2009. február

Huszadik évforduló
a magyar-koreai
diplomáciai
kapcsolatokban
A volt szocialista tömbb!l els!ként Magyarország kezdeményezett diplomáciai
kapcsolatokat Dél-Koreával, amely ebben
az évben huszadik évfordulóját ünnepli.
Ebb!l az alkalomból 2009. február 6-án
a Külügyminisztériumban fogadást tartottak, ahol számos koreai és magyar vendég
együtt ünnepelhetett.
Többen, köztük a koreai nagykövet Suh
Chung-Ha és Horváthné dr. Fekszi Márta
államtitkár köszönt!jében kiemelte a kapcsolatfelvétel történelmi jelent!ségét, mely
az elmúlt húsz év alatt számos területen
– elektronika, autóipar – elmélyült.
A fogadáson részt vett Si Ho Jang, a jászfényszarui Samsung Electronics Magyar
Zrt. elnöke is. A várost Gy!riné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony képviselte.
A Mi újság Fényszarun? cím" lap az év
folyamán további információkkal és interjúkkal üdvözli az évfordulót. Gy!ri Márta

Ünnepeljünk együtt!

Ára: 100,-Ft

20. évfolyam 2. szám

Közmeghallgatás 2009
2009. február 2-án került megrendezésre az idei év közmeghallgatása a Pet!#
M"vel!dési Házban. El!ször Gy!riné Dr.
Czeglédi Márta köszöntötte a magas Vöröskeresztes kitüntetésben részesült K!vágó
Jánosnét, aki megköszönte a véd!n!k és
az egészségügyi dolgozók egészségvéd!,
megel!z! programok szervezésében kifejtett tevékenységét. Bemutatásra került az
új jászberényi rend!rkapitány, Halmai Ferenc, majd a polgármesterasszony beszámolója következett.
Jászfényszaru önkormányzata 2009-ben
1 milliárd 665 millió 199 forintból gazdálkodik. Ez az összeg meghaladja az el!z!
évek költségvetéseit. N!ttek ezen kívül az
intézmények m"ködési bevételei, valamint
az önkormányzat sajátos m"ködési bevételei is. Emellett az intézmények m"ködési
költségei között egyesek csökkentek az elmúlt évekhez képest (pl. általános iskola),
mások emelkedtek (pl. ivóvízellátás, vagy
a GAMESZ egyéb feladatai).
A m"ködési kiadások, így összesen 919
millió 63 ezer forintra rúgnak. Ez az összeg
is meghaladja az elmúlt évek adatait.

Szó esett az önkormányzat felhalmozási
kiadásairól is. Ezek szerint a céltartalékok
(155 millió 388 ezer forint) és a beruházási,
felhalmozási kiadások összesen 508 millió
897 ezer forintot tesznek ki. Önkormányzatunk emellett rendelkezik egy általános tartalékkal is, mely az évközi beruházásokhoz,
fejlesztésekhezszükségesforrásbiztosítására és az Ipari Centrum Kft. fejlesztéseivel
összefügg! feladatokra áll készen. Ennek
összege 237 millió 139 ezer forint.
*
Nagyon fontos szót ejteni a város idén
támogatással megvalósuló beruházásairól.
Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan ez az év is igen termékeny lesz.
Els!ként került említésre a már oly régóta
áhított és a múlt évben megnyert pályázat
gyümölcse, a kerékpárút. Ez a projekt reményeink szerint nemsokára elkezd!dik,
befejezési határideje pedig idén !szre várható. Az összértéke 163 millió 014 ezer
forint, melyb!l 138 millió 562 ezer forint
a támogatás. A kerékpárúttal kapcsolatban
már tartottak egy kisebb fórumot, melyen
(folytatás a 3. oldalon)

Iskolabál

Az 1848/1849-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére tartandó
városi ünnepség
március 14-én 17 órakor kezdõdik
a Petõfi-szobornál.
A m!sort az általános iskolások adják.
Ünnepi szónok: Kotánné Kovács Tímea
Az ünnepi megemlékezést követõen
18 órakor lesz
a jászsági gobelin-kiállítás megnyitója
a mûvelõdési ház klubtermében, majd
Kodály Zoltán Háry János címû
daljátékát
a Másként Színház mutatja be
a m!vel"dési ház színháztermében.
Az el"adás 19 órakor kezd"dik.
Az ünnepi programokra
szeretettel várják a város lakosságát
a Rendez"k

Január 31-én került sor az Általános Iskola XIV. jótékonysági báljára. A m"vel!dési házban tartott rendezvényr!l olvashatnak a 2. oldalon.
(Fotók: Feketéné Ruis Beatrix)
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Iskolabál
Idén is beindult a báli szezon, melynek
mintegy nyitányaként, január 31-én került
sor az iskola XIV. Jótékonysági báljának
megrendezésére. Az este tiszta bevételét
ezúttal is a Diákönkormányzat használhatja fel, melyb!l számos új és színvonalas
rendezvény lebonyolítására lesz lehet!sége. Ezeken a programokon és különféle
tevékenységeken az iskola valamennyi tanulója részt vehet. Fontos ez, hiszen jelent!s mértékben járult hozzá az est sikeréhez
az iskolások által bemutatott produkciók
sokasága.
Szakali János igazgató nyitotta meg a
rendezvényt, mely során Kaszai Martin (diákpolgármester) és Sass Laura konferálták
az egyes m"sorszámokat, amiket nem kis
büszkeséggel kísérhettünk #gyelemmel. A
7. a osztály a jóság és szeretet fontosságát
hangsúlyozta el!adásában. FábiánAlexandra (2. a) vidám versével, Jarábik Lili (2. c)
egzotikus Havaii táncával b"völte el a néz!ket. A 2. b osztályosok egy humoros mesejelenetet adtak el!. Ahol népmese van,
ott népdal is: szép csokrot hallhattunk Tóth
Julianna (3. c), Bujáki Anna (5. c) és Tamus
Vince (6. c) tanulóinktól. Az 5. a osztály a
Kalózok harca cím" táncjátékot mutatta be.

A humor jellemz!en motiválta az osztályokat: Hófehérke-paródiát láthattunk a 4.
b osztálytól, a 2. c pedig klipszer"en mutatta be a „Szájber gyerek” cím" közismert
dalt. Vidámság övezte a 6. c „Kire ütött
ez a gyerek?” cím" el!adását, csakúgy,
mint a honfoglalás történelemkönyvekb!l
nem ismert alternatíváit is, melyet az 5. a
osztály vitt színpadra. A sok nevetés mellett több táncos koreográ#át is láthattunk.
Szénási Tamás felkészítésével adtak el!
tanulóink autentikus cigánytáncot, mely
ezúttal is nagy sikert aratott. A Show-tánc
m"faja is helyet kapott: a 6. b osztályos
lányok modern feldolgozású szambát jártak, a 4. c osztályosok pedig a világhír"
Abba-együttest idézték meg mozgásukkal
és jelmezükkel. Látványosra sikerült a 3. b
és 3. c közösen bemutatott T"ztánca is. A
gyerekek m"sorát kuriózumként zárta Szabó László 8. c osztályos tanuló hangulatos
b"vészm"sora.
Diákjaink után Pet! Edina tanárn! énekelt nekünk Cserháti Zsuzsa és Kovács
Kati dalokat, majd befejezésként Frank Sinatra slágereket hallhattunk Dobák Attila
vendégel!adónk tolmácsolásában. Mindkett! el!adóm"vész pro# módon b"völte
el a hallgatóságot. A m"sor-kavalkád után
a vacsoráról ezúttal is a Vágó Bt. gondos-

„Heje, huja, vigalom...”

A Szivárvány óvoda farsangi bálja február 7-én, a m!vel"dési házban.

Fotó: Földvári Dorottya

kodott, az azt követ! talpalávalóról pedig
a Harnyos Band. Köszönet illeti a Diákönkormányzatot, illetve mindenkit, aki
segítségével, munkájával, támogató jegyvásárlásával, tombola-felajánlással, vagy
bármilyen módon segítette az Iskolabál sikeres megrendezését.
Feketéné

Farsangi mulatság a
Szent Erzsébet házban
2009. február 7-én ünnepelte a Babakör
második születésnapját. Ebb!l az apropóból a Babakör és az Igekör színes, jelmezes
farsangi mulatságot szervezett kicsik és nagyok részére a Szent Erzsébet házban.
A mulatság délután két órakor kezd!dött a
mintegy félszáz f!s, jelmezes forgatagnak.
A segít! kezeknek pedig a munka megkoronázása kezd!dött ekkor. Sokan már a mulatság el!tti napokban, órákban készültek.
Díszítettek, fánkot sütöttek, szendvicseket
készítettek és teát f!ztek.
A délután folyamán sok jelmezes gyermek és feln!tt érkezett, kalóz, nyuszi, béka,
karatés, boszorkány, királykisasszony, s!t
személyesen jelen volt John Lennon is.
Találkozhattunk még Juliskával, Kertész
Magdi nénivel és Vili bácsival. $k aratták
a legnagyobb sikert.

Miután minden szerepl! bemutatkozott,
kezdetét vette az önfeledt játék. Játszottak a
jelmezesek Sepr"s és Szigetek játékot, volt
csoki- és fánkev! verseny is és eljátszották
Noé történetét. A legügyesebbek tombolát
nyertek, de tombola járt még a beöltözésért
és a megjelenésért is.
A gyerekek várva várták a tombolahúzást,
ahol labdákat, játékautókat, játékkártyákat,
gyöngyf"z! készletet, dísztárgyakat, színes ceruzákat és lelki olvasmányokat is
nyerhettek. Ezzel még nem ért véget a sokadalom, utána is többen maradtak, hogy
játsszanak, labdázzanak, táncoljanak és
nevessenek, hiszen a farsang jó tréfa, és a
tréfa annál jobb, minél tovább tart.
Este fél hétig tartott a mulatság, ahol mindenki jót dáridózott, de ehhez nemcsak a
jelmezek, ajándékok kellettek, hanem a
sok feln!tt és az egyház is, akik a szervez!
munkával és a helyszín felajánlásával segítettek abban, hogy egy nagyszer" délután
kerekedjen, amit ezúton is megköszönünk
nekik.
Pál Katalin Alíz
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Közmeghallgatás 2009
(folytatás az 1. oldalról)
bemutatásra kerültek a tervek és elhangzottak egyéni vélemények is. Arra a kérdésre,
hogy az út, miért nem a páros oldalon kerül
megépítésre, a polgármester asszony a következ! választ adta: „Mert csak a páratlan oldalon fér el”.
A temérdek munka, azonban meg fogja
hozni gyümölcsét, ugyanis amellett, hogy
ezentúl a város közlekedése biztonságosabb lesz, a belváros része is megszépül.
Kihelyezésre kerül majd a Ságvári utcától
a f!térig több öntöttvas kandeláber, igazi
„nagyvárosi hangulatot” kölcsönözve ezzel a kisvárosnak.
Ehhez a pályázathoz a már megítélt támogatáson túl még az EU Öner! alapból
8 millió 150 ezer 723 forintot kap önkormányzatunk.
Már elkezd!dött és tavasszal folytatódik
is a hat út (Madách, Kiss E., Álmos, Rákóczi, Jókai, Tompa) építése. A már szilárd
alappal rendelkez! utcák aszfaltburkolatukat tavasszal fogják megkapni. Emellett
elkészült még néhány út építési terve,
amelyekr!l a korábbi lapszámokban már
olvashattunk. A cél természetesen az, hogy
a város útjainak 100%-a szilárd burkolatot
kapjon.
Idén várható a sportpálya felújítása is,
értéke 85 millió 433 ezer forint, melyb!l
50 millió a támogatás. Nagyon szép lesz.
A tereprendezés mellett teniszpálya épül és
a síktet!s épületek hagyományos tet!t kapnak, valamint új szociális blokkal is gazdagodik majd.
A dögkút rekultivációs projekt értéke 8
millió 707 ezer forint, melyb!l 7 millió 232
ezer forint a támogatás összege.
Elbírálás alatt van két pályázatunk, a
nagy iskola felújítása és a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése. Ezen kett! közül
az iskolával kapcsolatos projekt kecsegtethet nagyobb sikerrel, mely 268 millió 667
ezer forintot tenne ki és ebb!l 238 millió
512 ezer forint lenne a támogatás. Bízzunk
e két pályázat sikerében.
Folyamatban van a Deák Ferenc úti régi
gyógyszertár épületének átalakítása két lakásos bérlakássá. Ez a Holcim pályázat 8
millió 895 ezer forint támogatást jelent. A
teljes költség 20 millió 330 ezer forint, így
az önkormányzati öner! itt igen jelent!s.
Nagy örömmel került bejelentésre egy
már régen várt pályázat sikere. A Szabadság úton nemsokára három sebességkorlátozásra #gyelmeztet! készülék kerül kihelyezésre. Ezek költsége 3 millió 829 ezer
forint, melyb!l 3 millió 254 ezer forint a
támogatás.
Sor kerül járda-felújításokra is idén. Négy
utcában, a Bajcsy-Zsilinszky, a Ságvári, a
Bethlen Gábor és a József Attila úton kapnak új burkolatot a járdák. Ezek összege 9
millió 366 ezer forint, a támogatás pedig 6
millió 405 ezer forint.
Vannak nem nyertes pályázataink is. A
polgármester asszony azonban kijelentette: nem adjuk föl# Ezzel kap csolatban két

pályázatot említett. Az egyik a Városháza
és a Régi Kaszinó Étterem, a másik az autóbuszváró felújítása volt. Mindkét pályázatot újra benyújtják majd. A buszváró elvileg megújul, csak nem akkora összegb!l,
mint szerették volna. Az azonban biztos,
hogy egy viacolor burkolat lerakása és a
hely biztosítása minimum három busz részére meg fog történni, méghozzá a Jászkun Volán Zrt. együttm"ködésével.
*
A közszolgáltatási díjak emelkedtek,
azonban ezek összefüggésben vannak az
országos mutatókkal. Ennek értelmében a
vízdíj 195,-Ft/m3, a szennyvíz szolgáltatási
díj 190,-Ft/m3 lett. A 110 literes kukában
történ! hulladékkezelési díj 9568,-Ft/heti
egyszeri szállítás/év.
Ezen belül a 110 literes gy"jt!edény egyszeri díja 184,-Ft, a 240 literesé 438,-, a
120 literes címkével ellátott zsáké 323,-Ft/
db, míg a 70 literesé 190,-Ft/db lett.
Az önkormányzatnak sikerült elérnie,
hogy településünk helyi szilárd hulladék
lerakójának nyitvatartási engedélyét idén
június 30-ig meghosszabbítsák. Addig is az
eddig fennálló egy utánfutónyi hulladék lerakásának ingyenessége megmarad. 2009.
július 1-t!l a hatvani átrakóra való átviteli díj
5200,-Ft/tonna lesz. Az eddig felsorolt közszolgálati díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
*
Szó esett a település ivóvíz készletének
állapotáról és min!ségér!l, az alpolgármester, Gy!ri János el!adásában. Ezek szerint
településünk ivóvize megfelel! min!ség"
és megfelel a normáknak.
Nagyon fontos változás következett be
életünkben azzal, hogy a múlt év végére
megvalósult a város teljes csatornázottsága. Ennek következtében nyilván megn!
majd a szennyvíztisztítónk terhelése, ami

Helyi adók befizetése
Az els! félévi helyi adók és a gépjárm"adó pótlékmentes be#zetési határideje:
2009. március 16. A 2008. évi talajterhelési díj bevallási és be#zetési határideje: 2009. március 31.
Amennyiben a be#zetéshez szükséges
csekkeket, illetve a bevallási nyomtatványokat a határid! lejárta el!tt legkés!bb
15 nappal még nem kapta kézhez, kérjük, keresse fel az Adócsoport munkatársait ügyfélfogadási id!ben&

Testületi hírek – el"zetes
A képvisel!-testület márciusi ülésén
napirenden lesz a szeméttelep bezárásával összefügg! feladatok el!készítése,
jóváhagyása, ezt a Környezetvédelmi,
Mez!gazdasági, Közbiztonsági Bizottság készíti el!. Várhatóan döntenek a
civil támogatásokról is, amelyet az Oktatási, Kulturális és a Sport, Ifjúsági Bizottság készít el!.

egyáltalán nem probléma, mert bár Pusztamonostor szennyvize is ide érkezik (ami
nem számottev! mennyiség), a telep állja
a sarat.
A GAMESZ hamarosan vizsgálatot indít
azok ellen, akik bár rákötöttek a csatornahálózatra, azt nem jelentették be, és így díjat nem #zetnek érte. Gyakorlatilag ingyen
használják azt. Ezt világosan kimutatták a
szennyvíztisztító adatai, mivel a kikézbesített számlák mennyisége nincs arányban
a telepre érkez! szennyvíz mennyiségével.
Az önkormányzat minden ebben érintett lakostól a miel!bbi rákötést kéri.
A kés!bbi meghibásodás elkerülése céljából a kerékpárút építésével párhuzamosan
cserélni fogják az alatta húzódó vízvezetékeket is.
*
Mészáros László címzetes f!jegyz! ismertette a polgármesteri hivatal feladatait
és m"ködésének számszaki mutatóit is. A
nagy irat és ügyfélforgalom mellett megállapítható, és ezt az ellen!rzések is alátámasztották, hogy a hivatal jogszer"en,
eredményesen m"ködik. Eleget tesz mind
az államigazgatási, mind a képvisel!-testület m"ködésével, a város fejlesztésével kapcsolatos feladatainak is.
Jászfényszaru város lakóinak száma január els! napján 5880 f! volt. Ez mintegy 6070 f!s csökkenést jelent az elmúlt évekhez
képest. Továbbra is a hölgyek vannak többségben és igen magas, 1277 f! a 60 éven
felüli lakosok száma.
Emlékezetem szerint évek óta ez volt az
els! év, amikor a városunk negatív elvándorlási rátát könyvelhet el magának. Idén,
ugyan csupán pár lakossal, de többen költöztek el t!lünk, mint ahányan jöttek. A
mortalitás idén valamivel alacsonyabb
volt, 77 f! az elhunytak száma, míg 61 f!
született. Az utóbbi id!ket #gyelembe véve
a születések száma kivételesen magasnak
mondható.
Városunk összesen 3654 f!t foglalkoztat.
Ez több mint a lakosság munkaképes részének egésze& Ennek oroszlánrészét a Samsung (több mint 3000 f!) és az Ipari Park
cégei alkalmazzák.
Az egyéni vállalkozók száma csökkent,
míg a társas vállalkozásoké n!tt. Drasztikus a csökkenés az !stermel!k között. Míg
2006-ban 971 f!t tartottak számon, addig
idén csupán 216 f! az !stermel!ink száma.
A regisztrált munkanélküliek száma 135
f!. Ez a lakosságszámhoz képest alacsonynak mondható.
Összességében elmondhatom, hogy egy
izgalmas év elé nézünk. A már meglév!
értékeink óvása és meg!rzése mellett, törekednünk kell arra, hogy megragadjunk
minden alkalmat, hogy városunkat szebbé
és jobbá tehessük. Ebben az önkormányzatunk tehet a legtöbbet, ám mi is segíthetjük ezt a munkát, ha bízunk a sikerekben
és támogatjuk a kezdeményezéseit. Mert a
bizalom és a hit végül kézzel fogható eredményre vezet.
Gergely Ferenc

4

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2009/2

Az információs társadalom gyermekei
A XXI. század felgyorsult világa arra
készteti az embereket, hogy minél több
információhoz jussanak, lehet!leg minél
gyorsabban. A hozzánk eljutó hírek alapján
szervezzük és éljük az életünket. Ezért nagyon fontos, hogy a lehet! legtöbb csatornán keresztül áramoljanak az információk,
hogy mindenkihez eljusson minden hír.
Mint a nagybet"s életben, nálunk az általános iskolában is így van ez, csak kicsiben. Igyekszünk minél több utat találni a
tanulókhoz. A hagyományos faliújságokon
megtalálják a diákok a legfontosabb, legújabb felhívásokat, versenyeredményeket.
A 7. és 8. osztályos tanulók talpraesetten
kezelik a Sulirádió stúdiójának berendezéseit és igyekeznek közszolgálati és szórakoztató adásokat sugározni az óraközi
szünetekben.
A kor igényeinek megfelel!en az iskolának, s!t a gyermekkönyvtárnak is külön honlapja van (www.jaszfenyszarusuli.
hu, www.konyvtar.jaszfenyszarusuli.hu).
Itt naprakész információkhoz jut az idelátogató. A középtávú tervek között szerepel,
hogy a Diákönkormányzatnak is legyen
önálló web site-ja, s!t egy az iskola életéhez
kapcsolódó fórum létrehozása is, amelyben
gyermek, szül!, pedagógus egyaránt közzéteheti véleményét, javaslatát.
A rövidtávú tervek között szerepel a Suliképújság elindítása. Ehhez december hónapban a Samsung Elektronics Magyar Rt.
jászfényszarui gyárától egy gyönyör" LCD
televíziót kapott az iskola. Február hónapban tervezzük, hogy a rendszer kiépítése
megtörténik és remélhet!leg márciusban
Koscsák Róbert tanár bácsi vezetésével a
diákok elkezdhetik a képújság szerkesztését és sugárzását.
Kialakulóban van egy diákokból álló híradós csapatunk, amely majd arra lesz hiva-

tott, hogy minden iskolai rendezvényr!l,
eseményr!l újságcikket, képes, esetleg #lmes beszámolót, híranyagot készítsen.
A palettát nemrégiben b!vítette a suliújság. Ézsiásné Róka Mária, a szerkeszt!team vezet!je így nyilatkozik a lapról:
„Az iskola és a tanulók közötti kapcsolattartás és kommunikáció új eszközének
tekintjük az iskolaújságot, az Irka-$rkát.
Emellett még célunk az új tehetségek felfedezése a képz!m"vészetben (Képz!-b"vész
cím" rovat), költészetben (Tollasodunk
cím" rovat), riporterkedésben (Riporter
kerestetik rovat). Állandó rovatunk még a
Visszapillantó, amely az elmúlt iskolai félév eseményeit, rendezvényeit összegzi.
Színház és könyvajánló oldalainkon tanulóink írásait jelentetjük meg. Ismeretlen
ismer!s rovatunkban az iskolában dolgozó nevel!k és technikai dolgozók mutatkoznak be eddig ismeretlen oldalukról.
Az Irka-$rka utolsó oldalain olvasható
a Humorzsák és a Rejtvény kicsiknek és
nagyoknak. A rejtvények megfejt!i között
értékes nyereményeket sorsolunk ki.
Az els! szám 2008 tavaszán jelent meg,
pár hete pedig már a harmadik. Az újság
népszer"ségét igazolja, hogy a száz példány három nap alatt elfogyott.
A lap szerkeszt!je bárki lehet, aki eljuttatja hozzánk rajzát, versét, írását, rejtvényét.
A feln!tt közrem"köd!k: Bujákiné Szabó Anita, Ézsiásné Róka Mária, Kotánné
Kovács Timea, Kovács Lászlóné, Sz"cs
Attiláné.”
A jelenkor iskolája igyekszik felkészíteni tanulóit, hogy az információ a tudás
alapja. A feln!ttek, pedagógusok és szül!k
felel!ssége viszont az, hogy megtanítsák
a gyerekeket a hírek között tájékozódni és
válogatni is.

Jászfényszarun is segít a MACIKA
A Jászfényszarui Cigány Kisebbségi Önkormányzat a családsegít! és gyermekjóléti szolgálat segítségét igénybe véve 2008. augusztusában pályázatot nyújtott be a Magyarországi
Cigányokért Közalapítványhoz (MACIKA) magánszemélyeket érint! szociális és lakhatási krízishelyzet elhárításának és megoldásának részbeni támogatására. A pályázat sikeressége érdekében levelet írtunk a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Roma Integrációs
F!osztály vezet!jének, melyben #gyelmébe ajánlottuk pályázatunkat.
A pályázatban kiírt kritériumokat teljesítve és a minisztériumi ajánlásnak köszönhet!en a
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma a 2008. évi Intervenciós pályázat
keretében 1 millió Ft összeg" vissza nem térítend! támogatásban részesítette az önkormányzatunkat.
A támogatás összege kizárólag a pályázati célnak megfelel!en a pályázatban megjelölt
személy lakhatási krízishelyzetére fordítható.
Mezei Zsolt ckö elnökhelyettese

Pályázati felhívás
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium pályázatot hirdet az új Magyarország Mikrohitel Program és az Országos Mikrohitel Program keretében hiteligérvénnyel
rendelkez! hazai roma mikrovállalkozások beruházásainak támogatására a kis- és középvállalkozói célel!irányzatból.
B!vebb információ: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (www.nfgm.gov.hu)
Határid!: 2009. február 16. – november 13. Összeg: max. 4 milló Ft.

A JÁSZSÁG
KÖNYVÉSZETE
A jászberényi Városi Könyvtár és Információs Központ Kamaratermében február
4-én 10 órakor került sor „A Jászság könyvészete” cím" bibliográ#a* ünnepélyes
szakmai bemutatására.

A rendezvény nyitányaként Koncsek
Barbara, a Liska József Er!sáramú Szakközépiskola diákja a jászfényszarui születés" Ézsiás László: A jászok emlékkönyvébe cím" versét mondta el. Szabó Jánosné
könyvtárigazgató köszönt!je után, Sz!nyi
Éva, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Bibliográ#ai szekciójának elnöke kiemelte, hogy a kötet több mint 10 ezer tételt
tartalmaz. Készült települések, témák szerinti csoportosítás, mutató is, amely nagy
segítség a kutatók, felhasználók számára. A
kötet lektora dr. Bényei József, a Debreceni
Egyetem docense, a történettudományok
doktora, bibliográfus méltatta a több, mint
600 oldalas kiadványt, hiszen abban megtalálható a Jászságban és a Jászságról eddig
megjelent könyvek, albumok, prospektusok, tanulmányok listája. Külön szólt a
szerkeszt!, Gulyás Erzsébet és segít!i pontos, precíz munkájáról. Dr. Dobos László, a
Jászok Egyesületének ügyviv!je, társkiadó
javasolta a digitális formában való megjelentetést is.
A bibliográ#át a Városi Könyvtárért Alapítvány és a Jászságért Alapítvány – a támogatók és az el!#zet!k segítségével – közösen adta ki. A kiadvány megjelenéséhez
Jászfényszaru Város Önkormányzata is
hozzájárult.
Az érdekl!d!k megtalálják a könyvet a
helyi könyvtárban, és aki a saját könyvespolcán is szívesen látná, 2200,-Ft-os áron
ugyanitt megvásárolhatja.
* bibliográ$a = dokumentumok jegyzéke, nyomtatásban megjelent kiadványokat
tartja nyilván.
Tóth Tibor
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Színjátszók Baráti Köre Egyesület! (Szibak")
2007 decemberében gy"ltek össze a városunk amat!r színjátszásában érintettek,
hogy hosszas vívódás után elhatározzák:
egyesületet kell alapítani& Az elhatározást
tett követte, és a következ! év február 10én megtartottuk els! alakuló ülésünket,
melyet utána még három követett. Végül
a november 22-én elfogadott Alapszabályban a Megyei Bíróság sem talált hibát, így
sikerült még 2008-ban hivatalossá tenni
a bejegyzésünket, azaz december 29-én
joger!re emelkedett a jóváhagyó szerv
végzése.
Az Alapszabályban foglaltak szerint az
egyesület célja, hogy eszközeivel segítse a
Napsugár Gyermekszínpad, és a Fortuna
Színjátszó Együttes tevékenységének hoszszú távú fejl!dését. F! tevékenysége a drámajáték, és színjáték gyakorlása, azokból
magas színvonalú el!adások létrehozása, a
produkciókkal való tájolás. Az egyén, és a
társadalom kulturális igényeinek kielégítése a drámajáték, a színjáték, és azok társm"vészeteinek segítségével.

Az egyesület tisztségvisel!i: Elnökség:
elnök: Tanczikó Imre Attila, titkár: Kun
Zsolt Gábor, tagjai: Kiss Tibor, Misinkó
Csilla, Sápi Mária, Ellen!rz! Bizottság:
elnök: Czibolya Gábor, tagjai: Lukács Pál,
Varga Gáborné.
Az elnökség január 17-én megtartotta
els! ülését, ahol döntött a m"ködést beindító fontosabb ügyekben, valamint elhatározta egy közgy"lés összehívását március
hónapban. Itt tudjuk tagjaink közé felvenni
azokat a támogatóinkat, akik belépési nyilatkozatukkal azt az egyesület titkáránál
addig jelzik, telefon: 06-30/642-8461.
Reméljük ezzel véget ér az alapítással
kapcsolatos, néha feszültségekt!l sem mentes id!szak, és elkezd!dhetnek a munkával
teli szorgos hétköznapok, hisz erre a közösségre eddig ez volt a jellemz!. A jöv!ben
is szeretnénk el!adásainkkal maradandó
élményt nyújtani városunk érdekl!d! polgárainak, s mindenkinek akikhez lehet!ségeinkhez mérten el tudjuk azt juttatni.
Tanczikó Attila

Civil Fórum 2009
2009. január 29-én a Városháza Dísztermében tartották meg a 2009-es év els! civil
fórumát. A jászfényszarui Civil Fórum és
az önkormányzat Oktatási, Kulturális Bizottsága együttes ülésén szép számban jelentek meg a helyi szervezetek képvisel!i.
Jelenleg 43 m"köd! szervr!l beszélhetünk
a településen (alapítvány, egyesület, klub
stb.), melyek komoly szerepet vállalnak a
hagyomány!rz!, a kulturális és egyéb programok szervezésében.
Kovács Béláné Pet! Magdolna, a Civil
Fórum vezet!je és Zsámboki Sándor, az Oktatási, Kulturális Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket.
Az els! napirendi pontban a 2009. évi
várható pályázati lehet!séget és az elmúlt
év tapasztalatait Nagyné Kiss Mária, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népf!iskolai Társaság elnöke ismertette.
Felhívta a civil szervezetek képvisel!inek
#gyelmét a reklám lehet!ségére. Erre kiváló terepet biztosít a Jászsági Civil Adattár, a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei adattár, valamint a jászberényi Civil Vásár, ahol standállításra és fellépésre is van lehet!ség.
Beszámolójában kiemelte a Nemzeti Civil
Alapprogram által kínált pályázati lehet!ségeket. Az Alapprogramból támogatásban
részesülhetnek mindazok a Magyarországon nyilvántartásba vett magánalapítványok és társadalmi szervezetek, amelyek
legalább egy éve ténylegesen m"ködnek.
A támogatásokra a m"ködést!l számított
második évben lehet pályázni, mert keresztféléves rendszerben történik a pénzek kiosztása.
A második napirendi pontban egy Közm"vel!dési Tanács alakításáról folyt a vita.
Zsámboki Sándor ismertette ezen intéz-

mény jogszabályi hátterét és a civilek lehet!ségeit. Ebben a kérdésben nem történt
érdemi döntés, de a tanács létrehozásának
lehet!sége továbbra is fennáll.
Ezt követ!en Tóth Tibor kulturális vezet!
ismertette az önkormányzat 2009. évi rendezvényeinek tervezetét és a civil bekapcsolódás lehet!ségeit. A nemzeti ünnepeket
az oktatási intézmények m"sora színesíti
(március 14-én az iskolások, augusztus
21-én az óvodások lépnek fel). Ez azért is
fontos, hogy a gyerekek már id!ben megismerjék az identitásukat formáló történelmi
eseményeket és ezzel is er!sítsék magyarság tudatukat. Természetesen a már hagyománnyá vált város napja sem maradhat el.
Idén ismét megrendezésre kerül a Tarlófesztivál, ami Magyarországon egyedülálló
eseménynek számít. Éppen ezért merült fel
a Tarlófesztivál név levédetése, ami egy kiváló lehet!ség a település számára, hogy
határokon is átnyúló ismeretségre tegyen
szert. Ebben a kérdésben a civil szervezetek jelent!sége elhanyagolhatatlan, hiszen
nagyon komoly civil külkapcsolattal rendelkeznek. Gy!riné dr. Ceglédi Márta is
beszélt a civil szervez!dések munkájának
fontosságáról, hiszen nagyszer" dolgokat
csinálnak és az önkormányzattal közösen
kell, hogy er!sítsék városunk hírnevét.
Végül a helyi intézmények és civil szervezetek programjainak ismertetésére és
egyeztetésére került sor. El!reláthatólag a
programok id!pontja és helye megtalálható
lesz a város honlapján, azzal a céllal, hogy
minél szélesebb körben elérhet! legyen
bárki számára.
Azt hiszem ebben az évben is rengeteg
színvonalas program közül válogathatunk.
Farkas Mónika

Tisztelt Szül"k!
Ismét módosításra került az úgynevezett gyermekvédelmi törvény. Új eleme lett az „Óvodáztatási támogatás”. A módosításnál az volt a cél,
hogy minél el!bb bekerüljenek a halmozottan
hátrányos helyzet" kisgyermekek az óvodába,
– ne csak akkor, amikor már az 5. életévük betöltése után az óvodába járatásuk egyébként is
kötelez!.
A támogatást a település jegyz!jénél lehet kérni, és az alább írt feltételeknek kell megfelelni:
1. a gyermek részére már korábban megállapításra került a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
2. a szül!k iskolai végzettsége nem magasabb
a 8. általánosnál,
3. a szül! a gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a negyedik életévét betöltötte,
4. az óvodai igazolás szerint a gyermek rendszeresen jár az intézménybe.
(Rendszeres óvodába járásnak min!sül, ha
a. a gyermek az óvodai nyitvatartási napokon
naponta legalább hat órát az óvodában tartózkodik, és
b. igazolt és igazolatlan mulasztott napjai száma együttesen nem haladja meg a munkanapokra es! óvodai nevelési napok 25%-át, azzal,
hogy a mulasztásból tíz napot július-augusztus
hónapokban a 25% megállapításánál #gyelmen
kívül kell hagyni.)
(Figyelem# Nem jár a támogatás, ha a gyermek
csak 5 éves korában kerül beíratásra, – nem jár
rendszeresen az óvodába, illetve az 1-2 pontoknak nem felel meg.)
A jegyz! határozatban állapítja meg az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot és rendelkezik a támogatás folyósításáról. A 2009.
január 1-jét követ!en beíratott gyermek szül!je
els! alkalommal (2009. júniusában) 20.000 Ft-ot
kap, amennyiben az óvodai beíratás
a. az év els! felében történik és a gyermek
óvodai nevelésben való részvétele óta legalább
három hónap eltelt,
b. amennyiben még nem telt el a három hónap,
akkor a beíratás évének a december hónapjában,
c. ha a beíratás az év második felében történik
és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele
óta legalább három hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában,
d. ha a beíratás az év második felében történik,
de a beíratás évében decemberig nem telt el három hónap, a következ! év június hónapjában.
Második és további alkalommal: a tárgyév júniusában és decemberében 10.000–10.000 Ft
támogatás jár, amennyiben fentebb írt feltételeknek még mindig megfelel a gyermek. Ellenkez!
esetben a támogatás megszüntetésére intézkedik
a jegyz!.
Azoknak az érintett körbe tartozó szül!knek,
akik három-, illetve négyéves gyermeküket
2009. január 1-je el!tt már beíratták az óvodába
és a jogosultsági feltételeik fennállnak (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, a szül!k iskolai végzettsége nem magasabb a 8. általánosnál, és rendszeresen jár a
gyermek az óvodába), – els! alkalommal 2009.
júniusában 10.000 Ft-ot folyósít a jegyz!.
Az óvodáztatási támogatás megállapításához
szükséges kérelem nyomtatvány a gyámhatóságon kapható, vagy letölthet! a www.jaszfenyszaru.hu honlapról.
Mivel az els! ki#zetés 2009. június végén lesz,
ezért ajánlatos a kérelmet beszerezni kb. április
végén, vagy május els! napjaiban.
Molnár Ferencné gyámügyi ügyintéz!
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Nemzeti ünnephez méltóan
Múlt már el úgy ünnepünk, egyeseknek
munkaszüneti napja, hogy csak elszaladt
felette. Nem ünnepelt, holott mások már
napok óta az ünnepre készültek. Melyik
ünnepre? Arra az ünnepre, amikor beindítottak egy tankot? Vagy amikor dobálóztak? Minden bizonnyal azokra. Igen, ezek
nemzeti ünnepek. Sokak számára így maradtak meg az elmúlt évek ünnepei.
Azt gondolom, a nemzeti, ünnepnek nem
err!l kell szólnia. Annyi szép és fontos dolog történt kis országunk nagy múltjában,
amire emlékezni kötelességünk.
A reformkor, országgy"léseivel. Ma már
természetes, hogy ügyeinket magyar nyelven intézzük, hogy a szentmisét magyar
nyelven hallgatjuk, és ha kell, olyan újságot választunk, mely hozzánk a legközelebb áll, de nem volt ez mindig így. Például a magyar nyelv ügyében változás csak
1844-ben történt& Ekkor vált hivatalossá
anyanyelvünk.
Nem volt egységes választójog sem. A lapokat cenzúrázták. Nemzeti bankunk sem
volt. Katonáink külföldön állomásoztak.
Március elején Kossuth, országgy"lési beszédében a felel!s kormányról, népképviseleti alapon szervezett parlamentr!l, közteherviselésr!l, és jobbágyfelszabadításról
beszélt. El!ször csak az alsó tábla fogadta

el azt, a fels!táblát elfogadásában megakadályozták. A felirat id! közben röplapokon
is megjelent, s ez hozzájárult a bécsi forradalom kitöréséhez, Metternich menesztéséhez és végs! soron a felirati javaslat elfogadásához.
Közben elkészült a Nemzeti Dal, a tizenkét pont. El!adták a Bánk bánt. Kinevezték
az els! felel!s magyar kormányt és szentesítették a törvényeket. A törvényeket, melyek nélkül napjainkat el sem tudnánk képzelni. Évente összeül! parlament, eltörölt
cenzúra, azonnali kötelez! örökváltság és
a bevett vallási felekezetek egyenjogúsága.
„Csupán” ennyit tett értünk; A haza bölcse,
A legnagyobb magyar és a többi miniszter,
akik az els!, felel!s magyar kormányt alkották.
Nemzeti ünnepeinkkor err!l emlékezzünk, err!l, ami minket büszke magyarrá
tesz& Talán azokon a napokon a televíziónak is pihennie kellene. Kapcsoljuk ki magunkat az er!szak özönb!l, kapunk abból
eleget az év minden napján. Vegyünk részt
a megemlékezésen és este március idusáról beszélgessünk családunk körében. Ne
hagyjuk, hogy a vízágyúk, a rend!rök készülete már az ünnep el!tt elmossa kedvünket és lassan emlékezetünket&
Pál Katalin Alíz

Ünnep gyerekszemmel
Közeleg március 15-e. Készül az ünnepi
m"sor, amelynek összeállítása hagyományosan az iskola feladata. De milyen az
ünnep gyerekszemmel? Ennek a kérdésnek
a megválaszolásához a 2. és 8. osztályosoknak feltettük azt a kérdést, hogy mit jelent
március 15-e a számukra.
Városunk kisebb diákjainak válaszaiból
kiderül, hogy mennyire fontosak az ünnep
ismétl!d! rituáléi, mivel minden 2.-os kisgyerek feleletében olvasható Pet!#, a Pet!#-szobor, a Nemzeti dal vagy a zászló neve.
Bár !k még az ünnep küls!ségeivel azonosulnak, ezek teszik számukra egyértelm"vé
a nap különlegességét. A nagyok pedig már
nem csak látják, hanem ésszel és szívvel tudják és érzik az ünnepet. Bízunk benne, hogy
miközben !szinte, okos, néha talán megmosolyogtató, néha elgondolkodtató mondataikat olvassák, Önök is ráhangolódnak az
ünnepre.
A 2.-osok válaszaiból: „Pet!# ünnepnap”,
„Megünnepeljük Pet!# szobrát, zászlót csinálunk és koszorút rakunk a szoborhoz.”
„Nemzeti ünnep van. Zászlót lengetünk,
kokárdát rakunk ki.” „A forradalom és a
magyar ünnepe.” „Magyarország ünnepe.
Pet!# Sándor szobrához szoktunk kimenni.” „Március 15-én kokárdát t"zünk ki a
kabátunkra. Kimegyünk a Pet!# Sándort
ábrázoló szoborhoz, magyar zászlót teszünk
mellé.” „Jó, szép ünnep. Feldíszítjük, így
lesz szép a szobor.” „Pet!# Sándor napja,
nemzeti ünnep. A szobornál koszorúzunk,
akkor szoktuk felmondani a Himnuszt.” „A

ruhánkra kokárdát teszünk, zászlókat festünk.” „Pet!# Sándor szobrához koszorút
teszünk.” „A szabadságharcot ünnepeljük.”
„A magyar háború emlékei, halottai. Sokan
meghaltak, de emléket állítottak nekik.” „A
magyarok Istenére esküszünk, esküszünk.”
A 8.-osok válaszaiból: „Nekem már hagyomány. Mindig ott vagyok az ünnepen
és megemlékezem a pesti forradalomról.”
„A szabadság öröme, a #atalok felkelése.
Ez fontos&” „Egy nap, amikor a szabadságot
ünnepeljük. De mit jelent ez a nap? Egy nap,
amikor a #atalok a szabadságért harcoltak.”
„ A bátorságot és az er!t jelképezi. A szabadság az a szó, ami el!ször eszembe jut
err!l a dátumról.” „A szabadságot jelenti.
Ha nem lettek volna a márciusi ifjak, lehet,
hogy még mindig rabok lennénk.” Nemzeti
ünnep. A magyarok föláldozták magukat a
hazáért. A magyar nép mindig is önfeláldozó volt. Örömmel emlékezünk vissza. Én és
a családom hagyománytisztel!k vagyunk
és ezen a napon mindig összegy"lünk és
megemlékezünk.” „Így, hogy már tanultunk
róla, nem egészen olyan, mintha átélném, de
talán van valami közöm hozzá.” Nekem a
szabadságharc jut eszembe és a szép megemlékezés, amit a városunk minden évben
megtart.” „ A pesti forradalom évfordulója,
amit minden évben megünneplünk. Részt
kell venni a többé-kevésbé érdekes és unalmas m"soron, ami annál érdekesebb, minél
nagyobbak vagyunk.”
Kotánné Kovács Tímea
Kovács Lászlóné

Hírek a
Városi Könyvtárból
Bemutatkozás
Nagy
Ildikónak
hívnak, 2009. január 15-t!l a Városi
Könyvtárban dolgozom. A f!iskolát
Nyíregyházán magyar-könyvtár szakon
végeztem. Könyvtári
szakmai gyakorlatomat Jászfényszarun
töltöttem. A f!iskola
után magyar tanárként helyezkedtem el. Mindig szerettem volna a
másik szakomat is használni, erre most adódott
lehet!ség. Terveim között szerepel #lmklub és
olvasókör szervezése is, a szakmai munka mellett. Szeretettel várom a régi és leend! olvasókat
az új évben.

Új könyvek, új szolgáltatások
Könyvtárunk célja, hogy az állományát folyamatosan b!vítse gyermek és ifjúsági irodalommal is. Igyekszünk nemcsak tartalmas, hanem
szép kivitel" könyvek, folyóiratok között válogatni a #atalabb olvasóknak, hogy jó érzés legyen egy-egy könyvet, újságot kézbe venniük.
Új folyóirataink a gyermekek és #atalok részére: Dörmög! Dömötör, Süni, Zsiráf, Vox magazin
Könyvek:
Gerard Durell: Léghajóval a világ körül
Kincses képeskönyv: Marosvásárhely - Kolozsvár
Bálint Ágnes több m"ve
Berg Judit: Cipel! cicák (kisebbeknek), Rumini (nagyobbaknak)
Lucy Maud Montgomery: Anne családja körében (a sorozat más kötete is megtalálható a
könyvtárban)
Feln!tteknek szóló ajánlatunk:
Friderikusz eddig
Michael A. Babcock: Attila utolsó éjszakája
Dr. Kézdi Andrea: Titkok könyve, a tarot
(DVD melléklettel)
Rákmegel!z! diéta
Mayer István: Fel a netre öregem&
Joseph Haydn élete dokumentumokban
Mariela Castro Espin: Szexualitás kamaszkorban?
Carolyn Fry: A klímaváltozás
Dr. Agatha Thrash: A magasvérnyomás-betegség természetes gyógymódjai
Parti Nagy Lajos több m"ve
Tormay Cecil: A régi ház
Méhes György: Kolozsvári milliomosok
Új folyóirat#: Praktika

A Városi Könyvtár nyitva tartása változik 2009. március 1-jét!l"
kedd-péntek: 8.30 – 18.30
Kéthetente szombatonként FILMKLUB,
melyre szeretettel várunk minden érdekl!d!t&
február 21. Vágy és vezeklés
március 7. Színes fátyol
március 21.Büszkeség és balítélet
Új szolgáltatásunk 2009. március 1-jét!l a DVD kölcsönzés, melynek részleteir!l érdekl!djenek a könyvtárban.
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Tisztelt Gazdálkodók!
Ez az újságcikk csupán egy rövid tájékoztatást ad Önöknek arról, hogy nyugdíjba vonulásom miatt falugazdászként 2009.
01. 10-ig dolgoztam.
Szeretném megköszönni a több mint 16
éves együttm"ködésüket, a munkámhoz
nyújtott segít! hozzáállásukat, amelyet
kiváltképpen a 2008-as évben tapasztalhattam, mivel Jászfényszaru gazdálkodóinak
ebben az évben voltam közvetlenül falugazdásza. Ezúton köszönöm meg a Polgármester Asszonynak, a hivatal dolgozóinak,
hogy segítették munkámat.
Köszönöm a termel!k felém irányuló szeretetét, segítségét: Szabóné Dávid
Erikának, aki laptopjával kezében jött a
területalapú támogatások idején az eszköztelenséget látva felajánlani segítségét, a
könyvel!iroda dolgozóinak akik kívülállóként saját munkájukat félretéve engedtek
számítógépeikhez, hogy végezhessem a
munkámat a termel!k érdekében.
Nagyszer" embereket ismertem meg
Jászfényszarun és remélem, nem csalódtak Önök sem munkámban. Ha ez így van,
tartsanak meg jó emlékezetükben. Bízom
benne, hogy el!dömmel, Tiborcz Zoltánnal az együtt elkezdett 16 év eredményeit
tovább gyarapítja utódunk, JÁRVÁS KATALIN falugazdász, akit fogadjanak szeretettel.
Járvás Katalin falugazdász fogadóóra:
Szerda 9-13 óráig, helye: Rimóczi Kastély.
Telefon: 06-30/392-2602
Az elkövetkez! évekre sikeres gazdálkodást, er!s hitet, egészséget kívánok.
Márton Jánosné falugazdász

„Nyeregbe, Magyarország!”
2009. május 30. és június 1. között újra
Nemzeti Vágta a H!sök terén. A Vágta
G.T. Kft. az idén másodszor rendezi meg a
nagyszabású országos és nemzetközi érdekl!dést is kiváltó országimázs rendezvényt.
A Nemzeti Vágta több szinten is verseny:
egy nemzet versengése saját települése és
a világ el!tt lovával, lovasával, ételeivel, települése különlegességeivel.
A nevezésre jogosítottak köre: bármely
természetes személy, aki betöltötte a 18.
életévét és bármely jogi személy, vagy
jogi személyiséggel nem rendelkez! szervezet. Nevezni április 30-ig lehet, nevezési díj kett!millió Ft + Áfa, amelyért a
nevez! települések egy komplex üzleti és
marketingkommunikációs csomagot, lehet!séget kapnak. A verseny összdíjazása:
ötvenkétmillió Ft. A selejtez!k és az el!futamok május 31-én vasárnap, az el!dönt!k
és a dönt! június 1-jén hétf!n lesz. Ebben
az évben is láthatjuk majd a jászfényszarui
Sz"cs Mihály Huszárbandérium tagjait közrem"ködni a rendezvény sikeres lebonyolításában. Kétszázezer ember a helyszínen
kísérheti #gyelemmel a versenyt és vehet
részt a kapcsolódó rendezvényeken, de az
RTL Klub is él!ben közvetíti az eseményeket.
Tóth Tibor
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REND#RSÉGI HÍREK
Az itt megfogalmazott gondolataim két
témakört érintenek. Az els! a közbiztonság, a másik pedig a mindig aktuális közlekedéssel kapcsolatos tanácsok, hírek.
Az idei évben több b"ncselekmény is
történt Jászfényszaru városban, ezek közül kiemelkedik 2009. 01. 21-r!l – 22-én
virradóra történt három betöréses lopás,
amikor két esetben családi házba, valamint egy vendéglátó egységbe hatoltak be
ismeretlen személyek. Az elkövet!ket keressük, amennyiben információval rendelkeznek az üggyel kapcsolatban, azt osszák
meg velünk, minden bejelentést, jelzést
bizalmasan kezel hatóságunk.
Az esetet követ!en fokozottan vagyunk
jelen a közterületen – lehet!ségeinkhez
képest –, hasonló cselekmények megel!zése érdekében. Itt hívom fel ismételten #gyelmüket arra, hogy #gyeljenek egymásra, szomszédjaikra, a gyanús személyeket,
körülményeket jelezzék felénk, ha idegen
járm"vet látnak, jegyezzék fel annak rendszámát.
A közlekedési témakörben a sokunkat
foglalkoztató útviszonyokról kívánok in-

formációval szolgálni. Els!sorban a külterületi utak állapota lehangoló. Járm"veikkel úgy válasszák meg a haladási
sebességet, hogy a kátyúk ne tegyenek
kárt a járm"veikben, id!ben tudják azokat
észlelni, és lereagálni a váratlan szituációkat. Ezek a kátyúk nagyon balesetveszélyesek, számítsanak a szemb!l érkez!
hirtelen man!verére&
Amennyiben a kátyú miatt anyagi káruk
keletkezik, azt lehet!ség szerint fényképezzék le, keressenek tanút, és a www.
kozut.hu internet címet felkeresve, jelezzék azt a közlekedési hatóság irányába. Az
esetleges kártérítési eljárásnak ez lehet az
alapja.
Amennyiben segítségre van szükségük,
hívjanak rend!rt a helyszínre, aki egy jelentést készít az esetr!l, ami szükség esetén a további eljárásban felhasználható.
Amennyiben a balesetnek másik járm" is
résztvev!je illetve személyi sérülés történik, hívjanak rend!rt a helyszínre.
Köszönöm megtisztel! #gyelmüket&
Terenyi Imre
r. hadnagy

Tarlófesztivált segít"k közössége alakul
Az elmúlt évben hagyományteremt! céllal megtartott Tarlófesztivált változatlan helyszínnel ebben az évben augusztus 1-jén (szombaton) a helyi gazdálkodókkal, civilszervezetekkel, jó szándékú, segít! magánszemélyekkel karöltve rendezi meg Jászfényszaru
Város Önkormányzata. Március hónapban szeretnénk létrehozni a Tarlófesztivált segít!k,
a bálaépítésben résztvev!k közösségét.
Szeretettel várunk minden #atalt, akik ötleteikkel, javaslataikkal majd személyes munkájukkal segíteni szeretnék a II. Magyar Tarlófesztivál sikeres lebonyolítását. Havi rendszerességgel, egy alkalommal történ! összejövetelkor készítenénk el! a programokat. Július
20-át követ!en pedig tevékenyen részt vennénk az el!készületi munkában, majd augusztus
l-jén a lebonyolításban.
Várunk és hívunk egy jó közösségbe, hogy részesei legyünk Jászfényszaru város jó hírének öregbítésében és örömet szerezzünk a helyi lakosoknak és az idelátogatóknak. Március 20-ig neved és elérhet!séged megadásával e-mailben tarlófesztival@jaszfenyszaru.hu
címre vagy 57/522-173 (Karizs Evelin), 30/2793425 (Zsámboki Zsolt) telefonszámokon
jelezheted részvételi szándékodat a Tarlófesztivált segít!k közösségébe való részvételre.
Tóth Tibor

Újra lesz Fesztivál
Habár még sokat kell aludni, és a vetések
is még csak zöldellnek, a szervez!k, a résztvev!k, az érdekl!d!k nagy örömére hamarosan újra itt a 2009-es Tarló Fesztivál.
A Tarló Fesztivált 2008 augusztusában,
hagyományteremt! célzattal rendezte meg
el!ször Jászfényszaru városa.
A rendezvény el!tti héten felgyorsultak
az események. Fiatalok és id!sebbek gyülekeztek a Tarló Fesztivál helyszínéül szolgáló learatott búzatarlóra.
A terület még szinte üres volt, csupán az
ideszállított nagy kocka bálák szolgáltak
ül!alkalmatosságként, valamint kör és kis
kockabálák tarkították a helyszínt. Sokan
azt gondolhatták magukban, hogyan lesz
ebb!l helyszín és fesztivál&? Mire felocsúdhatott volna az ember, a szétszórt bálákból

és a sík területb!l bálaépületek, ül!alkalmatosságok és labirintusok születtek.
Ahogy közeledett a nap, úgy gy"ltek az
emberek és a gépek. Néhányan traktoroztak, mások a bálákat gurították, és volt, aki
a népeket etette, vagy csak ámult és csodálta az összefogást.
A fesztivál el!tti délutánon már minden
készen állt a másnapi rendezvényre: az
épületek, a színpad és a sátrak, és mindenki csak abban reménykedett, hogy minden
tökéletes lesz.
Volt olyan is, aki már csak üldögélt és
beszélgetett, és volt olyan is, aki a 7 próba
vélt versenyszámait gyakorolgatta.
Sajnos a másnap reggelre rányomta a bélyegét a csapadékos id!járás.
(folytatás a 12. oldalon)
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Hálás szívvel mondunk köszönetet
minden rokonnak, szomszédnak, jó ismer!snek, akik
Édesanyám, Anyósom, Nagymamánk, Dédikénk

özv. BALÁZS TIHAMÉRNÉ

Berze Berta
temetésén részt vettek,
részvétükkel, virágaikkal gyászunkban osztoztak.

Emlékezés
Balázs Tihamér

halálának 18. évfordulójára.
„Értünk éltek, értünk dolgoztak,
Bennünket szerettek, betegségükkel küzdöttek,
De tovább már nem lehetett.
Végleg elmentek hosszú útjukra.
De a mi szívünk mélyén él a kétely, s lelkünk zaklatott;
Hogy megkaptak-e mindent, mit gyermekeikt!l
szül! kaphatott?”

Köszönetet mondunk a rokonoknak, volt munkatársaknak,
szomszédoknak, ismer!söknek, akik

FARKAS ALADÁR

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot hoztak, fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család
„Mint csepp a tengerben,
vagy, mint egy homokszem,
csak annyit érnek az évek
az örökléthez mérten.”
(Ószövetség könyve)
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
férjem, édesapám

FEHÉR LÁSZLÓ

gyászszertartásán részt vettek.
Felesége és családja

Fiuk, Menyük és Családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

TUSOR JÁNOS

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

FOLYÓ JÁNOS

temetési szertartásán részt vettek,
koszorúikkal, virágaikkal,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Emlékezés
Dávid Imre halálának 6. évfordulójára.
„Megpihenni tértél fájdalmad elhagyva,
Melyet türelemmel viseltél magadban.
De az emlékeddel szívünkben maradtál,
Számunkra Te soha meg nem haltál.”
Szeret! feleséged, Családod, Unokáid és Dédunokáid
Köszönjük az együttérzést mindazoknak, akik

RÉZ JÁNOS

temetési szertartásán megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak.
A gyászoló család

Megemlékezés

Édesapánk, Bali László
halálának 19. évfordulóján,
Édesanyánk, Ézsiás Erzsébet
halálának 3. évfordulóján.
„Lelkük, mint a fehér galamb
Csendesen messzire szállt.
Hiába keressük, könnyes szemünk
"ket már nem találja.
De tudjuk, hogy a csillagok között
a legfényesebbek !k lesznek,
utat mutatnak, mert szívünkben örökre léteznek.”
Szeret! családjuk

Emlékezünk

Kollár Sándor halálának 9. évfordulójára.
Elmúlt kilenc év Nélküled.
Szomorú az út, mely sírodhoz vezet.
Ha el kellett menned, elfogadjuk.
De a családból hiányzol nagyon.”
Szeret! családod

Emlékezés

Nagy Nándor

halálának 27. és felesége

Dávid Piroska

halálának 4. évfordulójára.
„Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,
S míg élünk, !rizzük !ket.”
Szeret! "uk és a rokonság

Emlékezés
Zsámboki Imre

halálának 2. évfordulójára.
„ A jó férjet és édesapát elfeledni nem lehet,
Sírján túl is ott él a szeretet.
A jó szívét áldd meg Atyánk,
És megköszönjük, hogy ! volt a férjem és az
édesapánk.”
Szeret! családja

Emlékezés
Pet Sándorné

Jánosi Mária
halálának 10. évfordulójára.
„Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Kik szívb!l szerettek, nem felednek Téged.”
Szeret! férjed, lányaid és unokáid

Emlékezés
Hajcsik Imre

halálának 10. évfordulójára.
Hiába múlt el ennyi év, nem tudunk feledni.
Távozásod még mindig nagyon fáj.
Szeret! nagy családod
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Egyedi bútorkészítés,
laminált parketta lerakás,
gipszkartonozás:
06-70/772-9578
Angol és spanyol magánórát
és korrepetálást vállalok.
70/617-1745
English club for adults
Would you like to keep your intermediate
English without school? If you want to take
share in a free conversation once or twice a
month we wait for your call or letter. More
information:
Bordásné Kovács Katalin 57/422-002
Karizs Evelin – jaszfenyszaru@jaszfenyszaru.hu

Januári anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK:
Bukó Krisztián (Bari Melinda), Hercsényi Richárd (Hercsényi Tímea), Kiss Béla
(Rékasi Tímea), Nagy István Béla (Kadét
Gabriella) Radnai Dorina Alexandra (Balogh Alexandra), Rafael Mónika (Rafael
Renáta), Szénási Miklós (Horvátj Dóra).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Mezei Péter és Szurnyák Henriett.
ELHUNYTAK:
Balázs Tihamérné Berze Berta (80 é.),
Demeter Lajosné Petelen Erzsébet (47
é.), Fózer Istvánné Nagy Terézia (88 é.),
Horváth Mihályné Farkas Rozália (85 é.),
László János (83 é.), Paulovics Ferenc (55
é.), Réz János (82 é.), Varga Vencelné Meleg Erzsébet (85 é.).

VÉRADÁS lesz március 5-én
12.00–16.00 óráig
az Orvosi Rendel"ben.

Szeretettel várjuk a régi és új véradóinkat.
K!vágó Jánosné
a Városi Vöröskereszt titkára

PONTOSÍTÁS
Újságunk el!z! lapszámában a 4. oldalon
látható óvodás képek a Napsugár óvodában
készültek.

Biztonsági "r tanfolyam
2009 január 10-én 86 f! biztonsági !r képzését indította el Jászfényszarun a Barhács
és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. A képzés hétvégenként (szombat és
vasárnap) helyben és ingyenesen történik.
A képzés id!tartama 3 hónap. A szervezési,
oktatási és szolgáltató kft több tanfolyam
beindítását tervezi a településen, melyr!l
értesítjük a lakosságot.
Mezei Zsolt munkaer!-piaci menedzser
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TÜZEL

és ÉPÍT ANYAG
ÁRUHÁZAK

Építkezzen 2008-as árakon!
– Tondach kerámia tet!cserepek
Tangó 133 Ft/db
Kering! 159 Ft/db
– Falazóelemek
Leier 30NF 295 Ft/db
Ytong 30 800 Ft/db
Ytong 30NF 820 Ft/db
Knauf insulation üveggyapot 5 cm 6500 Ft/tekercs
Hazai és import szenek nagy választékban.
Nagyobb mennyiségben ingyenes kiszállítás"
JÁSZBERÉNY, Nagykátai út 1. T.: 57/415-242, 57/415-006
JÁSZAPÁTI, István király út 49. T./fax: 57/441-003, 57/440-356
JÁSZLADÁNY, Kossuth L. u. 8. T.: 57/454-007
E-mail: tebatuzep@pr.hu

TÜNDÉRI AJÁNLAT...
63 digitális TV csatorna: 1500,-Ft/hó
Internet szolgáltatás év végéig féláron!
Telefon szolgáltatás: 500,-Ft/hó
Mindez hûségnyilatkozat nélkül!
Helyi értékesítõ munkatársaink:
Szabóné Dávid Erika 70/ 247-4511
Baliné Bazsó Mária 30/959-0829
Tamus Angéla értékesítési vezetõ
20/499-79-59

Adóbevallások készítését, adótanácsadást vállal
GÓDORNÉ NAGY ESZTER • Telefon: 30/432-1616
Kontroll-Diagnosztika KFT
• Mesetábor • Regetábor • Fantáziatábor • Mesetábor • Regetábor • Fantáziatábor •

TÁBOR • TAVALYI ÁRON a Börzsöny szívében

Légy büszke magyar! – Mit adtunk a világnak, mit adtunk Európának?
2009. július 7-14-ig, keddt!l-keddig 8 nap 7 éjszaka
Ismét szervezünk ifjúsági csoportot is"
Az Általános Iskola, Alapfokú M#vészetoktatási Intézmény és Szakképz! Iskola és a BLNT Jászfényszarui
Drámapedagógiai M#helye az idén 12. alkalommal hirdeti meg drámajátékos komplex m#vészeti táborát
a királyréti Fatornyos Fogadóba.
B!vebb információ: az iskolában Lovászné Török Magdolnánál (57/424-204) és Tóthné Basa Évánál
a polgármesteri hivatalban (57/422-002).
A jelentkezést február 24-ig 5000,-Ft el!leg befizetésével várjuk.
A kés!bb jelentkez!ket a fér!hely függvényében fogadjuk.
Az el!leget lemondás esetén nem áll módunkban visszatéríteni"
A tábor várható összköltsége 29.500,-Ft, amely havi részletekben is törleszthet!.
Nem jászfényszarui táborozók részvételi díja: 35.000,-Ft.
Szeretettel várunk!

• Mesetábor • Regetábor • Fantáziatábor • Mesetábor • Regetábor • Fantáziatábor •

10

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2009/2

Ízhasáb
Ízhasáb címmel új rovat indul, ahol hónapról hónapra kipróbált receptekkel találkozhat
a Kedves Olvasó.
Els!ként kedvenc Somlói galuska receptemet szeretném megosztani Önökkel.
A Somlói galuska története a XVI. századra nyúlik vissza. A Marcal-medencében fekv! híres Somló-hegyr!l kapta a nevét ez a mazsolás, diós, csupakrém #nomság óriás tejszínhab bóbitával a tetején, ami a mai napig
büszkén megállja a helyét.
Somlói galuska
Hozzávalók: 8 tojásból piskóta, 8 dl tej, 1 csomag mazsola, 1 rumaroma, 1 csomag vanília puding, 1 csomag csokoládé puding, 10
dkg durvára tört dió, kakaópor.
Elkészítése:
A tejbe beletesszük a rumaromát, amibe beáztatjuk a megmosott
mazsolát. 8 tojásból a szokásos módon piskótát sütünk és a kih"lt,
felkockázott piskótalapot leöntjük a rumos tejjel, amib!l el!z!leg
kiszedtük a mazsolát. A vanília és csokoládé pudingot elkészítjük.
Egy nagy jénai tálban sorba rakjuk a kissé kinyomkodott piskótakockákat, majd egy réteg csokoládé puding, egy réteg vanília puding, erre egy sor durvára tört dió és egy sor mazsola következik. A
rétegezést addig folytatjuk, amíg a hozzávalók el nem fogynak. A
tetejét cukrozatlan kakaóporral szórjuk meg. Egy éjszakát h"t!ben
pihentetjük. Tálaláskor kanállal galuskát szaggatunk és tejszínhabbal tálaljuk. Jó étvágyat&
Várom kipróbált receptjeiket és ötleteiket, javaslataikat a
miujsag@jaszfenyszaru.hu e-mail címre, vagy a Szerkeszt!ség
postai címére (5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.) Langó Zsuzsi

Világnapok – Március
Március 1. – Polgári Védelem Világnapja
Március 8. – Nemzetközi N!nap
A n!mozgalom számos irányzata közül a szocialista eszméket követ! asszonyok kezdeményezésére alakult ki a n!nap. Koppenhágában az 1910-ben rendezett II. Nemzetközi Munkásn! Kongresszuson megszavazták az ünnep életre hívását. Az ötlet az Amerikai
Egyesült Államokból származott, majd elterjedt Európában is. Jelenleg március 8-án ünnepeljük, de a vélemények eltérnek abban a
kérdésben, hogy az id!pont minek és kinek köszönhet!. Az ENSZ
az 1975-ös évet a n!k nemzetközi évének nyilvánította, két évvel
kés!bb pedig határozatot hozott arról, hogy a tagállamok minden
évben tetsz!leges id!pontban rendezzenek n!napot. Magyarországon az els! n!napi próbálkozás 1913-ban történt. Az els! nagyobb
szabású n!napot 1914-ben szervezték Budapesten és közel harminc
vidéki városban. Sokak számára a n!nap a nemkívánatos ünnepek
közé tartozik, mások !rzik a virágajándékozás formalitását, túlmutató megújulás azonban nem tudott végbemenni.
Március 15. – Fogyasztóvédelmi Világnap
John F. Kennedy amerikai elnök 1962-ben ezen a napon hirdette ki
a négy alapvet! fogyasztói jogot összefoglaló történelmi nyilatkozatot. Az évek folyamán ezeknek a jogoknak száma nyolcra szaporodott. A fogyasztóvédelmi jogok a következ!k: Az alapvet! szükségletek kielégítéséhez való jog. A veszélyes termékek és eljárások
ellen való tiltakozás joga. A megfontolt választáshoz szükséges
tények ismeretének joga. A különféle termékek és szolgáltatások
közötti választás joga. A kormány irányelveinek meghatározásába
és a végrehajtásba való beleszólás joga. A jogos panaszok tisztességes rendezéséhez való jog. A tájékozott és tudatos fogyasztóvá
váláshoz szükséges ismeretek és tudás elsajátításához való jog. Jog
az egészséges és elviselhet! környezetben való élethez.
Március 15. – A Magyar Sajtó Napja
1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó els! szabad
termékét: a Tizenkét pontot és a Nemzeti Dalt.
Március 21. – A Faji Megkülönböztetés elleni Nemzetközi
Küzdelem Napja

Március 21. – A Költészet Világnapja
A f! cél az, hogy a költ!i kifejezésmódok révén támogassák a
nyelvi különbségeket, esélyt adva a veszélyeztetett nyelveknek,
hogy azok saját közösségükön belül hangjukat hallathassák.
Március 22. – A Víz Világnapja
Március 23. – Meteorológiai Világnap
Március 24. – A Tuberkulózis Világnapja
A Tbc-t okozó baktériumok az utazások és a migráció nyomán
hatalmas er!vel tértek vissza a gazdag országokba is és ezúttal
minden társadalmi rétegben nagyjából egyforma er!vel támadnak.
Évente kétmillió ember hal meg a világon tuberkulózisban. Egy társaság becslése szerint közel 10 millió dollárra van szükség ahhoz,
hogy öt év alatt teljesen felszámolják ezt a betegséget a világon.
Március 27. – Színházi Világnap
Az adatokat internetr!l szereztem be, a www.kkmk.hu weboldalról.
Zsámboki Richárd

Autóbuszjáratok indulása
Jászfényszaru autóbusz váróterem
megállóhelyr"l
2008. december 12-t!l (forrás: Jászkun Volán)
Alattyán (kh.)
M 6:10 15:54
Boldog (aut.vt.)
M 5:05 M 10:00 x 12:15 M 17:45 M 20:25
Budapest (Stadion aut.pu.)
M 3:55 M 4:54 M 5:20 M 5:42 6:42 7:36 M 8:27 z 8:29
M 9:31 + 14:30 14:31 z 19:19
Gödöll! (aut.áll.)
M 3:55 M 4:20 z 4:40 M 4:54 M 5:20 M 5:42 6:42 7:36
M 8:27 z 8:29 M 9:31 z 9:40 + 14:30 14:31 M 15:45 z 19:19
Hatvan (aut.áll.)
M 5:05 x 6:05 i 6:50 7:00 M 10:00 o 10:00 M 11:19 x 12:15
x 12:45 M 14:00 M 15:05 z 17:10 M 17:45 M 20:25
Hatvan (vasútáll.)
M 5:05 M 7:00 M 10:00 M 14:00 M 15:05 M 17:45 M 20:25
Jászapáti (aut.áll.)
x 14:11 + 17:39
Jászalsószentgyörgy (kh.)
M 6:10 15:54
Jászberény (aut.áll.)
M 4:50 x 5:35 M 6:10 M 6:45 x 7:00 M 7:45 M 8:05 o 8:25
M 8:51 + 9:30 M 9:39 x 10:11 x 12:13 M 12:45 13:12 o 13:45 M 14:00
x 14:11 M 14:58 M 15:40 15:54 M 16:00 M 16:43 16:57 o 17:10 17:39
M 19:01 M 20:50
Jászberény (Electrolux)
M 4:50 x 5:35 M 12:45 M 20:50
Jászfényszaru (vasútáll.)
5:10 16:00 17:00
Jászkisér (Ktsz.)
x 14:11 + 17:39
Jásztelek (kh.)
M 6:10 15:54
Kerepes (Templom tér)
M 3:55 M 5:20 M 5:42 6:42 M 8:27 z 8:29 + 14:30 z 19:19
Kistarcsa, Megyei Kórház
M 5:20 + 14:30
K!telek (kh.)
x 14:11 + 17:39
Nagykör# (Kossuth tér)
x 14:11 + 17:39
Szolnok (aut.pu.)
M 6:10 x 14:11 + 17:39
Tiszasüly (posta)
x 14:11 + 17:39
i – iskolai el!adási napokon
M – munkanapokon
x – munkaszüneti napok kivételével naponta
o – szabadnapokon (szombaton)
+ – munkaszüneti napokon (vasárnap)
z – szabad és munkaszüneti napokon

Gergely Ferenc
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Évadzáró-évadnyitó dallamok

Szinte nem telhetett el az utóbbi id!ben
jeles esemény anélkül, hogy m"vészeti
iskolánk népzenészei ne hallatták volna
hangjukat. Év végén, tízedik alkalommal
került megrendezésre a nemzetközi hír" és
színvonalú Budapesti Karácsonyi Vásár, a
Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. közrem"ködésével. Örömünkre szolgálhatott,
hogy e rendezvénysorozaton is képviselhette a Jászságot, illetve Jászfényszarut az
el!z! tanévben Penczner Pál díjban részesült Horz Banda.

Elbúcsúztatva a 2008-as évet a hangszerek nem pihentek sokáig. 2009. január 25én már 3. alkalommal került megrendezésre Turán a Galgamenti népzenészek újévi
koncertje, ahová szintén meghívást kapott
a fényszarui csapat. A színvonalas és változatos élményt nyújtó újévi hangversenyen hallhattuk a korukat meghazudtoló,
egészen #atal növendékek bemutatkozását,
részesei lehettünk az országos elismertséggel bíró m"vészek különleges el!adásának
is. A térség m"vészetoktatását képviselhet-

emelte a Turai Énekmondók válogatott dalcsokra, és a BaHorKa m"sora. Elfogultsággal hallgattuk a három lány énekének különleges összhangját, akik közül Kaszai Lili
szintén Jászfényszaru „gyermeke”. Perg!s,
legényes táncot láthattunk az Almássy Gonoszok (Gödöll!) táncegyüttes el!adásában. Nagy hatást gyakorolt a közönségre,
ahogy a különböz! zenekarokhoz tartozó
zenészek felváltva egymással is muzsikáltak. Ezen produkciókat az örömzene érzete
jellemezte. A muzsikus és közönség között

...és a Horz Banda

A BaHorKa...

December 23-án este, a budapesti Vörösmarty téri színpadon több, mint félórás él!
produkciót adhattak el! ifjú zenészeink. A
Horz Banda repertoárját számos magyar
tájegység népzenéje alkotta, melyek közül
igen nagy sikert aratott a Jászság válogatott dalaiból összeállított népzenei csokor.
A Horz Banda mellett a turai Emse zenekar, illetve utánpótlás zenekar is fellépett,
valamennyi csoport Unger Balázs patronálásában.

te a turai Emse-, a boldogi Bonta Zenekar,
a galgahévízi Bencze Banda, illetve a jászfényszarui Horz Banda. Kalotaszegi muzsikát hallhattunk az öt #ataltól, mely igen
nagy sikert aratott.
A legifjabb zenészek mellett hallhattuk
Szalonna és Bandája (Budapest, Állami
Népi Együttes), a Zagyva Banda (Tura), a
Galgamenti Dudazenekar (Aszód), a Tücsök Zenekar és Pál Lajos (Püspökhatvan)
táncra hívogató produkcióit. Az este fényét

láthatatlan, él! kapocs alakult ki, így magától értet!d! volt, amikor a színpadra kérték
Tura köztiszteletben álló elöljáróit, pl. a jelenlegi és el!z! polgármestert, akik ritmushangszerekkel bekapcsolódtak a fergeteges
muzsikába. Ezúton is köszönettel tartozunk
Unger Balázs cimbalomm"vésznek, aki
nem csak a Horz Banda útját egyengeti
kitartóan és következetesen, hanem f! szervez!je is volt ennek az évadnyitó újévi koncertnek.
Kép és szöveg: Feketéné

Jászfényszaru diáksportjának története – könyvbemutató
2008.
december 22-én
16 órakor zsúfolásig megtelt a Városháza díszterme.
Ekkor került
sor
Zsámboki László:
Jászfényszaru
diáksportjának története
cím" könyv
ünnepélyes
bemutatójára. A rendez! szervek nevében
Tóth Tibor, a Fényszaruiak Baráti Egyesületének elnöke köszöntötte a vendégeket.
Az el!#zet!k és támogatók körében jelen
voltak a kötet szerz!i Zsámboki László és
felesége Ducika, a szerkeszt! Berze Lászlóné Büchler Éva, a kötet nevezetes szerepl!i
Bali Imréné Boros Magdolna és Tóth Gábor az egykori diákolimpiák eredményes

résztvev!i, valamint Páldiné Pál Ilona
olimpikon.
Két verset hallottunk, az Óda a sporthoz
cím"t Jakus Tímea színm"vész, Pablo Neruda költeményét Harmath József el! adásában, majd Zsámboki László tanár úr mondott köszönetet a magánszemélyeknek, a
társadalmi szervezeteknek, akik és amelyek
hozzájárultak a könyv megjelenéséhez.
Tóth Tibor villám kérdéseket tett fel
Zsámboki Lászlónak, akit!l többek között
megtudhattuk, hogy az általános iskolában
a testnevel! tanára Kis Pál Sándor volt, aki
megszerettette vele a sportot, s hogy osztályzata testnevelésb!l 7-es volt (akkor ez
volt a legjobb jegy). Budapestr!l Keresztesi
József igazgató és Sindely Mátyás tanácselnök hívták haza tanítani. Kezdetben éneket, földrajzot, él!világot, mez!gazdasági
ismereteket és testnevelést is tanított.
A Napsugár Gyermekszínpad tagjai Durucz Petra, Kókai Kitti, Nagy Henrietta,
Radics Ivett, Sápi Zsó$a és Tusor Edina a

könyvben szerepl! három szerz!i versb!l
összeállított irodalmi bemutatóval, és Matécsa László tanár úr tanítványai és a színjátszós #úk 11-en sportszerelésbe beöltözve
zenei összeállítású életképpel emlékeztek
az 50-es évek Jászfényszarui „aranycsapatára”. A m"sort összeállította és betanította
Kovács Andrásné életm"díjas drámapedagógus, a kultúra lovagja.
Ezt követ!en Zsámboki László – a FÉBE
nevében – névre szóló dedikált tiszteletpéldányokat adott át a könyv megjelenését el!segít!knek, közrem"köd!knek, gy"jt!knek
és a jelenlév! Dr. Facskó István Samsung
alelnöknek, városunk díszpolgárának, az
Atlétikai Szövetség volt f!titkárának.
A könyvet 1600,-Ft áron a Városi és Iskolai Könyvtárban, a Jász-takarékszövetkezet
helyi #ókjában, Baranyi Józsefné Nelli
Szabadság úti üzletében és Lukács Pálnál
vásárolhatják meg az érdekl!d!k.
Tóth Tibor
Sugár Istvánné
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(folytatás a 7. oldalról)
A 9 órai kezdéskor még javában esett, de
a sátrak teli voltak bizakodó emberekkel.
Mikor valaki egy kicsit elcsüggedt, ki tudja, hogy honnan, de megjelent egy bohóc és
mosolyt csalt az arcára, de egy ismeretlen
csoport fura nyelven el!adott dalai is jókedvre derítették a résztvev!ket. (Lengyel
barátaink)
11 órához közeledve, az egyen pólóba öltözött 7 próba csapatok, a tiszteletbeli meghívott vendégek, valamint az érdekl!dök, a
családtagjaik arcára öröm költözött, ugyanis elállt az es! és kezd!dhetett a fesztivál.
A csapatok a számukra kihelyezett báláknál elfoglalták helyeiket. A kézm"ves és
kirakodó sátraknál is gyülekeztek az emberek, valamint a színpadon is egyre nagyobb
volt a nyüzsgés.
A #nom illatokat is jobban lehetett érezni
a szabadban, mely a f!z! sátorból áradt.
A nézel!d!k között voltak olyanok, akik
csak az út mellett elhaladva a kiállított, aratáshoz kapcsolódó mez!gazdasági gépek
miatt, vagy a bálaalkotások, a színpompás
ruhában pompázó magyar huszárok és lovaik miatt álltak meg, és voltak olyanok is,
akik már a programfüzetet ismerve, a színpadon zajló m"sorokra és a 7 próba különböz! versenyszámaira voltak kíváncsiak.

Újra lesz Fesztivál
Az els! versenyszám a tarlófutás volt,
amelynél a versenyz!knek 100 m-t kellett
futva megtenniük, amely eredetileg mezítláb történt volna, de az elnéz! bírók és az
id!járás következtében végül nem kellett
levenni a lábbelit.
A következ! próba a körbála gurítás volt,
melyben a csapatok újabb küldöttjei tehették magukat próbára. Ez a versenyszám két
embert kívánt, valamint er!t, gyorsaságot

KÖZÉRDEK$ TELEFONSZÁMOK
Orvosi ügyelet: 06-37/341-040
Ment!k: 104
T#zoltóság: 105
T#zoltóparancsnok (Jászfényszaru): 06-30/974-5690
Rend!rség (Jászberény): 107
Rend!r!rs (Jászfényszaru): 422-138, mobil: 06-70/330-7626
TIGÁZ: hibabejelentés 06-28/430-488
Falugazdász: 06-30/598-1307
Vízm#: hibabejelentés munkaid!ben 57/422-631, munkaid!n túl a 06-30/275-3350
Szennyvíz-ügyelet: 423-938 (munkaid!ben) és 06-30/429-4195
ÉMÁSZ: hibabejelentés 06-40/28-28-28
Kleopátra Patika: Szabadság út 40. Telefon: 424-046 vagy 06-30/244-1456

és nem utolsó sorban összehangolt munkát.
Ezt a versenyszámot követte a szalmahúzó gamó-dobás, amelynél a minél nagyobb
távolság elérése volt a cél. A versenyz!knek 3 dobásra volt lehet!ségük.
Miközben a 7 próba zajlott, a színpadon
egymást követték a jobbnál-jobb programok. Megszólaltak itt aratódalok, jó ebédhez szóló nóták, de a m"sor részét képezték
az énekverseny és a színvonalas népzenei
koncert is.
A petrencerúd-tartásnál már az er!s embereké volt a f!szerep a tarlón.
Míg a korábbi versenyszámokban f!leg
a gyorsaság és a technika volt nélkülözhetetlen, itt a nyers er!é volt a f!szerep. A
petrencerudat nyújtott karral, és fél kézzel
kellett minél tovább tartani.
Az utolsó egyéni, illetve páros számban
az árpaszedés zsákba következett. Itt már
szerencsére is szükség volt, ugyanis a 2-2
versenyz!nek jelöletlen vödörrel 50 kg árpát kellett fölszedniük. Aki a meghatározott
mennyiséget legjobban megközelítette, az
volt a gy!ztes és az ezért szerzett pontokkal
hozzájárulhatott csapata sikeréhez.
A 7 próba versenyt a bálalkotások bírálata, majd az eredményhirdetés zárta. Az
eredményhirdetés során mind az egyéni verseny gy!zteseit, mind a csapatokat
szponzorok által felajánlott ajándékokkal
jutalmazta a zs"ri.
Büszkén állíthatjuk, hogy az els! Tarló
Fesztivál 7 próba versenyén a fényszarui
csapatok nem vallottak szégyent, ugyanis
az I. II. illetve a IV. helyet is a mi csapataink szerezték meg.
Habár az els! Tarló Fesztiválunk indulását az id!járás némileg megnehezítette,
én úgy gondolom, hogy aki kilátogatott a
2008-as rendezvényünkre sok új és különleges élménnyel gazdagodhatott, és reméljük, hogy sikerült mindenkiben felkelteni
az érdekl!dést a 2009 augusztusában ismételten, immáron 2. alkalommal megrendezésre kerül! eseményünk, a Tartó Fesztivál
iránt.
Mindenkit szeretettel várunk#
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