
2009. március Ára: 100,-Ft 20. évfolyam 3. szám

Ünnepi megemlékezés a Petõfi-szobornálÚJ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
2009. április 1-jétől

AZ OKMÁNYIRODÁBAN
HÉTFŐ: 8-12 ÓRÁIG 13-16 ÓRÁIG
KEDD: 8-12 ÓRÁIG
SZERDA: 8-12 ÓRÁIG 13-16 ÓRÁIG
CSÜTÖRTÖK: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
PÉNTEK: 8-12 ÓRÁIG

2009. április 8-án 14 órakor a könyvtár
olvasótermében a tiszafüredi Vackor Varro-
da (meseillusztrációk textilből) kiállításának
megnyitójára várjuk szeretettel az érdeklődő-
ket.

A megnyitó után húsvéti kézműves délután-
ra marasztaljuk a kicsiket és nagyokat.

Április 11. – A költészet napja
Április 14-én (kedden) délután hozd el

kedvenc versidézetedet a könyvtárba, és ve-
gyél részt egy játékos tudáspróbán! A jutalom
se marad el! Könyvtárosok

(1848. március 15. 3 óra. Pest. A szakadó
eső dacára már több mint ezer ember verődött
össze a Nemzeti Múzeum előtt, kezükben a
nyomtatott 12 ponttal és Nemzeti dallal. Lel-
kesítő szónoklatok, szavalatok lelkesítették az
összegyűlt tömeget.)

2009. Március 14-én délután 5 óra. Jász-
fényszaru utcáin kokárdát tűzött emberek
tűntek fel. Mindegyikük a Petőfi-szobor felé
igyekezett, az 1848/49-es szabadságharc és
forradalom emlékére rendezett műsorra. A
megemlékezés a Szűcs Mihály Huszárban-
dérium bevonulásával kezdődött. A Himnusz
után az általános iskolások nagyszerű műsora
következett. Hallhattuk a Nemzeti dalt, a Föl-
támadott a tengert, a Horz Banda a „Kossuth

Lajos táborában” című dalt játszotta. Eközben
a diákok a nyomtatott 12 pontot osztották a
megjelentek között. Kotánné Kovács Tímea
ünnepi beszédében felidézte a szabadságharc
és forradalom első napjának eseményeit, a
megemlékezések fontosságát hangsúlyozta,

hiszen ezek az események formálnak egy né-
pet nemzetté.

A Petőfi-szobor talapzatánál koszorút he-
lyeztek el Jászfényszaru önkormányzata, az
oktatási intézmények, valamint a civil szer-
vezetek.

„Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok,
melyek e napot örökre nevezetessé teszik a
magyar történelemben.” (Petőfi Sándor)

Farkas Mónika

Új Magyarország Vidékfejlesztési Prog-
ram III. tengely – Turisztikai tevékenységek
ösztönzése, „Turisztikai értékek hasznosítása
Jászfényszarun”: 2009 januárjában nyújtottuk
be a pályázatot, melynek célja a Lehel tó kör-
nyékének és a volt Vásártérnek a turisztikai
célú hasznosítása.

Döntés május-júniusban várható.

Döntésre várunk – Új pályázatok
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

I. tengely, Vidéki rendezvények, falunapok
2009, II. Tarlófesztivál: Tavaly is nagy sikerrel
valósítottuk meg a Tarlófesztivált és bízunk
benne, hogy az idén 2009. augusztus 1-re ter-
vezett rendezvényt is támogatják. A pályázatot
március 10-én nyújtottuk be, várjuk az értéke-
lést. Bozóki Judit

Városnapi előzetes
Május 1-jén

17 órától Soltész Rezső műsora
18 órától a Defekt duó szórakoztatja a közönséget
19 órától Tóth Gabi (Megasztár) énekel
További programok: Főző és süteménysütő verseny, kispályás focimérkőzések.
A részletes program www.jaszfenyszaru.hu oldalon lesz megtekinthető.

Goblein-kiállítás
Jászsági goblein-kiállítás nyílt a Petőfi Mű-

velődési Ház és a Városi Könyvtár közös ren-
dezésében 2009. március 14-én 18 órakor, a
nemzeti ünnep előestéjén. A goblein nagy
népszerűségnek örvend Jászfényszarun is,
idősek és fiatalok egyaránt művelik eme mű-
fajt, és töltik ezzel szabadidejük nagy részét.
Igazi türelemjáték ez, nemcsak hobbi, hanem
szenvedély is. A kiállítást Lajkóné Tanczikó
Tünde nyitotta meg, munkáikat a következők
mutatták be: Ormai Pálné Barna Jolán, Pa-
lócz Imréné Borbély Ilona, Borbély Ferencné
Bíró Magdolna, Szűcsné André Mária, Szűcs-
né Czeglédi Dóra, Dr. Ézsiás Anita, Demény
Andrea (iparművész). A tárlat március 31-ig
tekinthető meg a művelődési ház földszinti
kiállítótermében, a megtekintéssel együtt lehe-
tőség van a nyereményjátékban való részvé-
telre is, díjazzuk a legnépszerűbb alkotót és a
látogatókat is. A sorsolás 2009. március 31-én
16.30-kor lesz. Aki kimaradt, ne csüggedjen,
mert ősszel újra várjuk azok képeit, akik most
nem kaptak lehetőséget munkáik bemutatásá-
ra! Minden eddigi és leendő gobleinezőnek
sok-sok kitartást kívánunk ehhez a szép mun-
kához! Nagy Ildikó

Tavaszváró programok
a Városi Könyvtárban

Fotó: Karizs Evelin
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Idén XVI. alkalommal került megrendezésre a Fényszaruiak Ba-
ráti Egyesülete által szervezett Jótékonysági műsoros est és bál,
melyet nagy izgalommal, készülődéssel vártam. Jászfényszaru
apraja-nagyja, mintegy 350
fő volt jelen a bálteremben,
ahol 18.00 órakor kezdődött
a mulatság.

Tóth Tibor főszervező ol-
dalán, Páldiné Pál Ilona
olimpikon, tanár, a rendez-
vény fővédnöke nyitotta
meg az estet. Megismertük
e kiemelkedő eredmények-
kel büszkélkedhető jász-
fényszarui származású asz-
szony életútját, sikereinek
történetét. A rendezvény
díszvendége SiHo Jang a
Samsung Electronics Ma-
gyar Zrt. elnöke volt. Idén,
rendhagyó módon, Zsám-
boki Zsolttal Solti Lilla
vezette a műsort, az utóbbi
angolul is felkonferálta a
fellépő művészeket.

Elsőként Bordás Júliától, később Győri Csillától hallhattunk egy-
egy dalt, mindketten Szabó Krisztina énekművész tanítványai. A
műsor részeként Szabó Krisztina énekművész maga is fellépett,
idén is nagy sikert aratva lenyűgöző hangjával.

Fellépett még Nagy Judit, akit Dunabogdányi zenész barátai kí-
sértek. Nagyon sajnáltam, hogy „mini-koncertjük” a műsor része
volt és nem a vacsora után léptek fel, amikor már lehetett volna tán-
colni is zenéjükre. Fekete Csilla előadásában megismerhettünk egy
koreai népdalt is, melyet díszvendégünk tiszteletére adott elő. Bár a
szövegét nem értettem, fantasztikusnak tartottam Csilla előadását,
nagyon szép hangja van. Dobák Attila többször is elbűvölte a kö-
zönséget musical-részletek előadásával, melyet vastapssal köszön-
tünk meg neki; többünk reményére, máskor is láthatjuk, hallhatjuk
majd a mosolygós arcú, remek hangú ifjú tenort. Molnár Dóra és
Szabó Roland olasz slágerek kíséretében csillogtatta meg ismét
fantasztikus tánctudását a parketten, bár, Zsámboki Zsolt szavaival
élve a „technika ördöge” is fellépett velük, de ennek ellenére is
sikerült a koreográfiához tartozó zenét elővarázsolni a hangosítást
biztosítóknak.

A műsor során kétszer is mosolyt csaltak a közönség arcára Jakus
Tímea és Imre István színészek vidám jeleneteikkel. Az idei bálon
ötödik alkalommal lépett fel Erdei Gábor, akinek idei előadása is-
mét vidám és mulatságos volt, de a szaftos történetek tartalmuk
miatt többünk szerint nem illettek a báli műsorba.

A műsor végeztével következett a vacsora: igen ízletes dubarry
csirkemell; magyaros töltött szűzpecsenye; párolt zöldség és fűsze-
res burgonya került a tányérra, valamint vitamin saláta, melyet a
Vágó Bt. szolgált fel a desszerttel együtt.

Miután elfogyasztottuk a vacsorát, a báli nyitótáncot a Borostyán
Táncklub volt tagjai lejtették igen színvonalas koreográfiával, me-
lyet Molnár József tanított be nekik. A bálozók körében osztatlan
sikert arattak, hiszen vastapssal követeltük az ismétlést, melyet a
táncosok vidáman teljesítettek. Ezután Solymos Tóni és együttese
húzta a talp alá valót, majd őket a miskolci Vidia Zenekar váltot-
ta fel nagy örömömre, hiszen a zenekar nagyon jó zenészekből és
énekesekből áll.

Éjfélkor a hagyományokhoz híven Szabó Krisztina Memory
című dala után kihirdették az 5 fős lánymustráló bizottság dönté-
sét, amely szerint az idei év Bálszépe Bordás Nóra, Udvarhölgyei
Rékasi Kitti és Agócs Zsuzsanna lettek, de rendhagyó módon a
Legkisebb Bálszépét is megválasztották, méghozzá az alig 1,5
éves Hegedűs Dzsennifer személyében. Ezután következett a vár-

Fébe-bál 2009.
va várt tombola, melynek fődíja két LCD televízió volt, melyet a
Samsung ajánlott fel; közben nagyon finom töltött káposztát tálal-
tak fel cipóban.

A rövid kitérő után ismét
felcsendült a muzsika és
kezdődött a mulatozás, bár
máskor a bál három leg-
szebb lánya kezdi a hajna-
lig tartó táncolást, amelyet
nagyon hiányoltam, de így
is pirkadatig zenéltek a
muzsikusok. A terem fan-
tasztikusan szép dekoráci-
óját és virág kompozícióját
Harmathné Boros Mária
és Görbéné Réz Enikő ké-
szítették.

A bál tiszta bevétele 730
ezer Ft lett, melyből 355
ezer Ft a „Jászfénysza-
ruért” Alapítvány céljait,
375 ezer Ft a FÉBE ez évi
programjainak megvaló-
sulását szolgálja.

Köszönjük a szervezők-
nek a fáradozást; remélem, 2010. február 20-án is ilyen sokan ta-
lálkozunk, mulatunk, és jótékonykodunk együtt!

Altorjai Katica

Ez a három szó jellemezte az Alsós farsangi bált február 14-én a
Művelődési Házban.

A bál a jelmezesek felvonulásával kezdődött. Zsákbamacska volt
mindenkinek a jutalma. A zsűri 14 jelmeznek ítélt díjat. Dicsérték
egyediségüket, ötletességüket. Az 1. b, 4. a, 4. b, 4. c pedig jelme-
zes színpadi produkcióval kedveskedett a közönségnek. Egy-egy
tortát kaptak a zsűritől. A vendégsereg finom sütemények, gusz-
tusos szendvicsek és üdítők között válogatott. Megkezdődött a
zene, tánc és vigadalom. A mulatság fénypontja a tombolahúzás
volt. Mindenki izgult, vajon mit fog nyerni. 200 tombolatárgy talált
gazdára.

A bál bevételéből a Kisiskola udvarába vásároltunk kerti pihe-
nőpadokat. Munkánk nem lett volna ilyen eredményes és sikeres,
ha nem támogatnak sokan és sokfelől. Köszönet illeti a cégeket,
vállalkozókat, szülőket és a Diákönkormányzatot.

Alsós Munkaközösség

Zene, tánc és vigadalom

A XVI. Fébe-bál szépei. Fotó: Karizs Evelin

Fotó: Tarnai Lászlóné
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Hol tartanak most uniós pályázataink,
fejlesztéseink?

Kerékpárút kialakítása Jászfényszaru vá-
ros belterületén (ÉAOP-3.1.3-2007-0002):
Az elkészült kiviteli terv alapján az önkor-
mányzat a MAPI Kft. közreműködésével
megindította a közbeszerzési eljárást. A
hirdetmény január 19-én jelent meg a Köz-
beszerzési Értesítőben. Az ajánlatok meg-
tételének határideje április 2. A közbeszer-
zési eljárás eredményeként kiválasztásra
kerül a majdani kivitelező, illetve megtör-
ténik a szerződéskötés.Amunkálatok terve-
zett befejezése 2009. augusztus 14. Addig
is a kötelező jelentésekben adunk számot
a pályázati célok megvalósulásának állásá-
ról a Támogató szerv képviseletében eljáró
Váti Kht. felé. Jelenleg az első ilyen pro-
jekt-előrehaladási jelentést már elküldtük,
elfogadása folyamatban van. A Támogatá-
si szerződés értelmében a projekt végső
elszámolási határideje 2009. október 30.
Célunk, hogy mindenki megelégedésére, si-
keresen megvalósuljon a beruházás és ha-
táridőre megtörténjen a támogatással való
elszámolás is.

Jászfényszaru sportpálya felújítása
(ÉAOP-5.1.1/E-2008-0004): Korábban be-
számoltunk róla, hogy eredményes közbe-
szerzési eljárás lefolytatása után kiválasz-
tásra került a kivitelező, illetve sor került
a szerződéskötésre is. A DEVEX Kft. a
munkaterületet március 4-én átvette. A Tá-
mogatási szerződésben foglaltak szerint,
valamint a Városi Sportegyesülettel egyez-

tetett módon megkezdődhet a sportpálya
korszerűsítése, a sportpályán lévő közcélú
szociális épület bővítése, játszótér kiala-
kítása, illetve a parkosítás. Az ünnepélyes
projektindító rendezvényre hamarosan sor
kerül. Jelenleg szervezés alatt áll.

A nagy iskola felújítása (komplex fejlesz-
tése) (ÉAOP-4.1.1/2/2F-0022): A közokta-
tási intézmények felújítása, korszerűsítése
tárgykörben ismételten kiírt pályázat első
fordulóján önkormányzatunk sikeresen túl-
jutott. A Közreműködő Szervezet Támoga-
tó levelének birtokában jogosultak lettünk
a második körben történő pályázásra is.
Időközben két alkalommal került sor sze-
mélyes konzultációra Debrecenben a Váti
Kht. munkatársaival. Ennek során meg-
kezdtük az úgynevezett Projektfejlesztést.
Ennek lényege, hogy egy személyre szabott
útvonaltervet készítünk, ezen belül több
„mérföldkövet” fektetünk le. Minden egyes
mérföldkő egy határidőhöz kötött feladat-
csoportot jelent. Legfontosabb jelentősége
e mérföldköveknek, hogy ezek határidőben
történő és pontos teljesítése a záloga a má-
sodik fordulón történő sikeres pályázásnak,
végső soron iskolánk támogatásból történő
felújításának. A második mérföldkő határ-
ideje március 20., mely során a tulajdonvi-
szonyok bemutatásán túl felállításra kerül
az úgynevezett projektmenedzsment. En-
nek célja, hogy a beruházás alatt, illetve a
projektzárást követő fenntartási időszakban

ellássa, koordinálja a műszaki, pénzügyi és
monitoring jellegű feladatokat.

Dögkút rekultivációja (ÉAOP-5.1.2/C-
2008-0001): Ez a szintén kétfordulós pá-
lyázat az iskola-felújítási pályázathoz ha-
sonlatosan a projektfejlesztés szakaszában
tart. Jelenleg az utolsó mérföldkő teljesíté-
se történik, melynek hiánytalan megvaló-
sulása esetén hamarosan benyújthatjuk a
második fordulóra a pályázati adatlapot.

Polgármesteri Hivatal szervezetfejleszté-
se (ÁROP-1.A.2/A-2008-0225): Tavaly ok-
tóberben nyújtottunk be pályázatot, mely
befogadásra került. Jelenleg értékelését
várjuk.

Jászfényszaru városközpontjának érték-
megőrző-funkciómegújítása (ÉAOP-5.1.1/
D-2008-0009): Korábban tájékoztattuk
olvasóinkat, hogy a városközpontot érintő
jelentős mértékű beruházással kapcsola-
tos funkcióbővítő pályázatunk sajnos nem
nyert. Időközben az elutasító döntések egy
részét felülvizsgálták, melynek következ-
tében több érintett pályázóhoz hasonlóan
Jászfényszaru korábbi pályázata is újból
elbírálásra kerül. Ez nem jelenti azt, hogy
ezúttal biztos a siker, ezért párhuzamosan
megkezdtük az előkészületeket arra vonat-
kozóan, hogy az idei uniós pályázati kiírá-
sok között találjunk olyat, amibe szükség
esetén újra beilleszthetők az önkormányzat
korábbi fejlesztési célkitűzései.

Fekete Imréné

Egyes adó- és járuléktörvények módosí-
tásáról szóló 2008. évi LXXXI törvény az
illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény
közlekedési igazgatási hatóságok munkáját
is érintő rendelkezéseit módosította.

2009. január 23-tól, a visszterhes vagyon-
átruházási illetékek körében változások kö-
vetkeztek be.

1.) gépjármű tulajdonjogának megszer-
zése esetén az illeték mértéke a hajtómotor
hengerűrtartalmának minden megkezdett
cm3-e után 18 forint az alábbi eltérésekkel:

a.) az 1890 cm3-t meghaladó hengerűr-
tartalmú személygépkocsi és az 500 cm3-t
meghaladó hengerűrtartalmú motorkerék-
pár esetén minden megkezdett cm3 után 24
forint.

b.) kizárólag elektromos hajtómotorral
ellátott gépjármű esetén a hajtómotor telje-
sítményének minden megkezdett 1kW-ja
után 400 forint.

c.) Wankel hajtómotorral üzemelő gép-
jármű esetén a kamratérfogat minden meg-
kezdett cm3-e után 36 forint.

2.) pótkocsi tulajdonjogának megszerzé-
séért, ha a pótkocsi megengedett leg-
nagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem
haladja meg 9000 forint, minden más

esetben 22000 forint illetéket kell fizetni.
3.) Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó ha-

szonélvezet, használat, illetve üzembentar-
tói jog megszerzése esetén az (1) és (2)
bekezdésben meghatározott illetékek 25%-
ának megfelelő illetéket kell fizetni.

4.) Amennyiben gépjármű, pótkocsi tu-
lajdonjogának megszerzésével egyidejűleg
haszonélvezeti, használati vagy üzemben-
tartói jog alapítása történik, illetve gépjár-
mű pótkocsi tulajdonjogát az azon fennálló
használati, haszonélvezeti, illetve üzem-
bentartói jog jogosítottja szerzi meg a tu-
lajdonjogot, a megszerzőjét terhelő illeték
megállapítása során az (1) - (2) bekezdé-
sek alkalmazásával megállapított illetéket
csökkenteni kell a haszonélvezeti haszná-
lati, illetve üzembentartói jog megszerzésé-
ért a (3) bekezdés szerint fizetendő illeték
összegével.

5.) Gépjármű, pótkocsi tulajdona, illetve
gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszon-
élvezeti, használati jog meghatározott há-
nyadának megszerzése esetén a megszer-
zett hányadra arányosan eső illetéket kell
fizetni.

A leírtakra figyelemmel 2009. január
23-tól a tulajdonjog megszerzése után fi-

zetendő illeték 25%-a lesz a vagyoni érté-
kű jog (haszonélvezeti, használati, üzem-
bentartói) jogosultja által fizetendő illeték
összege.

Például egy 1600 cm3-es személygépko-
csi üzembentartói jogának visszteher elle-
nében történő megszerzésekor 7200 forint
illetéket kell fizetni /1600 cm3 x 18 Ft/cm3

x 0,25 = 7200 Ft/
Amennyiben egyidejűleg történik a tu-

lajdonjog és a vagyoni értékű jog megszer-
zése, a tulajdonos részére megállapított il-
letéket a vagyoni értékű jog után fizetendő
illetékkel, azaz a tulajdonjog megszerzése
utáni illeték 25%-ával csökkenteni kell.
(Azaz a fizetendő illetékből 75%-ot a tu-
lajdonos, 25%-ot a vagyoni értékű jog jo-
gosultja fog fizetni. A fenti példa szerint a
tulajdonos 21600 forintot a vagyoni értékű
jog jogosultja pedig 7200 forintot fog fi-
zetni.)

Amennyiben a tulajdonjog mind a vagyo-
ni értékű jog megszerzése ingyenesen tör-
ténik mindkét fél –a visszterhes szerzésre
előírt illetékek kétszeresének megfelelő
összegű – ajándékozási illetéket fizet.

Okmányiroda
Jászfényszaru

Jármű átírási illetékek és üzembentartói jog bejegyzésének változásáról
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Várják a jelentkezõket
„A Költészet és Mi”
– fényszarui verselők

estjére!

A harangok Rómába mentek…

Az iskola és a BLNT Jászfényszarui Drá-
mapedagógiai Műhelye április 25-én este 6
órára a Rimóczi Kastélyba az önkormányzat-
tal, a FÉBE-vel és a színjátszókkal karöltve
a Város Napjához kapcsolódva egy újszerű,
különleges rendezvényre hívja városunk la-
kosságát. Jászfényszarui versmondóknak és
versíróknak újszerű formában szeretnénk be-
mutatkozási lehetőséget biztosítani.

Célunk, hogy megismerjék egymást a vá-
rosban élő irodalombarát emberek. Hogy
mindenki megmutathassa magát, kérünk min-
den helyi versíró vagy versmondó irodalom-
barátot, hogy elérhetőségeinek megadásával
lehetőleg április 2-ig, de legkésőbb Húsvétig
jelentkezzen Bordásné Kovács Katalinnál a
422-002-es telefonon, vagy a gyamhivatal@
jaszfenyszaru.hu e-mail címen. Aki pedig
csak néző szeretne lenni, az jegyezze elő nap-
tárjába ezt a dátumot, és jöjjön el egy meleg
baráti estére! Mindenkit szeretettel várunk!

Katinka

A Mi újság Fényszarun? című havilap szer-
kesztőbizottsága pályázatot hirdet az újság
főoldalának fejrészében található fotó elké-
szítésére.

Minden lapszámban az adott hónapra jel-
lemző, Jászfényszaruhoz kötődő kép kerül
megjelentetésre.

A februári fotót Feketéné Ruis Beatrix, a
márciusi lapszámunkhoz Mezeiné Folyó An-
géla fotóját választottuk.

Egy pályázó egy lapszámhoz kapcsolódóan
legfeljebb 3 darab fotót küldhet be. Kizárólag
digitális felvételeket várunk a fotós nevének,
a kép helyszínének és készítése időpontjának
megjelölésével a jaszfenyszaru@jaszfenysza-
ru.hu e-mail címre.

A fényképeket folyamatosan várjuk. Az
adott lapszámhoz kötődő fotókat az adott hó-
nap 10-éig (pl. az áprilisi számban megjelenő
képet április 10-ig) kérjük elküldeni.

A nyertes fotó, melyet az újság szerkesztőbi-
zottsága választ ki, a fotós nevének feltünteté-
se mellett megjelenik a Mi újság Fényszarun?
című havilap következő számában.

A pályázatra beküldött fotók a város honlap-
ján (www.jaszfenyszaru.hu) megtekinthetők.

Legyen a fotósunk!

A karácsonyi időszak elmúltával a szürke
mindennapokat némi vidámság váltja fel, a
farsang.

A farsangi idő elmúltával pedig, egy sok-
kal fontosabb eseményre várunk. Ez az ese-
mény nem más, mint Krisztus feltámadása,
a Húsvét.

A húsvéti idő Hamvazószerdával kezdő-
dik és egészen Pünkösdig tart.

Az ünnepi idő és egyben a böjti időszak
kezdő napja Hamvazószerda. Ezen a napon
a tavalyi év szentelt barkáját elégetve szen-
telik meg a hívőket, hogy emlékeztessék
őket; porból lettek és ismét porrá is lesznek.
E nap másnapját nevezik Torkos csütörtök-
nek, ekkor még a farsangi időből megma-
radt élelmeket lehet elfogyasztani, de ez a
nap már a Nagyböjt idejébe ágyazódik. A
negyven napos Nagyböjt, a Húsvét ünne-
pére való felkészülési idő. Miért is negyven
napig tart a böjt? Ugyanennyi napot töltött
Jézus a pusztában, böjtölve. A böjtnek így
hangsúlyos szerep jut, hiszen az önmegtar-
tóztatás révén Isten felé fordul figyelmünk.
Ebben az időszakban kiemelkedő jelentő-
séggel bír az alamizsnálkodás is.

A böjti időszakban több egyházi főünne-
pet is ünnepelünk, így Szent Józsefet, a Bol-
dogságos Szűz Mária jegyesét és március
25-én Gyümölcsoltó Boldogasszonyt is. A
böjti idő egészen Húsvét vigíliájáig, előes-
téig tart.

A húsvéti idő legcsodálatosabb történése
a Nagyhét ideje alatt zajlik. Ez a szűkebb
időtáv Virágvasárnaptól egészen Nagy-
szombatig tart.

Virágvasárnap Jézus Jeruzsálemi bevo-
nulását ünnepeljük. Ezen a vasárnap törté-
nik meg a barkaszentelés. A barka azokat
a pálmaágakat jelképezi, melyeket akkor
lengettek, mikor Jézus szamárháton bevo-
nult a városba.

Virágvasárnap másnapja a Nagyhét első
napja. A hét első fele a megszokott mise-
rendben zajlik.

Hangsúlyossá Nagycsütörtöktől válnak
az események. Ezen a napon, a Szentmisén
az utolsó vacsorát jelenítik meg a liturgiá-
ban, a mise végén a harangok elhallgatnak
és szombatig azokat a kereplő váltja fel. A
mise végeztével a hívek másnap hajnalig a
templomban virrasztanak. Ez a momentum
a Getszemáni kert történéseit eleveníti fel.
Jézus ekkor elvonult és imádkozott, tanít-
ványai elkísérték, de közben elnyomta őket
az álom. A virrasztás másnap, Nagypéntek
reggeléig tart.

Nagypénteken Jézus életének legdráma-
iabb eseményei történtek. Ugyanis e na-
pon mondták ki rá az ítéletet, mely szerint
keresztre kell feszíteni. Az ítélet csak az
emberek számára volt ítélet, Jézus már a
kezdetektől tudta mi vár rá, milyen hiva-
tással került az emberek közé. Bár ezt a
hivatást csak kevesen ismerték fel. Soka-
kat meggyógyított és ezreknek prédikált
Jézus, mégis az emberek csodákat vártak

tőle, a főpapok pedig földi királyt láttak
személyében, ezért törekedtek arra, hogy
elvegyék életét. Jézus minderről tudott, is-
merte Júdást, aki harminc ezüstért elárulta
őt. Szerette, tanítványává fogadta. Ugyan-
így Pétert is, aki háromszor is megtagadta
urát.

A megváltás műve megtörtént, de sokszor
az ember mégis a bűnre való hajlamának
engedelmeskedik, pedig Jézus értünk is, a
mi üdvösségünkért is feláldozta magát a
kereszten! Igen, Nagypénteken ezt történt!
Az Isten fiát halálra ítélték, kigúnyolták,
helyette egy gyilkost, Barabást engedtek
szabadon. Majd a városon végigvonulva,
saját keresztjét cipelve, mely terhei alatt
többször is összerogyott, ért fel a Kopo-
nya-hegyre, melyet más néven Golgotá-
nak is neveznek. Itt keresztre feszítették
délután három órakor. Előtte megalázták,
nádpálcából készült jogart adtak kezébe,
bíborpalástot tettek vállára és tövissel ko-
ronázták meg A MEGVÁLTÓ-t, és ruháira
számot vetettek! Gondolkodjunk el ezen.
Az Isten fia eljött közénk, meghalt, szenve-
dett értünk. Hogyan háláljuk meg ezt neki?
Megháláljuk neki?

Jézust, halála után levették a keresztről és
egy sírboltba temették, mely elé óriási kö-
vet gördítettek és katonákkal őriztették. Ez
a történés, a Szent Sír őrzése is megjelenik,
méghozzá a Nagyszombati szertartásban.
Ekkor, délelőtt a hívek kicsik és nagyok
együtt, őrzik a halva fekvő Krisztust.

Ám ezt követően megtörténik a csoda,
JÉZUS FELTÁMAD! Ezt ünnepeljük hús-
vét vigíliáján, Nagyszombaton este. Ekkor
szólalnak meg újra a harangok, melyek
pénteken, ahogy szokták mondani, Rómá-
ba mentek.

A vasárnapi és a hétfői nap főünnep.
Az ezt követő napokhoz, különböző népi

szokások is tartoznak. Ha az ember elveszí-
ti Húsvét lényegét (Jézus szenvedése, ha-
lála és feltámadása), akkor csak a kiürese-
dett hagyomány marad, és ha csak ez van,
könnyen kimenekül a világból, más pótsze-
reket keresve. A hagyomány szerint ekkor
locsolják a leányokat a legények, történt ez
vízzel vagy a folyóbeli fürösztéssel is, újab-
ban kölnivel szokás. Ekkor kerül az asztalra
ismét hús a böjt ideje után, és előkerülnek a
festett tojások, illetve a nyuszik.

A húsvét ünnepe összefonódik a tavasz-
várással is. A locsolás, öntözés és a tojások
mind-mind a termékenységet, a mindig
megújuló életet szimbolizálják. Tágabban
értelmezve, a Húsvét értelme az újjászü-
letés.

Szeretném, és kívánom MINDENKI-
NEK, hogy Húsvétkor a színes ünneplésnél
lásson távolabb! Lássa meg, hogy itt nem-
csak egy hagyományról van szó, hanem
arról, hogy az emberek között a leghatal-
masabb és a legszelídebb meghalt értünk a
keresztfán!

Pál Katalin Alíz
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Az Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakképző
Iskola tájékoztatása
a beiratkozásról

Óvodai beíratás

Kedves Szülők!
Az első osztályba kerülő gyermekek be-

iratkozása az általános iskolába
2009. április 27-én és 28-án

8 órától 16 óráig lesz
a Kisiskola nevelői szobájában Lovászné

Török Magdolna igazgatóhelyettesnél.
Kérjük, hozzák el gyermekük óvodai

szakvéleményét!
A művészeti iskola tanszakaira

a jelentkezési lapok leadási határideje
április 29.

Megfelelő számú jelentkező estén az
alábbi tanszakok közül lehet választani:

képző- és iparművészeti ág
színművészeti ág
táncművészeti ág
– társastánc
– néptánc
zeneművészeti ág
– zongora
– szintetizátor – keyboard
– klasszikus hegedű
– népzenei hangszerek (népi hegedű, brá-

csa, bőgő, cimbalom)
Szolfézs minden hangszeres oktatásnál

kötelező (heti 2x45 perc).
A térítési- és tandíjak a hatályos közokta-

tási törvény szerint kerülnek megállapítás-
ra. Mértékéről a jelentkezési lapok kiosztá-
sával egy időben adunk tájékoztatást.

Szeretettel várunk minden jelentkezőt!
Igazgatóság

Értesítjük a kedves szülőket, hogy Jász-
fényszaru Város Óvodai Intézményének
tagóvodáiba a 2009/2010-es nevelési évre
történő óvodai beíratásokra az alábbi idő-
pontban kerül sor:

2009. április 6-tól április 17-ig,
8 órától 16 óráig.

Helye: a tagóvodák
Napsugár Óvoda
Jászfényszaru, Kossuth út
Szivárvány Óvoda
Jászfényszaru, Hunyadi út 2.

Várjuk azokat a gyermekeket, akik 2009.
december 31-ig töltik be 3. életévüket.

Nyilvántartásba vétel miatt azokat a gyer-
mekeket is előjegyzésbe vesszük, akik
2010. május 31-ig lesznek 3 évesek.

Ácsné Csontos Mária
intézményvezető

A Polgármesteri Hivatal 2008. évben is
a jogszabályokban, testületi döntésekben
meghatározott feladatait látta el, amelyek
a lakosság ügyeinek intézése, a testületek
munkájának segítése, a döntések végrehaj-
tásának szervezése. Minden év elején az
Önkormányzat Képviselő-testülete teljesít-
ménycélokat fogalmaz meg a Hivatal elé,
az adott évre vonatkozóan. Ezeknek a cé-
loknak igyekszünk megfelelni. A célok
kiterjednek a testületek törvényes működ-
tetésétől kezdve a gazdálkodáson keresz-
tül a különböző pályázatok írásában, a
beruházásokban történő közreműködésre,
a közbeszerzési eljárások lebonyolítására,
rendezvények megszervezésére stb. Ezek a
feladatok szabják meg munkánk irányát.

A Közigazgatási Hivataltól nem érkezett
törvényességi észrevétel, ami a testületek,
ide értve a bizottságok tartalmi, érdemi
munkáját kifogásolta volna. Jelzés érke-
zett, mely szerint 15 napon belül nem
küldtük meg a jegyzőkönyvet, hanem ki-
csúsztunk az időből. A Képviselő-testület
az elmúlt évben 28 alkalommal ülésezett,
110 napirendet tárgyalt meg, 261 döntést,
határozatot hozott és 19 rendeletet alko-
tott. A hivatal részéről elláttuk az ülések
szervezésével, összehívásával kapcsolatos
feladatokat, a napirendek, előterjesztések
előkészítését. A Jászfényszarui Cigány
Kisebbségi Önkormányzat működését a
hivatal az SZMSZ-ben foglaltak szerint se-
gíti, ez vonatkozik az adminisztrációra és
a gazdálkodásuk bonyolítására. A követke-
ző jelentős feladat, a testületek által hozott
döntések végrehajtásában való részvétel.
A beruházások előkészítésébe bekapcsoló-
dik a hivatal, a pályázatok elkészítésében
közreműködünk. Nagyon örülünk, amikor
arról értesülünk, ha egy pályázat nyer, mely
után kezdetét veszi egy feszített munkatem-
pó, ugyanis rövid idő áll rendelkezésre a
támogatási szerződés megkötéséhez, eset-
leges hiánypótláshoz. Mindent közbeszer-
zés keretében kell bonyolítani, ami tovább
nehezíti a feladatunkat. A közbeszerzések
vonatkozásában törvényességi észrevételre
nem került sor. Az eddig megvalósult beru-
házásokkal kapcsolatban azt tudom elmon-
dani, hogy sem a műszaki, sem a pénzügyi
teljesítést követő ellenőrzések nem tártak
fel hiányosságokat, sikerült elszámolni a
pénzekkel, s remélem, hogy ez a jövőben
is így lesz.

Minden évben azt a feladatot kapjuk, hogy
takarékosan kell gazdálkodni, melynek
próbálunk megfelelni, az önkormányzati
törvényben foglalt feladatoknak minden
tekintetben eleget tud tenni az Önkormány-
zat, a település működtetése biztosított.

A lakossági ügyek intézése, a hatósági
munka. Ellátunk körzetközponti feladato-
kat, az okmányiroda, építésügy és gyámhi-
vatali munkában végzünk ilyen tevékeny-

A Polgármesteri Hivatal munkája 2008-ban
séget. A lakossági ügyintézés a személyes
ügyfélfogadáson túl jelentős papírmunkát
is igényel. Az elmúlt évben 17293 iktatott
ügyirat keletkezett a hivatalban. A legtöbb
a pénzügy területén, 3500, szociális terü-
leten – mely évről évre gyarapszik – 2547
irat keletkezett. A gyámügy, gyermekvé-
delem 1384 irat és az építésügy, környe-
zetvédelem 728. Az iktatott ügyiratok
mellett említettem a határozatok hozatalát,
döntéseket, 2008. évben a Polgármesteri
Hivatal munkatársai 5839 határozatot, dön-
tést hoztak, pl. pénzügyi ügyben 2418 db,
szociális 1526 db, gyermekjólét, gyámügy
487, egészségügy 512 és építésügy 146. A
döntésekkel kapcsolatban annyit szeretnék
elmondani, hogy a törvényes ügyintézés
egy bizonyos fokmérője az, hogy az ered-
ményes fellebbezések száma hogyan ala-
kult. Az 5839 határozat ellen 6 db felleb-
bezést nyújtottak be az ügyfelek, öt esetben
a másodfokú hatóság helybenhagyta a mi
határozatunkat és egy esetben részlegesen
megváltoztatta, tehát döntéseink megala-
pozottak és törvényesek. Az elmúlt évben
történt külső szervek ellenőrzései is ezt mu-
tatják. Tagja vagyunk a Jászsági Többcélú
Társulás kistérségi ellenőrzési hálózatának,
itt is egy független ellenőr végez ellenőrzé-
seket a hivatalnál. Ezek az ellenőrzések is
hasonló eredménnyel zárultak.

A Közigazgatási Hivatal 2008. októberé-
ben vizsgálta az okmányiroda működését,
az adóigazgatás helyzetét és az anyakönyvi
ügyintézést. Kirívó hiányosságot, törvény-
sértő gyakorlatot nem tárt föl, kisebb jel-
zések a jegyzőkönyvben megjelentek, ami-
ket azóta korrigáltunk. A Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltató Központi Hi-
vatal is ellenőrizte átfogóan az okmányiro-
dát, szintén hasonló megállapítás született.
A kistérségi ellenőr elsősorban a hivatalra
fókuszált, a gazdálkodás szabályozottságát,
illetve az önkormányzat által adott támoga-
tások elszámolását, annak alakulását, illet-
ve a Gazdasági Program szabályosságát
vizsgálta. A Gazdasági Program időközi
áttekintésére 2009-ben fog sor kerülni.
Fentieken túlmenően elláttuk a Népszava-
zás lebonyolítását, ennek a feladatnak is
törvényesen meg tudtunk felelni. A csator-
nahálózat utolsó ütemének kivitelezésében,
a szervezőmunkában részt vettek a hivatal
dolgozói, segítették a Társulat munkáját.
Útépítő közösségek is alakultak, itt szintén
a Hivatal működött közre a szervezésben,
valamint városi rendezvények lebonyolítá-
sában is közreműködtünk. A hivatalt érin-
tő feladatokról jogszabályi változásokról
igyekszünk a lakosságot tájékoztatni a
városi honlapon és a helyi lapban. Kérek
mindenkit, hogy olvassák a helyi lapot, kat-
tintsanak a honlapra, kísérjék figyelemmel
a hivatal munkáját és keressenek bennün-
ket, igyekszünk mindenkinek segíteni, az
ügyében eljárni.

Mészáros László c. főjegyző
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BEVÉTELEK Összeg (ezer Ft-ban)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 374 156

1. Intézményi működési bevételek 226 064
– Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. 1 100
– Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek 74 510
– Intézmények egyéb sajátos bevételei 33 814
– Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 600
– Kamat,- és hozambevételek 100 000
– Befolyt általános forgalmi adó 16 040

2. Önkorm. sajátos működési bevételei 1 148 092
a) Helyi adók 1 247 300

– kommunális adó 5.300
– iparűzési adó 1.156.000
– építmény adó 86.000

b) Átengedett központi adók -103 658
– SZJA 128.658
(ebből: 8% helyben maradó szja: 49.278 ezer Ft,
adóerő miatti elvonás: - 177.936 ezer Ft)
– gépjárműadó 25 000

c) Egyéb sajátos bevételek 4 450
II. TÁMOGATÁSOK (Önk. költségvetési támogatása) 309 636
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1 500
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 8 898

a) működési célú bevételek
– Tb-től átvett pénzeszköz 8 898

V. ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRŐL KAPOTT,
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 0

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE,
IGÉNYBE-VÉTELE,
ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1 300

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 695 490

KIADÁSOK Összeg (ezer Ft-ban) Engedélyezett
létszám (fő)

I. TERVEZETT FENNTARTÁSI KIADÁSOK 785 196 165,25
ebből:
Általános iskola 173 978 56
Óvodák 66 818 24
Könyvtár 10 384 2,5
Művelődési Ház 11 686 3
Idősek gondozóháza, klubja 21 465 8
Házi szociális gondozás 6 158 3
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 11 983 4
Védőnők finanszírozása 11 298 3,75
Utak, hidak karbantartása és hóeltakarítás 3 000
Parkfenntartás 5 536 2
Közvilágítás 13 080
Ivóvízellátás, szennyvízkezelés 85 400 11
Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások 59 800
Étkeztetés (óvodák, iskola, idősek klubja) 42 000
GAMESZ egyéb feladatai 75 826 17
Polgármesteri Hivatal 186 784 31

II. MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK 147 726
III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 353 869
1. Útépítések (Madách I,, Kiss E., Álmos,

Rákóczi, Jókai, Tompa M.) 53 400
2. Közbiztonságot szolgáló járda felújítás

(Bethlen G.,József A.,Ságvári E.,Bajcsy-Zs.) 9 366
3. Kerékpárút építése 163 014
4. Helyi közösségfejlesztési akciók
– Sportpálya felújítás – pályázat keretében 85 433
5. Lift tervezés Fehér Iskola 180
6. Árok, padka rendezésre 3 800
7. Gyógyszertári bérlakások építése
– Holcim alapítvány támogatásával 20 330
8. Rendezési terv 5 000
9. Számítástechnikai eszközök, szoftverek beszerzésére

3 000
10. Engedélyes útépítési kiviteli tervek (Viola, Liliom,

Bajza, Dózsa Gy., Szikra, Vasvári, Vörösmarty,
Kismalom, Táncsics) készítése 2 700

11. Szabadság tér elektr. hálózat tervezése 660
12. Kamatátvállalás szenyvízberuházással kapcs. 6 986
IV. FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK 153 372
V. ÁLTALÁNOS TARTALÉK 255 327
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 695 490

Költségvetés – 2009

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, / Nekem szü-
lőhazám…” – még akkor is, ha közben eltelt 40 év. Fényszaru
gyermekkorom otthona volt. Küzdelmek, nélkülözések és „harc a
nagyúrral” a megélhetésért. Nagyon szegény körülmények között
kellett élni és iskolába járni, sokszor éhezve, mert arra se volt pénz,
hogy 3 db kiflit vegyek 1 Ft 20 fillérért. Biztos vagyok benne, hogy
sorsomban nem vagyok egyedül.

A nyári szünidőkben a kikapcsolódást a Zagyva, a Galga a tanyai
erdők, az Almási határ, a Kórés-patak, a faluhoz közeli Sárkánygö-
dör vizes élővilága adta. Pancsolás, fürdés, játék a tiszta vizekben,
feledve a napok gondjait. Ha jól emlékszem, 1963-64 körül sza-
bályozták a Zagyva folyó gátjait, ami nagyon szükséges volt az
árvízveszély miatt.

A problémás napok 1966 táján kezdődtek, amikor a folyó vize,
hol fekete, hol fehér színre változott. A távoli gyárak a szennyvizü-
ket a folyó vizébe engedték.

A környezet pusztulása nagy léptekkel indult el. A Galga élővilá-
ga is hasonló okból lassan kihalt. Ezen két folyó napjainkban már
csak szinte pataknak nevezhető, és alig lehetséges, hogy az ökoló-
giai egyensúly visszaáll eredeti állapotába.

Ha Zsámbok felől érkezve a megyehatár előtt látunk egy V alakú
hosszúkás gödröt, akkor tudnunk kell, hogy ez volt a Kórés patak.
Tiszta vize és környezete sok madárnak adott élelmet és fészekrakó
helyet, nyüzsögtek benne a kishalak, piócák, siklók és egyéb vízi
élőlények. Az ember durván avatkozott be az amúgy is törékeny
természet rendjébe. Ez a terület, ahol ez a patakocska lassan szelte
útját, teljesen kihalt, egy Hold-béli tájra emlékeztet.

Fel kellene fogni, meg kellene tanulni, hogy a Földgolyó nem
az ember tulajdona! Most még lehetne tenni valamit a jövőnk ér-
dekében, ha csak ezen kis területen is, de vissza kellene adni vala-
micskét a természetnek abból a sokból, amit erőszakkal elvettünk
és kipusztítottunk.

1968 nyarán elköltöztünk Jászfényszaruból Gödöllőre. A tizen-
éves életemet itt éltem, mert Fényszarun nem volt és most sincs
továbbtanulási lehetőség. Azonban, ha összehasonlítom a két vá-
rost, Gödöllőt és Jászfényszarut, a mérleg nyelve Fényszaru felé
mozdul. Nagyságrendekkel nagyobb lehetőség van a megélhetésre,
mint Gödöllőnek, ahol csak Budapest és vonzáskörzete ad némi
esélyt és munkát. Az össze-vissza való építkezés – a termőföldek
beépítése lakásokkal, áruházakkal – eredményeként könyvelhetjük
el a szeméthegyeket, a rossz levegőt, az elpusztult természetet. Gö-
döllő csak azért kapott városi rangot, mert az egyetemi oktatást
ide helyezték át, vagyis van egy omladozó, egyetemnek nevezett
épület, silány körülmények között. Nincs uszoda, strand, de van
hatalmas autóforgalom, repedező házak. Dimbes-dombos terület,
visszafordíthatatlanul elpusztított élővilág.

Jászfényszaru rendelkezik jó termőterülettel, erdőkkel, jó leve-
gővel, nincsenek szeméthegyek. A föld mélyében van termálvíz,
lehetne strandfürdője, növekedne az idegenforgalom. Amint látom,
telepítettek ipart is. Volt és lehetne tanyavilága is szép házakkal,
amely üdülőterületté is válhatna, csak a villanyt kellene odavezet-
ni. És lassan visszanépesülhetne azon terület, ahol egykor nagy élet
volt, például a tanyai iskola környéke. Az én korosztályomból még
élnek olyanok, akik jártak oda. Jászfényszaru az ország mintaváro-
sa lehetne, a gazdasági, a jólét alapja megvan ehhez, csak jól kell
bánnia a lehetőségekkel, megteremteni az egyensúlyt a természet
és az ember között, és a Földanyánk hálás lesz majd érte, megadja
a lehetőséget a szép élethez.

Tisztelettel:
Török József, egykor 8. b osztályos tanuló 1968-ból

2009. február 6.

Üzenet egykori iskolámnak és
a falumnak
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RENDŐRSÉGI HÍREK

Pro és kontra, avagy küszöbön a GMO

Sajnos számos apropója is van annak, hogy
néhány gondolatot megosszak Önökkel a leg-
utóbbi cikk megjelenése óta. Ismét történtek 
február 10-re virradóra olyan bűncselekmé-
nyek, amelyek foglalkoztatják szinte egész 
Jászfényszarut. A szóban forgó esetek azok 
a betörések, amelyek több család sérelmé-
re történtek. A betörések kapcsán annyival 
kívánom kiegészíteni a korábban megjelent
híradásokat, hogy a bűncselekmények helyszí-
nén olyan körülményt, ami újdonságnak te-
kinthető nem tapasztalt hatóságunk. Tehát 
az elkövető(k) kihasználva több esetben az 
ingatlanok zártságának mellőzését jutottak
be a családi házakba, nem törődve azzal, 
hogy a tulajdonosok az elkövetés időpontjá-
ban otthon tartózkodtak. Hasonlóan a korábbi 
esetekhez alkalmaztak ún. hengerzár-törési 
technikát. Érzem, hogy a történések jelentő-
sen befolyásolták a lakosság biztonság-érze-
tét, ezért jelentős energiákat mozgósítunk az 
elkövetők kézre kerítése érdekében.

Kérem, hogy amennyiben információt tud 
valaki az esetek kapcsán szolgáltatni, illetve 
a hétköznapokban észlel gyanús személyeket 
lakókörnyezetében, értesítse hatóságunkat. 
Szeretném felhívni a figyelmüket továbbá 
arra, hogy lehetőségük szerint minél inkább 
nehezítsék meg a bűnelkövetők ténykedését, 
látható helyen ne tároljanak könnyen mozdít-
ható értékeket, és zárják be az utcaajtóikat, es-
ténként pedig a lakásaikat, házaikat, járművei-

ket is. Előfordult olyan eset, hogy a járműben 
hagyott kulcs szintén megkönnyítette a tolvaj 
dolgát. Reményeim szerint az elkövető kilé-
tének megállapítását, és felelősségre vonását 
követően ismételten a korábbi szintű közbiz-
tonság-érzettel élheti Jászfényszaru lakossága 
hétköznapjait.

A közlekedési hírek kapcsán is megrázó 
tragédiáról értesülhettünk a közelmúltban. A 
március 15-i, három fiatal halálát követelő 
közlekedési baleset hasonlóan felkavarta a 
közvéleményt. Legyenek rendkívül körülte-
kintőek, amikor járműveikkel közlekednek, 
legyenek figyelemmel önmagukra, és a többi 
résztvevőre, valamint az útviszonyokra. Az 
időjárás javulásával várhatóan előveszik a 
motorozás szerelmesei is járműveiket, ami új-
bóli veszélyforrás lehet az utakon. Kölcsönös 
toleranciának kell érvényesülni az autósok, és 
motorosok között a veszélyhelyzetek elkerü-
lése érdekében.

Ezúton is szeretném arra kérni Önöket, hogy 
idős, vagy az átlagosnál kicsit bátortalanabb, 
befolyásolhatóbb rokonaik figyelmét hívják 
fel arra, hogy ne higgyenek idegeneknek, 
illetve „jótevőknek”, és csak olyan emberek-
nek adjanak pénzbeli támogatást, akiben meg-
bíznak. Készpénz, jármű kölcsönadásakor 
ragaszkodjanak írásos dokumentum készíté-
séhez.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Terenyi Imre r. hadnagy, mb. őrsparancsnok

A gyógyszertár
átépítése két bérlakássá
Március 4-én befejeződött a műszaki át-

adása a régi gyógyszertárból kialakított két 
új bérlakásnak.

A beruházás összesen 23.396.692,-Ft, 
melyhez a Holcim Hungária Otthon Alapít-
vány 8.985.503,- Ft támogatást nyújtott.

Az átépítés során létrejött lakások mérete 
69,44 m2, illetve 94,58 m2.

Az ünnepélyes átadásra március 26-án 
került sor. 

A lakásokra az eddigi gyakorlatnak meg-
felelően lehet pályázni, amely pályázati ki-
írás jelen lapszám 10. oldalán található.

Járdafelújítás
Az elmúlt év december 12-én aláírásra 

került a közbeszerzési eljárás nyertesével
(GILDEX Kft. Nagykáta, Jászberényi u. 
117.) a vállalkozási szerződés, melynek 
teljesítési határideje: 2009. május 30.

A módosított támogatási szerződés szerint 
a beruházás összesen 9 150 984,-Ft, amiből 
6 405 688,-Ft támogatás.

Az időjárás jobbra fordultával kezdődhet 
a négy út (Ságvári Endre, József Attila, 
Bethlen Gábor, Bajcsy-Zsilinszky) járdájá-
nak felújítása.

Tanczikó Attila

2009. március 2-án immáron két év alatt má-
sodszor vetették el az Európai Unió tagorszá-
gai az Európai Bizottságnak azt a javaslatát,
hogy Magyarország szüntesse meg bizonyos
génmódosított (GM) termékek termesztésé-
nek és vetőmag-importjának tilalmát.

(Hazánkban csak kutatási célzattal kerülhet-
nek engedélyezésre GM növényfajták, rend-
kívül szigorú biztonsági feltételekkel.)

A világon kb. 150 milló hektáron termesz-
tenek GMO-növényeket. A nagyágyúk közé 
tartozik az USA (Gm-kukorica), Kanada 
(Gm-repce), Argentína, Brazília (Gm-szója), 
Kína (Gm-rizs és gyapot), Dél-Afrika (Gm-
gyapot).

Európa már megosztottabb a kérdésben.
Németországban, Csehországban, Spanyol-
országban, Portugáliában, Szlovákiában,
Lengyelországban, Nagy-Britanniában elfo-
gadott a GMO növények jelenléte, termesz-
tése.

Ezzel ellentétben hazánk, Ausztria, Görög-
ország, Olaszország, Luxemburg elutasítóan 
lép fel ezen növények termesztésével kapcso-
latban.

De kezdjük az elejéről. Mi is az a GMO?
A GMO-k olyan genetikailag módosított 

szervezetek, amelyekbe géntechnológiai el-
járással idegen örökítő anyagot (DNS-t) jut-
tatunk be.

Ez az idegen örökítő anyag gén szakasz, 
vagy DNS általában más fajtájú növényekből,
állatokból (rovar, hal), baktériumokból illetve 

vírusokból származik. Az egyik leggyakoribb 
szervezet, amellyel a génmanipuláció (örö-
kítő anyag módosítás) történik az a Bacillus 
thuringiensis, mely egy talajlakó baktérium.

Az Európában egyedül engedélyezett 
Mon810-es Gm-kukorica is ilyen baktériu-
mos génkonstrukciót hordoz.

Ez a baktérium olyan mérget termel, mely 
képes elpusztítani a kukoricamolyt.

(A kukoricamoly lárvája főleg a Dunántúli 
területeken okoz kisebb-nagyobb problémá-
kat.)

Vannak már olyan fejlesztésű fajták is me-
lyek a totális gyomirtó szerekkel szemben is 
ellenállóak, (pl. Glifozát hatóanyagokra).

A GMO-növények mellett álló óriási vető-
mag cégek szószólói szerint a génmanipulá-
ció egy felgyorsított szelekció. Ez azt jelenti, 
hogy amit a nemesítők esetleg több tíz év alatt 
előállítanak azt a génmanipuláció megoldja 
sokkal rövidebb idő alatt.

Most nézzük azokat az érveket melyek a
Gm-növények mellett, illetve ellene szólnak.

A génmódosítással létrehozott haszonnövé-
nyek kiegyenlítettebb termést produkálnak, 
alig igényelnek permetezést (fontos megem-
líteni, hogyha nincsen rágás-kártétel akkor 
a sérüléseken nem támad a gomba, ezáltal
a permetezés sem indokolt), stressztűrőek, 
gyógyszerként, vagy vitaminként is haszno-
síthatóak valamint kiaknázatlan lehetőségek
állnak az ipari hasznosításban (bioetanol, bio-
dízel). Ezzel ellentétben 25%-kal drágább a 

vetőmag, a toxint (mérget) termelő növények 
révén több rovarölő hatóanyag terem meg 
hektárra vetítve, mintha intenzíven permetez-
ném a táblámat.

Adott esetben a rovar kártevők 8-10 nem-
zedék után ellenállóvá válnak, valamint más 
rovarok is támadhatnak és arra már nincsen 
a növényben célirányosan megtermelt méreg-
anyag.

És talán a legfontosabb, hogy a táplálkozás 
élettani hatásait még nem ismerhetjük!

Fontos mindezek mellett megemlíteni, hogy 
a Mon810-es kódszámú Gm-kukorica fajta 
(Európában az egyetlen engedélyezett) már 
egy régi géntechnológiai eljárás eredménye.

A mai korszerű fajtákban a beültetett gén, 
nem az egész növényben működik, hanem ott 
és akkor, amikor szükség van rá. Pl: Rozsda-
gomba ellenálló búzában, a gombabontó en-
zimek a levélben hatnak, valamint a szárban, 
a szemben, amit megeszünk vagy megetetünk 
abban nem. (tiszta gén)

Továbbá a régi fajtákban a szélbeporzás mi-
att gondot okozott az örökítés, ezzel ellentét-
ben az új fajtáknál az idegen gén olyan helyre 
van beépítve, hogy az pollen útján ne terjed-
jen, ezáltal ne öröklődhessen.

Tehát pro és kontra érvek után nekünk kell 
eldönteni melyik oldalra állunk.

Egy azonban biztos, hogy hazánk 2020-ig 
a GMO mentes területhez fog tartozni, több 
Európai állammal egyetemben.

Pethő Ferenc
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„Miért tanuljak?”

A Jász Világtalálkozó elõkészületeirõl

A PSZICHIÁTRIAI
VISSZAÉLÉSEKET

VIZSGÁLJÁK
A minap láttam egy fi lmet a televízióban. 

Arról szólt, hogy a főhős önhibáján kívül 
nem folytathatta fiatal korában az iskolai 
tanulmányait, és emiatt később az élete
folyamán hátrányt szenvedett a „tanult em-
berekkel” szemben, akik elvégezték iskolá-
ikat és erről bizonyítványt kaptak. A film
hűen mutatta be, hogy felnőtt fejjel tanul-
ni – amikor már családot alapított valaki
– mennyivel nehezebb, mint fiatal korban, 
amikor „csak” a tanulással kell foglalkozni.

Afilm után eszembe jutottak azok a gyere-
kek, akik megmagyarázhatatlan okok miatt 
a 18. életévük betöltése előtt abbahagyják
iskolai tanulmányaikat. Ezeknek a fi atalok-
nak a száma évről évre nő. Sajnálatos, hogy
gyakran a szüleik még asszisztálnak is ah-
hoz, hogy ne teljesítsék tankötelezettségü-
ket. Amikor ezek a fiatalok kijelentik, hogy 
nem akarnak tovább iskolába járni, akkor
több esetben a szüleik túlságosan is megér-
tők velük. Tudni kell azonban, hogy az is-
kolák kötelesek jelzéssel élni a település 
gyámhatóságára, amennyiben az igazolat-
lan mulasztásuk meghaladja a 11 órát. (Ez a 
szám pedig nagyon hamar összejön, kb. két 
igazolatlan nap kell hozzá.) A gyámhatóság 
ebben az esetben eljárást indít a törvényes
képviselőkkel szemben, és szabálysértési
feljelentést tesz. A büntetés mértéke alkal-
manként 50.000 Ft-ig terjedhet, amely véle-
ményem szerint igen magas összeg ahhoz,
hogy asszisztáljanak a törvénysértéshez. 
Ezt követően a gyermek védelembe vételé-
re is sor kerülhet, amely azt jelenti, hogy 
a gyermekjóléti szolgálat munkatársát ren-

deljük ki a család mellé családgondozó-
ként, és határozat formájában kötelezése-
ket írunk elő úgy a szülő, mint a gyermek 
számára. A határozat végre nem hajtásáért 
szintén bírságolható a törvényes képvise-
lő. Ezt követheti az ügyészségen történő 
feljelentés kiskorú veszélyeztetéséért. (Tu-
domásom szerint egy új jogszabály terve-
zetben az is szerepel, hogy a családi pótlék 
csak az után a gyermek után fog járni, aki 
teljesíti a tankötelezettségét.)

Meggyőződésem azonban, hogy nem a 
szankcióktól való félelem miatt kellene 
iskolába járni, hanem inkább az érintettek 
gondolkodásában szükséges rendet tenni. 
Mert mi vár arra a gyermekre, aki 18. élet-
évének betöltése előtt nem teljesíti tankö-
telezettségét, és munkába még nem állhat? 
Én figyelem ezeket a fi atalokat. Az utcákon 
kószálnak, esetleg bandába verődnek, és 
csak örülni lehet, hogy ha a nagy unalmuk-
ban nem követnek el szabálysértéseket 
vagy bűncselekményeket. Egy 16 éves kis-
lány a közelmúltban azt mondta nekem, 
hogy „Miért tanuljak? Ha lesz iskolai vég-
zettségem, akkor sem vesznek fel sehová 
sem dolgozni!” Lehetséges, hogy néhány 
fiatalnak ez lesz a sorsa! De azért mégis 
úgy gondolom, hogy ki kell használni az 
időt, amikor még zavartalanul tanulhat va-
laki, hiszen a régi közmondás szerint „a 
tudás soha nem veri meg az embert”. Re-
mélem, hogy ezt a pár sort azok is olvassák, 
akikre vonatkozik a mondandóm.

Molnár Ferencné
gyámügyi ügyintéző

A Jászsági Honismereti Egylet március 
11-én Alattyánban tartotta soros összejöve-
telét. Az ülés keretében Dalmadi Tiborné 
alpolgármester adott tájékoztatást a Jász
Világtalálkozó előkészületeiről, prog-
ramjairól. A település ebben az évben ün-
nepli fennállásának 800 éves jubileumát. 
Az 1995-ben Jászberényből elindult Jász 
Világtalálkozó is jubilál, az alattyáni lesz 
a tizenötödik. A szokásoknak megfelelően 
a program három napos lesz, június 26-án, 
pénteken kezdődik és 28-án vasárnap zárul.

A pénteki program a kiállítások megnyi-
tásával kezdődik, így lesz gyermekrajz, 
„Berényi Műhely” helyi illetve elszárma-
zott amatőr festők, vadászati, Alattyán ké-
pekben fotó, gobelin, foltvarrók, gombki-
állítás. A sportpályán a magyar öregfi úk
válogatott és a polgármesterek rangadója 
lesz látható. Horgászversenyre is benevez-
hetnek az érdeklődők. A nap programját 
magyar nóta est, az amatőr zenekarok fel-
lépése, majd Disco zárja.

A szombati nap a főpapi szentmisével 
kezdődik, a jász települések felvonulásával
folytatódik, a díszünnepséget követően a
jász településekművészeticsoportjainakbe-
mutatkozására kerül sor. Jászfényszaruról 

is várnak egy kulturális csoportot, melynek 
10 perces fellépési időt biztosítanak. 17 
órakor a templomban Hargitai Géza és ba-
rátainak komolyzenei hangversenye lesz. 
Operett műsor, Demjén Ferenc koncert, tű-
zijáték, Disco zárja a nap eseményeit.

Vasárnapra a község megkapta „Kárpát-
medence Magyarlakta Településeinek Vir-
tusvetélkedője” területi döntőjének rende-
zési jogát. A versenyben 16 fős csapatok 
mérik össze erőiket, ügyességeiket. Jász-
fényszaruról is várnának egy csapatot, a 
versenyezni akarók jelentkezését a 30-337-
3336 telefonra vagy a jaszfenyszaru@jasz-
fenyszaru.hu e-mail címre várjuk. A nap 
folyamán lesz karate- és tűzoltó-bemutató, 
motoros felvonulás, íjászat és tűzijáték.  

Az előzetes programból is leszűrhetjük, 
hogy gazdag és érdekes eseményekkel vár-
ja a 800 éves Alattyán a Jászokat, érdek-
lődőket.

A honismereti egyleti tagok Hortiné
Bathó Edit a Jász Múzeum igazgatójának 
aktuális tájékoztatója után, megnézték az 
évfordulóra készülő igen gazdag és színvo-
nalas helytörténeti gyűjteményt, amely a 
Rk. Plébánia udvarán lévő felújított mellék-
épületekből lett kialakítva.         Tóth Tibor

Speciális jogvédelemmel foglalkozik egy 
alapítvány Magyarországon: azoknak nyújt 
segítséget, akik egy pszichiátriai osztályon, 
pszichiátriai kezelés következtében szen-
vedtek sérelmet. Az alapítvány egy nem-
zetközi jogvédő szervezet hazai csoportja-
ként működik Magyarországon, kiemelten 
közhasznú szervezetként. 

Az alapítvány által vizsgált pszichiátriai 
visszaélések igen sokfélék, és számos ügy-
ben sikerült már hatékony jogi segítséget 
nyújtani a kárt szenvedettek számára. Egy 
esetben például egy nő azzal kereste fel az 
alapítványt, hogy édesanyja kis híján bele-
halt a pszichiátriai „gyógyszerezésbe” egy 
vidéki kórházban; életét csak a családtagok 
beavatkozása és a gyors orvosi segítség 
mentette meg. Az alapítvány munkájának 
eredményeképpen a gondatlanságból kis 
híján halált okozó pszichiátert a bíróság el-
ítélte.

A szervezet évek óta kampányt folytat 
annak érdekében is, hogy feltárja a „hipe-
raktívnak”, „fi gyelemzavarosnak” tartott 
gyermekek pszichiátriai gyógyszerezésé-
nek veszélyeit. Az alapítvány úgy találta, 
hogy ezek a gyógyszerek, kezelések nem 
oldják meg a gyermek problémáit, csupán 
elnyomják a tüneteket, az izgága gyerme-
ket letompítják. Ezért igyekszik felhívni a 
figyelmet ennek veszélyeire, illetve hogy 
mi lehet a megoldás ilyen probléma ese-
tén.

Az alapítványhoz a következő ügyekben 
lehet fordulni ingyenes segítségért:

– Ha úgy érzi, a pszichiátriai kezelés so-
rán jogtalanul bántak Önnel vagy csa-
ládtagjával,

– Ha úgy érzi, túlgyógyszerezték vagy 
félrekezelték, és a pszichiátriai kezelés-
től rosszabbul lett, mint előtte volt,

– Ha akarata ellenére szállították a pszi-
chiátriára, és úgy érzi, ez jogtalan volt,

– Ha fizikai bántalmazás érte a pszichiát-
rián vagy erőszakosan bántak Önnel,

– Ha pszichiátriai gyógyszerkísérlet során 
károsodást szenvedett,

– Ha gyermekét „hiperaktívnak” vagy 
„figyelemzavarosnak” nyilvánították 
és gyógyszert kellett szednie, de semmi 
nem lett jobb, vagy a gyermek mellékha-
tásoktól szenvedett,

– Ha a fenti témákkal kapcsolatban infor-
mációra van szüksége.

Állampolgári Bizottság 
az Emberi Jogokért Alapítvány

Telefon: 06 (1) 342-6355
Postacím: 1461 Budapest Pf.: 182.

E-mail: info@cchr.hu
Web: www.emberijogok.hu
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Ízhasáb
Most már egészen biz-

tos, hogy itt a tavasz és
egészen biztos az is, hogy
„nyakunkon” a Húsvét.
Ilyenkor minden asztalra 
kerül sonka, főtt tojás és természetesen süte-
mény is. Most az ünnepre való tekintettel kettő 
olyan sütemény receptet szeretnék megosztani 
Önökkel, amelyet gyorsan elkészíthetnek kevés
idő és energia ráfordításával.

Keksztekercs
Hozzávalók:
Tészta: 1 csomag darált háztartási keksz, 6

evőkanál porcukor, 2 dl kávé, 3 evőkanál kakaó-
por, 1 rumaroma, 4 evőkanál vegyes gyümölcs-
lekvár, kb. 1 dl tej. Krém: 30 dkg margarin, 6
evőkanál porcukor, 2 csomag vaníliás cukor, 10
dkg kókuszreszelék. (+5-10 dkg kókuszreszelék
a nyújtáshoz)

Elkészítés: A tészta hozzávalóit összegyúrjuk,
és kettő cipót formálunk. (Ügyeljünk arra, hogy
a tészta ne legyen száraz, mert akkor nyújtás 
közben repedezni fog.) Gyúródeszkára alufóliát 
terítünk úgy, hogy a fóliát behajtjuk a deszka rö-
videbbik oldalai alá. Így biztosan nem mozdul el
és könnyen dolgozni tudunk rajta. Az alufóliát 
megszórjuk kókuszreszelékkel és erre helyezzük 
rá a cipót, aminek a tetejét is megszórjuk kó-
kuszreszelékkel és kinyújtjuk. (A kókuszresze-
léket azért használjuk, hogy ne ragadjon se az
alufóliához, se a nyújtófához oda a tésztánk.) A
kinyújtott tésztára rákenjük a krém felét és fel-
tekerjük. Ugyanígy járunk el a másik cipóval is. 
Egy éjszakára hűtőben pihentetjük.

Citromos félhold
Hozzávalók: Tészta: 4 tojás sárgája, 25 dkg

kristálycukor, 20 dkg margarin, 1 van. cukor, 1 
citrom reszelt héja, 20 dkg liszt, 4 tojásfehérje
hab. Máz: 15 dkg porcukor, 2 evőkanál citrom-
lé, 1 kávéskanál étolaj, 1 ek. víz.

Elkészítés: A tészta hozzávalóiból közepes
tepsiben piskótát sütünk. A máz hozzávalóit ös-
szemelegítjük, és még langyosan rákenjük a ki-
sült tészta tetejére. Mielőtt még teljesen kihűlne 
a süteményünk, közepes méretű pogácsaszag-
gatóval félhold formákat vágunk a tésztából. Jó
étvágyat!

Továbbra is várom kipróbált receptjeiket és öt-
leteiket, javaslataikat a miujsag@jaszfenyszaru.
hu e-mail címre vagy a Szerkesztőség postai cí-
mére (5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.)

Langó Zsuzsi

Április – Holocaust Emléknap
A varsói gettólázadás (1943. április 19.) 

kitörésének évfordulója alkalmából az iz-
raeli kormány döntése értelmében minden 
évben megemlékeznek a második világhá-
ború 6 millió zsidó áldozatáról. Az emléke-
zés már túllépett Izrael határain és szerte a 
világban a kegyetlen fájdalom napja lett. A 
Gergely-naptár szerint minden évben más 
napra esik, a zsidó naptár szerint Niszán hó 
27. napja.

Április 4-5. – Roma Kultúra Napja Ma-
gyarországon

Április 7. – Egészségügyi Világnap
1948. április 7-én az ENSZ szakosított 

intézményeként megkezdte működését az 
Egészségügyi Világszervezet. A világszer-
vezet célja a nemzetközi egészségügyi 
munka irányítása és összehangolása. Web-
oldal: www.who.int 

Április 10. – Nemzetközi Rákellenes
Nap Magyarországon

A Magyar Rák Liga 1993-tól minden év-
ben Nemzeti Rákellenes Napot szervez áp-
rilis 10-én dr. Dollinger Gyula (1849-1937) 
sebész, egyetemi tanár születésnapján, aki 
1902-ben megalakította az első Országos 
Rák Bizottságot. Célja, hogy a társadalom 
minden rétegét – az egyént is – bevonják a
rák elleni küzdelembe, felébresszék a fele-
lősséget önmagukért.

Április 11. – A Magyar Költészet Napja
1905. április 11-én született József Attila, 

és ennek emlékére 1964-től minden évben 
ezen a napon ünneplik a Költészet Napját.

Április 12. – Űrhajózás Napja
1961. április 12-én Szovjetunióban bo-

csátották földkörüli pályára a világ első 
embert szállító űrhajóját, fedélzetén Jurij 
Gagarin repülő őrnaggyal.

Április 14. - Könyvtárosok Világnapja
Ezen a napon a könyvtáros egyesületek 

világszerte programokat szerveznek, rek-
lámkampányt folytatnak, hogy felhívják 
a közvélemény fi gyelmét a könyvtárak és 
könyvtárosok nyújtotta értékekre.

Április 22. – Ápolók Napja Magyaror-
szágon

Április 22. – A Föld Napja
A Föld Napja környezetvédelmi akció-

nap. Társadalmi kezdeményezésre indult 
az Egyesült Államokból. Magyarországon 
1990 óta rendezik meg. Célja, hogy tilta-
kozó akciókkal hívják fel a figyelmet a kör-
nyezetvédelem fontosságára.

Április 24. – A Magyar Rendőrség
Napja

Április 26. – Testvérvárosok Világnapja
Április 29. – A Táncművészet Világ-

napja
A Nemzetközi Színházi Intézet 1981. évi 

madridi közgyűlésének kezdeményezésére 
1982-ben ünnepelték először abból az alka-

Világnapok – Április
lomból, hogy 1727-ben ezen a napon szü-
letett Jean G. Noverre francia balett-táncos, 
az egyetemes táncművészet megújítója.

Április 30. – Méhek Napja Magyaror-
szágon

Az adatokat internetről szereztem be, a 
www.kkmk.hu weboldalról.

Zsámboki Richárd

Labdarúgás
A labdarúgóink túl sok téli pihenőt nem 

kaptak, már január 4-én megkezdték a 
felkészülést a tavaszi szezonra, ami feb-
ruár 28-án kezdődött. A csapatban jelentős 
változás nem történt, távozott Kalla János 
(Jászapáti, kölcsön), viszont Farkas Pál 
(Jászberény) és Bojtos Norbert (Jászdózsa) 
érkezett csapatunkhoz. A felnőtt csapattal 
párhuzamosan az ifjúságiak is megkezdték 
a felkészülést. A tavaszi szezonból három 
fordulón vagyunk túl.

Bajnoki eredmények:
Túrkeve – Jászfényszaru: 0:3 Gólszerző: 

Nagy R. (2), Tasi Z.
Ifi: 1:2 Gólszerző: Berényi R., Virág Gy.
Jászfényszaru – Mezőtúr: 0:5
Ifi: 5:1 Gólszerző: Bazsó Z. (2), Jáger P. 

(2), Ócsai N.
Nagyiván – Jászfényszaru: 4:3 Gólszer-

ző: Nagy R. (2), Luca M.
Ifi: 4:7 Gólszerző: Ócsai N. (3), Jáger P. 

(2), Berényi R., Szívós R.
Az eredmények alakulásának köszönhe-

tően a felnőtt csapat a kilencedik, míg az
ifjúságiak a harmadik helyen állnak.

Kézilabda
Kézilabdás lányaink két bajnoki mérkő-

zést játszottak idén, ahol a tavalyi bajnok-
kal és az ezüstérmessel csaptak össze. A 
csapat remek teljesítményt nyújtva legyőz-
te Berekfürdőt! 

Eredmények:
Jászfényszaru – Berekfürdő 15:14
Törökszentmiklós – Jászfényszaru 28:13

Városnapi kispályás kupa
A JVSE idén is megrendezi a Városnapi

kispályás kupát, május 1-jén. A tavalyi le-
bonyolításhoz hasonlóan, idén is 16 csapat
nevezését várjuk. Jelentkezni április 24-
én, 16 óráig lehet Sinkovics Rajmundnál
a 06-70/931-8983-as, vagy Vitányi Sza-
bolcsnál a 06-70/333-0698-as telefonszá-
mon. A programot színesíti egy meghí-
vásos női labdarúgó torna is! Várjuk az
érdeklődőket!

Sporttársi üdvözlettel: JVSE vezetősége

A Városi Sportegyesület
aktuális hírei

Vonatok indulása
Jászfényszaru vasútállomásról 

(forrás: elvira.hu)

Hatvan
4:15 5:37 M 6:37 7:37 M 8:37 9:37
11:37   M 12:37   13:37   M 14:37   15:37  
M 16:37 17:37 M 18:37 19:37 M 20:37   
21:37 22:37

Szolnok
4:16 M 5:26 6:26 M 7:26 8:26 10:26
M 11:26   12:26   M 13:26   14:26   M 15:26  
16:26 M 17:26 18:26 M 19:26 20:26
M 21:26 22:26

M – munkanapokon
A jelzés nélküli időpontokban a vonat na-

ponta közlekedik.
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Emlékezés
Mészáros Mihály
halálának 15. évfordulójára.

„Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel viseltél magadban.

De az emlékeddel szívünkben maradtál,
számunkra Te soha meg nem haltál.”

Szerető családod

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Emlékezés Menyhárt Jánosné Jáger Johanna 
halálának 4. évfordulójára.

„Elcsitult szíved, mely értünk dobogott, 
Pihen áldott kezed, mely értünk dolgozott.

Tiéd lett a csönd, a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom.”
Szerető családod

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
MÉSZÁROS JENŐNÉ

Bodor Mária
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
BORDÁS ALAJOS

temetési szertartásán megjelentek, sírjára virágot, 
koszorút hoztak, fájdalmunkban osztoztak.

Felesége és unokája

Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak, 
ismerősöknek, akik

BOJTOS IMRÉNÉ
Barna Erzsébet

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

A gyászoló család

Mikor szeretteinkre emlékezünk, megfájdul a szívünk, 
lelkünk és döbbenten kérdezzük:

– Mi lesz ezután? Mindannyian elmegyünk.
A megholtak lelkei Isten irgalmából nyugodjanak 

békében.
Johancsik Nándor

halálának 1. évfordulójára emlékeznek
Hozzátartozói

Emlékezünk
Marhetti László

halálának 10. évfordulóján.
„Mint fény a mécsből, mint húrról a hang,

Létemből lényed elsuhant. Már nem talállak
Óh, próbálhatom! Föl nem te zengsz, 

Csak egy mély fájdalom.”
(Illyés Gy.: Nem haltál meg…)

Szerettei

a Jászfényszaru, Deák F. u. 1. szám alatt található, 
költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérbeadására

Bérbeadó: Városi Önkormányzat Képviselőtestülete
 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
 Képviselője: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

A meghirdetett lakások:
 1. lakás 2. lakás

szélfogó szélfogó
 étkező-nappali étkező
 közlekedő kamra

konyha konyha
wc wc
fürdőszoba fürdőszoba
háló nappali
háló télikert

háló
gardrób
háló

69,44 m2 94,58 m2

A lakások összkomfortosak, egyedi víz- gáz- elektromos fogyasztásmé-
rővel rendelkeznek.

A lakbér mértéke a pályázati kiírás időpontjában: 379,-Ft/m2/hó,
amely a képviselő-testület döntése alapján változik minden év január 1.
napjával.

A lakás megtekinthető: 2009. április 6-án 14-16 óráig
Igénybejelentés a 30/429-3672 telefonszámon

A pályázat -beérkezésének határideje: 2009. április 9., 16.00 óra
-elbírálásának határideje: 2009. április 30.

Pályázati feltételek
Ø pályázhat minden, önálló jövedelemmel rendelkező természetes sze-

mély, aki Jászfényszarun szabad rendelkezésű, életvitelszerű lakhatás-
ra alkalmas, a méltányolható lakásigény alsó mértékének megfelelő la-
kástulajdonnal nem rendelkezik. A lakásigény alsó mértéke az igénylő 
és vele együtt lakó családtagok számától függően a következő:

 – egy-két személy esetében: egy lakószoba;
– három személy esetében: másfél lakószoba;
– négy személy esetében: kettő lakószoba

Ø a lakások határozott időre, legfeljebb 5 évre vehetők bérbe
Ø három havi bérleti díjnak megfelelő mértékű kaució fi zetési kötelezett-

ség vállalása a pályázat eredményességének előfeltétele.
Előnyben részesülnek az elbírálás során:
Ø Akik a leghosszabb időre (legtöbb hónapra) járó lakbér egy összegben 

történő megfizetését vállalják, és a szerződéskötéssel egyidejűleg meg-
fizetik. (25 pont)1

Ø A magasabb mértékű kaució megfizetésére ajánlattevők. (25 pont)
Ø Azok a pályázók, akik lakás előtakarékossági szerződéssel rendelkez-

nek (25 pont)
Ø Fiatal házasok [mindkét fél 35 éven aluli] (10 pont)
Ø Pályakezdő fiatalok (10 pont)
Ø Jászfényszarun munkahellyel rendelkezők. (5 pont)

A bérlakások birtokba vehetőek: 2009. május 4-től

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyes adatait és hozzájá-
ruló nyilatkozatát ezen adatok kezeléséhez; lakás és életkörülményeinek 
bemutatását; nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeknek megfelel, 
azokat elfogadja; valamint azt, hogy melyik bérlakásra, mennyi ideig tart 
igényt (amennyiben kevesebb, mint 5 évre).

A pályázatokat írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Polgármesteri 
Hivatal címére (Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) A borítékra rá kell írni a 
pályázó nevét, lakcímét, és azt, hogy „bérlakás pályázat”.

Mellékelni szükséges:
– a munkáltató igazolását az igénylő munkaviszonyának fennállásáról,

előző három havi jövedelméről
– az együttköltöző családtagok nevét, születési adatait, rokoni kapcsolat 

megnevezését, foglalkozását, előző három havi jövedelemigazolását
– nyilatkozatot meglévő ingatlantulajdonról
– nyilatkozatot a vállalt bérleti díj összegének előre történő megfi zeté-

séről
– nyilatkozatot a kaució fizetési kötelezettség vállalásról, megfizetéséről
– fiatal házasok esetében – amennyiben nem Jászfényszarun kötöttek há-

zasságot – a házassági anyakönyvi kivonatot
– amennyiben az igénylő lakás előtakarékossági szerződéssel rendelke-

zik, az arról szóló igazolást.
Jászfényszaru, 2009. március 25. Győriné dr. Czeglédi Márta
 polgármester
1 Az elbírálásnál szerezhető legmagasabb pontszám

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Emlékezés
Dózsa György 

halálának 1. évfordulójára
Emléked szívünkben örökké élni fog!

Szerető családod
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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

Építkezzen 2008-as árakon!
– Tondach kerámia tetőcserepek
 Tangó 133 Ft/db
 Keringő 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!

TÜZELŐ és ÉPÍTŐANYAG
ÁRUHÁZAK

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

Adóbevallások készítését, adótanácsadást vállal
GÓDORNÉ NAGY ESZTER � Telefon: 30/432-1616

Kontroll-Diagnosztika KFT

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN?
Jászfényszaru város lapja

Kiadja:
Jászfényszaru város Önkormányzata

A szerkesztőbizottság elnöke:
Bordásné Kovács Katalin

Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné
Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta

Lapzárta minden hónap második hétfője

A szerkesztőség címe:
Városi Könyvtár 5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.

Tel./fax: 57/422-265 Mobil: 06-30/233-6954
E-mail: konyvtar.fenyszaru@gmail.com

http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html

Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990.
ISSN 1417-894X

Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.
Nyomda: Signal-Print Kft. Jászberény

Tel.: 57/500-960

Balatonszárszón, csendes környezetben, udvaron parkolóval,
3 szoba komforttal, szobák kiadók.

2500,-Ft/fõ/nap.
Turnusváltás vasárnap délelõttõl szombat délig. 

T.: 06-70/329-1600
Ugyanitt MÁTRAI NYARALÁS is elõjegyezhetõ.

Jászfényszaru területén
termőföldet vásárolnék.

Telefon: 06-30/20-18-691 
hétfőtől-péntekig 18 óra után,

szombaton és vasárnap egész nap.

Előfizetői felhívás
„ÉLET A TANYÁN… egy eltűnt világ 

emlékei”
A Jászapátiak Baráti Egyesülete ez év 

decemberében jelenteti meg legújabb hely-
történeti-néprajzi kiadványát. A 600 olda-
las könyvben a tanyai társadalmi élet, az
anyagi és szellemi örökség csaknem min-
den szelete feltárul az olvasó előtt, mert a
szerzők – az 1970-es években élő idős em-
berek – olyan ismeretek birtokában voltak,
amelyet még „első kézből” kaptak a 19.
században született korosztálytól. A tanya-
világ emlékei – kisebb nagyobb eltéréssel –
jellemzőek a Jászság minden településére. 
Hetven, többségében már nem élő személy, 
mintegy 160 dolgozata a megyei és az or-
szágos néprajzi gyűjtőpályázatokon elis-
merést kapott. Pótolhatatlan kincs, amely e
könyv segítségével jut el az olvasóhoz.

A könyvre április 30-ig Lukács Pálnál, 
valamint a Városi Könyvtárban 3000,-Ft 
kedvezményes áron lehet előfizetni.

Reméljük, ezzel a könyvvel is gazdagítja 
a helytörténeti gyűjteményét!

Tóth Tibor

– NEM TURKÁLÓ –
Nyitás: 2009. március 27. péntek

Első osztályú női-, férfi-, bébi-, gyermekruhák, valamint lakástextíliák

690 Ft-tól 3990 Ft-ig
Marks & Spencer, GAP, Next és további angol márkás termékek.

Az első 20 vevő 6 hónapig 10% kedvezménnyel vásárolhat.
Cím: Jászfényszaru, Szabadság út 69. (volt Minaret)

Nyitvatartás: H-P 8-17 óráig (ebédidő: 12-13 óra), szombaton 8-12 óra

ÚJ Angol új- és használt ruhák üzlete Jászfényszarun ÚJ

ÚJ Angol új- és használt ruhák üzlete Jászfényszarun ÚJ

Szeretettel köszönti családja
Baranyi Józsefet és nejét, Békési Kornéliát
25. házassági évfordulójuk alkalmából!

Köszöntés
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Itt a tavasz
Itt a tavasz, kit rég vártunk,
Sok szép virágot és madarat láttunk.
Kertekben fák rügyeznek,
Madarak üzennek,
Hogy itt a tavasz, ébredjetek,
Hisz a tavasz nem vár benneteket.
Megy a tavasz, jön a nyár,
Legelészik a sok nyáj.
Hol a tavasz? Hova megy?
Miért nem maradt, gyerekek?
Jő a nyár, hisz őt is vártuk,
Viszlát, tavasz, jövőre látunk!

Dobák Lúcia
Ézsiás Flóra

Hornyák Bernadett
6. b osztályos tanulók

Téli Est
A nap visszavonul az égen,
Ezzel egy nehéz nap véget ér a télen.
A hold lassan kel fel,
De szerencsére nem téved el.
Az utcán felvillannak a lámpák,
S látni lehet az utak menti nyárfát.
Az emberek vacsorához ülnek,
S előkerülnek az ízletes sültek.
Mikor mindenki degeszre ette magát,
Elhagyják a konyhát.
Álomra hajtják fejüket,
És elszenderülnek.

Jávorcsik Réka 6. b

A húsvét
Jön a tavasz, vele a húsvét,
Színes tojások hevernek szerte szét.
Festik a lányok a tojásokat, locsolkodókra várva,
Mennek is a fiúk, röptibe, futtába.
Hiába, a tojás nem talál gazdára,
Csak ha a fiú kölnit locsol a lányra.
Ha a kölni egy kicsit pacsuli is,
Azt mondják a lányok: Ezt azonnal dobd ki!
A fiúk ezt nem bánják, felmarkolják a tojást,
Tovább mennek, és megtámadják a következő 
lakást.
Még kopognak a fiúk, de nem nyit ajtót senki,
Hisz este van már, a lányok elmentek aludni.

Horváth Fanni 6. b

A betegség, az orvos bizony 
gyakran szóba kerül játék
közben. A kicsinek, „ragyog
a szeme”, „olyan karikás, meg

csíkos” panaszkodnak az „anyukák”. Torkos fá-
jása van. – hangzik a diagnózis. Injekció, meleg 
tea, két hétig nem jöhet óvodába.

– A nagy csoportban épp beteg lett valaki.
Kigyulladt a füle – tájékoztat Martin.
– Ádám orvosnál volt.
Mit mondott az orvos – kérdeztem.
– Azt, hogy jó napot.
A gyermeki rafinéria
– Anya azt mondta, hogy ha beteg leszek, ak-

kor telefonálj neki.
– Rosszul érzed most magad?
– Nem, de szerintem délutánra rosszul leszek.
Végül az óvónéni fejfájására egy tuti biztos

diagnózis:
– Biztos a fiúk miatt.

A Szivárvány óvoda gyűjtéséből

Gyerekszáj

Gyerekeknek

Ha élne, nyolcvanöt éves lenne,
Jászfényszaru csendes tudósa,
sajnos, nem látom húsz év óta.
Úgy emlékszem Kiss Józsefre,
mint barátra, néptanítóra,
kiváló néprajz-kutatóra.

Fáradhatatlanul gyűjtött mindent:
mesét, legendát, történetet,
bútort, szerszámot, szép cserepet,
s ha hosszabb lett volna az élete,
én tudom, hogy gyűjteni menne…
Amit gyűjtött én tettem helyre.

Kezembe vettem, amit gyűjtött,
átéreztem az örömét,
láttam ragyogni a szemét,
mikor ezt a köcsögöt kapta.

Talán harminc… negyven éve…
Jó lenne, ha most is élne!

Öreg jászokkal parolázott
a régi tanyákat járva…
téli hóban, izzó nyárban.
Hányszor megizzadt, hányszor fázott,
ma már nem tudja azt senki,
mennyit kellett neki menni?

Ha élne, nyolcvanöt éves lenne!
A tanár úr elment húsz éve,
pedig gyűjteni most is kéne!
Ifjúság! Kiss József a példakép.
A gyűjtőmunka vár tirátok,
a munkáját Ti folytassátok!

(Boldog, 2009. február 16.)

Szántó Lóránt bácsi, Boldog helytörténetének lelkes kutatója ezzel a verssel szeretné buzdítani ifja-
inkat a kutatómunkára, gyűjtésre a meghirdetett jubileumi helytörténeti pályázatban való részvételre. 

Ne felejtsétek! Április 15-ig adhatjátok be pályamunkáitokat az osztályfőnökötöknek! 

Szántó Lóránt:

Emlékezés Kiss Józsefre

A Magyar Kul-
túra Napjához kap-
csolódva az álta-

lános iskola Diákönkormányzata februárban 
pályázatot hirdetett felső tagozatos diákok
számára.

Írhattak verset, fabrikálhattak rímeket, vagy 
fogalmazás formájában számolhattak be va-
lamilyen művészeti, kulturális élményükről 
(színház, kiállítás, hangverseny).

Több mint negyven tanulónk ragadott tollat, 
hogy megossza gondolatait, érzéseit a közön-
séggel. A versekben olvashattunk az osztá-
lyok hétköznapjairól, tanulóiról, ünnepekről, 
érzelmekről.

A prózai írások többsége a gyerekek által 
leginkább kedvelt kiállításokat mutatta be.
Kedves élménybeszámolókat olvashattunk a 

Jász Múzeumról, a keszthelyi Festetics Kas-
télyról, a Természettudományi Múzeumról, a 
Szépművészeti Múzeumról és a Mezőgazda-
sági Múzeumról.

A zsűri döntése alapján legsikeresebb „köl-
tőink” Pásztor Zsófi a, Horváth Fanni, Zsám-
boki Anna, Dobák Lúcsia, Ézsiás Flóra, Hor-
nyák Bernadett, Jávorcsik Réka 6. b, Rohács 
Ádám, Rafael Dániel 6. c osztályos tanulók, 
legékesebb tollú „íróink” pedig Bólya Kitti 5. 
c, Rusai Dóra 5. c, és Görbe Bence 5. c osztá-
lyos tanulóink lettek.

A legjobb versek közül itt, ebben a lap-
számban adunk közre néhányat, hogy meg-
ismerhesse kis költőinket és műveiket a város
apraja-nagyja.

Kotánné Kovács Timea
Kovács Lászlóné

A Magyar Kultúra Napja – avagy 
Diákszerző kerestetik

A matek mindenek felett
Februárban iskolám, a jászberényi Lehel Vezér 

Gimnázium közvetítésével kaptam egy meghí-
vást tanárommal együtt az Erdős Pál Matema-
tikai Tehetséggondozó Iskola szolnoki foglalko-
zására.

Már régebben is hallottam ezekről a foglalko-
zásokról, de nem éreztem szükségességét annak, 
hogy elmenjek. Miután februárban részt vettem 
rajtuk, a véleményem teljesen megváltozott. 
Nem gondoltam volna, hogy egy hétvégényi 
matekozás ilyen jó is lehet.

A képzéseken olyan középiskolás tanulók ve-
hetnek részt, akik elkötelezettek a matematika
iránt és versenyeken jó eredményeket értek már 
el. A társaság kitűnő, az ország keleti felének 
legjobb matekosai járnak ide és a tanárok is
nagyon értik a dolgukat. Mindenki nagyon jó-
kedvű, persze egy kicsit „bolond”, ez a mate-
matika egyik mellékhatása (például a szombat
este rendelt pizzát körzővel osztottuk fel egy-
más közt).

Az elszállásolás négyágyas szobákban törté-
nik. A számomra nagyon finom és bőséges ét-
keztetés a kollégium menzáján van. A péntektől
vasárnapig tartó program 7, egyenként másfél-
órás matekórát és két félórás előadást tartal-
maz. A középiskolai tananyagon túlmutató
problémákkal, versenyfeladatok megoldásával 
foglalkoznak. Egy tanévben 4-5 foglalkozást 
tartanak, de nem kötelező mindegyiken részt 
venni. A képzés költsége 6000 Ft/fő.

Én, miután megismerkedtem az ottani diákok-
kal és tanárokkal, elhatároztam, hogy ezentúl 
rendszeresen részt fogok venni a foglalkozáso-
kon. Mindenkinek ajánlom, aki érdeklődik a 
matematika iránt, hisz még a legjobbak sem tud-
hatnak mindent. Sajnos ebben a tanévben már 
nem lesz több foglalkozás, de ősszel már indul a 
képzés. Aki a cikkem elolvasása után érdeklődik 
a téma iránt, további információkat találhat az 
iskola hivatalos honlapján: http://www.mik.vein.
hu/erdosprog.  Zsámboki Richárd

Diákszerzõk
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Hazajönni, játszani nagy boldogságExtrém pálya vagy csak
egy extrém gondolat?
Egy olvasói kezdeményezés

Az elmúlt időben megkeresett több tizenéves
fiatal, akik szabadidejüket extrém sporttal szeret-
nék eltölteni, de nincs hol. Jómagam is BMX-
eztem, ma is szerelmese vagyok a kerékpáro-
zásnak, ezért szívügyem, hogy minél több fi atalt 
megérintsen a szele.

Sok szülő kedveskedik gyermekének görkor-
csolyával, gördeszkával, BMX és Mountain bike
kerékpárokkal, több tíz- vagy akár százezer fo-
rintot is rááldozva. Azonban a kezdeti fellángo-
lást követi a felismerés, hogy ablakon kidobott 
pénz ezekre a sporteszközökre költeni, hiszen
nincs a fiataloknak terület, ahol élvezhetnék a 
mozgás, a sport örömét. Az úttest nem játszótér, 
a Samsung parkolója szintúgy és a CBA melletti 
pihenőhely sem „trükközésre” való.

Gondoltam egy merészet, hogy a srácok szó-
szólójaként az Önkormányzat elé tárom a prob-
lémájukat. Utánajártam, hogy hazánkban a
NOVI-Tech Kft. foglalkozik extrém pályák ki-
alakításával, amelyek az Uniós előírásoknak is
megfelelnek. Ezeken BMX-esek, görkorcsolyá-
sok és gördeszkások is egyaránt hódolhatnak 
szenvedélyüknek. A pálya 17x35 m nagyságú, 
versenyek rendezésére is alkalmas. Az ilyen ren-
dezvények szervezésével pedig hagyományt is 
lehetne teremteni városunkban.

Tisztelt fényszarui Szülők, Fiatalok!
Ha tetszik az ötlet, ha támogatnak, illetve tá-

mogattok kezdeményezésünkben, akkor minden 
kedves érdeklődőt szeretettel várunk a Művelő-
dési Házban, a földszinti klubteremben 2009.
április 18-án (szombaton) 14 órakor, ahol bemu-
tatnám a pályatervet. A megvalósítást pályázat 
útján kívánjuk finanszírozni, tehát nem anyagi 
támogatást várunk, csak az igényt szeretnénk fel-
mérni. Fontos, hogy minél többen akarjuk, mert 
akkor nem csak egy extrém gondolat marad, 
hanem létrejöhet egy hely, ahol élvezhetik a fi a-
talok a szabadság, a jóleső mozgás, egy-egy jól 
sikerült ugrás örömét! Amennyiben személyes 
megjelenésük nem lehetséges, akkor az extrem-
palya2009@freemail.hu email címen várjuk a
jelentkezését, az észrevételeit. Szeretettel várunk 
mindenkit!

Majzik Béla és a bringások

Februári anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK:
Balogh Hanna (Boros Mária), Kovács

Odett (Alattyányi Andrea), Mezei Lili
(Szurnyák Henriett), Péter Laura (Ézsiás 
Ágota), Szabó László (Iván Mária).

HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.
ELHUNYTAK:
Berze Erzsébet (78 é.), Berze Imréné Ka-

palyag Róza (78 é.), Bojtos Imréné Barna 
Erzsébet (88 é.), Borbély Pálné Czeglédi 
Erzsébet (83 é.), Cserháti Zsuzsan na (43 
é.), Czibolya Mihályné Penczner Anna
(82 é.), Farkas Aladár (58 é.), Folyó János
(87 é.), Hajcsik Imre (88 é.), Jávorcsik Jó-
zsefné Borbély Anna (73 é.), Mészáros Je-
nőné Bodor Mária (94 é.), Palócz Imréné 
 Szarvas Mária (75 é.), Péter Ferencné Mol-
nár Erzsébet (88 é.), Tusor János (76 é.).

Jakus Tímea 2001 tavaszán szerezte meg
színészi diplomáját, ebből az alkalomból 
készült riportban kértük, ne feledje, hon-
nan indult, ugyanis művészetét a fénysza-
ruiak mindig szeretettel fogadták és fo-
gadják a jövőben is. Timi az elmúlt nyolc 
évben városi rendezvényeken, a FÉBE
bál műsorában többször is megcsillogtat-
ta tehetségét, ha hívtuk mindig szívesen 
jött haza. Két, teljes estét betöltő színházi
előadásban is szerepelt a helyi művelődési
ház színpadán. A március 14-i Háry János 
daljáték előadása kapcsán villáminterjú-
adásra kértem meg.

Az elmúlt nyolc évben hogyan alakult mű-
vészi pályád?

A színészi minősítésem megszerzése 
után Budapesten kezdtem a pályát a Vidám 
Színpadon, ahol három évig vígjátékokban, 
komédiákban remek karakterszerepeket 
játszhattam. Jól éreztem magam, boldog 
voltam, kezdő színésznőként nagyon örül-
tem annak, hogy első premieremet a Vidám 
Színpadon éltem meg Csala Zsuzsával,
Straub Dezsővel, Harsányi Gáborral, és
még sorolhatnám. Három éven keresztül 
folyamatos darabszerződéseket kaptam, 
majd Bodrogi Gyula színházigazgató távo-
zása után legnagyobb sajnálatomra a szín-
ház társulata teljesen lecserélődött. A régi 
színészek nagy része megmaradt Vidám 
Múzsa Színpad néven, és továbbiakban is 
vígjátékokat játszunk, így igazából a tár-
sulat tovább él, de csak vendégszereplésre 
van lehetőségünk. Ezzel párhuzamosan két 
éve dolgozom a FÉSZEK Művész Klubban
működő Kazán István Kamaraszínházban, 
ahol gyerekdarabokban, ifjúsági előadá-
sokban és monodrámákban próbálom ki 
magam. Az egy éve megalakult Másként 
Színház társulatnak tagja lettem.

Milyen darabokban játszottál az elmúlt 
években?

A Vidám Színpadon játszottam, többek 
között www.családazinterneten.hu zenés 
vígjátékban a cigánylány, a Mindhalálig 
szex című darabban a fi atal színésznő, a 
Bubus című vígjátékban Hilda, a Kölcsön-
lakás vígjátékban Bea szerepét alakíthat-

tam. A Kazán István Kamaraszínházban az 
Üveggolyócskák című gyerekelőadásban, 
valamint a Vígh utcai srácok ifjúsági da-
rabban dolgozom.

Tudom, szerettél, és átéléssel mondtál 
verset amatőr színjátszós korodban. Van 
erre lehetőséged színészként is?

Igen, a vers, a monológ a mai napig a 
szerelmem, bár annyi időm nincs vele 
foglalkozni, mint gimnazista koromban. 
Három éve megkeresett egy kereskedel-
mi televízió, hogy igényt tart a különböző 
műsorokban a verseim tolmácsolására. En-
nek nagyon örültem, és egy kis faluban, a

kandalló melege mellett 20 verset vett fel 
velem az ATV. Ha nem lesz elfoglaltsá-
gom, hazajövök, és április 25-én a FÉBE 
és BLNT Drámapedagógiai Műhely közös 
helyi költői estjén is mondok verset.

Az önálló estek és személyes darabok is-
mét divatba jönnek, van ilyen műsor-össze-
állításod Neked is?

Igen, úgy gondolom, az egyszemélyes 
darabok is egyedi műfajok, a sokoldalú 
színészi játékra jó lehetőséget biztosíta-
nak. A monodrámát nagyon szeretem, bár 
nehéz feladatnak tartom. Mivel a színész 
egyedül van a színpadon, ezáltal egyedül 
kell a helyzeteket megteremteni. A Szent 
Johanna című műből készült Magányos Jo-
hannát, valamint Farkas József Vallomások 
című monodrámáját adom elő, mindkettőt 
nagyon szeretem.

Mikor látunk legközelebb színházi esten 
Jászfényszarun?

Ez év október 24-én, este 18.00 órai kez-
dettel találkozom ismét a jászfényszarui 
közönséggel. A darab címe Magányos Jo-
hanna. Ez egy monodráma, amely G. B. 
Shaw Szent Johanna című novellája alap-
ján készült. Hazajönni, játszani mindig 
nagy boldogság. Köszönöm a hitet és a 
bizalmat, amit minden itt töltött szereplés 
alkalmával érzek. 

Köszönöm az interjút, művészi munkád-
hoz további sikereket kívánok az olvasók 
nevében. A kultúrát kedvelő hazai közönség 
mindig szeretettel vár haza városunkba.

Tóth Tibor

A Művelődési Ház színpadán a művésztársakkal.                Fotó: Karizs Evelin
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Orvosi ügyelet: 06-37/341-040
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Tűzoltóparancsnok (Jászfényszaru): 06-30/974-5690
Rendőrség (Jászberény): 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): 422-138, mobil: 06-70/330-7626
TIGÁZ: hibabejelentés 06-28/430-488
Falugazdász: 06-30/598-1307
Vízmű: hibabejelentés munkaidőben 57/422-631, munkaidőn túl a 06-30/275-3350
Szennyvíz-ügyelet: 423-938 (munkaidőben) 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

FARSANGI BÁL A NAPSUGÁR OVIBAN
„Farsang van, farsang van,

járjuk a táncot gyorsabban!
Förgeteges ez a bál,

 még a ház is muzsikál.”
Ötletes jelmezekbe bújt ovisok vették bir-

tokukba február 28-án a művelődési házat,
hogy így búcsúztassák el a hosszú telet. 
A Méhecske 
csoport vidám
mazsorett tán-
cával indult a
farsangi mulat-
ság, majd a leg-
kisebbek pró-
bálták elűzni
mondókáikkal,
táncukkal a hi-
deget. A Ficán-
ka csoport ke-
leti tánca, majd
a legnagyob-
bak játékfűzése
következett, amit Székely Márk fergeteges 
tánca zárt. A műsor után sütemény, üdítő, 
szendvics várta a bálozókat, ami a szorgos 
anyukák, nagymamák keze munkáját dicsé-
ri. A tombolahúzáson sok kis „napsugaras” 
örülhetett az apró ajándékoknak.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik tombola felajánlásaikkal, sütemények-
kel, szendvicsekkel, a belépők, tombolák
megvásárlásával, árulásával segítő munká-
jukkal tették emlékezetesebbé a farsangot! 
A farsangi bál bevétele a Szülői Munkakö-
zösség bevételét gyarapítja, melyet az óvo-
da programjaira, fejlesztésére szeretnénk 
fordítani.

Óvodánk Szülői Munkaközössége, neve-
lőtestülete és a gyerekek

Támogatóink voltak: 
Jászfényszaru Város Önkormányzata, 

FÉBE, Borbély Lajosné, Pásztor Nóra, Be-
rényi Valentin, Kovács Alex, Horváth Zol-
tán, Török Péter, Virág Petra, Füle Viktó-
ria, Dobák Martin, Farkas Krisztián, Réz 
Ferencné, Pál Ferencné, Agócs Alexandra, 

Baráth Kop-
pány, Ciobana 
Cintia, Ézsiás
Martin, Far-
kas Bertalan, 
Farkas Evelin,
Farkas Vivi-
en, Horváth
Áron, Kovács
Márton, Mé-
száros Hanna,
Oláh Roxána,
P o l a t s c h e k 
Péter, Szécsé-
nyi Viktória, 

Vígh Hanna, Kis Ármin, Harangozó Anett,
Sipos Zsolt, Szűcs Eszter, Nagy Gergő,
Pluhár Gyula és felesége, Pluhár Erik,
Farkas Zsuzsanna, Jáger Patrik, Török 
Kristóf, Bodnár Viktória, Palócz Dániel, 
Gedei Cintia, Palla Veronika, Broda Desi-
reé, Farkas Martin, Ajtai Dzsenifer, Berze
Judit, Dobák Jánosné, Langó Miklósné, 
Süni csoport SZMK, Kollár Marcell, Pál
Bence, Rimóczi Cintia, Török Imre és csa-
ládja, Harangozó Albert, Székely Márk,
Kátai Liliána, Szénási Sándor, Kiss Lász-
ló, Jávorcsik Csilla, Baranyi Krisztina, 
Csámpai Zsófi, Tóth Erika, Nagy Dávid,
Bali Szabolcs, Cseszkóné Zsámboki Tí-
mea, Kovácsné Papp Andrea.

Kép és szöveg: Dobák Jánosné

Mint minden évben, most is megrendez-
zük a hulladékgyűjtést. Arra szeretnénk
megkérni a lakosságot, hogy a vasat és a
papírt csak a gyerekeknek adják oda. Fel-
hívnám a figyelmüket arra is, hogy ezen a 
két napon (április 24. és 25.) óvatosan köz-
lekedjenek, mert a gyerekek az úttesten is 
mehetnek a kiskocsijukkal.

Diáktársaim nevében mondhatom, hogy 
amellett, hogy ez a két nap „jó buli” is, még 
hasznos is, hiszen ennek a bevételéből a 
Diákönkormányzat jövő évi, hagyományos 
programjait támogatjuk.

Köszönjük szíves megértésüket, és hogy 
támogatják iskolánkat.

Kaszai Martin diákpolgármester

Kedves Fényszaruiak!

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a város 
napjára főző- és süteménysütő versenyt hir-
det, melyre április 28-ig várjuk civil és ba-
ráti közösségek vagy egyének nevezését.

A nevezési szándékot a 30-337-3336 
mobil számon, személyesen a Rimóczi 
Kastélyban Tóth Tibornak vagy a Városi 
Könyvtárba lehet bejelenteni.

Az egytálétel elkészítéséhez a főzési alap-
anyagot, eszközöket és tüzelőanyagot a ne-
vezőknek kell biztosítani. A főzőverseny 
helyszíne – az elmúlt évekkel megegye-
zően – a felújított füves sportpálya keleti 
végén lesz. A tűzgyújtásra 14 órakor kerül 
sor, a bíráló bizottság 17 óra 30 perctől zsű-
rizi az ételeket.

Az otthon elkészített édes aprósütemény-
ből 8 szeletet tányérra rakva 16 órakor a 
sportpályán, a főzőverseny színhelyén fel-
állított sátornál kell leadni.

Mindkét kategóriában az első négy he-
lyezett vásárlási utalványt és valamennyi 
versenyző ajándékot kap.

FÉBE Elnöksége

Városnapi főző- és
süteménysütő verseny

LOMTALANÍTÁSI 
AKCIÓ NAPOK!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2009. április 17-től (péntek) április 27-
ig (hétfő) lomtalanítási napokat tartunk a 
településen.

A nyitott konténerek az alábbi időpontok-
ban és helyen kerülnek elhelyezésre:

2009. április 17-től (péntek) – április 22-
ig (szerda) Felvég

1. Deák F. u. – Kölcsey F. u.
2. Jókai u. – Pipacs u.
3. Kozma u. – Szabadság u.
4. József A. u. – Álmos u.
5. Kossuth L. u. – Kiss E. u. részén
6. Ifjúság út – Csokonai út

2009. április 23-től (csütörtök) – április 
27-ig (hétfő) Alvég

1. Szabadság u. (volt gázcsere telep)
2. Dobó I. u. (Faház büfé mögött)
3. Huszár u. (Boros tónál)
4. Vásárhelyi P. u. – Fürst S. u.
5. Rózsa tér
6. Ady E. u. – Viola u. részen

A konténerek folyamatosan kerülnek ki-
ürítésre!

Városi Önkormányzat

Betörésektől, lopásoktól tart? 
Biztosítsa lakását és értékeit a legna-

gyobb Osztrák Biztosító helyi képviselő-
jével, kedvezőbb feltételekkel! 

Hívjanak bizalommal, 
segítek megoldani problémáikat!

Gere Ferenc 
Tel.: 06-70/4112-428


