászsági településen, a Jászság teljes lakossága
számára elérhető.
Érdeklődni lehet az orvosi rendelőkben, a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál
vagy a polgármesteri hivatalokban. Az alábbi
telefonszámokon közvetlenül a Szolgálat
munkatársaival vehetik fel a kapcsolatot: 30549-9978 vagy a 30-555-0038 vagy a 30-5499913 vagy az 57-500-606. A munkatársak
készséggel segítenek az érdeklődők számára,
útbaigazítást adnak arról, hogy hogyan és
hol tudják igénybe venni a szolgáltatásokat.
Dányi Olga
titkárságvezető
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„Egyedül nem megy”

Gondolatok a közösségi
bûnmegelõzésrõl
Bizonyára a kedves Olvasó találkozott az
újságunk előző számában azzal a rövidke
hírrel, miszerint Városunk Képviselőtestülete döntött a „Városi Bűnmegelőzési
Koncepció” elkészítéséről.
E sorok íróját érte a megtiszteltetés, hogy
a Koncepció elkészítését koordinálja, ezért
szükségét éreztem annak, hogy röviden
tájékoztassam Önöket: mi az ok, mi a cél és
mi a lényeg, hogyan valósítható meg az
elképzelés?
Nos! Azt hiszem, abban mindenki egyetért velem, nem luxus az emberek azon igénye, hogy biztonságban, nyugalomban
élhessék mindennapjaikat. A tv-, rádióműsorok, újsághírek mind telis tele vannak
tragédiákkal, egymást érik a súlyosabbnál
súlyosabb bűncselekmények beszámolói.
Szóval mindenütt csak embertelenség, tragédia. A hírek persze arról is szólnak, hogy
közelünkben, netán városunkban is történnek nyugtalanító események. Egy – egy eset
napokig félelemben, bizonytalanságban tartja
az embereket. Én magam sem vagyok
kivétel, annak ellenére, hogy több, mint három évtizedig dolgoztam a rendőrség
állományában, több mint egy évtizedig nyomozóként, majd közel húsz évig rendőrkapitányként. Azt hiszem nekem elhihető:
van megoldás! Van a kezünkben lehetőség!
Ez pedig nem más, mint az ún. Közösségi
Bűnmegelőzési Program!
Írásom elején egy régebbi sikeres magyar
film, nem kevésbé sikeres betétdalának refrénjét szerepeltettem, ami talán mások mellett mottója is lehetne annak az elképzelésnek, amit a vázolt Program reményeim

szerint tartalmaz. Igen! A titok az összefogásban keresendő. Az együttműködésben,
a közösen elhatározott és tervszerűen
végrehajtott programokban.
Mivel társadalmi bűnmegelőzési stratégia
akkor hatékony, ha a helyi társadalompolitika részeként valósul meg, ezért van
kiemelt szerepe az önkormányzatnak, amely
együttműködik a helyi hatóságokkal, intézményekkel, a civil szervezetekkel, egyházakkal, a gazdasági élet helyi szereplőivel és az
állampolgárok kisközösségeivel.
A társadalmi bűnmegelőzés mindenekelőtt
az állampolgárokat és közösségeiket közvetlenül sértő vagy veszélyeztető bűncselekmények csökkentésére irányul.
A program elkészítésének első eleme a
helyzetértékelés. Meg kell ismerni a közbiztonság jellemzőit, a bűnözés dinamikáját,
struktúráját, az elkövetést elősegítő okokat,
stb. Ezzel párhuzamosan meg kell ismernünk
a lakosság véleményét általában a biztonságról, a bűnmegelőzési – együttműködési
hajlandóságáról. Egyáltalán, meg kell
győződnünk arról, hogy támogatják –e az
Önkormányzat elképzeléseit, elfogadják –
e a fenti gondolatokat.
Első lépésként kérem Önöket, hogy a
lapban található kérdőívet szíveskedjenek
kitölteni és az alábbi üzletekben elhelyezett
gyűjtődobozokba bedobni: ABC, CBA, Kör
Diszkont, Reál Élelmiszer, Ézsiás Iparcikk
Kisáruház.
A felmérés helyzetéről, a tapasztalatokról
igyekszem megfelelő tájékoztatást adni.
Kérem, hogy vegyenek részt közös
ügyünk, a biztonságosabb Fényszaru megteremtésében!
Lukács István
nyugalmazott rendőrkapitány

Felhívás súlyos mozgáskorlátozottak részére
Az előző évekhez hasonlóan ebben az
évben is igényelhetik a súlyos mozgáskorlátozott személyek a közlekedési kedvezményeket a Polgármesteri Hivatalban.
Azoknak, akik már részesültek támogatásban és a háziorvos (szakorvos) által kiállított
I. fokú orvosi szakvélemény szerint állapotuk végleges, újabb orvosi szakvélemény
nem szükséges, de a támogatást kérniük kell,
az hivatalból nem utalható.
Aki első alkalommal nyújtja be a közlekedési kedvezmény iránti kérelmet, vagy
ha az előző évben leadott háziorvos
(szakorvos) által kiállított I. fokú orvosi
szakvélemény szerint állapota változhat, új
orvosi szakvéleményt csatolnia kell.
A kérelemhez csatolni kell továbbá a saját
és a kérelmezővel közös háztartásban élő
hozzátartozók 2005. évi nettó jövedelméről
szóló igazolásokat és jövedelemnyilatkozatot:
– munkaviszonyban állók esetében a 2005.
évi nettó jövedelemről szóló munkálta-

tói igazolást,
– önadózók esetében az adóbevallás
benyújtását követően az APEH igazolását
az évi nettó jövedelemről,
– nyugdíjasnál a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kifizetett összesített
nyugellátást tartalmazó nyugdíjösszesítőt,
– fogyatékossági támogatás esetén a kifizetett támogatás összegét, valamint a családi
támogatásokról szóló igazolásokat (családi
pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás stb.).
Amennyiben a súlyos mozgáskorlátozott
személy munkaviszonyban vagy tanulói
jogviszonyban áll, szükséges a jogviszony
fennállásáról szóló igazolás.
Ha háztartásában kiskorú gyermek(ek)
eltartásáról gondoskodik, csatolnia kell az
eltartott gyermek(ek) születési anyakönyvi
kivonatát.
Felhívjuk a súlyos mozgáskorlátozott
személyek figyelmét, hogy nem jogosult
közlekedési támogatásra az, aki fogya-

tékossági támogatásban részesül!
Aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló
164/1995. (XII.27.) számú Kormányrendelet megsértésével rosszhiszeműen vesz
igénybe szerzési, átalakítási és közlekedési
támogatást, köteles azt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
szabályai szerint meghatározott kamattal
megemelt összegben visszafizetni!
Az ilyen személy öt évig közlekedési kedvezményekben nem részesíthető!
A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának ügyintézése ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda, péntek) előjegyzés alapján történik!
Az előjegyzéses ügyintézés ügyfeleink érdekében történik - az érintettek kimagaslóan
nagy száma miatt -, ezért kérjük szíveskedjenek időpontot kérni a Polgármesteri
Hivatal fsz. 5. sz. irodájában vagy a 57/522172 telefonszámon!
Polgármesteri Hivatal
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Mesetábor - Regetábor Fantáziatábor – Mesetábor

Western-tábor!
Vadnyugati kalandok keleten címmel
Pálházán (Sátoraljaújhely mellett) 2005.
július 4-11-ig, keddtől-keddig 8 nap, 7
éjszaka.
Az Általános Iskola, Kooperatív Művészeti Alapiskola és Szakiskola és a BLNT
Jászfényszarui Drámapedagógiai Műhelye
az idén 9. alkalommal hirdeti meg drámajátékos komplex művészeti táborát külön
ifjúsági csoport indításával.
Érdeklődni és jelentkezni a kisiskolában
hétfő délelőttönként Lovászné Török Magdolnánál (424-204), vagy a polgármesteri
hivatal fsz. 2. szobájában 3000,-Ft előleg
befizetésével lehet.
A tábor várható összköltsége 25.000,-Ft,
amely havi részletekben is törleszthető.
Jelentkezéseket a férőhelyek betöltéséig
tudunk fogadni.
Programízelítő:
Sárospatak – városnézés, western filmklub.
Lőgyakorlatok, szkander bajnokság, túrák
földön, vízen, levegőben?
Country táncház, paródiák, seriff választás.
Éjszakai vadnyugati romantika! Kincskeresés, nyomolvasás.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Szervezők

Szülõk
figyelmébe
ajánljuk

Az általános iskola 8. osztályos tanulói ebben az évben is megemlékeztek a voronyezsi
katasztrófa áldozatairól. A múltidéző történelem óra a II. világháború során a Don-kanyarban
harcolt 2. magyar hadsereg katonáinak sorsáról szólt. Később a gyerekek az odaveszett
áldozatok és a sokat szenvedett hadifoglyok emlékének adózva elsétáltak a háborús
emlékműhöz, ahol elhelyezték az iskola Diákönkormányzatának koszorúját és a
tanulóifjúság nevében mécsest gyújtottak.
(Kép) és szöveg: Nagy Józsefné

Szolnokon is emlékeztek
„A múlt ismerete nélkül nem építhetjük a jövőnket!” – hangzott el január 13-án a 63
évvel ezelőtti, doni katasztrófa áldozataira emlékező kegyeletes rendezvényen Szolnokon.
A második világháborús emlékműnél a honvédség, az önkormányzat, a rendvédelmi szervek
és a katonai hagyományőrző egyesületek képviselői helyezték el koszorúikat.
A győzelem, a haza védelmének reményében harcba indult magyar katonák helytállására
és hősiességére emlékeztetnek azok a koszorúk és virágok, amelyeket Szolnok
alpolgármesterei, a városba települt harcoló katonai alakulatok parancsnokai, a rendvédelmi
szervek és hagyományőrző egyesületek képviselői helyeztek el a Hősök terén álló második
világháborús emlékmű talapzatán.
Forrás: www.radio.hu/index

Különleges előadás, különleges előadóval
a Szülők Akadémiája keretében!
Érdekli, miért nélkülözhetetlen a művészeti nevelés, mit fejleszt gyermekében,
milyen hosszú távú előnyei lesznek ezáltal,
milyen „tudást” szerez általa? Jöjjön el!
Február 1-jén, szerdán délután 5 órakor
a kisiskola új kamaratermében Dr.
Trencsényi László kandidátus, az ELTE
tanára tart előadást.
Címe: A művészeti tevékenységek hatása
gyermekeink személyiségfejlődésére.
Az előadást az önkormányzat támogatja,
ezért a belépés ingyenes!
Minden érdeklődőt szeretettel vár
a drámapedagógiai műhely
és az iskola!

Civil fórum
2006 . január 30-án, hétfőn 17 órakor kerül
sor a városháza dísztermében a Civil fórum
összejövetelére. A napirendi pontok között
szerepel a a helyi civil szervezetek 2006.
évi programjainak egyeztetése, valamint az
Oktatási és Kulturális Bizottság és a Civil
Fórum előtt álló közös feladatok megtárgyalása.
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Felújítás, bõvítés uniós támogatással

Miniszteri látogatás az iskolában
Jászfényszarun 1913. augusztus 19-én
avatták a 8 tantermes Fiúiskolát. Az intézmény külseje nem változott évtizedeken át.
Az épület legutóbbi nagyszabású átalakítása
1992-ben valósult meg, amikor korszerű
tornatermet építettek hozzá. Az újabb felújítás, bővítés az elmúlt év során következett
be: 12 tanterem teljes felújítása, az épület
tetőcseréje valósult meg, s több mint 300
m2-rel nőtt az alapterület. A bővítéssel egy
úgynevezett Művészeti Udvar kialakítására
került sor, amely létesítmény az oktatáson
túl alkalmas 100 főt befogadó városi rendezvények megtartására is. Mindez a Regionális Fejlesztési Operatív program
keretében jöhetett létre, a költségek több
mint 90 %-át (195.087.818 Ft) európai uniós
pályázati forrás biztosította, az ehhez
szükséges saját erő összege 10.629.350 Ft
volt.

Már tavaly ősszel megkezdődött a tanítás
a felújított, kibővített Sárga iskolában, az
ünnepélyes átadására ez év január 4-én került
sor. Az eseményen jelen voltak dr. Magyar
Bálint oktatási miniszter, György Gábor, az
Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője, dr. Gedei József, dr. Kis
Zoltán országgyűlési képviselők, Tokajiné
Demecs Katalin, a megyei közgyűlés alelnöke, Joon Ki Hong, a Samsung Electronics
Magyar Rt elnöke, jászsági polgármesterek,
dr. Magyar Levente, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke,
a Fehérép Kft. Képviseletében Sipos Tamás
és munkatársai, akik Kalivoda Árpád kiviteli
terveit megvalósították s nem utolsó sorban
említjük az iskola nyugalmazott pedagógusait, akik egykor ebben az iskolában
tanítottak, s megjelenésükkel megtisztelték
a rendezvényt.

Még tavaly történt

A vendégeket Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester asszony köszöntötte. Szakali
János iskolaigazgató távollétében Lovászné
Török Magdolna igazgatóhelyettes vette át
a Művészeti Iskola kulcsait, s köszönetet
mondott az iskola vezetősége nevében
mindazoknak, akik elősegítették a projekt
megvalósulását.
Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter
avatóbeszédében szólt az európai uniós
források jelentőségéről, amelyek lehetővé
tették azt, hogy az iskola bővüljön, ami által
a kitűzött pedagógiai célok valóban a
legmegfelelőbb fizikai környezetben és
infrastrukturális körülmények között valósulhatnak meg. Hangsúlyozta, ma az iskola
nemcsak a tanulásról szól, hanem arról is,
hogy felkészítjük a gyerekeket arra, hogy
továbblépjenek. Hiszen egy hihetetlenül
gyorsan változó világban élünk, ahol nem
lehet lépést tartani ennek a világnak a változásaival, ha pusztán lexikális adatokat,
ismereteket, tényeket kívánunk a gyermekek
fejébe beletömni. A világ bemagolhatatlan,
erről le kell mondani. Amiről viszont nem
kell lemondani, hogy megérthető ez a világ.
Tehát arra tanítsuk meg a gyermekeinket,
hogyan kell a problémákat megoldani,
hogyan tudnak információkat, tényeket
kritikailag értékelni, hogyan tudják ezeket
feldolgozni, és hogyan tudnak, és hogyan
szeressenek tanulni, hiszen életüknek szerves részét fogja alkotni a tanulás.
Joon Ki Hong, a SAMSUNG Electronics
Magyar Rt. elnöke a jeles rendezvény alkalmából egy színes televíziót adott át az iskola
számára. A világhírű cég ezzel gratulált a
megújult iskola ünnepélyes átadásához.
Az oktatási intézményen belül öt évvel
ezelőtt alakult a Művészeti Iskola és Kooperatív Alapiskola. A január 4-ei ünnepségen
bőséges ízelítőt kaptunk, mit is tanulnak
ezekben a műhelyekben: a rendezvény a
gyerekek zenés, táncos produkcióival zárult.
Sugár Istvánné
2005. december 20-án délután a FejlesztőRoma Munkaközösség Török Imréné vezetésével házi énekversenyt rendezett a logopédiai képzésre, fejlesztő foglalkozásokra
járó gyermekeknek.
22 tanulónk volt olyan bátor, hogy első
kezdeményezésre vállalta a szereplést. A
fejlesztő-team tagjaiból álló zsűri mindenkit
jutalmazott a Kovács Lászlóné nyelv-és
beszédfejlesztő pedagógus által készített
emléklapokkal és apró ajándékokkal. Sorrendet nem hirdettünk, de a legjobban szereplők
külön díjat kaptak.
Berze Lászlóné könyvtáros ajándékát
Feka Kitti Gyöngyvirág kezdetű gyönyörű
dalával nyerte el. Külön ajándékot kapott
még: Keszthelyi Kitti-Kovács Viktória, Ács
Gábor-Baranyi László-Rafael Dániel,
Vadász Attila-Szénási Tamás, Papp László,
Baranyi Evelin-Baranyi Henrietta.
Reméljük, ennek a kezdeményezésnek
lesz folytatása, s a következő tanévben szélesebb keretek között mutatkozhatnak be
gyermekeink.
N. J. J.

6

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2006/1

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
„Sorsod a csillagok lengõ egében megméretett!”
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
LANGÓ SÁNDORNÉ
Borbély Piroska
/született Jászfényszarun/
2005. XII. 6-án, 62 évesen elhunyt.
Köszönet mindazoknak,
akik végsõ búcsúztatásán megjelentek,
valamint részvétüket táviratban kifejezték
és fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló szerettei

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak,
jó barátoknak, ismerõsöknek,
akik szeretett férjem, édesapám, nagypapánk
JÁGER SÁNDOR
temetési szertartásán részt vettek,
utolsó útjára elkísérték,
sírját a kegyelet virágaival elborították,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik
özv. BERÉNYI SÁNDORNÉ
Szûcs Mária
temetésére eljöttek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, fájdalmunkban
együtt éreztek velünk.

Emlékezés

BERÉNYI SÁNDOR halálának
4. évfordulójára.
„Megpihent a szív, amely értünk dobogott,
pihen a kéz, amely értünk dolgozott.
Tiétek lett a csend, a nyugalom.
miénk a könny és a fájdalom.”
A gyászoló család

Emlékezés
Berényiné Szûcs Éva
halálának 3. évfordulójára,
akit soha nem pótol senki sem.

„Lelked csendesen messzire szállt.
Nincs a világon oly veszteség,
ami ennyire fáj.
Hiába keresünk, hiába várunk.
Nélküled vigaszt soha sem találunk.”
Szeretõ családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett férjem,
édesapánk, nagypapánk, dédpapánk
BORBÉLY SÁNDOR
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Emlékezés
Baranyi József
halálának 5. évfordulójára.
„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Nélküled szomorú, üres a házunk,
még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.”
Szeretõ családod

Emlékezés
Törökné Harmath Ilona
halálának 8. évfordulójára.
„Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sosem kértél, csak adtál,
Te, aki annyira élni akartál,
elfelejteni Téged nem lehet,
meg kell tanulni élni Nélküled.”
Szeretõ családod

Emlékezés
Rácz Nándor
halálának 6. évfordulójára.
„Sírod mellé halkan lépünk,
álmaidból ne ébresszünk.
Álmodozzál lenn a mélyben,
síron túli messzeségben.
Sírod felett a virágok õrzik a Te örök álmod.
Könnyeinkkel öntözgetjük, és soha el nem felejtünk.
Kegyetlen volt a halálod, legyen gyönyörû az álmod.”

A Drámapedagógiai
mûhely rövid hírei
Február 10-én, pénteken este 6 órakor az idei Western táborra felkészülés jegyében Észak-amerika XVIII-XIX. századi
történelme címmel tart előadást Bordás Borbála a Civil házban.
Ã
Február 13-án, hétfőn este 6 órakor a kisiskolában műhelyfoglalkozás lesz. Játékfoglakozás, továbbképzéseken hallottak
továbbadása és az éves beszámoló, valamint az ez évi programok rögzítése lesz a téma.
Katinka

Szeretõ feleséged, lányod, vejed
és két drága unokád

Emlékezés
Gégény János halálának 2. évfordulójára.
„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Nélküled szomorú, üres a házunk,
még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.”
Felesége és családja
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Körzeti Képes Krónika
JÁSZFÉNYSZARUI TUDÓSÍTÁSOK
a

Kör.Kép című műsorában minden szombaton 9.00, 14.00, 19.00 és 23.00 órakor.
Ismétlés hétfőn 9.00 órakor.

AJÁNDÉK KUCKÓ

A nagy iskolánál a falatozó helyén.
Jászfényszaru, Szabadság u. 32.
06/30/544-9341

Kínálat:

Kaspók, vázák, illatszerek, gyertyák,
gyermejátékok, cserepes virág
Sírcsokrokra, koszorúkra rendelést
felveszünk.

Szeretettel várom minden vásárlómat!
Pótáné Marika

APRÓHIRDETÉS
Akác, hárs, selyemfű, facélia és vegyes virágméz termelői áron, télen, nyáron folyamatosan
kapható. Edényt hozzon magával. Csúz Lajos
Jászfényszaru, Aradi út 1. (Tüzépnél). Tel.:
423-122.
Összkomfortos családi ház, melléképületekkel, nagy telekkel eladó. Jászfényszaru, Árvíz u. 11. Érdeklődni: 06/30/4500-118.
Jászfényszaru központjában a főúton évek
óta működő, 24 m2-es (igény szerint bővíthető)
üzlethelyiség kiadó. Érdeklődni: Zsólyominé,
Szabadság u. 69.. Tel.:06/70/233-2543
December 19-én az Ady E. u. 50. sz. alatti
házból eltűnt egy világosbarna szőrű palotapincsi szuka kiskutya. Jutalom ellenében ki tud
róla felvilágosítást adni? 06/57/422-572
Eladó! Renault 19 Chamade 1,4 tip. szgk.
(1994. évj.) Központi zár, riasztó, vonóhorog,
rádiósmagnó, katalizátor. Érdeklődni: 30/3495801 telefonon.
Karácsony előtt telefont találtunk. Érdeklődni a Hunyadi út 2. sz. alatt. Tel.:
422-262

Decemberi
anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK: Annus Zalán (Takács
Zita), Gurbai Miklós (Radics Linda), Jakab
István (Jakab Gina), Kovács Tifani (Mezei
Ibolya), Kővágó Gergő (Bódis Anikó), Pető
Árpád (Görbe Henrietta), Rékasi Fanni
(Szénási Matild), Szénási Richárd (Farkas
Anita).
HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.
ELHUNYTAK: Borbély Sándor (81 é.),
Dobák Imre (57 é.), Fózer Pál (82 é.), Horváth Antal (56 é.), Kulics Jánosné Horváth
Magdolna (51 é.), özv. Misinkó Imréné
Zsámboki Ilona (78 é.), Szénási Miklós (67
é.), Vancsik Sándor (78 é.), Zsámboki Balázs
(80 é.), Zsámboki Balázsné Péter Ilona (71
é.).
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HIRDETÉSI
DÍJAINK
Lakossági apróhirdetés: 18 Ft/szó
Köszönetnyilvánítás
Egyszerű keretben: 18,- Ft/szó
Dekoratív keretben: 36,- Ft/szó
Vállalkozói szavas
hirdetés:
48,- Ft/szó
Vállalkozói keretes
hirdetés:
48,- Ft/hasábmilliméter
Politikai hirdetés:
36,- Ft/szó
A díjtételek az ÁFA-t tartalmazzák.
Hirdetések feladása a
szerkesztőségben.
Cím: Városi Könyvtár
5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. l.
Tel.: 57/422-265

Fűtéstechnikai és Vas-Műszaki Szaküzlet
Pusztamonostor, Szabadság u. 71.
Tel./Fax: 06/57/521-070, 06/57/521-071

Év eleji szuperakció!
ÁFA csökkenés... –5 % az alábbi árakból
FÉG F-8 50 konvektor faliszettel
LB-20 konvektor faliszettel
Gázbojler Idropi 80 kW
Gázbojler FÉG HT 80 kW
Gázbojler FÉG H 120 kW
Gáztûzhely MORA 3 égõs ablakos
Gáztûzhely VESTA 3 égõs teliajtós
Átfolyós vízmelegítõ JUNKERS
11 l/perc

49.900,–
39.490,–
52.900,–
56.690,–
65.890,–
39.450,–
36.980,–
33.600,–

Szeneskazán 27 kw-os CELSIUS 119.150,–
Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
A házhozszállítás térítésmentes!

Nyitva:
H-P: 8.00-17.00 ó. Sz: 8.00-12.00 ó.

A Fotósbolt hírei

Jászfényszaru, Szabadság út 49. Tel.: 57/423-353.
N y i t v a : Hétfõtõl péntekig 13-18 óráig.
Szombaton 9-12 óráig.

ÚJ!
Digitál
is
képkid
olgozá
s!

Minõségi és amatõr képkidolgozás, digitális felvételekrõl
papírkép készítése, fényképezõgépek, filmek, kamera, kazetták
Gomb és fotó elemek, akkumulátorok nagy választékban
CD -k, D
VD -k CD és D
VD bo
DVD
boxx ok
DVD
Audió és Videó kazetták
Minõségi képkeretezés

GYERMEKBIRODALOM

Jászfényszaru központi helyén, a Fotó üzlettel szembeni
(fõ útról nyíló) kis utcában található.
Nyitva: H-P: 8.00–19.00 ó. Sz: 8.00–13.00 ó.
V: 9–12.00 ó.

GYERMEKRUHÁZATI ÉS PELENKA ÜZLET
Telefon: 57/423-350

Téli vásárt tartunk 50% és 30 %-os árengedménnyel, amely a következõ
árucikkféleségekbõl tevõdik össze:
bélelt nadrágok, thermo nadrágok, felsõk, pulóverek,
vászonnadrágok, tavaszi kabátkák, fehérblúzok,
hosszú ujjú pólók, szabadidõ ruhák.
Pelenkából akciós kínálatunk:
– Maxi, junior tépõzáras, textiles, gumisderekú pelenka:
34,- Ft/db
– UP & GO maxi, junior: 58,- Ft/db
– Libero nagycsomagos minden méret: 1.650,- Ft/ csomag

Itáliában jártunk
Február 20-án hétfőn este 6 órakor a jászfényszarui Iskolai és Gyermekkönyvtárban
„Itáliában jártunk” címmel vetítéssel egybekötött útibeszámoló lesz a TIT jászfényszarui
csoportjának szervezésében. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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Pályázati felhívás a Jászságért Díjra

Ügyeletek februárban

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi az általa alapított Jászságért
Díj tizenötödik alkalommal történő kiírását.
E díjat az a személy nyerheti el életműve elismeréseként, aki a Jászság kulturális és
oktatási életében kiemelkedő alkotómunkát végzett.
A díj adómentes összege: 500.000 forint.
A díjazandó személyére részletes indoklással javaslatot kér és vár a kuratórium
magánszemélyektől és jogi személyektől egyaránt.
A javaslatok benyújtásának határideje: 2006. február 28.
A javaslatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: „A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma,
1537 Budapest 114 Rb. 367.

Orvosi ügyelet és készenlét

Báli szezon
Az Általános Iskola, Kooperatív Művészeti Alapiskola és Szakiskola 2006. január 28án 19 órai kezdettel rendezi XI. jótékonysági bálját a művelődési házban.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete február 18-án (szombaton) 18 órai kezdettel a XIII.
zártkörű jótékonysági estjét és bálját rendezi meg a művelődési házban.

Felhívás
Jászfényszaru Város Gondozási Központja társadalmi aktívákat keres ebédkihordásra!
Ez rendszeres, napi kb. 1 órás elfoglaltságot jelent a déli órákban, minden munkanap.
Bérezés: adómentes, tiszteletdíj.
Kerékpár szükséges!
Érdeklődni a Gondozási Központban lehet Kiss Jánosnénál, Bajcsy Zs. út 7 szám alatt.

Klub-hírek
Az elmúlt esztendőben, december 16-án került sor karácsonyi klubfoglalkozásunkra a
Sárga Iskola új Kamaratermében.
Ezúton mondunk köszönetet az iskola vezetőségének a helyiség biztosításáért, Kovács
Andrásnénak a műsor összeállításáért, a műsorban szereplő gyerekeknek és a Pávakörnek
a szép előadásért.
Tájékoztatjuk a sorstársakat, hogy idei első taggyűlésünket 2006. február 2-án 16 órai
kezdettel tartjuk a Petőfi Művelődési Ház klubtermében, amelyre minden sorstársunkat
szeretettel várunk.
Mozgássérültek Jászfényszarui Csoportja Vezetősége

Tájékoztató
A jászfényszarui Mozgáskorlátozottak csoportja tájékoztatja a lakosságot, hogy a
gyógycipő rendelésre a közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezőknek
háziorvosi beutaló szükséges.
2006. évben a gyógycipő rendelés az alábbi időpontokban történik a Művelődési Ház
kistermében minden esetben 13.00. órától
február 22., április 26., június 21., augusztus 9., október 18., december 6.
Amennyiben a közölt időpontokban változás történik, az egyesület tájékoztatja az
érintetteket a kifüggesztett plakátokon.
Dr. Voloscsuk Katalin főorvos asszony tájékoztatja az érintetteket, hogy a mozgáskorlátozottság minősítése céljából az I. fokú orvosi szakvélemény kiállításával helyben nem
foglalkozik.
Kéri azon érintetteket, akiknek ilyen irányú igénye van, keresse fel őt az Erzsébet
Kórház jászberényi intézetében.
Mindenkit szeretettel vár a mozgáskorlátozottak helyi csoportja.
Vezetőség

A külterületi úti fák kivágásáról
Tájékoztatjuk a lakosságot, ezen belül különös tekintettel a földhasználókat és
földtulajdonosokat, hogy a külterületi utak mentén lévő fák kivágása, gyérítése engedély
köteles tevékenység.
Aki ilyen utak mentén kíván fát vágni, köteles előzetesen egyeztetni Kisbalázs Istvánnal,
akinek elérhetősége: 06/30/9088032.
Ha a földtulajdonos, illetve használó ezzel a lehetőséggel nem él, akkor egyéb igénylők is
térítési díj ellenében jelentkezhetnek a fenti munkára.
Afakitermelésből származó bevétel a külterületi utak javítására szolgál.

Ügyeleti telefon: 06/30/9150-600
jan. 30- febr. 5-ig: Dr. Kiss József (Deák
F. út 1.) 6-12-ig: Dr. Kocsis András
(Hunyadi út 1/a.) 13-19-ig: Dr. Kiss József
(Deák F. út 1.) 20-26-ig: Dr. Palencsár
Csaba (Ságvári E. út 8.) 27-márc. 5-ig: Dr.
Vida Zsuzsanna (Deák F. út 1.)
Az ügyeleti szolgálat baleset vagy
életveszély esetén vehető igénybe.
Ã

Szent Anna Gyógyszertár
Katona J. út
Tel.: 522-460
Készenlétes telefon: 422-868
Nyitva: Hétfőtől péntekig 8.30-12 óráig,
15-19 óráig, február 11-én és 25-én 8-12
óráig.
Ã

Kleopátra Patika
Szabadság út 40. Tel.: 424-046
Készenlétes telefon: 06/30/244-1456
Nyitva: Hétfőtől péntekig 8-18.30 óráig
és minden szombaton 8-12 óráig.
A gyógyszertárakban készenlét szombaton 12.00–19.00 óráig, vasárnap 8.00–
19.00 óráig van, amely csak sürgős esetben vehető igénybe.
Ã

Készenlét a vízmûnél
Hibabejelentés munkaidőben a 57/ 422631-es, munkaidőn túl a 06/30/275-3350es telefonszámon.
Szennyvíz-ügyelet: 423-938 (munkaidőben) és 06-30-429-4195

Közérdekû telefonszámok
Orvosi ügyelet: 06/30/9-150-600
Mentõk: 104
Tûzoltóság: 105
Tûzoltóparancsnok (Jászfényszaru):
06/30/9-745-690
Rendõrség (Jászberény): 107
Rendõrõrs (Jászfényszaru): 422-138,
és a mobil 06-70/330-7626
TIGÁZ hibabejelentés: 06/28/430-488
Falugazdász: 06/30/312-8959
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