Jászfényszaru város lapja
2007. május

Ára: 85,– Ft

XIII. Jász Világtalálkozó
Jászszentandrás
2007. június 22–24.
Június 22., péntek
13.30
Ünnepélyes megnyitó – általános iskola udvara
A kiállítások közös megnyitója
Könyvbemutatók, kiállítások
15.30
Tájház avatása – Tájház
16.00
Névtábla avatás – KQ Pál szobrászm̲vész alkotása –
Napsugár Általáson Iskola
16.30
Réz Lóránt orgonam̲vész és Kóródi Anikó operaénekes koncertje – Római Katolikus templom
17.30
Táncház. A jászszentandrási általános iskola és a
Jászság Népi Együttes táncosai közrem̲ködésével –
általános iskola udvara
19.30
Hevesi Imre VARÁZSÉNEK gyermekm̲sor –
általános iskola udvara
21.00
La Bomba könny̲zenei koncert (utcabál) – általános
iskola udvara
Június 23. szombat
8.30
András apostol szobrának avatása. KQ Pál szobrászm̲vész alkotása – Park
9.00
FQpapi szentmise – katolikus templom
10.30
Jász települések felvonulása
A települési csoportok köszöntése, bemutatása
11.30
A XIII. Jász Világtalálkozó díszünnepsége
„A Jászságért” díj átadása
„Jászszentandrás községért” kitüntetQ díj átadása
A jászkapitány beiktatása a Kapitányok Tanácsa elQtt
– általános iskola
13.30
Jászsági m̲vészeti csoportok bemutatkozása –
általános iskola udvara
egész nap Jász települések kézm̲veseinek bemutatkozása –
Mártírok út „Kézm̲ves utca”
14.00–18.00 Aba-Novák Vilmos és Chiovini Ferenc alkotásainak
bemutatása – Római katolikus templom
egész nap Psi magyar állat kiállítás, állatsimogató – Camping
melletti terület
14.00
Csikósbemutató
Solymász-íjász bemutató
Íjászat
15.00-tól
Körút hintóval a faluban – indulás az állatkiállítás
kb. óránként helyszínétQl
19.00
Desperado koncert – általános iskola
20.30
Pesty Party könny̲zenei koncert, utcabál – általános
iskola udvara
22.30
Közben t̲zijáték
Június 24., vasárnap
8.45-tQl
Pom-pom lányok, sportrendezvények – sportpálya
16.00
A XIII. Jász Világtalálkozó ünnepélyes zárása –
sportpálya

18. évfolyam 5. szám

Speciális gépkocsi
fogyatékkal élõ személyek
utaztatására
A Jászsági Többcélú Társulás három évvel ezelQtt 18 jászsági
település közös döntése nyomán alakult meg. A szervezethez
csatlakozó önkormányzatok nemcsak szociális területen kívánnak
együttm̲ködni. Összefogással az oktatás, nevelés, területfejlesztés,
gazdaság, és turizmus fejlesztés terén is jobb kondícióval
remélhetnek pályázati forrásokat.
Május 17-én került sor a Többcélú Társulás fenntartásában
m̲ködQ Jászsági Támogató Szolgálat új gépkocsijának átadására.
A szerény ünnepségen jelen volt Hajdú László, a Jászsági Többcélú
Társulás elnöke, Dányi Olga, a Társulás titkára, Széll Anett, a Támogató Szolgálat intézményvezetQje, SQregi János, Pusztamonostor
polgármestere. A vendégeket GyQriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony köszöntötte, s elmondta, a gépkocsi biztosításával a
fogyatékkal élQ személyek szállítását kívánják megoldani Jászfényszarun és Pusztamonostoron, valamint további 13 jászsági
településen. Az igénybevevQk számára a különféle szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutást, valamint szabadidQs és családi eseményeken való részvételt segítheti a nyolc személy
szállítására alkalmas, speciálisan átalakított gépkocsi.
A gépkocsi használatának feltételeirQl Széll Anett intézményvezetQ
az alábbi tájékoztatást adta:
- A Támogató Szolgálat gépkocsiját igénybe veheti minden olyan
személy (nemre, korra való tekintet nélkül), aki autista, látás-, hallás-,
értelmi fogyatékos, mozgássérült és rendelkezik a fogyatékosságot
igazoló szakvéleménnyel, vagy a fogyatékosságot megállapító
határozattal. Ez a szolgáltatás térítésköteles: 30 Ft/km. Speciális
személyi segítQ is kérhetQ külön térítés ellenében, szociális rászorultságtól függQen; 50-100 Ft/óra költségtérítés ellenében. A szolgáltatás
igénybe vehetQ június 1-jétQl, a következQ telefonszámokon: 06/
57/500-605, illetve 06/30/555-00-74 lehet érdeklQdni. A gépjárm̲
vezetQje Mezei Lászlóné lesz.
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Papszentelésre készülünk
Jászfényszaru szülöttjét, Dobák Gábort az egri érsek, Excellenciás
Dr. Ternyák Csaba 2007. június 16-án a délelQtt 10 órakor kezdQdQ
szentmisében kézföltétele és imádsága által áldozópappá szenteli.
Az örömteli eseményre különjáratú autóbusszal is eljuthatunk.
Szándékunkat mihamarabb jelezzük a sekrestyében!
Dobák Gábor 2007. június 23-án délután 4 órakor a Jászfényszarui
Római Katolikus templomban mutatja be elsQ szentmiséjét
(PRIMICIA). A Jászfényszarui Egyházközség szeretettel várja a
híveket erre a szép ünnepre is!
(drka)

A FA meg az ALMÁJA

„A képzQm̲vészet az emberiség egyetemes nyelve. Akik ezen a
nyelven szólítanak meg minket, nemcsak horizontunkat növelik,
nemcsak tökéletesedésünket segítik, de színesebbé, tartalmasabbá
teszik életünket, lelkünket, erQsítik a hazához, a Jászsághoz való
kötQdésünket, gazdagítják érzelmeinket és értelmünket.” – Babucs
László szavait idézzük, aki a Jászberényben élQ festQm̲vész, B.
Jánosi Gyöngyi és lánya, Bartus Kinga kiállítását nyitotta meg a
m̲velQdési házban április 28-án.
B. Jánosi Gyöngyi festQm̲vész, a Hamza Múzeum és Jász Galéria
igazgatója. Neve ismerQsen cseng Jászfényszarun, helyi kulturális
rendezvényeken találkozhattunk vele személyesen, többek között
a Penczner Pál-terem avató ünnepségén. Leánya, Kinga sem ismeretlen
városunkban, hiszen több éven keresztül tanított a fényszarui
általános iskolában. Ezért is volt különleges élmény együtt látni a
FÁT és ALMÁJÁT, s azt, hogy mit gondolnak a világról, alkotásaikkal milyen tükröt tartanak a kiállítás látogatói elé. A
festményeket szemlélve az érzelmek széles skáláját láttuk megnyilvánulni: barátságos, meghitt nyugalom és szorongató feszültség
- szeletek a valóságból, amely körülvesz bennünket. Mindez
tehetséggel, kiváló mesterségbeli tudással ábrázolva mindkét m̲vész
által.
Sugár Istvánné

Vállalkozónõi képzések,
tanácsadások Jászfényszarun
A Bedekovich LQrinc NépfQiskolai Társaság nyertes EU-s pályázata (HEFOP-1.3.1-06/1-2006-11-0039/2.0) programjának
megfelelQen megkezdQdött a képzések, tréningek, tanácsadások
sorozata. A pályázatban 17 képzési nap szerepel, melybQl 12
tréningnap külön-külön önálló modulokból áll, valamint 5 tréningnap
tematikáját a résztvevQk választása alapján a késQbbiekben állítjuk
össze. A résztvevQk választhatnak majd a falusi turizmus, mint
vállalkozási forma, a távmunka, illetve az informatika – online
munka között. A képzések két helyszínen, Jászfényszarun és Szolnokon kerülnek megtartásra.
Jászfényszarun 2007. április 28-án nagy sikerrel zárult a megjelenéssel kapcsolatos stílus-tréning. Elengedhetetlen, hogy egy
(vállalkozó)nQ megjelenése, haj- és ruhaviselete, harmonikus legyen.
A stílus-tréninget két csoportban két szakértQ tartotta. Természetesen a sikeres vállalkozásnak ez csak egy kis szeletét képviseli.
2007. április 29-én a vállalkozó nQi önismereti tréningre került
sor. Régi ismerQst köszönthettünk tréningvezetQként: Csapó Idát,
a budapesti Magyar InternetezQ NQk Egyesülete elnökét, a téma
egyik jeles, gyakorlott képviselQjét. A tréningen a Scanlan-modell
ismertetésére került sor. Ezen keresztül következQ területeket érintette az elQadó: szakmai ismeretek, szaktudás, vállalkozói tulajdonságok, készségek, képességek, vezetési ismeretek. Elhangzottak a
téma gender-vetülete és a vállalkozói lét sajátosságai is.
A nQi önismereti tréninget követte a Turóczy István dr. „Életvezetés, egészséges életmód” modul ismertetése, elemzése 2007.
május 5-én. Mi is volt ennek a tréningnek a célja? Az életvezetési
ismeretek kapcsán megismerni az egészséges életmód kialakításához
nélkülözhetetlen belsQ lelki törvényszer̲ségeket, különbözQ
módszereket a feszültség leküzdéséhez és a stressz-kezeléshez
vezetQ utak sokféleségét. Az értékválasztás kapcsán erQsíteni a
csoport összetartozását. A tréning résztvevQi önismeretei teszteket
és problémamegoldó feladatokat kaptak nem csak a helyszíni
munkához, hanem otthoni elemzésre is.
A téma iránti nagy érdeklQdés miatt május 11-én három óra
idQtartamban kiscsoportos életmód-tanácsadásra is sor került,
melyen 15-en vettek részt. A tanácsadáson szó esett a stressz-kezelés hatékony módjáról saját élményeken és gyakorlatokon
keresztül. A résztvevQk elemezték a sikeres vállalkozó személyiségjegyeit is. A VNV-projekt zárt levelezQlistáján keresztül a
témához kapcsolódó szakirodalmi ajánlásokat eljuttatjuk a résztvevQknek.
2007. május 19-én a Rimóczi Kastélyban került sor dr. Soltész
Anikó, a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány ügyvezetQ
igazgatója vezetésével az elsQ szakmai képzésre, melynek témája a
vállalkozási ismeretek elsQ modulja (Az üzleti ötlettQl a vállalkozás
megalapításáig). A nagyszámú résztvevQ (28 fQ 7 településrQl) nagy
odafigyeléssel hallgatta az elhangzottakat és vett részt a tréning
munkájában. A jelenlévQk megismerkedhettek a vállalkozók lehetQségeivel, kockázataival, az egyéni üzleti ötlet m̲ködtethetQségének vizsgálatával.
Kovács Béla
BLNT projektmenedzsere
A projekt az EU finanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv
keretében valósul meg.
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Módosul a város településrendezési terve
Jászfényszaru város településrendezési tervét az Önkormányzat KépviselQtestülete 2005 év elsQ felében hagyta
jóvá.
A terv készítését megelQzQen információ gy̲jtés, igény felmérés történt a
tervezQk részérQl a város lakossága, gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek és az érdekképviseleti szervek körében, amelybQl egy településfejlesztési
koncepció állt össze.
A településfejlesztési koncepciót a
KépviselQ-testület elfogadta és az alapján – az abban foglaltak figyelembevételével – készült el a hatályos településrendezési terv.
A város életében az eltelt években és
a várható elQre tervezhetQ idQben jelentkezQ kedvezQ változásokat a településrendezési tervnek tartalmaznia kell,
rögzítve az új távlati – terület-felhasználási és közlekedési – lehetQségeket, az
esetleg betelepülQ gazdasági egységek
részére.
Az Önkormányzat KépviselQ-testülete a múlt évben az elQzQekbQl adódóan településfejlesztési döntést hozott
a hatályos településrendezési eszközök
(településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, szabályozási terv,
helyi építési szabályzat) részterületekre
vonatkozó módosításáról.
A településfejlesztési döntést tartalmazó határozat több pontban sorolja fel
az egyes területeket ahol elvárásokat
fogalmaz meg a tervezQk felé, pl.:
1.) Terület-felhasználást érintQ területen
11. a város észak-keleti részén lévQ területen nagyobb építési telkek kialakíthatósága

12. a gazdasági területek növelését javasolja a 083/33 hrsz. telek környezetében
13. a 32 sz. fQközlekedési út melletti
észak-keleti irányban lévQ terület felhasználható legyen gazdasági-, üdülQ-,
lakóterület kialakítására
14. vásártér belterületbe csatolható
legyen és lakóterület besorolást kapjon,
a terület adottságainak figyelembevételével
2.) Közlekedést érintQ területen:
21. a város észak-keleti részén lévQ
területen a nagyobb építési telkek kialakítása során új nyomvonalon vezetett
utakkal, esetleg a tervezett körforgalom
helyének változtatásával
22. a városháza elQtti közterületen
körforgalom kialakításával
A határozat megtekinthetQ a Polgármesteri Hivatal hirdetQ tábláján.
Az épített környezet alakításáról és
védelmérQl szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (amely idQközben szigorítva
többször módosult), mint alaptörvény
rögzíti a város e sajátos tervének és helyi
építési szabályzatának módosítási ügymenetét, tekintet nélkül az érintett témakör
súlyára, kiterjedésére, fontosságára.
A településfejlesztési tervben demokratikusan érvényesülni kell a közérdeknek és a magánérdeknek.
A hatályos településrendezési terv
módosítása az elQzQekben leírt elvek
figyelembevételével és betartásával folyamatban van.
A tervezQk most készítik elQ a településrendezési terv módosításából
várható környezeti szempontú hatások
összeállítását.

Jelenleg a településrendezési terv módosítása – a teljes folyamat (elQkészítés,
tervezés, véleményeztetés, jóváhagyás)
– figyelembevételével az elsQ két szakaszban van, így mód és lehetQség van
és kérem is, hogy a város lakossága, a
társadalmi szervezetek és érdekképviseleti szervek mondják el, illetve
ismertessék véleményüket, javaslataikat
a város további fejlesztése, fejlQdése
érdekében.
A város hatályos településrendezési
terve és helyi építési szabályzata a Polgármesteri Hivatal építésügyi irodáján
megtekinthetQ, a vélemények és javaslatok – írásban – itt adhatók le ügyfélfogadási idQben 2007. június 20-ig.
A rendelkezésre álló és az idQközben
beérkezQ vélemények, javaslatok alapján a tervezQk elkészítik – írásom elején
említett – településfejlesztési koncepció
részterületeket érintQ módosított, kiegészített, szerkesztett változatát, amely a
KépviselQ-testület elé kerül jóváhagyásra.
A tervezés tényleges alapját a jóváhagyott módosított részterületeket
érintQ településfejlesztési koncepció
képezi.
Természetesen a módosítási folyamat
véleményezési szakaszában lehetQség
lesz – a módosításban résztvevQknek
(lakosságnak, társadalmi szervezeteknek
és az érdekképviseleti szerveknek) – a
településrendezési terv módosításának
tervezetét – jóváhagyás elQtt megtekinteni és véleményezni.
Polgár Lajos
városi fQépítész

Messzire hív a tanulás
Az iskolák összevonása nem csak a
fenntartónak, hanem a szülQknek és a
gyerekeknek is új helyzetet teremt. A
családok számára a legrosszabb az
egészben a bizonytalanság.
– Az iskolák összevonásával bizonytalanságérzetet okoznak nekünk, szülQknek – mondja egy tiszavárkonyi édesapa. – A helyi iskola tagintézménnyé
válásával lényegében a biztosat kell feladnunk most a bizonytalanért. Ráadásul
még azt sem tudjuk, hová fog iskolába
járni a gyerek szeptembertQl.
A tiszafüredi Kossuth Lajos Általános
Iskolához a térség hét kistelepülésének
intézményét csatolták tagintézményként. A feladatokat egyenlQ mértékben
osztották fel egymás között az anyaiskola és a tagintézmények. Ám a
társulás m̲ködésének részletei még nem
tisztázottak.
Tószeg és környéke még nagyobb
gondok elQtt áll. Hiszen az sem tisztázott,

hogy mely települések társulnak majd a
helyi intézményhez. TiszajenQ viszont
szeptembertQl önállóan fogja megoldani
az iskola m̲ködését, amit a beiratkozottak számának köszönhetnek.
A közoktatási törvény tavalyi módosítása szerint az iskolák tagintézményekbe
tömörítésének célja, hogy minden gyermek egyenlQ feltételek között tanulhasson. Az elQírások arra is vonatkoznak,
hogy a nyolc évfolyamnál kevesebbel
m̲ködQ intézményeknek tagintézménnyé kell válni.
– Nyolc évfolyamnál kevesebb az az
intézmény, ahol a hetedik és nyolcadik
évfolyamon az elQírt létszám felénél
kevesebben járnak egy osztályba –
mondta dr. Polonkai Mária, az Országos
Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont
regionális igazgatóságának vezetQje.
A jászberényi önkormányzat arról
döntött, hogy szeptembertQl nem m̲ködteti tovább a Gróf Apponyi Albert

Általános Iskolához tartozó porteleki
intézményét. A gyerekek a jövQben
Jászberényben folytathatják tanulmányaikat, ahová iskolabusszal jutnának
el. A jászszentandrási és a jásziványi is
társulásként folytatják a m̲ködést.
ElQre láthatóan Iványon a korábbi évekhez hasonlóan csak alsó tagozatba járhatnak a diákok. Mivel Jászapátiról több
gyermeket átvisznek a szülQk Jásziványra, a következQ tanévtQl a faluban
önálló elsQ osztályt tudnának indítani.
Jászszentandráson sem történik változás
az évfolyamokban, elsQtQl nyolcadikig
indítanak a jövQben osztályokat. Jászapátin az új tanévtQl összevonják a
város két általános iskoláját, melyben
képességeik szerint tanulnak majd a
gyerekek.
Forrás:
Új Néplap. 2007. március 18.
Bozsó Ildikó
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35 éves a Fortuna és a Napsugár

Ketten a háttérbõl
Varga Gáborné: – 35 év nagy idQ mindenki
számára! A csoport azért m̲ködik még
mindig nagyon jól, mert van egy óriási
szakmai tapasztalattal, energiával, ötletekkel, akaraterQvel és türelemmel rendelkezQ Rozika néninek, aki bizonyította ezt a
leguttóbbi darab rendezésében is, több
generációt összehozva. Az Énekes madárban
Bodáné Judittal voltunk a legidQsebb szereplQk és öröm volt együtt lenni, játszani a
fiatalokkal. Ezen sorokon keresztül is
tisztelettel, szeretettel köszöntjük. Nélküle
nem jöttek volna létre a hagyományt teremtQ
bakancsos és szuhafQi táborok, a Luca-napi
kavalkádok, a határon túli vendégek fogadása, elszállásolása. És a háttérben aktívan segítQ szülQk, testvérek, férjek, feleségek, jó barátok nélkül sem. Sokszor éjszakába nyúló fáradhatatlan jókedv̲
munkája tette lehetQvé, hogy
minden gördülékenyen menjen.
Jómagam legtöbbször a lányok,
fiúk frizuráját készítettem,
díszletezésben segítettem, de
szívesen fogadom otthonomba a
határon túli vendégeket. Egy-egy
tálca süti is elkészül, ha idQm
engedi, kisebb szerepet is
vállalok. Legemlékezetesebb
számomra az, amikor a borsi
Bolhabál elQadására készültünk.

Boda Krisztiánt festettük, Qsz haj, szakáll
kellett a szerephez. A színezQ spray
azonban nem jött ki a flakonból. IdQ híján
csirizt készítettem a hajára, hogy fehér
legyen A masszát a t̲zhely sütQjét
bekapcsolva tudtuk Krisztián fejére
szárítani, az Qsz haj tökéletesre sikerült.
Boda Andorné: - Én már nagyon régi tagja
vagyok a csapatnak. A nagyobb fiam volt
elQször színjátszó, majd a kisebb is
élvezettel szerepelt még felnQttként is. Mint
segítQ vettem részt a csoport munkájában.
Évek hosszú során számtalan szép és
emlékezetes élményem volt. Rozika nénit
idézem: „MindenkibQl nem lesz színész, de

Emlék Kárpátaljáról

az önbizalmát növeli.”
Azt tapasztaltam,
igazolódott ez a mondás: amióta én is köztük
vagyok, sokkal bátrabban szólalok meg
bárhol.
ÉlményeimbQl egy-egy! Kárpátalján több
napos szereplésen és kiránduláson voltunk.
Családoknál laktunk, ami várakozással és
izgalommal teli volt. Aknaszlatinán, a
sóbányában jártunk átgázolva a Latorca
vízében. Péterfalván és Gáton fergeteges
elQadást mutattunk be. Barátságok,
szerelmek születtek. A családokkal sokáig
leveleztünk. KésQbb az ideérkezQ
vendégeket mi is hasonlóképpen fogadtuk.
A Bakancsos táborokban is
szinte mindig segítkeztünk. A
férjem a palacsintasütéseket
vállalta. Mindig volt egy kis
meglepetés is a résztvevQknek.
Ezek a találkozások most már
hiányoznak, de a világ változik.
Ami még mindig jó, hogy a
fiatalok együtt tudnak dolgozni
az öregekkel is. Mert ma már az
is elQfordult, hogy kisebb
szerepben én is színpadra
kerültem. Sajnos nem lehet az
összes élményt leírni. Mert
sokszor csak úgy jön elQ, ha a
régiekkel beszélgetünk:
– Emlékszel?

EJHA – Egészségnap másodszor
Örömmel számolunk be a tisztelt olvasóknak, hogy május 12-én módunk és
lehetQségünk nyílt immár második
alkalommal megrendezni az egészségnapot Jászfényszarun a Sportpályán
illetve a T̲zoltószertár helyiségeiben.
A program keretében lehetQség nyílt az
ingyenes sz̲rQvizsgálatokon való részvételre, ezen belül choleszterin-, vércukor-, testzsír és víz, vérnyomás-, testsúly-, csonts̲r̲ség-, valamint EKGvizsgálatra.
Az egészséges életmód fontosságát
hangsúlyoztuk azzal is, hogy erre a
napra családi vetélkedQt hirdettünk. A
szemerkélQ esQ ellenére sok-sok lelkes
résztvevQje volt a sorversenyeknek (kerékpár, görkorcsolya, roller, ugrálókötél,
hullahopp karika kategóriákban), valamint a korosztályonként megrendezett
futóversenynek.
A sportversenyek lebonyolításában
oroszlánrészt vállaltak nyugdíjas és
aktív pedagógusok: Zsámboki László,
Molnár Imre és Mészáros Tivadar,
valamint Baliné Bazsó Mária. Köszönjük
a segítséget Tóthné Bódis Máriának,
Ácsné Csontos Máriának, Jarábikné
Sinkovics Andreának, Nagyné Farkas
Anikónak, Fózer Tamásnak, Fáczán Izabellának, Lovászné Török Magdolná-

nak, ifj. Zsámboki Sándornak.
A sportesemények csúcspontját a
délutáni futballmérkQzések jelentették.
ElQször a helybéli férfiak álltak ki
egymás ellen, majd a lányok, asszonyok
csapata mérkQzött a tóalmási pedagógusnQk csapatával. A fényszarui hölgyek minden elismerést megérdemelnek,
hiszen elQképzés nélkül vállalták ezt a
nagy kihívást. Török János és Hajnal
István segítették Qket a felkészülésben.
A nap további érdekes színfoltja volt
a Sinkovics Ferenc által hozott gokart
és a járm̲vet ügyesen vezetQ Sinkovics
Bence ruházata. Örültünk, hogy
elfogadta meghívásunkat Fekete László,
településünk autós ralli versenyzQje, aki
elhozta a saját és a társa autóját, valamint motorkerékpárját és egy FORMAIII-as gyönyör̲ autót.
A regisztrációnál Péter Jánosné, Horváth Krisztina, Béczi Orsolya, a vércukormérésnél dr. Sándor Erika, Kollárné
Dobák Marianna, Tóthné Basa Éva, a
choleszterin sz̲résnél dr. Pesti Zsuzsanna, a csontritkulás-sz̲résnél Vargáné Erzsike, GerQcs Ildikó, Mezeiné
PetQ Erika, az RR-mérésnél Csizmadiáné
Rubint Mária Petrovicsné Rusai
Hajnalka, a testsúly- és testzsírmérésnél Folyóné Rimóczi Márta, Kiss

Jánosné, az EKG-nál dr. Vida Zsuzsanna
és Geréné Petényi Andrea segítettek.
Köszönjük továbbá KQvágó Jánosné,
Nagyné Lovász Terézia, Sápiné Szurnyák Ildikó és Szásziné Tusor Irén munkáját. A segítQk ellátásáért köszönetet
mondunk Kaszai Tamásnak, aki finom
ebédet fQzött.
Az egészségnap sikeréhez, jó hangulatához hozzájárultak azok a felajánlások, amelyekkel jutalmazni tudtuk a
sportrendezvények résztvevQit. A felajánlásokat köszönjük GyQriné dr.
Czeglédi Márta polgármester asszonynak, dr. Kocsis Andrásnak, dr. Tóth
Zoltánnak, dr. Vida Zsuzsannának, Litkeiné Mészáros Adriennek (Pusztamonostor), Ézsiás és Társa Bt-nek, ifj.
Zsámboki Sándornak, a 100 forintos
Boltnak, az iskola Diákönkormányzatának. Köszönjük a segítséget Szakali
János iskolaigazgatónak, Matécsa László testnevelQ tanárnak, Szabó László
közm̲velQdési elQadónak, Tóth Sándor
önkéntes t̲zoltónak, a GAMESZ dolgozóinak, a Vágó Bt-nek, a Mogul
motorsport egyesületnek.
A regisztrációs adatok szerint a második EJHA - Egészségnap programjain
160 fQ vett részt.
Köszönjük!
A VédQnQi Szolgálat
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Ismét gazdagabbak lettünk egy csodával

Jászfényszarun bizonyára sokan emlékszünk a Nyolc hold földre, a Szélviharra, az
Ózra, a Bolhabálra, mind-mind egész estés
színdarab, amelyekkel kényeztette mindenkori közönségét a Fortuna Együttes. Ezért
április 29-én este sokan vártuk (és nagyon
vártuk), hogy a m̲velQdési ház színpadán
felgördüljön a függöny. A fényszarui amatQr
színjátszók m̲helyében készült legfrissebb
produkció, Tamási Áron Énekes madár cím̲
három felvonásos székely népi játékának
bemutatására került sor ezen az estén. Az
1933-ban keletkezett színm̲ egyik neves
méltatója, Illés Endre szerint „az álomnak
és a valóságnak, a félhomálynak és a napfényes szikrázásnak, a halálnak és a szerelemnek ilyen teljességével csak a megrendítQ
székely balladák szóltak eddig ErdélyrQl.”
Máshol azt olvastam, hogy noha az Énekes
madár hQsei „ízig-vérig székelyek, de a környezQ világ, amelyben mozognak, jelképesen tág és szándékosan idQtlenített. A
történet akármelyik székely faluban és akármikor játszódhatna.”
Kovács Andrásné, a darab rendezQje szándéka is ezt igazolta, amikor Tamási Áron
színdarabjára esett a választása. Többek
között errQl beszélgettünk a bemutató után.
– Rozika! Mi volt a célod ezzel a színdarabbal?
– Egyrészt szerettük volna felmutatni a
mai generációnak azt az erkölcsi tisztaságot,
ami ebbQl a színdarabból árad, hogy két
ember kapcsolata követendQ lehet, ha érzelmeik Qszinték és tiszták. Másrészt példát
akartunk mutatni arra, hogy a gy̲lölködés,
az önzés mennyire meg tudja rontani az
emberi kapcsolatokat, az emberi jellemet.
Ugyanakkor a gyarlóságban is találunk valami
elfogadhatót. Tamási Áron így fogalmaz:
„Érzelmi és érdek alapon küzdelem az élet:
ebbQl adódik a darabban is minden konfliktus.” Ezt szerettük volna bemutatni.
– Végig többes számban fogalmaztál.

Álkérdés lesz: miért is?
– Mert nemcsak én akartam, hanem a
szereplQk is. ElQször azt hittem, majd nem
fog tetszeni a darab a színjátszóknak. Talán
a valóság és a csodás elemek váltakozása
miatt, vagy azért, mert a hivatásos színészeknek is nehéz feladat a karakter megformálása. Az Énekes madárban az emberi
magatartásformák legszélesebb skáláját kell
eljátszani. Ez azért is nehéz, mert minden
karakter egyformán erQs, és mindegyik más.
Aztán minél többet próbáltuk a darabot annál
jobban beleszerettek a gyerekek és a felnQtt
szereplQk. Más típusú nehézséget okozott
a próbák összehangolása. Hiszen középiskolás, fQiskolás fiatalok, több m̲szakban
dolgozó felnQttek tanulták a szöveget, jártak
a próbákra szombatonként, vasárnaponként,
hétköznap esténkét szabadidejükben.
Valamennyien sok áldozatot hoztak ebben
a közös munkában.

– A színpadon a látványnak összhangban
kell lennie a tartalommal. Ezt hogyan sikerült
megteremteni?
– A hiteles jelmezeket a Jászság Népi
EgyüttestQl kaptuk kölcsön. Komoly erQpróbát jelentett a díszletek alkalmazása
illetve elkészítése. Mindhárom felvonás cselekménye más helyszínen játszódik. A
díszletek anyagköltségét az önkormányzat
biztosította, elkészítését Lajkó Sándor és
Bordás Gyula vállalta társadalmi munkában.
RendezQi szemmel úgy érzem, még fejleszteni kell a csodás elemek megjelenítését, ez
nagyon nehéz színpadtechnikai feladat.
NézQi szemmel mi itt sem láttunk hibát.
Elhittük, hogy megnQtt a fa, hogy elmozdult
a fal, hogy a csoda, amiben oly sokszor
reménykedünk, megtörtént. Köszönjük,
Fortuna!
Kép és szöveg:
Sugár Istvánné

Jászfényszarui színlap

Tamási Áron: Énekes madár
Székely népi játék három felvonásban
SzereplQk:
Gondos Eszter:
Gondos Regina:
Gondos Magdolna:
Móka:
Bakk Lukács:
Préda Máté:
Kömény Ignácné:
Katolikus pap:
Siratók:

Bordás Nóra
Langó Judit
Misinkó Csilla
Bordás Zoltán
Kun Zsolt Gábor
Tanczikó Attila
Berzéné Magyar Krisztina
Nemes Zsolt
Boda Andorné, Varga Gáborné, Bordás Júlia, Misinkó Tímea,
Kocsis Edina
Dobosok:
Bucsánszki Áron, Ézsiás Gábor, Sándor Ákos
Boszorkány:
Ézsiás Barnabás
Konferál és heged̲n játszik: Tóth Angelika
Technikusok: Juhász Gábor, Mezei Dániel, Bordás Zoltán, Ézsiás Barnabás
A díszletet készítették: Bordás Gyula, Lajkó Sándor
Súgó és énekes: Bordás Júlia
Rendezte: Kovács Andrásné
Bemutató: 2007. április 29. 18 óra
Helyszín: PetQfi M̲velQdési Ház
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
„Elhull a virág, eliramlik az élet…”
Végleg elköltöztek mindketten, messzire
a felhQk fölé. Édesapánk halála után
reméltük, hogy édesanyánk még egy kis
ideig köztünk marad, még ha nem is akart
egyikünkhöz sem költözni.
„Az öreg fát nem lehet átültetni! Jobb
itt nekem, gondoskodnak rólam, vigyáznak rám, és a magam ura lehetek a szép
kis otthonomban, emlékeim között.”
Aztán múltak a napok, és egyre inkább
érezte, nincs értelme tovább élni betegen, öregen, céltalanul. 64
év együttlét után nagyon hiányzott az elment társ.
Egyre türelmetlenebbül várta, hogy édesapánk beváltsa ígéretét
és érte jöjjön.
Néha egy-két napra visszatért az életkedve, meg akart erQsödni,
együtt lenni a gyerekeivel, muskátlit ültetni az üres cserepekbe.
Még kórházba is hajlandó volt jönni, hátha az infúziók csodát
tesznek.
És amikor úgy t̲nt, hogy újra érdekli, mi történik körülötte,
hirtelen megállt a szíve…
Alig telt el fél év és elvesztettük mindkettQjüket.
Mégegyszer szeretnénk megköszönni annak a sok régi
ismerQsnek, barátnak, szinte az egész városnak, hogy 60 éven át
otthont, szeretetet, megbecsülést, sok-sok jót adtak a Koltay
házaspárnak. Külön hálás köszönetünk Margitkának és Antinak,
akik szinte családtagként nagy türelemmel, gondoskodással
elviselhetQvé tették a nehéz utolsó éveket.
Ha valaki igaz embereket keres, ebbe a városba bátran jöhet,
sokat fog találni.
Isten áldja meg Qket!
Koltay Zsolt és Katalin

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik
özv. GYÕRI ANTALNÉ
sz. Petõ Mária
temetési szertartásán részt vettek
és jelenlétükkel, virágaikkal segítettek
családunknak.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett feleségem,
édesanyám, nagymamánk, dédink
VARGA IMRÉNÉ
Borbély Mária
temetési szertartásán részt vettek,
koszorúikkal, virágaikkal,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Szeretõ férjed, Jóska fiad és családja
Külön köszönet Réz Ferencnének
áldozatkész munkájáért!

Emlékezés
Pál Antal halálának 1. évfordulójára.
„ Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,
s míg élünk, õrizzük õket.”
Szeretõ feleséged és a rokonság

Emlékezés
Rimóczi Oszkár halálának
2. évfordulójára.
„ Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell,
akit szeretünk, azt nem feledjük el.”
Szeretõ családja

Megemlékezés
Horváth Károly halálának 3. évfordulójára.
„ Elfelejteni Téged soha nem lehet,
Te voltál a jóság és a szeretet.
Elvitted a fényt és a meleget,
csak egy szikrát hagytál nekünk: az emlékedet.”
Szeretõ feleséged, fiad, lányod és családja

Gyõri család

Emlékezünk
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
BODOR MAGDOLNA
temetési szertartásán megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak, fájdalmunkban együtt
éreztek velünk.
A gyászoló család

Hornyák Antal halálának 35. évfordulóján.
„Te a jóságodat két marokkal szórtad,
önzetlenül adtál a rossznak és jónak.
Mindig egy célod volt,
a családért élni, ezt a halál tudta csak széttépni.
Míg közöttünk voltál, mi nagyon szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem feledünk.”
Szeretõ feleséged, lányod és családja.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak,
ismerõsöknek, akik édesanyánk,
özv. SZALAI VENDELNÉ
Tamus Mária
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, fájdalmunkban együtt éreztek
velünk.
A gyászoló család

El nem múló szeretettel emlékezünk
Mészáros Rudolf 11 éve, Rékasi Mária 30 éve
elhunyt szüleinkre.
„ Ha egy jó anyával áldott meg az ég,
csókkal halmozd el mind a két kezét.
Ne bántsd meg egy szóval sem,
mert fájni fog e szó,
vissza fogod sírni a hideg hant alól.”
Gyermekeik és családjaik
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FEDÓ OPTIKA

Hirdetési díjaink

Jászfényszaru, Fürst S. u. 10.
Tel.: 30/2933-834

2006. január 1-jétõl
Lakossági apróhirdetés:

18 Ft/szó

Köszönetnyilvánítás
Egyszer̲ 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
szerkesztQségben.
Cím: Városi Könyvtár
5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. l.
Tel.: 57/422-265

Képes, szöveges hirdetés Jászfényszaru
honlapján (www.jaszfenyszaru.hu) is
elhelyezhetQ.
BQvebb felvilágosítás kérhetQ a
hirdetes@jaszfenyszaru.hu címen.

Gyógyhatású
mágneses ékszerek
kaphatók.
Csúzné Papp Éva
06/30/238-02-89

APRÓHIRDETÉSEK
PstermelQk FIGYELEM!
Paprika, saláta… stb. eladásához címkék
elkészítését vállaljuk a Papír Írószerboltban.
â
Tájékoztatom betegeimet, hogy 2007.
július 9-27-ig szabadságon leszek.
Helyettesít:
július 9-15-ig dr. Tóth Zoltán
július 16-27-ig dr. Vida Zsuzsanna
Dr. Palencsár Csaba

Áprilisi
anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK:
Menyhárt VillQ (Mészáros Zsuzsanna),
Zsámboki Zoltán (Hamza Csilla).
HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.
ELHUNYTAK:
Berze Sándor (49 é.), Bodor Magdolna
(66 é.), Ézsiás Sándor (76 é.), Fózer Jánosné
Nagy Terézia (85 é.), GyQri Antalné PetQ
Mária (84 é.), Koltay Józsefné Spitz Paula
Éva (87 é.), Varga Imréné Borbély Mária
(86 é.).

Szemüvegkészítés esetén
INGYENES COMPUTERES SZEMVIZSGÁLAT
bejelentkezés alapján.
Minden második pénteken
9.30–13.30-ig computeres szemvizsgálat!

Akció!
Fém szemüvegkeretek 2.500,- Ft-tól!
Szemüvegkeretek –10 %, –20 % kedvezménnyel.
Fényresötétedõ lencsék –10 %

Ajánlatunk:
–
–
–
–

Kenvelo, Saxoo, Retro Polaroid napszemüvegek

Keretek már 1890,- Ft-tól.
RETRO-keretek nagy választékban!
Kontaklencse-rendelés, kontakt-ápolók,
tokok, kiegészítõk.
ÚJ!
– Kész olvasók 1290,- Ft
Fényképalbumok – Filmek – Képkeretek –
Digitális fényképezõk – üres CD, DVD
Nyitva tartás:
H-P: 9.00-17.00, Sz: 9.00-12.00
Nézzen be hozzánk, hogy jobban lásson!

F̲téstechnikai és Vas-M̲szaki Szaküzlet
Pusztamonostor, Szabadság u. 71.
Tel./Fax: 06/57/521-070, 06/57/521-071
www.tusor.hu

Júniusi akció!
– JUNKERS W-11-2P kéményes átfolyós gázvízmelegítõ
35.770 Ft
– PURMO acéllemez radiátorok 10 % kedvezménnyel!
– KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK 25% ENERGIA MEGTAKARÍTÁS!
– TERMOMAX INKA 24 kW-os kombi 314.000,- 264.000,– BERETTA Mynute GREEN 28 CSI kondenzációs kombi
beépített idõjárás követõ szabályozással
352.400,- 288.300,– MORA GÁZTÛZHELYEK:
3 égõs üvegajtós
4 égõs üvegajtós
4 égõs kombi, multifunkciós, légkeverés

39.990,42.490,58.730,-

Fürdõszoba berendezések kedvezõ árakban.
Vasanyag minden méretben és típusban!
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.
Nyitva: Hétfõtõl péntekig 13-18 óráig, szombaton 9-12 óráig.

Minõségi digitális és analóg képkidolgozás, digitális és analóg
fényképezõgépek, filmek, kamerakazetták,
gomb és fotó elemek, akkumulátorok nagy választékban.
CD-k, DVD-k CD és DVD boxok; tokok
Audió és Videó kazetták
Minõségi képkeretezés

ZÖLDKÁRTYA
személy és tehergépjármûvekre!
BENZIN, DÍZEL, GÁZÜZEM
Gázüzemû gépjármûvekhez gázbiztonsági tanúsítvány kiállítása.
Mûszaki vizsga felkészítés. Gumiszerelés és centírozás.
Cím: Jászfényszaru, Csokonai út 17.
Tel: 57/423-574 vagy 30/315-9630

Vállaljuk épületek felújítását és egyéb kõmûves munkáit.
Megbízható, számlaképes vállalkozás, rövid határidõ.
Érd.: 06/30-602-6275

SOLYÉP PLUSZ Bt.
Pusztamonostor
Szabadság út 24.

Közérdekû információ
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Tel.: 06(1) 342-6355, 06/70-330-53-84
Fax: 344-45-88
Levélcím: 1461 Budapest pf.: 182
info@cchr.hu
www.cchr.hu
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Városnapi FÉBE fõzõ- és
süteménysütõ verseny
Az elmúlt évekhez képest mérsékeltebb érdeklQdés mellett zajlott le a városnapi FÉBE
fQzQ- és süteménysütQ verseny. A fQzQversenybe három csapat nevezett, a süteménysütQ
versenyre kilenc süteménnyel neveztek.
2007-ben is két lengyel vendég révén nemzetközivé b̲völt a zs̲ri. A szakmai grémiumot
Kovács István mesterszakács vezette, a bíráló bizottságban részt vettek Kovács Viktor mesterszakács, Bodony Béla, Kaszai Tamás, Lukács Pál, Nagyné Kiss Mária a FÉBE tagjai.
A fQzQversenyt a Magtápker Kft. parasztos sertéspörköltje nyerte, szakács Cserháti
László, segítQi Dósáné Tamus Tünde, Jáger Lászlóné volt. Második lett a Szilágyi csapat
harcsa paprikása, a szakács Szilágyi Balázs munkáját Mészáros László és Ferenc László
segítették. Harmadik helyet a jászsági vendéglátósok csapatának csülökpörköltje érte el. A
szakács Horváth Zoltán, segítQi Blága Antal, GyQzQ Gábor, Németh Ramóna és Varga
Béla voltak.
A sütemények között Koczkáné Nagy Márta raffaelló szelete vitte el a pálmát, Görbe
Jánosné Amálka vajas diósa (szerelmes levél) és kapros túrós lepénye, dobogós helyezett
lett. Szabó Istvánné Erika szakállas pogácsája is méltán aratott nagy sikert, Varga Gáborné
Terike sárgarépa tortáját és Tóth Ágnes joghurtos pitéjét is sokan megkóstolták. Szilágyi
Balázs Bence süteménye a különlegességek kategóriájában biztos gyQztes lett volna. Lukács
Pálné túróspitéje a hagyományos ízeket Qrizte.
A helyezetteknek COOP vásárlási utalványokat, a többi nevezQnek szakácskönyveket
adott át Kovács István mesterszakács.
Tóth Tibor

Minden, ami magyar
Juniális Jászfényszarun
IdQpont és helyszín: 2007. 06. 24. vasárnap 14.00-23.00 óráig a Sportpályán.
14.00–16.00 HUSZÁROK BEMUTATÓJA Honfoglaláskori, Kuruckori, 48-as, 2.
világháborús LOVASKATONÁK. Szekértábor, fegyverbemutató, gyermek
játszóház
16.00–17.00 ÍJÁSZOK BEMUTATÓJA Jász íjászok és dunaújvárosi íjászok (közönség
bevonása)
17.00–18.00 CIMBALIBAND BALKAN PROJEKT Nép- és világzenei koncert
18.00–19.00 HASTÁNCOS BEMUTATÓ
20.00–22.00 KORMORÁN MEMORY BAND koncert
23.00-ig
TÁBORT^Z és SZENT IVÁN ÉJI T^ZUGRÁS
VIDÁMPARK, KIRAKODÓ VÁSÁR, BORKÓSTOLÁS, MAGYAROS ÉTELEK.

Nyári ifjúsági programok és rendezvények
Június
01.
12.
13-14.
16.
17-20.
17.
22-24.
23-án
24.
25-30
28-júl.2.
29.
29-30.
Július
03-10.
04.
23-29.
28.
29-aug. 7.
ni.

Nagycsoportosok búcsúztatása, évzáró – Óvodai intézmények
Akadályverseny – Diákönkormányzat
Sportnap - Diákönkormányzat
Általános iskolai ballagás és évzáró – Általános iskola
Kerékpártúra a Jászságban – Általános iskola és Sportegyesület
Országos horgászverseny – Béke Horgászegyesület
XIII. Jász Világtalálkozó Jászszentandráson, ahol
a Jászfényszarui Pávakör fellép a kulturális m̲sorban. A rendezvényre
különjáratú autóbusz indul a városból 9 órakor.
Civil összefogás rendezvénye a sportpályán - Városi Sportegyesület, BLNFT,
Sz̲cs Mihály Lovasbandérium, Jász-Íjász Egyesület
Hittanos tábor Szokolyán – Egyházközség
Életmódtábor Bogácson - Diákönkormányzat
Fényszaru kupáért labdarúgó torna – Városi Sportegyesület
Szakmai tanulmányi kirándulás Cibakházára – BLNFT
Drámatábor Alsóörsön – BLNFT
Véradás - Városi Vöröskereszt
XI. Honismereti és helytörténeti tábor – FÉBE
Kulturális Roma Nap – FRBE
Ifjúsági találkozó Medjugorje – Egyházközség
Színjátszók szereplése Jászberényben – Fortuna

Színházbérlet
A Szolnoki Szigligeti Színház következQ évadjára a vasárnap délutáni bérletes elQadásokra
még néhány színházbérlet igényelhetQ. BQvebb információ Bordásné Kovács Katalinnál a
polgármesteri hivatalban a 422-002-es telefonszámon.

Patikák nyitva tartása
Szent Anna Gyógyszertár
Katona J. út Tel.: 522-460
Nyitva: HétfQtQl péntekig 8.30-12 óráig,
15-19 óráig, június 2-án 16-án és 30-án 8.3012 óráig.

Kleopátra Patika
Szabadság út 40.
Tel.: 424-046 vagy 06/30/244-1456
Nyitva: HétfQtQl péntekig 8-18.30 óráig
és minden szombaton 8-12 óráig.

Könyvek nemcsak
„könyvmolyoknak”
Az ünnepi könyvhét alkalmából
május 30-tól június 8-ig

kiállítás
lesz
a Városi Könyvtárban.
Megtekinthetõ nyitvatartási idõben:
kedd, szerda, csütörtök:
9–12 ó, 13–18 ó,
péntek 9–16 ó, szombat 9–12 ó.
Szeretettel várjuk a könyvbarátokat!
Városi Könyvtár, Jászfényszaru

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

Közérdekû telefonszámok
Orvosi ügyelet: 06-37-341-040 (jún. 1-jétõl)

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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